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Kata Pengantar 

Laporan pemetaan partisipatif ini dalam memenuhi tugas melaksanakan program kegiatan 
kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi – KPHL Banyuasin dan GIZ BIOCLIME untuk 
membuat data dasar dengan kondisi terkini di ekosistem mangrove dengan menggunakan 
lokasi percontohan di Desa Muara Sungsang. Desa ini secara administratif berada di 
Kabupaten Banyuasin dengan ekologi yang berada di pesisir pantai dan sebagai wilayahnya 
berada di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Banyuasin.   

 

Program kegiatan pemetaan partisipastif di Desa Muara Sungsang dilakukan untuk 
Inventarisasi Potensi Desa dan Penilaian Cepat Tenurial di Desa Muara Sungsang. Kegiatan 
pemetaan partisipatif dan penilaian cepat tenurial. Dua (2) metoda pendekatan yang 
digunakan, yaitu; pertama pendekatan pertisipatif dan pendekatan RaTA dengan tujuan 
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa Muara Sungsang dan petugas KPHL 
Banyuasin dalam melakukan pemetaan desa dan melihat potensi desa melalui penutupan 
dan penggunaan lahan, menginventarisasi potensi sumberdaya alam, dan melakukan 
penilaian cepat tenurial di Desa Muara Sungsang. 

Pendapat, pandangan dan rekomendasi yang disampaikan pada laporan ini adalah 
pendapat, pandangan dan rekomendasi dari penulis dan tidak mencerminkan pendapat 
resmi dari GIZ Bioclime ataupun KPHL Banyuasin. 

 

Disusun oleh Tim Fasilitator dan Bioclime. 

 

 

Palembang, Mei 2016 

Tim Penyusun 
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Ringkasan  

Pemetaan Partisipatif di Desa Muara Sungsang ini merupaan bagian kerjasama antara 
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. 
Banyuasin melalui KPHL Banyuasin yang secara langsung berhubungan dengan Desa Muara 
Sungsang yang berada di Kecamatan Banyuasin-II. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk 
mendukung Desa Muara Sungsang dalam memetakan potensi wilayah dan melihat 
permasalahan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. 

 

Pemetaan Partisipatif ini dilaksanakan dua tahap, (1) Pemetaan dan perijinan melalui 
koordinasi dengan pihak kunci baik di tingkat provinsi sampai tingkat desa dan (2) 
implementasi pemetaan secara partisipatif di lapangan. Kegiatan ini juga tindaklanjut dari 
kegiatan yang sebelumnya pernah dilakukan baik oleh GIZ Bioclime, KPHL Banyuasin dan 
Dinas Kehutanan Provinsi. Dimana pemetaan partisipatif ini tidak mulai dari awal, 
melainkan melanjutkan proses yang sudah ada terutama dalam membangun komunikasi 
secara persuasif kepada masyarakat. 

Dua hasil utama dari kegiatan ini adalah (1) teridentifikasi potensi desa yang bisa 
mendukung proses perencanaan melalui informasi penggunaan berbasis lahan dan (2) 
terpetakan permasalahan yang dihadapi terkait penggunaan lahan dan batas lahan Desa 
Muara Sungsang. Kedua hal ini menjadi modal penting bagi Desa Muara Sungsang untuk 
meningkatkan program pembangunan desa terutama desa pesisir yang memiliki sumber 
daya alam pantai dan laut yang berlimpah. Bergitupula, data-data yang sudah dibuat bisa 
menjadi acuan dasar dan masukkan untuk pembangunan serta bisa dipantau sesuai 
dengan arah pembangunan berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Desa.  
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Singkatan/Akronim 

APL Other Land  
Areal Penggunaan Lain 

BIOCLIME Biodiversity and Climate Change Project 
Proyek Biodiversitas dan Perubahan Iklim 

BPDAS Watersheet Management Agency 
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

BPHP Hall for monitoring and testing of forest products production 
Balai Pengelolaan Hutan Produksi 

BPN National Land Agency 
Badan Pertanahan Nasional 

BPS National Statistic Agency 
Badan Pusat Statistik 

DisHut Forestry Agency 
Dinas Kehutanan 

HHBK Non-Timber Forest Products 
Hasil Hutan Bukan Kayu 

HL Protection Forest  
Hutan Lindung 

FGD Focus Group Discussion 
Diskusi Kelompok Terfokus  

GIZ  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
 

JDSK Forestry Spatial Data Network 
Jaringan Data Spatial Kehutanan 

Kab District 
Kabupaten 

Kec Sub-District (Municipal) 
Kecamatan 

KEK Special Economic Area 
Kawasan Ekonomi Khusus 

KPHL Protection Forest Management Unit  
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

Prov Province 
Provinsi 

RPJP Long Term Planning 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang  

SDA Natural Resources 
Sumber Daya Alam 

SDM Human Resources 
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SPH Land right letter 
Surat Pengakuan Hak 

TN Nasional Park 
Taman Nasional 
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1 Pendahuluan 

1.1.  Latar Belakang 

Kabupaten Banyuasin yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan merupakan  daerah yang 
memiliki potensi ekonomi tinggi, menyumbang pendapatan daerah yang cukup tinggi, dan 
membantu peningkatan perekonomian masyarakat dengan baik. Kabupaten ini juga 
memiliki potensi ekonomi pesisir yang baik dan juga memiliki keanekaragaman hayati 
yang khas. Keunikan potensi wilayah Banyuasin yang berada di pesisir laut adalah 
ekosistem mangrove (bakau) yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya 
alam (SDA). 

Kecamatan Banyuasin II dengan luas 3.632 km2 adalah kecamatan yang memiliki wilayah 
paling luas diantara 18 kecamatan lainnya di kabupaten Banyuasin (BPS, 2011)1. Wilayah 
kecamatan ini didominasi oleh ekosistem pesisir yang sangat potensial untuk pengelolaan 
sumberdaya berbasis lahan. Kegiatan inventarisasi dan pemetaan potensi desa sangat 
penting peranannya guna mendukung upaya pemerintah melakukan swasembada desa 
melalui pembuatan potensi desa (podes) dengan baik. Data podes yang disediakan oleh 
Badan Pusat Statsitik (BPS) berisi informasi dalam satuan unit desa yang terkadang masih 
belum akurat dengan kondisi lapangan dan perlu diperbaharui secara rutin. Untuk itu data 
lebih detil dalam satu desa perlu diinventarisir dan dipetakan guna kebutuhan khusus 
dan dapat dipantau guna menunjang perencanaan pembangunan. Data penggunaan lahan 
yang dituangkan pada profil desa perlu diperbaharui dan dipetakan lokasi spasialnya serta 
dianalisis luasannya. Kondisi aktual penggunaan lahan perlu dipetakan berikut 
permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kondisi penggunaan lahan dan permasalahan 
tersebut perlu diketahui agar bisa direncanakan pembangunan desa yang baik guna 
mendukung pembangunan kecamatan, kabupaten dan provinsi. 

GIZ Bioclime yang merupakan kerjasama antara pemerintah Jerman dengan Pemerintah 
Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan 
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mendukung penyediaan data detil desa dan 
penggunaan lahan melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini 
dilakukan dengan bekerjasama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 
Banyuasin yang mempunyai misi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lahan yang 
optimal secara partisipatif, kolaboratif , lestari dan berkelanjutan  dengan meningkatkan 
peran aktif masyarakat demi kesejahteraan masyarakat2. 

 

1.2.  Tujuan dan Keluaran 

Tujuan utama dari kegiatan pemetaan partisipatif wilayah desa dan Penilaian Cepat 
Tenurial adalah: 

1. melakukan pemetaan partisipatif untuk melihat potensi desa melalui informasi 
penutupan dan penggunaan lahan 

2. melakukan pelatihan kepada perwakilan masyarakat desa untuk melakukan 
pemetaan dan inventarisasi lahan desa 

3. menginventarisasi potensi sumberdaya alam di Desa Muara Sungsang 
4. melakukan penilaian cepat tenurial di Desa Muara Sungsang 

                                       
1 Data Spasial Potensi Desa. BPS 2011. 
2 Bahan Prensentasi Udi Setiawan, S,Hut, MSi, KKPHL Banyuasin. Rencana Pengelolaan Jangka 
Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit I Banyuasin, 2014. 
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Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adalah: 

1. peta terkini penutupan dan penggunaan lahan di Desa Muara Sungsang 
2. tabulasi potensi sumber daya alam di Desa Muara Sungsang dari informasi 

tutupan lahan 
3. matrik permasalahan dan pemetaan permasalahan tenurial di Desa Muara 

Sungsang 
4. Setidaknya 5 orang perwakilan masyarakat memahami dan belajar proses 

pemetaan. 

1.3.  Manfaat 

Hasil kegiatan ini berupa peta dan data penggunaan lahan desa Muara Sungsang. Data 
penilaian cepat tenurial terdiri atas obyek (wilayah penggunaan lahan warga yang masuk 
dalam kawasan hutan), sejarah perkembangan desa dan penggunaan lahan, serta pihak-
pihak yang terlibat dalam akses terhadap lahan, termasuk gaya sengketa warga 
masyarakat dalam menyikapi lahan garapan yang berada dalam kawasan hutan. Hasil 
kegiatan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan pengelolaan 
kawasan hutan, perencanaan pembangunan desa, maupun perencanaan penyelesaian 
permasalahan tenurial di desa Muara Sungsang dan wilayah KPHL Banyuasin. Dalam 
pembangunan daerah data ini juga penting sebagai salah satu sumber referensi bagi 
pengembangan Jaringan Data Spasial Kehutanan (JDSK), serta dalam rangka 
meningkatkan kesadaran masyarakat setempat mengenai batas wilayah desa dan hak-
hak masyarakat atas sumberdaya alam. 
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2 Metode dan Tahapan Kegiatan  

2.1.  Tahapan Pemetaan Desa dan Pendekatan Penilaian Cepat Tenurial 

Kerangka pendekatan kegiatan pemetaan ini menggunakan desain partisipatif dengan 
melibatkan para pihak baik birokorat maupun aparat dan masyarakat desa (Gambar 1), 
dan penilaian cepat tenurial menggunakan metode Rapid Land Tenure Assessment –RaTA 
(Gambar 2). Pendekatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan, bahwa data dikumpulkan 
melalui keterlibatan penuh masyarakat desa dalam menentukan temuan-temuan di 
lapangan untuk proses pemetaan. Selanjutnya data/informasi tersebut didiskusikan 
bersama masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka memahami 
obyek pemetaan wilayah desa Muara Sungsang. 

A. Tahapan Pemetaan Desa 
Kerangka pendekatan pemetaan partisipatif ini (Gambar 1) dinarasikan sebagai berikut. 
Untuk melaksanakan kegiatan pemetaan partisipatif haruslah melibatkan khususnya 
aparat desa dan masyarakat desa. Kesiapan mereka untuk menerima tim dan memastikan 
bahwa program pemetaan desa untuk menyediakan peta desa merupakan hal penting yang 
dibutuh oleh masyarakat desa. Dukungan dari birokrat baik pada level provinsi, kabupaten, 
maupun kecamatan sangat membantu terlaksananya kegiatan pemetaan partisipatif. 
Dukungan ini dibutuhkan mengingat kegiatan pemetaan desa adalah kegiatan yang 
bersinggungan dengan batas wilayah dengan desa lain. Sementara kegiatan pemetaan 
penggunaan lahan berhubungan dengan para pihak pengguna lahan di lapangan. 

Pengecekan peta desa yang telah ada berikut batas-batas serta koordinatnya dipelukan 
untuk dasar pengecekan lapangan. Diskusi batas dengan warga masyarakat untuk 
memastikan batas wilayah yang selama ini diakui masyarakat dan desa lain yang 
berbatasan adalah langkah penting yang dilakukan sebelum ke lapangan. Diskusi ini 
dilakukan dengan merujuk pada peta desa sesuai SK Bupati dan kondisi riil di atas citra 
SPOT6. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan lokasi dan merekam posisi 
geografis menggunakan alat penerima GPS. 

Pengeplotan koordinat lokasi hasil pengecekan lapangan diawali dengan koordinat titik 
batas. Pengeplotan kemudian dilanjutkan dengan pengenalan obyek penggunaan lahan 
berdasarkan hasil pengecekan lapangan. Deleniasi batas-batas penggunaan lahan pada 
wilayah yang tidak bisa didatangi dalam kegiatan ini dilakukan dengan deleniasi di atas 
Citra Spot6 tahun 2014. 
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Penggambaran peta pada kertas kalkir dilakukan bersama antara fasilitator dan 
masyarakat peserta kegiatan. Presentasi dan konsultasi peta partisipatif dilakukan tim 
kepada Kepala Desa. Kegiatan terakhir adalah pengesahan peta desa oleh Kepala Desa. 

 

B. Pendekatan Penilaian Cepat Tenurial 
Untuk melakukan penilaian cepat tenurial dilakukan dengan menyepakati dan mengenali 
obyek yang akan didiskusikan, sejarah, aktor, hubungan antar aktor dan situasi masalah  
penguasaan tanah. Pemetaan ini mengacu pada manual RaTA (Penilaian Cepat atas 
Penguasaan Tanah) (Gambar 2). Menurut RaTA, bahwa pemetaan wilayah seperti halnya 
wilayah desa yang berkaitan dengan penguasaan tanah perlu digali dengan cara 
pembacaan umum tentang penggunaan tanah dan permasalahan, analisis aktor, bermacam 

 

 
Gambar 1 Tahapan Kegiatan Pemetaan Partisipatif Desa 
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bentuk klaim historis dan klaim legal yang ditemukan, hubungan di antara klaim-klaim 
itu terhadap kebijakan dan beberapa hukum tanah (adat, agama, dll.), dan mekanisme 
pemecahan konflik (Galudra et al. 2013). Oleh karena itu data/informasi dari lapangan 
dikaji dengan menggali informasi secara langsung melalui para pelaku, di wilayah desa 
dan mengamati situasi lingkungan sosial budaya setempat. 

 

 

 

Pada RaTA dilakukan enam tahap yakni: 1)penempatan lokasi potensial, 2)dimensi/sejarah 
persaingan klaim, 3)analisis aktor, 4)penilaian: individu, kelompok, pemerintah dan pihak 
lain (pengetahuan asli, klaim hukum yang dirasakan, hukum adat, dll), 5)penelitian 
kebijakan: keputusan, hukum-hukum, peraturan, dll, 6)pilihan kebijakan/intervensi 
(Galudra et al. 2013) 

Masukan/  
Metode 

Luaran/  
Referensi Tahap 

Langkah 1 

Langkah 2 

Langkah 3 

Langkah 4 

Langkah 6 

Langkah 5 

Pemetaan  
areal: analisa  

citra 

Areal konflik  
lahan 

Penempatan  
lokasi  

potensial 

Faktor 2  
penyebab:  

politik,  
ekonomi,  

lingkungan, dsb 

Pemetaan  
Isu2 Konflik 

Dimensi/ Sejarah  
Persaingan Klaim 

Data Sekunder:  
sejarah, sosial  

ekonomi,  
kependudukan,  

penunjukan suatu  
areal oleh  
pemerintah 

Menemukan  
aktor kunci,  
Tipologi bds  

aktor, hubungan  
dan powernya,  

gaya  
bersengketa 

Analisis Aktor 

Wawancara,  
PRA, FGD 

Variasi bentuk  
klaim hukum 

Penilaian: individu,  
kelompok, pemerintah dan  
pihak lain (pengetahuan  
lokal, klaim hukum yang  

dirasakan, hukum adat, dll. 

Deskripsi  
analisis  

kebijakan dan  
persepektif  

sejarah 

Variasi  
kebijakan  

resmi/hukum  
berhubungan  

dengan  
persaingan  

klaim 

Penelitian kabijakan:  
keputusan, hukum - 
hukum, peraturan,  

dll 

Dialog  
kebijakan 

Mekanisme  
resolusi  
konflik 

Pilihan  
kebijakan /  
intervensi 

Sampel  purposive 

Matode Snawball 

Tipologi Bds  
Penyebab 

Gambar 2 Langkah Kerangka Kerja dan Analisis RaTA 
Sumber:  Galudra et al. (2010) 
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Pengumpulan data diawali dengan sosialisasi, diskusi kelompok terfokus (FGD). Dalam 
diskusi terfokus dilakukan pembuatan skets wilayah dan batas desa beserta penguasaan 
lahannya (tahap 1), penelusuran alur sejarah desa dan penguasaan lahan (tahap 2), 
identifikasi dan pemetaan para pihak yang berkepentingan terhadap lahan (tahap 3),  serta 
sebaran penggunaan lahan. Berdasarkan data awal yang didiskusikan bersama kemudian 
dilakukan pengecekan ke lapangan. Kegiatan pengecekan lapangan dilakukan terhadap 
batas-batas desa, bukti klaim lapangan terkait sejarah pemukiman masyarakat seperti 
makam leluhur, bekas pemukiman, serta lokasi habitat HHBK.  Pendalaman informasi, 
pemahaman dan pandangan dari individu masyarakat, kelompok, pemerintah (tahap 4) 
dilakukan selama kegiatan. Sedangkan kajian kebijakan (tahap 5) dan penelusuran 
alternatif kebijakan (tahap 6) dilakukan melalui studi pustaka. 

 

2.2.  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

Pemetaan Desa dan Penilaian Cepat Tenurial dilakukan terfokus pada Desa Muara 
Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyasin. Kegiatan pada desa ini dipilih 
secara sengaja (purposive) mengingat kekhasan wilayah yang berada pada bagian hilir 
dari wilayah daerah aliran sungai (DAS) Musi. Kegiatan ini dilakasanakan dalam kurun 
waktu 28 sampai dengan 31 Maret 2016 untuk koordinasi pada tingkat provinsi, kabupaten, 
dan kecamatan. Kegiatan lapangan dilakukan pada 18 sampai dengan 23 April 2016.  

 

2.3.  Analisis Data 

Analisis RaTA digunakan untuk melihat penguasaan lahan di desa Pangkalan Bulian 
menjadi lebih jelas. Dengan menggunakan analisis RaTA pemetaan partisipatif ini 
bertujuan untuk: 1) menjelaskan pandangan umum tentang penggunaan lahan dan konflik 
yang menghubungkannya pada konteks tertentu misalnya politik, ekonomi, lingkungan, 2) 
mengidentifikasi dan menganalisis aktor, 3) mengidentifikasi berbagai bentuk pemahaman 
sejarah dan klaim legal oleh para aktor, 4) mengidentifikasi kelembagaan dan peraturan 
yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan menganalisa hubungan berbagai klaim 
dengan kebijakan dan kebiasaan (customary) peraturan akan lahan, dan 5) 
mendeterminasikan pilihan kebijakan / campurtangan terhadap mekanisme resolusi 
konflik (Galudra et al. 2013). 
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3 Hasil Pementaan Partisipatif Desa Muara Sungsang  

3.1. Letak Geografis 

Desa Muara Sungsang merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari desa Sungsang I 
yang berada di wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah 
lebih kurang 10.000 m2 (Desa Muara Sungsang 2015)3. Desa Muara Sungsang berbatasan 
dengan Desa Marga Sungsang di sebelah utara, Desa Teluk Payo di sebelah selatan, Sungai 
Banyuasin di sebelah barat dan Sungai Air Telang di sebelah timur. Jarak kantor Desa 
Muara Sungsang ke pusat pemerintahan Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai adalah 
sekitar 100 kilometer. Dari kantor Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, desa Muara 
Sungsang berjarak sekitar 70 kilometer. Sedangkan jarak dari pusat kantor Camat 
Banyuasin II sekitar 15 kilometer. Letak geografis desa ini berkisar pada posisi 104°44’ 
BT sd 104°52’ BT dan berkisar antara 02°20’ LS hingga 02°27’ LS.  

 

Gambar 3. Letak Geografis Desa Muara Sungsang 
Sumber: Dipetakan dari data spasial desa (BPS 2006) 

 
 

3.2. Kondisi Umum Wilayah Desa Muara Sungsang  

Desa Muara Sungsang mempunyai Luas 10.000 Ha. Luas tersebut digunakan untuk 
perkebunan 8000 hektar,perkampungan 25 hektar, persawahan 40 hektar, hutan 100 
hektar, dan penggunaan lain-lain 735 hektar. Wilayah desa Muara Sungsang  dibagi dalam 

                                       
3 Profil Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Tahun 2015. 
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4 dusun dan 14 rukun tetangga (RT)4. Dusun I terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 1 Parit 3 
dan Parit 4, RT 2 Parit 5 dan Parit 6, dan RT 3 Parit 7 dan Parit 8. Dusun II terdiri dari 4 
(empat) RT, yakni RT 1 Parit 9, RT 2 Parit 10, RT 3 Parit Lapis, RT 4 Parit Tambak. Dusun 
III terdiri dari 4 (empat) RT, yaitu RT 1 Parit Sungai Batang, RT 2 Parit Pamana, RT 3 Parit 
Benteng Jaya, dan RT 4 Parit Pancang Besi. Sedangkan dusun IV terdiri dari 3 (tiga) RT 
yakni RT 1 Parit Aman Jaya, RT 2 Parit 2 Sei Lengkap, dan RT 3 Parit 3 Sei Lengkap. 
 
Pada 2015 desa Muara Sungsang memiliki penduduk 1.505 jiwa yang terdiri atas 405 
kepala keluarga (KK) dengan komposisi 725 orang laki-laki dan 780 orang perempuan. 
Asal penduduk Muara Sungsang adalah dari Bugis 70 prosen, Jawa 20 prosen serta 
Melayu, Sunda dan lainnya 10 prosen. Seluruh penduduk Muara Sungsang beragama Islam. 
 
Mata pencaharian pendidik sebagian besar (90%) adalah dari sektor pertanian, petambak 
5%, pedangang dan buruh masing-masing 1%, dan sisanya adalah mata pencaharian lain-
lain. Pendidikan tingkat SD sudah merata di tiap RT dan Dusun sedangkan untuk pendidikan 
SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi masih terbatas. Adat kebiasaan yang masih berlaku di 
lingkungan masyarakat desa Muara Sungsang  diantaranya adalah gotong-royong yang 
masih kuat. Hal ini dikarenakan pada tiap parot atau RT masyarakatnya merupakan 
pertalian keluarga.Sarana kesehatan yang dimiliki adalah satu unit Puskesmas Pembantu 
yaitu di Dusun II RT.02. Sedangkan Puskesmas Pelabuhan Tanjung Api-api baru diresmikan 
tahun 2016. Ketika musim kemarau setiap tahunnya yakni bulan Maret sampai dengan 
September di Muara Sungsang mengalami kesulitan air bersih untuk minum. Untuk 
mengatasi hal ini masyarakat terpaksa minum air sungai yang mengakibatkan sering 
timbul wabah muntaber. 

3.3. Riwayat Terbentuknya Desa Muara Sungsang 

Desa Muara Sungsang tidak bisa dipisahkan cerita terbentuknya dari desa Sungsang I dan 
pemukiman sebelumnya. Pemukiman cikal bakal Sungsang I diawali pada tahun 1965. Saat 
itu pesirah, sekarang jabatan setingkat Camat, mengundang warga dari Riau untuk 
membuka lahan di sini untuk menambah jumlah penduduk. Pendatang ini difasilitasi oleh 
pesirah terkait biaya pembukaan lahan, akomodasi dan konsumsi selama pembukaan 
lahan. Kegiatan merintis hutan dengan ijin Pesirah mulai dirasa sejak tahun 1972.  
 
 
Pembukaan lahan di Muara Sungsang ini lebih dominan dilakukan dengan sistem membuka 
parit. Hal ini mengingat wilayah ini sebagian besar adalah daerah rawa pasang-surut. 
Parit adalah saluran buatan yang dibuka untuk jalur transportasi dan pembuangan maupun 
pengaliran air dari lahan menuju sungai atau sebaliknya. Pembukaan dengan sistem parit 
dikenal mulai tahun 1973. Kepala parit mendapat ijin dari Pesirah untuk membuka parit. 
Ukuran panjang 1 bukaan lahan yang dibuka adalah 250 depa5 ke kiri dan ke kanan parit. 
Lebar bagian lahan tiap kepemilikan adalah 50 depa atau 12 baris kelapa. Pembukaan 
lahan dakan suatu parit selanjutnya melalui ijin kepala parit. Batas wilayah kekuasaan 
seorang kepala parit adalah ujung batas lahan garapan. Pada tatanan pemerintahan saat 
ini parit kemudian diadopsi ke dalam Dusun. Oleh karena itu di Muara Sungsang ini batas 
Dusun yang mengikuti batas kekuasaan parit adalah ujung lahan garapan, bukan paritnya 

                                       
4 Perdes Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dusun  Dalam Desa Muara Sungsang 
5 Pada saat itu satuan ukuran panjang adalah depa, yakni bentangan tangan orang dewasa. Satu 
depa diperkirakan sama dengan 170 cm dalam satuan metrik.  



9 | Participatory Mapping and RaTA in Muara Sungsang Village 
 

itu sendiri. Sedangkan batas administrasi Dusun atau Desa yang merupakan sungai alam 
maka adalah sungai itu sendiri.  
 

 
Gambar 4. Parit dan Ukuran Lahan kanan 

 
Parit yang pertama dibentuk adalah parit 1,2,3,4,5,dan 6 di Sungai Dungun Besar. 
Parit pada Sungai Dungun Kecil dibuat dengan nama parit 1,2,3 juga, sehingga parit 1 di 
Sungai Dungun Besar kemudian dirubah nama menjadi Parit 4, parit 2 menjad parit 5 dan 
seterusnya.  
 
Pada tahun 1976/1977 terbentuk Desa Sungsang I. pada tahun 1995/1996 parit 10 sudah 
dibuat pada Sungai Lengkap yang digabung ke Sungai Dungun.  
Desa muara Sungsang dan Marga Sungsang ditetapkan secara definitif hasil pemekaran 
dari Desa Sungsang I. Pemilihan Kepala Desa Pertama Muara Sungsang dilaksanakan 
tahun 2007 dan terpilih Pak H. Mustamin. Pemilihan Kepala Desa Kedua terjadi tahun 
2016. Pak H. Jefri Marzuki terpilih menjadi Kepala Desa sejak awal tahun 2016. 
 
Narasi cerita tentang pembukaan parit berikut batas-batas lahan garapan menjadi catatan 
penting terhadap batas dusun dan batas desa. Pergantian pimpinan, pimpinan desa, serta 
tokoh-tokoh pembentuk desa Muara Sungsang memiliki sumber informasi penting terkait 
batas-batas wilayah desa. 
 

4 Peta Wilayah dan Potensi Desa Muara Sungsang 

Peta Desa Muara Sungsang hasil pemetaan partisipatif ini menyajikan: a) informasi 
mengenai batas desa dengan desa tetangga, b) batas dusun, c) jalan dan parit sebagai 
sarana transportasi, d) informasi penggunaan lahan dan e) sebaran penggunaan lahan, 
serta f) obyek-obyek penting baik bangunan maupun sarana prasarana desa (Gambar 7) 
sebagaimana peta ukuran asli (Lampiran 1). 
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4.2. Batas Desa 

Batas wilayah Desa Muara Sungsang dengan desa tetangga yang disurvey bersama 
sebanyak 7 (tujuh) titik batas sesuai dengan data dari peta desa berdasarkan SK Bupati 
Banyuasin6 (Tabel 2). Ke-tujuh titik batas tersebut dimasukkan ke dalam alat penerima 
posisi global (GPS) kemudian dilakukan peninjauan ke lapangan bersama tokoh desa yang 
mengetahui batas-batas tersebut dan sebagian atas petunjuk Kepala Desa dan Pengurus 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Tabel 2). Batas desa di lapangan yang diketahui 
warga dan disepakati dengan desa tetangga, dengan tanda fisik diantaranya berupa tugu 
batas (Gambar 5), tidak selalu sama dengan posisi titik yang ada di SK Bupati.  

 

 

Gambar 5. Tugu Batas Desa Muara Sungsang dengan Desa Marga Sunsang 

 
Titik-titik batas desa yang diidentifikasi tersebut kemudian kunjungi, ditandai dan 

direkam posisinya pada GPS (Tabel 1). 
 

Tabel 1 Koordinat titik-titik Batas Desa yang Dikunjungi 

No 
Posisi Peta SK Bupati 

Keterangan 
Posisi Di Lapangan 

Keterangan 
Latitude Longitude Latitude Longitude 

P1 -2°21’07,34” 104°49’28,80” Ujung Parit4_SBAsin -2°21’07,34” 104°49’28,80” BtsLhn Parit2-3_SBAsin 

P2 -2°21’37,93” 104°50’39,45” Parit4-Simpang Jalan -2°21’14,72” 104°50’49,19” Bts Lhn Parit2-3 Tugu  

P3 -2°22’08,87” 104°52’00,30” S. Dungun di hutan -2°22’06,59” 104°52’06,75” S. Dungun di hutan 

P4 -2°22’29,12” 104°52’11,06” S. Dungun Muara -2°22’27,03” 104°52’16,71” S. Dungun-S. Telang 

P5 -2°27’28,00” 104°49’44,00” Batas Ds Teluk Payo -2°26’47,32” 104°50’35,51” Bts Lhn dkt S. Tengkora 

                                       
6 Sayangnya peta desa yang merupakan lampiran SK Bupati tersebut tidak tercantum nomor SK 
dan tanggalnya. Namun peta itulah yang digunakan Kades dan perangkatnya selama ini. 
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No 
Posisi Peta SK Bupati 

Keterangan 
Posisi Di Lapangan 

Keterangan 
Latitude Longitude Latitude Longitude 

P6 -2°26’32,52” 104°48’36,52” Batas Ds Teluk Payo -2°25’08,90” 104°49’13,22” Portal Jl Proyek 

    -2°25’06,71” 104°49’13,34” Batas Ds Teluk Payo 

P7 -2°24’28,00” 104°45’04,00” Bts TPayo di TgGenuk -2°24’29,20” 104°45’07,53” Bts TPayo di TgGenuk 

 

Garis batas luar Desa Muara Sungsang ditarik menurut pemahaman dan informasi 
masyarakat, baik berupa batas alam maupun batas imajiner yang dipahami informan. Garis 
batas pada desa ini divisualisasikan pada (Gambar 7) dan dinarasikan sebagai berikut : 

 

1) Batas dengan Desa Marga Sungsang di sebelah utara, ditarik dari batas lahan 
Parit-2 dan lahan Parit-3 di pinggir Sungai Banyuasin (P1) mengikuti batas lahan 
menuju P2 pada tugu batas di pinggir  jalan utama ke arah pelabuhan. Garis batas 
ini dilanjutkan menyeberang jalan mengikuti batas lahan hingga bertemu dengan 
Sungai Dungun pada P3, dan mengikuti aliran Sungai Dungun hingga muara Dungun 
di Sungai Telang (P4). Pada ruas batas P2 ke P3 pengecekan lapangan dilakukan 
bersama dengan Bapak Sekretaris Desa Marga Sungsang yang menunjukkan 
beberapa titik batas kedua desa. 

2) Selanjutnya pada sebelah timur batas desa mengikuti tengah-tengah Sungai Air 
Telang hingga ke batas lahan dengan Desa Teluk Payo dekat muara Sungai 
Tengkora (P5). 

3) Di sebelah selatan Muara Sungsang berbatasan dengan Desa Teluk Payo yang 
dimulai dari batas lahan dekat Sungai Tengkora (P5) mengikuti jalan Proyek 
hingga Portal (P6a) pada jalan raya, belok sedikit mengikuti jalan pada batas 
kepemilikan lahan (P6b). dari P6b batas ini ditarik lurus menuju P7 di Tanjung 
Genuk. Pada batas ini masih belum terjadi kesepakatan dengan Desa Teluk Payo.  

4) Sungai Banyuasin merupakan batas desa Muara Sungsang di sebelah barat. Batas 
ini menurut pemahaman Kades dan tim desa adalah pada bibir pantai, atau batas 
daratan dan perairan Sungai Banyuasin. 
 

4.3. Jalan dan Parit 

Jalan menjadi sarana transportasi utama di Muara Sungsang selain sungai dan parit. 
Jalan utama di sini adalah ruas jalan yang menghubungkan kota Palembang dan 
Pelabuhan Tanjung Api-api dan Kota Sungsang. Jalan ini diperkeras dengan beton dan 
aspal dan dapat dilalui kendaraan bus, truk dan tronton. Jalan ini melintas di tengah 
wilayah desa Muara Sungsang. Jalan desa juga terdapat beberapa ruas. Sedangkan yang 
dimaksud jalan desa adalah jalan yang diperkeras dengan cor beton dan dapat dilalui 
kendaraan roda empat. Parit adalah saluran air buatan yang dibuat warga ketika membuka 
lahan dahulu. Parit merupakan sarana transportasi awal ketika pembukaan lahan di 
daerah ini. Hingga saat ini beberapa parit masih digunakan untuk transportasi perahu dan 
speed boat menuju Sungai Telang dan Sungai Banyuasin. Sebagian besar parit masih 
digunakan untuk lalu lintas hasil kelapa. Hampir pada setiap kanan kiri parit saat ini 
diperkeras dan digunakan untuk transportasi jalan orang maupun kendaraan bermotor. 
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Gambar 6. Pohon Tanda Batas Desa Muara Sungsang dengan Desa Teluk Payo di Tanjung 

Genuk (atas), diskusi rencana pengecekan batas di peta (bawah) 
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Gambar 7. Peta Batas dan Potensi Desa Muara Sungsang Hasil Pemetaan Partisipatif Muara Sungsang 
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4.4. Batas Dusun 

Batas-batas dusun ditelusuri dan ditandai di lapangan atas petunjuk Pak M. Basir, Pak M 
Thamri, dan Pak Amirullah sebagai Tim Pemetaan Partisipatif yang merupakan pengurus 
BPD di desa Muara Sungsang. Batas dusun umumnya meyusuri batas lahan diantara dua 
parit. Batas dusun bukanlah parit. Namun bila batas dusun bertemu sungai alam, maka 
sungai alam dijadikan batas dusun atau batas desa. Hal ini penting dicatat karena secara 
umum lebih banyak diketahui bahwa batas-batas administrasi pemerintahan dapat 
mengikuti jalan atau sungai. Tetapi batas sungai tidak berlaku untuk parit yang merupakan 
sungai buatan di Muara Sungsang.  

Dusun III terletak pada posisi paling selatan desa. Dusun III berbatasan dengan Dusun IV 
di sebelah utara dan desa Teluk Payo di Selatan. Dusun IV pada sebelah utara berbatasan 
langsung dengan Dusun II, dan Dusun II berbatasan dengan Dusun I yang berada paling 
utara. Sedangkan Dusun I berbatasan dengan Desa Marga Sungsang di sebelah utara. 
Dusun IV adalah dusun yang paling luas sedangkan dusun II merupakan dusun paling 
sempit wilayahnya (Tabel 2). Wilayah desa yang merupakan tubuh perairan sungai 
memiliki luas 318 hektar. 

4.5. Penggunaan Lahan 

Keseluruhan wilayah desa dikelompokkan menurut penggunaannya. Identifikasi batas-
batas penggunaan dilakukan di atas peta citra satelit,  dicek penggunaannya di lapangan 
untuk beberapa lokasi contoh, dan batas penggunaan lahan yang lainnya dideleniasi di 
atas citra satelit. Penggunaan lahan diidentifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan 
pengecekan lapangan. Setelah pengecekan lapangan kelompok penggunaan lahan 
disepakati kembali. Dari jenis penggunaan lahan dapat diperoleh gambaran potensi 
ekonomi yang ada di wilayah desa Muara Sungsang. Jenis penggunaan lahan yang 
disepakati dan dipetakan pada kegiatan pemetaan ini adalah: 1) kebun kelapa, 2) kebun 
sawit, 3) kebun karet, 4) hutan rakyat jabon, 5) sawah, 6) tambak, 7) pemukiman, 8) 
mangrove, 9) semak belukar, 10) tanah kosong, dan 11) tempat pemakaman umum-TPU 
(Gambar 6). 

Kelas penggunaan lahan tersebut kemudian disederhanakan kembali menjadi 12 kelas 
penggunaan lahan yakni: 1) hutan rakyat Jabon, 2) kebun karet, 3) kebun kelapa, 4) kebun 
sawit, 5) lahan kosong, 6) hutan mangrove, 7) pelabuhan, 8) pemukiman, 9) sawah, 10) 
semak belukar, 11) perairan sungai, 12) tambak. Luas lahan di Muara Sungsang menurut 
dusun dan penggunaan lahan mestilah sama dengan luas keseluruhan wilayah desa (Tabel 
2). 

Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan di Muara Sungsang 
Penggunaan 

Lahan 
Luas Desa Muara Sungsang (Ha) Luasan 

(Ha) Dusun 1 Dusun 2 Dusun 3 Dusun 4 Perairan 
Jabon 7   14  21 
Kebun Karet 7  4   11 
Kebun Kelapa 427 402 401 957  2187 
Kebun Sawit 566 193 241 292  1293 
Lahan Kosong 17  236   17 
Mangrove 610 260  707  1813 
Pelabuhan 18     18 
Permukiman 35 11 14 16  76 
Sawah 43 56 37 80  216 
Semak Belukar 443 16 176 575  1209 
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Penggunaan 
Lahan 

Luas Desa Muara Sungsang (Ha) Luasan 
(Ha) Dusun 1 Dusun 2 Dusun 3 Dusun 4 Perairan 

Perairan 4 2   318 324 
Tambak 200 234  56  490 
Luasan 2177 942 1110 2640  7,678 

4.6. Obyek-obyek Penting di Desa 

Selain menggambarkan batas desa, batas dusun, dan batas-batas penggunaan lahan, peta 
partisipatif yang dibuat diharapkan dapat memberikan informasi sarana prasarana atau 
informasi obyek-obyek penting yang ada di desa. Informasi obyek-obyek penting di desa 
yang disepakati untuk dipetakan adalah: (1) titik batas desa, (2) perkantoran, (3) sekolah, 
(4) masjid dan mushollah, (5) pos keamanan pelabuhan, (6) pelabuhan, (7) kantor koramil, 
(8) pos kehutanan terpadu, (9)puskesmas, (10) perumahan Kemenpera, (11) lapangan bola, 
(12) lapangan volley, dan (12) tower telepon seluler (Gambar 7). 
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5 Tenurial Desa Muara Sungsang  

Tenure berasal dari bahasa latin “tenere” yang mencakup arti: memelihara, memegang, 
memiliki. Dalam bahasa Inggris, istilah land tenure dijelaskan dalam konteks legal 
sebagai sistem pemanfaatan dan/atau kepemilikan tanah. Istilah land tenure bisa juga 
menjelaskan bagaimana seseorang atau pihak tertentu memangku dan/atau memiliki 
tanah. Galudra et al.  (2006) menggunakan istilah sistem penguasaan tanah sebagai 
pengganti istilah land tenure tanah.  

Daryanto (2011)7 menjelaskan bahwa tenurial dipandang sebagai setumpuk hak dan 
kewajiban atau subyek (orang), dan obyek (tanahnya). Didalam sistem tenurial (terkait 
kepemilikan) di Indonesia terdapat dua tenurial, yang mengatur hak milik orang 
perorangan dengan Undang-Undang No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria dan Undang-Undang No.5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. 
Undang-undang 5/1960 mengatur kepemilikan lahan di luar kawasan hutan. Indonesia 
ketika merdeka ada lahan yang sebagian besar berupa hutan. Pemegang ha katas hutan 
yang diamanatkan oleh UU No.5/1967 sebagai turunan dari UUD 1945 pasal 33 kekayaan 
alam itu berupa hutan ini tenurnya dipegang oleh Negara. Menurut Daryanto (2011), sejak 
1967 sampai 2007 berarti 40 tahun, akses tenur di Indonesia hanya diberikan kepada 
perusahaan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). 

Bagaimana kondisi tenurial, baik penguasaan pemegang hak maupun pemanfaatan lahan,  
di desa Muara Sungsang? Untuk mengetahui kondisi tenurial di Muara Sungsang dilakukan 
penelusuran sejarah untuk mengetahui perkembangan penggunaan dan penguasaan lahan, 
analisis aktor untuk memotret pemegang kuasa atas lahan sekaligus sikap dan posisi 
mereka atas kondisi tenurial yang ada. Pada kegiatan pemetaan partisipatif ini sekaligus 
dapat diketahui lahan mana saya yang merupakan obyek tumpang tindih tenure.  

5.1. Sejarah Penguasaan Lahan di Desa Muara Sungsang  

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh warga, penguasaan lahan pada tahun 
1965 ada di tangan Pesirah. Pesirah adalah pejabat pemerintah setingkat Camat saat ini. 
Pesirah mengundang warga dari Riau untuk membuka lahan guna menambah jumlah 
penduduk. Pendatang ini difasilitasi oleh pesirah terkait biaya pembukaan lahan, 
kebutuhan akomodasi dan konsumsi. Rintisan jalan antar lahan mulai dilakukan pada 
tahun 1972 atas ijin Pesirah.  
Pemegang ijin atas bukaan lahan adalah Kepala Parit, setidaknya ini terjadi pada tahun 
1973. Pembukaan lahan dalam suatu parit selanjutnya berdasarkan ijin kepala parit. 
Ukuran lahan setiap bagian adalah 250 depa ke kiri dan ke kanan parit. Lebar bagian tiap 
kepemilikan adalah 50 depa atau 12 baris kelapa. Parit 1,2,3,4,5,6 dibuat terhubung dengan  
Sungai Dungun Besar.  
Pada tahun 1975 Pak Makarateng Membuka Parit Pancang Besi dengan bukti berupa Segel 
dan Surat Pelimpahan Hak Usaha (Gambar 8). Surat ini dibuat di atas kertas segel, ditanda 
tangani pak Hambali yang menyerahkan hak, Pak Makarateng yang menerima hak, dan 
diketahui Pak Djamil selaku Kepala Desa Sungsang I. Pak Makarateng sebelumnya adalah 
anak buah dari Pak Hambali, seorang anggota keamanan yang kemudian melimpahkan 
haknya ke P. Makarateng. Meskipun bukti hak ini adalah hak usaha, Pak Makarateng dan 

                                       
7 Daryanto 2011. Tenurial Sistem Pada Kehutanan. http://www.kominfonewscenter.com 
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warga Muara Sungsang merasa ini adalah bukti kuat kepemilikan lahannya yang akan 
dipertahankan sekuat tenaga. 
Pada tahun 1975 ini juga ada pembukaan parit 1,2,3 di S. Dungun Kecil, sehingga parit 1 
yang di Sungai Dungun Besar diubah nama menjadi parit 4, parit 2 menjadi perit 5 dan 
seterusnya sehingga keseluruhan parit yang ada di Muara Sungsang ada parit 1 hingga 
parit 10. 
Tahun 1995/1996 penggalian jalan poros di Muara Sungsang menuju Pelabuhan Tanjung 
Api-api mulai dibuat. Tahun 2002 ada informasi penetapan Taman Nasional Sembilang. 
Pada tahun 2000 ini juga dimulai pemancangan tiang-tiang pelabuhan. Pada tahun 2005 
masyarakat tidak diperbolehkan lagi membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) pada lahan 
yang berada di sebelah kiri jalan poros ke arah pelabuhan. Setelah dtelusuri oleh pimpinan 
desa, diperoleh informasi bahwa wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hutan 
pada tahun 1994. 
Desa Muara Sungsang menjadi desa definitif pada bulan September tahun 2006. 
Terbentuknya desa Muara Sungsang ini bersamaan dengan desa Marga Sungsang yang 
sama-sama merupakan pemekaran dari desa Sungsang I. Kepala desa Muara Sungsang 
pertama adalah H. Mustamin yang terpilih pada tahun 2009.  
Pada tahun 2010 ada informasi lagi bahwa dilarang membuat SPH pada tanah yang 
diklaim sebagai kawasan hutan. Warga tidak boleh menggarap lahan di sebelah barat 
jalan poros dari Simpang PU menuju Pelabuhan. Mulai saat itu peptugas kehutanan sering 
ditakut-takuti oleh warga. 
Tahun 2014 datang Pak Oscar dari Kehutanan yang menjelaskan bahwa kalau tanah 
memang hak warga maka warga dipersilahkan saja, tetapi warga dilarang membuka lahan 
baru lagi. Hingga tahun 2015 kondisi aman karena tidak ada larangan dari pihak kehutanan 
lagi untuk menggarap lahan. Petugas kehutanan hanya datang di Pos Kehutanan terpadu 
yang ada di pelabuhan. 
Pada tahun 2016 masyarakat Muara Sungsang merasa ada beberapa hal yang dianggap 
menjadi permasalah yang perlu didiskusikan dan dicari jalan keluarnya. Tiga hal yang 
dianggap penting didiskusikan adalah: (1)  status Hutan Lindung/HL, (2) batas wilayah 
dengan desa Teluk Payo yang belum mendapatkan kesepakatan, (3) gangguan hama akibat 
lahan terlantar yang dimiliki pemilik tanah luas.  
Status kawasan HL menghambat pembangunan fisik jalan desa, dan membatasi 
pembuatan SPH. Pada lahan yang berstatus HL ini sebagian telah dimanfaatkan warga 
masyarakat untuk berbagai kepentingan. Lahan inilah yang kemudian menjadi obyek tenur 
yang dibicarakan selanjutnya karena terjadi saling klaim antara KPHL Banyuasin dan 
sebagian warga masyarakat Muara Sungsang. 
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Gambar 8. Surat Pelimpahan Hak Usaha Milik Pak Makarateng 
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Gambar 9. Kronologi Sejarah Desa Muara Sungsang
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5.2. Obyek Tenur 

Sebanyak 36 prosen (2745 ha) dari total luas wilayah desa Muara Sungsang (7678 ha) 
merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung (HL) yang 
pengelolaannya menjadi tanggungjawab KPHL Banyuasin. Dari 4 (empat) dusun yang ada, 
hanya Dusun 3 yang tidak memiliki wilayah administrasinya di kawasan hutan (Tabel 3), 
Gambar 10, 3 dusun yang lainnya ada di dalam kawasan HL.  

Tabel 3. Status lahan di Muara Sungsang per Dusun 

No Keterangan 

Luas Daratan ( Ha ) 
Total 
(ha) 

Non Kawasan Kawasan   

  Perairan 318   318 

1  Dusun 1 - Muara Sungsang 1042 1331 2373 

2  Dusun 2 - Muara Sungsang 783 390 1173 

3  Dusun 3 - Muara Sungsang 1110   1110 

4  Dusun 4 - Muara Sungsang 1678 1025 2703 

Jumlah (ha) 4932 2745 7678 

Jumlah (%) 64 36 100 

 

 
Gambar 10. Lahan Obyek Tenure 

 

Lahan yang berada di kawasan hutan tersebut sebagian besar dimanfaatkan masyarakat 
untuk perkebunan, pemukiman, tambak, sawah, bahkan pelabuhan. Dari lahan kawasan 
hutan yang secara administratif berada dalam desa Muara Sungsang, hanya sebanyak 40% 
yang masih berupa tutupan hutan mangrove (Tabel 4).  
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Tabel 4. Penggunaan lahan dalam wilayah KPHL Banyuasin 

No 
Penggunaan 

Lahan 

2016 

Luas 
(Ha) 

Luas 
(%) 

1 Jabon 7.2 0.3 

2 Kebun Karet 3.9 0.1 

3 Kebun Kelapa 205.0 7.5 

4 Kebun Sawit 461.5 16.8 

5 Lahan Kosong 7.7 0.3 

6 Mangrove 1113.9 40.6 

7 Pelabuhan 3.5 0.1 

8 Pemukiman 0.5 0.0 

9 Sawah 55.6 2.0 

10 Semak Belukar 435.6 15.9 

11 Tambak 451.1 16.4 

  Total 2745.4 100.0 
 

5.3. Aktor-aktor yang Berkepentingan dan Terkait Tenurial Lahan  

Pemetaan terhadap para pihak di Desa Muara Sungsang disesuaikan dengan konsep RaTA 
dan dikelompokkan berdasarkan hasil dari FGD selama survey ditahap pertama bulan 
Maret 2016 dan dikombinasikan dengan hasil survey tahap kedua di bulan April-Mei 2016.  

Setidaknya ada 3 (tiga) aktor utama yang berkepentingan terhadap lahan wilayah Desa 
Muara Sungsang, yakni masyarakat Muara Sungsang, masyarakat desa Teluk Payo dan 
KPHL Banyuasin. Aktor lain yang terlibat adalah Kepala Parit, dan Dinas Kehutanan 
Kabupaten/Provinsi. Kepala Parit berhubungan dengan warga masyarakat desa Muara 
Sungsang dalam memberikan ijin pembukaan lahan. Sedangkan Dinas Kehutanan 
Kabupaten/Provinsi berhubungan dengan KPHL Banyuasin dalam hal pengelolaan kawasan 
hutan. Kepentingan terhadap lahan di sini dapat dipisahkan dalam 2 (dua) isu, yakni isu 
batas antar desa dan isu penggunaan lahan.  

Aktor pada Isu Batas Desa 
Dalam isu batas antar desa, masyarakat desa Muara Sungsang berbeda pendapat 
mengenai batas wilayahnya dengan desa Teluk Payo. Menurut kepala desa Muara Sungsang 
H. Jefri Marzuki, piahknya ingin batas desa dengan desa Teluk Payo disesuaikan dengan 
ujung batas lahan kepemilikan warga, sedikit bergeser tidaklah jadi masalah. Pihak desa 
Muara Sungsang bersedia mengalah untuk membelokkan batas desa yang mengurangi 
luas wilayah Muara Sungsang, namun menurut Pak Jefri pihak desa Teluk Payo 
menginginkan batas lahan yang memotong wilayah Muara Sungsang lebih luas lagi. Namun 
pada beberapa kesempatan terpisah pendapat Kades Muara Sungsang berbeda yakni ingin 
mematuhi batas-batas yang telah diputuskan Bupati dalam peta yang merupakan SK 
Bupati. Perbedaan keinginan inilah yang saat ini mengakibatkan hubungan kurang 
harmonis antara dua desa. 

Aktor pada Isu Penggunaan Lahan 
Dalam isu penggunaan lahan, masyarakat Muara Sungsang berkepentingan atas 
wilayahnya untuk kepentingan bermukim, berkebun, bertani sawah, memuat tambak ikan 
dan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kekuatan kepemilikan atau penguasaan 
lahan warga masyarakat adalah berupa ijin membuka lahan oleh Kepala Parit. Pembukaan 
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lahan dalam satu parit harus mendapat ijin dari Kepala Parit. Jadi kepala Parit adalah 
tokoh informal yang memiliki kewenangan dalam perijinan pembukaan lahan.  

Beberapa warga masih memiliki bukti hak yang dimaknai sebagai bukti hak atas sahnya 
pembukaan lahan. Sebagai contoh adalah surat keterangan pelimpahan hak diatas segel 
yang dimiliki Pak Makarateng bertitimangsa tahun 1977 (Gambar 9). Pada jaman sekarang 
bukti kepemilikan/penguasaan lahan berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat 
warga dan diketahui perangkat pemerintah desa. Sebagian wilayah administrasi desa 
Muara Sungsang berada di dalam kawasan hutan. Banyak lahan yang penggunaannya untuk 
tambak berada di dalam kawasan hutan.  

Pihak KPHL Banyuasin berkepentingan untuk menjaga kawasan hutan lindung yang menjadi 
tanggungjawabnya tetap berfungsi sebagai hutan untuk melindungi tata air, bencana banjir 
dan penyangga sistem kehidupan. Pihak KPHL Banyuasin adalah instansi yang 
mendapatkan tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuasin dan Dinas Kehutanan 
Provinsi Sumatera Selatan untuk mengelola wilayah KPHL Banyuasin. KPHL Banyuasin 
mendapatkan mandat berupa SK Menteri Kehutanan nomor 961/Menhut-II/2013 yang 
menetapkan wilayah KPH, dimana wilayah yang dimaksud adalah kawasan hutan yang 
merupakan lahan yang secara hukum dikuasai oleh negara.  

Dasar klaim negara atas kawasan hutan di Muara Sungsang ini adalah:  

 SK 76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tetang penetapan Wilayah 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Selatan 

 Peraturan Bupati Banyuasin No.420 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin. 

 SK 961/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tetang penetapan Wilayah 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Banyuasin (Unit I) Kabupaten 
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas 72.723 Ha 

Kepentingan aktor utama, peran aktor terkait, kekuatan dan kelemahan masing-masing 
aktor sebagaimana dalam Tabel 5.  

Tabel 5. Aktor-aktor terkait Lahan di Muara Sungsang  
Aktor Isu Kepentinga

n/Peran 
Kekuatan Kelemahan Sikap Gaya 

Sengketa 
Aktor 
Utama 

      

Masyara 
kat Desa 
Muara 
Sungsang  

1. Pengguna 
an lahan 
dalam 
wilayah 
KPHPL 
 
 
 
 
 
 
 

2. Batas 
wilayah 
dengan 
desa Teluk 
Payo 

Berkepentin
gan untuk 
Bermukim, 
berkebun, 
tambak 
 
 
 
 
 
 
 
Berkepentin
gan untuk  
mendiami 
wilayah 

Memiliki 
bukti 
sejarah, 
secara fisik 
dekat 
dengan 
lahan 
 
 
 
 
 
Saksi 
sejarah 
melalui 
penguasaan 
parit, peta 

Tidak 
memiliki 
dokumen 
legal resmi 
dari 
pemerintah 
 
 
 
 
 
 
Perbedaan 
informasi  

Awalnya 
menolak 
diskusi, 
kemudian ingin 
mendapatkan 
informasi lebih 
banyak, ingin 
tetap dapat 
mengelola 
tambak dan 
kebun 
 
Mempertahan 
kan wilayah 
sesuai 
wilayah 
marga, 

Menghin 
dar mulai  
Kompromi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agitasi 
Mengarah 
ke 
Kompromi 
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Aktor Isu Kepentinga
n/Peran 

Kekuatan Kelemahan Sikap Gaya 
Sengketa 

desa untuk 
hidup  

desa pada 
SK Bupati 

-Bersedia 
pemetaan 
batas 
bersama 
dengan desa 
tetangga 
-Tidak 
mencantum 
kan / 
memasang 
peta desa 
karena belum 
jelas 

 
 
 

KPHL 
Banyuasin  

Sebagaian 
wilayah 
KPHL di 
Desa 
Muara 
Sungsang 
sudah 
dimanfaatk
an untuk 
kebun dan 
tambak 
warga 

Berkepentin
gan 
melindungi 
dan 
mengelola 
kawasan 
hutan 
secara 
lestari 

SK 
Penetapan 
wilayah 
oleh 
Negara 

Sumberday
a terbatas, 
belum 
dapat 
mengelola 
seluruh 
wilayahnya 

-Mengajak 
masyarakat 
bersama 
mengelola 
kawasan agar 
lebih 
bermanfaat, 
-Membiarkan 
garapan 
masyarakat 
yang di dalam 
kawasan 
KPHL  

Kompromi 
 
 
 
 
 
Akomodasi 

Masy Desa 
Teluk Payo 

Batas desa 
dengan 
Muara 
Sungsang 

Berkepentin
gan 
mendiami 
wilayah 
desa untuk 
hidup 

Kesaksian 
sejarah, 
peta desa 
pada SK 
Bupati 

Perbedaan 
informasi 

Awalnya 
bersedia 
pemetaan 
batas 
bersama, 
namun 
kemudian 
menunda 
acara 
pemetaan 
yang telah 
disepakati 
dengan alasan 
pihak 
Kabupaten 
tidak bisa 
datang, tetapi 
belum 
membuat 
agenda ulang 

Menghinda
r 

Aktor 
Terkait 

      

Dinas 
Kehutanan 
Kab/Prov 

Pengguna 
an lahan 
dalam 
wilayah 
KPHPL 
 

Berperan 
mengurus 
kawasan 
hutan 
dalam 
kab/prov  

Legalitas 
struktural 
berupa 
amanat 
dari negara 
dalam 
mengurus 

Sumberday
a terbatas, 
belum 
dapat 
menguasai 
seluruh 
kawasan 
hutan 

Tidak mengusir 
warga yang 
memiliki 
garapan 
dalam 
kawasan 
hutan, namun 
melarang 

Akomodasi 



24 | Participatory Mapping and RaTA in Muara Sungsang Village 
 

Aktor Isu Kepentinga
n/Peran 

Kekuatan Kelemahan Sikap Gaya 
Sengketa 

kawasan 
hutan 

untuk 
membuka 
garapan baru 
yang 
disepakati 
dengan suatu 
perjanjian 

Kepala 
Parit 

Penggunaa
n Lahan 
dalam 
KPHL 

Berperan 
memberika
n ijin 
pembukaan 
lahan di 
wilayah 
parit yang 
dipimpinnya 

Sejarah 
pembukaan 
parit, 
Ijin pesirah 
jaman 
dahulu,  
warga dan 
pemerintah 
desa masih 
memfungsi
kan jabatan 
kepala 
parit 

Saat ini 
merupakan 
jabatan 
informal, 
karena 
sesuai 
struktur 
pemerintah
an 
sekarang 
jabatan 
formalnya 
adalah 
Kepala 
Dusun, 
Ketua 
RT/RW  

Memegang dan 
menerapkan 
aturan yang 
berlaku dalam 
mengelola 
parit, 
mempertahan 
kan 
wilayahnya 
terhadap 
pendatang 
baru termasuk 
pihak 
kehutanan, 
namun 
sebagian 
kepala parit 
mulai 
membuka diri 
terhadap 
informasi 

Agitasi 
mengarah 
ke 
kompromi 

 

Hubungan Antar Aktor 
Dalam isu penggunaan lahan, sebagian masyarakat Muara Sungsang berbeda kepentingan 
dengan KPHL Banyuasin sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan tidak selaras. 
Masyarakat menggunakan lahan untuk tambak, kebun kelapa, kebun sawit, maupun kebun 
karet. Disisi lain KPHL Banyuasin berkepentingan untuk menjaga dan mengelola wilayah 
kerjanya sebagai hutan lindung. Masyarakat mendapat ijin membuka dan mengelola lahan 
dari Kepala Parit. KPHL Banyuasin memiliki hubungan struktural dibawah Dinas Kehutanan 
Kabupaten. Dinas Kehutanan Kabupaten memiliki hubungan fungsional dengan Dinas 
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Tidak hanya beda kepentingan saja, masing-masing sebagian masyarakat Muara Sungsang 
maupun KPHL Banyuasin mengklaim sebagai pihak yang paling berhak atas lahan yang 
dikuasainya (Gambar 11). 
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Gambar 11 Peta Aktor terkait lahan di Muara Sungsang dan Hubungannya 

 

Sikap Aktor dalam Isu Tenure 
Sikap adalah perilaku yang diambil oleh aktor dalam kaitannya dengan isu yang dihadapi. 
Sikap dinarasikan dalam ucapan verbal maupun dalam tindakan. Dari sikap yang diambil 
oleh para pihak dapat ditentukan gaya bersengketanya dalam menghadapi isu yang ada. 
Terhadap isu penggunaan lahan yang diklaim berada di dalam wilayah KPHL, masyarakat 
desa Muara Sungsang pada awalnya  masyarakat, melalui Kepala Desa, menolak 
kedatangan tim Pemetaan Partisipatif. Belum diperoleh informasi mengenai alasan 
penolakan terhadap kedatangan tim. Melalui peran Pak Mustamin-mantan Kepala Desa 
tim diterima untuk masuk ke desa Muara Sungsang, dengan catatan tidak mengungkit-
ungkit lahan garapan yang ada di dalam kawasan KPHL. Namun setelah berinteraksi dalam 
pembuatan peta desa, warga masyarakat mulai aktif ingin mendiskusikan nasib lahan 
garapan yang berada dalam hutan lindung (HL). Narasi sikap tersebut kemudian dapat 
dikelompokkan gaya sengketan masyarakat Muara Sungsang adalah menghindar mengarah 
ke kompromi. 

KPHL Banyuasin pada prinsipnya tidak akan mengusir warga masyarakat dan menggusur 
lahan garapannya. Pihak KPHL mengajak masyarakat turut menjaga fungsi kawasan hutan 
lindung dengan menanam tanaman kayu-kayuan di sekitar tambak. KPHL Banyuasin 
bersikap kompromi cenderung akomodasi. Kepala Parit cenderung bergaya agitasi / 
kompetisi dengan sikap yang ditunjukkan ingin selalu menerapkan aturan pengelolaan 
parit yang melindungi wilayah kekuasaannya dari campur tangan dan penguasaan 
pendatang baru termasuk dari pihak kehutanan. 

Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuasin maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 
Selatan menerapkan gaya akomodasi, yakni tidak menggusur warga masyarakat yang telah 
membuka lahan untuk kebun dan tambak, namun meminta janji masyarakat agar tidak 
melakukan pembukaan lahan baru. Kesepakatan ini dinyatakan secara tertulis dalam 
bentuk Nota Kesepahaman (MoU). Narasi sikap dan gaya sengketa (Pasya & Sirait 2011) 
para aktor sebagaimana Tabel 5, dan Gambar 12. 
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Gambar 12. Sikap Para Aktor dalam Isu Tenur 

5.4. Kelembagaan Lokal di Muara Sungsang dan Kelembagaan Negara Tingkat 
Tapak 

Kearifan lokal yang ada, penguasa perijinan pembukaan lahan di Muara Sungsang adalah 
Kepala Parit. Aturan main lokal ini berlaku sejak tahun 1970-an. Kepala Parit mendapatkan 
ijin untuk membuka lahan dari Pesirah, saat itu. Sampai kini keberadaan Kepala Parit 
masih diakui oleh warga masyarakat. Kepala parit adalah pemimpin pergaulan masyarakat 
di parit yang bersangkutan. Warga yang masuk membuka lahan di suatu parit umumnya 
masih ada hubungan keluarga. Kalaupun terjadi proses alih kepemilikan lahan garapan, 
selanjutnya haruslah diketahui oleh Kepala Parit. 
Informasi dari hasil diskusi dengan tokoh desa memperlihatkan pemetaan untuk kepala 
parit 3 sampai 10 pada tiap dusun yang ada di peta (Gambar 7) adalah sebagaimana 
Tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Nama Kepala Parit di Desa Muara Sungsang 
No Dusun / Parit Nama Kepala Parit 
 Dusun 1  
1 Parit 3 Sungai Dungun H.Daeng Makalu 
2 Parit 4 Sungai Dungun Daeng Parani 
3 Parit 5 Sungai Dungun Marsuki 
4 Parit 6 Sungai Dungun Marsuki 
5 Parit 7 Sungai Dungun H Tahir 
6 Parit 8 Sungai Dungun H.Latang, H.Kandacong 
 Dusun 2  
7 Parit 9 Sungai Dungun H.Pamusuri 
8 Parit 10 Sungai Dungun/Tambak Sugimin 
9 Parit Lapis Tambak H.Ambotang 
 Dusun 3  
10 Parit Pamanah Sudanris 
11 Parit Benteng Jaya Anak H.Daeng Pasampo (Ambok Lolo) 

Sikap Kerjasama 

Si
ka

p 
Pe

rh
at

ia
n 

Ke
pe

nt
in

ga
n 

Se
nd

ir
i 

Kompromi 

Menghindar Akomodasi 

Kompetisi Kolaborasi 

5 

2 

3 4 

1 

Ket. Aktor: 

1. Masy Muara Sungsang 
2. KPHL Banyuasin 
3. Desa Teluk Payo 
4. Dishut Kab/Prov 
5. Kepala Parit 

 



27 | Participatory Mapping and RaTA in Muara Sungsang Village 
 

No Dusun / Parit Nama Kepala Parit 
12 Parit Pancang Besi Pak Makarateng 
 Dusun 4  
13 Parit 2 Sungai Lengkap H.Dullah 
14 Parit 3 Sungai Lengkap Ambo Daik (daeng Sigerak) 
15 Sungai  tanggong dan sungai 

batang Amanjaya Darat  
Ambok Sulong 

16 Amanjaya Laut Anwar 
Kelembagaan negara di tingkat tapak untuk mengelola kawasan hutan di wilayah Muara 
Sungsang yang dibentuk pemerintah adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 
Banyuasin. KPHL ini dibentuk dengan keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 961/Menhut-
II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tetang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung (KPHL) Model Banyuasin (Unit I) Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 
seluas72.723 Ha. Sebanyak 2745 ha kawasan hutan ini secara administrasi pemerintahan 
berada dalam wilayah administrasi desa Muara Sungsang. 

Secara khusus dalam laporan ini tidak bisa menyampaikan peraturan yang tersedia sangat 
detail. Hal ini karena kondisi KPHL masih memiliki terkendala pada penataan batas dengan 
Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan belum adanya Rencana Pengelolaan 
Jangka Panjang (RPJP) resmi yang telah disahkan.  

Desa Muara Sungsang hingga saat ini belum memiliki tata batas yang jelas baik di peta 
maupun diakui semua pihak di lapangan. Untuk kejelasan batas ini sedang diupayakan 
oleh pemerintah desa Muara Sungsang untuk memperoleh kejelasan dari pemerintah untuk 
proses untuk finalisasi batas wilayah dan mendapat kesepakatan dari desa Teluk Payo. 
Tata batas Desa Muara Sungsang sesuai dengan sejarah terbentuknya desa (gambar 9) 
masih belum konsisten. Hal ini terlihat dari dokumen yang diberikan oleh Kepala Desa 
(Kades) yang memberikan data berbeda pada hari pertama dengan luasan sebesar ± 7,678 
Ha (tabel 2) sedangkan data terakhir yang diberikan menurut versi dari kabupaten sebesar 
± 10,000 Ha.  

5.5. Tinjauan Kebijakan-kebijakan Negara Yang Mengatur Kawasan Hutan dan 
Tanah 

Pada tingkat pemerintah saat ini menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, bahwa 
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi dari UUD 1945 ini 
adalah kawasan hutan dipandang sebagai bumi yang mengandung air dan kekayaan alam 
didalamnya dan kemudian dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan 
Undang-undang yang mengatur Kehutanan yakni UU No.5 tahun 1967 yang diamandemen 
dengan UU No. 41 tahun 1999, kawasan hutan dibagi menjadi fungsi Hutan Produksi (HP), 
Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), dan Hutan Konservasi (HK).  

Pengelolaan hutan, baca kawasan hutan, diatur oleh pemeritah melalui peraturan 
pemerintah (PP) No. 6 tahun 2007 jo PP 3 tahun 2008 tentang Tata hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Seluruh kawasan hutan dibagi 
dalam wilayah KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan 
nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor 6 tahun 2009 mengatur tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan. KPHL Banyuasin dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
SK.961/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 berfungsi untuk mengelola kawasan 
hutan di Kabupaten Banyuasin termasuk di wilayah desa Muara Sungsang. 

Menurut pasal 21 UU No.41 tahun 1999 pengelolaan kawasan hutan dilakukan oleh negara 
dengan dapat memberikan ijin usaha pemanfaatan hutan hasil hutan baik kayu maupun 
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bukan kayu kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta indonesia, badan 
usaha milik pemerintah maupun badan usaha milik pemerintah daerah (pasal 27 UU No.41 
tahun  1999).  

Ijin usaha pengelolaan kawasan hutan dapat diberikan kepada masyarakat desa dalam 
bentuk Hutan Desa (HD) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-
II/2008 jo P.14/2010 jo P.53/2011 jo P.89/2014 tentang Hutan Desa. Selain hak kelola 
tersebut  masyarakat dapat berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai Permenhut 
Nomor P.37/Menhut-II/2007 jo P.13/2010 dan jo P.52/2011 jo P.88/2014 tentang Hutan 
Kemasyarakatan. Pernyataan pihak KPHL Banyuasin untuk mengajak masyarakat secara 
bersama mengelola kawasan hutan adalah sejalan dengan kedua Peraturan Menteri 
Kehutanan tersebut yakni dalam bentuk Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. 

Selain skema HD dan HKm, pada wilayah yang telah diberikan mandat pengelolaan kepada 
KPHL Banyuasin,  masyarakat dapat bekerjasama dengan pengelola kawasan hutan 
melalui skema Kemitraan yang diatur dengan Permenhut P.39/Menhut-II/2013 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan. 

Terkait tanah warga yang diyakini merupakan tanah nenek moyang secara turun temurun 
dapat dilakukan pendalaman dan penyelesaian sesuai payung hukum yakni Peraturan 
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor: 79 tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 
17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. Implementasi dari 
peraturan bersama ini adalah didorongnya penyesaian persoalan tanah tersebut melalui 
program  Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) 
yang pelaksanaan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang melalui Petunjuk Pelaksanaan 
(Juklak) IP4T dalam kawasan hutan. 

Penyelesaian Batas Desa dengan desa tetangga dapat mengacu pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penetapan dan 
Penegasan Batas Desa. Disini diatur tata cara penegasan batas, pengesahan batas dan 
penyelesaian perselisihan. 

5.6. Fokus Permasalahan Muara Sungsang dan KPHL Banyuasin 

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang dihadapi saat ini oleh Masyarakat Desa 
Muara Sungsang pada penggunaan lahan dan tata batas adalah aktual kondisi yang 
digunakan sebagain besar berupa tambak di HL Banyuasin dengan luas sebesar 490 Ha. 
Jika dilihat dari tumpangtindih data SPOT6-tahun 2014 dengan batas desa dan batas HL 
Telang-Banyuasin, dapat kita lihat ada 3 pembagian kelompok; Zona-1 yang berada 
dibagian barat, Zona-2 dibagian tengah dan Zona-3 berada di timur desa (gambar 11). 

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya koordinatif dengan 
masyarakat Desa Muara Sungsang pada tahun 2015. Pendekatan secara persuasif 
didahulukan oleh DisHut guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Setelah itu 
masuk ke tahap kedua dengan mengkomunikasikan dan memetakan kondisi lapangan 
untuk penggunaan lahan di dalam kawasan hutan (Lampiran 2). Teridentifkasi bahwa 
memang konversi hutan mangrove ke tambak telah dilakukan oleh kelompok masyarakat 
dan ini meningkat setiap tahun selama 2-3 tahun terakhir ini. 

Komitmen awal antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan masyarakat telah dilakukan 
dengan mencegah masyarakat untuk membuka hutan mangrove menjadi tambak. Kepala 
parit sebagai aktor utama dalam pengelolaan lahan juga menyepakati hal ini (tabel 3). 
Namun belum ada kesepakatan untuk proses rehabilitasi lahan yang dibuat tambak.  
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Gambar 13 Peta Lokasi dan Kondisi Tambak di Muara Sungsang (atas: peta sebaran 
tambak, kiri bawah: tambak di zona-1 & kanan bawah: tambak di zona-2. 

 

5.7. Alternatif Solusi Yang Dapat Ditawarkan 

Hasil analisis sikap atau gaya bersengketa para pihak dalam menghadapi isu tenure di 
Muara Sungsang (Gambar 12) dapat digunakan sebagai informasi penting dan mendasar 
tentang pilihan-pilihan penanganan konflik yang dapat ditawarkan kepada para pihak yang 
berhubungan. Tawaran tersebut adalah : 1) kompetisi alternatifnya mediasi, arbitrasi, de-
eskalasi; 2) kolabosari perlu dilakukan mediasi; 3) akomodasi dapat dilakukan fasilitasi 
atau mediasi; 4) kompromi perlu difasilitasi, dan 5) menghindar perlu diambil langkah 
intensifikasi/penyadaran (Pasya & Sirait 2011). Semangat yang diusung dalam 
penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian alternatif (Alternative Dispute Resolution-
ADR). 

Terhadap isu tenure Muara Sungsang dan KPHL Banyuasin, alternatif yang dapat 
ditawarkan kepada Kepala Parit yang cenderung bersikap kompetisi adalah dilakukan 
pendekatan untuk menurunkan ketegangan (de-eskalasi) sehingga dapat berubah sikapnya 
pada sikap lain atau setidaknya ada keinginan untuk menyelesaikan dengan baik. Skema 
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yang dapat menampung keinginan Kepala Parit saat ini adalah Program IP4T yang 
merupakan jabaran yakni Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, 
Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 79 tahun 2014, 
Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 tanggal 17 
Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam 
Kawasan Hutan.  

Tabel 7. Alternatif Penyelesaian Isu Tenure (Alternatif Dispute Resolution) 
Aktor Sikap Pihak 

Terhadap 
Isu Tenure 

Alternatif bentuk 
penanganan 

Aktor Yang 
Sebaiknya 
Berperan 

Skema Yang Dapat 
Didiskusikan 

Kepala Parit, 
Masyarakat Muara 
Sungsang 

Kompetisi De-eskalasi, 
Mediasi, 
Arbitrasi 

Pihak ke III 
(Bioclime), 
DitrPAKTHA, BPN 

Program IP4T, 
Peraturan Bersama 
Empat Menteri 
tahun 2014 

Masyarakat Muara 
Sungsang , KPHL 
Banyuasin 

Kompromi Fasilitasi KPHL Banyuasin, 
Pihak ke III 
(Bioclime), 
BPDAS Musi, 
BP2HP 
Palembang 

HD, HKm, 
Kemitraan sesuai 
Permenhut 
P.88/2014, 
P.89/2014, 
P.39/2013 

KPHL Banyuasin, 
Dishut Kab/Prov 

Akomodasi Fasilitasi, 
Mediasi 

KPHL Banyuasin, 
Pihak ke III 
(Bioclime), 
DirPAKTHA, 
BPDAS Musi, 
BP2HP 
Palembang, BPN 

HD, HKm, 
Kemitraan sesuai 
Permenhut 
P.88/2014, 
P.89/2014, 
P.39/2013, 
IP4T 

Desa Teluk Payo Menghindar Intensifikasi/ 
Penyadaran 

Pihak ke III 
(Pendamping 
Desa, Pemkab 
cq. Badan 
Pemberdayaan 
Desa, 
Kecamatan, 
SLPP) 

Penyelesaian Batas 
Desa dengan desa 
tetangga dapat 
mengacu pada 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 
Nomor 27 tahun 
2006 

 

Kegiatan Fasilitasi, mediasi, dan de-eskalasi untuk penyelesaian konflik sebaiknya 
dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lain yang tidak berhubungan langsung terhadap 
isu yang ada (Gamin 2014), sebab bila dilakukan oleh salah satu pihak umumnya sulit 
melepaskan keberpihakan terhadap kelompok / instansi yang diwakilinya. 

Melihat sikap Kepala Parit dan sebagian masyarakat Muara Sungsang yang memilih 
berkompetisi menghadapi KPHL Banyuasin untuk mempertahankan tanahnya, maka 
langkah pertama adalah perlu dilakukan penurunan ketegangan (de-eskalasi). Peran untuk 
melakukan de-eskalasi ini sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berhubungan 
langsung dengan obyek tenure. GIZ Bioclime sebagai pihak ketiga dapat mengambil peran 
untuk berkomunikasi dengan Masyarakat Muara Sungsang dan Kepala Parit agar tidak 
terus bersikap agresif. Langkah lain yang dapat dilakukan Bioclime adalah melaporkan 
hasil pemetaan ini kepada KPHL dan atau KPHL mengadukan kepada Direktur Penanganan 
Konflik Tenurial dan Hutan Adat (DirPAKTHA) untuk dimediasi lebih lanjut. Pengaduan 
dapat juga dilakukan ke Kanwil Pertanahan di Palembang untuk dimasukkan dalam 
Program IP4T. 

Selain kompetisi, sikap kompromi juga ditunjukkan oleh sebagian Masyarakat Muara 
Sungsang dan KPHL Banyuasin. Terhadap sikap kompromi ini alternatif bentuk penanganan 
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berikutnya adalah dilakukan fasilitasi untuk memperoleh titik temu kompromi. Terhadap 
sikap kompromi masyarakat yang telah melalui proses sebelumnya oleh Bioclime, KPHL 
Banyuasin dapat mengambil peran. Peran yang dapat dilakukan KPHL Banyuasin adalah 
menghubungkan dengan BPDAS Musi dan BP2HP Palembang untuk difasilitasi 
mengkomunikasikan kemungkinan menempuh skema HD, HKm, maupun Kemitraan. 

Sikap akomodasi KPHL Banyuasin, Dishut Kabupaten Banyuasin dan Dishut Provinsi Sumsel 
perlu dideskripsikan secara jelas taraf akomodasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi 
kepentingan warga masyarakat. Bila akan mengakomodasi keinginan warga untuk 
melepaskan maka KPHL Banyuasin atau Bioclime perlu menginformasikan temuan ini 
kepada DirPAKTHA atau pihak ketiga lain (seperti IMN) yang dapat memediasi. Dalam hal 
akomodasi untuk mengijinkan pengelolaan tanpa mengubah status kawasan hutan, maka 
KPHL Banyuasin dapat menginformasikan kepada BPDAS Musi dan BP2HP Palembang untuk 
memproses skema HD, dan HKm. Dalam hal pilihannya dalah kemitraan maka KPHL 
Banyuasin dapat berkomunikasi lebih intensif dengan masyarakat Muara Sungsang. Peran 
pihak ketiga yang tidak berkepentingan langsung terhadap obyek tenure adalah sangat 
penting. 

Dalam menghadapi Desa Teluk Payo yang masih menghindar untuk menyelesaikan batas 
desa, masyarakat Muara Sungsang dapat melibatkan pihak ketiga di luar Muara Sungsang 
maupun Teluk Payo untuk melakukan penyadaran konflik. Penyadaran konflik dimaksud 
adalah pendekatan persuasif yang dapat menyadarkan para pihak tentang ruginya tidak 
segera permasalahan yang ada. Peran ini dapat dilakukan oleh pendamping desa, Badan 
Pemberdayaan Desa di Kabupaten, Kecamatan, maupun Simpul Layanan Pemetaan 
Partisipatif (SLPP) yang ada di Palembang. 
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6 Rekomendasi  

Catatan penting dari kegiatan Pemetaan Partisipatif dan Penilaian Cepat Tenurial di Desa 
Muara Sungsang adalah: 

1. Posisi warga saat ini masih menghidar, kompetitif, sedikit mengarah ke kompromi. 
Oleh karena itu penyadaran konflik perlu dilakukan pada sikap menghindar. 
Penurunan ketegangan (de-eskalasi) perlua dilakukan pada sikap yang kompetitif. 
Sementara untuk sikap kompromi dapat terus dilakukan fasilitasi agar memperoleh 
titik temu bersama. 

2. Peran fasilitasi, mediasi dan de-eskalasi sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga yang 
tidak berkepentingan langsung terhadap isu tenur yang ada. 

3. GIZ Bioclime telah dan dapat lagi mengambil peran sebagai pihak ketiga yang 
memfasilitasi kompromi para pihak maupun upaya penurunan ketegangan (de-
eskalasi).  

4. Untuk memediasi antara Masyarkat Muara Sungsang dan KPHL Banyuasin, Bioclime 
dan atau KPHL dapat mengadukan hasil pemetaan ini kepada Direktur Penanganan 
Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Kehadiran pengelola (KPHL) untuk melakukan 
komunikasi yang persuasif penting dalam situasi ini. 

5. Untuk menindaklanjuti sikap kompromi masyarakat, KPHL Banyuasin perlu 
menginformasikan hal ini kepada BPDAS Musi dan BP2HP Palembang untuk 
memproses skema Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. 

6. Tim telah menyampaikan bahwa teman diskusi lebih lanjut terkait pengelolaan lahan 
yang berada dalam HL adalah KPHL Banyuasin. Tetapi, telah disampaikan pula, bahwa 
untuk minta dikeluarkan dari HL bukanlah kewenangan KPHL Banyuasin. 
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7 Kesimpulan 

Potensi Penggunaan Lahan di Desa Muara Sungsang telah terpetakan dari hasil kerjasama 
yang baik dan partisipatif di tahun 2016. Data ini bisa menjadi patokan (bench-mark) 
dengan kondisi saat ini untuk proses perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan 
dengan mempertimbangkan aturan yang tidak tertulis dari pesirah dan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW). Walaupun masih ada kendala dengan luasan desa berdasarkan 
sumber peta yang berbeda dari informasi Kepala Desa. Terkait dengan batas desa yang 
belum pasti, wilayah Desa Muara Sungsang masih memerlukan kejelasan baik di lapangan 
maupun kepastian tata batas dari Pemerintah dengan menggunakan data peta terkini. 
Pihak desa Muara Sungsang menyatakan siap melakukan kegiatan pemetaan batas desa 
bersama dengan desa tetangga.  

 

Begitupula dengan tumpang-tindih batas Desa Muara Sungsang dengan KPHL Banyuasin 
perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemerintah supaya pengelolaan hutan mangrove 
tidak rusak. Data hasil pemetaan memperlihatkan bahwa 16,4 % wilayah HL di Desa 
Muara Sungsang telah dimanfaatkan masyarakat untuk tambak dan perlu upaya dalam 
mengembangkan solusi yang dapat diterima bersama. Meskipun demikian pendekatan 
dengan kepala desa perlu upaya persuasif panjang dan mengedepankan kesadaran melalui 
informasi yang benar. 
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Lampiran 1. Peta SPOT6 Desa Muara Sungsang, Banyuasin. 
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Lampiran 2. Peta Hasil Identifikasi Penggunaan Kawasan HL Telang 2015  
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Lampiran 3. Dokumentasi Pengesahan Peta Indikatif Desa Muara Sungsang 
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