
 

Pada tahun 2019 banyak sekali 
bencana ekologis yang terjadi di 

Sumatera Selatan, diantaranya 
adalah banjir dan kabut asap. 
Bencana tersebut terjadi karna 
adanya akumulasi kerusakan 

lingkungan hidup di kawasan 
tersebut dan terjadi akibat ulah 

dari manusia itu sendiri. Peta 
Potensi Banjir di Sumatera Se-

latan diatas menunjukkan bah-
wa daerah yang memiliki potensi 
banjir tinggi harus menjadi per-
hatian pemerintah Sumatera Se-

latan. Kejadian banjir di Su-
matera Selatan pada tahun 2019 

menunjukkan bahwa banjir yang 

terjadi meningkat dari tahun 
sebelumnya, Kota Palembang 
masih memegang angka tertinggi 
kejadian setiap tahunnya. Pada 

tahun 2019 terjadi banjir di 51 
tempat dan secara berulang ter-
jadi di tempat yang sama. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah 

harus secara bijak melakukan 
pemulihan-pemulihan wilayah 
rentan banjir. Dari analisis yang 
dilakukan, Kota Palembang han-

ya memiliki luasan Ruang ter-
buka Hijau ± 3.801 Ha saja yang 
seharusnya ± 12.018 Ha 
menurut Undang-undang Repub-

lik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang. 
Kemudian jumlah kolam-kolam 
retensi di Kota Palembang hanya 

ada 32 kolam saja masih butuh 
77 kolah retensi lagi. Dengan ku-
rangnya fasilitas-fasilitas terse-
but maka tidak bisa dipungkiri 

bahwa hujan dalam waktu 1 jam 
saja sudah terjadi genangan air 

Awas Banjir Bencana Ekologis! 

Pada tahun 2019 tak han-

ya Kota Palembang yang men-
galami langganan banjir tiap ta-
hunnya. Ada beberapa daerah 
Kabupaten Sumatera Selatan 

pada tahun 2019 mengalami 
banjir bandang yang tidak terdu-
ga sepeti Kabupaten Empat 
Lawang dan Kabupaten Lahat 

yang baru saja ini terjadi. Di Ka-
bupaten Lahat banjir badang 
menerjang 3 desa di 2 Kecama-
tan, Desa Keban Agung di Keca-

matan Mulak Sebingkai kemudi-
an Desa Lesung Batu dan Desa 
Pengentaan di Kecamatan Mulak 
Ulu. Kejadian yang terjadi pada 

a k h i r  t a h u n  2 0 1 9  i n i 
menghanyutkan 7 rumah dan 1 
jembatan Air Mulak terputus 
serta puluhan rumah warga ru-

sak. Banjir badang ini terjadi ka-

rena sudah terakumulasinya ke-

rusakan lingkungan di Kabupat-
en Lahat. Setidaknya seluas 
115.904 Ha izin konsesi Per-
tambangan, Perkebunan dan Ke-

bun Kayu yang ada di Kabupat-
en Lahat, menjadi akar permasa-
lahan banjir bandang yang ter-
jadi. Berkurangnya daerah sera-

pan di hulu wilayah-wilayah 
rentan banjir. Hal yang sama ju-
ga terjadi di Kabupaten lainnya, 
banjir yang kerap terjadi 

disebabkan oleh maraknya in-
dustri sekala besar, mulai dari 
perkebunan, kebun kayu dan 
pertambangan. Karena Daya 

tampung dan Data dukung wila-
yah di Sumatera Selatan sudah 
melebihi ambang batas yang 
seharusnya. Seluas 1.564.493 

Ha Kebun Kayu, 1.313.094 Ha 

Perkebunan, dan 675.830 Ha 

Pertambangan yang menguasai 
Sumatera Selatan, menyebabkan 
bencana-bencana ekologis marak 
terjadi di Sumatera Selatan. 

Selain banjir, krisis air pun ter-
jadi di beberapa Kabupaten di 
Sumatera Selatan. Adapun dae-
rah yang sering mengalami krisis 

air, yaitu Kabupaten Penukal 
Abab Lematang Ilir (PALI) sedi-
kitnya terjadi di 6 kelurahan dan 
14 Desa di Kecamatan Talang, 

terjadi karena kemarau panjang 
pada bulan Agustus. Sedangkan 
di Kota Palembang krisis air 
yang terjadi karna pendangkalan 

sungai yang terjadi serta 
tumpukan sampah.  

Dengan adanya bencana-
bencana ekologis yang terjadi di 

Tinjauan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan 

CATATAN AKHIR TAHUN 2019 

Tak Hanya Palembang 

mahan pada umumnya, mereka akan sangat marah jika wilayah Teritorial-
nya diekpansi dan eksploitasi pemangsa lain atau bahkan manusia. Pada 
dasarnya Harimau tidak menyerang manusia, mereka lebih cendrung 
menghindar jika mengendus atau mengetahui ada manusia, kecuali mereka 

merasa terancam dan terpaksa karena telah kehilangan wilayah teritorial-
nya. Di tahun 2019 ada 5 Warga tewas, 2 luka-luka diserang Harimau  

Ancaman perubahan iklim di Tahun 2019 
semakin nyata dipengaruhi oleh  kemampuan 
Bumi untuk menopang peradaban manusia 
semakin berkurang. Naiknya suhu planet 

beberapa dekade terakhir mengingatkan bahwa 
Bumi sedang tidak baik-baik saja. Organisasi 
Meteorologi Dunia (WMO) dalam perhelatan 
COP25 menyebut 2019 sebagai salah satu tahun 

terpanas sepanjang dekade. Terjadi kenaikan 
suhu global di tahun ini sebesar 1,1 derajat 
Celsius. Penyebabnya menurut para ahli 
disebabkan oleh produksi karbon dioksida dan 
gas rumah kaca lainnya secara berlebihan.  

Akibat naiknya suhu planet yang hanya 1 
derajat Celsius tersebut berdampak pada cuaca 

ekstrem serta kerusakan ekosistem. Beberapa 
peristiwa besar belakangan di Indonesia 
khususnya di Sumatera Selatan antara lain banjir, 
longsor, maupun angin puting beliung yang terjadi 

pada awal dan penghujung tahun 2019 di 
Kabupaten Lahat, Muara Enim, MUBA, MURA, 
MURATARA, PALI dan Kota Palembang. Kebakaran  
yang mengakibatkan kabut asap juga kembali 

terjadi dari Juli hingga awal November 2019 dipicu 
oleh kemarau panjang dan kekeringan. 

Isu mengenai lingkungan hidup terutama 
perubahan iklim selama ini banyak disuarakan 
secara global, nasional hingga daerah. Bahkan di 
Provinsi Sumatera Selatan juga sudah mempunyai 

Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah 
Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2010 sampai dengan 2030 untuk mendukung 
komitmen pemerintah pusat mengurangi emisi 

karbon hingga 29% di Tahun 2030. Melihat 
intensitas bencana ekologis yang masih saja 
terjadi di sepanjang Tahun 2019 menjadi sorotan 
publik terkait kebijakan pemerintah selama ini 

dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Bukti “Suram” di balik warisan kebijakan 

“Green Growth” 

Salah kaprah mengartikan Green Growth 

atau Pertumbuhan Ekonomi Hijau menyisakan 
persoalan menahun dan kronis di Sumatera 
Selatan. Pertumbuhan ekonomi bersumber dari 
ekstraksi sumber daya alam dan bertumpu pada 

korporasi namun mengabaikan hak lingkungan 
serta kelompok rentan. Akhirnya sampai pada 
Tahun 2019 konflik tenurial serta bencana 

ekologis masih terjadi. Perubahan fungsi kawasan, 
perluasan perkebunan kelapa sawit, kebun kayu 
di kawasan gambut dan hutan pada tahun-tahun 
sebelumnya bertanggungjawab atas pemicu 

perubahan iklim di tahun ini. 

Sumatera Selatan Rentan 

 Ada 23 pulau-pulau kecil yang berada di 
Sumsel. Perubahan iklim yang menyebabkan 
perubahan tinggi permukaan laut, tentu akan 
mengancam tenggelamnya wilayah-wilayah pesisir 

baik berpenduduk atau tidak. Ketergantungan 
Provinsi Sumatera Selatan dengan bahan bakar 
fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam 
juga turut mendorong laju pelepasan emisi gas 
rumah kaca. Ketergantungan pupuk kimia juga 

akan mengakibatkan terjadinya penurunan muka 
tanah, sedimentasi serta kerusakan DAS. Begitu 
juga dengan pengambilan air tanah berlebihan 
untuk industri. Hal inilah salah satu faktor yang 

cukup signifikan penyebab terjadinya banjir di 
Sumatera Selatan, selain faktor alih fungsi 
kawasan dan tidak cermat tata ruang. 

 Sumatera Selatan memiliki 1,2 juta Hektare 
luas lahan gambut. Peran gambut terkait isu 
pemanasan global sangat penting karena 

fungsinya sebagai penyimpan karbon. Namun 
dengan terjadinya kekeringan pada lahan gambut 
hingga terjadi kebakaran mengakibatkan 
kerusakan fungsi gambut. Luas kebakaran hutan 

dan lahan di tahun 2019 tercatat sebesar 361.889 
Hektare, dari luasan itu 60,93 persennya atau 
240.483 Hektare luas kebakaran terjadi di 
ekosistem gambut.  

 Implementasi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 yang 
disahkan pada Tahun 2019 harus mengarah pada 

pembangunan rendah karbon. Konsep 
Pembangunan Rendah Karbon menjadi upaya 
berkelanjutan untuk mengerem laju perubahan 
iklim. Hal ini harus diselaraskan antara tujuan 

pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Pusat, 
dan Pemerintah Daerah tentunya. Kebijakan itu 
diperlukan untuk merawat planet ini agar mampu 
bertahan hingga generasi mendatang. 

 

 

PERUBAHAN IKLIM DAN SUMATERA SELATAN 



 

Sumatera Selatan tersebut. Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan 
h a r u s  s e g e r a 
meninjau ulang izin

-izin korporasi yang 
berada di wilayah 
rawan bencana sep-
erti banjir dan 

kekeringan.  Maka, 
bukan tidak mung-
kin bahwa Bencana 
Ekologis di Su-
matera Selatan 

akan meningkat se-
tiap tahunnya.  

Pemerintah juga harus memastikan bahwa 
tidak ada lagi pros-
es pembangun  Su-
matera Selatan dil-

akukan tanpa ada 
KLHS dan AMDAL. 
Bukan hanya se-
bagai dokumen per-

syaratan saja tetapi 
harus  me l iha t 
secara garis besar 
kesatuan ekologis di 
wilayah tersebut 

.  

Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan, Citra Dibalik Asap 2019 

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi 
sebuah fenomena yang berulang setiap tahunnya. 
Sepanjang tahun 2019. Dan tentunya kebakaran 
di ekosistem gambut yang paling luas. Asap 

pekat dari Karhutla mengakibatkan terganggunya 
kesehatan pernapasaan. Data Quality Index di 
laman Air Visual pada 23 Oktober 2019 berada 
pada kategori Hazardous atau status Berbahaya. 

Penderita ISPA di Sumatera Selatan pada tahun 
2019 yaitu sebanyak 291,807 jiwa. Selain itu, 
akibat dari Karhutla adalah terganggunya 
transportasi darat dan udara yang mengalami 

jarak pandang terbatas, sekolah diliburkan atau 
dipulangkan lebih awal dan perekonomian 
masyarakat mengalami penurunan. 

Perjalanan Karhutla 
Luas lahan Gambut yang ada sekitar 1,2 Juta 
sekitar 15% dari luasan Sumsel yaitu seluas 8,3 

Juta ha. Izin korporasi yang berada pada lahan 
gambut di Sumatera Selatan yaitu sebanyak 135 
IUP dengan luasan 746.000 ha yang berada di 
gambut lindung.  

Perkembangan siklus titik panas dan luas 
kebakaran pada 5 tahun terakhir di Sumatera 
Selatan kembali memuncak pada tahun 2019, 
yaitu terdapat 5,263 titik panas. Bila kita melihat 

pada tahun 2018 ada 9 Kabupaten/kota terjadi 

Karhutla dengan luasan 37.169 ha. Kabupaten 

Ogan Komering Ilir adalah wilayah yang terluas 
mengalami kebakaran hutan dan lahan yaitu 
seluas 19.408 ha. Dibandingkan tahun 2019 
wilayah karhutla mengalami peningkatan  yang 

cukup signifikan awalnya ada 9 kabupaten/kota 
yang terbakar, menjadi 13 Kabupaten/kota di 
Sumsel dengan luasan yang terbakar mencapai 
361.857 Ha. Kabupaten Ogan Komering Ilir tetap 

menjadi wilayah tertinggi mengalami kebakaran, 
yaitu seluas 204.974 Ha. 

Karhutla juga terjadi karena lemahnya 
pengawasan upaya restorasi ekosistem gambut, 
dimana wilayah izin berada di wilayah rentan 
terbakar dan gambut dalam, serta  tidak adanya 

ketegasan pemerintah untuk memberikan efek 
jera kepada korporasi pembakar hutan dan 
lahan.  

 

 

 

 

 

Cabut Izin Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT Supreme Energi Rantau Dedap! 

Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu wilayah yang akan di bangun pembangunan pem-
bangkit tenaga listrik panas bumi, karena Sumatera Selatan ditetapkan sebagai Provinsi lumbung 
energi.  

PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) berada di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan 

Kota Pagar Alam yang akan menghasilkan energi 250 MW, Wilayah kegiatan pertambangan seluas 
35.460 ha yang terletak pada ketinggian berkisaran 1.000 – 2.600 meter. PT SERD masuk dalam 
hutan lindung Bukit Jambul Gunung Patah seluas 31.447 ha sedangkan WKP PT.SERD pada ta-
hun 2012-2014 hanya memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehu-

tanan dan Lingkungan Hidup seluas 91 hektar, kemudian 82 hektar pada 2014-2016.selain itu 
WKP PT SERD juga masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.  

Dampak yang dihasilkan PLTP PT. SERD 

Peningkatan Erosi dan Sedimentasi 

Pembukaan lahan pada tahap ekplorasi akan mengakibatkan perubahan bentang alam dan pe-

nutupannya. Di WKP PT. SERD, terdapat sungai yang dikelilingi oleh sawah dan semak belukar. 
Hal ini sangat berpengaruh pada fungsi Sub-DAS sebagai resapan air yang sangat sensitif terhadap 
pembukaan lahan dalam  area seluas 45,6 ha yang telah di ekplorasi mengalami peningkatan debit 
laju limpasan air. Ketika intensitas hujan meningkat dengan drastis maka akan terjadinya erosi 

dan sedimentasi. Penduduk yang tinggal di bagian hilir daerah tangkapan hujan akan mengalami 
dampak langsung berupa banjir. Salah satu dampak yang telah terjadi pada tanggal 31 Desember 
2019, Desa Keban Agung di Kecamatan Mulak Sebingkai, Desa Lesung Batu, Desa Pengentan di 
Kecamatan Mulak Ulu yang menimbulkan kerugian 1 jembatan rusak, 7 rumah Hanyut dan 73 

Unit rumah rusak ringan. 

Gangguan Kesehatan Masyarakat 

Penurunan kualitas udara, dampak dari pencemaran debu oleh aktivitas mobilisasi alat berat, akan 
mempengaruhi kesehatan masyarakat, penyakit ISPA masuk dalam kategori tiga penyakit besar. 

Jumlah penduduk yang berpotensi terkena dampak gangguan kesehatan sebanyak 7.199 Orang 
dari Desa Segamit, Bangke, Tunggul Bute, Karang Endah, Lawang Agung, Suka Rame akan men-
derita penyakit ISPA selama 2-3 tahun selama masa konstruksi berlangsung. 

Gangguan Satwa Dilindungi 

Hilangnya vegetasi tutupan hutan jelas akan menjadi gangguan utama bagi satwa liar yang dilin-
dungi. Terdapat 10 Spesies hewan lindung (Simpai, Tapir, Kijang, Kambing hutan Sumatera, Lan-
dak, Beruang madu, Trenggiling, Kucing kuwuk, Kangkareng perut putih dan Harimau Sumatera) 
yang masuk di area studi PLTP PT SERD.  Dengan demikian, satwa yang dilindungi akan ke-

hilangan habitatnya yang berpotensi adanya peburuan liar dan  menimbulkan konflik dengan 
masyarakat setempat. 

Harimau adalah hewan teritorial (mempertahankan wilayah), untuk menandai wilayah teritorialnya, 
harimau biasanya akan menyemprotkan air seni dan meninggal kotoran, persis seperti kucing ru-

Peta WKP PT. SERD  masuk dalam Hutan Lindung  Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru  

“Sistem kearifan lokal yang dilakukan 

oleh masyarakat adalah sistem 

budidaya terhadap sumber daya alam 

yang lebih baik daripada sistem 

korporasi yang lebih mementingkan 

keuntungan dan eksploitasi alam besar 

besaran” 


