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1. JALAN-JALAN KE HUTAN

Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
hutan, jenis-jenis pohon hutan dan jenis-jenis satwa liar serta fungsi 
hutan

Jauh di pedalaman hutan di pulau Sumatera, tepatnya di daerah 
perbatasan antara Riau dan Jambi terdapat hutan yang masih hijau dan 
lebat dengan pohon-pohonnya, masyarakat sekitar sering menyebutnya 
dengan Hutan Bukit Tigapuluh. Di dalam Hutan yang lebat dan berbukit-
bukit tersebut tinggalah makhluk hidup yang bernama si Pongi dan 
keluarganya. Rumah si Pongi adalah hutan belantara yang indah, penuh 
dengan aneka tumbuh-tumbuhan, ada semak belukar, ada juga pohon-
pohon besar. Bunga-bunga indah selalu bermekaran dan menyebarkan 
harum semerbak di seluruh isi hutan yang menunjukkan bahwa musim 
buah-buahan akan segera tiba, musim yang dinanti-nantikan oleh si Pongi 
dan keluarganya.

Sumber: https://i.ytimg.com/vi/JZTdxl9W794/hqdefault.jpg
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Bunga-bunga yang indah dan cantik dengan beraneka jenis warna-
warni menghiasi keindahan hutan dan membuat satwa lain seperti kupu-
kupu dan lebah madu memiliki ketertarikan dengan bunga-bunga tersebut 
bak primadona di dalam hutan. Serbuk sari dan nektar yang ada dalam 
bunga-bunga tersebut menjadi makanan yang lezat bagi lebah madu yang 
akan dibawa dan disimpan ke sarangnya tempat di mana mereka tinggal 
yaitu cabang-cabang pohon-pohon yang sangat besar. Sarang-sarang yang 
berisi lebah madu ini akan menjadi incaran salah satu teman si Pongi, yaitu 
beruang madu.

Taman Nasional Bukit Tigapuluh
Sumber: http://1.bp.blogspot.com/-vUg5G_6N_Y/VWHofvhhMsI/AAAAAAAADvA/ 

1H1xTn54GjQ/s1600/2l%2Bcopy.jpg

Setiap hari merupakan hari yang indah bagi si Pongi, sehingga si Pongi 
selalu berjalan-jalan dengan riang dan gembira untuk menikmati udara 
yang segar di hutan. Kebahagiaan itu terlihat dari raut muka si Pongi yang 
sangat ceria dan tersenyum melihat keindahan didepan matanya. Berjalan 
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terus berjalan sampai rasa lelah menghampirinya, namun kesempatan 
indah itu tak dibuang sia-sia, sesekali si Pongi meloncat dari satu pohon 
ke pohon yang lainnya. Si Pongi dalam pikirnya berkhayal “Banyak sekali 
pohon di hutan ini, ada jelutung, pulai, meranti, getah merah dan tumbuhan 
lain juga ada, seperti jernang, nibung, dan raflesia. Pohon-pohon besar 
inilah yang menghasilkan udara hutan dan rumah Pongi menjadi bersih 
dan segar”.

Satwa-satwa yang tinggal di dalam Hutan
Sumber: https://iyakan.com/5-kebun-binatang-terbaik-di-indonesia/5806

Tak terasa waktu yang ditempuh oleh si Pongi sampai dia tidak sadar 
bahwa sudah berada di atas pohon yang sangat tinggi. Di atas pohon itu 
si Pongi dapat melihat kawan-kawannya yang sedang bermain dengan 
penuh kesenangan dan keceriaan. Si Pongi melihat keceriaan seekor gajah 
yang bermain dengan anaknya, badak, tapir, beruang madu dan beraneka 
macam burung-burung dengan nyanyian merdu yang menghiasi hari itu.
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Di pagi hari yang lain, si Pongi mendengar suara-suara nyanyian indah 
di dalam hutan seperti suara gemericik air yang sedang berjatuhan. Si Pongi 
ke luardari rumahnya “Padahal tidak hujan dari mana datangnya suara 
itu???” pikir si Pongi. Si Pongi penasaran dan mencari-cari sumber suara 
indah itu dan “Aha, ini dia sumber suara itu” berteriak sambil melompat, 
dia akhirnya menemukan air terjun yang mengalir deras ke sungai di 
bawahnya “Wah, jernih sekali airnya” pikirnya dan si Pongi meminum air 
tersebut sepuas-puasnya.

Hutan yang diberi nama Hutan Bukit Tigapuluh itu menjadi surga 
bagi si Pongi, keluarganya dan teman-temannya. Suasana yang indah, 
nyaman, damai dirasakan oleh mereka. Makanan apa saja tersedia setiap 
waktu, sehingga si Pongi, keluarganya dan teman-temannya enggan 
untuk berpindah ke tempat lain “Rasanya ingin hidup selamanya di hutan 
belantara tercinta ini” Si Pongi berteriak sambil melompat-lompat dengan 
penuh semangat.

PERTANYAAN:
1. Dimana hutan Bukit Tigapuluh terletak?

2. Sebutkan jenis-jenis pohon dan tumbuhan yang ada di hutan !

3. Sebutkan jenis-jenis satwa liar yang ada di hutan !

4. Sebutkan manfaat hutan !
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PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan 
(Pasal 1 angka 2 UU 41/1999 tentang Kehutanan).

Menurut Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s 
Forests/SOIFO) 2018, 63% wilayah Indonesia (120,6 juta hektare) adalah 
kawasan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, kawasan hutan berdasarkan fungsi pokoknya dibagi 
ke dalam hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi dengan 
pengertian sebagai berikut:

	Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, 
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

 Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur 
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air 
laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

 Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi 
Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang 
dapat Dikonversi (HPK).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan bahwa Hutan Konservasi terdiri dari:

• Kawasan hutan suaka alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka 
Margasatwa (SM).

 Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, 
yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga 
berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
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• Kawasan hutan pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), 
Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA).

 Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas 
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem 
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya.

• Taman Buru (TB).

 Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat 
wisata berburu.

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) secara resmi ditunjuk 
pada tahun 1995 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan yang 
merupakan penggabungan kawasan Hutan Lindung (HL) di wilayah Provinsi 
Riau dan Jambi serta alih fungsi sebagian kawasan Hutan Produksi Terbatas 
(HPT) di wilayah Riau (SK Menhut Nomor 539/Kpts-II/1995) dengan luas 
127.698 ha yang berasal dari perubahan fungsi HL Haposipin dan HPT Luas 
di Provinsi Riau seluas 94.698 ha dan HL Sengkati Batanghari di Provinsi 
Jambi seluas 33.000 ha.

Saat ini TNBT memiliki luas 143.143 hektare ini terdiri dari hutan 
hujan tropis dan terkenal sebagai tempat terakhir spesies terancam 
seperti orangutan sumatera, harimau sumatera, gajah sumatera, badak 
sumatera, tapir asia, beruang madu dan berbagai spesies burung yang 
terancam. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh juga merupakan tempat 
tinggal bagi Orang Rimba dan Talang Mamak.

BOX. 1. Mengenal Hutan dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh



2. ADA YANG TAHU LAHAN 
GAMBUT?

Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
lahan gambut dan manfaatnya

Hari yang indah dimanfaatkan si Pongi untuk beristrihat menikmati 
keindahaan alam yang diberikan untuknya. Sayup-sayup angin bertiup 
dari celah-celah dedaunan yang menutupi birunya langit pada hari itu. Si 
Pongi bersantai dan bersandar pada dahan pohon yang besar dan tinggi di 
hutan itu. Suara-suara daun yang tersipu oleh angin dan kicauan burung-
burung menemani rasa lelah pada si Pongi. Tak terasa suasana yang indah 
itu membuat si Pongi mengantuk dan perlahan tertidur. Dalam tidurnya si 
Pongi bermimpi berjalan-jalan di atas tanah yang basah penuh air ”Wah, 
ada apa dengan lahan ini, kok seperti habis tergenang oleh air banjir, tapi 
kok berbeda dengan lahan yang didekat rumah meskipun terkena banjir?” 
gumamnya. 

Akar-akar pohon terlihat terendam air tetapi pohonnya masih hidup 
dan tumbuh besar. Si Pongi terus berjalan dengan rasa bingung yang 
menghampirinya dan merasakan sesuatu yang berbeda, pijakan kakinya 
merasakan tidak ada lagi air yang menggenang, tetapi si Pongi merasakan 
kelembutan pada tanah yang dia pijak. “Ada apa gerangan dengan tanah 
ini???” pikirnya, belum sempat terjawab oleh ketidakpahamannya, tiba-tiba 
dia terjatuh dan kakinya terperosok menembus tanah. Ketidaksadarannya 
karena masih dalam kondisi yang baru banguntidur, si Pongi terkejut dan 
berteriak “Tolong !”  dan dia merasakan bahunya ada yang mengguncang. 
“Bangun ! bangun ! Pongi, kamu bermimpi ya” suara ibunya menghentikan 
keterkejutan si Pongi.
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Hutan Rawa Gambut

Dengan terengah-engah dengan ketidakpahamannya atas mimpi yang 
menghampirinya, si Pongi menceritakan kepada ibunya. Ibunya tertawa 
dan menjawabnya “Ha..ha..ha…, rupanya kamu bermimpi berjalan-jalan ke 
hutan rawa gambut”.  Si Pongi bertanya kembali karena masih belum paham 
“Apa itu Bu? Hutan seperti rumah kita disini?”. “Berbeda Pongi, hutan rawa 
gambut itu hutan yang tumbuh di lahan gambut, ditumbuhi pohon-pohon 
yang unik, seperti ramin, jelutung dan lain-lain. Pada saat musim hujan, 
air akan menggenang merendam tumbuh-tumbuhan dan saat musim 
kemarau air akan turun ke bawah permukaan tanah”, jelas ibu si Pongi.  
Si Pongi masih penasaran dan kembali menanyakan pada Ibunya “Kalau 
begitu apa manfaatnya Bu?”. Ibunya kembali menjelaskan “Dengarkan 
baik-baik jawaban Ibu biar kamu paham dan bisa menjelaskannya pada 
teman-teman kamu. Banyak sekali manfaatnya, pada saat musim hujan, 
air akan disimpan oleh lahan gambut, sehingga daerah sekitarnya tidak 
banjir dan saat musim kemarau air akan dikeluarkan oleh lahan gambut, 
sehingga daerah sekitarnya tidak kekeringan”. “Besar sekali manfaat 
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lahan gambut ya Bu, kalau begitu Pongi akan menceritakan mimpi dan 
penjelasan Ibu keteman-teman Pongi biar tidak merusak lahan gambut”, 
ujar Pongi. Ibunya tersenyum sambil menjawab “Bagus, Anak Pintar”.

PERTANYAAN:
1. Apa manfaat lahan gambut?

2. Jenis-jenis pohon apa yang tumbuh di hutan rawa gambut?

PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Indonesia memiliki lahan gambut berkisar antara 17–27 juta ha, 

merupakan Negara ke-empat dengan lahan gambut terbesar di dunia 
setelah Canada, Russia, dan USA (Immirzi & Maltby 1992).  Lahan gambut 
Indonesia juga merupakan lahan gambut tropika terluas di dunia yang 
meliputi sekitar 50% dari total lahan gambut tropika dunia.  Penyebaran 
lahan gambut di Indonesia terutama di pulau-pulau besar, seperti, 
Sumatera, Kalimantan, dan Papua.  Lahan gambut di Indonesia diketahui  
sangat berperan penting dalam lingkungan global dengan menyimpan 
sekitar 120 giga ton karbon atau sekitar  5 % dari seluruh karbon terrestrial 
global.

Gambut  terbentuk dari proses dekomposisi dan akumulasi bahan 
tanaman yang tumbuh di atasnya yang dipengaruhi oleh kondisi dan periode 
musim kemarau dan penghujan.  Proses pembentukan gambut berlangsung 
dalam jangka waktu yang lama dengan kecepatan pembentukan sebesar 
1 mm per tahun (Charman 2002).  Sehingga gambut dengan ketebalan 1 
m memerlukan waktu 1000 tahun untuk pembentukannya. Di Indonesia, 
gambut yang berada di Sumatera dan Kalimantan memiliki ketebalan 
hingga di atas 10 meter. Berdasarkan tingkat dekomposisinya, gambut 
dapat dikelompokkan ke dalam tiga tipe, yaitu:
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Fibrik•	 , apabila 1/3 dari bahan asal telah terdekomposisi dan 2/3 bagian 
masih dapat dilihat/ditentukan bahan asalnya.

Saprik•	 , apabila 2/3 dari bahan asal sudah terdekomposisi.

Hemik•	 , di antara Fibrik dan Saprik.

Secara ringkas, lahan gambut di Indonesia memiliki potensi biodiversity 
yang tinggi, antara lain: Jelutung (Dyera custulata), Ramin (Gonystylus 
bancanus), Meranti (Shorea spp.), Kempas (Kompassia malaccensis),  dan 
fauna termasuk buaya sinyulong (Tomistoma schlegelii), harimau sumatera 
(Panthera	 tigris	 sumatrae), beruang madu (Helarctos malayanus), tapir 
(Tapirus indicus), dan ikan arwana (Scleropages formosus).

Lahan gambut memegang peran yang sangat penting bagi 
keseimbangan lingkungan global, termasuk tata kelola air, konservasi 
keanekaragaman hayati flora dan fauna, hasil hutan kayu dan non kayu, 
pengatur kondisi iklim, dan sumber penghidupan masyarakat, serta 
berfungsi sebagai penyimpan dan penyerap karbon yang besar.

Fungsi lahan gambut dapat dikelompokkan ke dalam (Hughes and 
Heathwaite 1995 dalam Charman 2002): 

Fungsi Biologi dan Biokimia : memberikan kondisi untuk habitat satwa 1. 
liar dan fungsinya sebagai sumber maupun penyerap karbon, unsur 
hara dan unsur biokimia lainnya.

Fungsi Ekonomi: menghasilkan produk-produk yang berasal dari 2. 
bidang kehutanan, pertanian serta peternakan

Fungsi Sosial: memberikan nilai-nilai estetika, landscape, pendidikan, 3. 
penelitian dan budaya, termasuk sumberdaya arkeologi

Fungsi fisik dan hidrologi: peranannya dalam siklus hidrologi, 4. 
pengaturan pola aliran permukaan, pengisian kembali air tanah, 
simpanan aliran banjir.
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Lahan gambut merupakan ekosistem yang bersifat unik yang tidak 
dapat ditemukan pada ekosistem lain. Pada musim penghujan, dia 
berperilaku seperti spons yang menyerap kelebihan air hujan, sehingga 
mencegah terjadinya banjir.  Sebaliknya, pada musim kemarau lahan 
gambut mengeluarkan air ke udara dan mengalirkannya ke tempat 
lain, sehingga tidak terjadi kekeringan. Namun, lahan gambut sangat 
rentan terhadap perubahan lingkungan. Pembukaan lahan gambut akan 
menyebabkan pengeringan lapisan gambut dan merusak fungsi lahan 
gambut. Oleh karena itu, gambut bersifat “irreversible drying” yang artinya 
apabila lahan gambut mengalami pengeringan, maka lahan tersebut akan 
sulit untuk menyerap air kembali.

Box 2.  Mengenal lahan gambut Indonesia dan manfaatnya





3. SUARA-SUARA ANEH

Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
penyebab kerusakan hutan

Siang itu si Pongi sedang asik menikmati keindahan air terjun yang 
bersih dan segar mengalir dari atas bebatuan besar membelah hutan.  
Jatuhan air dari atas membuat suara-suara yang indah didengar si Pongi, 
tak disia-siakan juga oleh si Pongi untuk menikmati airnya “Hmmm, segar 
sekali rasanya”. Di tengah terik matahari yang panas dikalahkan oleh 
kesegaran air yang membasahi tenggorokannya.  Pohon-pohon menari-
nari kecil mengikuti angin menghembuskan udara segar.

Sinar-sinar matahari menebus dari celah-celah rimbunnya daun, 
sejenak si Pongi berkhayal “Dapat dibayangkan kalau tidak ada pohon-
pohon di hutan, wah!!! tidak dapat terbayangkan panasnya siang hari 
ini, tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat tinggal, tidak bisa lagi 
mengambil buah-buahan dan pucuk-pucuk daun muda kesukaan Pongi 
dan yang lebih penting lagi tidak bisa lagi bergelantungan dan berloncatan 
dari satu pohon ke pohon yang lain. Untunglah di hutan ini, pohon-pohon 
masih banyak dan rapat, sehingga menjadi tempat tinggal yang nyaman 
bagi Pongi, keluarga dan kawan-kawan semuanya”.

Lamunan Si Pongi terusik ketika dia mendengar suara-suara aneh yang 
baru pertama mendengar suara itu, ada seperti siulan tapi bukan kicauan 
burung temannya, ada suara seperti dentuman tapi bukan suara langkah 
gajah temannya, ada lagi suara seperti gerekan tapi bukan suara tupai si 
penggerek ranting pohon. Diam-diam si Pongi mulai bergerak, meloncat 
dari pohon satu ke pohon yang lain dengan sangat lincah, sementara 
telinganya dipasang tajam.
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Di balik dedaunan yang rimbun, mata si Pongi terbelalak menyaksikan 
beberapa orang sedang duduk-duduk di bawah pohon.  Sementara beberapa 
orang sedang memotong pohon. si Pongi segera pergi menemui ibunya 
dan menceritakan apa yang dilihat “Ah, itu yang disebut penebang liar, 
mereka menebang pohon-pohon hutan dengan mesin. Lama-lama hutan 
disini bisa habis, pohon-pohon akan ditebang dan kita akan kehilangan 
tempat tinggal” kata ibunya sedih “Lalu apa yang harus dilakukan Bu?” 
“Di tepi hutan ada rumah tempat penjaga hutan berkumpul. Coba kamu 
pergi ke sana dan beritahu mereka!” ujar ibunya. Dengan bergegas si 
Pongi meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya menuju tempat yang 

ditunjukkan ibunya.

Penebangan Liar di dalam Hutan

Sumber:  http://tangselpos.co.id/wp-content/uploads/2016/04/Ada-Penebangan-
Liar-di-Hutan-Konservasi-Carita-430x242.jpg

Sesampainya di tepi hutan, Si Pongi mengendap-endap mendekati 
sebuah rumah. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat beberapa 
pasang mata tertuju padanya dan berteriak-teriak “Ada orangutan! Ada 
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orangutan!”. Si Pongi ketakutan dan berlari sekencangnya. Orang-orang 
berseragam itu mengejarnya, untunglah si Pongi cepat naik ke atas pohon. 
“Hey lihat dia naik ke pohon dan meloncat ! mungkin dia mau memberi 
tahu kita tentang sesuatu !” suara salah seorang petugas berteriak. “Ayo 
kita ikuti orang utan itu !” teriak yang lainnya.  Si Pongi berharap para 
petugas itu akan mengikuti dia, dia terus meloncat dari satu pohon ke 
pohon lainnya. Sesekali dia berhenti menunggu petugas agar melihatnya, 
agar tidak kehilangan jejaknya. Setelah sampai di lokasi penebangan 
pohon si Pongi berhenti dan bersembunyi di balik rimbunnya dedaunan.

Para petugas mulai terlihat berjalan dengan sangat hati-hati. Rupanya 
mereka sudah mendengar suara-suara aneh itu. Dengan langkah pasti 
mereka menyeruak semak belukar dan berteriak, “Selamat siang Bapak-
bapak, apa yang sedang kalian kerjakan disini?” salah seorang petugas 
bertanya tegas. Orang-orang yang sedang menebang pohon berhenti dan 
terkejut bukan kepalang melihat para petugas kehutanan datang.

Para penebang kayu terkejut dan menghentikan pekerjaannya.  Salah 
seorang petugas kehutanan bertanya, “ Sedang apa kalian disini?”. Para 
penebang kayu saling berpandangan dan akhirnya salah seorang dari 
mereka menjawab, “Kami sedang mencari kayu bakar Pak!”. Petugas 
berujar, “Tidak mungkin hanya mencari kayu bakar, apa yang kalian 
lakukan dengan mesin-mesin itu? Jangan berbohong! Kalian menebang 
pohon tanpa ijin, namanya penebangan liar. Kalian akan kami bawa ke 
kantor polisi! Kemasi barang-barangmu!” petugas memerintahkan.  Tanpa 
banyak berkata-kata, para penebang kayu mengemasi barang-barang 
mereka. “Perlu saudara-saudara ketahui bahwa kita semua tidak boleh 
menebang pohon-pohon yang ada di hutan ini. Hutan ini adalah hutan 
milik Negara. Karena itu kita harus menjaganya dengan baik.  Hutan ini 
adalah tempat tinggal bermacam-macam satwa liar yang harus kita 
lindungi. Apabila hutan rusak, maka satwa liar akan terganggu”, petugas 
memberikan penjelasan panjang lebar. “Saudara-saudara sekalian harus 
membantu kami untuk melindungi hutan ini dengan semua isinya”, para 
petugas mulai menggiring para penebang pohon ke luar hutan. Si Pongi 
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menarik napas panjang dan lega. Akhirnya para perusak hutan pergi, si 
Pongi berharap hutan tempat tinggalnya akan terpelihara dengan baik, 
sehingga si Pongi dan teman-temannya dapat hidup dengan nyaman.

PERTANYAAN
1. Apa yang menyebabkan hutan menjadi rusak

2. Siapa yang bertugas melindungi hutan

PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Saat ini hutan Indonesia mengalami ancaman dari berbagai faktor, 

seperti: penebangan liar, kebakaran hutan, dan konversi hutan menjadi 
penggunaan lain.

Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang 
kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah 
kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang 
dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa 
ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagang-
kan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan 
kehutanan.

Menurut Saharjo (2003), kebakaran hutan merupakan pembakaran 
yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam 
seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang berdiri, log 
(kayu bulat), tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan 
pohon-pohon.
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Hasil kajian Forest Watch Indonesia menunjukkan adanya ancaman 
penurunan luas hutan Indonesia sebagai berikut:

Sekitar 73 juta hektareluas tutupan hutan alam di Indonesia terancam • 
oleh kerusakan yang lebih besar di masa yang akan datang, baik yang 
disebabkan aktivitas penebangan dan konversi lahan yang terencana, 
akses terbuka (open access) terhadap lahan, serta ketidakhadiran 
pengelola di tingkat tapak. 

Berdasarkan analisis FWI kehilangan tutupan hutan alam (• deforestasi) 
di Indonesia pada periode 2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta 
hektaredan laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah sekitar 1,13 
juta hektareper tahun. 

Kehilangan tutupan hutan alam (• deforestasi) terbesar selama periode 
2009-2013 berdasarkan urutan provinsi: Provinsi Riau 690 ribu 
hektare, Kalimantan Tengah 619 ribu hektare, Papua 490 ribu hektare, 
Kalimantan Timur 448 ribu hektare, dan Kalimantan Barat 426 ribu 
hektare.

Kehilangan tutupan hutan alam (• deforestasi) terbesar selama periode 
2009-2013 berdasarkan fungsi Kawasan Hutan Negara dan Areal 
Penggunaan Lain secara berurutan adalah Kawasan Hutan Produksi 
dengan angka deforestasi 1,28 juta hektare, Areal penggunaan lain 
1,12 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 
0,78 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi Terbatas 0,7 juta hektare, 
Kawasan Hutan Lindung 0,48 juta hektaredan Kawasan Konservasi 
0,23 juta hektare.

Box. 3.  Ancaman kerusakan Hutan Indonesia





4. BAHAYA BESAR

Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
kebakaran hutan dan lahan gambut

Susana hari ini hutan tempat si Pongi tinggal menjadi riuh oleh nyanyian 
burung-burung, serangga, dan aneka satwa liar lain teman-teman, di mana 
mereka semua merupakan teman baik si Pongi. Semua penduduk hutan 
sangat bergembira dan bersuka cita, karena si Pongi telah membantu 
menyelamatkan hutan mereka dari tangan-tangan kotor manusia yang 
rakus dan tak peduli dengan adanya hutan. Si Pongi mendapatkan banyak 
pujian dan hiburan dari semua penduduk yang mengisi hutan. Si Pongi 
menjadi Pahlawan hutan hijau raya. Kawan-kawannya banyak memberikan 
hadiah berupa buah-buahan. Mereka berjanji untuk saling memberitahu 
dan saling menolong kalau ada yang membahayakan hutan tempat tinggal 
mereka.

Sedang asyiknya para penghuni hutan bergembira bercengkerama 
dan bersuka cita, tiba-tiba burung merpati yang merupakan kawan 
mereka juga datang dengan tergopoh-gopoh dan terkulai lemas. Teman-
temannya bertanya, “Ada apa Merpati ?”. Merpati menjawab dengan 
penuh kesedihan dan kepahitan “Teman-teman, tahukan kalian? hutan 
tetangga kita terbakar!!!” kata Merpati. Semua penghuni hutan menjerit, 
“Terbakar? Apa yang harus kita lakukan, siap yang berani berbuat kejam 
seperti itu? Beberapa dari mereka mulai menangis dan merintik ketakutan, 
karena kalau kebakaran tidak dihentikan maka kebakran tersebut dapat 
membakar hutan mereka juga. Tiba-tiba salah satu teman si Pongi 
berteriak, “Aku mencium sesuatu, seperti bau pohon terbakar! Segera 
periksa!”. Burung-burung mulai terbang berkelompok untuk melihat ke 
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sekeliling tempat mereka. Tidak lama kemudian mereka kembali dan 
menceritakan adanya asap yang sangat tebal. Semua harus bersiap untuk 

pindah menyelamatkan diri. 

Sumber: https://equator.co.id/bmkg-terus-pantau-titik-api

Si Pongi meloncat dari dahan satu ke dahan lainnya untuk menuju 
pohon besar dan tinggi, sampai disana si Pongi melihat asap hitam tebal 
mengepul ke angkasa dari dia berdiri pada pohon yang besar dan tinggi 
tersebut. Tiba-tiba dia teringat petugas kehutanan yang menangkap para 
penebang pohon. Dengan penuh kesigapan dan merasakan kasihan pada 
teman-temannya, si Pongi pun bergegas meloncat dari pohon satu ke 
pohon lainnya menuju rumah petugas kehutanan. Sesampai di sana si 
Pongi berteriak-teriak dan menjerit-jerit memanggil-manggil para petugas 
kehutanan tersebut. 

“Hey lihat itu, ada orang utan yang memberi tahu kita bahwa ada 
penebang liar kembali di dalam hutan!” petugas pertama yang melihat 
kedatangan si Pongi berbicara pada temannya. “Hus, bukan, lihat kode 
yang diberikan orang utan itu, sepertinya bukan penebangan liar?” kata 
petugas kedua. Petugas yang pertama berbicara lagi dan berkata “Apa lagi 
yang akan dia tunjukkan ?”. Si Pongi melambai-lambaikan tangannya ke 
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angkasa dan para petugas pun melihat ke arah yang ditunjukkan Si Pongi. 
Mereka pun berteriak, “Kebakaran Kebakaran!!! Cepat kita padamkan” 
kata petugas kedua. Beberapa orang mulai menjalankan mobil pemadam 
dan menelpon kawan-kawan lainnya yang sedang pulang kerumah. 
Setelah para petugas pergi menuju lokasi kebakaran, si Pongi kembali ke 
rumahnya di hutan hijau raya dengan lega. Kawan-kawan si Pongi pun 
berterima kasih atas bantuannya. 

Si Pongi bercerita pada ibunya, “Tadi aku lihat asap yang sangat 
tebal dari hutan di seberang, kenapa bisa begitu ya Bu?” tanya si Pongi. 
“Hutan di sebarang itu adalah hutan gambut. Kebakaran yang terjadi di 
lahan gambut menghasilkan asap yang sangat tebal, karena lahan gambut 
mengandung air yang banyak. Akibatnya bila terbakar, air yang banyak 
akan menguap membentuk asap” jelas ibunya. “Bahaya sekali ya Bu?” 
tanya si Pongi lagi. “Iya bahaya sekali! Selain pandangan terganggu, 
pernapasan kita juga akan terganggu, ditambah lagi kebakaran di lahan 
gambut dapat menyebar ke lahan lainnya dari bawah tanah” ujar ibunya. 
“Wah, tambah bahaya ya Bu. Kalau begitu, kita harus mencegah kebakaran 
di lahan gambut !” kata si Pongi.

PERTANYAAN
1. Apakah bahaya besar yang mengancam hutan ?

2. Jelaskan dampak kebakaran hutan !

3. Mengapa kebakaran lahan gambut berbahaya ?
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PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Berdasarkan pola penyebaran dan tipe bahan bakar, kebakaran 

hutan dan lahan dapat digolongkan ke dalam tiga tipe, yaitu: kebakaran 
bawah (ground	fire), kebakaran permukaan (surface	fire), dan kebakaran 
tajuk (crown	fire). Dalam hal ini, kebakaran gambut termasuk ke dalam 
tipe kebakaran bawah (ground	fire). Pada tipe ini, api menjalar di bawah 
permukaan membakar bahan organik dengan pembakaran yang tidak 
menyala (smoldering). 

Umumnya api berasal dari permukaan, kemudian menjalar ke bawah 
membakar bahan organik sesuai dengan air yang dikandungnya. Pada 
perkembangannya, Arstybashev (1983) mengungkapkan, api menjalar 
secara horizontal membentuk cerobong asap. Dikarenakan tanah yang 
memegang akar pohon terbakar, maka pohon akan tumbang dengan 
sendirinya. Gejala tumbangnya pohon yang tajuknya masih hijau 
merupakan gejala umum pada kebakaran gambut. 

Kebakaran gambut didominasi oleh pembakaran smoldering 
(membara tanpa nyala), di mana api bertahan pada laju pembakaran yang 
sangat rendah dari beberapa desimeter hingga puluhan meter per hari 
(Artsybashev 1983) atau selama berminggu-minggu dengan laju kurang 
dari 1,5 g per meter persegi per jam atau 0,025 cm penurunan lapisan 
tanah per jam (Chandler et al. 1983a). 

Berdasarkan ke dalaman pembakaran, kebakaran gambut dapat 
digolongkan ke dalam tiga kelas, yaitu: lemah, sedang, dan kuat dengan 
ke dalaman pembakaran berturut-turut < 25 cm, 25 – 50 cm dan > 50 cm 
(Artsybashev 1983).

Box. 4. Kebakaran Gambut
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Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut

Si Pongi dan teman-temannya hendak mengikuti kegiatan Pramuka 
dalam acara perkemahan sabtu minggu. Kegiatan perkemahan kali ini 
dilaksanakan di hutan yang tidak terlalu jauh dari sekolah.  Hal ini tentu saja 
merupakan suatu kegiatan yang ditunggu-tunggu, kegiatan ektrakulikuler 
di luar jam pelajaran sekolah dan dilakukan bersama guru dan teman-
teman. Mereka mempersiapkan perlengkapan berkemah mulai dari 
persediaan makanan sampai alat perlengkapan memasak.  

Keesokan harinya si  Pongi bersama teman-teman dan para guru 
Pembina Pramuka berjalan kaki menyusuri hutan sambil menikmati 
keindahan alam semesta ini. Berada diantara pepohonan yang rindang, 
menghirup udara yang sejuk, menyaksikan burung yang berkicau bernyanyi 
di atasdahan-dahan pohon, merupakan suatu pemandangan yang tidak 
ditemukan di perkotaan. Suasana yang bising, polusi dari kendaraan 
bermotor serta udara yang panas karena tidak ada pepohonan merupakan 

pemandangan yang sering kita temui sehari-hari di perkotaan.  

Namun dalam perjalanan di hutan menuju tempat perkemahan, 
rombongan Pramuka ini menyaksikan suatu pemandangan yang kurang 
menyenangkan. Mereka menyaksikan hutan yang sudah ditebangi 
pohon-pohonnya dan lahannya terbakar, hal ini tentunya menimbulkan 
pertanyaan bagi si Pongi dan teman-temannya. Mengapa hutan yang 
sedemikan indahnya ditebang  dan bekas terbakar.
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Hutan bekas terbakar

Para Pembina Pramuka pun menjelaskan bahwa ada beberapa 
tindakan negatif dari segelintir orang yang tidak bertanggungjawab 
yang merusak hutan dengan cara menebang pohon secara liar untuk 
kepentingan dirinya. Bahkan yang paling berbahaya adalah melakukan 
pembakaran untuk menyiapkan lahannya untuk kebutuhan pertanian atau 
yang lainnya.  Hal ini tentu saja suatu tindakan yang tidak baik. Dengan 
demikian apabila kalian menyaksikan ada segelintir orang yang sedang 
melakukan pembakaran maka segeralah melaporkan kejadian ini kepada 
pengelola hutan atau aparat setempat agar segera ditindaklanjuti. Kalau 
sampai hutan kita terbakar tentunya akan menimbulkan dampak yang 
buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia.

Setelah berjalan cukup jauh, tibalah rombongan sipongi tersebut di 
areal perkemahan Pramuka. Mereka mendirikan tenda untuk menginap 
dan membersihkan lingkungan sekitar untuk dijadikan tempat acara 
pramuka. Canda dan tawa menghiasi mereka dalam pembuatan tenda 
yang akan digunakan dalam istirahat malam nanti, rasa bersama dan 
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saling tolong menolong menjadi pemandangan yang indah bagi si Pongi. 
Setalah tenda berdiri dan lingkungan sekitarnya bersih, Pembina pramuka 
memanggil si Pongi dan teman-temannya untuk berkumpul mendengarkan 
penjelasan dari pembina tentang kejadian saat melintasi hutan yaitu untuk 
menyiapkan masker atau alat pelindung diri dan pentingnya memakai alat 
tersebut.

Kerjasama yang baik antara guru, kakak pembina dan murid SDN XII

Setelah mendengarkan penjelasan dari Pembina pramuka, si Pongi 
dan teman-temannya mendapatkan tugas dari Pembina untuk mangambil 
dan mengumpulkan kayu bakar yang akan digunakan pada malam hari 
yaitu kegiatan api unggun. Pembina menyarankan untuk mengambil kayu 
bakarnya yang berada di lantai hutan saja tanpa harus menebang atau 
merusak pohon yang masih hidup agar hutannya tetap hijau.

Pada malam harinya tibalah acara yang dinantikan si Pongi dan teman-
temannya yaitu acara api unggun dan berkumpul bersama semua anggota 
Pramuka dan para pembinanya. Hal ini menjadi pengalaman pertama bagi 
si Pongi yang sangat menyenangkan dan tidak akan dilupakannya. Pada 
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acara api unggun juga diselingi dengan Pembina pramuka memasukan 
singkong untuk dibakar. Sipongi bertanya “Pak kok singkongnya dibakar 
gak digoreng aja”, teman-teman si Pongi semuanya ketawa dan Pembina 
menjelaskan bahwa itu bukan untuk menjadi bahan bakar namun nanti 
akan diambil lagi untuk dimakan bersama-sama, “Oh” kata si Pongi. 
Singkong bakar sudah matang dan menjadi santapan malam yang dingin, 
sambil makan singkong Pembina mengajak diskusi untuk menambah 
keakraban dan pengetahuan anggota.

Pembina Pramuka mengingatan kepada anggotanya agar tidak lupa 
untuk memadamkan api unggun setelah acara selesai.  Si Pongi pun 
bertanya pada gurunya “Pak, kenapa api unggunnya harus dipadamkan?”.  
Pembina pun menjelaskan “Bahwa hal ini untuk mencegah terjadinya 
kebakaran hutan, karena kelalaian bisa berdampak yang buruk bagi 
lingkungan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah 
terjadinya kebakaran hutan ini, antara lain adalah melakukan sosialisasi/
penyuluhan mengenai bahaya kebakaran untuk meningkatkan kesadaran; 
membuat poster/spanduk untuk mengingatkan mencegah kebakaran 
hutan; melakukan patroli bisa dilakukan melalui menara pantau atau 
berkeliling dan apabila menemui hal yang mencurigakan segera laporkan 
kepada petugas; tidak membakar apapun di dalam hutan karena akibat 
keisengan dan kelalaian dapat berakibat fatal yang menyebabkan 
kebakaran hutan; tidak meninggalkan api unggun yang masih menyala dan 

dibiarkan begitu saja di tengah hutan”.

Sipongi pun bertanya kembali “Pak, apa yang harus dilakukan jika 
kebakaran itu sudah terjadi dan apa yang harus dilakukan apabila sudah 
terpapar kabut asap?”. Pembina kembali menjawabnya, “Ada  beberapa 
tindakan yang bisa dilakukan apabila kebakaran itu sudah terjadi, antara 
lain adalah melaporkan kepada petugas setempat untuk segera dilakukan 
pemadaman, sambil menunggu petugas pemadaman, dapat membantu 
memadamkan api dengan alat-alat sederhana yang tersedia. Apabila 
kebakaran tersebut semakin membesar tentu saja akan  menimbulkan 
kabut asap yang mengganggu kesehatan manusia”.
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Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan

Kegiatan pemadaman kebakaran hutan
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Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kabut asap 
antara lain adalah tetap di dalam rumah, tutup semua akses udara keluar, 
usahakan udara tetap bersih di dalam rumah, menyalakan air	conditioner 
(AC) ataupun alat filtrasi di dalam rumah. Jika tidak memiliki AC atau 
alat filtrasi (penyaringan), jangan terlalu pengap tinggal di dalam rumah 
mencari perlindungan di  pusat evakuasi yang ditunjuk atau berlindung di 
daerah yang tidak terkena paparan asap.

Apabila memiliki gangguan jantung dan paru-paru segera pergi 
ke dokter. Perbanyak minum air putih, dan makanan yang bergizi 
mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran untuk daya tahan tubuh 
dalam menghadapi asap. Jika terpaksa harus ke luarrumah sebaiknya 
menggunakan masker, untuk perlindungan yang lebih baik bisa 
menggunakan masker N95. Setelah habis bepergian jangan lupa untuk 
mencuci tangan dan wajah.

Simulasi penggunaan alat Pelindung diri pada saat terjadi kabut asap 
pada siswa SD 012 Sungai Rawa, Kec. SungaiApit, Kab. Siak, Prov. Riau
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Topik diskusi malam ini sangat menarik dan menambah wawasan 
dan pengetahuan bagi sipongi dan teman-temannya.  Tidak terasa malam 
semakin larut, tibalah saatnya untuk beristirahat di dalam tenda yang 
sudah didirikan.  Tidak lupa mematikan api unggun terlebih dahulu, lalu si 
Pongi dan teman-temannya pun pergi tidur.

Keesokan harinya seluruh anggota pramuka berolahraga bersama dan 
membersihkan kembali tempat perkemahan tersebut sebelum kembali 
pulang.  Rombongan pramuka pun kembali menyusuri hutan untuk kembali 
ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan si Pongi dan teman-
temannya mengatakan bahwa akan selalu berusaha menjaga hutan ini 
dan mencegahnya dari tangan-tangan jahil orang yang tidak bertanggung 
jawab, mencegahnya dari kebakaran hutan.  Paling tidak sebagai siswa bisa 
menyampaikan kembali pesan-pesan dan pengetahuan yang disampaikan 
oleh Pembina pramuka tadi malam. Si Pongi pun bertekad akan mencegah 
kebakaran hutan demi kelestarian lingkungan dan menceritakan semua 
pengalaman yang  dialaminya selama perkemahan pramuka ini kepada 
orang tua, saudara-saudara dan teman-teman lainnya yang tidak mengikuti 
kegiatan ini.

PERTANYAAN
1. Mengapa api unggun pada perkemahan itu harus dimatikan sebelum 

tidur?

2. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan?

3. Apabila terpapar kabut asap apa yang harus dilakukan?

4. Bila hendak ke luarrumah pada saat terjadi kabut asap harus 
menggunakan apa?

5. Apa tekad si Pongi untuk kelestarian lingkungan?
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PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi usaha/kegiatan/

tindakan pengorganisasian, pengelolaaan sumberdaya manusia dan sarana 
prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan 
pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan 
manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan (PermenLHK 
No. P. 32 2016).

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan semua usaha, 
tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi 
kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan. Pemadaman 
kebakaran hutan dan lahan merupakan semua usaha, tindakan atau 
kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang 
membakar hutan dan/atau lahan.  Penanganan Pasca Kebakaran hutan 
dna lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi 
inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan 
dan/atau lahan setelah terbakar (PermenLHK No. P. 32 2016).

Berdasarkan pengalaman kejadian kebakaran tahun 2015, mulai 
tahun 2016 hingga saat ini, upaya pencegahan menjadi upaya yang lebih 
diutamakan  dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Diharapkan 
upaya pencegahan yang dimulai di tingkat desa dapat memberikan hasil 
yang lebih efektif untuk menekan angka kejadian kebakaran hutan dan 
lahan di Indonesia.

Salah satu upaya pencegahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 
2016 adalah Patroli Pencegahan Terpadu yang difokuskan pada desa yang 
rawan kebakaran. Terdapat 731 desa rawan kebakaran hutan dan dan 
lahan di beberapa provinsi rawan di Indonesia (KLHK 2017).  Pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan ini terutama difokuskan di lahan gambut. 
Kebakaran gambut akan menyebabkan kabut asap yang membahayakan 
bagi kesehatan manusia.
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Menghilangkan kejadian kebakaran sama sekali sangat sulit dilakukan, 
tetapi paling tidak dengan mencegah kebakaran hutan dan lahan akan 
dapat mengurangi kejadian kebakaran, sehingga dampaknya dapat 
diminimalkan. Lebih baik melakukan pencegahan kebakaran dan lahan 
dibandingkan memadamkan.

Box. 5.  Pencegahan kebakaran
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Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut

Di pagi yang cerah, matahari bersinar dengan lembut, bunga-bunga 
menyebarkan harum semerbak, langit biru cerah tak berawan tapi 
mengapa wajah si Pongi terlihat murung dan sedih. Begitu pula wajah 
teman-teman si Pongi, ada apa ya ?. Rupanya kawanan burung teman si 
Pongi membawa berita bahwa beberapa teman mereka ikut terbakar oleh 
api kebakaran di hutan seberang. Ada orangutan kerabat si Pongi, ada 
gajah, rusa, beruang dan teman-teman mereka lainnya. Mereka terjebak 
di lahan gambut yang terbakar dan tidak sempat melarikan diri.

Orang Hutan
https://ireztia.com/2015/10/24/kebakaran-hutan-melanda-tanjung-puting/

Si Pongi sedih dan marah. Siapa gerangan yang membakar hutan itu. 
Orang-orang itu tidak tahu banyak teman-teman si Pongi yang masih kecil 
yang menjadi korban. Si Pongi tidak mau sedih terus, dia pun berjalan-jalan 
dengan meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Teman-temannya 
mengikuti kemana si Pongi pergi. Mereka terkejut melihat banyak orang 
berkumpul dekat rumah petugas kehutanan, “ada apa ya ?” tanya si Pongi 
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dalam benaknya. Dia pun duduk diam-diam di balik rimbunnya dedaunan 
pohon-pohon. Teman-temannya ikut berdiam diri memperhatikan apa 
yang terjadi.

Para petugas kehutanan sedang memberikan penjelasan kepada 
orang-orang yang tinggal dekat dengan hutan. Mereka menjelaskan 
bagaimana cara mencegah kebakaran, apa saja alat-alat yang harus 
disiapkan. Mereka juga belajar cara memadamkan kebakaran. Si Pongi 
mengenal beberapa alat itu. Tiba-tiba matanya tajam menatap gambar 
yang besar di depan sana yang sedang ditunjuk oleh petugas. “Saudara-
saudara sekalian, tahu gambar apa ini?”, “Orangutan!” jawab mereka 
bersama-sama. “Betul!, nama lengkapnya Pongo pygmaeus” jelas petugas. 
“Orangutan ini adalah satwa liar yang dilindungi, karena itu kita harus 
melindunginya. Jangan biarkan hutan kita terbakar! Mulai sekarang kita 
jadikan Si Pongi, nama orang utan ini sebagai lambang untuk mencegah 
kebakaran. Kita lihat ini gambar si Pongi memakai topi dan di bawahnya 
ada tulisan ‘Mari Mencegah Kebakaran Hutan’! Lebih baik mencegah 
kebakaran daripada memadamkan !” ajak petugas. Si Pongi terharu sekali 
dirinya dijadikan lambang mencegah kebakaran hutan. Si Pongi melihat 
ke belakang dan teman-temannya bersorak-sorak gembira, teman 
mereka menjadi Pahlawan. Para penghuni hutan gembira dan berterima 
kasih kepada orang-orang yang menjaga hutan dari berbagai gangguan 
dan melindungi mereka. Dengan demikian mereka dapat hidup dengan 
nyaman dan sejahtera di hutan hijau raya.

PERTANYAAN
1. Apa logo mencegah kebakaran hutan !

2. Jelaskan bagaimana cara mencegah kebakaran !
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PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Kegiatan yang terpenting dalam pengendalian kebakaran hutan 

adalah pencegahan kebakaran hutan, dimana pencegahan ini harus 
dilakukan secara terus menerus. Upaya pencegahan ini diharapkan 
dapat mengurangi kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Prinsip dalam pengendalian kebakaran hutan mengacu pada 
konsep segitiga api. Suatu kebakaran hutan akan terjadi bila tersedia 
tiga unsur pokok yang selalu harus ada, yaitu bahan bakar hutan, 
sumber api kebakaran dan oksigen. Bila salah satu dari ketiga unsur 
tersebut tidak ada, maka tidak akan terjadi kebakaran hutan (DeBano 
et al. 1998). Ketersediaan oksigen di antara ketiga unsur tersebut paling 
melimpah, sehingga sulit untuk mencegahnya. Adapun bahan bakar 
hutan merupakan unsur yang selalu tersedia baik bahan bakar hidup 
maupun mati. Bahan bakar ini merupakan sumber bahaya bahan bakar. 
Sumber api kebakaran hutan juga akan selalu tersedia, baik berupa 
sumber api alami maupun sumber api karena adanya aktivitas manusia. 
Berdasarkan konsep segitiga api tersebut, maka strategi pencegahan 
kebakaran hutan yang dapat diterapkan di suatu wilayah pengelolaan 
hutan diarahkan untuk mengendalikan kedua sumber bahaya tersebut 
(Chandler et al., 1983). Dengan demikian strategi pencegahan kebakaran 
hutan terdiri dari:

1. Pengurangan bahaya bahan bakar (fire	 hazard	 reduction), yaitu 
kegiatan untuk mengurangi kemudahan bahan bakar untuk menyala 
(fuel	flammability).

2. Pengurangan sumber api (risk	 reduction), yaitu mengurangi 
sumber terjadinya kebakaran hutan yang ditimbulkan oleh aktivitas 
manusia.
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Salah satu metode upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
adalah melalui penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini perlu 
dilakukan untuk menimbulkan kesadaran kepada masyarakat untuk 
bersama-sama melakukan pencegahan kebakaran hutan dan membantu 
menanggulanginya apabila kebakaran tersebut sudah terjadi. Sosialisasi 
mengenai kebakaran hutan dan lahan ini dapat dimulai sedini mungkin 
bahkan dari pendidikan mulai dari Sekolah Dasar. Dengan demikian 
dapat menambahkan pengetahuan mengenai kejadian kebakaran 
hutan, dampak yang ditimbulkan serta bagaimana cara adaptasi dalam 
menangani kabut asap tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh Tim IPB 
bekerjasama dengan UNESCO dan juga CIMSA. Kegiatan sosialisasi ini 
dilakukan pada SD 012 Sungai Rawa dan MTS Nurul Ikhsan Desa Sungai 
Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan kepada Siswa MTS Nurul 
Ikhsan Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak 

Provinsi Riau

Box. 6. Pencegahan kebakaran melalui sosialisasi/edukasi



7. KEBAKARAN 
MENYENGSARAKAN 
PENGHUNI HUTAN

Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
dampak kebakaran terhadap satwa dalam hutan 

Tampak wajah cemas si Pongi karena hutannya habis terbakar, 
sehingga dia kuatir teman-temannya warga hutan akan kehilangan makan 
dan tempat tinggalnya. Tidak ada lagi tempat berteduh, berkumpul, 
bercengkerama dengan sesama warga hutan yang biasanya selalu riuh 
hiruk pikuk. Semuanya tampak menghitam karena bekas terbakar, 
daun menguning, dan pada batang pohon tampak jelas warna hitam 
pekat menghampiri batangnya. Si Pongi pun sempat tertegun karena 
pohon sumber makanan warga hutan juga hangus terbakar, yang lebih 
menyayat hati lagi adalah beberapa warga hutan yang tidak sempat lari 
ketika kebakaran terjadi akhirnya juga ikut terbakar. “Kasihan mereka” 
suara lirih si Pongi terdengar sangat perlahan sekali. “Kemana mereka 
akan pergi ya ?” suara Sipongi terdengar lirih. Sebab hutan yang terbakar 
sangat luas dan sebenarnya sangat menyimpan bahan makanan cadangan 
yang dengan mudah mereka peroleh biasanya. Namun saat ini semuanya 
terlihat berwarna hitam pekat karena pohon dan semak belukarnya habis 
terbakar dan menyisakan penderitaan. Kalaupun warga hutan harus ke 
luardari hutan yang terbakar tentu butuh waktu dan kekuatan fisik yang 
kuat sebab harus menempuh perjalanan ke hutan sebelah yang belum 
tentu juga sebaik tempat mereka yang terbakar. Tetapi mau tidak mau, 
suka atau tidak suka mereka harus meninggalkan hutan mereka yang 
telah terbakar yang telah mereka huni sejak mereka lahir. Kalaupun 
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nanti mereka tiba di hutan yang akan mereka tempati sebagai rumah 
baru, tetapi itupun bukan hal yang mudah karena harus berhadapan pula 
dengan warga hutan baru yang belum tentu sebaik dengan warga hutan 
yang telah mereka tinggali bersama-sama.

 
Asap yang menyengsarakan (Foto Dini Budiman SS 09/06/2018)

Saat kebakaran terjadi, si Pongi melihat beberapa anggota kelompok 
masyarakat yang berada di sekitar hutan itu tampak sedang membakar 
dengan dibantu oleh beberapa rekannya seumur. Sebelumnya mereka 
menebang pohon hutannya, kemudian menebas tumbuhan bawahnya 
dan kemudian sedikit demi sedkit mereka membakar hutan yang sudah 
terbuka dan terang benderang tersebut. “Jahat sekali ya manusia itu”, 
demikian gumam si Pongi dalam hati melihat kejahatan yang dilakukan 
oleh sekelompok manusia itu. “mereka tidak punya rasa kebinatangan” 
lirih si Pongi. Mereka telah membuat penghuni hutan itu tercerai berai, 
berlari entah kemana, juga membuat anggota keluarga terisah entah 
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kemana. Andai saja mereka tidak bakar hutan itu maka bukan tidak 
mungkin kehidupan warga hutan menjadi lebih baik dan lebih solid tetapi 
kini mereka sudah hilang entah kemana tak tentu rimbanya.

PERTANYAAN
1. Mengapa dilarang membakar hutan !

2. Jelaskan apa dampak kebakaran hutan terhadap satwa liar, jelaskan !

PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Kebakaran hutan seringkali melukai dan mematikan satwa liar, baik mati 

terbakar maupun mati lemas. Akan tetapi, dalam beberapa hal, kematian 
ini dapat diabaikan. Pengaruh kebakaran yang lebih penting terhadap 
populasi satwa liar adalah secara tidak langsung melalui perubahan dalam 
makanan, tempat berlindung (cover) dan keanekaragaman struktural.

a. Makanan 

 Kebakaran dapat merubah produksi, komposisi jenis, dan kualitas makanan 
yang tersedia bagi satwa liar, sebagaimana yang berlaku pada 
pakan ternak. Dorongan untuk melakukan pembakaran terkendali 
demi satwa liar berakar dari pengetahuan bahwa kebakaran dapat 
merangsang sumber makanan sehingga meningkatkan pertumbuhan 
populasi satwa liar. Gerak maju suksesi yang diperlambat oleh 
kebakaran dapat pula memberi manfaat pada satwa liar, yaitu dengan 
cara mempertahankan tahap suksesi yang dikehendaki. Namun di lain 
pihak hal yang sebaliknya bisa terjadi. Pola suksesi yang dirangsang 
oleh kebakaran dapat memberi pengaruh buruk pada populasi satwa 
liar, bila pakan yang dikehendaki hilang dari areal yang terbakar.

Pengaruh luas areal yang terbakar terhadap makanan dan komponen 
lain habitat satwa liar, tergantung pada ukuran tubuh satwa liar, 
ukuran populasinya dan kepadatan spasialnya. Herbivora besar seperti 
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rusa dan kijang akan dipengaruhi secara nyata pada areal kebakaran 
yang luas. Areal kebakaran yang sempit cukup berpengaruh bagi 
perkembangan populasi mamalia kecil seperti kelinci dan tikus.

Cukup sulit untuk membuktikan bahwa perubahan kuantitas dan 
kualitas makanan satwa liar karena kebakaran ini dapat mempengaruhi 
pertumbuhan dan produktifitas populasi satwa liar. Untuk ternak, 
berat tubuh ternak yang dipelihara di padang rumput yang sebelumnya 
mengalami kebakaran lebih tinggi dari pada berat tubuh ternak yang 
dipelihara di padang rumput yang tidak terbakar. Bagi satwa liar 
pengaruhnya mungkin dalam bentuk peningkatan populasi dan untuk 
binatang buruan, meningkatnya jumlah yang dapat diburu.

b. Tempat Berlindung (cover)

 Pengaruh kebakaran bagi satwa liar adalah perubahan drastis 
tempat berlindung, baik tempat berlindung dari predator/pemangsa 
(protective	 cover) maupun dari sengatan matahari (thermal cover). 
Tergantung pada kekerasan kebakarannya, tempat berlindung ini 
pada berbagai strata habitat dapat rusak atau strukturnya berubah 
drastis. Perubahan tempat berlindung ini dapat menyebabkan suatu 
spesies satwa liar hilang dari areal yang terbakar. Hilangnya tempat 
berlindung dapat juga mengundang spesies satwa liar lain datang 
menghuni areal yang telah terbakar.

 Lamanya perubahan struktur habitat dan iklim mikro tergantung 
pada kecepatan suksesi vegetasi untuk kembali ke keadaan sebelum 
kebakaran. Suksesi pasca kebakaran bervariasi waktunya dan juga 
bersifat spesifik tempat. Kekerasan kebakaran, kompleksitas botanis 
masyarakat tumbuhan yang terbakar, dan praktik manajemen pasca 
kebakaran, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pada 
suksesi dan habitat yang dihasilkannya setelah kebakaran.
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c. Keragaman Struktural

 Mozaik-mozaik sumber makanan dan tempat berlindung akan 
menciptakan keragaman struktural (structural diversity). Suatu 
kebakaran hebat yang melanda areal yang luas seringkali mengurangi 
selang-selingnya makanan dan tempat berlindung, sehingga kondisi 
habitat menjadi seragam (homogen). Akan tetapi kebakaran ini 
jarang membakar secara seragam sehingga setelah kebakaran terjadi 
kelompok-kelompok vegetasi, balak (log) yang terbakar, dan ruang 
terbuka. Pola keragaman struktural di dalam areal yang terbakar ini 
akan menentukan apakah spesies satwa liar tertentu akan hidup dan 
berkembang. Kelompok-kelompok vegetasi di dalam ekosistem pasca 
kebakaran ini dapat juga mempengaruhi hubungan predator-mangsa, 
dengan cara memberi tempat berlindung bagi predator. 

 Akibat langsung dari kebakaran hutan terhadap satwa adalah 
menyebabkan satwa tersebut pindah ke tempat lain atau mati 
terbakar, sedang akibat tak langsungnya adalah rusaknya makanan dan 
tempat berlindung bagi margasatwa. Kadang-kadang terjadi bahwa 
setelah kebakaran akan tumbuh makanan dan tempat berlindung 
bagi margasatwa yang baru dan lebih baik (Suratmo 1974).

 Dampak kebakaran terhadap satwa liar bergantung pada intensitas 
kebakarannya, lamanya, frekuensi, lokasi, bentuk dan luas arealnya. 
Dampak dapat terjadi seketika dan ada yang akibatnya baru terlihat 
dalam periode lama, hal ini karena keadaan habitatnya, mobilitas 
satwa dan kemampuannya untuk menghindari dari api.

Box. 7. Dampak kebakaran terhadap satwa liar





8. PENCEGAHAN KEBAKARAN 
HUTAN DAN LAHAN

Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan 

Tampak wajah cemas si Pongi karena hutannya habis terbakar, 
sehingga dia kuatir teman-temannya warga hutan akan kehilangan makan 
dan tempat tinggalnya. Tidak ada lagi tempat berteduh, berkumpul, 
bercengkerama dengan sesama warga hutan yang biasanya selalu riuh 
hiruk pikuk. Semuanya tampak menghitam karena bekas terbakar, 
daun menguning, dan pada batang pohon tampak jelas warna hitam 
pekat menghampiri batangnya. Si Pongi pun sempat tertegun karena 
pohon sumber makanan warga hutan juga hangus terbakar, yang lebih 
menyayat hati lagi adalah beberapa warga hutan yang tidak sempat lari 
ketika kebakaran terjadi akhirnya juga ikut terbakar. “Kasihan mereka”, 
suara lirih si Pongi terdengar sangat perlahan sekali. “Kemana mereka 
akan pergi ya ?” suara si Pongi terdengar lirih. Sebab hutan yang terbakar 
sangat luas dan sebenarnya sangat menyimpan bahan makanan cadangan 
yang dengan mudah mereka peroleh biasanya. Namun saat ini semuanya 
terlihat berwarna hitam pekat karena pohon dan semak belukarnya habis 
terbakar dan menyisakan penderitaan. Kalaupun warga hutan harus ke 
luardari hutan yang terbakar tentu butuh waktu dan kekuatan fisik yang 
kuat sebab harus menempuh perjalanan ke hutan sebelah yang belum 
tentu juga sebaik tempat mereka yang terbakar. Tetapi mau tidak mau, 
suka atau tidak suka mereka harus meninggalkan hutan mereka yang 
telah terbakar yang telah mereka huni sejak mereka lahir. Kalaupun 
nanti mereka tiba di hutan yang akan mereka tempati sebagai rumah 
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baru, tetapi itupun bukan hal yang mudah karena harus berhadapan pula 
dengan warga hutan baru yang belum tentu sebaik dengan warga hutan 
yang telah mereka tinggali bersama-sama.

Saat kebakaran terjadi, si Pongi melihat beberapa anggota kelompok 
masyarakat yang berada di sekitar hutan itu tampak sedang membakar 
dengan dibantu oleh beberapa rekannya seumur. Sebelumnya mereka 
menebang pohon hutannnya, kemudian menebas tumbuhan bawahnya 
dan kemudian sedikit demi sedkit mereka membakar hutan yang sudah 
terbuka dan terang benderang tersebut. “Jahat sekali ya manusia itu”, 
demikian gumam si Pongi dalam hati melihat kejahatan yang dilakukan 
oleh sekelompok manusia itu. “Mereka tidak punya rasa kebinatangan”, 
lirih si Pongi. mereka telah membuat penghuni hutan itu tercerai berai, 
berlari entah kemana, juga membuat anggota keluarga terisah entah 
kemana. Andai saja mereka tidak bakar hutan itu maka bukan tidak 
mungkin kehidupan warga hutan menjadi lebih baik dan lebih solid tetapi 
kini mereka sudah hilang entah kemana tak tentu rimbanya.
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Menara Pengawas api

PERTANYAAN
1. Mengapa kebakaran harus dicegah !

2. Jelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran hutan dan 
lahan, jelaskan !
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PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Upaya pencegahan yang mungkin harus dilakukan menurut Bapedal 

(Deddy 2001) adalah:

1. Sosialisasi penyiapan lahan tanpa bakar dan peringatan dini 
kebakaran, langkah yang perlu dilakukan adalah:

a. Penyuluhan kepada masyarakat tentang penyiapan lahan tanpa 
bakar atau alternatif pembakaran dengan asap minimal dan 
pembakaran bergilir

b. Pembinaan dan peningkatan ketaatan kepada pengusaha 
perkebunan HTI dalam penerapan Penyiapan Lahan Tanpa 
Bakar

c. Kampanye dampak asap terhadap kesehatan

d. Pemberdayaan masyarakat untuk penerapan pengetahuan 
tradisional dalam pengendalian kebakaran

e. Penyebarluasan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan

2. Pemantauan dan pelaporan berjenjang kebakaran

3. Jaminan perusahaan untuk penyiapan lahan tanpa bakar

4. Penegakan hukum, melalui:

a. Pemberdayaan PPNS Lingkungan dan Kehutanan

b. Penerapan tindak pidana korporasi pada kasus pembakaran 
hutan dan lahan

c. Fatwa Mahkamah Agung terhadap alat-alat bukti untuk 
meyakinkan hakim

d. Pembentukan publik opini terhadap kasus yang sedang 
berlangsung

e. Penerapan sanksi administrasi

5. Restrukturisasi Kelembagaan dan Pendanaan
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Konsorsium kebakaran hutan dan lahan Riau (Anggraeni dan 
Syumanda 2001) mengindikasikan beberapa hal yang harus dilakukan 
berkenan dengan upaya pencegahan, penaggulangan dan pemantauan 
kebakaran hutan:

1. Aspek pencegahan, meliputi:

a. Adanya sistem informasi manajemen kebakaran hutan dan 
lahan

b. STOP konversi lahan sebelum dikeluarkannya peraturan yang 
secara menyeluruh mampu menjamin dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan

c. Melarang dengan tegas metode bakar dalam melakukanland 
clearing

d. Mencabut seluruh izin usaha bagi perusahaan-perusahaan 
yang terbukti menggunakan metode bakar dalam proses land 
clearing

e. Memberlakukan hukuman bagi penjahat lingkungan dengan 
proporsional

f. Menyusun pedoman pembukaan lahan tanpa bakar yang 
sifatnya tegas, jelas, dan mudah dipahami 

g. Memberlakukan insentif ekonomi sebagai rangsangan kepada 
perusahaan yang melakukan land clearing tanpa metode 
bakar

h. Secepat mungkin menyusun sebuah RUU tentang pencegahan, 
pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan

2. Aspek Pemantauan, meliputi:

a. Aspek sistem peringatan dini

b. Mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja aparat dalam 
melakukan pencegahan, pemantauan dan penanggulangan 
kebakaran hutan sekaligus dalam hal penegakan hukum 
terhadap kasus kebakaran.
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3. Aspek Penanggulangan, meliputi:

a. Kelembagaan penanggulangan kebakaran

b. Redesign PUSDALKARHUTLA

c. Mewajibkan setiap perusahaan untuk membangun sumur 
arthesis dan peralatan pemadam kebakaran dilahan 
konsesinya

d. Mempersiapkan dan menyempurnakan pedoman teknis 
pemadaman kebakaran dengan mengikutsertakan masyarakat 
di dan sekitar hutan sebagai mitra sejajar

4. Membangun pusat kebakaran hutan dan lahan provinsi dan lokal 
yang berisikan: pengadaan gudang dan drasi, pelatihan peralatan, 
distribusi peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran hutan. 

Box. 8.  Upaya pencegahan dan pemantauan



9. PENCEGAHAN DAMPAK 
ASAP KEBAKARAN HUTAN  

DAN LAHAN

Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
pencegahan dampak asap kebakaran hutan dan lahan 

Hari ini si Pongi tampak tersenyum senyum dan tidak mau menjelaskan 
alasannya kenapa. Akhirnya ketahuan juga mengapa si Pongi senyum-
senyum setelah teman-temannya membagi cerita. Rupanya hari itu 
Sipongi dan teman-temannya bersama dengan murid-murid SDN XII dan 
MTs Nurul Ikhsan, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten 
Siak, Provinsi Riau, dalam waktu yang terpisah kedatangan tamu dari 
kakak-kakak IPB dan CIMSA.

Sosialisasi dari Kakak-kakak CIMSA yang sedang memberikan penjelasan 
kepada murid-murid SDN XII Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, 

Kabupaten Siak, Provinsi Riau
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Kakak-kakak IPB dan CIMSA itu sengaja data ke SDN XII dan MTs Nurul 
Ikhsan untuk berbagi cerita tentang bagaimana dampak kebakaran hutan 
dan lahan yang terjadi terhadap manusia, lingkungan dan dunia (global).
Mengerikan sekali melihat dampat negatif dari asap tersebut. “Ternyata 
asapnya bisa terbang ke negara lain”, kata si Pongi dengan raut wajah 
sedih. Bahkan yang lebih sedih lagi bahwa karena asap itu akan juga 
berdampak sangat buruk terhadap masa depan mereka karena akan 
mempengaruhi kemampuan berfikir dan juga mempengaruhi kesehatan 
mereka dan keluarga. Karena asap itu tidak memperdulikan siapa yang 
terkena asapnya dan partikel asap itu akan terus bertahan dalam tubuh, 
termasuk dalam tubuh manusia juga tubuh penghuni hutan.

 Kakak-kakak CIMSA berusaha menjelaskan secara bertahap 
bagaimana kebakaran terjadi, dari mana sumbernya, bagaimana 
dampaknya dan bagaimana cara menghindarinya. Teman-teman si Pongi 
tertegun setelah tahu bahwa kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun 
dan dampak asapnya telah banyak menyita korban mulai dari anak-anak 
balita hingga orang tua. Tidak itu saja, ternyata dampak asap kebakaran 
juga menyebabkan mereka libur sekolah, orang tua mereka tidak bekerja, 
tidak bisa ke luarrumah untuk bermain dan tidak bisa juga masuk hutan. 
Praktis kegiatan mereka lumpuh dan kejadian itu tidak hanya terjadi satu 
dua hari tapi bisa berbulan-bulan selama masih terjadinya kabut asap, 
seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Sumatera dan Kalimantan. 
“Mengerikan sekali dampak asap itu”, kata adik-adik SDN XII Sungai Rawa 
setelah melihat foto dan video yang diperlihatkan oleh kakak-kakak 
CIMSA. Hal yang sama juga terjadi pada teman-teman di MTs Nurul Ikhsan, 
Desa Sungai Rawa, yang juga dapat suguhan contoh bagaimana asap hasil 
kebakaran itu dihasilkan dan akan seperti apa jadinya bila tidak dicegah.

 Pada kegiatan dengan kakak-kakak CIMSA dan IPB itu diperlihatkan 
juga bagaimana cara yang benar menggunakan masker ketika wilayah 
mereka dilanda asap. Setahu si Pongi bahwa selama ini ketika mendapatkan 
masker maka langsung saja digunakan seperti biasa, tetapi menurut kakak-
kakak dari IPB dan CIMSA, ternyata cara itu salah. Karena lubang masker 
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itu lebih besar puluhan bahkan ratusan kali lipat dari besarnya partikel 
yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi sehingga kalau begitu saja 
digunakan maka partikel-partikelnya akan segera masuk ke dalam tubuh 
dan bertahan dan tentu saja akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia 
khususnya. Lalu cara untuk menghindari masuknya partikel-partikel jahat 
tersebut adalah dengan membasahi masker tersebut sehingga, lubang 
porinya tertutup rapat dan tidak memungkinkan dimasuki oleh partikel-
partikel jahat tersebut. “Ini pengetahuan baru yang saya dapat”, gumam 
si Pongi. Penjelasan kakak-kakak CIMSA itu sangat bermanfaat sekali bagi 
manusia khususnya bagi anak-anak SDN XII Sungai Rawa dan MTs Nurul 
Ikhsan.

 

Murid-murid MTs Nurul Ikhsan, Kecamatan Sungai Apit, kabupaten Siak, 
Provinsi Riau sedang mendengarkan penjelasan dari Kakak-kakak IPB  

dan CIMSA
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PERTANYAAN
1. Mengapa asap kebakaran hutan dan lahan harus dicegah !

2. Jelaskan apa dampak asap terhadap kesehatan manusia, 

jelaskan !

PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terlihat seperti 

awan berwarna putih keabu-abuan, coklat, atau bahkan kehitam-hitaman. 
Semakin gelap warna asap menunjukkan konsentrasi bahan pencemarnya 
semakin besar, namun demikian asap putih yang terakumulasi di udara 
(di lapisan troposfer dekat permukaan bumi) juga dapat menimbulkan 
dampak negatif langsung. Pada musim kemarau asap biasanya telah 
bercampur dengan uap air berupa kabut yang dihasilkan dari proses 
evapotranspirasi dan dehidrasi tumbuhan dari biosfer atau karena adanya 
lapisan inversi di atmosfer.

Kondisi udara pada umumnya mengalami turbulensi karena adanya 
gerakan-gerakan udara (angin), namun pada saatnya terjadi pula stabilitas 
atmosfer. Udara dalam kondisi stabil akan mengakibatkan stagnasi dan 
akumulasi asap apabila terjadi kebakaran, apalagi kebakaran bahan-bahan 
organis yang masih agak basah seperti halnya biomassa yang berasal dari 
hutan, kebun, atau usaha budidaya pertanian lainnya. Massa udara yang 
mengandung kabut-asap akan tetap terkumpul dekat permukaan bumi 
dan tidak dapat bergerak lebih tinggi karena tidak terjadi gerakan udara 
vertikal.

Sebaliknya, udara yang bergerak ke atas saat terjadi turbulensi dalam 
keadaan atmosfer tidak stabil akan dapat membawa dan menyebarkan 
asap ke udara bebas. Gejala ini sering ditandai dengan adanya awan 
kumulus. Secara vertikal, kabut dapat dibedakan dari awan, yang juga 
merupakan akumulasi uap air di udara, karena posisinya yang lebih dekat 
dengan permukaan bumi.
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Bahan partikel adalah salah satu yang terpenting dari produk kimia 
yang dilepaskan api karena kepentingannya terhadap kesehatan manusia 
dan dampaknya pada penglihatan. Emisi partikel mendegradasi kualitas 
udara dengan mengurangi jarak pandang, dan dalam beberapa contoh 
mereka mengganggu kesehatan manusia melalui gangguan pernapasan.  
Bahan partikel yang dihasilkan dari proses pembakaran pada kebakaran 
hutan termasuk ke dalam partikel halus berdiameter kurang dari 2.5 
micrometers (0.0004 inch). Partikel halus bertahan cukup lama diatmosfer 
(hingga berminggu-minggu) dan memiliki jangkauan yang luas (ratusan 
hingga ribuan kilometer). Penghilangannya dari atmosfer terutama 
disebabkan oleh hujan.

Distribusi ukuran partikel di dalam asap bervariasi, sebagian besar 
bergantung kepada bahan kimia dan tipe bahan bakar yang dikonsumsi 
dan panas yang dilepaskan yang merupakan karakteristik dari masing-
masing individu api. Monitoring plume asap dari udara yang berasal dari 
pembakaran limbah vegetasi sudah diketahui mempunyai ukuran 0,15 
milimeter dan lebih dari 43 milimeter (Radke et al. 1990).

Partikel yang lebih besar yang ditemukan dalam plume asap terbentuk 
karena turbulensi udara bukan melalui pembakaran. Ukuran yang kecil 
dari partikel-partikel yang ditemukan dalam plume asap memungkinkan 
beberapa bahan partikel dapat terbawa ke dalam jaringan paru-paru.

Setiap tahun, banyak orang di kawasan Asia Tenggara yang menderita 
akibat polusi asap. Asap merupakan penyebab dari paling tidak hampir 
1/3 dari total kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan 
pada tahun 1997/1998, yaitu kurang lebih sebesar 800 juta dollar. Polusi 
asap yang menyebar ke negara-negara tetangga juga merupakan masalah 
politis yang banyak diperdebatkan.

Kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali atau tidak dikendalikan, 
baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dapat merusak berbagai aset 
dengan dampak ekonomi yang sangat negatif. Kebakaran 1997/1998 di 
Indonesia diperkirakan telah mengakibatkan kerugian sebesar 3 milyar 
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dolar akibat meningkatnya biaya kesehatan dan transportasi, berkurangnya 
pendapatan dari sektor turisme, dan kerusakan berbagai aset seperti kayu, 
tanaman pertanian, dan infrastruktur.

Bahan partikel berukuran kurang dari 10 mikrometer, termasuk partikel 
halus yang berukuran kurang dari 2.5 mikrometer, dapat terbawa ke dalam 
paru-paru. Berdasarkan penelitian terbaru, polusi partikel memiliki kaitan 
dengan kematian dini, kesulitan pernafasan, memburuknya penyakit 
asthma, peningkatan biaya yang harus dikeluarkan untuk rumah sakit dan 
ruang gawat darurat, dan peningkatan gejala gangguan pernafasan pada 
anak-anak. Anak-anak, usia lanjut, dan orang yang memiliki gangguan 
pernafasan kronis sangat be terhadap polusi bahan partikel halus. 
Mengacu pada Economic and Environment Programme in Southeast 
Asia dan WWF, haze pada tahun 1997 telah membebani masyarakat di 
Asia Tenggara sejumlah US$ 1.4 milyar, teutama untuk biaya kesehatan 
jangka pendek. Lebih dari 40,000 orang menjadi pasien rumah sakit akibat 
gangguan pernafasan dan penyakit lainnya akibat haze. Dampak jangka 
panjang terhadap kesehatan anak-anak dan orang tua belum diteliti. 

Box. 9.  Asap dan permasalahannya



10. PENYIAPAN LAHAN  
TANPA BAKAR

Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Siswa dapat menjelaskan tentang 
penyiapan lahan tanpa bakar  

Si Pongi tampak sumringah pagi ini yang sangat jauh berbeda dari 
hari biasanya yang terlihat dari raut wajahnya. Banyak yang bertanya 
ada apa gerangan wajahnya menjadi ceria?. Akhirnya terkuak juga 
alasannya mengapa Sipongi terlihat ceria selalu. Rupanya lahan yang 
berada di belakang rumah kerabatnya yang selama ini selalu terbakar dan 
menghasilkan asap ternyata sekarang tidak lagi. “Mengapa?” kata rekan 
si Pongi, karena sekarang lahan itu sedang di garap dengan tanpa bakar 
tidak seperti yang sudah-sudah.

Si Pongi berbagi cerita, bahwa di lahan yang selalu terbakar itu kini 
dilakukan kegiatan penyiapan lahan tanpa bakar yang sedang dikerjakan 
oleh beberapa orang. Mereka mulai dengan melakukan penebasan 
tumbuhan bawah berkayu, rumput, dan lain-lain. Hasil dari penebasan 
tersebut mereka gunakan untuk membuat kompos dengan cara 
membusukkannya dengan menggunakan bakteri pembusuk dan disimpan 
selama 2 sd 3 minggu di dalam tanah untuk kemudian mereka gunakan 
dalam kegiatan penanaman.  Sementara ranting kayu, tunggak dan lain-
lain mereka manfaatkan untuk pembuatan arang dan dan briket arang 
yang sangat bermanfaat bagi keluarga mereka. Dengan demikian mereka 
tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk pembelian gas dan bahan bakar 
lainnya.
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Kegiatan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar di Jungkat, Kalimantan Barat 

(Foto BHS 2018)

Setelah dilakukan penebasan dan pemanfaatan sebagian untuk 
pembuatan kompos dan lain-lain, maka untuk menekan gulma serta 
mengurangi serangan hama penyakit maka disemprot dengan herbisida, 
sementara kegiatan penanaman untuk tanaman pokok dilakukan pada 
lubang-lubang tanam setelah diberi kompos dan pupuk lainnya untuk 
mempercepat pertumbuhan. Kompos itu didapat dari pembuatan sendiri 
sebelumnya dengan bahan baku dari lahan sendiri, sehingga ketika kurang 
maka dapat dibuat kembali menggunakan bahan baku yang terdapat di 
lahan tersebut. Inilah juga yang membuat si Pongi tersenyum ceria, karena 
bahan baku itu selama ini setelah ditebas kemudian dibakar sehingga 
asapnya kemana-mana dan bertahan tidak hanya satu hari tetapi juga 
beberapa hari. Apalagi bila tidak dijaga maka lahan yang terbakar bisa 
membakar lahan yang disebelahnya.

Si Pongi pernah melihat di Desa Sungai Rawa bagaimana petani yang 
biasanya menggunakan api untuk penyiapan lahannya, kini tidak lagi 
bahkan sudah menghasilkan berbagai macam tanaman pertanian dan buah-
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buahan, salah satunya Nanas. Banyak sekali yang menanam Nanas saat ini 
di Desa Sungai Rawa, dan itu sesungguhnya pertanda baik bahwa petani 
telah benar-benar sadar untuk tidak menggunakan api dalam penyiapan 
lahannya dan tentu saja akibatnya adalah terciptanya lingkungan yang 
bersih tanpa asap dan berguna untuk kepentingan seluruh Desa bagi masa 
depan yang lebih baik.

 
Gambar Kebun nanas dihasilkan dengan PLTB di Sungai Rawa

Sangatlah beralasan bila kemudian si Pongi terlihat lebih ceria dari 
biasanya karena asap yang selama ini telah menghantui hutan dan seisinya 
kini sudah tidak terlihat lagi dan harapan untuk mendapatkan lingkungan 
yang bersih dan baik pada masa yang akan datang tentu saja menjadi 
harapan semuanya. Dengan demikian maka masa depan yang lebih baik 
semoga saja bisa dinikmati oleh anak-anak SDN XII Sungai Rawa dan MTs 
Nurul Ikhsan. Semoga !
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PERTANYAAN
1. Mengapa penyiapan lahan tanpa bakar harus dilakukan !

2. Jelaskan apa manfaat penyiapan lahan tanpa bakar, 

jelaskan !

PENDALAMAN MATERI UNTUK GURU
Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai 

pengaruh buruk terhadap sumber daya lahan dan ekosistem. Pengembalian 
ke bentuk semula (pemulihan) selain akan membutuhkan waktu yang sangat 
lama juga tidak akan kembali sedia kala. Kerusakan sumberdaya alam tidak 
hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalahan 
ekonomi, sebab nilai-nilai ekonomi sumberdaya alam bisa saja hilang bahkan 
mungkin tidak dapat dipulihkan kembali (Saharjo et al. 2000).

Usaha untuk mengurangi tingkat bahaya kebakaran melalui pengurangan 
bahan bakar dapat dilakukan dengan pemanfaatan limbah yang tersisa/
tertinggal. Limbah sisa pembalakan berupa tunggak, batang, cabang, ranting 
dan serasah yang sering digunakan sebagai bahan bakar dalam penyiapan lahan 
dapat dimanfaatkan dan bernilai guna misalnya dengan memanfaatkannya 
sebagai briket arang. Upaya ini di sampingdapat mengurangi bahaya 
kebakaran sekaligus bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku 
pembuatan briket arang. Keunggulan briket arang yaitu mempunyai nilai 
kalori yang lebih tinggi serta lebih efektif dan efisien dibanding bentuk aslinya, 
juga dapat mmemudahkan dalam pengemasan, pengangkutan, pemasaran 
dan penggunaannya (Sudrajat 1983).

Selain itu pemanfaatan limbah dapat juga dilakukan melalui pembuatan 
pupuk organik/kompos yang merupakan contoh teknologi tepat guna yang 
telah banyak dipraktikkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Umumnya limbah 
yang dimanfaatkan merupakan limbah pemukiman dan dilakukan dalam 
skala kecil.Dengan berkembangnya kesadaran akan pengelolaan kehutanan 
berwawasan lingkungan maka pembuatan kompos akan sangat diperlukan, 
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khususnya dalam hal persiapan bahan tanaman. Hal tersebut dapat terwujud 
jika terjadi perubahan sikap mental dalam hal penggunaan dan pemanfaatan 
pupuk buatan (pupuk kimiawi). Dalam hal ini sikap ketergantungan secara 
mutlak terhadap pupuk buatan harus diubah, dimana terdapat alternatif 
lain berupa pupuk organik yang manfaatnya sama dalam meningkatkan 
produktivitas tanaman. 

Penyiapan lahan tanpa bakar dengan menggunakan berbagai teknik 
pengolahan tanah, pengapuran, dan pemanfaatan bahan bakar yang 
biasanya mereka bakar (pembuatan arang, briket arang dan kompos) 
merupakan tindakan yang bijaksana.

Perubahan perilaku masyarakat yang terbiasa menggunakan api dalam 
penyiapan lahannya meskipun mereka bukan masyarakat tradisional/adat 
menjadi masyarakat yang tidak membakar memang membutuhkan waktu 
dan untuk itu pemberian pemahaman melalui kegiatan penyuluhan yang 
benar dan intensif merupakan tindakan tepat.

Box. 10.  Perubahan perilaku masyarakat
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