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Kata Pengantar

Pengalaman buruk akibat kekeliruan dalam pengelolaan ekosistem
gambut telah dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah setelah
dicanangkannya Proyek Lahan gambut (PLG) Sejuta Hektar. Bencana
kebakaran dan kabut asap telah menyebabkan kerugian secara ekonomi dan
sosial pada tingkat lokal, nasional bahkan transnasional.
Universitas Palangka Raya (UPR) telah melakukan berbagai penelitian
secara mandiri maupun bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan
ekosistem gambut. Penelitian yang dilakukan antara lain tentang pengelolaan
lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan serta upaya pencegahannya.
Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh oleh peneliti UPR,
terutama melalui UPT LLG – CIMTROP, maka disusunlah sebuah buku
sebagai upaya menjawab berbagai pertanyaan tentang perkembangan ilmu
pengetahuan dan kebijakan tentang kebakaran hutan dan lahan serta
pencegahannya melalui pengelolaan lahan gambut khususnya di Kalimantan
Tengah. Buku ini diberi judul Pengenalan Bencana Kebakaran dan
Kabut Asap Lintas Batas [Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut
Sejuta Hektar]. Buku ini menyajikan landasan teori dan hasil penelitian
serta proyek percontohan khususnya di Lahan Gambut Kalimantan
Tengah. Secara detail isi buku ini mencakup materi tentang terminologi
bencana kebakaran, tipikal karhutla, hasil-hasil riset tentang situasi Karhutla
terutama di eks PLG, kebijakan strategis dari skala global sampai lokal, dan
berbagai aksi strategi terkait pencegahan karhutla di Kalimantan Tengah
oleh berbagai institusi baik nasional maupun internasional.
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Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur di bidang pengajaran
dan penelitian dalam ilmu lingkungan dan ilmu keberlanjutan. Buku ini
juga dapat digunakan sebagai pengantar kepada mahasiswa yang sedang
mengambil mata kuliah Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Gambut,
Ekologi Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Analisa
Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Perubahan Iklim - Lingkungan Global.
Akhirnya selaku Kepala UPT. LLG - CIMTROP Universitas Palangka
Raya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak
yang telah membantu penulis dalam menyusun buku ini baik moral
maupun material. Kami sangat menyadari sekali bahwa buku ini masih
jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran pembaca sangat
diharapkan demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Harapan kami buku
ini bermanfaat bagi para pembaca.
Palangka Raya, 20 Oktober 2018
Kepala UPT. LLG - CIMTROP UPR

Dr. Ir. Yusurum Jagau, MS
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Ringkasan Eksekutif

Proyek Lahan Gambut (PLG) ini diinisiasi oleh pemerintah pusat
berdasarkan Dekrit Presiden No. 82 Tahun 1995 di bagian selatan Provinsi
Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk mengubah satu juta hektar
hutan rawa gambut yang tidak produktif dan jarang penduduknya menjadi
sawah dalam upaya untuk mengatasi kekurangan pangan di Indonesia.
Namun, proyek ini tidak berhasil dengan baik dan akhirnya dicabut pada
tahun 1998 dengan dikeluarkannya Kepres No. 80 Tahun 1998. Kemudian
pemerintah mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2007 tentang percepatan
rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di
Kalimantan Tengah. Implementasi rencana induk yang disusun mengalami
kendala karena masih terbatasnya dana dan pengetahuan tentang pengelolaan
gambut yang berkelanjutan. Sejak 1997, kawasan eks PLG menjadi sangat
rentan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun.
Daerah merupakan tempat yang paling rawan kebakaran dibandingkan
wilayah lainnya di Kalimantan bahkan Indonesia, dengan minimal 5.000
hotspot per tahun. Di bawah kondisi sangat kering akibat peristiwa El
Niño yang ditandai dengan ONI (Oceanic Niño Index) lebih besar dari
+0.5, kejadian kebakaran terparah selama 10 tahun terakhir dengan >1.000
hotspot terjadi di lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas
serta Barito Selatan.
Karhutla telah menjadi proses penting yang memengaruhi permukaan
bumi dan atmosfer selama lebih dari 350 juta tahun dan masyarakat manusia
telah hidup berdampingan dengan api sejak kemunculannya. Namun, frekuensi
tersebut cenderung meningkat dalam beberapa dekade terakhir, khususnya di
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zona tropis karena perubahan iklim dan pembangunan. Berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, karhutla
juga dimasukkan dalam kategori bencana karena dampaknya berupa kabut asap
yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Karhutla
telah menyebabkan korban jiwa, terutama petugas pemadam kebakaran
dan tim penyelamat. Selain itu, efek asap dan debu dengan kandungan gas
beracun juga menyebabkan ketidaknyamanan pada pernapasan dan dapat
akan memperburuk kesehatan orang dengan alergi dan gangguan pernapasan.
Selain kerugian pada manusia, biaya finansial seperti kerusakan rumah dan
infrastruktur lainnya, pemadaman listrik serta kepunahan flora dan fauna
endemik mendominasi persepsi dampak kebakaran yang sering disoroti.
Tahun 2015, Indonesia kembali menjadi perhatian dunia karena
kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah. Salah satu indikatornya
adalah konsentrasi partikulat (PM10) di Palangka Raya (Kalimantan
Tengah) menunjukkan konsentrasi pada tahun 2015 (> 2.000 ug / m3)
lebih tinggi daripada tahun 2002 dan 2006 (<2.000 ug / m3). Kebakaran
gambut adalah masalah serius bagi Indonesia, yang menghasilkan efek
lingkungan yang merusak dan diperkirakan 1.748 juta metrik ton CO2 eq.
emisi, sekitar 5% dari emisi CO2 bahan bakar fosil tahunan global tahunan
pada tahun 2015. Bahkan, Indonesia dianggap sebagai pengekspor polusi
udara ASEAN dan juga salah satu penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
dunia, setelah negara industri seperti China dan Amerika Serikat. Kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) juga dimasukkan dalam kategori bencana karena
dampaknya berupa kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan
kesehatan masyarakat sekitar.
Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) juga telah memiliki
kesepakatan terkait dengan masalah pengurangan sumber emisi gas
rumah kaca terutama dari kebakaran hutan dan lahan. Pada Juni 2002,
sepuluh negara ASEAN menandatangani “Agreement on Transboundary
Haze Pollution” (Pencemaran Asap Lintas Batas). Terakhir kesepakatan ini
diratifikasi oleh Indonesia pada akhir 2014. Keputusan ini berdasarkan hasil
Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 September 2014 yang dihadiri oleh
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Pimpinan dan Para Anggota DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri
Luar Negeri, dan Direktur Perancangan Kementerian Hukum dan HAM.
Melalui ini, banyak pihak memang berharap Indonesia berkomitmen untuk
menanggulangi karhutla yang juga menjadi masalah lingkungan tahunan
untuk negara tetangganya di ASEAN.
Informasi dalam buku ini disusun berdasarkan hasil-hasil kegiatan
baik dari Universitas Palangka Raya maupun berbagai peneliti yang pernah
melakukan kolaborasi studi di Kalimantan Tengah dan Indonesia. Buku
ini dibuat untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang perkembangan
ilmu pengetahuan dan kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut yang
ada di Kalimantan tengah. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan para
mahasiswa maupun masyarakat umum dalam memahami tentang kebakaran
hutan dan lahan serta berbagai upaya untuk menjaga kelestarian lahan
gambut dengan mencegah dan menanggulangi kejadian kabut asap lintas
batas terutama di masa mendatang.
Penyusunan dan pencetakan buku ini merupakan salah satu hasil
materi edukasi dari Proyek HAZE (Helping Anticipatory for Zone of haze
free and Education of community) yang dibiayai oleh Dana The United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCCO)
dan Malaysia Trust Fund (MTF). Proyek ini dilaksanakan oleh UPT. LLG
- Center for International Cooperation in Sustainable Management of
Tropical Peatland (CIMTROP), Universitas Palangka Raya.
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Bab 1.
Pendahuluan

1.1 Terminologi Bencana Kebakaran
Dalam Bahasa Inggris, bencana disebut dengan kata disaster yang
berasal dari penggabungan dua kata bahasa yunani kuno. Dus- berarti “bad”
dan Aster berarti “star”. Secara harafiah arti kata tersebut adalah peristiwa
jatuhnya bintang-bintang ke bumi.
The United Nations International Strategy for Disaster Reduction
(UNISDR, 2009) menyebutkan bahwa bencana adalah gangguan yang serius
terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan manusia
secara luas, material, kerugian dan dampak ekonomi atau lingkungan, yang
melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat untuk mengatasinya
dengan menggunakan sumber daya sendiri [eng: disater is a serious disruption
of the functioning of a community or a society involving widespread human,
material, economic or environmental losses and impacts, which exceeds the ability
of the a ected community or society to cope using its own resources].
Di Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa
atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
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dampak psikologis. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga dimasukkan
dalam kategori bencana karena dampaknya berupa kabut asap yang dapat
mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
Arti kata kebakaran (kata benda) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) yaitu mengacu pada peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan,
dan sebagainya), dimana berasal dari kata dasar bakar (kata kerja) yang
artinya menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api. Terminologi
karhutla (wildfires, forest fires) digunakan untuk api yang tidak terkendali
yang menghancurkan hutan dan berbagai jenis vegetasi, serta spesies hewan.
Menurut klasifikasi bencana dalam kesepakatan umum CRED(Centre for
Research on the Epidemiology of Disasters, 2009), karhutla merupakan
bencana klimatologi karena sangat erat asosiasinya dengan musim kekeringan
(drought). Kejadian ini biasanya dipicu oleh kesengajaan, kecelakaan atau
alamiah (petir, suhu panas) dan sering tanpa diketahui pada awalnya.
Penyebarannya bisa sangat cepat dan terutama sangat merusak jika mereka
terjadi di dekat hutan, daerah pedesaan, daerah terpencil, dan sekitar hutan
di mana ada pemukiman penduduk.
Sepanjang sejarah terdapat beberapa kejadian kebakaran yang paling
merusak yang pernah terekam di berbagai belahan dunia. Pada tanggal 18
Juli 64M terjadi kebakaran besar di Roma selama enam hari tujuh malam.
Bencana ini membakar habis empat dari empat belas distrik di Roma dan
tujuh lainnya mengalami kerusakan parah.
Sejarawan Tacitus mengungkapkan bahwa Kaisar Nero dianggap
bertanggung jawab atas kejadian tersebut yang terkait dengan isu SARA
pada jaman itu (Gambar 1.1). Pada tahun 1871 juga tercatat kebakaran
hutan yang terburuk dalam sejarah Amerika Utara yang berkobar melalui
timur laut Wisconsin dan Michigan, yang dikenal sebagai the Great Peshtigo.
Selanjutnya di Ontorio, Kanada pernah terjadi kabakaran besar yang
mematikan pada 29 Juli 1916. Kebakaran telah menghancurkan hampir
800 mil persegi hutan dan juga kota MPorquis Junction, Iroquois Falls,
Kelso, Nushka, Matheson, dan Ramore. Asap telah menutupi kawasan itu
selama beberapa minggu tetapi hampir tidak ada peringatan kebakaran
2
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untuk masyarakatnya. Kebakaran historikal lainnya adalah Black Friday Fire
yang terjadi pada 13 Januari 1939 di Victoria, Australia juga termasuk di
antara kebakaran hutan dan lahan yang terburuk di dunia. Kerusakan yang
paling terasa berada di daerah pegunungan dan daerah Alpin di timur laut
dan sekitar pantai barat daya. Kebakaran besar juga pernah terjadi di Cina
dan Rusia selama Mei 1987 yang disebut Black Dragon Fire, dimana telah
menghancurkan 3 juta are cadangan hutan di Cina dan 15 juta are di Rusia
serta meninggalkan bencana ekonomi yang luar biasa.

Gambar 1.1 Ilustrasi kebakaran di Roma oleh M. de Lipman
(sumber: http://nationalgeographic.org)

Di abad 21, fenomena karhutla terlihat semakin sering terjadi tidak
hanya di daerah pegunungan (berlereng) tetapi juga di daerah lahan basah
(landai). Beberapa peneliti berpendapat bahwa kondisi ini berkaitan dengan
terjadinya perubahan iklim, pengurangan hutan dan aktivitas manusia yang
3
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masif (Bachelet et al. 2007; Pechony and Shindell, 2010; Yulianti dkk.
2012; Sommer dkk. 2014). Data USDA Forest Service, lokasi kebakaran
di dekat perbatasan AS pada 1992- 2011 dilaporkan lebih besar dari atau
sama dengan 405 hektar. Negara-negara bagian yang memiliki skor tinggi
kebakaran meliputi sebagian besar daerah di Great Lakes, wilayah tenggara
dan barat. Pada 25 September 2015 tercatat sekitar 9,0 juta area daerah
terbakar, yang jauh di atas rerata tahunan yaitu 6,2 juta are (Brusentsev and
Vroman, 2016).
Australia di bagian selatan bumi juga merupakan negara yang rawan
kebakaran terutama pada hutan eucalypts dan padang rumput. Laporan
CSIRO menunjukkan bagian tenggara memiliki risiko tertinggi di semua
musim kecuali musim dingin serta memiliki reputasi sebagai salah satu
daerah yang rawan kebakaran di dunia (Hennessy, 2005). Peningkatan suhu
yang diperparah dengan El Niño 2015 menyebabkan kebakaran parah di
Victoria dan Tasmania(Australian BoM, 2015). Di wilayah khatulistiwa
Asia Tenggara, kabut asap lintas batas telah tercatat sejak tahun 1970.
Sebagian besarnya merujuk pada dampak kebakaran yang terjadi di lahan
basah di Penisular Malaysia, Sumatera Indonesia dan Borneo termasuk yang
terjadi pada tahun 2015 (Yulianti dkk. 2013; Ash’aari and Badrunsham,
2014; Kaiman, 2015).
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Gambar 1.2 Citra satelit NASA yang menunjukan tutupan kabut asap pada
27 September 2015
(Sumber: Yulianti, 2016)

Gambar 1.2 menunjukkan asap teba menyelimuti Sumatra dan
Kalimantan pada tahun 2015. Bisa dikatakan bahwa kejadian kebakaran
dan kabut asap di Asia Tenggara pada tahun 2015 bukanlah fenomena yang
mengejutkan karena hampir selalu berulang setiap tahun sejak kebakaran
terparah tahun 1997/1998. Rerata tahunan jumlah titik api berdasarkan
data satelit mencapai 60.000 per tahun, dimana sekitar 80% dari kebakaran
hanya berada di Kalimantan (~41%) dan Sumatera (~37%) berdasarkan studi
Yulianti dkk (2012). Dampaknya berakibat pada bertambahnya penderita
ISPA di lokasi yang rawan kebakaran dan emisi karbon baik monoksida
(CO) maupun dioksida (CO2) (Yulianti, 2011, Hayasaka et al., 2015, Page
et al., 1997). Bahkan, Indonesia dianggap sebagai pengekspor polusi udara
ASEAN dan juga salah satu penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dunia,
setelah negara industri seperti China dan Amerika Serikat.
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1.2 Tipikal Kebakaran Hutan dan
Lahan Berbagai Negara
Peristiwa karhutla atau disebut juga kebakaran liar (wildfires) yang
meluas selalu diawali dengan terjadinya api atau pembakaran (combustion),
baik yang disengaja (human-caused) maupun tidak disengaja (naturalcaused). Elemen penting yang mendukung pembentuk pembakaran lengkap
(complete combustion) yaitu bahan bakar, oksigen dan energi panas yang
disebut dengan segitiga api (Gambar 1.3). Bahan bakar bisa dalam bentuk
padat, cair dan gas. Konsentrasi oksigen yang diperlukan dalam proses
pembakaran biasanya kurang lebih 21%. Sedangkan sumber panas bisa dari
reaksi kimia, proses mekanik, proses fisika (gesekan), dekomposisi bahan
organik, radiasi matahari dan listrik. Reaksi kimia antara ketiga elemen
tersebut menghasilkan suatu nyala api atau proses pembakaran. Jenis produk
dari proses pembakaran (oksida) ini tergantung pada bahan bakar utamanya,
misalnya karbon (C) dibakar akan menghasilkan karbon dioksida (CO2).
Pada kondisi oksigen tidak mencukupi untuk mengkonsumsi bahan bakar
dan suhu yang lebih rendah, maka proses akan melambat dan berlanjut
dengan pembakaran yang tidak sempurna (incomplete combustion). Apabila
C tidak dapat terbakar sempurna maka akan menghasilkan gas yang lebih
beracun, yaitu karbon monoksida (CO).

(a)

(b)

Gambar 1.3 Segitiga api (a) pembakaran sempurna; (b) pembakaran tidak
sempurna
6
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Berdasarkan Permenaker No.04/Men/1980, karhutla termasuk pada
kelas kebakaran A karena medianya menyangkut benda-benda padat
kecuali logam. Api dapat menyebar dengan mentransfer energi panas
dalam tiga cara yang berbeda melalui konduksi (kontak lansung), konveksi
(aliran cairan dan gas), dan radiasi (melalui gelombang elektromagnetik).
Sementara, tergantung pada jenis vegetasi yang terbakar, kebakaran dapat
diklasifikasikan sebagai kebakaran semak belukar (bush), kebakaran hutan
(forest), kebakaran rumput (grass) dan kebakaran gambut (peat). Kebakaran
semak belukar adalah tipikal kebakaran di Australia. Kebakaran hutan adalah
tipikal kebakaran di Amerika dan Asia. Kebakaran padang rumput (savana)
adalah tipikal kebakaran di Afrika Selatan dan Australia. Kebakaran gambut
adalah tipikal kebakaran di Asia Tenggara dan Eropa Utara.
Adapun tipe kebakaran berdasarkan tempat penyebarannya menurut
NRCAN (Natural Resources Canada, 2016) yaitu kebakaran tajuk (crown),
kebakaran permukaan (surface) dan kebakaran bawah tanah (underground).
Pada jenis tanaman berdaun jarum, kebakaran tajuk akan terjadi lebih
mudah karena kandungan resin yang tinggi pada bagian-bagian pohonnya.
Kebakaran permukaan membakar bahan-bahan yang tersebar pada
permukan lantai hutan, misalnya serasah, cabang dan ranting mati yang
gugur dan tumbuhan bawah. Di bawah suhu tinggi (>800oC) seperti hasil
penelitianSaharjo (2006), tidak hanya vegetasi mati tetapi juga yang segar
akan terbakar dengan tingkat api menyebar relatif tinggi. Kebakaran bawah
tanah terjadi pada jenis tanah dengan lapisan bahan organik tebal (gambut).
Sering terjadi tanpa disertai adanya nyala api sehingga yang tampak hanya
asap yang mengepul pada permukaan lapisan (smoldering). Penyebaran
kebakaran ini lambat dengan suhu rendah sekitar 500 - 600oC (Rein dkk
2008).

7

Pengenalan Bencana
Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas

Gambar 1.4 Peta distribusi titik panas (kebakaran) 2002-2010 di Rusia dan
sekitarnya
Kondisi yang lebih panas dan kering dengan peningkatan suhu antara
0,8 sampai dengan 3,5oC (IPCC, 2010) telah menyebabkan peningkatan
kebakaran hutan boreal yang signifikan akhir-akhir ini. Meskipun karhutla
bukan kejadian baru tetapi telah menjadi gangguan dominan sejak zaman
es. Hutan boreal atau taiga adalah jenis hutan yang mendominasi bagian
bumi utara dengan ciri khas ditumbuhi oleh jenis pohon berdaun jarum
seperti konifer, pinus. Permukaan tanah hutan ini umumnya tertutup lumut
kerak yang tebal, sebagai bahan pembentuk lapisan organik yang tebal.
Daerah yang termasuk kawasan ini diantaranya Alaska (Amerika Utara),
Skandinavia (Eropa Utara), Kanada Utara dan Siberia (Rusia). Kebakaran
paling parah di Rusia terjadi pada tahun 2003, 2002 dan 2008 dengan
lebih dari 300 ribu hotspot berdasarkan hasil temuan studi dari Hayasaka
(2011). Sebaran titik panas ditunjukkan pada Gambar 1.4. Sedangkan
wilayah terbakar yang terluas di hutan boreal Alaska pernah terjadi pada
tahun 2004 dan 2005 akibat kilatan petir parah (Farukh and Hayasaka,
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2012). Tipikal kebakaran hutan boreal yaitu kebakaran tajuk yang cepat
menyebar mendominasi lanskap boreal terutama akibat angin kencang, dan
api membakar permukaan tanah yang dilapisi lumut kering. Kombinasi asap
dari kebakaran yang memproduksi asap tebal dan menyebabkan gelombang
panas di daerah pemukiman.
Kebakaran semak (bushfire) telah menjadi bagian dari lanskap Australia
selama jutaan tahun. Kebakaran tersebut umumnya disebabkan oleh periode
panjang musim kering dan panas (Gambar 1.5), yang menyebabkan
vegetasi terbakar dengan mudah. Perilaku kebakaran semak dipengaruhi
oleh kelembaban, geografi, angin dan suhu. Dalam suhu udara lebih panas,
bahan bakar yang dekat ke titik pengapian dan bahan bakar kering akan
lebih mudah terbakar. Semakin rendah kelembaban dan kering udara, bahan
bakar akan melepaskan uap air ke udara lebih mudah. Pada kondisi berlereng,
api membakar lebih cepat dan bergerak menanjak bukan menurun. Hal ini
karena radiasi dan konveksi mampu menciptakan panas sumber bahan bakar
lebih mudah. Sedangkan perubahan angin sering dari depan lebih dingin
dapat mengaktifkan sisi api sehingga semakin luas. Kebakaran yang lebih luas
akan membakar lebih cepat dari area yang sangat sempit. Dua jenis bahan
bakar utama untuk kebakaran semak adalah daun eucalyptus yan dominan
berada pada wilayah berlereng dan rerumputan yang dominan berada pada
wilayah datar. Wilayah selatan Australia seperti Victoria merupakan wilayah
yang rawan kebakaran juga. Contohnya tahun 2009 telah terjadi kebakaran
yang paling mematikan dan terbesar yang dinamakan Black Saturdaydi mana
ratusan orang tewas dan sekitar seribu rumah dan bangunan hancur.
Daerah tropis memiliki kondisi yang hangat dan lembab hampir
sepanjang tahun. Sebarannya ada di sekitar ekuator yang terletak antara
23.5o LU - 23.5o LS. Hal ini menyebabkan banyak peneliti masa lalu yang
tidak percaya bahwa daerah tropis bisa mengalami kebakaran parah karena
didominasi oleh hutan hujan tropis dan lahan basah. Menurut penelitian
sebelumnya, karhutla di Indonesia tercatat dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
fase. Pertama, periode kebakaran kuno tercatat ribuan tahun sebelum
masehi, khususnya di era Pleistosen dan Holosen (Goldammer and Seibert,
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1989; Yulianto dkk, 2004; Hope, 2005). Setelah kebakaran ini, belum ada
penelitian bisa menginformasikan tentang bencana kebakaran sebelum awal
1980-an khususnya di Indonesia. Bertepatan dengan kekeringan El Niño
Southern Oscillation (ENSO), terjadi kebakaran fase kedua kebakaran
parah di 1982-1983, 1987, 1991, 1994, dan 1997-1998 (Wooster et al
2012; Dennis, 1999). Fase ketiga terjadi pada abad ke-21, dimana frekuensi
kebakaran berulang hampir setiap tahun terutama pada daerah-daerah yang
memiliki lahan gambut tropis yang luas (Putra dkk 2008; Langner and
Siegert, 2009; Page dkk 2009, Yulianti dkk, 2012).

Gambar 1.5 Pola Musim Kebakaran di Australia
(Sumber: Bureau of Meteorology Australia, 2016)
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Polusi udara terburuk karena kabut dari kebakaran dalam sejarah Asia
Tenggara yang terjadi selama El Niño terkuat pada tahun 1997-98 yang
tercatat sebagai kejadian yang terparah selama beberapa dekade terakhir.
Kabut yang pekat menyebabkan polusi udara tahun tersebut disinyalir
mayoritas berasal dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia (Heil
dkk 2006). Page dkk (2002) memperkirakan bahwa mencapai 2,500 Mt
karbon dilepaskan selama insiden kebakaran pada tahun 1997. Sejak itu,
Sejak itu, kebakaran di Indonesia telah menjadi fenomena tahunan dan yang
terparah terjadi kembali pada tahun 2014 (Sumatra) dan 2015 (Sumatra
dan Kalimantan). Gambar 1.6 menunjukkan bahwa memang sekitar 80%
dari total kebakaran di Indonesia selama hampir satu dekade terakhir terjadi
di Kalimantan dan Sumatera (YUlianti & Hayasaka, 2013, Yulianti dkk,
2013). Tingginya intensitas kebakaran di kedua pulau tersebut tampaknya
tidak hanya berkaitan erat dengan fenomena cuaca tetapi cenderung juga
akibat laju degradasi serta konversi hutan dan lahan gambut tropis.

Gambar 1.6 Daerah rawan kebakaran hutan tropis dan lahan gambut di
Indonesia
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1.3 Penyebab dan Dampak Kebakaran
Seperti disebutkan di atas, api dapat membakar tidak hanya pada
mahkota pohon dan permukaan tanah, tetapi juga di bawah tanah, dan
insiden ini cenderung meningkat pada kondisi iklim kering dan hangat.
Kebakaran biasanya mulai dari kecelakaan, kecerobohan manusia,
pembakaran disengaja, suhu atau pancaran kilat. Efek dari kebakaran cukup
banyak dan luas serta memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan,
ekonomi, warisan dan struktur sosial daerah pedesaan serta di kota terdekat.
Para peneliti percaya bahwa dampak kebakaran tidak semua buruk tetapi
juga memiliki beberapa manfaat. Contohnya, kebakaran berguna dalam
menjaga keseimbangan dalam suatu ekosistem dengan membunuh
serangga berbahaya dan tanaman yang sakit. Manfaat tambahannya adalah
peningkatan paparan sinar matahari pada permukaan tanah, yang dapat
membantu dalam regenerasi bibit tanaman. Namun, jika kejadian kebakaran
terlalu sering terjadi pada suatu lokasi maka dampak buruknya akan lebih
mendominasi dibandingkan dengan manfaat baiknya.

1.3.1 Penyebab Kebakaran
Kegiatan manusia (antropogenik). Hampir 90% dari semua kebakaran
akhir-akhir ini tercatat disebabkan oleh manusia. Tindakan yang ceroboh
seperti meninggalkan api unggun dan membuang puntung rokok
sembarangan mengakibatkan bencana karhutla. Tindakan yang disengaja
seperti pembakaran puing, sampah dan kembang api juga penyebab
substansial lain dari kebakaran. Kegiatan pembersihan lahan dengan metode
tebang-bakar untuk pembukaan lahan juga sangat mudah mengakibatkan
kebakaran secara meluas bahkan merembet ke hutan disekitarnya (Gambar
1.7). Metode ini masih banyak dipraktekkan terutama di negara-negara
berkembang untuk menurunkan biaya dalam aktivitas pertanian maupun
perikanan. Tindakan ledakan balon gas dan kecelakaan kendaraan bermotor
juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Panas dan ledakan bunga
api dari kecelakaan mesin atau mesin berpotensi memulai kebakaran
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yang besar jika mesin tersebut beroperasi dalam atau berdekatan dengan
hutan atau daerah semak masing-masing. Beberapa orang mungkin juga
sengaja membakar untuk menghancurkan tanah, rumah atau properti
lainnya. Akibatnya lahan disebelahnya atau yang berdekatan bisa terkena
dampaknya.
Fenomena alam (naturogenik). Sekitar 10% dari semua kebakaran
hutan dan lahan disebabkan oleh faktor-faktor alam. Namun demikian,
kebakaran yang terjadi sebagai akibat dari sebab-sebab alamiah bervariasi
dari satu daerah ke daerah lain tergantung pada vegetasi, cuaca, iklim dan
topografi. Hanya ada dua penyebab alam utama yang biasanya terjadi yaitu
petir dan letusan gunung berapi. Setiap kali sambaran petir, bunga api yang
dihasilkan yang dapat memulai kebakaran hutan. Jenis petir yang terkait
dengan kebakaran hutan yang dikenal sebagai petir panas. Memiliki arus
tegangan lebih sedikit tetapi menyerang berulang kali untuk waktu yang
lebih lama. Kejadian ini biasanya terjadi di daerah Alaska (Farukh dkk
2012). Dengan demikian, kebakaran biasanya diprakarsai oleh petir panas
terus-menerus yang menyerang batu, pohon, kabel listrik atau hal lain yang
mungkin menimbulkan api. Dalam kasus letusan gunung berapi, magma
panas di kerak bumi biasanya diusir keluar sebagai lava selama letusan
gunung berapi. Lahar panas kemudian mengalir ke bidang terdekat atau
tanah untuk memulai kebakaran hutan. Contohnya terjadi bisa ditemui di
sekitar hutan yang berada di lereng Gunung Merapi.

1.3.2 Dampak kebakaran
Kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan
menghancurkan habitat dan hubungan dari beragam flora dan fauna yang
menyebabkan hilangnya ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kejadian
ini dapat mengubah atau membunuh tanaman hidup yang mendukung
kehidupan ribuan satwa liar sehingga memaksa hewan keluar dari daerah
tersebut atau bahkan membunuh mereka. Hewan yang lebih kecil dan
langka termasuk burung, tupai, serangga, kelinci, dan ular terutama di risiko
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tinggi kematian, sedangkan beberapa spesies tanaman yang dibakar menjadi
abu. Selain itu, kebakaran hutan bahkan dapat menyebabkan kepunahan
hewan langka tertentu.
Degradasi hutan. Kebakaran hutan terutama yang terjadierjadi di hutan
tropis adalah penyebab utama degradasi hutan. Setiap kali kebakaran terjadi,
maka ribuan hektar pohon dan tutupan vegetasi yang hilang terbakar. Pohonpohon besar yang merupakan sumber cadangan dan penyerap karbon serta
penyimpan air semakin berkurang setiap tahun akbibat kebakaran yang
berulang. Hal ini mengakibatkan buruknya kualitas udara dan menurunnya
simpanan air di bumi.
Penurunan kualitas udara dan polusi udara. Pohon dan vegetasi penutup
di hutan umumnya bertindak sebagai pemurni udara yang kita hirup dengan
menyerap karbon dioksida dan gas rumah kaca serta kotoran udara lain dan
menghasilkan oksigen. Ketika pohon dan vegetasi tersebut dibakar, itu
berarti lebih gas rumah kaca meningkat di atmosfer, yang mengakibatkan
pemanasan global. Selanjutnya, sejumlah besar asap dan debu yang dibuang
ke atmosfer, menyebabkan polusi udara seperti terjadi di Palangka Raya pada
tahun 2015 (Gambar 1.8). Asap terdiri dari partikel kecil (partikulat) abu,
bahan bakar sebagian dikonsumsi, dan tetesan cairan. Produk pembakaran
lainnya termasuk gas tak terlihat seperti karbon monoksida, karbon dioksida,
hidrokarbon, dan sedikit oksida nitrogen. Kebakaran di malam hari hbisa
berbahaya lagi karena inversi suhu mungkin sebagai perangkap asap dekat
tanah. Asap tersebut akan menurunkan visibilitas yang serius, terutama di
kelembaban tinggi, contohnya akibat campuran asap dengan dengan kabut.
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Gambar 1.7 Kebakaran Lahan Tahun 2018 di Kalimantan Tengah
(Sumber: Tim Satgas Karhutla Kalteng 2018)
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Gambar 1.8 Kabut asap di Palangka Raya pada September 2015
Degradasi tanah. Kebakaran menyebabkan kerusakan langsung terhadap
lingkungan anah, dengan membakar konstituennya. Akibatnya, tanah
kehilangan kesuburannya dan kondisi kimia alami serta komposisi nutrisi.
Kebakaran ini juga membunuh mikroorganisme tanah yang bermanfaat yang
bertanggung jawab untuk dekomposisi tanah dan mempromosikan aktivitas
mikroba tanah. Pembakaran pohon dan vegetasi penutup juga meninggalkan
tanah pada kondisi terbuka yang membuatnya rentan terhadap erosi tanah
(Gambar 1.9).
Kerugian ekonomi. Kerusakan langsung dari kebakaran hutan terhadap
tanah, satwa liar, rumah, dan hampir segala sesuatu di jalan. Jutaan uang
yang dihabiskan selama dan setelah kebakaran hutan untuk memadamkan,
membangun kembali dan merehabilitasi apa yang telah hancur. Ketika
kebakaran tersebut menyebar ke lahan pertanian, maka tanaman dan hewan
16
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akan ikut terbakar. Kerugian sama dialami ketika kebakaran menyebar ke
tempat rekreasi. Kerugian ekonomi yang terkait dengan kebakaran hutan
yang besar dan parah.
Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pohon dan tutupan vegetasi
bertindak sebagai pelindung DAS sejak awal. Setiap kali mereka terbakar,
sistem perlindungan alami untuk muka air, aliran sungai, dan sungai sendiri
mungkin akan terpengaruh.
Dampak terhadap kesejahteraan dan kesehatan manusia. Kebakaran hutan
telah menyebabkan korban jiwa, terutama petugas pemadam kebakaran
dan tim penyelamat. Selain itu, efek asap dan debu dengan kandungan gas
beracun juga menyebabkan ketidaknyamanan pada pernapasan dan dapat
akan memperburuk kesehatan orang dengan alergi dan gangguan pernapasan.
Bahkan ada beberapa kasus di beebrapa negara tentang kematian terutama
balita dan manula akibat terpapar polusi asap.

Gambar 1.9. Kondisi lahan gambut setelah terbakar tahun 2015
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1.4 Kebijakan dan Kesepakatan
Pasca Kebakaran 2014/2015
Kejadian kebakaran besar yang melanda wilayah Indonesia terutama
bagian Kalimantan dan Sumatera telah terekam sebagai kejadian luar biasa
pada beberapa dekade terakhir di Asia Tenggara. Berbulan-bulan pada tahun
2014 dan 2015, Indonesia dan negara tetangganya tertutupi oleh kabut asap
yang pekat dengan konsetrasi gas-gas beracun yang tinggi. Selama kejadian
tersebut, pemerintah dan masyarakat cukup sibuk dengan aksi pemadaman,
aksi sosial untuk korban bencana, pertemuan dan perundingan parapihak,
bahkan inisiasi peraturan dan perjanjian terkait isu lingkungan hidup.
Media dalam dan luar negeri pun berlomba untuk memberitakan bencana
kebakaran dan kabut asap lintas batas tersebut. Kejadian ini tidak hanya
berdampak pada komunitas lokal tetapi juga telah menjadi isu global.

1.4.1 International
Pasca kebakaran besar dan bencana lainnya 2014/2015 di Asia Tenggara,
Amerika dan Australia, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan
Iklim (UNFCCC) berinsiatif untuk memperbaharui kesepakatan global
di Paris, Perancis pada tanggal 12 Desember 2015. Kesepakatan tersebut
dinamakan Paris Agreement dengan fokus pada pencegahan bahaya perubahan
iklim dengan membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat celcius. Sekitar
194 anggota UNFCCC telah menandatangani perjanjian, 117 di antaranya
telah meratifikasinya. Indonesia telah menandatangani Paris Agreement pada
22 April 2016 dan melakukan ratifikasi pada 31 Oktober 2016. Kontribusi
masing-masing negara yang meratifikasi adalah harus membuat upaya-upaya
dalam rangka mencapai tujuan di seluruh dunia ditentukan oleh semua
negara secara individu dan disebut “kontribusi ditentukan secara nasional”.
Bertepatan kesepakatan global tersebut diatas, PBB juga memiliki
agenda yaitu membantu menentukan kerangka pembangunan global masa
depan yang akan menyukseskan Millennium Development Goals pasca 2015
(target MDGs berakhir tahun 2015). Agenda ini dinamakan Sustainable
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Development Goals (SDGs), secara resmi dikenal sebagai Transformasi
Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan
tujuh belas aspirasi “Sasaran Global” dengan 169 target yang menekankan
keterkaitan antarsektor, dimana masalah perubahan iklim menjadi salah satu
yang penting untuk digarisbawahi. SDGs ditetapkan oleh PBB pada akhir
2015 di New York yang telah berlaku mulai Januari 2016 hingga Desember
2030 dan ada sekitar 193 negara anggota PBB yang berkomitmen untuk
melaksanakannya.
Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) juga telah memiliki
kesepakatan terkait dengan masalah pengurangan sumber emisi gas rumah
kaca terutama dari kebakaran hutan dan lahan. Pada Juni 2002, sepuluh
negara ASEAN menandatangani “Agreement on Transboundary Haze
Pollution”. Terakhir kesepakatan ini diratifikasi oleh Indonesia pada akhir
2014. Keputusan ini berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPR RI tanggal
16 September 2014 yang dihadiri oleh Pimpinan dan Para Anggota DPR
RI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Luar Negeri, dan Direktur
Perancangan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui ini, banyak pihak
memang berharap Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi kebakaran
hutan dan lahan yang juga menjadi masalah lingkungan tahunan untuk
negara tetangganya di ASEAN.

1.4.2 Nasional
Pemerintah Indonesia telah memiliki perundangan yang mengatur
tentang perlindungan terhadap hutan dan lahan sebelum terjadinya karhutla
parah tahun 2015, yaitu diantaranya dengan Undang-undang RI No.41
Tahun 1999 tentang Kehutanan,Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang
Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana dimaksud
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 56 yang antara lain
menyatakan: Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau
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mengolah lahan dengan cara membakar, dan berkewajiban memiliki sistem,
sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Pasal 67
UU No. 39 Tahun 2014 tetapi tidak ada di UU No. 18 yang antara lain
berbunyi, Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebelum
memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus membuat
pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem
tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
Sementara itu terdapat pula peraturan yang menjelaskan tentang membuka
lahan dengan cara membakar disebutkan sebagai kearifan lokal dalam UU
No. 32 Tahun 2009 pada Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) yang menyatakan
bahwa kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan
pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga
untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar
sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.
Pasca-kebakaran terkait El Niño yang sangat kuat pada tahun 2015,
Badan Restorasi Gambut (BRG) didirikan melalui Peraturan Presiden
Nomor 1 tahun 2016. Tugas utamanya adalah mempercepat pemulihan
dan pemulihan fungsi hidrologis gambut yang rusak akibat kebakaran
dan drainase sekitar dua juta hektar hingga 2020. Adapun target capaian
sebagaimana dimaksud yang harus diselesaikan per tahun ditetapkan
sebagai berikut: Tahun 2016 sebesar 30% (tiga puluh per seratus); Tahun
2017 sebesar 20% (dua puluh per seratus); Tahun 2018 sebesar 20% (dua
puluh per seratus); Tahun 2019 sebesar 20% (dua puluh per seratus);
dan Tahun 2020 sebesar 10% (sepuluh per seratus). Kalimantan Tengah
adalah salah satu provinsi prioritas yang ditargetkan untuk restorasi gambut
dengan menerapkan prinsip-prinsip rewetting, revegetasi dan revitalitation
masyarakat (3R) karena dampak negatif yang cukup besar dialami masyarakat
selama bertahun-tahun.
Pada tahun yang sama pemerintah mengeluarkan PP Nomor 57 tahun
2016 tentang perubahan PP Nomor 41 tahun 2014 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan ini mencantumkan kriteria
baku kerusakan ekosistem gambut dengan funsi lindung yaitu terdapat
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drainase buatan, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa dan terjadi
pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan. Sedangkan, kriteria baku
kerusakan gambut pada kawasan budidaya diamati berdasarkan muka air
tanah lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut
pada titik penaatan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan
ekosistem gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib
melakukan pemulihan dengan cara suksesi alami, rehabilitasi, restorasi, dan/
atau cara lainnya yang sesuai dengan perkembangan ipteks.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun
2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan diterbitkan sebagai
pedoman dalam penanganan karhutla di Indonesia. Menurut Permen ini
pada paragraph 2 mulai pasal 51 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha
di wilayah hutan seperti IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI menyiapkan
sarpras untuk menunjang kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, dalam hal terjadi krisis karhutla di wilayah kabupaten, kota dan
provinsi, aktifitas koordinasi wajib diintensifkan frekuensinya melalui Posko
Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan setempat.
Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pengendalian karhutla yang menyatakan bahwa tindak
pidana yang terkait karhutla mencakup tidakan seperti membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar, membuka hutan, membakar lahan,
kelalaian yang mengakibatkan karhutla dan terlampauinya baku mutu udara
ambien. Pelaku pembakaran baik perorangan maupun korporasi dapat
dikenakan pidana penjara dan denda sesuai peraturan yang berlaku.

1.4.3 Provinsial
Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk Presiden Jokowi
menargetkan target restorasi lahan gambut di tujuh antara lain Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi,
Riau dan Papua. Kegiatan restorasi di provinsi-provinsi tersebut diharapkan
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mampu menurunkan angka karhutla di masa depan. Dalam rangka
menunjang pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diperlukan
Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi. Provinsi yang sudah pernah
memiliki perda tentang karhutla adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerbitkan Perda
Nomor 8 Tahun 2016. Pasal 3 menyatakan adanya larangan setiap orang
dan atau badan hukum untuk membakar hutan dan/atau lahan. Sementara
pembakaran hutan dan/atau lahan diijinkan untuk tujuan khusus antara
lain pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat
tumbuhan dan satwa setelah meperoleh ijin pejabat setempat. Setiap orang
yang melanggar bisa dikurung paling lama 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling banyak 50 juta.
Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2016.
Pasal 5 menyatakan adanya larangan setiap orang dan atau badan hukum
untuk membakar hutan dan/atau lahan. Apabila akan membuka lahan
diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah daerah
terdekat. Setiap orang atau pemegang izin yang dengan sengaja dan/atau
karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan
diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan
Raperda tentang tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Provinsi Riau baru diinisiasi rapat paripurna yang dilaksanakan di DPRD
Provinsi Riau Tahun 2017. Salah satu hal yang akan dibahas dalam perda
tersebut adalah pemberian izin kepada masyarakat umum untuk membakar
lahan seluas maksimal 2 hektar. Hal tersebut sesuai dengan UndangUndang No 32 Tahun 2009 Pasal 69 sebagaimana dimaksud ayat 2, ada
ruang bagi masyarakat untuk memiliki izin membakar lahannya dengan
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sesuai dengan
kearifan lokalnya diantaranya adalah jenis tanah, pemasangan sekat-sekat
untuk membatasi lahan yang di bakar, dan sebagainya yang masih dalam
pembahasan.
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Raperda tentang Revisi Perda Kalimantan Barat No. 6 tahun 1998
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Perda ini memuat diperbolehkannya masyarakat membakar lahan. Hal itu
dipandang akan berpotensi terjadinya kebakaran lahan akibat pembakaran
yang dilakukan masyarakat. Ada beberapa poin penting yang juga dipandang
perlu dilakukan revisi. Di antaranya memuat ancaman hukum terkait aktivitas
pembakaran hutan dan lahan dalam UU dan Perda sebagaimana termaktub
didalamnya, mulai dari hukuman kurungan minimal enam bulan hingga
maksimal 15 tahun dan denda Rp. 50.000, hingga Rp. 10.000.000.000.
Kemudian, terhadap lahan yang dibakar akan dikenakan status quo sebagai
bukti terjadi kejahatan dan dilarang dimanfaatkan oleh siapapun juga sampai
keputusan hukum yang tetap.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran
Hutan dan atau Lahan. Raperda baru yang berasal dari pemerintah provinsi
(Pemprov) Kalteng itu diajukan pada rapat paripurna (Rapur) ke-2 masa
sidang di gedung DRRD Kalteng Tahun 2017. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah berencana memperbolehkan komunitas kearifan lokal
membersihkan lahan dengan cara membakar dengan berbagai ketentuan
agar tidak menimbulkan bencana kabut asap. Membersihkan lahan dengan
cara membakar nantinya hanya diperbolehkan bagi peladang yang lahannya
untuk kegiatan ekonomi atau penyediaan pangan menurut kearifan lokal
yang sudah turun-temurun terjadi pada komunitas lokal Kalteng.
Perda ini juga merupakan suatu wujud respon pemerintah atas
keputusan Pengadilan Tinggi Kalteng memperkuat Putusan Pengadilan
Negeri Palangkaraya atas gugatan warga negara atau CLS (Citizen Law Suit)
masyarakat Kalteng terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
di tahun 2015 yang lalu (Gambar 1.10). Pada 22 Maret 2017, Pengadilan
Negeri Palangkaraya memenangkan gugatan CLS warga dengan putusan
nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk. Di antara petitum tersebut yang
dikabulkan antara lain, memerintahkan Presiden Jokowi selaku Tergugat I,
segera membuat beberapa turunan dari UU 32/2009 tentang Lingkungan
Hidup.
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Gambar 1.10 Citizen Law Suit di Palangka Raya, Kalimantan Tengah
(Sumber: Walhi, 2018)
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2.1 Amerika Serikat
Kebakaran Hutan dan Lahan bukan merupakan hal yang baru bagi
negara Amerika Serikat. Praktek-praktek pembakaran untuk pembersihan
lahan pada pemukim Eropa di banyak bagian Selatan maupun utara diduga
sebagai kombinasi dari tradisi Eropa yang disesuaikan dengan dunia Baru oleh
pemukim kolonial, dan praktik yang dipelajari dari penduduk asli Amerika.
Kebakaran hutan bukanlah hal baru bagi bagian utara Pegunungan Rockies,
menurut beberapa riset semua hutan di wilayah ini memiliki hubungan
jangka panjang dengan api (Arno, 1980). Mark Catesby, yang melakukan
perjalanan melalui Carolina di tahun 1720-an, dan John Lawson, yang
berada di Carolina pada tahun 1701 dan 1709, keduanya menyebutkan
bahwa orang India membakar banyak kayu selama musim berburu di bulan
Februari dan Maret (Fowler and Konopik, 2007). Kebakaran berperilaku
berbeda di medan yang kasar dan sangat membelah (umumnya ditemukan
di bagian barat Kontinental) daripada di lereng yang lebih luas dan topografi
yang lebih lembut. Perbedaan iklim dan bahan bakar di beberapa lokasi ini
juga mempengaruhi kejadian kebakaran.
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Gambar 2.1 Kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 1967 s.d 2017
Gambar 2.1 menunjukkan bahwa api liar cenderung menurun selama
50 tahun ini. Namun, penyebab kebakaran masih ada untuk mempengaruhi
hutan di AS. Kebakaran hutan yang dimulai manusia menyumbang 84% dari
semua kebakaran hutan, tiga kali lipat dari musim kebakaran, mendominasi
area tujuh kali lebih besar daripada yang terkena dampak kebakaran petir,
dan bertanggung jawab atas hampir setengah dari seluruh area yang terbakar.
Balch dkk (2017) menjelaskan musim kebakaran juga terbukti secara spasial
(Gambar 2.2), dengan kebakaran hutan yang terjadi pada musim semi di
Amerika Serikat bagian timur dan pada musim gugur dan musim dingin di
bagian barat. Sementara itu, kebakaran liar yang dipicu oleh petir bisa terjadi
selama musim semi, gugur, dan musim dingin.
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Gambar 2.2 Distribusi Kebakaran di Amerika Serikat antara Tahun 1992 2012 (A. Kebakaran akibat kilata; B. Kebakaran akibat aktivitas
manusia)
Bagi mereka yang tinggal di California dan dekat selatan kebakaran
hutan adalah masalah umum. Cuaca berkontribusi secara signifikan terhadap
kebakaran hutan tahun ini. California memiliki kondisi cuaca yang kering,
berangin, dan sering panas dari akhir musim semi hingga musim gugur
yang dapat menghasilkan kebakaran hutan sedang sampai parah. Sebagian
besar kebakaran hutan terbesar di California telah terjadi dalam 30 tahun
terakhir. Kebakaran hutan yang melanda California pada tahun 2017
menyebabkan tingkat kematian dan kehancuran yang cukup parah. Pada
bulan Oktober, lebih dari selusin kebakaran hutan mengguncang California
Utara. Kebakaran yang terjadi di Nuns, Tubbs, Atlas dan Redwood Valley
merupakan salah satu yang paling merusak yang pernah menghantam negara
AS. Selanjutnya, Thomas Fire pertama kali dilaporkan pada 4 Desember dan
menjadi kebakaran parah yang telah menghanguskan lebih dari 280.000
acre di California Selatan (CAL FIRE, 2017).
Gambar 2.3 menunjukkan kondisi asap dari kebakaran hutan dan
lahan di California pada bulan Agustus 2018, yaitu Carr dan Ferguson Fires.
Menurut CALFIRE (2018), Carr Fire telah membakar sekitar 121.000
acre dan menewaskan enam orang, sehingga dianggap sebagai kebakaran
paling merusak dalam dekade terakhir. Berbeda dengan Carr Fire, pihak
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berwenang tidak tahu apa yang memulai Ferguson Fire, yang sekarang telah
menghanguskan hampir 63.000 acre. Dalam beberapa hari terakhir, asap
dari kebakaran hutan California telah membentang sampai ke Oklahoma.
NOAA data (2018) mengatakan bahwa asap tiba di Boston dan New York,
partikel-partikel tidak dapat dilihat memiliki konsentrasi tidak sehat.

Gambar 2.3 Kondisi sebaran asap dari Karhutla di California USA

2.2 Rusia
Selama beberapa tahun terakhir anomali dalam suhu dan curah hujan di
Rusia utara telah dianggap sebagai manifestasi dari perubahan iklim. Selama
periode yang sama musim kebakaran hutan yang luar biasa telah dilaporkan,
hal inimendorong banyak peneliti berpendapat ini akibat perubahan iklim.
Catatan pertama kebakaran hutan di Rusia adalah kebakaran hutan di
Mari Otonomi Oblast, di timur Eropa Rusia, terjadi pada musim panas
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1921. Kerusakan termasuk 2.660 kilometer persegi hutan pinus terbakar,
dengan dampak serius bagi industri di daerah tersebut. Kebakaran hutan
menyebabkan 35 kematian manusia dan 1.000 sapi, dan 60 desa hancur.
Sejak 2002, dua musim kebakaran besar terjadi di Rusia. anomali iklim tentu
saja menghasilkan peningkatan baik jumlah kejadian kebakaran hutan dan
tingkat hutan yang terbakar, perilaku manusia saat ini bertanggung jawab
atas sekitar 87% pengapian di hutan yang tidak utuh dan antara 72% (2002)
dan 78% (2003) dari total luas area yang terbakar (Achard dkk, 2007).
Api telah lama dikenal sebagai penggerak penting dari dinamika
komposisi dan struktural dalam wilayah boreal, dan eksplorasi pengemudi
gangguan ini menjadi lebih penting karena api diharapkan menjadi lebih
sering dan lebih parah dengan kondisi iklim yang lebih hangat dan lebih
kering. Interval pemadaman api historis (FRI) dihitung untuk eko-daerah
Rusia seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 4. FRI menunjukkan,
rata-rata, FRI panjang di utara di banyak bagian Rusia, dan FRI yang lebih
pendek di sepanjang perbatasan selatan dan di wilayah Amur dari Rusia Far
East (Shuman dkk, 2017).
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Gambar 2.4 Tingkat Kejadian Karhutla Berulang di Rusia
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Berdasarkan angka-angka dari laporan NASA, konsentrasi polusi udara
PM2.5 (partikel berukuran kurang dari 2,5 µm diameter) cukup besar di
Rusia (warna merah terang) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5.
Parameter ini adalah salah satu pencemar udara yang paling mengkhawatirkan
bagi kesehatan manusia. Sejumlah polutan udara khusus untuk partikel yang
lebih kecil dengan diameter kurang dari 2.5μm dapat menembus ke paruparu, berdampak pada kesehatan pernapasan. Visual menunjukkan eksposur
pada tahun 2015. Ketika musim kebakaran tahun 2018 berkecamuk di
timur dan utara Rusia, nyala api telah mengirimkan asap yang membawa
gas dan partikel kecil yang dikenal sebagai aerosol, beberapa di antaranya
bergerak di separuh jalan di seluruh dunia. Pada tanggal 3 Juli 2018,
sekelompok kebakaran di provinsi Sakha Rusia menghasilkan gumpalan asap
yang menjelajah lebih dari 8.000 kilometer (5.000 mil) dalam rentang 11
hari menurut laporan satelit NASA. Gumpalan asap dapat mempengaruhi
kualitas udara pada jarak yang sangat jauh dari sumbernya, karena gas dan
aerosol pencemar yang dipancarkan dari api terbawa oleh angin tingkat atas
dan massa udara.

Gambar 2.5 Konsentrasi PM 2.5 Dunia Tahun 2018
(Sumber: NASA, 2018)
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2.3 Australia
Kebakaran hutan adalah bagian kehidupan yang selalu ada di Australia.
Kebakaran semak dan padang rumput sering terjadi di seluruh bagian.
Kebakaran padang rumput bergerak cepat, melewati lima hingga sepuluh
detik dan membara selama beberapa menit. Mereka memiliki intensitas
rendah hingga sedang dan terutama merusak tanaman, peternakan dan
infrastruktur pertanian, seperti pagar. Kebakaran hutan umumnya bergerak
lambat, tetapi memiliki output panas yang lebih tinggi. Ini berarti mereka
lulus dalam dua hingga lima menit, tetapi mereka bisa membara selama
berhari-hari. Api di tajuk kanopi pohon bisa bergerak cepat. Kejadian selama
dekade terakhir telah menyebabkan beberapa kehancuran semak kebakaran
terburuk yang terlihat di Australia, dengan ratusan ribu hektar hancur,
sekitar ratusan orang tewas dan ribuan rumah dan bangunan hilang.
Wilayah besar Australia selatan, terutama sepanjang pantai timur
dan barat memanjang ke daratan, menghadap ke atas potensi kebakaran
normal untuk musim kebakaran 2015-2016, meskipun banyak kebakaran
di beberapa bagian negara selama 12 bulan terakhir. Perkiraan normal di
atas sebagian besar disebabkan oleh penguatan El Niño atas Samudera
Pasifik, yang saat ini melacak sebagai salah satu yang terkuat dalam catatan,
tetapi dibuat lebih kompleks tahun ini oleh pengaruh suhu laut yang lebih
hangat di Samudra Hindia. Musim panas 2015-2015 di Australia ditandai
oleh gelombang panas, suhu ekstrim dan beberapa kebakaran hutan
yang menghanguskan sebagian besar wilayah negara itu. Bushfires utama
menghancurkan ratusan ribu hektar vegetasi di Tasmania, Australia Barat,
Victoria, dan Australia Selatan. Tabel 2.1 menunjukkan tingkat kebakaran
semak dan kerugian yang terjadi di daerah berhutan Crown di Barat Selatan
negara bagian (https://www.bushfirefront.org.au).
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Tabel 2.1 Kerugian materi akibat karhutla di Australia
Kebakaran
Mt Cooke
Perth Hills
Murray Valley
(Waroona)
Dwellingup/Pinjarra
Bridgetown
Two Rocks/Yanchep
Toodyay
Roleystone
Margaret River
Stoneville
Boddington (Lower
Hotham)
Northcliffe
Esperance
Yarloop

Tahun
2003
2005

Luas
Kehilangan
Kehilangan
Kebakaran (ha)
Rumah
Perkebunan (ha)
18,000
25,000
-

2006

11,500

-

-

2007
2009
2009
2010
2011
2014
2014

13,376
5,877
10,270
2,900
405
4,500
650

14
7
38
72
50
57

1,600
4,000
-

2015

52,000

-

-

2015
2015
2016

91,000
170,000
69,000

10
160

3,000
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Gambar 2.6 Kebakaran di sekitar Howard Springs di daerah pedesaan
Darwin (https://earthobservatory.nasa.gov)
Seperti yang telah terjadi selama berbulan-bulan, sensor Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) pada satelit Aqua NASA
mengamati asap dan lusinan api aktif ketika melewati Northern Territory
pada 5 Juni 2018 (Gambar 2.6). Cuaca yang tidak biasa kering pada Mei
2018 memprioritaskan vegetasi untuk dibakar. Ada sejumlah luka bakar
terkendali yang dilakukan di sekitar Howard Springs di daerah pedesaan
Darwin, tepat di seberang Taman Nasional Kakadu dan Pine Creek, 220
kilometer selatan Darwin. Asap telah didorong ke Darwin karena angin
selatan-timur. Indeks Kualitas Udara (AQI) di Winnellie, hanya 5,6 km di
sebelah timur Darwin, adalah 201 pada hari Kamis sedangkan di Palmerson
City, 15 km timur lainnya, adalah 174. Menurut AQI, rating dari 150
hingga 200 dianggap “tidak sehat” sementara 201 hingga 300 “sangat tidak
sehat (https://www.aqicn.org/map/australia/).
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2.4 Indonesia
Kebakaran hutan tidak asing di kawasan Asia Tenggara, terutama
Indonesia seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.7 Jumlah hotspot
dalam sepuluh tahun bervariasi oleh faktor tujuh antara tahun dengan
kebakaran terbanyak, 114.977 pada tahun 2006 dan tahun dengan yang
paling sedikit, 16.335 kebakaran, pada tahun 2010 (Yulianti dkk, 2012).
Secara statistik, probabilitas terjadinya satu tahun dengan jumlah kebakaran
yang tinggi, seperti 2006 sekitar 6%, menunjukkan bahwa setahun dengan
jumlah kebakaran pada tahun 2006 akan terjadi kira-kira setiap 17 tahun,
jika kejadian kebakaran terjadi diasumsikan mengikuti distribusi normal
(tanpa El Niño).

Gambar 2.7 Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2002 – 2011
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Akar permasalahan yang paling umum adalah praktik pembukaan
hutan melalui metode tebang dan bakar, dimana hutan dan lahan dibakar
sebagai cara yang lebih ekonomis untuk membuka lahan untuk penanaman
baru. Tanah gambut, yang menjadi ciri banyak daerah yang terkena
dampak, sangat mudah terbakar, menyebabkan kebakaran lokal menyebar
dan membuat mereka sulit untuk berhenti, menghasilkan jumlah karbon
dioksida yang cukup besar. Saat ini, kami tidak tahu pasti siapa yang harus
disalahkan atas kebakaran hutan baru ini. Hutan tropis Indonesia adalah
beberapa ekosistem paling beragam di dunia. Dengan kebakaran hutan
berulang, penggundulan hutan dan hilangnya tutupan hutan tidak dapat
dihindarkan. Ini pada gilirannya, membahayakan berbagai flora dan fauna,
beberapa yang sudah berada di ambang kepunahan.

Gambar 2.8 Hotspot di Sumatra dan Kalimantan untuk (A) Agustus, (B)
September, (C) Oktober, dan (D) November 2015
Sejak awal tahun 2015, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait
krisis kebakaran dan kabut asap lintas batas yang parah. Angka karhutla
yang cukup tinggi sudah terjadi sejak agustus yang tersebar di bagian selatan
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Sumatera dan Kalimantan (0o – 5o lintang selatan) seperti pada Gambar
2.8(Field dkk, 2016). Salah satu indikatornya adalah konsentrasi partikulat
(PM10) di Palangka Raya (Kalimantan Tengah) menunjukkan konsentrasi
>2.000 ug/m3 (Hayasaka dan Sepriando, 2018) lebih tinggi dari tahun 2002
dan 2006 (<2.000 ug/m3, Hayasaka et al., 2015). Menurut pedoman teknis
perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemaran
udara, batas aman PM10 untuk kesehatan manusia adalah <400 ug/m3. Jika
melewati ambang batas tersebut maka Indeks Standar Pencemaran Udara
(ISPU) berada pada kondisi sangat tidak sehat dan dapat meningkatnya
sensitivitas pada pasien berpenyakit asthma dan bronhitis.

Gambar 2.9 Luasan areal karhutla di dalam dan di luar area perizinan
penggunaan kawasan hutan
Gambar 2.9 menunjukkan bahwa sebagian besar berada di luar
perizinan lebih besar (62%) dibandingkan di dalam areal perizinan atau area
penggunaan lain (APL). Namun hal sebaliknya terjadi di Sumatera Selatan,
dimana presentase areal kebakaran lahan dan hutan di areal perizinan lebih
besar dibandingkan di luar areal perizinan. Menurut data dari Endarwati dan
Yunita (2015), sebaran areal kebakaran lahan dan hutan di Indonesia lebih
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banyak terdapat di tanah mineral hampir 70% sedangkan di tanah gambut
terdapat sekitar 30%. Namun, api yang menjalar ke bawah permukaan
gambut menyebabkan pembakaran yang tidak menyala sehingga hanya asap
putih yang tampak di atas permukaan. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan
pemadaman kerap sulit dilakukan. Stelah pemadaman ada kemungkinan
api muncul ditempat yang sama karena masih berlimpahnya bahan bakar
berupa gambut kering.
Polusi udara terburuk karena kabut dari api masuk sejarah Asia
Tenggara, terjadi selama yang El Niño 2015, yang merupakan kejadian
parah yang direkam sebelum 2018 (Gambar 2.10). Di seluruh Kalimantan,
bulan September dan Oktober adalah bulannya dengan sebagian besar
kebakaran dan kabut asap kecuali di bagian barat lebih awal pada bulan
Agustus. Tetapi, insiden kebakaran tertinggi di Sumatera tidak sejelas yang
ditemukan di Kalimantan jumlah kebakaran tertinggi pada bulan Agustus
tidak jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan lainnya, kontribusi kebakaran
pada bulan Agustus hanya 20% dari sepanjang tahun, yang lebih kecil dari
~ 30% pada bulan September (bulan dengan sebagian besar kebakaran)
dibandingkan Kalimantan. Kabut asap menyebabkan polusi udara ini dirilis
terutama dari hutan dan kebakaran gambut di Indonesia dengan kandungan
gas-gas berbahaya (Hayasaka dan Sepriando, 2018, Stockwell dkk 2017).
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Gambar 2.10 Kabut asap di Indonesia tahun 2015
(Sumber: https://earthobservatory.nasa.gov)

Kabut tebal pada Gambar 2.10 menunjukkan bahwa buruknya kualitas
udara dan visibilitas di kota-kota yang ada di bagian selatan Kalimantan
seperti di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Palembang, Sumatera Utara
dan Pekan Baru, Riau. Tahun ini, kualitas udara telah mencapai tingkat
berbahaya, puluhan ribu orang terpapar penyakit pernafasan, banyak
penerbangan dibatalkan dan sekolah ditutup. Dari Indonesia, kabut asap
bertiup di Asia Tenggara, dan mengotori udara di negara tetangga Singapura
dan Malaysia (Mead dkk,2017; Szubski, 2016). Huijnen dkk (2017)
memperkirakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia tahun lalu melepaskan
11,3 juta ton karbon per hari, melebihi tingkat harian 8,9 juta ton emisi
karbon dari seluruh Uni Eropa. Karena itu, Indonesia telah dianggap sebagai
sumber emisi, tepat di belakang Cina dan AS.
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3.1 Sekilas Tentang Eks
Proyek Lahan Gambut
Proyek Proyek Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Provinsi
Kalimantan Tengah, melalui Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang
Ketahanan Pangan dan Keputusan Presiden No. 82 tahun 1995 tentang
Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di
Provinsi Kalimantan Tengah, diarahkan untuk mengkonversi hutan rawa
gambut yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah guna
mempertahankan dan melanjutkan swasembada beras nasional yang telah
dicapai Indonesia pada tahun 1984, bahkan diharapkan dapat meningkatkan
produksi pertanian yang lebih besar (Noor, 2001). Kebijakan pengembangan
PLG di Provinsi Kalimantan Tengah, penyelanggara utamanya adalah
Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Transmigrasi dan
Departemen Pertanian.
Pemerintah Orde Baru (Orba) melakukan investasi besar dalam
membangun saluran irigasi. Kawasan ini kemudian dibagi menjadi 4 (empat)
blok yaitu A, B, C, dan D, dengan luasan 1.133.607 ha. Satu blok dikususkan
untuk konservasi hutan rawa gambut yaitu blok E. Selama kurun waktu
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satu tahun telah dibuat saluran primer induk (SPI) sepanjang hampir 200
km yang menghubungkan Sungai Kahayan dan Sungai Barito dan saluran
primer utama (SPU) sepanjang hampir 1,000 km yang menghubungkan
blok-blok didalam PLG (Puslitanak, 1998). Selanjutnya ratusan kilimeter
dibangun saluran primer sampai tersier untuk keperluan irigasi dan drainase
persawahan.

Gambar 3.1 Lahan gambut yang rawan kebakaran di sekitar Jembatan
Tumbang Nusa, bekas lahan PLG
(Sumber: dokumen pribadi dan Kaltengpost)

Kawasan PLG merupakan hamparan tanah gambut dengan kedalaman
bervariasi dari dangkal sampai sangat dalam (kubah). Tanah-tanah yang
dijumpai di areal Eks-PLG adalah jenis Tropohemist, Sulfihemist, Troposaprist
adalah kelompok tanah gambut, Fluvaquent, Quartzipsamment (kelompok
tanah alluvial atau potensial), Sulfaaquept, Sulfaquent (kelompok tanah Sulfat
Masam). Tetapi sebagian sudah terjadi overdrain akibat banyaknya jaringan
kanal seperti pada Gambar 3.1. Penyebaran gambut tebal (>3 m) terutama
di Blok C, sebagian di Blok B dan Blok A. Gambut tebal tersebut diarahkan
sebagai kawasan lindung dan perlu di konservasi. Selain itu dijumpai juga
tanah sulfat masam pada seluruh wilayah kerja Proyek PLG, dimana yang
paling luas adalah di Blok D (Tim Kaji Ulang, 1998). Kedalaman Sulfidik di
daerah ini menurut hasil kajian Deptan (2006), bervariasi yaitu dari dangkal
(0–50 cm), sedang 50–100 m, dan dalam >100 m.
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Tetapi sebagian besar kubah dan gambut sudah terjadi overdrain
akibat banyaknya jaringan kanal seperti pada Gambar 3.2. Kadar air tanah
biasanya ditentukan oleh curah hujan dan tingkat evapotranspirasi – aliran
air tanah relatif terbatas. Pembangunan sistem saluran secara besar-besaran
dan penebangan hutan mengakibatkan terjadinya degradasi dan telah
merusak mikro-topografi. Muka air tanah akan sangat bervariasi, dimana
saat hujan banyak area yang tergenang tetapi saat kemarau kondisi menjadi
sangat kering.

Gambar 3.2 Kanal dan daerah rawan kebakaran di kawasan Eks Proyek
Lahan Gambut
Proyek ini tidak berhasil dengan baik karena wilayah percontohan
seperti daerah Lamunti dan Dadahup di Kabupaten Kapuas ternyata kurang
memberikan hasil yang memuaskan. Akhirnya dicabut pada tahun 1998
dengan dikeluarkanya Kepres No. 80 Tahun 1998. Kemudian pemerintah
mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi dan
revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah.
Implementasi rencana induk yang disusun mengalami kendala karena
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masih terbatasnya dana dan pengetahuan tentang pengelolaan gambut
yang berkelanjutan. Saat ini, penggunaan lahan gambut eksisting di eks
PLG terdiri atas 6 (enam) tutupan lahan dominan, yaitu lahan rawa tanpa
vegetasi besar, perkebunan dan kebun campuran. Selanjutnya tutupan lahan
yang cukup luas adalah sawah, semak belukar dan lahan terbuka non rawa
(Gambar 3.2 bawah).
Kombinasi dari perusakan hutan, pembukaan lahan dan peristiwa iklim
El Niño yang sangat parah pada tahun 1997 menyebabkan kebakaran hutan
dan lahan gambut yang paling parah yang pernah dikenal di wilayah ini.
Polusi udara terburuk karena kabut dari api masuk sejarah Asia Tenggara,
terjadi selama yang terkuat El Niño acara 1997-98, yang merupakan El Niño
terkuat sebelum 2011, Kabut padat menyebabkan polusi udara ini dirilis
terutama dari hutan dan kebakaran gambut di Indonesia (Heil dkk., 2006).
Page dkk (2002) memperkirakan bahwa 810 – 2570 Mt karbon dipancarkan
selama insiden kebakaran tinggi pada tahun 1997. Sejak itu, daerah ini
merupakan tempat yang paling rawan kebakaran dibandingkan wilayah
lainnya di Kalimantan bahkan Indonesia, dengan minimal 5.000 hotspot
per tahun. Di bawah kondisi sangat kering akibat peristiwa El Niño yang
ditandai dengan ONI (Oceanic Niño Index) lebih besar dari +0.5, kejadian
kebakaran terparah selama 10 tahun terakhir dengan >1.000 hotspot terjadi
di lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas serta Barito Selatan
(Putra dan Hayasaka 2011, Yulianti dan Hayasaka, 2013, Yulianti dkk,
2014).

3.2 Pola dan Perilaku Karhutla
Menurut Yulianti (2013), tiga tipikal distribusi api yang khas dalam
tahun-tahun El Niño ditampilkanGambar 3.3. Gambar 3.3a menunjukkan
distribusi api selama periode kebakaran terparah di bagian selatan Kalimantan
termasuk area eks PLG (MRP+) pada pertengahan Oktober (DN = 280–289)
seperti pada tahun 2006, Gambar 3.3b menunjukkan distribusi kebakaran
seperti pada bulan Agustus (musim kemarau untuk wilayah Kalimantan Barat
atau W.K.): awal Agustus (DN = 210-219) seperti pada tahun 2009, dan
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Gambar 3.3c menunjukkan distribusi api di musim pra-kering (peringatan
kebakaran): akhir Juli (DN = 200–209) seperti pada tahun 2009. Pergerakan
kebakaran dari bagian barat kebagian tenggara Kalimantan sangat berkaitan
dengan puncak musim kemarau yang berbeda pada masing-masing wilayah,
dimana puncak kemarau di Pontianak lebih cepat satu bulan dibandingkan
di Palangka Raya. Durasi musim kemarau di Pontianak juga lebih pendek
jika dibandingkan dengan musim kemarau di Palangka Raya.

Gambar 3.3 Pola pergerakan karhutla di Kalimantan

Gambar 3.4 Penutup lahan dan daerah rawan kebakaran di Block C eks
PLG
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Untuk analisis Gambar 3.4 menggunakan 0,1 derajat grid, area Blok
C eks PLG dipilih sebagai contoh. Daerah ini berada di bawah satu musim
kering seperti di Palangka Raya. Di sinibisa dilihat perbedaan daerah yang
paling rawan kebakaran hutan dan lahan gambut di tahun kebakaran parah
pada 2002, 2006, dan 2009. Ini menunjukkan pergerakan paling selatan dari
blok tersebut. menjadi jelas dari angka ini. Penelitian ini juga menganalisis
citra Landsat tahun 2001 sampai dengan 2011 untuk mempelajari perubahan
hutan dan vegetasi di tahun-tahun terakhir. Beberapa area tetap sebagai lahan
terbuka tetapi sisanya telah pulih. Ada bukti bahwa sebelum tahun 2006,
ada hutan di dekat taman nasional Sebangau (merah) di Blok C dari MRP
tetapi hutan itu menghilang pada hasil analisis citra tahun 2008. Kawasan ini
diduga mengalami kebakaran besar pada tahun 2006 (dibandingkan dengan
titik hotspot), hal ini disebabkan oleh pembukaan lahan besar-besaran secara
sengaja.
Situasi kebakaran yang khas di lahan gambut terutama di Kalimantan
dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis pembakaran, yaitu flaming (api
menyala), smoldering (bara tanpa api), dan glowing (bara dengan api). Api
aktif dengan nyala api memiliki suhu nyala yang tinggi dan tidak hanya
bahan bakar mati seperti sisa pohon, ranting, daun dan serasah, tetapi juga
tanaman dan pohon hidup bisa ikut terbakar dengan tingkat penyebaran
api yang relatif tinggi. Kebakaran yang menyala dan bercahaya adalah
pembakaran tanpa kaca dan menunjukkan tingkat penyebaran rendah
karena suhu yang lebih rendah.
Pada kebakaran gambut, perilaku penyebaran api dapat dijelaskan
dengan sederhana oleh aliran panas di dekat permukaan tanah. Di
bagian atas lapisan gambut atau permukaan tanah, panas dari api gambut
menghangatkan udara di dekat permukaan dan udara panas bergerak
ke atas. Dengan gerakan ini, udara dingin di sekitarnya akan bergerak ke
permukaan dan mendinginkan permukaan. Namun, pada lapisan gambut
yang terbakar, aliran pendingin udara yang masuk terhambat oleh panas
yang naik dari zona api sehingga tidak ada aliran udara pendingin. Lebih
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lanjut, kebakaran gambut semacam ini cenderung bergerak ke lapisan bawah
tanah dan diamati bahwa kebakaran ini meninggalkan lubang yang dalam
dengan kedalaman lebih dari 30 cm di lokasi kebakaran gambut. Akibatnya,
tingkat penyebaran kebakaran gambut menjadi relatif lebih lambat karena
pembakaran jenis pembakaran gambut bawah tanah dengan pembakaran
suhu rendah seperti pada Gambar 3.6. Perilaku api yang unik ini menjawab
beberapa pertanyaan mengapa kebakaran gambut terjadi dalam jangka waktu
yang lama, dan mengapa apinya sulit dipadamkan.

Gambar 3.5 Kebakaran Gambut
Api datang dengan nyala di atas permukaan tanah disebut kebakaran
permukaan. Di lahan gambut yang terlantar, kebakaran di permukaan juga
bisa mencapai tingkat berbahaya terutama karena pakis. Page dkk. (2009)
menyatakan bahwa lahan gambut yang didominasi oleh tumbuhan lebih
dari 50% dari total area bisa menjadi risiko kebakaran tinggi, karena pakis
adalah bahan bakar yang menguntungkan dengan nilai kalori tinggi dan
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suhu pengapian yang rendah; nilainya sama dengan gambut dan kayu. Ini
berarti bahwa pakis adalah tanaman yang mudah terbakar, terutama di
bawah kondisi kering.

3.3 Sifat - Sifat Bahan Bakar Biomassa
Salah satu komponen yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang
lama adalah ketersediaan bahan bakar. Pada kasus kebakaran di lahan
gambut, bahan bakar yang melimpah. Bahan bakar berbasis karbon adalah
bahan bakar apa pun terutama dari oksidasi atau pembakaran karbon. Dua
jenis bahan bakar utama adalah biofuel dan bahan bakar fosil. Sedangkan
biofuel berasal dari bahan organik yang tumbuh dan biasanya dipanen,
seperti dari penebangan hutan dan sisa panen tanaman budidaya, sedangkan
bahan bakar fosil berasal dari masa prasejarahdan diekstrak dari tanah,
seperti minyak, batubara, dan gas alam. Kandungan karbon adalah indikator
untuk menentukan tingkat mudah terbakar bahan bakar. Dalam proses
pembakaran di lahan gambut, gambut dan vegetasi berperilaku sama sebagai
sumber bahan bakar (Sutcu, 2007; Jenkins dkk., 1998), terutama ketika
kelembaban rendah maka bahan tersebut sangat mudah terbakar.
Data pengukuran pada Tabel 3.1 adalah diambil dari lokasi studi
Taruna Jaya. Pengambilan sampel dilakukan di plot sekitar enam bulan
setelah kebakaran parah 2009, dengan mayoritas tutupa lahan adalah
paku-pakuan. Tabel 1 menunjukkan bahwa kandungan karbon (C)dari
gambut sebagian besar lebih tinggi dari 60%, dimana persentase lebih
tinggi daripada lignit Kalimantan Tengah (Belkin dkk. 2009). Nilai ini
cenderung lebih tinggi dari dari sebelumnya penelitian untuk Kalimantan
Tengah seperti yang dilaporkan Salampak (1999) dan Usup dkk (2004).
Perbedaannya mungkin berhubungan dengan tingkat dekomposisi dan
kandungan mineral tanah. Dekomposisi gambut tergantung pada proses
alami atau pengolahan tanah dan kebakaran berulang, dan lokasi gambut
akan mempengaruhi kandungan mineral tanah. Pada penelitian ini, Rasio
C/N dari gambut jelas menunjukkan nilai tinggi 44-58%, menunjukkan
bahwa tingkat dekomposisi bahan organik tinggi.
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Tabel 3.1 Kandungan karbon pada gambut dan paku – pakuan ddi plot
Desa Taruna Jaya, Pulang Pisau
Tipe Bahan Bakar
Gambut
0-20 cm
21-50 cm
51-80 cm
Pakis-pakisan
Stenochlaena palutris
Pteridium aquilinum
Osmuda cinnamomeum

C organic
(%)

Bobot Isi gambut
(g cm-3)/Biomassa
(kg m-2)

Cadangan C
(kg ha-1)

62.63
63.19
60.99

0,197
0.230
0.210

247,013
291,180
256,158

45.08
47.62
44.15

2.13
1.00
1.58

9,617
4,762
6,966

Beberapa jenis pakis tumbuh sendiri lebih awal setelah kebakaran di
lahan gambut ini. Spesies pakis yang paling umum adalah Stenochlaena
palustris, yang disebut kalakai. Spesies pakis lain yang umum ditemukan
di lahan gambut yang ditinggalkan adalah Pteridium 4 aquilinum, yang
disebut hawuk dan Osmunda cinnamomea, yang disebut pakis. Sekitar tiga
lima tahun setelah kebakaran, pakis menutupi lebih dari 60% area yang
terbakar. Mereka dengan cepat menyebarkan 6 rimpang pada permukaan
tanah dan tidak memerlukan banyak nutrisi untuk tumbuh. Ketika sudah
dewasa mereka naik lebih dari sekitar 3 m dari permukaan tanah. Untuk
alasan ini, pakis tersedia sebagai 8 bahan bakar potensial untuk kebakaran.
Pakis akan menjadi sumber bahan bakar yang baik dan penyalaan untuk
vegetasi lainnya dan gambut. Selain itu, semak dan pakis segera tumbuh
kembali menjadi sangat rentan terhadap api.
Tiga vegetasi terpilih menunjukkan C konten sekitar 44 hingga 48%
dari total volume tetapi lebih rendah dari gambut seperti pada Tabel
1. Pteridiumaquilinum memiliki persentase lebih tinggi C, meskipun
perbedaan dari tiga spesies Pakis tidak signifikan (lihat Tabel 3.1). Tingginya
kandungan C organic Pteridiumaquilinum dibandingkan dengan yang lain
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spesies mungkin menunjukkan potensinya pembakaran sedikit lebih tinggi
daripada kedua hal ini vegetasi dominan. Selain itu, perkiraan tingkat
akumulasi C dan partisi oleh pakis pada spesies yang berbeda diberikan
pada Tabel 3.1. Pakis yang kering akan menjadi bahan bakar yang lebih
berbahaya karena airnya yang lebih rendah konten selama musim kering.
Jadi, biomassa C pakis bisa menjadi pendorong penting perolehan karbon
bersih seluruh tanaman (umpan balik positif) dan juga salah satu sumber
utama karbon emisi di lahan gambut (umpan balik negatif).
Tabel 3.2 Nilai kalor gambut dan pakis-pakisan
Tipe Bahan
Bakar
Gambut
0-20 cm
21-50 cm
51-80 cm
Pakis-pakisan
Stenochlaena
palutris
Pteridium
aquilinum
Osmuda
cinnamomeum

Temperatur
Suhu
Pembakaran
Nilai
pembakaran zat Pembakaran tingkat maksimum
Kalor
volatile (oC)
(oC)
(mg min-1)
62.63
63.19
60.99

0,197
0.230
0.210

247,013
291,180
256,158

2.33
2.01
3.11

45.08

2.13

9,617

2.40

47.62

1.00

4,762

2.82

44.15

1.58

6,966

2.52

Nilai kalor digunakan untuk menentukan jumlah panas yang dilepaskan
oleh reaksi pembakaran. Sampel dari Taruna Jaya, Kalimantan Tengah
dianalisis. Sampel gambut ini memiliki dua puncak eksotermik dengan
puncak pertama sekitar 350oC dan puncak 3 detik sekitar 470oC. Puncak
eksotermik pertama disebabkan oleh dekomposisi padatan gambut seperti
hemiselulosa dan selulosa menjadi gas karbon. Jumlah kehilangan massa
adalahsecara bertahap meningkat dari 10 hingga 66% dari total berat. Pada
puncak eksotermik kedua, jumlah gas yang mudah terbakar kecil karena
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hanya lignin yang tersisa di gambut. Kandungan abu adalah hanya sekitar
0,1% dari total berat, menunjukkan bahwa sebagian besar komponen padat
dari gambut hilang selama proses pembakaran.
Terkait dengan kemampuan mudah terbakar pakis, Tabel 3
menunjukkan bahwa nilai-nilai kalori pakis adalah didirikan menjadi dari
16,29 kJg-1 hingga 18,14 kJg-1 tergantung pada spesies. Nilai-nilai ini mirip
dengan nilai kalor kayu. Kandungan karbon Stenochlaena palustris adalah
45,1%, Pteridium aquilinum adalah 47,7% dan Osmunda cinnamomea
adalah 44,2%. Hasil menunjukkan bahwa kandungan karbon tinggi
menunjukkan nilai kalori yang tinggi. Ini berarti bahwa tidak hanya coklat
atau pakis kering tetapi juga pakis hijau atau segar adalah bahan yang dapat
terbakar yang berisiko tinggi. Pakis yang kering akan menjadi bahan bakar
yang lebih berbahaya karena kandungan airnya yang lebih rendah selama
musim kemarau. Hasil DTA - TG, pakis menunjukkan pembakaran bahan
volatil juga akan mulai dari sekitar 250oC, mirip dengan suhu untuk gambut
atau kayu. Selama pembakaran suhu naik secara bertahap sampai puncak
eksotermik pertama, dan setelah itu suhu meningkat dengan cepat hingga
fase bercahaya atau arang. Setelah pembakaran selesai, sebagian besar berat
fern hilang dan residu akhir adalah sejumlah kecil abu.
Hasil penelitian Usup (2004) menunjukkan bahwa Tarantang
(Campnosperma, sp) dan Gerunggang (Cratoxylum arboresen) memiliki nilai
kalor terendah, sekitar 16 kJg-1, sedangkan, Pilau (Agathis borneensis) memiliki
nilai kalori tertinggi. Kayu dengan nilai kalori tinggi diklasifikasikan sebagai
bahan bakar berisiko tinggi. Nilai-nilai kalor kayu juga memiliki hubungan
timbal balik dengan mudah terbakar (Nunes reguira dkk. 1996). Temperatur
pembakaran kayu adalah dari 253 hingga 283oC. Suhu terendah penyalaan
adalah 253oC dari Balangiran (Shorea balangiran) dan yang tertinggi adalah
Tarantang (Campnosperma, sp). Perbedaan antara suhu mungkin terkait
dengan jumlah mineral dan serat dalam kayu (Müller-Hagedorn dkk 2003).
Kandungan karbon kayu sampel kurang dari lima puluh persen, dengan nilai
yang terukur dari 13 kayu lokal mulai dari 20,41 hingga 40,43%. Kandungan
karbon yang lebih rendah berada di Mertibu (Dactyloclaudus stenotachys)
dengan nilai yang lebih tinggi di Tumih (Combretucarpus rotundatus).
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3.4 Tipikal Kebakaran Gambut
(Underground Fire)
Kebakaran gambut terjadi di lapisan gambut (tanah organik), akar, daun
kering dan bahan organik lainnya. Jenis ini api membara (api tidak lengkap),
yang dapat aktif selama berhari-hari dengan tingkat penyebarannya flameless
dan rendah. Kedalaman membara sekitar puluhan sentimeter tetapi sulit
untuk dikenali dengan mata telanjang. Di Kalimantan Tengah, kebakaran
gambut adalah salah satu isu lingkungan yang besar terkait dengan emisi
karbon dan degradasi lahan gambut. Kebakaran lahan gambut biasanya
menghasilkan asap beracun dan mereka melepaskan sejumlah besar gas
rumah kaca (CO2, SO4 dan N2O). Hooijer dkk (2006) memperkirakan
bahwa emisi CO2 dari sumber ini di Indonesia adalah kemungkinan ratarata maksimum 4,32 Gt/y.
Tulisan ini adalah untuk menjelaskan kondisi kebakaran gambut
khususnya suhu membara oleh pengamatan digital dari kebakaran yang
sebenarnya dekat Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, di mana
meliputi sebagian dari area eks PLG. Sebagian besar wilayah telah terbakar
beberapa kali dari tahun 1997 hingga 2013 selama musim kemarau musim
panas. Untuk mengamati kondisi kebakaran gambut yang sebenarnya,
kita sekarang menggunakan sistem video termal (TVS) untuk mengukur
penyebaran api gambut. Profil suhu yang terlihat dari kebakaran besar yang
sebenarnya di area eks PLG pada 15 September 2004 diamati dengan TVS.
Pengamatan pertama menunjukkan bahwa suhu di zona kebakaran
gambut berkisar antara 100 hingga 500oC. Suhu sekitar 500oC adalah suhu
pembakaran gambut yang menyala dan bertepatan dengan suhu bercahaya
yang diamati dari TG-DTA (Usup dkk 2004). Suhu yang lebih rendah berada
di garis depan (batas), di mana itu sekitar 125oC, tepat di atas titik didih air.
Dalam situasi ini, kandungan air gambut umumnya akan menguap, setelah
lapisan gambut akan mulai menyala, batas suhu yang lebih rendah ini dapat
disebut sebagai zona pemanasan awal (Rein dkk. 2008), ini adalah situasi
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bersamaan dengan itu di pusat area pembakaran, di bagian tengah, suhu
yang direkam oleh TVS lebih tinggi mulai dari 300 hingga 500oC. Di zona
pusat ini tempat pembakaran menyala terjadi juga akan ada pelepasan panas
dan asap dalam jumlah besar.
Pengamatan pada Gambar 3.6 menunjukkan suhu di pusat pembakaran
hanya sekitar 350oC. Hal ini karena aktivitas kebakaran di daerah ini telah
berusaha untuk dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dengan injeksi
air. Sebagai bukti, pinggiran suhu membara diperiksa menggunakan Thermo
Perekam TR-81 menunjukkan kisaran 25-30oC. Kondisi menunjukkan
basah tapi masih membara hidup selama beberapa minggu kemudian.

Gambar 3.6 Gambar infra red (IR) kondisi kebakaran gambut di Desa
Tumbang Nusa (atas). Gambar yang diambil oleh kamera
biasa (kiri) dan kamera termal (kanan).
Deskripsi sifat fisik gambut setelah mengalami kebakaran berulang
adalah kematangan gambut dari keenam lokasi contoh adalah cukup beragam
dari saprik (lanjut) sampai fibrik (muda). Kebergaman kematangan gambut
cenderung secara vertikal, dimana bagian permukaan memiliki kematangan
saprik. Material gambut Saprik tersebut didominasi bahan gambut yang
sudah melapuk dan memiliki tekstur mirip tanah mineral serta memiliki
warna dari coklat muda ke hitam (Andriesse, 1988).
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Namun, kadar air pada lokasi penelitian tergolong masih tinggi, dimana
rata-rata memiliki berkisar antara 100-200 %. Kadar air tertinggi terdapat
pada Desa Tumbang Nusa yaitu mencapai 400% meskipun sampel diambil
pada saat musim kering. Hal ini berhubungan dengan kondisi gambut yang
cukup lembab di lokasi tersebut. Ini merupakan fenomena yang cukup
menarik karena pada lokasi tersebut terjadi kebakaran yang cukup parah.
Sementara itu, berdasarkan pengamatan pada lokasi di Palangka Raya dan
Dadahup cenderung telah terjadinya kondisi kering tak balik (irreversible
drying). Ciri-cirinya adalah ditemukan banyak pasir semu (pseudosand) yang
akan mengambang jika dimasukkan ke air. Kondisi ini sebagai akibat dari
menurunnya gugus karboksilat (COOH) dan OFH-fenolat sehingga gambut
pada 0-20 cm menjadi sangat kering (Azri, 1999; Yulianti dkk, 2010).
Pengamatan perubahan suhu pada lapisan gambut telah dilakukan selama
periode kebakaran pada peristiwa kebakaran tahun 2012. Dalam penelitian
ini, IR-gambar dari api gambut 0-50 cm diklasifikasikan menggunakan
beberapa kategori untuk menunjukkan variasi suhu lapisan gambut seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 3.7. Dari ekstrem tinggi ke suhu tinggi
terjadi sebagian besar di kedalaman melebihi 20 cm di bawah tanah. Di sisi
lain, suhu rendah terjadi di permukaan tanah. Ini adalah salah satu alasan
mengapa kebakaran gambut sangat sulit untuk diakui oleh mata telanjang.
Di beberapa daerah, kami sulit untuk menemukan asap dan radiasi panas di
permukaan sebagai tanda kebakaran gambut, terutama setelah hujan atau
injeksi air oleh petugas pemadam kebakaran.
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Gambar 3.7 Profil suhu kebakaran pada permukaan gambut (0 -50 cm)
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4.1 Polusi Udara
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan secara sekilas tentang dampak
kebakaran hutan dan lahan terhadap penurunan kualitas udara dan polusi
udara. Selama musim kebakaran, kabut asap yang tebal menyelimuti beberapa
kota di daerah yang rawan kebakaran selama berbulan-bulan. Selain itu,
gumpalan asap yang dihasilkan dapat menyebabkan polusi udara lintas batas
di wilayah tersebut (Heil dan Goldammer, 2001).Tahun El Niño 1997
ketika kebakaran hutan ekstensif dilaporkan di Indonesia terlihat puncak
total dan troposfer ozon yang diamati di Watukosek, Indonesia (Fujiwara
dkk, 1999), mengakibatkan polusi udara yang parah di Asia Tenggara.
Setelah peristiwa polusi udara besar tersebut, pemerintah dari sepuluh negara
anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) menandatangani
perjanjian ASEAN mengenai polusi asap lintas batas pada 10 Juni 2002 di
Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian Asap ASEAN adalah regulasi regional
pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara untuk mengatasi polusi
kabut lintas batas yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan.
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Gambar 4.1 Konsentrasi PM10 pada saat Kebakaran terkait El Niño
Limin dkk (2007) yang dilanjutkan oleh Hayasaka dkk (2014)
menganalisis berbagai data pencemaran udara seperti karbon monoksida
(CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), Ozon permukaan
(O3), dan partikel debu (PM10) setelah tahun 2000. Konsentrasi PM 10
dari beberapa kejadian karhutla dapat dilihat seperti pada Gambar 4.1.
Polusi udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah dipantau oleh Sistem
Manajemen Kualitas Udara dan Pusat Regional, Kota Palangka Raya.
Lokasi dari tiga stasiun pengukur adalah Tjilik Riwut, Tilung dan Murjani.
Setiap stasiun mengukur parameter berikut ini PM10, SO2, CO, O3, dan
NO2, dengan menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS) dari
HORIBA, Ltd. Pusat kualitas udara memproses semua data polusi udara
secara otomatis setiap 30 menit dan menampilkan nilainya bersama dengan
Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) setiap hari (waktu pembaruan
pada pukul 15.00) pada layar yang terletak di bundaran besar Palangka
Raya.
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Tabel 4.1 Kategori ISPU berdasarkan konsentrasi gas polutan
ISPU

Kategori

24 Jam
24 Jam
24 Jam CO 24 Jam O3
PM10 µg m-3 SO2 µg m-3
µg m-3
µg m-3

24 Jam
NO2 µg m-3

10

Baik

<50

<80

<5

<120

*

100

Sedang

<150

<365

<10

<235

*

200

Tidak Sehat

<350

<800

<17

<400

<1130

300

Sangat
Tidak Sehat

<420

<1600

<34

<800

<2260

400

Berbahaya

<500

<2100

<46

<1000

<3000

500

Berbahaya

<600

<2620

<57.5

<1200

<3750

Gambar 4.2 Konsentrasi PM 10 dan visibilitas agustus s.d november 2015
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa ISPU menunjukkan level berbahaya
terpanjang terjadi selama 2002 yang berlangsung sekitar 80 hari dari
pertengahan Agustus hingga akhir Oktober. Konsentrasi puncak maksimum
PM10 adalah 1 905 µg m-3, dimana lebih tinggi dari tahun kebakaran
lainnya. Sedangkan level konsentrasi gas polutan SO2 adalah tidak sehat
dan CO, O3, NO2 adalah sangat tidak sehat (Hayasaka dkk, 2014), sesuai
dengan penentuan batas ISPU dari Keputusan Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor KEP-107/Kabapedal/11/1997 pada
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Tabel 4.1. Kondisi ini didukung dengan hasil penelitian Yulianti (2013)
yang mengatakan bahwa tahun 2002 merupakan tahun kebakaran hutan
dan lahan terparah kedua sebelum tahun 2015. Sumber api adalah area eks
PLG termasuk sebagian Kota Palangka Raya dengan jumlah titik api adalah
minimum 100 hotspot/hari dari pertengahan Agustus hingga pertengahan
Oktober dibawah kondisi El Niño Moderat.

a. Agustus

b. September

c. Oktober

d. Nopember

Gambar 4.3 Ketebalan Optikal Aerosol (AOD) di Kalimantan dan Sumatera
Tahun 2015
(Sumber peta: https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/)
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September 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
menyatakan bahwa enam provinsi Indonesia telah mengumumkan keadaan
darurat karena kabut asal, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Salah satu indikatornya
adalah indeks standart polusi udara (ISPU) telah mencapai tingkat bahaya
menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Hayasaka dan Sepriado (2018)
menunjukkan bahwa hotspot di eks PLG yang terdeteksi dari satellite NASA
adalah berkisar dari 100 titik per hari sejak pertengahan agustus 2015. Di
Palangka Raya, polusi udara yang berbahaya dengan konsentrasi PM10
lebih dari 500 ug m-3 terjadi selama 2 (dua) bulan yaitu September dan
Oktober. Berdasarkan data diperoleh dari pengukuran di Stasiun Tjilik
Riwut Palangka Raya, kabut asap yang menyelimuti Palangka Raya semakin
pekat pada akhir Oktober. Akibatnya, jarak pandang kian terbatas, hanya
berkisar 200 hingga 900 m pada saat musim puncak polusi udara tersebut
(Gambar 4.2). Gambar ketebalan aerosol dari satelit NASA Terra/MODIS
selama September sampai dengan Oktober 2015 terlihat sangat pekat pada
Gambar 4.3. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pengendara harus
menghidupkan lampu kendaraan akibat terbatasnya jarak pandang. Angka
tersebut cenderung tidak terlalu aman untuk aktivitas transportasi dan
penerbangan.
Menurut Field dkk (2016)ketebalan optikal aerosol berdasarkan data
satelit di Sumatra dan Kalimantan menunjukkan bahwa peringkat kedua
2015 setelah 1997 dan di samping 1991 dan 1994 sebagai salah satu episode
terburuk dalam catatan sejarah ASEAN. Kedua pulau diselimuti asap tebal
yang berlangsung hingga Oktober. Negara terdekat seperti Singapura dan
Malaysia, telah terpukul paling parah oleh kabut, yang telah mengirimkan
indeks polusi udara melonjak ke tingkat yang tidak sehat selama lebih dari
satu bulan. Dalam beberapa hari, angin telah meniupkan kabut ke selatan
Thailand juga. Beberapa berita melaporkan bahwa kabut asap bahkan telah
mencapai Brunei, Filipina dan Vietnam(Van Mead dkk, 2017; Dotse, 2016;
Hansen dkk, 2017).
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Gambar 4.4 Sirkuit F1, Singapura, 14 September 2015
(sumber foto: https://www.telegraph.co.uk/)

Gambar 4.5 Davao City, Filipina, 17 Oktober 2015
(sumber foto: https://newsinfo.inquirer.net/)
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Di Singapura, salah satu negara yang terkena dampak terburuk kabut
asap (Gambar 4.4), pemerintah merasa harus bertindak dalam menghadapi
ketidakpuasan publik yang meluas, dan menerapkan Perjanjian Kabut Asap
Lintas batas (Trans-Boundary Haze) untuk pertama kalinya dengan berupaya
memberi bantuan kepada Indonesia. Di Pulau Cebu, Filipina, mengalami
kabut ketujuh hari berturut-turut pada awal Oktober 2015, akibat angin
muson bertiup dari timur laut dari api Indonesia menuju arah Filipina
tengah bisa membawa kabut asap. Pada pertengahan Oktober, angin muson
bertiup di timur laut dari Indonesia membawa kabut asap ke Davao dan
bagian lain dari Mindanao (Gambar 4.5). Petugas kesehatan setempat telah
mengeluarkan buletin bagi warga untuk mengambil tindakan pencegahan,
terutama mereka yang mengalami masalah pernapasan.

4.2 Emisi Karbon dan
Pemanasan Global
Emisi kebakaran CO2 adalah sumber CO2 atmosfer yang penting dan
berkontribusi secara substansial terhadap efek rumah kaca global. CO2
merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau dan gas asam yang ringan.
Karbondioksida disebut juga gas asam karbon, sering disebut udara
campuran. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil
dari seluruh gas yang ada di atmosfer (hanya sekitar 0,04% dalam basis molar
secara alami), namun ia memiliki peran yang penting dalam menyokong
kehidupan. Jika keberadaannya yang tidak seimbang akan membuat
fenomena alam yang mampu merusak bumi seperti melubangi lapisan
Ozon, efek rumah kaca, cahaya & panas matahari yang masuk kebumi tidak
dapat di lepas ke luar angkasa secara kosmik, meningkatkan suhu bumi
secara global beberapa derajat sehingga bisa mencairkan es kutub sehingga
meningkatkan permukaan air laut. Indonesia adalah salah satu penghasil
gas rumah kaca terbesar di dunia, terutama karena konversi hutannya dan
kebakaran lahan gambut yang kaya karbon (Gambar 4.6). Oleh karena itu,
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the 2ndWorld Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD)
2018, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen
menurunkan emisi CO2 sampai 26 persen dari tingkat 2005 pada tahun
2020 mendatang.

Gambar 4.6 Total Emisi termasuk dari Perubahan Penggunaan Lahan
dan Kehutanan di 5 negara emiter (RRC, AS, EU, India,
Indonesia).Emisi Indonesia pada tahun 2014 sebesar 2 470
MtCO₂e. (Sumber peta: http://cait.wri.org/)
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Gambar 4.7 Estimasi emisi karbon dari kebakaran tahunan di Equatorial
Asia (Indonesia dan sebagian Malaysia dan Brunai Darussalam)
Kebakaran hutan dan lahan pada saat 2015 merupakan salah satu sumber
terjadinya emisi CO2 berkontribusi besar meningkatkan konsentrasi emisi di
Indonesia (Gambar 4.7). Pasca 2015, beberapa peneliti mencoba menduga
emisi CO2 pada tahun 2015 berdasarkan pendekatan area terbakar dan data
pemantauan satelit serta model global. Gambar 4.8menunjukkan bahwa
mayoritas emisi kebakaran 2015 di Indonesia berasal dari kebakaran gambut,
sekitar lebih dari 50% (van der Werf dkk, 2017). Menurut Huijnen dkk
(2016),dan Nechita-Banda dkk (2018), emisi C dari karhutla di Indonesia
adalah lebih dari 600 Tg CO2 selama bulan September - Oktober 2015,
sedangkan Kalimantan (termasuk sebagian Sulawesi) termasuk wilayah yang
paling tinggi melepaskan CO dibandingkan Sumatera dan bagian timur
Indonesia lainnya, berkisar 0.5 - 2 Tg CO per hari. Hal ini sejalan dengan
penelitian Yulianti dan Hayasaka (2013) sebelumnya yang menunjukkan
bahwa daerah yang paling rawan kebakaran di Indonesia adalah mayoritas
areas lahan gambut di bagian selatan Kalimantan. Haris dkk (2015) juga
menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah termasuk dalam 3 (tiga) besar
provinsi yang memiliki tingkat emisi tertinggi di Indonesia, dimana lebih
dari 90% berasal dari sektor yang berbasis lahan.
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Gambar 4.8 Konsentrasi CO2 tahun 2014 -2018
(sumber:https://www.bmkg.go.id/)

Menurut beberapa data, CO2 konsentrasi mengalami peningkatan di
atmosfer. Karbon dioksida adalah bahan kimia khusus karena transparan
untuk radiasi matahari dan menyerap radiasi infra merah. Dengan demikian,
keberadaan dioxode karbon di atmosfer kita memungkinkan sinar matahari
menembus ke permukaan tetapi menghambat emisi radiasi inframerah ke
ruang angkasa. Konsekuensi dari penyerapan radiasi inframerah oleh karbon
dioksida di atmosfer adalah bahwa Bumi jauh lebih hangat (Gambar 4.9).
Keadaan ini bisa memiliki arti positif atau negatif. Segi positifnya adalah
suhu yang hangat menyebabkan bumi tidak mungkin memasuki jaman es
kembali. Contohnya, pada akhir Zaman Es terakhir, 10.000 tahun lalu,
karbondioksida di atmosfer naik drastis saat suhu semakin menghangat.
Tetapi poin negatifnya adalah suhu yang semakin hangat bisa berakibat
pada mencairnya es abadi di kutub dan berdampak pada peningkatan muka
air laut. Bahkan Notz & Stroeve (2016) mengungkapkan bumi mungkin
mendekati ambang CO2 untuk melelehkan es di Arktik dengan hilangnya
beberapa glacier.
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Gambar 4.9 Dampak GHG terhadap peningkatan suhu bumi

4.3 Gangguan Kesehatan
Pada Manusia
Selama musim kebakaran yang parah, selain menghasilkan pancaran
panas yang intens, kebakaran hutan dan lahan gambut juga menghasilkan
asap dan kabut. Kebakaran ini yang terjadi secara alami (tetapi persentasenya
kecil), tetapi kasus di Indonesia sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia
yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan. Motif manusia dalam
membakar beragam, seperti membuka lahan baru untuk pertanian, lahan
terbuka untuk permukiman dan lain-lain. Hasil dari proses pembakaran
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yang terjadi tersebut adalah pancaran panas dan pelepasan asap. Jika luasan
area terbakar cukup besar maka asap akan menjadi sangat tebat yang dikenal
dengan nama kabut asap. Kabut ini biasa terbentuk ketika udara jenuh uap
air didinginkan di bawah titik beku. Kabut terbentuk di udara yang memiliki
kelembaban cukup tinggi. Kabut asap akan terbentuk di daerah berasap,
apakah asap dari kebakaran dan kebakaran lahan gambut, asap industri dan
asap perkotaan akan berbaur dengan kabut asap. Kemudian, kabut asap ini
adalah campuran kabut yang terbentuk di udara dengan asap dari aktivitas
manusia dan alam. Inspeksi visual dari api dari berbagai jenis pembakaran
menghasilkan asap berwarna berbeda. Kebakaran vegetasi (crown fires)
menyala menghasilkan asap hitam atau kecoklatan, dan kebakaran gambut
(underground fires) menghasilkan asap putih pekat (Yulianti dkk 2013).
Komposisi asap api terutama terbuat dari karbon dioksida, uap air,
karbon monoksida, partikel, hidrokarbon dan bahan kimia organik lainnya,
nitrogen oksida, dan banyak elemen jejak lainnya. Namun, komposisi asap
dapat bervariasi, tergantung pada jenis bahan bakar, suhu api, dan kondisi
angin. Dari polutan-polutan ini, partikulat (PM) adalah yang paling
memprihatinkan, mengingat ukurannya yang sangat kecil dan kemampuan
untuk dihirup jauh ke dalam paru-paru. Partikel dengan diameter
aerodinamis kurang dari 10 μm didefinisikan sebagai PM10. PM2.5 adalah
diameter aerodinamis kurang dari 2.5μm (WHO, 2018). Partikel yang lebih
besar, setelah dipancarkan ke atmosfer, dengan cepat hilang oleh gravitasi
atau hanyut oleh terbawa air hujan. Namun, partikel yang lebih halus dapat
tetap berada di atmosfer untuk waktu yang lebih lama (beberapa hari hingga
minggu). Dengan demikian, partikel-partikel halus ini dapat diangkut
dalam jarak yang lebih jauh. Konsekuensi lain dari ini tinggal lebih lama
di atmosfer adalah perubahan yang mungkin komposisi dan perubahan
karakteristik partikel karena proses fisikokimia.
PM10 dan PM2.5 menjadi perhatian utama saat ini, karena ukurannya
yang cukup kecil untuk menembus jauh ke dalam paru-paru dan berpotensi
menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. PM10 merupakan
partikel-partikel ini cukup kecil untuk melewati tenggorokan dan hidung
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dan memasuki paru-paru. Sekali terhirup, partikel-partikel ini dapat
mempengaruhi jantung dan paru-paru dan menyebabkan efek kesehatan
yang serius. PM2.5 merupakan partikel-partikel ini sangat kecil sehingga
bisa masuk jauh ke dalam paru-paru dan masuk ke aliran darah. Ada bukti
yang cukup bahwa paparan PM2.5 dalam jangka waktu lama (tahun) dapat
menyebabkan efek buruk pada kesehatan Paparan jangka pendek dan jangka
panjang diduga memiliki mekanisme efek yang berbeda. Paparan jangka
pendek tampaknya memperburuk penyakit yang sudah ada sementara
paparan jangka panjang kemungkinan besar menyebabkan penyakit baru
dan meningkatkan laju perkembangannya, bahkan dapat menyebabkan
kematian dini (Limin dkk, 2007; Yulianti, 2011; Thabethe dkk, 2013, Xing
dkk, 2015; Khaniabadi dkk, 2016).

Gambar 4.10 Jenis dampak kesehatan yang terjasi akibat kabut asap di
ASEAN
Dalam sejarah negara-negara Asia Tenggara, kabut asap lintas batas yang
sangat parah pernah terjadi pada tahun 1997/98 saat El Niño kuat melanda
wilayah ini. Kabut 1997 adalah bencana kualitas udara skala besar, akibatnya
menyebabkan rendahnya visibilitas atmosfer dan masalah kesehatan di Asia
Tenggara. Antara September 1997 dan November 1997 di Indonesia, ada
527 kematian terkait kabut, 298.125 kasus asma, 58.095 kasus bronkitis,
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dan 1.446.120 kasus infeksi saluran pernapasan akut (Kunii dkk, 2002).
Dengan asumsi bahwa 25% penduduk Indonesia ada di Sumatera dan
Kalimantan, maka sekitar 50 juta jiwa yang terpapar kabut asap pada tahun
1997/1998. Episode kabut musiman dan dampak kesehatan medis yang
terkait ini di Asia Tenggara telah ditinjau oleh Ramakreshnan dkk (2017)
dari artikel yang diterbitkan antara tahun 1995 dan 2017. Bukti yang
konsisten ditemukan untuk peningkatan morbiditas pernapasan, terutama
untuk asma, sementara anak-anak dan orang tua dianggap sebagai kelompok
rentan dari penyakit pernapasan yang disebabkan oleh kabut. Berbagai jenis
dampak kesehatan akibat asap yang dilaporkan dalam artikel penelitian di
negara-negara ASEAN ditunjukkan Gambar 4.10. Jumlah yang terpapar
dan estimasi penderita gangguan kesehatan pada kabut asap tahun 2015
juga dianalisis oleh Koplitz dkk (2016) dan Crippa dkk (2016).

Gambar 4.11 Pasien ISPA pada Puskesmas di Palangka Raya 2010 - 2015
Gambar 4.11 dan Gambar 4.12 menunjukan jumlah pasien di
Puskesmas dan Rumah Sakit Doris Sylvanus yang berada di Kota Palangka
Raya. Umumnya, satu puskesmas akan melayani satu komunitas desa. Data
menunjukkan bahwa ribuan orang di Palangka Raya menderita masalah
pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) seperti pada
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Gambar x. Database tahunan ini diperoleh dari laporan Dinas Kesehatan
Kota Palangka Raya. Lembaga ini bertanggungjawab untuk mengumumkan
tahap bencana berdasarkan data. Setelah itu, petugas kesehatan akan
mendistribusikan masker gratis kepada penduduk setempat apabila kabut
menjadi sangat tebal selama berhari-hari. Ketika kondisi pasien di pusat
kesehatan serius, maka biasanya dokter akan memberi rujukan ke rumah
sakit. Pasien akan diperiksa oleh spesialis paru atau THT untuk menentukan
tingkat keparahan penyakit pasien. Pasien rawat jalan dengan penyakit
gangguan pernapasan (tidak termasuk penyakit serius seperti kanker) di
Rumah Sakit Doris Sylvanus, Palangka Raya ditunjukkan pada Gambar
4.12. Data-data yang akurat masih sedang dikumpulkan dan dianalisis lebih
lanjut untuk melihat secara nyata berapa lama gap antara puncak kebakaran
dan puncak outbreak gangguan pernapasan.

Gambar 4.12 Pasien Rawat Jalan Penderita ISPA Tahun 2015 di RS. Doris
Sylvanus
Tim peneliti Universitas Palangka Raya juga melakukan survei online
tentang dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada
tahun 2015 (Gambar 4.13). Usia responden yang aktif berpartisipasi adalah

71

Pengenalan Bencana
Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas

usia produktif antara 20 sampai dengan 50 tahun. Hasilnya menunjukkan
bahwa hampir 80% dari masyarakat Kalteng telah mengalami lebih
dari 5 kali kondisi kabut asap, artinya mayoritas mengalami frekuensi
keterpaparan sangat tinggi. Selanjutnya sekitar 96% dari responden juga
sudah tmengetahui jika kabut asap tersebut dapat menyebabkan gangguan
kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan gangguan penglihatan. Hanya
saja, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa kabut asap tidak terlalu
berbahaya karena gangguan kesehatan yang dirasakan uumnya kurang
dari 3 (tiga) minggu. Umumnya jika gejala yang dirasakan mendekati satu
bulan lamanya, mayoritas akan pergi ke dokter praktek/klinik (46%) dan
puskesmas (28%).

Gambar 4.13 Dampak kabut asap menurut polling online
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4.4 Kepunahan Flora dan
Fauna Endemik
Tidak hanya manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan asli juga
terpengaruh oleh karhutla. Beberapa spesies bahkan telah terdesak ke ambang
kepunahan oleh pola api cara telah berubah. Sebagai contoh, daftar merah
dari The International Union for the Conservation of Nature mengidentifikasi
aktivitas pemadaman kebakaran dan karhutla sendiri sebagai ancaman
terhadap lebih dari 100 spesies terancam di Australia, negara yang rawan
kebakaran. Peristiwa kebakaran ekstrem ini juga berdampak pada spesies di
Australia tenggara. Pada bulan Desember, 2.500 hektar dibakar di Otway
Ranges di Victoria. Populasi mamalia asli di wilayah ini telah menurun
selama beberapa dekade terakhir, termasuk tikus New Holland yang rentan.
Kebakaran seperti itu dapat memperburuk prospek spesies ini, terutama
karena rubah di Otways tertarik dan meningkatkan konsumsi beberapa
mamalia di daerah yang baru-baru ini terbakar (Doherty dkk, 2016).
Asia Tenggara merupakan wilayah tropis yang memiliki keanekaragaman
hayati lebih tinggi dan unik. Menurut Shodi dkk (2004),Asia Tenggara
memiliki empat dari biodiversitas hotspot dari 25 hotspot yang ada di dunia
seperti pada Gambar 4.14. Di Indonesia, hal-hal yang mengerikan bagi
manusia Indonesia yang terpapar cukup terasa, tetapi hewan bahkan lebih
buruk lagi, dimana satu-satunya pilihan mereka adalah mencoba melarikan
diri dari tempat kebakaran, bahkan banyak yang ditakdirkan untuk terbakar
sebelum keluar dari habitatnya di hutan atau lahan gambut. Banyak hewan
yang terancam terancam punah, beberapa di antaranya sangat kritis. Ayres
(2015) dan Erb dkk (2018) menunjukkan bahwa terdapat ancaman besar
dari karhutla terhadap kelangsungan populasi orang utan (Pongo pygmaeus,
Pongo abelii), harimau sumatra (Panthera tigris sondaica), bekantan (Nasalis
larvatus), beruang madu (Helarctos malayanus), burung rangkong (Buceros
rhinoceros), badak (Dicerorhinus sumatrensis), gajah sumatera (Elephas maximus
sumatranus) dan macan dahan (Neofelis nebulosa).
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Gambar 4.14 Sebaran biodiversitas endemik di ASEAN
Di hutan rawa gambut Kalimantan, Harisson dkk (2007) dan Cheyne
dkk (2008) mengamati bahwa perilaku bernyanyi gibbon lebih sedikit selama
periode berasap pada tahun 2006 dan kepadatan populasi lebih kecil setelah
gangguan kebakaran. Gibbon berjanggut putih Kalimantan, (Hylobates
albibarbis), juga dikenal sebagai owa-owa tangkas Kalimantan atau owaowa bagian selatan, adalah spesies endemik owa endemik di bagian selatan
Kalimantan (Gambar 4.15). Menurut data Taman Nasional Sebangau,
flora endemik lahan rawa gambut adalah Rasau (Pandanus helicopus), dan
kantong semar (Nepenthes ampullaria). Selain itu, ada beberapa jenis jamur
khas yang tumbuh di wilayah rawa gambut seperti jamur Siau, jamur kritip
(Schizophyllum commune), dan jamur suli (Campanella sp) seperti pada hasil
penelitian Asi dkk (2011) dan Asi dkk (2012). Flora endemik ini sering
menjadi objek kebakaran dan sangat sulit tumbuh kembali di tempat-tempat
yang pernah terbakar.
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Hylobates albibarbis

Helarctos malayanus

Burceros rhinoceros

Pandanus helicopus

Jamur Siau

Nepenthes ampullaria

Gambar 4.15 Beberapa flora dan fauna endemik di Kalimantan Tengah

Gambar 4.16 Area bekas terbakar tahun 2015 dan kawasan hutan yang
dilindungi
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Kebakaran hutan di Indonesia berkontribusi terhadap hilangnya rekor
dalam tutupan pohon global pada tahun 2016, (Endarwati dan Yunita,
2015, yang dapat mempercepat deforestasi dan pelepasan karbon sebagai
sumber GHG berakibat pada memanasnya suhu bumi. Pemanasan global
buatan manusia meningkatkan risiko kebakaran hutan dengan menambah
panas ekstrem dan kekeringan di beberapa wilayah. Kombinasi kebakaran
hutan dengan perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim dapat
mempercepat kerusakan di area seperti hutan rawa tropis. Pada Bab 2 telah
dijelaskan bahwa sekitar 40% kejadian kebakaran berada pada wilayah
hutan di Indonesia, dengan sekitar 10-20% berada di hutan rawa gambut
seperti di Kalimantan Tengah. Kawasan hutan lindung dan taman nasional
serta area kebakaran tahun 2015 di Kalimantan Tengah bisa dilihat pada
Gambar 4.16. Beberapa lokasi di Kalteng adalah daerah yang memiliki
nilai konservasi tinggi dalam kawan ekosistem lahan gambut seperti di
Kabupaten Pulang Pisau, Katingan dan Kotawaringin Barat. Jika karhutla
terus berlanjut bukan tidak mungkin spesies endemik seperti pada Gambar
4.15 akan punah dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai contohnya,
karhutla pada tahun 2015 juga telah memasuki Kawasan Pelestarian Alam
di Taman Nasional Sebangau.
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5.1 Perjanjian Paris: Harapan
Masa Depan Bumi
Perjanjian Paris adalah sebagai kesepakatan internasional yang penting
ketika 194 negara, termasuk Uni Eropa dan China, menandatangani ikrar
untuk menyapu lingkungan. Pada COP 21 di Paris, pada 12 Desember
2015. Kesepakatan iklim Paris dikenal juga sebagai penerus Kyoto Protokol.
Perbedaannya ada pada Pendekatan untuk Mencapai Tujuan Akhir.
Protokol Kyoto adalah kerangka kerja internasional yang bertujuan untuk
menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara internasional
sebagai penyebab perubahan iklim. Peningkatan yang belum pernah
terjadi sebelumnya dalam Emisi Gas Rumah Kaca sedang dikaitkan untuk
kenaikan suhu global. Untuk membatasi peningkatan suhu tersebut maka
tindakan kolektif diperlukan untuk diambil oleh semua negara. Namun,
Perjanjian Paris lebih fokus pada dampak perubahan iklim dengan tujuan
untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim
dengan menjaga kenaikan suhu global abad ini di bawah 2 derajat Celcius
di atas tingkat pra-industri dan untuk mengejar upaya untuk membatasi
peningkatan suhu lebih jauh hingga 1,5 derajat Celcius. Negara-negara
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diminta untuk menyerahkan janji nasional mereka untuk mengurangi emisi
dan rencana lain untuk memerangi dampak buruk perubahan iklim, yang
disebut kontribusi ditentukan secara nasional” atau Intended Nationally
Determined Contributors (INDC).
Tingkat NDC yang ditetapkan oleh setiap negara akan menetapkan
target negara tersebut. Namun ‘kontribusi’ itu sendiri tidak mengikat sebagai
masalah hukum internasional, karena mereka tidak memiliki kekhususan,
karakter normatif, atau bahasa wajib yang diperlukan untuk menciptakan
norma-norma yang mengikat. Selain itu, tidak akan ada mekanisme untuk
memaksa suatu negara untuk menetapkan target dalam NDC mereka
dengan tanggal tertentu dan tidak ada penegakan jika target yang ditetapkan
dalam NDC tidak terpenuhi. Pasal 21, paragraf 1, dari Perjanjian Paris,
Perjanjian akan mulai berlaku 30 hari setelah tanggal di mana setidaknya
55 negara, menghitung 55 persen dari total emisi gas rumah kaca global,
telah menyerahkan instrumen ratifikasi mereka. Jumlah negara yang telah
meratifikasi Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim telah mencapai
179 hingga 12 Juli 2018 (Kosolapova, 2016). Negara-negara yang telah
mengumumkan target pengurangan hingga 2030 dapat mengkonfirmasi
target dari 2025 hingga 2030 tanpa meningkatkan pengurangan yang
diusulkan.
Sebelum Perjanjian Paris, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan dukungan dari The United Nations Development
Programme (UNDP) dan Kedutaan Norwegia menyelenggarakan
Diskusi Meja Bundar Ahli Internasional Jalan menuju COP21 Paris
““Mendefinisikan Jalur menuju Solusi Jangka Panjang untuk Krisis
Api dan Kabut Asing di Indonesia dengan Fokus pada Pengelolaan dan
Pemanfaatan Gambut Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 14 November 2015 yang bertempat di Jakarta. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk mengidentifikasi jalur untuk solusi jangka panjang untuk krisis
kebakaran dan kabut asap Indonesia dan untuk beralih ke pemanfaatan
dan pengelolaan berkelanjutan atas lahan gambut dan rawa Indonesia
melalui tindakan yang konsisten dengan sains dan kebijakan dalam
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rangka persiapan Indonesia menuju pertemuan COP21 di Paris pada
bulan Desember 2015. Peserta adalah para ahli internasional, pemangku
kepetingan dan peneliti di bidang lingkungan, kehutanan, dan bidangbidang terkait.
Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk keempat terbesar
dunia telah menyerahkan dokumen NDC ke UNFCC pada akhir tahun
2015. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa 60% emisi GHG akibat dari
perubahan lahan dan karhutla. Indonesia menargetkan untuk mengurangi
emisi sebesar 29% pada tahun 2030 dengan kondisi business as usual.
Pemerintah menunjukkan komitmennya dengan keluarnya Peraturan
Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan struktur organisasi di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UNFCC data, 2018).
Dalam PP ini disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim, seperti mitigasi,
adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan
bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca,
monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian
kebakaran hutan dan lahan. Dengan struktur, Indonesia berkomitmen
untuk mencapai target seperti pada dokumen NDC.

5.2 Persetujuan ASEAN tentang
Pencemaran Asap Lintas Batas
Pencemaran kabut lintas batas adalah masalah besar yang mempengaruhi
lingkungan dan kesehatan manusia di kawasan ASEAN. Dalam mengatasi
masalah lingkungan bersama, ASEAN menempatkan lebih banyak
ketergantungan pada pencegahan dan kerja sama daripada membangun
kewajiban atau mengadopsi instrumen hukum untuk melindungi
lingkungan. Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas
adalah Perjanjian ini merupakan pengaturan regional pertama di dunia yang
mengikat sekelompok negara yang bersebelahan untuk mengatasi polusi
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asap lintas batas yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan. Asal mula
dari Perjanjian ini menelusuri kembali krisis kabut asap regional pada tahun
1997. Pada tahun itu, Asia Tenggara menghadapi bencana lingkungan
yang menyebabkan gangguan kesehatan dan keuangan yang belum pernah
terjadi sebelumnya di seluruh kawasan ini. Perjanjian tersebut mulai berlaku
pada 25 November 2003. Sampai saat itu, sembilan negara anggota telah
meratifikasi persetujuan tersebut, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos,
Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. Akhirnya,
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas
Batas pada September 2014.
Sebagai bukti komitmennya pada tahun yang sama diterbitkanlah
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan
ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Pentingnya ratifikasi
Indonesia dapat dilihat dalam kesediaannya untuk secara resmi bergabung
dengan upaya regional untuk mengatasi masalah ini, dengan meratifikasi
perjanjian ini Indonesia mengakui masalah polusi kabut tidak hanya menjadi
masalah domestik, tetapi juga masalah ASEAN yang harus diselesaikan
bersama dengan anggota lainnya. Manfaat ratifikasi bagi Indonesia dan
ASEAN harus cukup untuk mengatasi polusi kabut. Manfaat-manfaat ini
termasuk koordinasi yang lebih besar di antara para pihak dalam mengatasi
kabut lintas batas yang berasal dari Indonesia dengan memfasilitasi
penyebaran informasi dan dengan memungkinkan Indonesia untuk
membentuk Perjanjian berdasarkan pengalamannya sebagai satu-satunya
negara sumber utama di kawasan ini. Manfaat ini tidak terbatas pada masalah
saat ini; mereka juga akan berlaku di masa depan ketika negara-negara lain
menjadi negara sumber.
Menurut Heilmann (2015), motivasi di balik langkah Indonesia untuk
akhirnya meratifikasi THPA tampaknya menjadi dua kali lipat, menunjukkan
keinginan negara itu untuk memperkuat profil internasionalnya dan bereaksi
terhadap meningkatnya perhatian internasional setelah tingkat pencemaran
kabut tinggi pada tahun 2013. Pada akhirnya, Indonesia mengambil
kesempatan untuk mengakhiri apa yang telah menjadi isu kontroversial

80

Bab 5.
Kebijakan Strategis: Global sampai Lokal

untuk waktu yang lama dan telah menyebabkan gangguan diplomatik di
hampir setiap pertemuan regional tentang kebakaran hutan dan polusi
kabut asap. Tidak ada alasan penting bagi parlemen Indonesia untuk tidak
meratifikasi perjanjian, dan non-ratifikasi hanya akan mempersulit upaya
diplomasi Indonesia di dalam ASEAN. Indonesia perlu menyiapkan otoritas
yang kompeten, titik fokus, dan pusat pemantauan nasional. Selanjutnya,
pembagian tugas dan tanggung jawab saat ini juga perlu disesuaikan
mengikuti struktur kabinet baru. Ada dua strategi yang dapat dipromosikan
oleh pemerintah nasional dan lokal. Pertama, perlu menyediakan lebih
banyak sumber daya untuk meningkatkan kapasitas keuangan, personil,
dan peralatan. Kedua, penting untuk mengembangkan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan lintas lembaga dan memperkuat penegakan hukum.

Gambar 5.1 Pertemuan ke-11 Konferensi Para Pihak untuk Perjanjian
ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas (https://haze.asean.
org/)
Pada akhir Oktober 2015, Pertemuan ke-11 Konferensi Para Pihak
untuk Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, bertempat di
Hanoi, Vietnam (Gambar 5.1). Pertemuan ini sangat penting karena pada
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tahun yang sama ASEAN mengalami fenomena kabut asap lintas batas akibat
kebakaran hutan dan lahan yang terkait dengan El Niño kuat tahun tersebut.
Salah satu isi penting dari pertemuan tersebut adalah menegaskan kembali
komitmen untuk tujuan dan prinsip-prinsip Persetujuan ASEAN tentang
Polusi Asap Lintas Batas dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama untuk
secara efektif menerapkan Perjanjian ini secara keseluruhan. Para Menteri
Lingkungan Hidup meninjau kegiatan nasional, sub-regional dan regional
untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan di wilayah tersebut dan polusi
asap lintas batas yang terkait. Para Menteri Lingkungan Hidup menyambut
baik kemajuan signifikan dalam pelaksanaan Program Kerja Kesepakatan
ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, termasuk kegiatan nyata di
lapangan seperti kerja sama multi-nasional untuk memerangi kebakaran; dan
implementasi Strategi Manajemen Lahan Gambut ASEAN (2006-2020).
Negara Anggota ASEAN didorong untuk meningkatkan kerjasama bilateral
dan multi-nasional di antara Negara-negara Anggota ASEAN. Negara
Anggota ASEAN setuju untuk berbagi informasi, tunduk pada hukum
dan kebijakan nasional masing-masing dan kewajiban internasional. Para
Menteri juga sepakat untuk melembagakan kemungkinan aktivasi bantuan
internasional oleh AMS pada awal musim kabut pada tingkat peringatan
yang sesuai.
Selanjutnya, untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar peserta
dalam menangani kebakaran hutan dan lahan terutama kabut asap lintas
batas maka untuk mengembangkan Roadmap Kerjasama ASEAN terhadap
Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas. Lokakarya tiga hari diadakan
pada 7-9 Maret 2016 di Chiangmai, dan Thailand untuk mengembangkan
rancangan pertama Roadmap tersebut. Visi untuk Roadmap Kerjasama
ASEAN terhadap Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas adalah
“ASEAN Bebas Kabut Asap pada 2020”. Indikatornya adalah: Peningkatan
jumlah hari yang memiliki kualitas udara baik atau sedang dalam hal Indeks
Standar Polutan (PSI) atau Indeks Kualitas Udara (AQI) berdasarkan PM10
dan / atau PM2.5, Pengurangan jumlah hotspot di bawah tingkat siaga 2 di
bawah SOP ASEAN tentang kabut, Menurunnya daerah polusi asap lintas
batas.
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Gambar 5.2 Pertemuan ke-20 Komite Pengarah Menteri Sub-Regional
Pencemaran Asap Lintas Batas (https://haze.asean.org/)
Meskipun, ACC (ASEAN Coordinating Center) telah dibentuk pada
tahun 2002, namun bentuk fisik lemabaga ini belum dibentuuk hingga
tahun 2015. Oleh karena itu, sebagai bentuk usaha mengimplementasikan
penuh fungsi AATHP, para Menteri Lingkungan Hidup anggota ASEAN
sepakat untuk membentuk ASEAN Coordinating Center (ACC) secara fisik
pada 2016 yang selama ini fungsinya dijalankan oleh ASEAN Secretariat.
Melalui pertemuan pertemuan ke-11 yang diadakan di Ha Noi, Vietnam,
negara anggota ASEAN sepakat mendukung Indonesia sebagai tempat
didirikannya ACC. Sayangnya selama tiga tahun terakhir, kantor ACC
masih belum beroperasi. Hal ini kembali diingatnya pada 2 (dua) pertemuan
tingkat ASEAN yaitu Pertemuan ke-20 Komite Pengarah Menteri SubRegional Pencemaran Asap Lintas Batas (MSC ke-20) yang diadakan pada
Juni 2018 di Bangkok (Gambar 5.2) dan Pertemuan ke-14 Konferensi
Para Pihak untuk Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas pada
Oktober 2018 di Nay Pyi Taw, Myanmar.
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5.3 Regulasi Pemerintah Indonesia
tentang Pengendalian Karhutla dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut
Tata urutan peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan
pandangan bahwa sistem hukum merupakan sistem hierarki dengan kaidah
berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan
pada norma hukum yang lebih tinggi. Tata Urutan Peraturan Perundangundangan di Indonesia yang saat ini berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 seperti pada Gambar 5.3 Harmonisasi dalam
pembentukan undang-undang mempunyai fungsi yang sangat penting.
Agar dalam pemberlakuannya nanti tidak terjadi tumpang tindih (overlap)
kewenangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang
lainnya. Dengan kata lain, harmonisasi dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan bertujuan untuk mengharmoniskan aturan yang
terdapat di dalam materi muatan undang-undang. Apabila terjadi tumpang
tindih antara materi yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi
kekacauan dalam penegakan hukumnya (law enforcement). Selain itu, terjadi
“dualisme” hukum, yang akan mengacaukan prosedur penegakan hukum itu
sendiri. Pada bab ini dibahas beberapa peraturan tentang perubahan iklim
dan kebakaran hutan dan lahan yang diterbitkan dalam kurun waktu 2014
sampai dengan 2018, mulai dari Undang-Undang sampai peraturan daerah
di Kalimantan Tengah.
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Gambar 5.3 Hirarki Perundang-undangan di Indonesia
Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan untuk
melaksanakan UUD 1945. Yang berwenang membuat UU adalah DPR
bersama Presiden. Undang-Undang Nomor 26 telah ditetapkan pada tanggal
14 Oktober 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transbpundary
Haze Polution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).
Regulasi ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk melaksanakan persetujuan
antar negara ASEAN tersebut setalah melakukan ratifikasi pada tahun
yang sama. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan,
dimana pada pasal 56 dicantumkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan
dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar,
dan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian
kebakaran lahan dan kebun. Dua tahun kemudian, Undang Undang RI No.
16 tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2016. Undang-undang
ini memuat tentang Pengesahan Paris Agreement to The Nations Framework
Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Indonesia
telah menandatangani Paris Agreement pada 22 April 2016 dan melakukan
ratifikasi pada 31 Oktober 2016.
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UndangUndang sebagaimana mestinya. Presiden Joko Widodo telah menandatangani
Peraturan pemerintah (PP) No. 57 tahun 2016 pada tanggal 2 Desember 2016.
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PP ini tentang perubahan PP Nomor 41 tahun 2014 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan ini mencantumkan kriteria
baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yaitu terdapat
drainase buatan, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa dan terjadi
pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan. Sedangkan, kriteria baku
kerusakan gambut pada kawasan budidaya diamati berdasarkan muka air
tanah lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut
pada titik penaatan. Selain itu, Setiap orang dilarang lahan baru sampau
ditetapkannya zona fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem
gambut untuk tanaman tertentu. Telah terbit PP Nomor 46 tahun 2017
tentang Instrumen Lingkungan Hidup pada tanggal 10 November 2017
tentang Instrumen Lingkungan Hidup. Instrumen Lingkungan Hidup
adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah
pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan
hidup. Pada Pasal 21, diatur Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup
bagi suatu usaha untuk menanggulangi keadaan darurat lingkungan
serta memulihkannya. Penanggulangan berarti melakukan mengisolasi
pencemaran serta penghentian sumber pencemaran. Penempatan Dana
Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dalam bentuk deposito berjangka
dan tabungan bersama wajib disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk
oleh menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah
daerah seperti tertulis pada pasal 22.
Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden berisi
materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan
Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan. Sebagai komitmen atas Persetujuan Paris atas
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan
Iklim, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16
tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
ditetapkan di Jakarta 21 Januari 2015. Berdasarkan Perpres tersebut struktur
organisasi Kementerian LHK diantaranya Direktorat Jenderal Pengendalian
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Perubahan Iklim. Kemudian, Badan Restorasi Gambut (BRG) didirikan
melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016. Tugas utamanya adalah
mempercepat pemulihan dan pemulihan fungsi hidrologis gambut yang
rusak akibat kebakaran dan drainase sekitar dua juta hektar hingga 2020.
Pemerintah mengisyaratkan akan membentuk organisasi non eselon untuk
mengelola dana lingkungan hidup (LH) yang bersumber dari APBN,
APBD, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tertuang dalam Perpres
Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup,
yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 17 September
2018. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui: a. perdagangan karbon; b.
pinjaman; c. subsidi; d. hibah; dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang pada pasal
12.
Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 pada 13 Mei 2015. Inpres ini perpanjangan
Inpres Nomor 6/2013 juncto Inpres Nomor 10/2011 tentang Penundaan
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan
Lahan Gambut. Inpres ini ditujukan pada menteri lingkungan hidup dan
kehutanan, menteri dalam negeri, menteri agraria dan tata ruang/kepala
Badan Pertanahan Nasional, sekretaris kabinet, kepala Badan Informasi
Geospasial, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Pada tahun 2017,
Pemerintah akhirnya resmi memperpanjang kebijakan moratorium hutan
dengan terbitnya ditetapkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 tentang
penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam
primer dan lahan gambut. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015
dalam menyikapi kejadian kebakaran hutan dan lahan, terdapat 12 provinsi
yang dikategorikan sebagai daerah rawan kebakaran, salah satunya adalah
Kalimantan Tengah. Apel siaga selalu dilakukan di tingkat provinsi terkait
dengan Inpres tersebut, dimana penting untuk mengordinasikan pelaksanaan
kegiatan pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan
dan lahan secara terpadu serta meningkatkan langkah-langkah pre-emtif
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dan preventif dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta
represif dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
kebakaran hutan dan lahan.
Dalam kurun waktu dari 2016 sampai dengan 2018, sebanyak 5 (lima)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pedoman,
teknis dan prosedur pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Contohnya,
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun
2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan diterbitkan sebagai
pedoman dalam penanganan karhutla di Indonesia. Menurut Permen ini
pada paragraph 2 mulai pasal 51 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha
di wilayah hutan seperti IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI menyiapkan
sarpras untuk menunjang kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan. Pemerintah; Pemerintah Provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
juga wajib menyiapkan sarpras Dalkarhutla untuk menunjang pelaksanaan
tugas Satgas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan
Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Komitmen nyata
pemerintah terhadap perlindungan gambut telah dituangkan Peraturan
Menteri LHK No. P.14/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang
Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, dan
Permen-LHK No.P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata
Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut.
Peraturan-peraturan tersebut mendorong indovasi dalam pengendalian
karhutla dan perlindungan lahan gambut, terutama bagian gambut tebal
(kubah).

5.4 Peraturan Daerah Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kalimantan Tengah Pasca 2015
Beberapa bulan setelah terjadinya karhutla parah yang terkait musim
kering El Niño 2015, pemerintah Kalimantan Tengah membentuk
tim penyusun naskah akademik untuk melakukan perubahan terhadap
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan. Berbagai ahli dari universitas, praktisi hukum dan Satuan
Operasional Pemerintah Daerah (SOPD) yang terkait telah dilibatkan
dalam kegiatan penyusunan yang memakan waktu hampir satu tahun ini
Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tersebut telah disusun dalam naskah
akademik yang sedang menunggu disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan
Tengah. Di mana membersihkan lahan melalui dibakar tersebut akan diatur
waktu, cara, maupun teknik secara bergantian dengan maksimal luasan 2
(dua) hektar untuk kebutuhan tanaman pangan tetapi ijin ini tidak akan
berlaku pada lahan gambut dan pada saat tanggap darurat bencana kabut
asap. Peraturan daerah ini memperbolehkan komunitas sesuai kearifan
lokal (bukan korporasi) untuk membersihkan lahan dengan cara membakar
dengan berbagai ketentuan agar tidak menimbulkan bencana kabut asap.

Gambar 5.4 Apel Gabungan Kesiapsiagaan Karhutla Kalteng Tahun 2018
(Sumber: Humas Kalteng)

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2017 tentang
penyelenggaraan penanganan keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan
di Kalteng telah ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2017. Kriteria penetapan
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status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan seperti tercantum pada Pasal
6. Jangka waktu status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan
diberlakukan antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari
atau dapat lebih panjang sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang didasarkan
pada hasil kajian terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
Sebelum ditetapkannya status keadaan darurat, maka akan silaksanakan apel
siaga gabungan tingkat provinsi dan rapat koordinasi pengendalian karhutla
(Gambar 5.4 dan Gambar 5.5). Berikut ini indikator yang digunakan untuk
penetapan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, yaitu:
•

Pemerintah Kota Palangka Raya atau minimal 2 (dua) kabupaten pada
tanah mineral atau 1 (satu) kabupaten pada gambut menetapkan status
siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.

•

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) minimal 100 selama 2 (dua)
hari berturut-turut

•

Fine Fuel Moisture Code pada Kategori Sangat Mudah selama 4 (empat)
hari pada saat memasuki musim kemarau;

•

Jumlah titik api (hotspot) harian minimal 3 (tiga) titik dengan level
50% pada tanah mineral atau level 20% pada gambut selama 2 (dua)
hari berturut-turut; dan/atau

•

Jarak pandang (visibility) minimal 2.500 meter 2 (dua) hari berturutturut.
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Gambar 5.5 Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran provinsi Kalimantan
Tengah
(sumber: BPBPK Kalteng)
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6.1 Badan Restorasi Gambut
Pada 2016, Presiden membentuk lembaga nonstruktural dengan
masa kerja selama 5 (lima) tahun yang bertanggung jawab kepada Presiden
dengan nama Badan Restorasi Gambut (BRG) dan ditetapkan dengan
melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016. Hal ini juga sebagai
bentuk komitmen Indonesia terhadap kontribusi ditentukan secara
nasional” atau INDC pada Perjanjian Paris 2015. Tugas pokok BRG adalah
mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau,
Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi
Papua. Adapun Prioritas perencanaan dan pelaksanaan restorasi tahun 2016
dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Kabupaten
Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan),
serta Kabupaten Kepulauan Meranti (Riau). Wilayah prioritas restorasi di
Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 6.1. Kabupaten Pulang
Pisau dibagi menjadi 4 (empat) Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang
wajib untuk dipulihkan yaitu KHG Kahayan-Sebangau, KHG KatinganSebangau, KHG Kapuas-Kahayan dan KHG Kapuas-Barito (Renstra BRG,
2016).
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Gambar 6.1 Peta daerah prioritas restorasi gambut di Kalimantan Tengah
Sebagai implementasi dari Grand Desain Pencegahan karhutbunla
Indonesia (Medrilzam dkk, 2016), dalam Renstra BRG terdapat 5 (lima)
program kerja yang dilakukan, yaitu pembasahan gambut, revegetasi,
revitalisasi sumber mata pencaharian, Desa Peduli Gambut dan Generasi
Muda Peduli Gambut Sejahtera (GMPDGS). Tahapan pertama dari
restorasi gambut adalah memulihkan tata hidrologi alami di lahan gambut
dengan 3 (tiga) cara yaitu pembuatan sekat kanal (prioritas kanal eks PLG),
penimpunan kanal yang terbuka dan pembangunan sumur bor untuk
membasahi gambut yang kering. Tahapan selanjutnya adalah pemulihan
vegetasi yang tumbuh di lahan gambut, baik dengan benih tanaman asli atau
tanaman budidaya yang adatif untuk kondisi lahan basah. Salah satu metode
yang paling sering digunakan adalah paludikultur. Paludikultur yang secara
harfiah berarti budidaya di lahan basah (rawa dan rawa gambut), merupakan
salah satu teknik restorasi ekosistem gambut dan pengelolaan lahan gambut
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secara berkelanjutan dengan tanaman yang bisa beradaptasi dengan biofisik
ekosistem gambut (Tata, 2016). Untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang ada di dalam dan sekitar areal restorasi gambut, maka
revitalisasi terhadap mata pencaharian yang menguntungkan masyarakat
setempat tidak hanya dari budidaya tanaman tetapi juga perikanan dan
peternakan.

Gambar 6.2 Kepala BRG dan Peneliti di Tempat Program Pengembangan
Sapi, Tanjung Taruna Pulang Pisau
Sejak tahun 2017, BRG melaksanakan program pembasahan dan
membuat beberapa proyek percontohan di Kabupaten Pulang Pisau.
Pengerjaannya telah dimulai sejak April 2017 dengan target 3.100 sekat
kanal dan 9.500 sumur bor. Kegiatan ini telah dilahkasanakan di Desa
Desa Tanjung Taruna, Desa Tumbang Nusa, Desa Garung dan Desa
Gohong. Untuk revegetasi, BRG membuat persemaian di Desa Garung
untuk jenis pohon local seperti Belangeran (Shorea belangeran Burck), ramin
(Gonystylus spp), jelutung (Dyeralowii), kempas (Koompassia malaccensis),
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ketiau (Ganua motleyana), dan nyatoh (Dichopsis elliptica). Selain itu, BRG
juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan
peternakan sapi di Desa Tanjung Taruna, uji coba dilaksanakan bekerjasama
dengan pihak peneliti dan pemerinta kabupaten pulang pisau (Gambar 6.2).
Pemilihan tempat ini karena Desa tanjung Taruna memiliki sumber pakan
hijauan yaitu Kumpai Minyak (Hymenachne amplexicaulis), sejalan dengan
penelitian (Rostini, 2014; Muhammad dkk, 2017).
Pada Gambar 6.3 ditunjukkan terdapat 10 Desa sebagai bagian dari
Program Desa Peduli Gambut. Program Desa Peduli Gambut meliputi
kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang
desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, pengakuan
dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi
dan lahan, kerja sama antar desa, pemberdayaan ekonomi, penguatan
pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi
bencana kebakaran gambut (Safitri, 2017). Tenaga fasilitator akan disebarkan
di Kalimantan Tengah sebagai pendamping masyarakat dan memfasilitasi
perencanaan desa dan Kawasan pedesaaan dalam kontesk restorasi gambut
untuk merealisasikan Desa Peduli Gambut. Pada April 2018 dilaksanakan
Jambore Masyarakata Gambut di Desa Kiram, Kalimantan Selatan. Kegiatan
ini dihadiri oleh lebih dari 1000 pembudidaya dan masyarakata dari 200an
desa binaan BRG. Pasar gambut juga diadakan untuk memasarkan produkproduk pertanian, perkebunan, produk hasil hutan non kayu dan kerajinan
tangan. Pada kesempatan ini para petani juga mendeklarasikan komitmen
memelihara gambut, dengan nama “Deklarasi Banjar” ini dibacakan oleh 14
perwakilan petani.
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Gambar 6.3 Sebaran Desa Peduli Gambut di Kalimantan Tengah

6.2 Badan Penanggulangan Bencana
dan Pemadaman Kebakaran
Daerah Kalimantan Tengah
Menurut dokumen Rencana Kontijensi Nasional Menghadapi Ancaman
Bencana Asap akibat kebakaran Hutan, tahapan bencana kebakaran hutan
dan lahan adalah: (i) pembakaran, (ii) kebakaran, dan (iii) bencana. Untu
menanggulangi hal tersebut maka di setiap provinsi dibentuk badan yang
menangani bencana termasuk karhutla (Triutomo dkk, 2013). Satuan
Perangkat Operasional Daerah (SOPD) di bidang penanggulangan bencana
termasuk kebakaran hutan dan lahan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah adalah Badan Penanggulangan
Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK). Badan ini terbentuk dengan
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terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, sedangkan kelembagaannya kelembagaannya ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016.
BPBPK merupakan suksesi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah. Tugas pokoknya adalah membantu Gubernur
dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi,
mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan
bencana dan pemadam kebakaran.
Pusdalops PB BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 188.44/120/BPB-PK/5/
III/2017 tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
BPBD, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan BPBD. Tugas Pokoknya adalah Membantu kepala Pelaksana
BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan komunikasi,
koordinasi, komando, kendali secara efektif & efisien melalui pengumpulan
– pengolahan/analisis – verifikasi – pendistribusian data/informasi secara
cepat-tepat-akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana
pada tahap prabencana – saat tanggap darurat – pasca bencana. Salah satu
fungsinya adalah Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna
mendukung Operasi Penanggulangan Bencana. Apabila status keadaan
darurat bencana, PUSDALOPS PB ditingkatkan fungsinya menjadi
Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Deputi Bidang
Penanganan Darurat/Bidang Kedaruratan (Gambar 6.4).
Pada setiap awal musim kemarau, Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Provinsi Kalimantan Tengah
akan melakukan aktivasi Posko Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan
dan Lahan. Seperti pada tanggal 25 Juni 2018 dilaksanakan rapat aktivasi
Tahun 2018 di Ruang Rapat Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah.
Rapat dipimpin oleh Asisten II Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dengan
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jumlah peserta 43 orang dari 39 Instansi dan SOPD termasuk anggota TNI
dan Polda di Kalimantan Tengah dengan hasil kesimpulan rapat berikut
(http://bpbpk.kalteng.go.id/):
•

Pos Komando Satuan Tugas Penanganan Siaga Kebakaran Hutan dan
Lahan secara resmi telah diaktifkan.

•

Satuan Tugas Penanganan Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan segera
melengkapi personil satuan tugas.

•

Satuan Tugas Penanganan Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan segera
melaksanakan rapat-rapat lanjutan terkait dengan operasi penanganan
kebakaran hutan dan lahan.

•

Satuan Tugas Penanganan Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan wajib
menyampaikan laporan harian kepada Gubernur Kalimantan Tengah
dan lembaga/instansi lainnya.

Gambar 6.4 Pertemuan rutin di Pusdalops PB BPB-PK
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Sebulan setelah aktivasi Posko, BPBPK menjadi tuan rumah pelaksanaan
Apel Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Halaman Kantor
Gubernur Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya dipimpin langsung
oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan apel siaga ini dihadiri oleh
Kepala BNPB Kabupaten, jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi
Kalimantan Tengah, TNI/POLRI, UPT. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) di Kalimantan Tengah, serta tokoh adat dan
agama. Dalam apel ini, Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan agar
Bupati/Walikota dan juga masyarakat, Lembaga/Perusahaan Pemegang Ijin
Usaha, serta tokoh adat serta agama turut mendukung upaya pengendalian
karhutla melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pencegahan ataupun
pemadaman di kabupaten masing-masing. Hal ini perlu dilakukan untuk
meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi peningkatan
intensitas karhutla di Kalimantan Tengah selama musim kemarau. Sejumlah
kegiatan juga dilakukan pada Apel Siaga kali ini, diantaranya aksi demo
pemadaman udara, inspeksi kesiapsiagaan sarana dan peralatan pemadaman,
serta percobaan mesin pemadam.

Gambar 6.5 Pelatihan ujicoba penggunaan alat pemadaman karhutla
(sumber: PUSDALOPS Kalteng)
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Dalam kasus karhutla, BPBPK dan PUSDALOPS membentuk tim
patroli gabungan untuk memantau dan memadamkan titik-titik yang rawan
kebakaran di setiap kabupaten. Anggota tim tersebut adalah staf BPBPK/
BPBD Kota dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, BMKG, UPT.
KLHK (Manggala Agni), Anggota TNI dan Polri. Untuk meningkatkan
kemampuan lapangan tim pemadam kebakaran, maka dilaksanakan
pelatihan ujicoba penggunaan alat pemadaman karhutla (Gambar 6.5). Pada
saat bencana PUSDALOPS PB Memantau, menerima, mencari, mengolah,
verifikasi dan mendistribusikan data/informasi gejala/ancaman/kejadian
bencana serta disseminasi peringatan dini bencana. Selain itu, Melaksanakan
rapat koordinasi dengan instansi terkait di Pusat dalam rangka persiapan PB.
Pasca bencana, Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memanfaatkan fasilitas data/informasi
dan komunikasi yang dikumpulkan pada saat bencana.

6.3 Universitas Palangka Raya
Universitas Palangka Raya (UPR) adalah lembaga pendidikan tinggi
negeri yang terletak di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah sejak
tahun 1963 (upr.ac.id). UPR merupakan universitas tertua dan terbesar
di Kalimantan tengah dengan jumlah mahasiswa mencapai 17.000 orang
dan jumlah dosen sekitar 800 orang yang tersebar pada 7 (tujuh) fakultas
dan program pascasarjana. Sejak tahun 1990an, UPR telah menjadi
pusat penelitian hutan rawa gambut dan lahan gambut di Kalimantan
dengan pusat penelitian yang disebut CIMTROP (Center for International
Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatland), yang didirikan
pada tahun 1998. Pusat riset ini didirikan sebagai hasil dari International
Peat Symposiumdi Palangka Raya. CIMTROP memiliki Laboratorium
Lahan Gambut di Taman Nasional Sebangau yang dikelola bersama Borneo
Nature Foundation (BNF). Puluhan penelitian dan publikasi internasional
telah berhasil diterbitkan dengan kerjasama CIMTROP dan internasional
kolaboratornya selama dua dekade terakhir.
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Salah satu kerjasama UPR dalam pencegahan karhutla di Kalteng
adalah riset dan implementasi melalui berbagai kerjasama internasional.
Salah satu contohnya adalah proyek Indonesia-Jepang untuk Pengembangan
Proyek Mekanisme Implementasi REDD + (IJ-REDD) dimulai pada tahun
2013 ampai dengan 2016 dengan kegiatan pengembangan kapasitas untuk
pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (output 3) didukung oleh Japan
International Cooperation Agency (JICA). Lembaga pendukung lokal di
Kalimantan Tengah adalah Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya.
Pencapaian yang diperoleh dari kegiatan proyek adalah: 1) pemangku
kepentingan pengembangan kapasitas di Indonesia, terutama di provinsi
Kalimantan Tengah, yang telah dilaksanakan melalui Kursus Pelatihan Dasar
(Palangka Raya, 2014), Kursus Pelatihan Intensif (Universitas Hokkaido
-Jepang, 2015), dan Pelatihan Tingkat Lanjut (Palangka Raya, 2016); 2)
Pemasangan dua alat sistem SESAME di Taman Nasional Sebangau dan
KHDTK Tumbang Nusa sebelum musim kebakaran tahun 2015, yang
menghasilkan data yang dapat digunakan untuk memprediksi emisi karbon
dari lahan gambut dan tingkat air pemantauan yang tinggi di lahan gambut
(Gambar 6.6); 3) Buku Manual Perhitungan dan Uji Coba Estimasi Emisi
Karbon dari Lahan Gambut di Kalimantan Tengah (Hamada dkk, 2016).
Selama lokakarya diseminasi manual pada tahun 2016,metode pemantauan
GWL dan GHG menggunakan sistem SESAME II telah diadopsi oleh
Badan Restorasi Gambut.
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Gambar 6.6 Alat Pengukuran Muka Air Gambut Otomatis SESAME II
Saat kebakaran 2015, UPR mendirikan Posko Relawan Universitas
Palangka Raya yang berada di ruang Pasca Sarjana Pengelolaan Sumberdaya
Alam dan Lingkungan. Posko ini menyediakan ruang oksigen beserta masker
N95 dan multivitamin dengan bantuan staf dari Fakultas Kedokteran UPR,
bukan hanya untuk kalangan kampus tetapi juga untuk masyarakat yang
tinggal di kitar kampus. Selain itu, Tim Serbu Api (TSA) Universitas dan
UPT. CIMTROP juga membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan
gambut yang berada di sekitas kampus UPR dan Taman Nasional Sebangau.
Saat puncak kebakaran gambut, UPT. CIMTROP UPR bersama Universitas
Kitakyushu Jepang, dan Foundation for the Advancement of Industry
Science and Technology (FAIS) menguji efektivitas teknologi busa untuk
memadamkan gambut yang terbakar, dalam eksprimen di Posko Tim Serbu
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Api, Kecamatan Kalampangan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
(Gambar x). Areal kebakaran gambut disemprot busa setinggi 10 -15 cm
dari permukaan tanah sebanyak dua kali. Penyemprotan menggunakan 3-5
lt air per meter persegi dengan satu persen busa. Teknik ini dianggap cukup
efektif karena busa akan menutup pori-pori gambut sehingga menghambat
terjadinya kebakaran kembali setelah pemadaman.

Gambar 6.7 Ujicoba pemadaman kebakaran (Sumber: UPT. LLGCIMTROP)
BRG bekerjasama dengan UPT. LLG - CIMTROP UPR melakukan
7 (tujuh) riset aksi dan proyek percontohan untuk rewetting, revegetasi dan
revitalitation (3R) di eks PLG Kalteng pada tahun 2017. Riset aksi yang
pertama dilakukan di 2 (dua) identifikasi karakteristik gambut berbagai jenis
dan penggunaan lahan yaitu: Desa Tanjung Taruna (gambut ombrogenik),
dan Desa Kanamit Barat (gambut transisi) dengan alat geolistrik seperti
Gambar 6.8. Selanjutnya, penelitian Potensi Komoditas Lokal di Lahan
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Gambut yang dilakukan di enam kecamatan yaitu Jabiren Raya, Kahayan
Hilir, Maliku, Pandih Batu, Kahayan Kuala dan Sebangau Kuala. Berdasarkan
peta distribusi tanah, wilayah ini memiliki 25% tanah mineral dan 75%
tanah gambut. Penelitian tentang Standar Sekat Kanal juga dilakukan untuk
menemukan metode untuk meningkatkan fungsi ekosistem gambut adalah
dengan teknik restorasi air seperti pembangunan sekat kanal yang efektif dan
efesien (Gambar 6.7). Semetara, proyek percontohan fokus pada kegiatan
berikut ini yaitu 1) Implementasi Paludikultur dan Agroforestri; 2) Restorasi
Terpadu untuk Mendukung Pengembangan Ekowisata; 3) Pengembangan
Ekonomi Masyarakat Melalui Perikanan Rawa dan 4) Konstruksi Sekat
Kanal. Lokasi sasaran adalah daerah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)
Kahayan - Sebagau, yang terletak di wilayah administratif Kota Palangka
Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.
Tahun 2018, kerjasama tersebut dilanjutkan dengan proyek percontohan
Desa Tumbang Nusa dan Desa Pilang, kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten
Pulang Pisau. Kedua desa ini mengalami kebakaran hutan dan lahan yang
parah tahun 2015, dimana sebagian lahan gambut terbakar dan sekarang
mejadi lahan terlantar. Revitalisasi mata pencaharian masyarakat lokal sangat
perlu dilakukan supaya restorasi gambut bisa berjalan dengan baik. Berikut ini
4 (empat) proyek percontohan lanjutan:
•

Kajian potensi ekowisata terintegrasi di lahan gambut dan strategi
pengembangannya

•

Efektifitas sekat dan penimbunan kanal sebagai infrastruktur pembasahan
untuk mengatur tinggi muka air pada KHG Kahayan Sebangau

•

Pilot Model Restorasi Gambut Terintegrasi

•

Kajian Model Budidaya Ikan Lokal Rawa Gambut Terintegrasi dengan
Kegiatan Pembasahan (Rewetting) dan paludikultur di Desa Pilang
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Gambar 6.8 Pengukuran ketebalan gambut dengan geolistrik di Desa
Kanamit Barat, Pulang Pisau

Gambar 6.9 Model sekat kanal di Desa Tanjung Taruna, Pulang Pisau
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6.4 Lembaga Internasional
dan Intergovermental
Sepanjang sejarah PLG terdapat beberapa kegiatan riset dan percontohan
dari beberapa negara donor yang bekerjasama dengan institusi lokal dan
nasional untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka pemanfaatan
maupun pemulihan ekosistem gambut di Kalimantan Tengah. Berdasarkan
beberapa laporan, terdapat setidaknya 3 (tiga) periode kegiatan-kegiatan
tersebut yaitu (i) pra-REDD+ (sebelum 2007), perkenalan konsep REDD+
(2007 - 2015), dan pasca kebakaran 2015. Sebelum dikeluarkannya Inpres
No. 2 Tahun 2007, suatu konsorsium terbentuk dengan dukungan dari
Pemerintah Belanda yang beranggotakan 5 (lima) organisasi yaitu BOS,
CARE-Indonesia, Universitas Palangka Raya, Wetland Internasional dan
WWF Indonesia dengan nama The Central Kalimantan Peatland Project
(CKPP). Proyek bersama dengan masyarakat setempat membangun
18 bendungan di kanal drainase yang besar dan lebih dari 150 blok di
saluran drainase kecil untuk memulihkan hidrologi puluhan ribu hektar
(http://www.ckpp.org). Pada tahun 2010, The Kalimantan Forests and
Climate Partnership (KFCP) dengan dukungan dari Pemerintah Australia
diluncurkan sebagai salah satu aktivitas demontrasi REDD+ di Indonesia.
Proyek ini berlokasi di Kabupaten Kapuas yang termasuk di areal eks-PLG
yang mencakup 120.000 ha, dibatasi oleh Sungai Kapuas (barat) dan Sungai
Mentangai (timur). KFCP telah memfasilitasi pembentukan hutan desa di
tiga desa, dan mendukung pengembangan unit pengelolaan hutan untuk
konservasi (Atmadja dkk, 2014).
Pasca kebakaran parah tahun 2015, terdapat banyak proyek
internasional yang berfokus pada masalah restorasi gambut dan penanganan
kebakaran, dimana kondisi yang serupa pernah direkam oleh Dennis (1999)
setelah terjadinya kebakaran parah tahun 1997. Daftar kegiatan-kegiatan di
Kalimantan Tengah sejak tahun 1999 sampai sekarang disajikan pada Tabel
6.1.Ada beberapa institusi internasional yang pernah dan sedang bekerja
dalam pencegahan kebakaran, pembangunan infrastuktur pembasahan dan
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revitalisasi perekonomian masyarakat melalui beberapa proyek percontohan
terutama di bekas lahan gambut, seperti WWF, CPI, BNF, BOSF, USAID,
AUSAID, JICA, KOICA, GGGI, dan CIFOR. Lembaga intergovernmental
yang juga memiliki beberapa proyek jangka pendek dan jangka panjang
di Kalimantan Tengah, seperti UNEP/UNREDD+, UNOPS, UNESCO,
ILO, dan FAO.
Tabel 6.1 Ringkasan kegiatan lembaga internasional dan inter-govermental
di Kalimantan Tengah
No

Tahun

Proyek

Fokus

Situs

Pendanaan

1

1999 sekarang

The Orangutan Tropical
Peatland Project (OuTrop)

Konservasi
Biodiversitas

Hutan
Sebangau

BNF

2

2002 -2017

Proyek Taman Nasional

Membangun
Dam, revegetasi

Taman
Nasional
Sebangau

WWF
Indonesia

3

2005 -2008

Central Kalimantan
Peatland Project

Membangun Dam

Eks -PLG
& Taman
Nasional
Sebangau

The Ministry
of Foreign
Affairs of the
Netherlands

4

2005 -2008

The Mawas project

Carbon Scheme

Blok E PLG

Shell Canada

5

2007 2018

The Mawas Peatland
Conservation Project

Konservasi
Biodiversitas

Blok E PLG

BOSF

6

2008 -2012

Kalimantan Forests and
Climate Partnership

Rehabilitasi lahan
gambut

Block A PLG

Government
of Australia

7

2008 -2018

Rimba Raya Biodiversity
Reserve Initiative

Konservasi
Biodiversitas

Seruyan

PT Rimba
Raya
Conservation

8

2009 -2014

Wild Fire and Carbon
Management in PeatForest in Indonesia

Monitoring
Kebakaran

Block C PLG

JICA, JST

9

2010-2013

Establishment of
Budidaya tanaman
agricultural development
pangan
plans and model projects in
Central Kalimantan

Eks-PLG

KOICA
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Tabel 6.1 Ringkasan kegiatan lembaga internasional dan inter-govermental
di Kalimantan Tengah (lanjutan)
No

Tahun

10

2010-2018

Green Growh Program

Proyek

Perencanaan di
tingkat subnasional

Fokus

11

2012-2013

Green Livelihoods Access
for Central Kalimantan’s
Inclusive Environmental
Response to Climate
Change (GLACIER)

Infrastuktur, akses, Block C PLG
perikanan

12

2012-2013

Forest fire prevention
Budidaya tanaman
through agricultural
pangan
innovation in the ex-Mega
Rice project area in Central
Kalimantan

Eks-PLG

Food and
Agriculture
Organization
(FAO)

13

2013 -2015

Filling a Critical Gap
in Indonesia’s National
Carbon Monitoring,
Reporting, and
Verification Capabilities
for Supporing REDD+
Activities: Incorporating,
Quantifying and Locating
Fire Emissions from within
Tropical Peat-swap Forest

Monitoring
Kebakaran

Blok E PLG

NASA

14

2013-2016

Indonesia Japan REDD+

Monitoring tata air Eks -PLG
& Taman
Nasional
Sebangau

JICA

15

2015-2016

Study on Implementing
Ecohydrological
Approaches Towards
Sustainable Management
in Peatlands Project

Monitoring tata air Block C PLG

APCE
UNESCO

16

2015-2019

Lestari Project

Konservasi
biodiversitas

Katingan Kahayan

USAID

17

2016 sekarang

Katingan - Mentaya Project Konservasi
biodiversitas

Katingan Mentaya

PT. Rimba
Makmur
Utama
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Tengah dan
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Pendanaan
GGGI

the
International
Labour
Organization
(ILO)
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Tabel 6.1 Ringkasan kegiatan lembaga internasional dan inter-govermental
di Kalimantan Tengah (lanjutan)
No

Tahun

Proyek

Fokus

Situs

Pendanaan

18

2016 sekarang

GAMBUT Project

Monitoring
kebakaran

Kalimantan
Tengah,
Kalimantan
Barat, Riau,
Sumatera
Selatan

UNOPS,
UNEP,
USAID

19

2016 2022

Improving Community
Fire Management and
Peatland Restoration in
Indonesia

Konservasi
biodiversitas,
Monitoring
kebakaran

Blok C dan E
PLG

ACIAR

20

2017-2020

Enhancing climate-resilient Monitoring
livelihoods in boreal and
Kebakaran
tropical high carbon forests
and peatlands

Kalimantan
Tengah dan
Khabarovsk

CIFOR

21

2018

HAZE Project

Kalimantan
Tengah, Riau,
Sumatera
Selatan

MTIF UNESCO

Pendidikan

Berikut ini contoh kegiatan yang pernah didukung oleh The United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
bersama Asia Pacific Center for Ecohydrology (APCE) pasca kebakaran
tahun 2015. Proyek pertama adalah Study on Implementing Ecohydrological
Approaches Towards Sustainable Management in Peatlands. Proyek ini
merupakan kolaborasi antara Universitas Palangka Raya, Universitas
Lambung Mangkurat, Balai penelitian Pertanian Lahan Rawa, Balai
Rawa dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Salah satu rekomendasi
pentingnya adalah meyimpulkan bahwa kehilangan karbon melalui air
dan emisi karbon dari lahan gambut dipengaruhi oleh sifat biogeokimia
gambut yang melekat yaitu pengeringan yang tidak dapat dibalik, dan
kondisi lingkungan, terutama kondisi hidrologis (permukaan air) dan
penggunaan lahan. Pengaturan ekohidrologi yang baik cenderung
mencegah terjadinya kebakaran gambut berulang terutama di blok C eks
PLG. Tahun 2018, Pemerintah Malaysia melalui Malaysia Fund-in Trust
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(MFIT) dalam Malaysia – UNESCO Cooperation Programme (MUCP)
bersama Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan bersama
UPT. Laboratorium Lahan Gambut (LLG) – CIMTROP, Universitas
Palangka Raya bekerjasama untuk memproduksi materi edukasi tentang
pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk siswa, mahasiswa dan
petani di Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Ada 2 (dua)
jenis kegiatan yang fokus di Kalimantan Tengah, yaitu pelatihan training
of traineer (ToT) mendongeng untuk guru-guru (Gambar 6.10) dan fokus
grup diskusi “Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar” di Kabupaten Pulang Pisau
dan Kalimantan Tengah (Gambar 6.11).

Gambar 6.10 Kegiatan ToT Belajar Dogeng Cerita Karhutla, Pulang Pisau
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Gambar 6.11 Perangkat Kelurahan dan Perwakilan Kapolsek Barito Selatan
mengikuti FGD PLTB, Barito Selatan
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Indonesia, during the 2015 El Ninõ, Atmos. Chem. Phys., 16, 11711–
11732, https://doi.org/10.5194/acp-16-11711- 2016, 2016.

98.

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia No.SE/15/XI/2016
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

124

Daftar Pustaka

99.

Sutcu, H. 2007.Pyrolisis by thermogravimetric analysis of blends of
peat with coals of different characteristics and biomass.Journal of the
Chinese Institute of Chemical Engineers 38: 245-249.

100. Szubski, C. 2016. Singapore: Air Pollution. https://sportifycities.com/
singapore-air-pollution/(diakses 10 September 2018)
101. Tantulo, U., Wulandari, L., Ardianoor., Monalisa, SS. 2017.
Community Economic Development Through Swampfish Fishery.
UPT. LLG CIMTROP, University of Palangka Raya.
102. Tata,HL. 2016. Prospek Paludikultur Ekosistem Gambut Indonesia.
FORDA Press. Bogor
103. Thabethe, NDL, Engelbrecht, JC., Wright, CY., Oosthuizen,
MA. 2013. Human health risks posed by exposure to PM10 for
four life stages in a low socio- economic community in South
Africa. Pan African Medical Journal. 2014; 18:206 doi:10.11604/
pamj.2014.18.206.3393
104. Tim Kaji Ulang. 1998. Laporan Kaji Ulang II, Proyek Pengembangan
Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah, Jakarta, Juni
1998.
105. Triutomo, S.,, Herlianto, M., Luthfi,A., Suprapto, U., Zamzani, F.,
Karwadi, IGP., Hariadi, Sumarsono, T., Purba, ES., Rosya,A., Irawan,
F., Maryanto, Harianto,T., Supriyati, Novanti, R., Sutrisno. 2013.
Rencana Kontinjensi Nasional Menghadapi Ancaman Bencana Asap
Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
106. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang
Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework
Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan
Iklim)

125

Pengenalan Bencana
Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas

107. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan
108. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
109. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana.
110. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.
111. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014
tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze
Polution(Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)
112. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
113. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
114. UNISDR. 2009. UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction.
Geneva: UNISDR
115. Usup, A. 2004. Peat Fire Characteristics in Central Kalimantan.
Dissertation for Ph.D degree in Hokkaido University.
116. Usup, A., Y. Hashimoto, H. Takahashi and H. Hayasaka. 2004.
Combustion and thermal characteristics of peat fire in tropical peatland
in Central Kalimantan. TROPICS, 14, 1, 1-19.
117. van der Werf, G. R., Randerson, J. T., Giglio, L., van Leeuwen, T. T.,
Chen, Y., Rogers, B. M., Mu, M., van Marle, M. J. E., Morton, D.
C., Collatz, G. J., Yokelson, R. J., and Kasibhatla, P. S.: Global fire
emissions estimates during 1997–2016, Earth Syst. Sci. Data, 9, 697720, https://doi.org/10.5194/essd-9-697-2017, 2017.

126

Daftar Pustaka

118. Van Mead, N. 2017. Pant by numbers: the cities with the most
dangerous air, listed. The Guardian, February 13.
119. W. M. Erb, E. J. Barrow1,3, A. N. Hofner1,3, S. S. Utami-Atmoko3,4,5
& E. R. Voge. 2018. Wild re smoke impacts activity and energetics of
wild Bornean orangutans. Scientific Reports 8:7606. DOI:10.1038/
s41598-018-25847-1
120. Wooster, M.J. Perry , G.L.W. and Zoumas, A. Fire, drought and El
Niño relationship on Borneo (Southeast Asia) in the pre-MODIS era
(1980-2000). Biogeosciences, 9, 1, 317-340, 2012.
121. Xing,YF., Xu,YH., Shi,MH., Lian., YX. 2015. The impact of PM2.5 on
the human respiratory system. Journal of Thoracic Disease 8(1):E69E74
122. Yohei, H., Tsuji,N., Takahashi,H., Shigenaga, Y., Sari, ENN., Naito,
R., Hidayat, GG., Kobayashi, H., Takahara, S., Yulianti, N., Jagau,
Y., Osaki, M. 2016. Evaluation of carbon emission from tropical
peatland in central Kalimantan, Indonesia and technology transfer
of the evaluation method. Proceedings of the 15th International Peat
Congress. Sarawak Malaysia.
123. Yulianti, N. 2011. The health effect of smoke and haze from tropical
forest-peat fires. In: Textbook for summer school 2011 in Indonesia
“Management strategy of tropical peatland: development and conservation”,
Nov. 8-19, 2011. Integrated field environmental science global center
of excellent (IFES-GCOE) Indonesia liason office, Bogor, Indonesia.
pp. 114-115.
124. Yulianti, N. 2016. Dilema Masa Depan Lahan Gambut Kalteng.
Majalah Danum. Ranu Welum Media. Palangka Raya
125. Yulianti, N., and H. Hayasaka. 2013. Recent active fires under El
Niño conditions in Kalimantan, Indonesia, Am. J. Plant Sci., 4(3A),
685–696, doi:10.4236/ajps.2013.43A087.

127

Pengenalan Bencana
Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas

126. Yulianti, N., Barbara, B., Teguh, R.,. Firdara E.K. 2014. Development
of Fire Early Warning Technology for Sustainable Oil Palm Agroecosystem in Peatland. Yearly Report. University of Palangka Raya.
127. Yulianti, N., H. Hayasaka, A. Usup. 2014. Biomass fuels properties
from burned peatland. Jurnal AGRI PEAT, 15, 1, 10-16.
128. Yulianti, N., Hayasaka, H., & Usup, A. 2012. Recent forest and peat
fire trends in Indonesia, the latest decade by MODIS hotspot data.
Global Environmental Research, 16, 105-116.
129. Yulianti, N., Sabiham, S., Ardiansyah, M., Sutarta, E.S., Darmosarkoro,
W. 2009. Carbon Losses Potency as Effect of Pseoudosand in After
Converted to Oil Palm Agroecosystem. AgriPeat Journal Vol. 10 (1)
pp. 13-18
130. Yupi, H.M., Darung, U., Kusin, K., Darma, F., Murni, E., Gagah.
2017. Konstruksi Kanal Blocking. Laporan. UPT. LLG CIMTROP,
Universitas Palangka Raya.
131. Yuprin, AD., Daus, W., Asi, N., Rotinsulu, JM., Astuti, MH., Torang.,
I. 2017. Potensial Komoditas Lokal di Lahan Gambut. Laporan. UPT.
LLG CIMTROP, Universitas Palangka Raya.
132. Harris, N., Minnemeyer, S., Stolle, F., Payne O. 2015. Indonesia’s
Fire Outbreaks Producing More Daily Emissions than Entire US
Economy.
https://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia-s-fireoutbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy
(diakses 10 September 2018).
133. WHO, 2018. Ambient (outdoor) air quality and health. http://www.
who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-qualityand-health (diakses 20 Agustus 2018).

128

Daftar Pustaka

134. Endarwati dan Yunita. 2016. Analisa dat titik panan (hotspot) dan
kebakaran lahan dan hutan tahun 2015. Direktorat Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jakarta.
135. UNFCC. 2018. Nationally Determined Contributions (NDCs).
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationallydetermined-contributions/ndc-registry (diakses 16 Agustus 2018)
136. NOAA. 2018. High Resolution Rapid Refresh. https://rapidrefresh.
noaa.gov/hrrr/HRRRsmoke/ (diakses 28 September 2018).
137. IPCC. 2010. The Regional Impacts of Climate Change. http://
www.ipcc.ch/ipccreports/sres/regional/index.php?idp=49 (diakses 15
Agustus 2018)
138. CAL FIRE. 2017. California Statewide Fire Map 2017. http://www.
fire.ca.gov/general/firemaps(diakses 12 September 2018)
139. CALFIRE. 2018. California Statewide Fire Map 2018. http://www.
fire.ca.gov/general/firemaps(diakses 12 September 2018)
140. Natural Resources Canada, 2018. Fire Behaviour. https://www.nrcan.
gc.ca/forests/fire-insects-disturbances/fire/13145 (diakses 20 Agustud
2018).

129

Biodata Penulis

Nina Yulianti. Penulis adalah dosen di Universitas
Palangka Raya sejak tahun 2005. Lulusan sarjana
dari Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian
Universitas Lambung Mangkurat tahun 2004,
magister di Sekolah Pascasarjana Program Studi
Ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor tahun 2009,
doktoral di Sekolah Pascasarjana Teknik Hokkaido
University tahun 2013. Sekarang sedang menjalani
SAME 2018 visiting researcher di Center of South
East Asia Studies, Kyoto University. Telah mengikuti Diploma on Special
Coordinated Training Program for Sustainability Leaders (StraSS) pada
Center of Sustainability Science (CENSUS) Hokkaido University tahun
2013 dan ProSPER.Net Leadership Programme inisiasi dari UNU - AKEPT
Ministry of Education Malaysia tahun 2015. Sejumlah dana hibah yang
diperoleh seperti Kajian Wanita Kemendikbud Tahun 2007, kompetitif
nasional skema MP3EI Kemenristekdikti Tahun 2014-2015, KKP3N
-Kementerian Pertanian Tahun 2015, Riset Bersama APCE - UNESCO
Tahun 2016 dan Riset Aksi Badan Restorasi Gambut Tahun 2017. Terlibat
pada berbagai proyek kerjasama Internasional sejak tahun 2014 seperti (i)
JST-JICA Project for Wildfire and Carbon Management in Indonesia, (ii)
NASA-Funded Project for Filling a Critical Gap in Indonesia’s National
Carbon Monitoring, Reporting, and Verification Capabilities for Supporing
REDD+ Activities: Incorporating, Quantifying and Locating Fire Emissions
from within Tropical Peat-swap Forest, (iii) CSEAS, Kyoto University&

Pengenalan Bencana
Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas

CIFOR Joint Research Project for Health Impact of Haze Pollutants Caused
By Peatland Fires in Indonesia, (iv) Asia-Pacific Network Project for Climate
Change, Biomass Burning and Biogenic Emission Impact on Surface
ozone and Particulate Matter in Southeast Asia dan (v) ACIAR Project
for Improving Community Fire Management and Peatland Restoration
in Indonesia. Aktif juga menulis pada jurnal, pertemuan ilmiah tingkat
nasional dan internasional serta artikel koran dan majalah lokal sejak tahun
2006. Di samping itu, pernah menjadi Koordinator Regional pada JICA
Indonesia Japan (IJ) - REDD+ Project, pengajar tamu pada UNORCID
REDD+ Academy dan UNOPS Trainer untuk Fire Risk System (FRS). Sejak
tahun 2016, penulis ditugaskan menjadi pengelola Program Doktoral Ilmu
Lingkungan, Koordinator Divisi Kebakaran dan Emisi UPT. Laboratorium
Lahan Gambut -CIMTROP, Universitas Palangka Raya, Tim Ahli Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL) Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim
Naskah Akademi Rancangan Revisi Peraturan Daerah Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan.

132

