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Kata Pengantar

Buku yang berjudul “PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI WILAYAH KOMUNITAS TERDAMPAK ASAP”merupakan
salah satu produk kerja sama penelitian antara Departemen Silvikultur
(DSVK), Fakultas Kehutanan IPB (IPB), dengan Kantor UNESCO
Jakarta di bawah Unit Social and Human Sciences (SHS) melalui Proyek
“Addressing Environmental, Social and Ethical Challenges of the Annual Haze
in South East Asia: Bioethics and Sustainability Science in Action”dengan
dukungan pendanaan Malaysia-Funds-in-Thrust sebagai bagian dari
Program Malaysian-UNESCO Cooperation Program (MUCP). Isi buku
menggambarkan bagaimana kondisi kebakaran saat ini, dampak merugikan
terhadap kesehatan, dampak terhadap flora dan fauna, upaya pengendalian
baik menggunakan tinggi muka air tanah hingga pada aplikasi di lapangan
yang dilakukan di salah satu Desa yaitu Desa Sungai Rawa, Kecamatan
Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang merupakan salah satu
daerah terdampak asap serta contoh lain dari Kalimantan Barat, yaitu dari
Desa Jungkat, Kabupaten Kubu Raya. Fakta lapangan menunjukkan bahwa
terdapat keinginan masyarakat untuk berubah, yaitu tidak lagi mengggunakan
api dalam penyiapan lahannya, tetapi tanpa api. Hanya saja yang akan
menjadi persoalan mendasar dalam implementasinya ke depan adalah pasar
produk hasil Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), tidak diakomodir oleh
pasar yang berakibat terakumulasi produk tersebut yang pada akhirnya akan
mengganggu sirkulasi pelaksanaan PLTB tersebut. Tanpa campur tangan
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yang signifikan terhadap produk hasil PLTB tersebut, akan menimbulkan
masalah baru di wilayah yang sudah terbebas dari asap hasil pembakaran
tersebut. Semoga buku ini bermanfaatnya bagi yang membacanya.
Darmaga, Sepetember 2018
Tim Penulis DSVK-IPB
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Bab I. Pendahuluan

Berdasarkan kadar bahan organik dan ketebalan bahan organiknya, tanah
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1. tanah mineral, yaitu tanah dengan kandungan bahan organik yang
rendah, dan
2. tanah gambut atau tanah organik, yaitu tanah dengan kandungan bahan
organik tinggi.
Tanah gambut merupakan tanah yang terbentuk dari akumulasi penumpukan
sisa tumbuhan yang mengalami dekomposisi tidak sempurna dalam jangka
waktu yang lama, sehingga memiliki kandungan bahan organik yang tinggi.
Jenis tanahnya tergolong organosol, podsol, maupun glei humus. Proses
dekomposisi yang tidak sempurna ini terjadi karena berlangsung dalam
kondisi oksigen yang sangat terbatas atau anaerob. Pemerintah Indonesia
melalui PP No. 57/2016 mendefiniskan gambut sebagai material organik
yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi
tidak sempurna dengan ketebalan 50 centimeter atau lebih dan terakumulasi
pada rawa. Gambut dapat memiliki ketebalan hingga lebih dari 20 m.
Luas lahan gambut di seluruh dunia menurut Wetland Internasional adalah
381,4 juta hektare. Sebagian besar lahan gambut dunia terdapat pada
wilayah sub-tropis. Berdasarkan letaknya, sebaran gambut dunia adalah
sebagai berikut:
1. Eropa dan Rusia: 44,08%
2. Amerika: 40,50%
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3. Afrika: 3,41%
4. Indonesia: 6,95%
5. Asia lainnya: 2,74%
6. Australia dan Pasifik: 1,91%
7. Antartika: 0,41%
Sekitar 50% dari total lahan gambut tropika dunia berada di Indonesia,
hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan lahan gambut tropika
terluas di dunia. Luas gambut di Indonesia menurut Ritung et al. (2010)
adalah 14,9 juta ha. Dengan luasan tersebut, Indonesia merupakan negara
ke-empat yang memiliki luasan gambut terbesar di dunia, setelah Rusia
(137,5 juta hektare), Kanada (113,4 juta hektare), USA (22,4 juta hektare).
Gambut Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Lahan gambut merupakan ekosistem lahan basah yang spesifik dan memiliki
fungsi ekologis penting sebagai ekosistem penyangga kehidupan dan,
pengatur hidrologi dan debit air pada musim hujan dan musim kemarau.
Jika tidak mengalami gangguan, lahan gambut dapat menyimpan air
sebanyak 0,8–0,9 m3/m3 (Murdiyarso et al. 2004) sehingga menjadikan
gambut berfungsi sebagai cadangan (reservoir) air dengan kapasitas yang
sangat besar,dan menjadikan gambut. sebagai pengendali suplai air dan
pengendali banjir.
Tanah gambut dapat menyimpan air dalam jumlah yang besar, hingga
13–15 kali lipat dibandingkan berat gambut itu sendiri. Gambut bersifat
seperti spons. Gambut akan menyerap dan menyimpan air pada musim
hujan dan akan mengeluarkannya secara perlahan ke daerah sekitarnya
pada saat musim kemarau. Hal inilah yang menyebabkan pada kondisi
alaminya, lahan gambut selalu basah dan tergenang air sepanjang tahun.
Gambut yang masih normal sangat efektif sebagai pencegah bencana banjir
karena kemampuannya menyimpan air yang sangat banyak tersebut, namun
penelitian kami pada lahan gambut yang telah terdegradasi di wilayah eks-
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Lahan Gambut Sejuta Hektare (PLG), Kalimantan Tengah menunjukkan
gambut yang terdegradasi telah kehilangan kemampuannya dalam menyerap
dan menyimpan air.
Selain fungsinya sebagai pengatur hidrologi, kemampuan lahan gambut
dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan gambut juga berperan
sebagai pengendali iklim global. Sekitar 46 Gt karbon atau 8–14 % dari
karbon pada gambut di seluruh dunia tersimpan di lahan gambut Indonesia
(Maltby dan Immirizi 1993). Oleh karena itu, setiap kerusakan yang terjadi
di lahan gambut akan menyebabkan hilangnya karbon ke udara dan menjadi
penyebab utama terjadinya pemanasan global. Tingginya tingkat kehilangan
CO2 ke udara jika terjadi kerusakan pada gambut, baik melalui penebangan
liar, konversi lahan gambut, ataupun kebakaran lahan diakibatkan komposisi
bahan pembentuk gambut yang terdiri dari bahan organik yang mengandung
lebih dari 50% karbon sebagai unsur pembentuknya.
Banyaknya kandungan bahan organik yang terdapat pada gambut ini
menjadikan lahan gambut dapat meningkatkan kemampuannya dalam
menyerap karbon, jika lahan gambut dilindungi pada kondisi alaminya.
Namun jika mengalami gangguan, lahan gambut berpotensi menjadi
sumber karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrous oksida (N2O)
yang cukup besar (Murdiyarso et al. 2004). Hasil kajian kami pada kejadian
kebakaran gambut di Indonesia pada dua dekade terakhir memperlihatkan
terjadinya kenaikan signifikan CO2 dunia pada saat terjadi kebakaran gambut
yang besar di Indonesia.
Untuk membedakan tanah gambut dari tanah mineral dapat dilakukan
dengan mengetahui ciri-ciri gambut. Beberapa ciri yang dimiliki oleh
gambut adalah sebagai berikut:
•

Memiliki tekstur yang lunak, lembek dan basah

•

Memiliki warna gelap (cokelat tua atau cokelat kemerahan)

•

Memiliki tekstur yang lunak, lembek, dan basah

•

Jika diremas dengan kuat maka kandungan air yang terdapat di gambut
akan ke luar
3
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•

Memiliki pH yang rendah atau sifat keasaman yang tinggi Pada umumnya
lahan gambut tropis memiliki pH antara 3–4,5

•

Gambut tropis pada umumnya memiliki berat jenis/bobot isi/Bulk
Density (BD) yang rendah (0,1 –0,3 g/cm3)

•

Memiliki porositas yang tinggi (70–95%)

•

Memiliki nilai KTK (Kapasitas Tukar Kation) yang tinggi dan nilai KB
(Kejenuhan Basa) yang rendah, sehingga berakibat gambut memiliki
kondisi unsur hara yang rendah.

•

Mengandung banyak bahan organik, namun cenderung tidak subur.
Berdasarkan letak geografisnya, gambut Indonesia termasuk ke dalam
gambut tropis. Gambut tropis terbentuk dari pepohonan yang heterogen,
berbeda dengan gambut di wilayah temperate dan sub-tropika yang
berasal dari bahan-bahan pembentuk yang lebih homogen (rerumputan,
lumut, tanaman herba). Kecenderungan gambut tropika tidak subur
ini diakibatkan tingginya dominasi lignin pada bahan pembentuknya.
Gambut di Indonesia dibentuk oleh akumulasi residu vegetasi tropis
yang kaya akan kandungan lignin dan nitrogen.

•

Banyak terbentuk di wilayah jenuh air seperti rawa, cekungan, atau
daerah pantai.

•

Karena lambatnya proses dekomposisi,,di ekosistem rawa gambut masih
dapat dijumpai batang, cabang dan akar besar.

•

Dalam kondisi normalnya, lahan gambut akan selalu tergenang. Namun
gambut yang telah terdegradasi akan kehilangan sifatnya sebagai
penyimpan air sehingga cenderung kering dan memiliki drainase yang
buruk.

•

Jika kita berjalan di atas lapisan gambut yang telah terdegradasi, maka
pijakan kita seolah-olah memantul kembali. Semakin dalam lapisan
gambut maka pijakan kita akan terasa semakin memantul. Hal ini
diakibatkan struktur gambut yang seperti spons dan banyaknya rongga
yang terdapat pada gambut.
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Dari beberapa ciri tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tanah gambut
meruapakan tanah yang basah, memiliki pH rendah sehingga bersifat
masam, dan cenderung tidak subur. Dengan demikian pada dasarnya lahan
gambut tidak cocok untuk dijadikan lahan untuk bercocok tanam. Namun
demikian, lahan gambut merupakan sumberdaya yang sangat penting karena
mempunyai potensi pemanfaatan yang beragam.
Pengelolaan lahan gambut di Indonesia telah lama dilakukan oleh masyarakat
lokal di berbagai daerah secara arif dan mengedepankan kebijakan lokal yang
berorientasi pada pelestarian alam. Namun seiring pesatnya pertambahan
jumlah penduduk yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan lahan dan
sumber daya alam lainnya, pembukaan dan pengelolaan lahan gambut di
Indonesia saat ini dilakukan secara luas dan terus menerus, sehingga banyak
lahan gambut yang saat ini telah dikonversi menjadi peruntukan yang lain
seperti pemukiman dan perkebunan kelapa sawit. Pemanfaatan lahan gambut
ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam konversi
hutan, industri perkayuan, transmigrasi dan pemukiman penduduk serta
perluasan lahan pertanian. Praktik yang biasanya diterapkan adalah dengan
melakukan deforestasi yang diikuti dengan pembangunan kanal atau saluran
drainase untuk mengeringkan air yang tertahan di lahan gambut. Sangat
disayangkan, praktik konversi dan pemanfaatan lahan gambut pada saat ini
lebih memerhatikan nilai ekonomi dan sering dilakukan secara serampangan
dengan tidak mempertimbangkan kemungkinan hilangnya fungsi hidrologis
dan ekologis gambut.
Pemerintah Indonesia telah mengarahkan pemanfaatan lahan rawa pasang
surut untuk budidaya pertanian berdasarkan ketebalan gambut sebagai
berikut:
•

Ketebalan gambut kurang dari 1 meter diarahkan untuk pengembangan
padi sawah

•

Ketebalan gambut 1–2 meter untuk tanaman pangan/semusim

•

Ketebalan gambut 2–3 meter untuk tanaman hortikultura, tahunan,
dan perkebunan, dan
5
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•

Gambut dengan ketebalan lebih dari 3 m diarahkan untuk kawasan
konservasi lingkungan dan peresapan air.

Walaupun telah disusun regulasi yang ketat oleh pemerintah, masih banyak
ditemukan pelanggaran dilapangan, baik oleh pengusaha ataupun masyarakat,
yang tetap membuka usahanya di gambut berke dalaman lebih dari 3
meter. Tanah gambut yang selalu basah dan tergenang menjadikan gambut
menjadi lahan yang tidak ramah bagi budidaya pertanian dan perkebunan,
sehingga pihak pengusaha membuat kanal-kanal untuk menyedot air dari
lahan gambut yang digunakan untuk pengusahaan. Namun di lapangan
banyak terlihat pembuatan kanal ini tidak memerhatikan topografi dan
aspek hidrologis kawasan gambut, sehingga yang terjadi adalah pengeringan
gambut akibat turunnya groundwater level (GWL) atau muka air tanah.
Dampak drainase dan pembangunan kanal di lahan gambut yang dilakukan
secara serampangan dan tidak mempedulikan topografi lahan gambut akan
mempengaruhi keseimbangan karbon dan membuat karbon yang tersimpan
di gambut akan terlepas ke udara. Drainase pada gambut ini juga akan
menyebabkan terjadinya oksidasi pirit yang akan menurunkan tingkat
produktivitas lahan gambut. Selain itu drainase pada lahan gambut akan
menyebabkan terjadinya penurunan permukaan gambut (subsidensi) dan
akan menyebabkan keringnya lahan gambut akibat penurunan muka air
tanah (groundwater level).
Keringnya gambut ini akan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran
gambut. Hasil observasi kami pada 300 sumur pantau di wilayah eks-PLG
mengindikasikan turunnya GWL pada lahan gambut di wilayah tersebut,
menyebabkan sangat keringnya gambut terutama pada musim kemarau,
dan pada akhirnya memudahkan terjadinya kebakaran gambut di wilayah
tersebut. Puncak kebakaran gambut di area Eks-PLG dimulai pada saat
GWL turun hingga lebih dari -40 cm di bawah permukaan gambut. Karena
itu penulis merekomendasikan nilai -40 cm sebagai tinggi muka air tanah
terendah yang harus dipertahankan di areal gambut untuk mencegah
terjadinya kebakaran gambut.
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Lahan gambut dapat menyusut atau bahkan hilang, jika tidak dikelola secara
baik. Penyebab umum penyusutan lahan gambut di Indonesia, umumnya
disebabkan oleh pemanfaatan lahan gambut dan dikelola secara intensif
tanpa mempertimbangan kaidah konservasi tanah dan air. Buku ini akan
memberikan pedoman praktis pengelolaan lahan gambut bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat, berdasarkan pada hasil-hasil kajian penulis
di beberapa wilayah gambut di Indonesia dan beberapa hasil penerapan
pengeloaan gambut secara lestari yang telah dipraktikkan oleh masyarakat.

7
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Bab II.
Dampak Kebakaran Terhadap
Kesehatan Manusia
Produk Utama Hasil Kebakaran Hutan Dan
Lahan
Hazard (bahaya) utama sebagai hasil dari peristiwa kebakaran maupun
pembakaran hutan dan lahan adalah produksi asap disertai dengan kehadiran
partikel. Nyala adalah bagian spektakuler dari sebuah api (Debano et al.
1998), simbol umum dari api adalah asap (smoke).
HAZE berasal dari kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar, dan dicirikan
oleh tinginya konsentrasi bahan partikel. Dampak asap dan penyusunnya
terhadap lingkungan dapat bervariasi, mulai dari yang bersifat lokal, yaitu
menghalangi pemandangan, hingga kemungkinan pemanasan iklim global.
Dampak ini sebagian besar merupakan hasil dari produk kimia utama dan
emisi sekunder dari pembakaran.
Produk kimia utama dari pembakaran adalah termasuk produk kimia yang
mudah menguap (tetapi tidak teroksidasi) selama proses pembakaran,
membentuk rantai secara parsial atau seluruh oksidasi sempurna dari bahan
bakar organik dan membentuk pyrosynthesis selama pembakaran. Beberapa
dari produk ini adalah CO, dan uapair, adalah pengisi normal dari atmosfer,
tetapiyang lainnya sering kali merupakan polutan udara. Polutan udara yang
dimaksud adalah partikel-partikel, CO, SO, NO, dan ozon(O).
Emisi terbesar yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari pembakaran
adalah CO. Bersama dengan uap air, CO mencapai 90 persen dari emisi
atmosfer dari kebakaran, dan sebagian besar (80–90 persen) adalah emisi C.
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Meskipun bukan polutan udara, senyawa bahan kimia ini merupakan gas
rumah kaca. Oleh karena itu, mempunyai potensi untuk berdampak pada
iklim global melalui pemanasan atmosfer Bumi.
Karbon monoksida (CO) umumnya dihasilkan melalui pembakaran tidak
sempurna dari bahan bakar yang lembap (basah), dan termasuk polutan udara.
Jumlah CO yang dilepaskan oleh api adalah fungsi efisiensi pembakaran,
meningkat bila efisiensi jatuh (tidak efisien).
Dampak CO terhadap kesehatan manusia sebagian besar bergantung
pada lamanya penyebaran, konsentrasi CO dan tingkatan aktivitas fisik.
Pemadam kebakaran yang terlibat langsung dalam kegiatan pemadaman
atau pembangunan sekat bakar dekat lokasi pembakaran, harus berhati-hati
terhadap dampak CO, yaitu pusing, lelah/lesu, dan kehilangan konsentrasi
dan orientasi.
Hidrokarbon yang dilepaskan oleh ratusan pembakaran merupakan
grup senyawa yang bermacam-macam, dan berbeda dalam reaktivitas
atmosfernya bergantung kepada struktur kimianya. Aliphatic hydrocarbon
yang mengandung jumlah maksimal dari atom hidrogen, relatif tidak aktif
di udara. Senyawa hidrogen yang jenuh ini membuat hingga 15 persen emisi
hidrokarbon dalam smoldering fire, dan 30 persen selama fase flaming dari
satu kebakaran (Sandberg et al. 1975).
Hidrokarbon sebagai satu grup tidak dipertimbangkan termasuk kriteria
polutan udara meskipun jejak hidrokarbon dapat berdampak terhadap kualitas
udara (mengurangi pandangan) dan kesehatan manusia. Hidrokarbon yang
berhubungan dengan kualitas udara dan kesehatan manusia adalah aldehid
dan Polynuclear Aromatic Hydrocarbon (PAH). Aldehid yang terdapat di
dalam asap akan menyebabkan iritasi mata, hidung, dan perut. Aldehid juga
dapat mempengaruhi penampilan pemadam kebakaran melalui depresi laju
pernapasan. Produksi aldehid dalam kebakaran berkisar antara 0,6 persen
hingga 2,5 persen dari berat bahan bakar.
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Hidrokarbon diudara akan bereaksi dengan bahan-bahan lain dan akan
membentuk ikatan baru yang disebut plycyclic aromatic hidrocarbon
(PAH). Bila PAH ini masuk dalam paru-paru akan menimbulkan luka dan
merangsang terbentuknya sel-sel kanker. Pengaruh hidrokarbon aromatic
pada kesehatan manusia dapat terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1. Jenis hidrokarbon, konsentrasi dan dampaknya terhadap
kesehatan
Jenis Hidrokarbon Konsentrasi ( ppm )
Dampak Kesehatan
Benzene (C6H6) 100
Iritasi membran mukosa
3.000
Lemas setelah ½–1 Jam
7.500
Pengaruh sangat berbahaya setelah
pemaparan 1 jam
20.000
Kematian setelah pemaparan 5–10
menit
Toluena (C7H8)
200
Pusing lemah dan berkunangkunang setelah pemaparan 8 jam
600
Kehilangan koordinasi bola mata
terbalik setelah pemaparan 8 jam

Produksi NO melalui pembakaran sebagian besar bergantung kepada
kandungan N dari bahan bakar yang dikonsumsi. Konversi N bahan bakar ke
NO dapat bervariasi dari kira-kira 5 persen untuk kayu hingga mendekati 40
persen untuk tanah organik, ada fungsi yang linear antara N bahan bakar dan
emisi NO ke dalam atmosfer dalam plume asap (Clements dan McMahon
1980). Nitrogen oksida diklasifikasikan sebagai polutan udara, dan sebagai
tambahan adalah berfungsi sebagai perintis jalan pada pembentukan ozon,
polutan udara yang lain.
Senyawa nitrogen lain yang dilepaskan dari kebakaran termasuk ammonia,
nitrit berat molekul rendah, hidrogen sianida, acetronitrile, asam nitrik,
asam amino, dan senyawa N heterosiklik.
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Sulfur oksida membuat S sebagai emisi utamadari kebakaran. Sementara
itu, SO adalah polutan udara, tetapi tidak begitu dipertimbangkan, sebagian
besar karena dia membuat fraksi yang relatif kecil penyusun asap. Antara
40 persen hingga 60 persen dari S dalam bahan bakar yang dikonsumsi
tertinggal dalam abu setelah kebakaran.
Asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terlihat seperti
awan berwarna putih keabu-abuan, cokelat, atau bahkan kehitam-hitaman.
Semakin gelap warna asap menunjukkan konsentrasi bahan pencemarnya
semakin besar, namun demikian asap putih yang terakumulasi di udara (di
lapisan troposfer dekat permukaan bumi) juga dapat menimbulkan dampak
negatif langsung. Pada musim kemarau asap biasanya telah bercampur
dengan uap air berupa kabut yang dihasilkan dari proses evapotranspirasi
dan dehidrasi tumbuhan dari biosfer atau karena adanya lapisan inversi di
atmosfer.
Kondisi udara pada umumnya mengalami turbulensi karena adanya gerakangerakan udara (angin), namun pada saatnya terjadi pula stabilitas atmosfer.
Udara dalam kondisi stabil akan mengakibatkan stagnasi dan akumulasi
asap apabila terjadi kebakaran, apalagi kebakaran bahan-bahan organis yang
masih agak basah seperti halnya biomassa yang berasal dari hutan, kebun,
atau usaha budidaya pertanian lainnya. Massa udara yang mengandung
kabut-asap akan tetap terkumpul dekat permukaan bumi dan tidak dapat
bergerak lebih tinggi karena tidak terjadi gerakan udara vertikal.
Sebaliknya, udara yang bergerak ke atas saat terjadi turbulensi dalam keadaan
atmosfer tidak stabil akan dapat membawa dan menyebarkan asap ke udara
bebas. Gejala ini sering ditandai dengan adanya awan kumulus. Secara
vertikal, kabut dapat dibedakan dari awan, yang juga merupakan akumulasi
uap air di udara, karena posisinya yang lebih dekat dengan permukaan
bumi.
Udara bermuatan asap yang bergerak naik juga bisa terhenti karena adanya
“katub” atau lapisan inversi yang memiliki suhu lebih tinggi. Lapisan inversi
terjadi karena udara panas berada di atas udara dingin dan membentuk kabut
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yang akhirnya bercampur dengan asap. Apabila lapisan inversi tipis, asap
masih dapat menembus dan terus bergerak naik. Seperti halnya ketinggian
lapisan pembauran, di mana suhu dan tekanan udara yang bergerak telah
lama dengan udara di sekelilingnya, ketinggian lapisan inversi juga sangat
menentukan kualitas kabut-asap di udara.
Gerakan udara horizontal atau angin yang kencang memang sangat
diharapkan untuk memindahkan kabut asap yang telah mengalami stagnasi
nyata di udara. Akan tetapi, kondisi stagnasi dan penutupan yang merata
dalam kawasan yang luas telah menghambat pengusiran kabut asap dalam
waktu singkat, kecuali terjadi turbulensi dan gerakan udara vertikal. Di lain
pihak, terjadinya hujan yang merata dengan intensitas yang besar dan waktu
yang agak lama akan mengurangi kabut asap yang sangat mengganggu
kesehatan dan bahkan aktivitas manusia.
Penyebaran asap sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca terutama angin
(kecepatan dan arah) dan stabilitas atmosfer (stabil, tidal stabil dan netral).
Pada keadaan atmosfer tidak stabil di mana massa udara dari permukaan
mengalami pengangkatan dan massa udara akan cenderung naik terus,
maka asap akan mudah menyebar dan mengalami pencampuran dengan
udara sehingga asap tidak tertahan pada lapisan troposfer bawah dekat
permukaan.
Situasi seperti ini tidak membahayakan dari segi pencemaran akibat
asap. Pada keadaan atmosfer stabil di mana massa udara akan mengalami
pengangkatan sampai ketinggian tertentu dan akan turun kembali, maka hal
ini akan sangat berbahaya karena akan menyebabkan asap terangkat, tetapi
kemudian dapat turun kembali di daerah lain.
Hal ini menjelaskan mengapa asap di Indonesia dapat mencapai negara
tetangga atau yang biasa kita kenal dengan istilah transboudary haze pollution.
Pada keadaan atmosfer netral di mana massa udara akan tetap (tidak
mengalami pengangkatan dan tidak turun), maka asap yang timbul akan
bertahan di daerah asalnya sehingga hal itu juga berbahaya bagi kesehatan
dan dapat mengganggu aktivitas.
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Pada partikel, partikel-partikel kecil akan terbawa oleh gerakan angin
sebagaimana gas dan juga melalui gerak partikel vertikal udara (konveksi)
sehingga dapat terbawa hingga ke lapisan atas atmosfer.
Bahan partikel adalah salah satu yang terpenting dari produk kimia yang
dilepaskan api karena kepentingannya terhadap kesehatan manusia dan
dampaknya pada penglihatan. Emisi partikel mendegradasi kualitas udara
dengan mengurangi jarak pandang, dan dalam beberapa contoh mereka
mengganggu kesehatan manusia melalui gangguan pernapasan. Bahan
partikel yang dihasilkan dari proses pembakaran pada kebakaran hutan
termasuk ke dalam partikel halus berdiameter kurang dari 2.5 mikrometer
(0.0004 inch). Partikel halus bertahan cukup lama di atmosfer (hingga
berminggu-minggu) dan memiliki jangkauan yang luas (ratusan hingga
ribuan kilometer). Penghilangannya dari atmosfer terutama disebabkan oleh
hujan.
Distribusi ukuran partikel di dalam asap bervariasi, sebagian besar bergantung
kepada bahan kimia dan tipe bahan bakar yang dikonsumsi dan panas yang
dilepaskan yang merupakan karakteristik dari masing-masing individu api.
Monitoring plume asap dari udara yang berasal dari pembakaran limbah
vegetasi sudah diketahui mempunyai ukuran 0,15 milimeter dan lebih dari
43 milimeter (Radke et al. 1990).
Partikel yang lebih besar yang ditemukan dalam plume asap terbentuk
karena turbulensi udara bukan melalui pembakaran. Ukuran yang kecil
dari partikel-partikel yang ditemukan dalam plume asap memungkinkan
beberapa bahan partikel dapat terbawa ke dalam jaringan paru-paru.
Setiap tahun, banyak orang di kawasan Asia Tenggara yang menderita
akibat polusi asap. Asap merupakan penyebab dari paling tidak hampir 1/3
dari total kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan pada
tahun 1997/98, yaitu kurang lebih sebesar 800 juta dollar. Polusi asap yang
menyebar ke negara-negara tetangga juga merupakan masalah politis yang
banyak diperdebatkan.
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Kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali atau tidak dikendalikan, baik
secara sengaja maupun tidak sengaja, dapat merusak berbagai aset dengan
dampak ekonomi yang sangat negatif. Kebakaran 1997/98 di Indonesia
diperkirakan telah mengakibatkan kerugian sebesar 3 miliar dolar akibat
meningkatnya biaya kesehatan dan transportasi, berkurangnya pendapatan
dari sektor turisme, dan kerusakan berbagai aset seperti kayu, tanaman
pertanian, dan infrastruktur
Bahan partikel berukuran kurang dari 10 mikrometer, termasuk partikel
halus yang berukuran kurang dari 2.5 mikrometer, dapat terbawa ke dalam
paru-paru. Berdasarkan penelitian terbaru, polusi partikel memiliki kaitan
dengan kematian dini, kesulitan pernafasan, memburuknya penyakit asthma,
peningkatan biaya yang harus dikeluarkan untuk rumah sakit dan ruang
gawat darurat, dan peningkatan gejala gangguan pernafasan pada anakanak. Anak-anak, usia lanjut, dan orang yang memiliki gangguan pernafasan
kronis sangat berisiko terhadap polusi bahan partikel halus. Mengacu pada
Economic and Environment Programme in Southeast Asia dan WWF, haze
pada tahun 1997 telah membebani masyarakat di Asia Tenggara sejumlah
US$ 1.4 miliar, teutama untuk biaya kesehatan jangka pendek. Lebih dari
40,000 orang menjadi pasien rumah sakit akibat gangguan pernafasan dan
penyakit lainnya akibat haze. Dampak jangka panjang terhadap kesehatan
anak-anak dan orang tua belum diteliti.
Pertemuan regional WHO mengenai dampak haze yang diakibatkan polusi
udara terhadap kesehatan di Kuala Lumpur pada tahun 1998 menyimpulkan
bahwa penyusun utama haze yang berdampak buruk terhadap kesehatan
adalah bahan partikel halus. Berdasarkan extensive literature review berkaitan
dengan dampak polusi udara terhadap kesehatan, batas ambang konsentrasi
PM10 (pertikel berukuran diameter 10 mikron atau kurang) yang diteliti di
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura pada peristiwa haze
tahun 1997 dan 1998 terkait dengan:
•

peningkatan laju kematian harian;

•

peningkatan penderita yang dirawat di rumah sakit;

15

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap

•

peningkatan kunjungan ke unit gawat darurat;

•

peningkatan gejala penyakit pernafasan;

•

memburuknya penyakit asma; dan

•

penurunan fungsi paru-paru.

Dampak ini diteliti dari penderita lanjut usia, penderita usia muda dan
penderita yang telah memiliki riwayat penyakit pernafasan dan/atau
cardiovascular. Sementara masalah cardiopulmonary utama yang disebabkan
oleh asap pembakaran biomassa (Tan et al. 2000) adalah:
1. Penurunan fungsi paru-paru
2. Penurunan laju pernafasan
3. Ketidaknyamanan pernafasan
4. Emphysema
5. Asma
6. Alergi
7. Bronkhitis
8. Angina
9. Infarksi myocardial atau serangan jantung
10. Pneumonia
WWF Indonesia memperkirakan bahwa dampak langsung dan tak langsung
jangka pendek dari kebakaran hutan pada 1997/1998 mencapai US$ 4
miliar. Dari jumlah tersebut, nilai sumberdaya kayu yang hilang hampir
mencapai US$ 500 juta, kerugian dari sektor pertanian diperkirakan antara
US$ 470 juta–US$ 754 juta; kerugian fungsi produksi ekosistem hutan
mencapai US$ 705 juta; kerugian fungsi tak langsung ekosistem hutan
mencapai US$ 1,077 juta; kerugian biodiversitas sebesar US$ 30 jura; biaya
penanggulangan kebakaran hutan sebesar US$ 25 juta, dan kehilangan
karbon sebesar US$ 272 juta. Kesemuanya berjumlah total lebih dari US$
3 miliar. Sisanya sebesar US$ 1 miliar berasal dari dampak jangka pendek
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‘haze’. Dampak ini dinilai dari kerugian yang terjadi selama tiga bulan
kebakaran hutan pada 1997, diluar nilai kerugian akibat dampak jangka
panjang terhadap kesehatan (Ruitenbeek 1999: 103–110). Dari perspektif
masyarakat Indonesia, nilai kerugian ini hanya akan memiliki arti jika
dibandingkan dengan kebutuhan dasar hidup di Indonesia. Untuk itu, tim
WWF Indonesia memberikan perbandingan sebagai berikut:
•

Untuk menyediakan sanitasi dasar, air dan pembuangan bagi masyarakat
miskin diperlukan biaya sebesar US$ 25 per kapita. Kehilangan US$ 3
miliar dari kebakaran dapat menyediakan pelayanan dasar bagi 120 juta
orang, atau seluruh masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin
di Indonesia.

•

US$ 30,000 diperlukan untuk menyediakan infrastruktur kesehatan
dasar, sanitasi pedesaan dan air. Kehilangan US$ 4 miliar dari kebakaran
dan haze dapat didistribusikan ke lebih dari 100,000 pedesaan atau
kampung.

•

Nilai belanja sektor umum bagi kesehatan di Indonesia berada pada
kisarsn US$ 1.5 miliar per tahun. Nilai pengeluaran sektor swasta bagi
kesehatan di Indonesia berada pada kisaran US$ 1.7 miliar pertahun.
Karenanya, total kerusakan akibat kebakaran hutan setara dengan total
pengeluaran bagi kesehatan tahunan oleh sektor umum dan swasta.

Nilai-nilai tersebut adalah nilai kerugian langsung dan tak langsung yang
diderita rakyat Indonesia dalam jangka pendek, terutama bagi rakyat miskin
di antara 20 juta orang yang menderita akibat kebakaran hutan. Pada tahun
1997, setidaknya 40.000 orang dilaporkan telah menderita berbagai penyakit
gangguan pernafasan. Mereka kemungkinan besar akan menderita dampak
jangka panjang asap, meliputi kanker tenggorokan, batu ginjal, sistem saraf
dan pencernaan, kerusakan otak, alergi kulit dan mata, dan memburuknya
fungsi jantung dan asma (EIA 1998: 41).
US EPA telah mengembangkan nilai index polusi (PSI) untuk menyediakan
informasi kualitas udara harian yang akurat, terukur dan mudah dipahami.
Nilai PSI, indikasi kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan
disajikan sebagai berikut:
17
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Tabel 2.2. Nilai PSI dan efeknya terhadap kesehatan
Polusi udara dan efeknya terhadap kesehatan
PSI
Kategori Kesehatan
Efek terhadap kesehatan
Saran pencegahan
≤ 50
Bagus
Tidak Ada
Tidak Ada
51–100
Sedang
Tidak ada atau dibatasi
Tidak diperlukan
untuk populasi tertentu
101–200
Tidak sehat
Gejala sedang bagi individu Individu dangan
yang sensitif, diikuti oleh
masalah jantung dan
iritasi di populasi yang
pernafasan ringan
sehat.
harus mengurangi
aktivitas luar ruangan
dan gerakan fisik.
201–300
Sangat tidak sehat
Gejala yang signifikan
Orang tua dan orang
seperti penurunan gerakan
sakit harus berada
tubuh atau gerak jantung
dalam rumah dan
dan paru-paru pasien; gejala mengurangi latihan
umum di antara pupulasi
fisik; masyarakat
yang sehat.
umum harus
menghindari aktivitas
luar ruangan yang
berlebih.
Di atas
Membahayakan
Penampakan awal beberapa Orang tua dan orang
300
gejala penyakit di samping
sakit harus berada
gangguan yang jelas terkihat dalam rumah dan
dan signifikan seperti
menghindari aktivitas
penurunan pergerakan
fisik; pada level
normal tubuh atau latihan
index lebih dari 400,
bagi populasi yang sehat;
masyarakat harus
index lebih dari 400
menghindari aktivitas
berpotensial menyebabkan
fisik di luar ruangan;
kematian dini bagi orang
setiap orang harus
yang sakit dan orang
tetap berada di dalam
tua jika tidak ditangani
rumah, tutup semua
dengan benar; individujendela dan pintu dan
individu yang sehat akan
batasi aktivitas fisik.
memperlihatkan gejala yang
membuatnya membatasi
aktivitas normal.
Sumber: World Health Organization
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PSI telah digunakan di banyak negara seperti Amerika Serikat, Australia,
Hongkong, Singapura, dan Taiwan.
Kejadian kebakaran hutan beberapa tahun yang lalu memberikan pengalaman
yang sangat berharga bagi berbagai pihak, khususnya sektor kesehatan. Akibat
yang terjadi tidak dapat dihindarkan adalah menurunnya kualitas udara
sampai taraf yang membahayakan kesehatan dan akhirnya menimbulkan
dan meningkatkan gangguan penyakit saluran pernafasan seperti ISPA,
asma dan pneumonia serta penyakit mata. Tercatat di beberapa lokasi debu
mencapai 10 kali lebih besar dibanding dengan baku mutu lingkungan yang
ditetapkan, dan masyarakat yang memerlukan pengobatan di berbagai sarana
pelayanan kesehatan meningkat tajam. Penderita ISPA pada daerah bencana
asap meningkat sebesar 1,8–3,8 kali lebih besar dari jumlah penderita ISPA
pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.
Asap dan “haze” yang berasal dari kebakaran hutan menghasilkan biaya
sosial yang tinggi yang harus dipikul masyarakat. Diduga antara 20–70
juta orang terkena dampak merugikan asap kebakaran hutan di Indonesia
dan setidaknya 40.000 orang menjadi pasien rumah sakit di Indonesia dan
negara-negara sekitarnya (Barber dan Schweithelm, 2000; Glover dan Jessup
1999).
Kebakaran hutan di Indonesia telah menyebabkan tingkat polusi udara
memiliki ekses yang besar sebagaimana yang dinyatakan dalam WHO
guidelines. Polutan kimiawi seperti SO2, NOx, O3, CO dan bahan partikel
bersifat membahayakan bagi kesehatan manusia. Data kualitas udara (PSI pollutant standards index) yang diperoleh beberapa lembaga selama periode
puncak haze menunjukkan bahwa di daerah-daerah yang terletak dekat
dengan wilayah yang terbakar, tingkat polusi udara meningkat 4–8 kali lebih
tinggi daripada nilai yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap
kesehatan. Data yang dikumpulkan pada bulan September–November 1997
di delapan provinsi menunjukkan peningkatan penderita asma and ISPA.
Menurut Badan Pusat Statistik, sebanyak 12.360.000 orang terkena dampak
haze pada 1997, di antara mereka terdapat 1,802,340 kasus bronchial asthma,
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bronchitis dan ISPA. Pada beberapa provinsi, batas ambang total partikel
tersuspensi (TSP) sebesar 260 µg/m3 telah terlampaui; seperti di Sumatera
Barat dengan 5–10 kali, di Riau 0.8–7 kali; Sumatera Selatan dengan 3.5–8
kali; Kalimantan Barat 0.5–7.3 kali; dan di Central Tengah dengan 0.5–15
kali.
Dampak signifikan bencana haze terhadap kesehatan yang diamati
di wilayah yang terkena dampak di Indonesia adalah Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA), bronchial asthma, diare, iritasi mata, dan penyakit
kulit. Pembandingan data yang diperoleh pada September 1997–Juni
1998 dengan waktu pengamatan yang sama pada tahun 1995 dan 1996
memperlihatkan gabwa jumlah kasus ISPA secara umum berada di bawah
rata-rata di beberapa provinsi, namun meningkat 1,8 kali di Kalimantan
Selatan, dan 3,8 kali di Sumatera Selatan. Di provinsi lain, peningkatan
yang signifikan ditemukan pada bulan Oktober–November 1997. Jumlah
kasus ISPA menurun bersamaan dengan menurunnya peristiwa kebakaran
hutan. Dampak terhadap kesehatan selama bencana haze di delapan provinsi
disajikan pada Tabel 2 dan 3.
Survey lain yang dilakukan oleh Asosiasi Pulmonologists Indonesian di
Samarinda (wilayah dengan tingkat polusi udara tinggi - NOx 140 µg/m3
dan TSP 438 µg/m3) dan Bontang (wilayah dengan tingkat polusi udara
relatif rendah - NOx 36 µg/m3 dan TSP 198 µg/m3) di Kalimantan Tengah
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada prevalensi
bronchitis dan bronchial asthma dibandingkan dengan parameter fungsi
paru-paru (FEV1) di antara 127 siswa SMU yang diteliti. Perbedaan yang
bersifat signifikan antara FVC dan PFR ditemukan pada laki-laki di mana
tujuh dari 9 orang memperlihatkan tanda bronchial hyperreactivitas.
Menurut Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian
Kesehatan (2015), secara umum kabut asap dapat mengganggu kesehatan
seseorang, baik yang dalam kondisi sehat maupun sakit. Gangguan kesehatan
yang dapat timbul jika terpapar lama dengan asap, antara lain: 1) Iritasi lokal
pada selaput lendir di hidung, mulut dan tenggorokan, serta menyebabkan
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reaksi alergi, peradangan dan mungkin juga infeksi; 2) Iritasi pada mata dan
kulit, menimbulkan keluhan gatal, mata berair, peradangan, dan infeksi
yang memberat; 3) memperburuk asma dan penyakit paru kronis lain,
seperti bronkitis kronik; 4) Mudah terjadi infeksi misalnya infeksi saluran
pernapasan akut (ISPA) akibat kemampuan paru dan saluran pernapasan
mengatasi infeksi berkurang; 5) Gangguan saluran cerna dan penyakit lainnya,
jika mengkonsumsi makanan dan air yang terkontaminasi polutan asap;
6) Berbagai penyakit kronik di berbagai organ tubuh seperti jantung, hati,
ginjal, dan lain-lain dapat memburuk. Ini terjadi karena dampak langsung
maupun dampak tidak langsung yang mana kabut asap menurunkan daya
tahan tubuh atau menimbulkan stres. Sebagai informasi, angka ISPU antara
0–50 dan 51–100 dikategorikan baik dan sedang, masing-masing tidak
berdampak pada kesehatan. Angka ISPU 101-199 dikategorikan tidak sehat,
karena dapat menimbulkan gejala iritasi pada saluan pernafasan. ISPU antara
200–299 dikategorikan sangat tidak sehat, karena pada penderita gangguan
pernafasan, pneumonia dan jantung maka gejalanya akan meningkat. Angka
ISPU antara 300–399 termasuk kategori berbahaya. Biasanya orang yang
sehat akan merasa mudah lelah dan bagi penderita suatu penyakit, gejalanya
bisa menjadi lebih serius. Sementara angka ISPU > 400 dikategorikan sangat
berbahaya bagi semua orang yang ada di wilayah tersebut.
Sebagai tindak lanjut dampak asap kebaran hutan dan lahan yang terjadi pada
tahun 2015 yang lalu satu kelompok peneliti dari Universitas Harvard dan
Universitas Columbia, pada 2015, yang dipimpin oleh Shanon N Koplitz
mengungkapkan temuan sungguh mencengangka yang hasil penelitinya
dimuat dalam jurnal Environmental Research Letters (ERL), menyatalan
bahwa paparan asap karhutla yang terjadi selama kurun Juli–Oktober 2015
berimplikasi pada peningkatan angka kematian dini masyarakat di wilayah
yang terpapar langsung asap karhutla, khususnya Indonesia, Singapura, dan
Malaysia. Menurut mereka pada tahun 2006 (dengan periode yang sama),
angka kematian dini yang disebabkan paparan asap karhutla mencapai 37
ribu kasus, maka pada 2015, mereka memper perkirakan ekses kematian
tersebut menjadi 100.300 kasus. Rincian perkiraan kematian dini itu terdriri
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dari, Indonesia 91.600 orang (24.000–159.200), Malaysia 6.500 orang dari
kisara 1.700–11.300, dan 2.200 orang (600–3.800 orang) di Singapura.
Angka ini, lebih dari dua kali lipat dari 25 µg m-3 dari PM2,5 asap dan 37.600
kematian dini yang diperkirakan selama kabut asap serupa pada 2006. Paparan
asap pada wilayah-wilayah berpenduduk padat ini sesuai arah tiupan angin
pada 2006 dan 2015. Berdasarka penelitian ini juga bisa diketahui bahwa
Sumatera Selatan menyumbang 62% atau 1,3 Tg, pada 2015, dibandingkan
emisi 2006, Kalimantan Tengah 18% (0,4 Tg). Jambi, bertanggung jawab
kurang 5% asap 2006, tetapi menyumbang emisi tertinggi ketiga pada 2015
atau 12%. Kontribusi asap Kalimantan Barat menurun dari 16% pada 2006
menjadi 6% pada 2015. Gambar 2.1 dan 2.2, menunjukkan ISPU dan
korban terdampak asap pada 6 provinsi periode Juli–Oktober 2015.
Tabel 2.3 Jumlah penderita asma, bronkhitis, ISPA dan kematian di 8
provinsi di Indonesia, September-November 1997
Jumlah
Asma
Bronkhitis
ISPA
Kematian
Penduduk
Riau
1,701,000
41,028
7,995
199,107
75
Sumatera Barat
2,411,000
58,164
11,332
282,087
106
Jambi
1,478,000
35,650
6,947
172,926
65
Sumatera Selatan
2,355,000
56,803
11,069
275,535
104
Kalimantan Barat
1,478,000
44,574
8,686
216,216
74
Kalimantan Tengah
716,000
17,574
3,366
83,772
29
Kalimantan Selatan
1,733,000
41,800
8,145
202,716
69
Kalimantan Timur
118,000
2,846
555
13,806
5
Total
12,360,000 298,125
58,095 1,446,120
527
Sumber: Direktorat Jenderal Pengawasan Penyakit Menular & Kesehatan Lingkungan,
Departemen Kesehatan, Indonesia
Provinsi
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Tabel 2.4 Berbagai Dampak Kesehatan Akibat Haze Kebakaran Hutan di
Delapan Provinsi di Indonesia, September–November 1997
Dampak kesehatan
Kematian
Asma
Bronkhitis
Infeksi saluran pernapasan akut
Kendala untuk melakukan kegiatan setiap hari
Peningkatan perawatan pasien rawat jalan
Peningkatan pasien rawat inap
Kehilangan hari kerja

Jumlah kasus
527
298.125
58.095
1.446.120
4.758.600
36.462
15.822
2.446.352

Sumber: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP, 1998.

Catatan: Studi dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Riau,
Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat.

Gambar 2.1 ISPU tertinggi di 6 Provinsi terdampak asap periode SeptemberOktober 2015
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Gambar 2.2 Jumlah kasus ISPA asap di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, periode JuliOktober 2015
Selain gas-gas rumah kaca dan gas-gas yang menipiskan lapisan ozon maka
telah terdeteksi juga dan berhasil dianalisis gas-gas yang ada kaitannya dengan
kesehatan manusia bahkan termasuk yang sangat toxic dan beracun (Tabel 2.5).
Gas-gas tersebut beberapa di antaranya adalah (Saharjo 2016): Dihydrogen
(H2), Acetylene (C2H2), Ethylene (C2H4), Formic Acid (HCOOH), Acetic
Acid (CH3COOH), Glycolaldehyde (C2H4O2), Furan (C4H4O), Hydrogen
Cyanide (HCN).
Tabel 2.5 Beberapa gas dari 90 gas yang berhasil dideteksi dan di analisis sebagai
hasil sampling asap dari kebakaran yang terjadi di lahan gambut
Kalimantan Tengah tahun 2015 (Stockwell et al. 2016)
Carbon Dioxide (CO2)
Carbon Monoxide (CO)
Methane (CH4)
Dihydrogen (H2)
Acetylene (C2H2)
Ethylene (C2H4)
Propylene (C3H6)
Formaldehyde (HCHO)
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1564(77)
291(49)
9.51(4.74)
1.22(1.01)
0.121(0.066)
0.961(0.528)
1.07(0.53)
0.867(0.479)
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Tabel 2.5 Beberapa gas dari 90 gas yang berhasil dideteksi dan di analisis sebagai
hasil sampling asap dari kebakaran yang terjadi di lahan gambut
Kalimantan Tengah tahun 2015 (Stockwell et al. 2016) (lanjutan)
Methanol (CH3OH)
Formic Acid (HCOOH)
Acetic Acid (CH3COOH)
Glycolaldehyde (C2H4O2)
Furan (C4H4O)
Hydroxyacetone (C3H6O2)
Phenol (C6H5OH)
1,3-Butadiene (C4H6)
Isoprene (C5H8)
Ammonia (NH3)
Hydrogen Cyanide (HCN)
Nitrous Acid (HONO)
Hydrogen chloride (HCl)
Nitric Oxide (NO)
Carbonyl sulfide (OCS)
DMS (C2H6S)
Chloromethane (CH3Cl)
Bromomethane (CH3Br)
Methyl iodide (CH3I)

2.14(1.22)
0.180(0.085)
3.89(1.65)
0.108(0.089)
0.736(0.392)
0.860(0.433)
0.419(0.226)
0.189(0.157)
5.28E-2(4.33E-2)
2.86(1.00)
5.75(1.60)
0.208(0.059)
3.46E-2(2.05E-2)
0.307(0.360)
0.110(0.036)
2.82E-3(2.34E-3)
0.147(0.057)
1.01E-2(3.52E-3)
1.25E-2(4.48E-3)
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Bab III.
Dampak Kebakaran Terhadap
Flora dan Fauna
Pendahuluan
Untuk memungkinkan terjadinya kebakaran hutan bukan hal yang mudah
karena tegakan/vegetasi memiliki mekanisme upaya pencegahan yang efektif.
Upaya tersebut di antaranya adalah dilakukan dengan menjaga kondisi suhu
dan kelembapan relatif didalam tegakan sehingga berada pada keadaan yang
membuat bahan bakar tidak mudah mengalami proses dehidrasi dan distilasi
serta pyrolisis. Hal itu dilakukan dengan cara membangun tajuk yang rapat
dan tegakan yang padat. Melalui mekanisme ini sinar mataharipun sukar
untuk menembus lantai hutan secara berlebihan sehingga kemungkinan
terjadinya perubahan suhu, kelembapan relatif dan kecepatan angin yang
akan berpengaruh terhadap flammabilitas bahan bakar sehingga menjadi
mudah terbakar sulit tercapai. Hasilnya adalah tegakan tersebut memiliki
suhu rendah dengan kelembapan tinggi serta peluang terjadinya kebakaran
rendah. Hal di atas hanya dapat dilakukan bila tidak terjadi gangguan
terhadap proses photosinthesis sehingga tetap berjalan, baik yang dilakukan
oleh pohon besar maupun tumbuhan bawah. Karena keduanya mempunyai
fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Khusus untuk tumbuhan bawah,
kondisi yang optimal akibat tetap berjalannya proses photosinthesis dapat
merangsang mikro-organisme untuk tumbuh dan berkembang di lantai
hutan sehingga fungsinya sebagai dekomposer tetap berjalan.
Bila hutan terganggu misalnya akibat penebangan hutan yang tidak
mempertimbangkan prinsip lestari (biasa dikenal dengan penebangan
liar/illegal logging), maka hutan akan kehilangan tajuknya yang akan
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mengakibatkan sinar matahari akan langsung menembus menuju lantai
hutan, bila kondisi ini terus berlanjut maka iklim mikro yang tercipta
sebelumnya yang mampu mencegah kebakaran secara alami akhirnya akan
kehilangan kemampuannya sehingga lantai hutan relatif menjadi kering
dan mudah terbakar. Hal itu terjadi karena ada gangguan dalam proses
dekomposisi, sehingga serasah yang terdapat dilantai hutan menumpuk
karena kurang berfungsinya mikroorganisme yang sangat berperan tadi.
Bahan bakar (serasah, ranting, tumbuhan bawah yang mati) yang kurang
terdekomposisi akhirnya merupakan bahan bakar yang potensial untuk
terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan sangatlah sukar terjadi, tanpa
gangguan yang berarti baik dari dalam terhadap ekosistemnya atau tanpa
adanya pengaruh eksternal yang kuat sangat sukar untuk membuat api dapat
menjalar di bawah kanopi yang tertutup rapat.

Kerugian Ekologis Akibat Kebakaran
Hutan hujan tropis memiliki kekhasan, seperti kaya keanekaragaman hayati,
biasanya tanahnya tua, tidak subur karena top soil (tanah bagian paling atas
yang subur) tipis sekali, stratifikadi vegetasi terdiri dari beberapa lapisan
mulai dari pohon besar, semak, epifit dan sulur-suluran (Art 1993).
Hutan hujan tropis yang utuh mempunyai fungsi antara lain menjaga
kesuburan tanah, mengatur tata air, dan menjadi tempat tinggal fauna. Jika
hutan terbakar maka beberapa fungsi hutan akan hilang sebagian atau hilang
sama sekali sejalan dengan hilangnya pepohonan di dalam hutan.
Mac Kinnon et al. (1996) menyebutkan kebakaran hutan kemungkinan
mengganggu lima proses ekologi hutan yaitu suksesi alami, produksi bahan
organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi, dan
pembentukan tanah. Kebakaran hutan juga menimbulkan kerusakan fungsi
hutan sebagai pengatur iklim dan perosot karbon. Selain itu, kebakaran
hutan lebih jauh lagi akan merusak daerah aliran sungai (DAS).
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Terganggunya suksesi alami (natural succesion)
Kebakaraan hutan mengganggu suksesi secara alami dan evolusi ekosistem
hutan. Kebakaran menyebabkan perubahan pola vegetasi sesuai dengan
pola kebakaran yang terjadi sehingga akan membentuk pola mosaik yang
terdiri dari berbagai fase suksesi. Hutan yang terbakar menjadi terbuka
sehingga merangsang pertumbuhan gulma dan berbagai spesies eksotik,
yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi antar spesies.

Terganggunya produksi bahan organik dan proses
dekomposisi
Kebakaran hutan menurunkan kapasitas fotosintesis tumbuhan hutan yang
mengakibatkan menurunnya penangkapan energi dan produksi primer
karena hilangnya daun sebagai wadah proses fotosintesis. Selanjutnya
produksi sekunder ikut menurun paling tidak sampai terbentuknya pucuk
daun. Selain itu, hutan juga akan kehilangan biomassa dan mengalami
penurunan laju perubahan bahan organik melalui proses dekomposisi.
Ekspedisi keanekaragaman hayati Borneo ITTO di Taman Nasional
Bentuang Karimun, Kalbar September 1997, meneliti dampak asap terhadap
proses asimilasi tumbuhan. Kesimpulannya, akibat sinar matahari tertutup
asap selama sebulan penuh proses asimilasi terhambat serta pembentukan
zat tepung atau karbohidrat, jaringan organik, dan proses kehidupan
selanjutnya pun menjadi lambat. Jutaan ton karbo-hidrat, protein, vitamin,
bahkan oksigen tidak dapat diproduksi (Soedjito 1997). Kebakaran hutan
menghambat proses dekomposisi bahan organik karena mikroorganisme
yang terlibat dalam proses dekomposisi mati. Sjarmidi dan Aryantha (1997)
mengemukakan kebakaran hutan di Kenya menyebabkan berkurangnya
populasi mikroba secara drastis pada tiga bulan pertama setelah kebakaran.
Namun dua bulan kemudian mikroorganisme di lantai hutan mulai
menampakkan diri dan berangsur-angsur populasinya bertambah banyak
dengan mula-mula didominasi oleh komunitas fungi genus Penicillium.
Pengambilan sampel lima bulan kemudian menunjukkan ada peningkatan
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kandungan nitrogen yang diduga berasal dari aktivitas bakteri anaerob
pemfiksasi nitrogen seperti Clostridium. Suksesi komunitas mikroorganisme
ini penting dalam mengubah habitat sehingga memberi peluang pada
mikroba hutan menemukan relungnya dan berkembang. Hal yang sama
mungkin saja terjadi di Indonesia, namun sampai saat ini belum ada
penelitian yang mengungkap tentang suksesi komunitas mikroba di kawasan
hutan yang terbakar. Suksesi pohon-pohon hutan tidaklah secepat suksesi
mikroorganisme.

Terganggunya fungsi hutan sebagai pengatur iklim
dan perosot karbon
Komunitas tumbuhan hutan sangat penting dalam pengaturan iklim
regional, lokal bahkan global. Pada tingkat lokal, pepohonan memberi
perlindungan dan menahan air, yang memberikan efek pendingin saat cuaca
panas. Pepohonan juga berfungsi sebagai penahan badai dan mengurangi
hilangnya energi panas di musim dingin. Pada tingkat regional, penguapan
air dari pepohonan dilepas kew atmosfer dan kembali sebagai hujan.
Hilangnya vegetasi dari wilayah seperti lembah Amazon dan Afrika Barat
dapat mengurangi tingkat curah hujan rata-rata regional. Pada tingkat global,
pertumbuhan tanaman berhubungan dengan siklus karbon. Hilangnya
lapisan vegetasi mengakibatkan pengurangan penyerapan (perosotan) karbon
dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Tumbuhan juga merupakan
produsen oksigen yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia (Primack et al.
1998).
Kebakaraan hutan mengganggu suksesi secara alami dan evolusi ekosistem
hutan. Kebakaran menyebabkan perubahan pola vegetasi sesuai dengan pola
kebakaran yang terjadi sehingga akan membentuk pola mosaik yang terdiri
dari berbagai fase suksesi. Hutan yang terbakar menjadi terbuka sehingga
merangsang pertumbuhan gulma dan berbagai spesies eksotik, yang
menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi antar spesies. Beberapa
tumbuhan mati secara langsung karena tingginya suhu nyala api, sementara

30

Bab III. Dampak Kebakaran Terhadap Flora dan Fauna

dengan suhu nyala api yang tidak terlalu tinggi maka hanya bagian tertentu
saja dari tumbuhan yang mati. Kemampuan bertahan tumbuhan terhadap
api bergantung pada besarnya toleransi terhadap panas dan daya tahan
api (de Bano et al. 1998). Kebakaran dapat mengubah komposisi jenis
dari komunitas tumbuhan. Akibat kebakaran maka akan ada beberapa
spesies yang akan hilang, akan terjadi perubahan frekuensi relatif spesies
dan kemungkinan munculnya spesies baru dalam ekosistem yang terbakar
tersebut. Namun hal tersebut bergantung kepada intensitas kebakaran,
kondisi hutan waktu kebakaran terjadi dan musim kebakaran (de Bano et
al. 1998). Sifat adaptasi dari individu tanaman terhadap kebakaran dapat
menentukan perubahan komposisi jenis tanaman yang akan tumbuh pada
ekosistem yang terbakar (Pyne 1984).

Dampak Kebakaran Hutan Terhadap
Vegetasi
Dampak kebakaran terhadap vegetasi adalah dampak yang paling
mudah terlihat. Kebakaran mempengaruhi ekosistem alami dengan cara
mengkonsumsi tumbuhan, merubah pola suksesi, dam merubah sumberdaya
vegetasi, seperti kayu pertukangan, makanan hewan, dan habitat satwa liar.
Pemahaman tentang bagaimana kebakaran mempengaruhi vegetasi sering
menjadi kunci dalam manajemen sumberdaya alam holistic dan berbasis
ekosistem.

1. Reaksi Tumbuhan Terhadap Kebakaran
Suatu tumbuhan dapat langsung mati bila terkena kebakaran dengan
kekerasan yang cukup. Adapula tumbuhan yang dapat bertahan hidup
stelah mengalami kebakaran. Kemampuan suatu tumbuhan untuk
bertahan hidup terhadap kebakaran bergantung kepada toleransinya
terhadap panas dan ketahanannya terhadap kebakaran. Toleransi
terhadap panas (heat tolerance) adalah kemampuan jaringan tanaman
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untuk bertahan hidup pada suhu tinggi. Ketahanan terhadap kebakaran
(fire resistence) adalah kemampuan tumbuhan untuk bertahan hidup
setelah kebakaran.

Toleransi Terhadap Panas
Suatu tumbuhan dapat langsung mati karena kebakaran bila suhu dalam
sel hidupnya meningkat sampai tingkat mematikan. Informasi yang tepat
tentang suhu yang mematikan ini masih kurang. Namun demikian suhu
yang mematikan jaringan tumbuhan ini sangat tergantung pada kadar air
jaringan. Jaringan dengan kadar air tinggi pada umumnya mati pada suhu
yang lebih rendah dan dalam waktu yang pendek.
Toleransi terhadap panas ini tidak hanya tergantung pada kadar air jaringan,
akan tetapi berbeda menurut bagian tumbuhan yang berbeda. Beberapa biji
tumbuhan toleran terhadap panas. Biji-biji jenis tumbuhan mempunyai
kulit yang tebal dan keras, sehingga dapat bertahan pada suhu tinggi. Akar,
kulit, dan daun bervariasi dalam toleransinya terhadap panas. Variasi dalam
toleransi tumbuhan terhadap panas dapat terjadi dengan adanya kandungan
gula, pektin dan senyawa-senyawa lain dalam jaringan tumbuhan.

Resistensi Terhadap Kebakaran
Ketahanan suatu tumbuhan terhadap kebakaran tergantung pada cadangan
makanan, adanya cara adaptasi terhadap kebakaran, dan regim kebakaran
yang mengenai tumbuhan itu.

Status Cadangan Makanan
Tumbuhan paling peka terhadap kebakaran pada saat berbunga, membentuk
biji, atau sedang aktif tumbuh, atau cadangan karbohidratnya relatif rendah.
Cadangan makanan ini bervariasi menurut spesies tumbuhan dan meurut
musim jadi, kebakaran yang terjadi pada waktu tertentu di suatu musim,
dapat lebih merusak spesies tumbuhan tertentu dibandingkan pada spesies
tumbuhan lainnya.
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2. Regim Kebakaran
Efektifitas cara (sifat) adaptasi tumbuhan terhadap kebakaran harus juga
dilihat dalam kaitannya dengan suatu urutan kejadian kebakaran, bukan
hanya dengan satu kejadian kebakaran saja. Urutan kejadian kebakaran ini
digambarkan dalam frekuensi kebakaran, terutama di ekosistem dengan
vegetasi rapat di daerah kering. Faktor-faktor yang menggambarkan regim
kebakaran, dan yang mempengaruhi kelangsungan hidup tumbuhan setelah
kebakaran adalah:
1). Frekuensi Kebakaran. Suatu spesies tumbuhan dapat hilang dari suatu
lokasi apabila terjadi kebakaran yang terlalu sering, terlalu awal atau
terlalu lambat dalam siklus tumbuhan. Frekuensi kebakaran adalah
penting dalam menentukan komposisi tumbuhan di suatu tempat,
yaitu dengan cara menyeleksi spesies yang akan terus hadir di tempat
itu.
2). Musim Kebakaran. Musim kebakaran juga mempengaruhi kelangsungan
hidup dan pembungaan tumbuhan. Di Indonesia pada umumnya terjadi
kebakaran pada musim kemarau. Pada musim itu banyak tumbuhan
tahunan yang dorman yang tumbuh kembali pada musim berikutnya.
3). Kekerasan, Lama, dan Luas kebakaran. Tumbuhan bervariasi dalam
tanggapannya terhadap kekerasan kebakaran dan lamanya pemanasan.
Kebakaran ringan dapat merusak spesies-spesies terhadap api, sementara
kebakaran sedang dan kebakaran hebat dapat merangsang reproduksi
masyarakat tumbuhan yang permudaannya tergantung pada api.
Secara umum dapat dikatakan bahwa dampak jangka pendek akibat kebakaran
terhadap vegetasi menyebabkan perlukaan terhadap pohon, dampak jangka
menengah berupa perubahan struktur dan komposisi jenis, sedangkan
dampak jangka panjang dapat menghilangkan suatu jenis tertentu.
Hasil penelitian Nurhayati (2002), menunjukkan bahwa hasil perhitungan
indeks kekayaan, indeks keragaman dan indeks kemerataan jenis semai di
lahan gambut saprik menurun pada tiga bulan setelah pembakaran dan
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mulai meningkat pada enam bulan setelah pembakaran (Tabel 5). Hal ini
berbeda dengan tumbuhan bawah yang sebagian besar merupakan jenis pakupakuan, di mana Nilai indeks kekayaan jenis tumbuhan bawah meningkat
pada tiga bulan setelah pembakaran dan terus meningkat pada enam bulan
setelah pembakaran.
Tabel 3.1 Indeks keanekaragaman jenis semai dan tumbuhan bawah di
lahan gambut saprik pada sebelum dan beberapa periode setelah
pembakaran
No
1

2

Tingkat
Pertumbuhan
Semai

Tumbuhan
Bawah

Indeks

Sebelum

R
H
E
H
E
R
H
E

2,00
2,17
0,80
2,50
0,98
0,81
1,79
0,92

Periode Pasca Pembakaran
Tiga Bulan
Enam Bulan
1,03
1,04
0,66
0,99
0,37
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
1,08
1,60
1,88
0,73
0,78

Keterangan: R = Indeks Kekayaan Jenis
H = Indeks Keragaman (Shannon-Weiner Index)
E = Indeks Kemerataan

Perbedaan Indeks keanekaragaman antara semai dan tumbuhan bawah
antara lain disebabkan karena tumbuhan bawah memiliki ketahanan
terhadap kebakaran cukup tinggi, mampu tumbuh dengan baik pada
kondisi tanpa naungan, mempunyai seed bank yang cukup banyak di atas
permukaan tanah yang karena panas akibat kebakaran mampu untuk
merangsang pertumbuhannya. Dengan demikian pertumbuhan tumbuhan
bawah lebih baik daripada semai. Semai dalam pertumbuhannya sebagian
besar membutuhkan naungan sehingga akibat kebakaran menyebabkan
pertumbuhannya menjadi lambat dengan semakin terbukanya lahan yang
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terbakar. Namun demikian, berat atau ringannya dampak kebakaran
terhadap vegetasi tergantung kepada antara lain intensitas kebakaran, lama
kebakaran, luas kebakaran dan frekuensi kebakaran.

A

B

C

D

Gambar 3.1 Kondisi Lahan gambut A. Kondisi awal sebelum pembakaran;
B. Kondisi pada saat pembakaran; C. Kondisi tiga bulan setelah
pembakaran; D. Kondisi enam bulan setelah pembakaran.

Pengaruh Kebakaran Terhadap Sumberdaya
Vegetasi
Masyarakat tumbuhan mengandung sumberdaya vegetasi yang sangat
bermanfaat bagi manusia. Kebakaran hutan dapat mempengaruhi
sumberdaya vegetasi ini seperti pohon penghasil kayu pertukangan, pohon
hewan/termasuk dan habitat satwa liar. Beberapa pengaruh kebakaran ini ada
yang bermanfaat, namun pengaruh lainnya dapat mengancam kelestarian
sumberdaya tersebut.
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1. Pohon Penghasil Kayu Pertukangan
Dampak kebakaran hutan terhadap pohon ini dapat berupa kematian pohon,
perubahan pertumbuhan pohon-pohon di tegakan tunggal, dan perubahan
potensi regenerasi pohon.

a. Kematian Pohon
Pengaruh kebakaran hutan yang paling mudah terlihat dan terjadi dengan
segera adalah kehilangannya sejumlah tertentu kayu pertukangan. Hilangnya
kayu pertukangan ini terjadi karena banyak pohon yang habis terbakar
dan kematian pohon, baik pada saat kebakaran maupun beberapa waktu
berselang setelah kebakaran. Pohon-pohon yang luka terbakar yang masih
tetap berdiri dapat ditebang (untuk di manfaatkan) sebelum pohon itu
tumbang dan melepuh di tanah.
Musim kebakaran mempengaruhi proses kematian pohon. Beberapa spesies
pohon lebih mudah mjengalami kematian pada kebakaran di areal musim
tumbuh, dibandingkan dengan kematian pada kebakaran di akhir musim
tumbuh atau pada saat dorman. Kadar air kulit pohon seringkali tinggi pada
awal musim tumbuh sehingga daya hantar panasnya meningkat. Pada awal
musim tumbuh ini juga cadangan karbihodrat di pohon masih rendah.
Kematian yang tertunda dapat terjadi pada pohon-pohon yang luka terbakar
dan masih tetap hidup setelah kebakaran. Selang waktu sampai mengalami
kematian bervariasi tergantung pada spesies pohon, kebugaran pohon
sebelum kebakaran, dan kekerasan kebakaran. Phon-pohon yang rusak berat
seringkali mati dalam waktu 2–3 tahun setelah kebakaran. Karena kondisi
fisiologis yang menurun, pohon-pohon yang luka terbakar juga mudah
mengalami gangguan hama dan atau penyakit, sehingga dapat meningkatkan
jumlah kematian pohon. Masalah ini akan semakin ruwet bila hama ini
menyerang juga pohon-pohon yang sehat.
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Kematian pohon setelah kebakaran dipengaruhi oleh tingkat kehangusan
tajuk, tingkat luka batang, atau kombinasi keduanya. Kematian beberapa
spesies pohon lebih banyak disebabkan hangusnya tajuk dan pada beberapa
spesies lainnya lebih banyak disebabkan pelukaan batang. Pohon-pohon yang
mengalami kerusakan tajuk sebesar 60–70% atau lebih akan mati beberapa
tahun kemudian, baik karena pengaruh kebakaran maupun karena pengaruh
gabubngan dengan hama dan penyakit. Luka batang dalam kaitannya dengan
kelangsungan hidup pohon, berkaitan erat dengan ketebalan kulit pohon.
Indikator lain untuk kematian pohon setelah kebakaran adalah tinggi
hangus, yaitu tingginya bagian batang yang hangus dibandingkan dengan
tinggi pohon total. Semakin tinggi bagian batang yang hangus semakin
besar kemungkinan pohon itu untuk mati.
Pada kebakaran tajuk yang lebar, pohon-pohon dari semua ukuran diameter
dapat mati. Pada kebakaran permukaan yang ringan yang mengalami
kematian adalah pohon-pohon yang diameternya lebih kecil, dan pohonpohon yang tumbuhnya tertekan

b. Pertumbuhan Pohon Pasca Kebakaran
Informasi tentang pertumbuhan pohon yang masih hidup setelah kebakaran
hutan saling bertentangan. Beberapa peneliti melaporkan terjadinya
peningkatan pertumbuhan, peneliti lain melaporkan terjadinya penurunan,
dan yang lainnya melaporkan tidak adanya perubahan. Sayangnya, sedikit
sekali informasi tentang pengaruh jangka panjang terhadap pertumbuhan
pohon ini, sehingga pengaruh kebakaran terhadap produksi kayu tidak
diketahui.
Faktor yang paling berpengaruh pada pertumbuhan pohon pasca kebakaran
adalah kondisi fisiologis pohon yang bertahan hidup setelah kebakaran.
Hangus tajuk dan luka bakar, dapat melemahkan pohon, sebagian pohon yang
lemah ini mati, sebagian lagi terus hidup tetapi kurang bugar. Berkurangnya
kerapatan pohon setelah kebakaran dapat merangsang pertumbuhan
pohon-pohon yang masih hidup, walaupun pertumbuhan tegakan secara
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keseluruhan tetap berubah. Meningkatnya pertumbuhan pasca kebakaran
di imbangi oleh kematian yang tertunda sehingga perubahan ini kecil atau
tidak ada.

c. Regenerasi
Biji-biji yang tersimpan dalam tanah sering berkecambah karena adanya
rangsangan kebakaran. Hal ini akan membantu regenerasi banyak spesies
pohon. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan biji terhadap
pemanasan adalah spesies pohon, kadar air biji dan kadar air tanah tempat
biji berkecambah. Akan tetapi biji yang terhambur di dalam tanah dapat
terisolasi dari pengaruh kebakaran.
Pembakaran dapat digunakan untuk penyiapan lapangan untuk regenerasi
hutan secara alami. Pembakaran ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan
yang merangsang perkecambahan biji, yaitu :
1). Vegetasi pesaing dihilangkan
2). Bahan organic di permukaan tanah di kurangi atau dihilangkan
3). Ketersediaan zat hara pada tanah sering meningkat
4). Kondisi kadar air dan suhu tanah menjadi lebih baik
Pembakaran dapat pula bermanfaat untuk penyiapan lapangan dalam
penanaman anakan pohon. Dengan pembakaran pertumbuhan awal
anakan akan dipercepat, karena terbebas dari persaingan dengan gulma, dan
tersedianya zat hara dari abu pembakaran.
Walaupun kebakaran hutan ini dapat membantu perkecambahan biji,
namum banyak anakan pohon nyang tumbuh setelah kebakaran berumur
pendek, karena mengalami kekeringan, dirusak oleh binatang, persaingan
dengan gulma dan akumulasi serasah pasca kebakaran. Oleh karena itu,
kelangsungan hidup anakan yang tumbuh di areal yang hidup terbakar ini
sering di pertanyakan.

38

Bab III. Dampak Kebakaran Terhadap Flora dan Fauna

2. Pakan Hewan Ternak
Kebakaran dapat merubah produksi, komposisi jenis, dan kualitas pakan
hewan/ternak di areal yang terbakar. Pakan ternak yang ada di hutan, belukar
dan padang rumput dapat dipengaruhi oleh kebakaran. Perubahan sumber
pakan ternak ini pada gilirannya akan mempengaruhi areal yang terbakar ini
untuk mendukung ternak dan satwa liar setempat.

a. Produksi
Produksi pakan ternak di hutan dan semak pada umumnya meningkat
dengan menurunnya kerapatan pohon. Peningkatan produksi ini terjadi
karena adanya pengurangan persaingan untuk memperoleh cahaya, air dan
zat hara antara vegetasi pohon dan semak dengan vegetasi pakan ternak yang
tumbuh di bawahnya. Kebakaran dapat mengurangi kerapatan pohon dan
semak sehingga produksi pakan ternak meningkat. Akan tetapi produksi
pakan ternak ini dapat kembali ke tingkat sebelum terjadinya kebakaran jika
tidak terjadi kebakaran susulan.

b. Komposisi Jenis
Kebakaran dapat merubah komposisi jenis suatu masyarakat tumbuhan.
Spesies tumbuhan tertentu seringkali hilang oleh pembakaran dan spesies
baru pada tahap suksesi awal sering diintroduksi ke areal yang terbakar.
Perubahan komposisi jenis setelah kebakaran ini bersifat spesifik tempat.
Pengaruh dari perubahan komposisi jenis pada karakter pakan ternak ini
dicerminkan oleh perubahan relatif dalam kehadiran spesies tumbuhan pakan
ternak didalam masyarakat tumbuhan yang terbakar. Besarnya pengaruh
ini ditentukan oleh pengaruh kombinasi dari penghilangan, perubahan
frekuensi dan introduksi spesies tumbuhan pakan ternak setelah kebakaran
dalam kaitannya dengan komposisi semua jenis herba sebelum kebakaran.
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c. Kualitas Pakan Ternak
Kebakaran dapat menghilangkan bagian-bagian tumbuhan yang sudah
tidak disukai ternak (terlalu tua) dan merubahnya menjadi abu yang banyak
mengandung zat hara bagi tumbuhan. Meningkatnya zat hara dalam tanah
ini akan meningkatkan penyerapan zat hara tersebut oleh tumbuhan pakan
ternak yang tumbuh setelah kebakaran. Hal ini akan bermanfaat bagi ternak
dan herbivora lain.
Kadar gizi tumbuhan pakan ternak yang tumbuh di areal yang terbakar
seringkali lebih tinggi dari kadar gizi tumbuhan pakan ternak yang tumbuh
di areal yang tidak terbakar, paling tidak untuk satu musim tumbuh pertama
setelah kebakaran. Peningkatan kadar gizi pakan ternak ini tergantung pada
spesies tumbuhannya dan bervariasi menurut tipe ekosistem yang terbakar,
status suksesi ekosistem, bagian tumbuhan yang terbakar, dan kekerasan
kebakaran serta musim kebakaran. Lamanya peningkatan kadar gizi ini
biasanya pendek, seringkali hanya sampai musim tumbuh kedua setelah
kebakaran.

Tingkat Keparahan Akibat Kebakaran Hutan
Dan Lahan
Untuk menentukan dampak akibat panas yang ditimbulkan akibat terjadinya
kebakaran yang digunakan sebagai parameternya adalah suhu dan durasi.
Kedua parameter ini tidak ada sangkut pautnya dengan intensitas kebakaran
hutan, sehingga dasar penentuan dalam melihat tingkat dampak pada
tanaman akibat kebakaran adalah dilihat dari Kadar air dan jumlah bahan
bakar, yang akan menghasilkan suhu dan durasi yang berbeda.
Dampak kebakaran hutan dan lahan terkait erat dengan tingkat keparahan
kebakaran (fire severity). Simard (1991) dan De Bano et al. (1998)
menyatakan bahwa tingkat keparahan kebakaran menggambarkan
respons ekosistem terhadap api dan dapat digunakan untuk menerangkan
dampak kebakaran terhadap tanah dan sistem air, ekosistem flora dan
fauna, atmosfer, serta masyarakat.
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Tingkat keparahan kebakaran bukan merupakan ukuran kuantitatif
tunggal, tetapi merupakan satu set ukuran yang terintegrasi karena banyak
faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan kebakaran hutan dan lahan
yang kompleks dan saling mempengaruhi antar faktor tersebut.
Klasifikasi umum dari tingkat keparahan kebakaran didasarkan pada kondisi
tanah dan sifat-sifatnya pada areal yang terbakar. Beberapa ahli membuat
klasifikasi tingkat keparahan kebakaran berdasarkan pertimbangan yang
berbeda. Klasifikasikan tingkat keparahan kebakaran dijelaskan oleh
Hungerford (1996) seperti yang dikutip DeBano (1998) sebagai berikut:
1.

Low fire severity (terbakar ringan): pemanasan tanah rendah,
pengarangan bagian bawah yang ringan, serasah terbakar habis atau
mengarang tetapi lapisan duff tidak rusak, walaupun permukaannya
hangus. Sebagian akumulasi sisa/sampah berkayu terbakar atau
hangus. Tanah mineral tidak berubah. Permukaan tanah hitam, abu
terjadi untuk waktu yang singkat. Suhu permukaan pada 1 cm < 50ºC.
Suhu lethal untuk organisme tanah terjadi hingga ke dalaman 1 cm.

2.

Moderate fire severity (terbakar sedang): pemanasan tanah sedang,
pengarangan bawah sedang, serasah habis terbakar dan lapisan duff
mengarang atau terbakar habis, lapisan mineral di bawahnya tidak
terlihat berubah. Abu berwarna terang. Sampah berkayu terbakar,
kecuali log yang mengarang. Abu yang berwarna putih dan kelabu serta
arang terjadi pada 1 cm lapisan atas dari tanah mineral tetapi soil tidak
berubah. Suhu permukaan pada ke dalaman 1 cm dapat mencapai 100200ºC. Suhu lethal untuk organisme tanah terjadi hingga ke dalaman
3–5 cm.

3.

High fire severity (terbakar berat): pemanasan tanah tinggi,
pengarangan bagian bawah dalam, lapisan duff terbakar habis, bagian
atas tanah mineral terlihat kemerahan atau oranye. Warna tanah di
bawah 1 cm lebih gelap atau mengarang dari bahan organik. Lapisan
arang dapat meluas hingga ke dalaman 10 cm atau lebih. Log terbakar
atau mengarang secara dalam juga terjadi pada tumpukan potongan
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limbah kayu. Tekstur tanah di lapisan permukaan berubah. Semua
batang semak terbakar dan hanya batang besar yang mengarang saja
yang terlihat. Suhu tanah pada 1 cm lebih besar dari 250°C. Suhu
lethal untuk organisme tanah terjadi pada ke dalaman 9–16 cm.
Klasifikasi tingkat keparahan kebakaran menurut Wells et al. (1979)
sebagaimana dikutip DeBano et al. (1998) dilakukan berdasarkan
persentase total areal yang terbakar, terdapat tiga kelas yaitu:
1.

Low-severity burn (terbakar ringan): <2% areal terbakar berat,
<15% terbakar sedang dan sisanya terbakar ringan ataupun tidak
terbakar.

2.

Moderate-severity burn (terbakar sedang) : <10% areal terbakar berat
tetapi >15% areal terbakar sedang dan sisanya terbakar ringan
ataupun tidak terbakar.

3.

High-severity burn (terbakar berat): >10% mempunyai titik-titik
yang terbakar sangat parah, >80% terbakar berat atau sedang, dan
sisanya terbakar ringan.

Folliot dan Bennet (1996) dalam DeBano et al. (1998) mengklasifikasikan
tingkat keparahan kebakaran hutan berdasarkan kerusakan pada pohon
yang teramati, yaitu:
1.

Low fire severity (terbakar ringan): minimal 50% pohon-pohon
menunjukkan kerusakan yang tak terlihat dengan sisa kebakaran
berupa terbakarnya tajuk, matinya tunas (bagian atas mati tetapi
berkecambah), atau matinya akar, sedangkan >80% pohon-pohon yang
rusak/terbakar dapat bertahan.

2.

Moderate fire severity (terbakar sedang): 20–50% pohon-pohon
menunjukkan kerusakan yang tak terlihat dengan sisa kebakaran; 40–
80% pohon-pohon yang rusak/terbakar dapat bertahan.

3.

High fire severity (terbakar berat): <20% pohonpohon menunjukkan
kerusakan yang tak terlihat, sisa kebakaran sebagian besar berupa
kematian akar sedangkan <40% pohon-pohon yang rusak/terbakar
dapat bertahan.
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Klasifikasi kerusakan hutan bekas terbakar (Siswanto 1994) meliputi:
1. Rusak parah, yaitu suatu kondisi di mana 80–100 % dari hutan yang
terbakar rusak. Pohon besar dan tumbuhan bawah terbakar hebat. Tidak
ada tanda-tanda atau peluang bagi satwa liar untuk hidup.
2. Rusak sedang, yaitu suatu kondisi di mana 40–80% dari hutan yang
terbakar rusak. Beberapa pohon besar masih tumbuh, sementara
tumbuhan bawah terbakar hebat. Tampak masih ada peluang satwa liar
untuk hidup seperti masih terdengarnya suara mereka pada pagi dan
sore hari.
3. Rusak ringan, yaitu suatu kondisi di mana hutan yang rusak akibat
kebakaran kurang dari 40 %. Sebagian besar dari pohon besar masih
hidup meskipun sebagian besar anakan demikian pula halnya dengan
tumbuhan bawah sebagian besar terbakar.
ITTO-Indonesia Project (1994) mengenai pedoman rehabilitasi hutan bekas
kebakaran dan belukar bekas ladang pada hutan bekas kebakaran berumur
10 tahun di Semoi, Kalimantan Timur membuat kunci intensitas kebakaran
hutan alam adalah sebagai berikut:
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1. Hutan terbakar hebat
Penuh dengan pohon jenis pionir (Mallotus, Macaranga, liana, belukar,
rotan) terdapat padang ilalang pada kawasan sedikit ataupun luas, hanya
ada sedikit pohon komersial, tidak ada atau sedikit sekali permudaan alam
pohon jenis komersial, banyak pohon mati berdiri.

2. Hutan terbakar sedang
Dipenuhi pohon pionir seperti kawasan terbakar berat dan juga banyak
pohon mati, tidak ada padang ilalang di dalamnya, lebih banyak terdapat
pohon jenis komersial, ada beberapa permudaan jenis komersial seperti
Shorea seminis, Shorea laevis, Shorea parvifolia, dan Dryobalanops lanceolata,
1–3 pohon induk per ha, jumlah pohon mati berkurang dibandingkan
dengan hutan terbakar berat, tidak ada lapisan tajuk atas yang nyata.

3. Hutan terbakar ringan
Banyak pohon pionir seperti hutan terbakar berat, rotan bertambah, banyak
pohon jenis komersial dan banyak permudaan alam pohon jenis komersial,
hanya sedikit pohon mati, terdapat 4–6 pohon per induk per ha, masih tidak
ada lapisan tajuk atas yang nyata.

4. Hutan tidak terbakar
Tidak ada pohon mati karena terbakar, lapisan tajuk atas yang nyata dan
hanya sedikit tumbuhan bawah, terdapat hanya sedikit pohon jenis pionir,
masih banyak perambat dan rotan, 395 pohon besar jenis komersial, terdapat
banyak permudaan alam.

5. Belukar bekas ladang
Ada sisa jerami padi, ada padang ilalang, terdapat satu-dua pohon hidup
atau mati, kadang-kadang terdapat sebidang kecil tegakan hutan.
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Kriteria kerusakan pohon hutan bekas kebakaran dapat dibagi sebagai
berikut (Anonimous 1999):
•

Kerusakan ringan apabila persentase jumlah pohon yang merana dan
mati <25 % (pohon hidup >75%).

•

Kerusakan sedang apabila persentase jumlah pohon yang merana dan
mati 25–50% (pohon hidup 50–75%).

•

Kerusakan berat: apabila persentase jumlah pohon yang merana dan
mati 50–75% (pohon yang sehat 25–50%)

•

Rusak sangat berat:apabila persentase jumlah pohon yang merana dan
mati >75% (pohon yang sehat <25%).

Secara in situ, dampak kebakaran gambut sangat signifikan (Hadisuparto
1999). Yang paling utama adalah hilangnya biomassa dan keanekaragaman
hayati, hilangnya sumber daya gambut, terjadinya proses subsiden, serta
hilangnya fungsi penyerapan karbon. Di samping itu, gambut yang terbakar
juga menimbulkan kabut asap dan penyebaran asap yang menyebabkan
masalah kesehatan yang serius serta gangguan transportasi. Kabut asap tebal
pada kebakaran tahun 1997 di Indonesia (Takashi dan Shimada 1998) telah
menurunkan evapotranspirasi hutan sebesar 50% dari waktu normal dan
menurunkan radiasi matahari hingga 40% dari kondisi normal.
Lapisan gambut setebal 50 cm dengan luasan 1 m2 dapat menghasilkan
165.000 kcal panas pembakaran (Artsybashev 1983). Kebakaran bawah yang
bersifat smoldering dapat menaikkan suhu tanah mineral di atas 300° C selama
beberapa jam dengan suhu tertinggi mendekati 600° C (Frandsen1991).
Hal itu akan menyebabkan terjadinya dekomposisi bahan organik dan
membunuh organisme tanah yang penting. Pada suhu 120°C, gambut akan
terdekomposisi dan menghasilkan gas CO2 Pada suhu 250–500°C terjadi
dekomposisi yang intensif yang menghasilkan ter dan gas. Pada suhu lebih
dari 8500°C akan terbentuk gas volatil (hidrogen dan methan).
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Kebakaran gambut didominasi oleh proses smoldering yang menghasilkan
emisi partikel tinggi dan karbon monoksida. Pada waktu bahan bakar
hutan terbakar, karbon dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida, karbon
monoksida, hidrokarbon, bahan-bahan partikel dan zat lain dengan jumlah
yang menurun (Ward 1990). Gambut mengandung karbon sekitar 60%.
Jumlah ini lebih tinggi daripada kandungan karbon dalam kayu sebesar 50%.
Pembakaran biomassa menghasilkan lebih dari 95% karbon dioksida dan
karbon monoksida sebesar 9,5% (Ward 1990). Karbon monoksida sendiri
dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna atau proses smoldering,
seperti yang terjadi pada kebakaran gambut. Dengan demikian, peristiwa
pembakaran biomassa seperti yang terjadi pada kebakaran/pembakaran
hutan dan lahan sangat memegang peranan penting dalam menyumbang
emisi gas-gas rumah kaca yang akan menyebabkan pemanasan global.

Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan
Terhadap Fauna
Kebakaran hutan seringkali melukai dan mematikan satwa liar, baik mati
terbakar maupun mati lemas. Akan tetapi, dalam beberapa hal, kematian ini
dapat diabaikan. Pengaruh kebakaran yang lebih penting terhadap populasi
satwa liar adalah secara tidak langsung melalui perubahan dalam makanan,
tempat berlindung (cover) dan keanekaragaman struktural.

a. Makanan
Kebakaran dapat merubah produksi, komposisi jenis, dan kualitas makanan
yang tersedia bagi satwa liar, sebagaimana yang berlaku pada pakan ternak.
Dorongan untuk melakukan pembakaran terkendali demi satwa liar berakar
dari pengetahuan bahwa kebakaran dapat merangsang sumber makanan
sehingga meningkatkan pertumbuhan populasi satwa liar. Gerak maju suksesi
yang diperlambat oleh kebakaran dapat pula memberi manfaat pada satwa
liar, yaitu dengan cara mempertahankan tahap suksesi yang dikehendaki.
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Namun di lain pihak hal yang sebaliknya bisa terjadi. Pola suksesi yang
dirangsang oleh kebakaran dapat memberi pengaruh buruk pada populasi
satwa liar, bila pakan yang dikehendaki hilang dari areal yang terbakar.
Pengaruh luas areal yang terbakar terhadap makanan dan komponen
lain habitat satwa liar, tergantung pada ukuran tubuh satwa liar, ukuran
populasinya dan kepadatan spasialnya. Herbivora besar seperti rusa dan
kijang akan dipengaruhi secara nyata pada areal kebakaran yang luas. Areal
kebakaran yang sempit cukup berpengaruh bagi perkembangan populasi
mamalia kecil seperti kelinci dan tikus.
Cukup sulit untuk membuktikan bahwa perubahan kuantitas dan kualitas
makanan satwa liar karena kebakaran ini dapat mempengaruhi pertumbuhan
dan produktifitas populasi satwa liar. Untuk ternak, berat tubuh ternak
yang dipelihara di padang rumput yang sebelumnya mengalami kebakaran
lebih tinggi dari pada berat tubuh ternak yang dipelihara di padang rumput
yang tidak terbakar. Bagi satwa liar pengaruhnya mungkin dalam bentuk
peningkatan populasi dan untuk binatang buruan, meningkatnya jumlah
yang dapat diburu.

b. Tempat Berlindung (cover)
Pengaruh kebakaran bagi satwa liar adalah perubahan drastis tempat
berlindung, baik tempat berlindung dari predator/pemangsa (protective cover)
maupun dari sengatan matahari (thermal cover). Tergantung pada kekerasan
kebakarannya, tempat berlindung ini pada berbagai strata habitat dapat
rusak atau strukturnya berubah drastis. Perubahan tempat berlindung ini
dapat menyebabkan suatu spesies satwa liar hilang dari areal yang terbakar.
Hilangnya tempat berlindung dapat juga mengundang spesies satwa liar lain
datang menghuni areal yang telah terbakar.
Lamanya perubahan struktur habitat dan iklim mikro tergantung pada
kecepatan suksesi vegetasi untuk kembali ke keadaan sebelum kebakaran.
Suksesi pasca kebakaran bervariasi waktunya dan juga bersifat spesifik
tempat. Kekerasan kebakaran, kompleksitas botanis masyarakat tumbuhan
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yang terbakar, dan praktik manajemen pasca kebakaran, merupakan faktorfaktor yang mempengaruhi pada suksesi dan habitat yang dihasilkannya
setelah kebakaran.

c. Keragaman Struktural
Mozaik-mozaik sumber makanan dan tempat berlindung akan menciptakan
keragaman struktural (structural diversity). Suatu kebakaran hebat yang
melanda areal yang luas seringkali mengurangi selang-selingnya makanan
dan tempat berlindung sehingga kondisi habitat menjadi seragam
(homogen). Akan tetapi kebakaran ini jarang membakar secara seragam
sehingga setelah kebakaran terjadi kelompok-kelompok vegetasi, balak (log)
yang terbakar, dan ruang terbuka. Pola keragaman struktural di dalam areal
yang terbakar ini akan menentukan apakah spesies satwa liar tertentu akan
hidup dan berkembang. Kelompok-kelompok vegetasi di dalam ekosistem
pasca kebakaran ini dapat juga mempengaruhi hubungan predator-mangsa,
dengan cara memberi tempat berlindung bagi predator.
Akibat langsung dari kebakaran hutan terhadap satwa adalah menyebabkan
satwa tersebut pindah ke tempat lain atau mati terbakar, sedang akibat
tak langsungnya adalah rusaknya makanan dan tempat berlindung bagi
margasatwa. Kadang-kadang terjadi bahwa setelah kebakaran akan tumbuh
makanan dan tempat berlindung bagi margasatwa yang baru dan lebih baik
(Suratmo 1974).
Dampak kebakaran terhadap satwa liar bergantung pada intensitas
kebakarannya, lamanya, frekuensi, lokasi, bentuk dan luas arealnya. Dampak
dapat terjadi seketika dan ada yang akibatnya baru terlihat dalam periode
lama, hal ini karena keadaan habitatnya, mobilitas satwa dan kemampuannya
untuk menghindari dari api.
Dampak kebakaran terhadap perubahan-prubahan biologis dan ekologis
pada kehidupan satwa liar dapat dibedakan menjadi dua golongan:
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•

Kematian satwa secara langsung akibat kebakaran (kombinasi faktorfaktor racun karbonmonoksida, kurang oksigen dan racun kimia yang
terkandung dalam asap, juga karena suhu tinggi >55°C).

•

Perubahan populasi karena rendahnya kemampuaan beradaptasi mereka
terhadap perubahan kondisi habitat baru setelah terjadinya kebakaran
(daya reproduksi, pertumbuhan dan struktur populasinya).

Kebakaran berpengaruh pada penyebaran satwa yang selanjutnya akan
berpengaruh pula terhadap kepadatannya, kebakaran juga berpengaruh
pada perilaku satwa serta kebakaran juga berpengaruh pada kompisisi jenis
makanan satwa liar.
Adanya satwa pada tempat tertentu sangat dipengaruhi oIeh kondisi
habitatnya di mana habitat yang baik adalah habitat yang dapat mcncukupi/
mendukung kebutuhan satwa, yaitu sebagai sumber pakan dan tempat
berlindung. Pengaruh kcbakaran tcrhadap keanekaragaman jenis mamalia
adalah adanya pcnurunan tingkat keanekaragaman jenis, di mana tingkat
keanekaragaman jenis satwa liar yang tcrdapat di hutan bekas kebakaran
lebih kecil (bila dibandingkan dengan tingkat keanekaragaman jenis
satwaIiar yang terdapat pada hutan tidak terbakar walaupun perbedaan
tingkat keanekaragaman jenis mamalianya tidak terlalu bcrbeda jauh dan
masuk dalam kategori sedang (Husin, 1988 dalam Lumme 1994). Hal
ini tcrjadi karcna ketersediaan sumber pakan satwa, tcmpat berlindung
lcbih beranekaragam pada hutan tidak tcrbakar dibandingkan pada hutan
bekas kcbakaran, yang dapat dilihat dari tingkat keanekaragaman jenis
tumbuhannya, di mana pada hutan tidak tcrbakar tingkat keanekaragaman
jenis tumbuhmmya lebih tinggi dari tingkat keanekaragaman jenis tumbuhan
yang tcrdapat pada hutan bekas kebakaran baik pada tingkat sernai, tingkat
pancang, tingkat tiang rnaupun pada tingkat pohon (Solidima 1999).
Menurut Solichin (1997), makin tinggi tingkat keanekaragaman jenis
tumbuhan pada suatu lokasi maka tingkat keanekaragaman jenis satwa liar
pada lokasi tersebut juga makin tinggi.
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Menurut Forman dan Godron (1986), keanekaragaman jcnis merupakan
fungsi dari beberapa karakteristik habitat yaitu keanekaragaman habitat,
gangguan, luas habitat, umur habitat dan habitat terisolasi serta pembatasan
yang berbeda. Keanekaragaman habitat tinggi maka kcanekaragaman jenis
juga tinggi. Sementara untuk gangguan biasanya berkorelasi negatif tetapi
kadang positif. Kebakaran merupakan salah satu bentuk gangguan yang
bersifat alami, di mana dengan adanya kebakaran akan merubah struktur
dan komposisi vegetasi.
Pada hutan tidak terbakar mcmiliki tingkat keanekaragaman habitat
yang linggi dan rendahnya tingkat gangguan schingga mcmiliki tingkat
keanekaragaman jenis satwa liar yang lebih tinggi, sedangkan pada hutan
bekas kebakaran tingkat keanekaragaman habitatnya lebih rendah dan juga
tingkat gangguannya tinggi sehingga keanekaragaman jenis satwa liarnya
lebih rendah (Solidima 1999).
Berdasarkan hasil penelitian dampak kebakaran hutan terhadap
keanekaragaman jenis satwa liar di Taman Nasional Way Kambas, Lampung,
diketahui bahwa pengaruhnya terhadap burung adalah terjadinya pergeseran
kelimpahan jenis burung dari jenis burung yang memiliki kategori diet
frugivora (pemakan buah) ke jenis burung yang memiliki kategori diet
insectivora (pernakan serangga) seperti Copsycus saularis (Solidima 1999).
Hal ini disebabkan oleh karena pada hutan yang tidak terbakar penyediaan
sumber pakan satwa yaitu Kiara (Ficus sp.) dan Parutan (Quercus sp.) yang
akan berbuah dan berbunga secara bergantian sepanjang tahun (Parutan
merupakan jenis turnbuhan yang daminan pada tingkat pohon). Kelimpahan
jenis burung yang bersifat dominan, sub dominan dan non dorninan, selisih
jurnlahnya lebih besar pada hutan tidak terbakar, hal ini disebabkan oleh
karena pada hutan tidak terbakar masih terdiri dari beberapa lapisan tajuk,
dan juga tingkat keanekaragaman jenis tumbuhannya lebih tinggi sehingga
pemanfaatan ruang oleh berbagai jenis burung makin tinggi sedangkan jenis
individu burung yang sarna yang memanfaatkan ruang yang sarna makin
sedikit. Pada hutan bekas kebakaran struktur dan komposisi vegetasinya
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telah berubah (makin banyak ruang yang terbuka) sehingga ruang yang
dimanfaatkan oleh burung makin sedikit sedangkan jenis burung yang
memanfaatkan ruang yang sarna makin banyak. Di samping itu juga terjadi
penurunan tingkat keanekaragaman jenis burung (keanekaragaman jenis
burung pada hutan tidak terbakar dan tingkat keanekaragaman jenis burung
pada hutan bekas kebakaran ).
Pengaruh kebakaran terhadap mamalia adalah terjadinya pergeseran
kelimpahan jenis mamalia dari dominasi primata ke dominasi artiodactyla
(setelah kebakaran jenis satwa yang memiliki kategori diet herbivora lebih
tinggi), terjadinya penurunan tingkat keanekaragaman jenis (keanekaragaman
jenis mamalia pada areal hutan tidak terbakar dan keanekaragaman jenis
mamalia pada areal hutan bekas kebakaran). Hal ini disebabkan oleh karena
pada areal hutan tidak terbakar masih terdapat beberapa lapisan tajuk yang
digunakan oleh satwa ini yang bersifat arboreal, sedangkan pada hutan bekas
kebakaran terdapat rumput yang masih muda yang rnerupakan pakan satwa
(Solidima 1999). Tingkat keanekaragaman jenis mamalia yang merniliki
kategori diet herbivora lebih tinggi pada hutan bekas kebakaran, hal ini
disebabkan oleh karena pada hutan tidak terbakar tersedia pakan satwa
berupa rumput yang masih muda yang disukai oleh satwa.
Pada hutan bekas kebakaran juga masih terdapat jenis primata seperti Macaca
fascicularis (Solidima 1999), pada tegakan hutan yang masih berdiri tetapi
sudah dalam keadaan mati, daerah tersebut merupakan daerah jelajah satwa
primata ini dan lokasi tcrsebut dekat dengan sumber air (sungai). Hal ini
disebabkan oleh karena tingkat ketahanan ekor panjang terhadap gangguan
jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis primata yang lain. Juga terdapat
primata lain yaitu siamang (Hylobates syndactylls) pada pohon yang tinggi
besar dan cabang bagian bawahnya telah tcrbakar tetapi pohon terscbut
masih hidup.
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Kesimpulan
Hutan alam sangat sukar terbakar namun bila terganggu maka akan mudah
terbakar. Dampak negatif kebakaran adalah mengubah struktur dan
komposisi tegakan bila dibandingkan dengan kondisi semula, hal tersebut
dapat dilihat dari keragaman spesies yang terdapat dalam ekosistem tersebut
dengan berbagai indikator seperti Indeks Nilai Penting, Indeks kekayaan
jenis, Indeks kesamaan, Indeks keragaman jenis, dan Indeks kesamaan antar
dua komunitas. Akibat suhu dan lamanya kebakaran yang terjadi maka
akan mengakibatkan pula kematian maupun pelukaan yang pada akhirnya
mempengaruhi kualita kayu. Dampak negatif penting lainnya akibat
kebakaran terhadap flora adalah menurunnya kemampuan serapan karbon
karena hilangnya tegakan dalam berbagai lapisan di dalam hutan. Seberapa
besar dampak negatif yang timbul sebagai respon ekosistem terhadap suhu
dan lamanya kebakaran akan ditentukan dari seberapa besar kebakaran yang
terjadi yang diindikasikan dengan tinggi rendahnya Intensitas Kebakaran
yang terjadi yang bersumber pada tinggi rendahnya potensi bahan bakar
yang tersedia dalam kebakaran tersebut. Kebakaran dengan intensitas rendah
yang memiliki inetnsitas kebakaran berkisar antara 400–425 kW/m, intensitas kebakaran sedang berkisar antara 1.700–1.750 kW/m dan intensitas
kebakaran yang tinggi berkisar antara 2.000–2.100 kW/m.
Dampak kebakaran terhadap fauna dapat bersifat langsung maupun tidak
langsung. Disebut berdampak langsung bila fauna akan menjadi korban
(mati) seketika atau sesaat kemudian (terluka/terbakar) karena tingginya
suhu yang timbul akibat kebakaran dan tidak memungkinkan fauna tersebut
untuk melarikan diri. Dampak tidak langsung adalah melalui terbakarnya
habitat fauna tersebut yang mengakibatkan hilangnya tempat berteduh,
tempat beraktifitas, hilangnya tempat pakan dan lain sebagainya. Untuk
melihat dampak kebakaran terhadap habitat fauna dapat dilihat dari frekuensi
kehadiran, frekuensi relatif, indeks dominansi, indeks keanekaragaman jenis
dan indeks kemerataan. Kembali berfungsinya habitat yang rusak akibat
terbakar melalui proses pemulihan alami maupun melalui bantuan manusia
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tentu saja memerlukan waktu yang tidak sedikit dan selama itu pula fauna
yang menjadi korban akan terus menderita kecuali yang mampu beradaptasi
dengan batas-batas tertentu.
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Bab IV.
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan di Indonesia1
Pendahuluan
Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar
diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik
untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan ditunjang oleh
adanya fenomena alam El Nino Southern Oscillation (ENSO). Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa kehadiran titik api dilapangan hampir
selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan. Pengamatan
pada citra satelit menunjukkan bahwa titik panas (hotspot) secara dominan
dijumpai pada areal-areal perkebunan dan hutan tanaman industri. Hanya
sebagian kecil titik panas tersebut yang ditemukan pada areal transmigrasi
dan peladang berpindah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
penyebab utama kebakaran hutan dan lahan lebih banyak disebabkan
oleh kegiatan pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh
perusahaan perkebunan dan kehutanan tanpa terkendali. Kebakaran hutan
tersebut juga diakibatkan oleh adanya faktor penunjang lain, yaitu perilaku
masyarakat yang berubah dan akibat kebijaksanaan pemerintah. Perilaku
masyarakat yang berubah ini sangat berhubungan dengan tidak berfungsinya
aturan yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan
masyarakat sehingga sering menimbulkan masalah atau konflik. Sementara
kebijaksanaan pemerintah ini berkaitan dengan peraturan dan kebijakan
perijinan pembukaan lahan. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah tersebut tidak konsisten, tidak terimplementasikan dengan
baik dan tidak dibarengi dengan tindakan tegas dalam memberikan sanksi
1 Sebagian makalah disampaikan dalam pertemuan dengan WALHI, Jakarta,

Tahun 2009
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terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demikian, para pelaku pembakaran
hutan, yaitu pengusaha atau pengelola kegiatan kehutanan dan perkebunan
masih tetap melakukan praktik-praktik pembakaran dalam pembukaan
lahannya. Selama masalah konversi lahan tidak terselesaikan dengan baik,
maka selama itu pula pembakaran hutan dan lahan akan tetap berlangsung,
akibatnya asap akan tetap timbul sebagai hasilnya.
Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai
pengaruh buruk terhadap sumber daya lahan dan ekosistem di mana hal
tersebut telah dibuktikan dengan berbagai peneltian. Pengembalian ke
bentuk semula (pemulihan) selain akan membutuhkan waktu yang sangat
lama juga tidak akan kembali sedia kala. Kerusakan sumberdaya alam tidak
hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalahan
ekonomi, sebab nilai-nilai ekonomi sumberdaya alam bisa saja hilang bahkan
mungkin tidak dapat dipulihkan kembali.

Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia
Bukti pertama kebakaran hutan di Indonesia ditemukan di Kalimantan
Timur (Goldammer dan Seibert 1990). 14C-data dari tanah berarang yang
terdapat sepanjang transek Timur-Barat antara Sangkulirang pada Selat
Makassar dan kira-kira 75 km ke daratan menunjukkan bahwa kebakaran
terjadi antara tahun 17.510 dan 350 BP. Umumnya kebakaran kemungkina
besar terjadi secara alami selama periode iklim yang lebih kering dari saat
ini, tetapi manusia juga membakar hutan lebih dari 10.000 tahun untuk
memfasilitasi perburuan dan pembersihan petak-petak peretanian. Catatan
tertulis dari abad lampau dan sejarah dari mulut ke mulut dari orang-orang
yang membuka hutan menunjukkan bahwa kebakaran hutan adalah bukan
hal baru bagi dunia kebakaran hutan Indonesia.
Dokumentasi pertama dari dampak kekeringan yang ekstrim di Kalimantan
Timur dilaporkan oleh Bock (Goldammer 1996). Zoologis Denmark ini
yang menjelajahi hutan dataran rendah daerah Kalimantan Timur pada
tahun 1878 melaporkan adanya kekeringan dan kelaparan yang terjadi dalam
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tahun kunjungannya (Goldammer 1996). Dia mencatat bahwa sepertiga
dari populasi pohon yang ada di hutan sekitar muara Kaman di pedalaman
Mahakam mati karena kekeringan. Grabobsky tahun 1890 melaporkan
bahwa telah terjadi kebakaran di dua pegunungan, yaitu di Batu Puno di
bagian Tengah Kalimantan Selatan, yang terjadi beberapa tahun sebelum
kunjungannya pada tahun 1881–1884. Kedua pegunungan ini musnah oleh
api. Pada tahun 1914–1915, kebakaran hutan kembali dilaporkan terjadi di
Borneo. Catatan yang dipublikasi yang ditemukan di Sabah menunjukkan
bahwa 80.000 hektare hutan tropis dan lahan gambut terbakar setelah
melalui periode kekeringan. Pada hutan tropika basah periode kekeringan
yang panjang akan secara drastis merubah perilaku bahan bakar dan
kemudahannya terbakar. Sati kali curah hujan jatuh di bawah 100 mm setiap
bulan, dan satu periode di mana tidak turun hujan selama dua minggu atau
lebih, akan mengakibatkan vegetasi hutan akan terpanaskan daunnya secara
progressive dengan meningkatnya kekeringan.

Kebakaran Hutan 1982/1983
Kebakaran hutan besar Indonesia di abad 20 terjadi pada tahun 1982/1983
terutama di Kalimantan Timur di mana 3,6 juta hektare hutan dan lahan
terbakar. Studi yang dilakukan ITTO-GTZ menyimpulkan bahwa penyebab
kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu yang
dimulai sekitar 1970-an, di mana jutaan hektare lahan hutan dibagi-bagi
ke dalam kawasan HPH yang mengakibatkan boom kayu di Sumatera dan
Kalimantan yang merubah lansekap dari kedua pulau tadi lebih dari dua
dekade.
Akibat pelaksanaan logging ini mengakibatkan jumlah log yang tidak
termanfaatkan tergeletak di lantai hutan yang mengakibatkan terjadinya
penumpukan bahan bakar sehingga rawan api. Kegagalan pemerintah
dan HPH dalam melindungi logging area dan penutupan jalan logging
tua mengakibatkan invasi oleh peladang ke dalam hutan dan menambah
pelik permasalahan karena mereka menggunakan api dalam pembukaan
lahannya.
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Kebakaran hutan 1987
Dampak kebakaran hutan 1987 tidak sehebat pada kebakaran hutan
1982/1983. Namun banyak bagian dari Indonesia yang terkena dampak
yaitu Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara dan Timor.
Menurut data resmi pemerintah (DepHut), luas areal yang terbakar adalah
66,000 ha. Sumber apinya adalah peladang berpipindah dan juga dilaporkan
adanya batubara yang menyala dan menjadi penyulut kebakaran yang terjadi
di tanaman dan areal konservasi terutama di Bukit Suharto. Akan tetapi
pernyataan tentang sumber api ini dibantah oleh kelompok lingkungan yang
justeru menyalahkan management HPH yang seadanya sebagai dalangnya.

Kebakaran hutan 1991
Kebakaran hutan tahun 1991 ini meledak di daerah Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Luas areal terbakar menurut
data resmi pemerintah adalah 500.000 ha. Akibat asapnya menyebabkan
sebagian besar alat-alat transportasi tidak berjalan dan banyak terjadi
kecelakaan. Akibatnya banyak penerbangan domestik ditunda karena jarak
pandang yang pendek, sehingga mengakibatkan hilangnya biaya operasi
penerbangan sekitar Rp. 6,5 juta. Menurut perkiraan Menteri Kehutanan
saat itu kehilangan akibat keruskana karena kebakaran adalah Rp.175
Miliar. Sementara penyebab kebakarannya adalah perubahan lahan, baik
yang dilakukan oleh pengusaha HTI maupun peladang berpindah.

Kebakaran hutan 1994
Kebakaran hutan pada tahun 1994 ini mengakibtakan hilangnya hutan
dan lahan sebesar 5,4 juta ha. Provinsi di Sumatera dan Kalimantan adalah
yang paling menderita akibat dampak asap yang ditimbulkannya yang juga
menyeberang ke negara tetangga seperti Singapore, Malaysia dan Brunei.
Jarak pandang berkisar kurang dari 500 m di Singapore dan dampak asapnya
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baru berakhir pada bulan September 1994. Akibat jarak pandang yang
pendek ini mengakibatkan gangguan terhadap lalu-lalang pesawat terbang
yang berakibat pada menurun drastisnya jumlah wisatawan yang datang.
Sebagian kebakaran terjadi di lahan pertanian. Gambut menjadi sensitive
dan mudah terbakar, periode pembakaran yang relatif lama mengakibatkan
produksi asap yang berlebihan. Kerugian akibat lenyapnya log versi DepHut
adalah US$ 15.4 juta. Sementara penyebab kebakarannya adalah kegiatan
tebas-tebang-bakar yang dilakukan oleh HPH/HTI dan perkebunan.
Namun menurut MenHut saat itu tidk tertutup kemungkinan penyebabnya
adalah undur kesengajaan akibat adanya ketegangan antara penduduk lokal
dengan pengusaha HPH dan perkebunan.

Kebakaran hutan 1997/1998
Kebakaran hutan tahun 1997/1998 ini adalah yang paling parah dalam
dua dekade belakangan ini. Luas areal yang terbakar menurut ADB adalah
9.75 juta hektare dengan luasan areal terbakar tersebar di beberapa pulau
seperti, Sumatera 1,7 juta hektare, Kalimantan 6,5 juta hektare, Jawa 0,1
juta hektare, Sulawesi 0,4 juta hektare, dan Irian Jaya 1 juta ha. Dengan
pembagian menurut tipe hutan yang terbakar adalah, hutan pegunungan
0,1 juta hektare, hutan dataran rendah 3,3 juta hektare, gambut 1,5 juta
hektare, lahan pertanian dan alang-alang terbuka 4,5 juta hektare, HTI dan
perkebunan 0,3 juta hektare. Penyebab kebakarannya adalah: pembakaran
untuk konversi lahan dengan tujuan bisnis secara besar-besaran, peladang,
pembakaran oleh HPH, pembakaran di lahan pertanian, unsur kesengajaan
dan kelalaian.

Kebakaran 2004–2009
Kebakaran akhir-akhir ini khususnya pada periode 5 tahun terakhir
memiliki ke khasan karena terjadi dengan modus operandi yang jelas yaitu
penyiapan lahan untuk pembakaran baik yang dilakukan oleh masyarakat
maupun perusahaan baik kehutanan maupun perkebunan serta bertambah
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parah lagi ketika lahan-lahan ex-HPH dan ex-Perkebunan yang mulai tidak
bertuan telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dampak terhadap lingkungan
menjadi-jadi karena instansi yang berwenang sudah mulai kewalahan dan
tidak sedikit yang ikut bermain karena menyangkut mitra bisnis atasannya.
Hasilnya adalah dampak yang makin parah terhadap kehidupan manusia
maupun mahluk hidup lainnya. Beberapa kejadian kebakaran yang dapat
dicatat pada periode ini adalah kejadian kebakaran pada tahun 2002, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009.

Kebakaran Hutan 2010–2015
Kebakaran hutan dan lahan terus berlanjut tanpa henti (Saharjo 2016), bahkan
terbukti tidak harus terjadi pada saat ada El-Nino yang berkepanjangan
untuk beraksi lebih lama, karena tanpa El-Nino pun kebakaran tetap besar
dan makin buruk dampaknya (Saharjo dan Soedjono 2008; Saharjo 2014).
Pada bulan Juni tahun 2013, Presiden SBY meminta maaf kepada Negara
tetangga atas asap yang telah menyelimuti wilayah Negara jiran tersebut
dan telah pula memberikan dampak negative lainnya (Saharjo 2014).
Berbarengan dengan pernyataan tersebut maka ribuan personil TNI-Polri
terjun ke wilayah terbakar di Provinsi Riau untuk melakukan pemadaman,
maka sebagai hasilnya asap sebagai hasil kebakaran hutan dan lahan memudar
sesaat. Pada akhir Januari 2014 kembali kebakaran hutan dan lahan beraksi di
Riau yang dimulai dari wilayah Kepulauan Meranti bahkan berkepanjangan
yang menghiasi wajah pers nasional dan Internasional (Saharjo 2015a).
Asap kembali menyelimuti beberapa provinsi di tanah air akibat terjadinya
kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi di Provinsi Riau, Sumatera
Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur dan dilaporkan pula terjadi cukup signifikan di Papua
dan Kalimantan Utara dan di Sulawesi Tengah (Saharjo 2015b).
Rekapitulasi hotspot yang berhasil terdeteksi oleh Satelit Terra-Aqua (Saharjo,
2016) diketahui bahwa pada tahun 2014 terdeteksi sebanyak 90.581 titik,
di mana pada bulan Oktober 2014 saja telah terdeteksi sebanyak 4251 titik,
namun akumulasi hotspot sejak bulan Oktober 2014 hingga akhir bulan
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Oktober 2015 yang berhasil terdeteksi adalah sekitar 119.914 titik, di mana
titik panas pada bulan Oktober 2015 saja adalah sekitar 35.050 titik. Fakta
ini memastikan bahwa pada bulan yang sama yaitu pada bulan Oktober
2014 bila dibandingkan dengan jumlah hotspot pada tahun bulan Oktober
2015 telah terjadi peningkatan titik panas lebih dari 800 prosen. Selain
itu diketahui pula bahwa jumlah hotspot yang terdeteksi sejak bulan Juli
hingga September 2015 terus meningkat, di mana pada Juli 2015 tertedeksi
sebanyak 7.399 titik, pada Agustus 18.319 titik dan pada September 2015
sebanyak 48.636 titik (lebih besar dari akumulasi hotspot pada tahun 2013
yaitu sebanyak 40.419 titik.

Gambar 4.1. Rekapitulasi jumlah hotspot periode tahun 2006 hingga 2015
(Sumber: NASA)

Berdasarkan perhitungan yang ada, kerugian finansial akibat kebakaran
pada tahun 2013 diperkirakan lebih dari Rp20 triliun. Selanjutnya, kawasan
hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2014 seluas 60.000 ha dan lebih
dari 60.000 jiwa menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta
kerugian ditaksir lebih dari Rp50 triliun. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) merilis total kawasan hutan dan lahan yang terbakar
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pada tahun 2015 seluas 2,61 juta ha. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan
mencapai Rp221 triliun (sekitar USD16 miliar), serta menyebabkan sekitar
600 ribu jiwa menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan lebih
dari 60 juta jiwa terpapar asap (World Bank 2015; BAPPENAS 2016 ).
Berdasarkan analisis prediksi (BAPPENAS 2016), diperoleh gambaran
bahwa titik panas pada tahun 2017–2020 berkisar pada angka 15.000, atau
separuh dari angka pada tahun 2015. Kisaran 15.000 ini disebut sebagai
business as usual (BAU). Untuk skenario penurunan karhutbunla dalam
Grand Design ini akan memakai dua pendekatan. Pendekatan tersebut
yaitu: (1) Memastikan areal kerja gambut BRG seluas 2,4 juta hektare tidak
terbakar; dan (2) Memastikan 731 desa yang diidentifikasi oleh KLHK
sebagai desa rawan kebakaran tidak terbakar. Penurunan titik panas dengan
intervensi pencegahan kebakaran di areal prioritas BRG seluas 2,4 juta ha,
maka api berkurang di wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagai areal
utama kerja BRG. Secara total, upaya pencegahan yang dilakukan BRG
akan menurunkan titik panas sebesar 37,69%. Sementara, penurunan
titik api dengan intervensi pencegahan di 585 desa yang berhasil dicegah
terjadinya kebakaran, maka titik panas dapat diturunkan sebesar 32,01%
dari BAU 2017. Jika kedua ‘Pendekatan tapak’ ini, yaitu intervensi BRG
dan pencegahan kebakaran di desa rawan karhutbunla disatukan maka
akan menghasilkan penurunan titik panas sekitar 49,35% dari BAU 2017
(BAPPENAS 2016).

Latar Belakang Penyebab Terjadinya
Kebakaran
Risiko terjadinya bahaya kebakaran meningkat secara dramatis melalui
konversi material-material hutan menjadi tanaman karet dan kelapa
sawit dan juga melalui eksploitasi hutan alam yang membuka tajuk dan
menghilangkan tanaman penutup lantai hutan. Tanaman menjadi lebih
kering dan pohon-pohon mengisi setiap ruang dibandingkan hutan hujan
tropis, yang kemudian meningkatkan peluang agar api dapat menjalar.
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Bukti menunjukkan bahwa kebakaran sangatlah mudah terjadi pada hutan
sekunder yang sudah pernah terganggu melalui operasi pembalakan. Tebang
pilih menghancurkan banyak tumbuhan bawah dan menghancurkan tajuk
yang menutupi permukaan yang mengakibatkan hutan alam terbakar (WWF
1998).
Informasi ini menunjukkan bahwa hutan alam dapat saja terbakar bila proses
yang terjadi di dalam eksosistemnya terganggu atau diganggu sehingga
menganggu proses lain misalnya proses photosynthesis yang mengakibatkan
tidak berfungsinya organ-organ yang terdapat di pohon tersebut. Salah satu
faktor yang dapat mengganggu ekosistem hutan alam tersebut sehingga tidak
berfungsi seperti sediakala adalah kekeringan yang berkepanjangan atau
hadirnya El-Nino pada periode waktu tersebut. Selain terganggunya proses
secara alami dapat juga karena ulah manusia misalnya dengan penebangan
yang tidak beraturan sehingga mengakibatkan iklim mikro yang terdapat
di dalam tegakan tersebut berubah menjadi lebih kering yang merangsang
bahan bakar melakukan proses pyrolisis sehingga meningkatkan peluang
terjadinya kebakaran hutan. Menurut Fuller (1991) iklim dan cuaca dapat
mempengaruhi kebakaran hutan melalui: 1. Iklim menentukan jumlah
bahan bakar yang tersedia, 2. Iklim menentukan jangka waktu dan sifat
musim kebakaran, 3. Cuaca mengatur kadar air dan kemudahan bahan
bakar untuk terbakar dan 4. Cuaca mempengaruhi proses penyalaan dan
penjalaran api.
Sebagian besar kebakaran di tropis dipicu baik secara tidak sengaja atau
sengaja oleh manusia dan berhubungan dengan bebera penyebab; beberapa
di antaranya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sementara yang
lainnya lebih kepada aktivitas komersial (Qadri 2001). Dari berbagai
penyebab yang melatarbelakangi terjadinya bencana kebakaran yang
terjadi di Asia Tenggara pada tahun 1997–1998 adalah tekhnik penyiapan
lahan dengan pembakaran untuk konversi lahan hutan menjadi bentuk
penggunaan lahan lainnya seperti perkebunan, hutan tanaman dan kegiatan
komersial lainnya, pertanian tebas bakar dan para spekulan yang membakar
untuk mengklaim lahannya (Qadri 2001).
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Secara umum (BAPPENAS 2016), penyebab Karhutbunla dapat dibagi
menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung
meliputi aspek biofisik dan teknologi, yaitu teknik pembukaan lahan yang
kurang tepat, buruknya infrastruktur pengelolaan air, serta lemahnya
pemantauan kebakaran dan lambatnya respon terhadap api. Sementara,
penyebab tidak langsung meliputi masalah sosial, politik dan ekonomi
serta lemahnya penegakan hukum, konflik lahan, kapasitas masyarakat
dan perburuan rente ekonomi. Berdasarkan penyebab langsung dan tidak
langsung, dapat diidentifikasi akar masalah dari karhutbunla. Pertama,
lemahnya tata kelola hutan dan lahan seperti disharmonisasi kebijakan dan
peraturan perundangan, patronase penguasa dan pengusaha, serta politik
hutan dan lahan. Kedua, kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak
memberikan insentif upaya pencegahan karhutbunla dan disinsentif kepada
aktor pembakaran hutan, kebun dan lahan (BAPPENAS 2016).
Program dan kegiatan pengendalian karhutbunla belum efektif dilakukan,
karena: (1) Tidak tersedia sistem pencegahan yang baku dan terpadu jangka
panjang untuk antisipasi kebakaran; (2) Dukungan anggaran yang tidak
konsisten antar waktu dan antar sektor; (3) Tidak tersedianya infrastruktur
pemadaman di lokasi kritis titik api; dan (4) Keterbatasan penyediaan
informasi prakiraan iklim dan cuaca secara rinci sampai tingkat tapak,
khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terbakar tinggi (BAPPENAS
2016).

Penyumbang Gas Rumah Kaca yang Konsisten
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh satu tim peneliti Jepang dan
Indonesia pada September 1997 (Saharjo 2008) di Sumatera Selatan
didapatkan telah terjadi peningkatan gas karbon monoksida sebanyak 40
kali lipat, methil klorida 123 kali lipat, methil bromida 15 kali lipat serta
methil iodida sebanyak 43 kali lipat. Juga dilaporkan oleh Levine dan kawankawan (1999) bahwa kebakaran yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan
pada tahun 1997 telah meningkatkan jumlah gas-gas yang berkali lipat bila
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dibandingkan dengan meledaknya kilang minyak kuwait pada tahun 1991,
seperti gas karbon monoksida 2,5 kali lipat, karbon monoksida 50 kali lipat,
methana 8 kali lipat, senyawa nitrogen 197 kali lipat serta partikel 9 kali
lipat.
Dengan mengunakan formula Seiler dan Crutzen (1980), Levine dan kawankawan (1999) telah mencoba menghitung besarnya emisi gas-gas yang ke
luar akibat kebakaran yang terjadi di arael pertanian, hutan dan gambut
pada tahun 1997 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan luas areal
yang terabakar sekitar 45.600 km persegi dengan hasil sebagai berikut: gas
karbondioksida 191,5 juta metrik ton di mana 171 juta metrik ton berasal
dari kebakaran gambut, gas karbon monoksida 32,8 juta metrik ton di mana
31 juta ton berasal dari kebakaran gambut, gas methana 1,84 juta metrik ton
di mana 1,78 juta ton berasal dari kebakaran gambut serta bahan partikel
16 juta metrik ton di mana 15,6 juta metrik ton berasal dari kebakaran
gambut. Dengan demikian akibat dari kebakaran yang terjadi pada tahun
1997/1998 di mana telah memangsa hingga 10 juta hektare hutan dan lahan
telah menghasilkan 1 Giga ton karbon dioksida yang mengangkat Indonesia
menjadi salah satu negara penghasil karbon dioksida terbesar di dunia karena
22 % produk karbondoksida dunia berasal dari Indonesia.
Page et al. (2002) dengan menggunakan satelite image pada areal seluas 2,5
juta hektare yang berlokasi di eks-PLG sejuta hektare (ex-mega rice Project)
di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada saat sebelum dan sesudah
kebakaran tahun 1997 diketahui bahwa 32 % (0,75 Juta ha) dari areal
tersebut telah terbakar di mana 0,73 juta hektare di antaranya (91,5%) ádalah
lahan gambut. Berdasarkan hasil penghitungan di lapangan dari berbagai ke
dalam gambut yang terbakar maka diperkirakan sekitar 0,19-0,23 Giga ton
(Gt.) karbón yang dilepaskan ke atmosfir selama kebakaran berlangsung,
dan sekitar 0,05 Gt. karbon lainnya dihasilkan dari kebakaran vegetasi yang
terjadi pada bagian permukaannya. Dengan menggunakan cara extrapolasi
berdasarkan angka-angka di atas maka diperkirakan karbón yang dilepaskan
selama kebakaran yang terjadi di Indonesiea pada tahun 1997 berkisar antara
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0,81 hingga 2,57 Gt. Jumlah karbon yang dilepaskan selama kebakaran
tahun 1997 di Indonesia tersebut kurang lebih sama dengan 13–40% dari
rata-rata tahunan emisi karbon global yang berasal dari bahan bakar fosil.
Akibat dari emisi gas yang dilepaskan pada kegiatan yang terjadi di lahan
gambut seperti deforestasi, kebakaran dan drainase telah menempatkan
posisi Indonesia sebagai penghasil Gas Rumah Kaca terbesar ke-tiga di
dunia setelah Amerika Serikat dan China (Hoojiers et al. 2006) , namun
bila emisi gas dari hasil kegiatan di lahan gambut tersebut dikeluarkan
maka posisi Indonesia hanya menempati peringkat ke-21. Kegiatan dalam
bidang kehutanan menjadi penyumbang terbesar yaitu sekitar 75% dari
emisi karbon yang terjadi di Indonesia yang sampai pada angka sekitar 3
Gt (Peace 2007). Dari 75 % kegiatan kehutanan tersebut maka sekitar 57%
di antaranya berasal dari deforestasi dan konversi alam di mana kebakaran
hutan dan lahan menjadi salah satu aktor utamanya.

Gambar 4.2. Perkiraan emisi karbon rata-rata tahunan akibat kebakaran di
Lahan gambut (Hoojier et al. 2006)
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Gambar 4.3 Emisi CO2 dari lahan gambut di Indoneisa dan negara Asia
Tenggara lainnya dibandingkan dengan emisi dari negara lain
di dunia (Hoojier et al. 2006)
Pada skala global termasuk Indonesia pemanasan global dan perubahan
iklim diyakini telah mengakibatkan berbagai persoalan meningkatnya
suhu udara memicu berbagai peristiwa yang merugikan manusia dan
lingkungan. Secara teoritis, pemanasan global dan perubahan iklim akan
meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi, mengubah pola hujan dan
meningkatkan permukaan air laut. Perubahan-perubahan tersebut potensial
menyebabkan terjadinya berbagai dampak pada kesehatan manusia dan
perubahan lingkungan, misalnya adalah banjir dan kekeringan yang semakin
menggerogoti dewasa ini, penurunan luas lahan produktif, punahnya berbagai
spesies flora dan fauna serta rusaknya habitat, terganggunya kawasan pesisir
termasuk pulau-pulau kecil dan berkembangnya berbagai vektor penyakit
yang membahayakan kesehatan manusia (KNLH 2008).
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Pemanasan global sangat mungkin akan membawa kekeringan dan curah
hujan ekstrim yang pada gilirannya akan menimbulkan risiko bencana
iklim yang lebih besar (IPCC 2007; KNLH 2008). Sehubungan dengan ini
laporan United nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang
rentan terhadap bencana terkait dengan iklim (KNLH 2008). Salah satu
pengaruuh utama iklim Indonesia adalah “El-Nino Southern Oscillation” yang
setiap beberapa tahun memicu berbagai peristiwa cuaca ekstrim. El-Nino
berkaitan dengan berbagai perubahan arus laut di Samudera Pasifik yang
menyebabkan air laut menjadi luar biasa hangat (KNLH 2008). Pada saat
terjadi El-Nino, biasanya terjadi musim kemarau yang panjang, sebaliknya
pada peristiwa yang disebut gejala La Nina, arus menjadi amat dingin. La
Nina potensial mengakibatkan terjadinya curah hujan yang tinggi yang pada
beberapa daerah menyebabkan banjir.
Selain potensial meningkatkan muka air laut, pemanasan global dan
perubahan iklim juga potensial mengakibatkan meningkatnya suhu air laut
dan menimbulkan gangguan pada ekosistem laut dan pesisir. Burke et al.
(2002) dalam KNLH (2008) menyatakan bahwa peningkatan temperatur air
laut khususnya pada saat El-Nino 1997, telah menyebabkan masalah serius
pada ekosistem terumbu karang, peristiwa tersebut telah menghancurkan
sekitar 18 % eksosistem terumbu karang di Asia Tenggara. Di Indonesia,
pemutihan terumbu karang (coral bleaching) telah terjadi di banyak tempat
seperti di bagian Timur Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok. Pemutihan
terumbu karang juga terjadi di Kepulauan Seribu hampir pada semua (90–
95%) terumbu karang yang berada di ke dalaman 25 m teridentifikasi adanya
proses pemutihan (KNLH 2008).
Basis Data Emisi Kebakaran Global versi 4 (Global Fire Emissions Database
version 4, GFED4) memberikan suatu perkiraan terbaik dampak emisi gas
rumah kaca, walaupun belum terlalu akurat, akan dampak kebakaran tahun
BANK 2015 (WORLD BANK 2016). Metode ini memperluas perkiraan
dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan pemetaan citra satelit daerah
terbakar dan konsumsi bahan bakar dan deteksi kebakaran yang sedang
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terjadi (aktif). GFED memperkirakan bahwa pada tahun 2015, kebakaran
hutan di Indonesia menyumbang sekitar 1.750 juta metrik ton setara karbon
dioksida (MtCO2e) terhadap emisi global pada tahun 2015 (WORLD BANK
2016). Sebagai perbandingan, berdasarkan Komunikasi Nasional ke-2 dari
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations
Framework Convention on Climate Change), Indonesia memperkirakan
emisinya secara nasional tahunan adalah sebesar 1.800 MtCO2e. Indonesia
telah berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen (atau 41 persen
dengan dukungan keuangan internasional) dibandingkan dengan skenario
seperti biasanya (business as usual) pada tahun 2030 sebagai bagian dari
kontribusinya untuk menjaga agar peningkatan suhu global tidak melebihi
2 derajat Celsius. Kebakaran seperti yang terjadi pada tahun 2015 akan
membuat sasaran ini tidak mungkin tercapai (WORLD BANK 2016).

Mengapa Kebakaran Hutan Dan Lahan
Tetap Lestari
Menurut Saharjo (1999) peluang terjadinya bahaya kebakaran hutan dan
lahan adalah karena faktor-faktor berikut:

1. Political will pemerintah
Sudah saatnya pemerintah memiliki political will yang realistik dalam
rangka menangani masalah pembakaran/kebakaran hutan Indonesia. Tekad
tersebut hendaknya berupa aksi nyata dilapangan, bukan hanya sekadar
aksi akibat adanya “international pressure” sehingga terkesan melakukannya
dengan “terpaksa” dan hanya bersifat formal belaka, hasilnya adalah seperti
saat ini kita saksikan yaitu pelaku pembakaran bermasalah bebas dari jeratan
hukum akibat ketidaksamaan persepsi di antara instansi terkait dan asap
selalu menjadi masalah setiap tahun.
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2. Penegakan hukum (law enforcement)
Sudah banyak aturan yang dibuat entah itu dalam bentuk UU, PP, KepMen
dan sebagainya, namun sayangnya aturan tersebut tumpul manakala harus
berhadapan dengan pelaku pembakaran apalagi kalau yang dihadapi adalah
perusahaan PMA. Padahal aturan tersebut dibuat tujuannya adalah untuk
membungkam para pelaku pembakaran yang membakar hutan/lahannya
tanpa terkendali. Selama aturan-aturan baik yang sedang dibuat atau yang
sudah jadi tidak punya kekuatan apa-apa, maka selama itu pula pelaku
pembakaran akan bebas berkeliaran melakukan aksinya dan anak bangsa
akan menikmati asapnya.

3. Koordinasi
Koordinasi yang tidak efektif antara Jakarta (pemerintah pusat) dan
pemerintah daerah, seringkali menjadi kendala dalam upaya penanggulangan
kebakaran hutan. Titik panas yang berhasil terpantau oleh satelit yang
dimonitor oleh Posko penanggulangan kebakaran hutan (Pusat), ternyata
memerlukan waktu dua minggu untuk sampai di daerah (kisah nyata yang
berhasil dipantau dilapangan). Hal ini terjadi karena informasi hotspot
tersebut harus melewati panjangnya barisan birokrasi/organisasi yang justeru
menghambat sampainya informasi tersebut ke tangan barisan pemadam.
Padahal yang akan memadamkannya secara langsung adalah mereka yang
berhadapan dengan api dilapangan bukan birokrat-birokrat tersebut.
Satu hal yang agak janggal kedengarannya dan terjadi akhir-akhir ini adalah
bahwa pemerintah daerah justeru harus menunggu “petunjuk” Jakarta
(pemerintah pusat) dalam memadamkan api, padahal api tidak akan
menunggu sampai turunnya petunjuk tersebut untuk padam. Keanehan lain
yang kerap muncul dilapangan adalah tentang siapa yang bertanggung jawab
terhadap peralatan pemadaman kebakaran (terutama pemeliharaannya),
karena masing-masing intansi terkait merasa paling berhak untuk
menyimpannya. Hasilnya adalah pada saat terjadi kebakaran hutan selain
peralatan tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak dirawat (karena
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tidak tahu cara merawatnya) juga akibat tidak hadirnya pemilik kunci tempat
penyimpanan peralatan tersebut. Meskipun permasalahan ini muncul pada
setiap kejadian kebakaran hutan namun tampaknya keberadaan organisasi
tersebut tetap dipertahankan.

4. Sumberdaya manusia
Sebagian besar barisan pemadam kebakaran hutan yang dijumpai dilapangan
terutama pada saat api sedang beraksi belum memiliki skill atau pengetahuan
dasar tentang kebakaran hutan, terlebih lagi bila kebakaran terjadi di hutan
gambut atau di areal bekas eksploitasi. Akibat yang timbul adalah justeru
kepanikan dan kegiatan pemadaman yang tidak terkendali. Hal tersebut
dibuktikan dengan luasan areal yang terbakar bertambah lebar, kerugian
makin besar, dan biaya yang dibutuhkan makin membengkak, karena selain
mereka harus diberi makan/minum juga harus diberi sangu meskipun dengan
dalih tenaga sukarela sekalipun.
Memang tidak dipungkiri bahwa banyak juga tenaga terlatih/terdidik
yang dimiliki oleh intansi terkait, yang mengenyam pendidikan/pelatihan
penanggulangan kebakaran hutan, namun sayangnya “pengetahuan” yang
diperoleh tersebut justeru dipergunakan untuk promosi/kenaikan jabatan
melalui sertifikat pelatihan yang diperolehnya dan bukan digunakan untuk
mengaplikasikannya di lokasi kebakaran hutan.
Keadaan bertambah kisruh lagi tatkala orang-orang yang tidak memiliki
pengetahuan dasar tentang kebakaran hutan entah itu berasal dari perguruan
tinggi, lembaga penelitian atau kalangan praktisi, mengaku dirinya pakar
kebakaran hutan dan lahan justeru dijadikan tempat berkonsultasi oleh
pejabat pemerintah yang berwenang. Hal ini terjadi karena mereka (orang
yang merasa dirinya pakar namun sesunggunya tidak) dekat dengan
pengambil keputusan, akibatnya ke luaran (hasil pemikiran dan karya) yang
dihasilkan sangat tidak akurat bahkan justeru membuat masalah bertambah
ruwet. Anehnya orang-orang seperti ini justeru mendapat tempat yang layak
dan menjadi acuan pemerintah.
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5. Pengetahuan tentang kebakaran hutan
Tidak banyak informasi mengenai kebakaran hutan Indonesia terutama
tentang perilaku api, tekhnik pencegahan, tekhnik pemadaman, dan
lain-lain yang berasal dari hasil penelitian di lapangan. Hal ini akibat
dari beragamnya tipe vegetasi dan karakteristik lingkungan yang spesifik
sehingga memerlukan tekhnik berbeda dalam kegiatan penanggulangannya.
Akibat kurangnya data tersebut membuat beberapa orang yang mengaku
pakar telah berusaha meng-Indonesia-kan data-data yang berasal dari luar
Indonesia yang keadaan vegetasi dan iklimnya sangat berbeda sekali. Tentu
saja hal ini tidak dapat dibenarkan, karena dampak penerapan data-data
tersebut sangat fatal. Tragisnya terbukti bahwa beberapa aturan tehnis
kebakaran hutan yang menggunakan data bukan Indonesia tersebut dibuat
oleh instansi pemerintah terkait.

6. Peringatan dan deteksi dini
Cepat-tanggapnya upaya pemadaman kebakaran hutan bersumber dari cepat
sampainya informasi tentang adanya indikasi titik api dilapangan diterima
langsung oleh barisan pemadam kebakaran. Namun sayangnya titik api
tersebut harus diinvestigasikan dulu di lapangan (lokasi kebakaran hutan)
melalui data titik panas (hotspot) hasil pantauan satelit baik NOAA maupun
Himawari. Karena tidak semua titik panas adalah titik api. Selain itu hotspot
tersebut berhasil terpantau satelit setelah lokasinya terbakar, karena indikator
hotspot adalah naiknya suhu permukaan pada kisaran tertentu (biasanya
sekitar 47–50 derajat celcius). Akibatnya pada saat investigasi dilapangan
pada lahan-lahan yang terdeteksi oleh satelit, yang ditemukan hanyalah sisa
hasil bakaran terkecuali areal tersebut terus terbakar tidak terhenti seperti
yang terjadi di Sumatera Selatan tahun 1999 yang lalu, di mana terdapat
satu titik api yang terus bertahan hingga 3 bulan lamanya. Perlunya segera
sampai informasi hotspot ini diterima oleh barisan pemadam kebakaran
adalah dalam rangka untuk mengantisipasi timbulnya kebakaran yang
lebih besar lagi. Namun mengingat informasi hotspot tersebut baru berhasil
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diterima oleh barisan pemadam kebakaran paling cepat dua minggu karena
panjangnya rantai birokrasi yang harus dilewati maka hotspot tidak lagi dapat
dikatakan sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system).
Sebenarnya upaya pencegahan meledaknya kebakaran hutan menjadi lebih
besar dapat ditanggulangi melalui kegiatan deteksi dini. Untuk perusahaanperusahaan HTI atau perkebunan dapat dilakukan dengan menggunakan
menara pengawas apinya atau dengan menggunakan patroli darat terutama
pada saat musim kebakaran sudah mulai terlihat tanda-tandanya. Selain itu
pemberitahuan tentang akan adanya kegiatan pembakaran pada instansi
berwenang di lokasi tersebut juga dapat mencegah dampak yang lebih luas
lagi.

7. Pendekatan kepada masyarakat
Banyak upaya telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi
kebakaran hutan di tanah air dengan dalih melalui pemberdayaan masyarakat.
Padahal sesungguhnya yang terjadi selama ini adalah bukan pemberdayaan
masyarakat tetapi lebih kepada memobilisasi masyarakat. Kegiatan tersebut
(mobilisasi masyarakat) terkesan berhasil karena pada saat dilakukan,
perilaku masyarakat sudah dikondisikan sebelumnya sesuai dengan skenario
kemauan pihak penyelenggara kegiatan tersebut. Keberhasilan tersebut
hanyalah bersifat sesaat yaitu pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.
Namun setelah acara usai, mereka kembali ke cara-cara lama. Hal ini terjadi
karena kegiatan tersebut tidak mengakar dan tidak timbul akibat kesadararan
atau kebutuhan masyarakat melainkan “keterpaksaan” yang terkoordinir.
Selama pola seperti ini masih tetap dipertahankan maka jangan heran bila
pembakaran hutan akan tetap langgeng, apalagi kalau dikaitkan dengan
kenyataan bahwa asap hasil pembakaran tidak akan pernah berhenti di atas
muka bumi ini, karena api adalah bagian dari hidup manusia yang tidak
bisa dipisahkan, selama masih kecil dan dapat dikendalikan maka statusnya
adalah kawan, sementara kalau sudah membesar dan tidak terkendali maka
statusnya adalah lawan yang harus ditundukkan.
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Peranan Pemerintah, Penanggungjawab
Usaha dan Masyarakat dalam Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang
Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan maka terdapat masingmasing peran dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Setiap orang
Sesungguhnya setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan
dan atau lahan (pasal 11) dan setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya
kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dan atau lahan (pasal 12).

Penanggungjawab Usaha
Setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak
besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah
terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya (pasal 13).
Mereka wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah
terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya (pasal 14
ayat 1). Sarana dan prasarana pencegahan yang dimaksud adalah (pasal 14
ayat 2): sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan
dan atau lahan, alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan, prosedur
operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaraan
hutan dan atau lahan, perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam
mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan,
pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan ataau lahan secara berkala.
Selain itu penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantaun untuk
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mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya
dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya enam bulan
sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada
Gubernur/Bupati/wailkota dengan tembusan kepada instansi teknis dan
instansi yang bertanggung jawab (pasal 15).

Tingkat Pusat
Menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan (Menteri Kehutanan)
mengkoordinasikan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan lintas
provinsi dan atau lintas batas negara (pasal 23). Dalam melaksanakan
tanggung jawab koordinasi pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan
lintas provinsi dan atau lintas batas negara maka Menteri Kehutanan
mengkoordinasikan: 1) penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan dan
atau lahan, 2) pengembangan sumberdaya manusia untuk pemadaman
kebakaran hutan dan atau lahan, dan atau 3) pelaksanaan kerja sama
internasional untuk pemadamaan kebakaran hutan dan atau lahan (pasal
24). Bila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka kawasan
hutan yang menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanan (tingkat
pusat) adalah kawasan konservasi, sementara hutan lindung dan hutan
produksi adalah tanggung jawab Dinas Kehutanan. Sementara itu dalam
rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan maka instansi yang
bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan (Kementerian
Lingkungan Hidup) mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia
dibidang evaluasi dampak lingkungan hidup dan penyusunan strategi
pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran
hutan dan lahan (pasal 25) serta bertanggung jawab mengkoordinasikan
penanggulangan dampak dan pemulihan dampak lingkungan hidup yang
berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi pada lintas
batas provinsi dan atau lintas batas negara (pasal 26).
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Tingkat Provinsi
Gubernur bertanggungawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan
atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota (pasal 27). Dalam hal
terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas kabupaten/kota, Gubernur
wajib melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau
lahan lintas kabupaten/kota (pasal 28 ayat 1) serta dapat meminta bantuan
kepada Gubernur yang terdekat dan atau Pemerintah Pusat (pasal 28 ayat
2). Dalam melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau
lahan lintas kabupaten/kota Gubernur dapat membentuk atau menunjuk
instansi yang berwenang dibidang pengendalian kebakaran hutan dan atau
lahan di daerahnya (pasal 29 ayat 1) sementara instansi yang berwenang yang
ditunjuk Gubernur dibidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan
di daerahnya wajib melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan
yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan
hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup,
penyusunan strategi, rencana dan biaya pemulihan dampak lingkungan
hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan ataau pencemaran
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
yang dampaknya lintas kabupaten/kota (pasal 29 ayat 2).

Tingkat Kabupaten/Kota
Bupati/walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan
atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan atau lahan di daerahnya (pasal 30), dalam hal terjadinya kebakaran
hutan dan atau lahan maka Bupati/walikota wajib melakukan tindakan
(pasal 31 ayat 1): 1) penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, 2)
pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak
kebakaran hutan dan atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang
telah ada, 3) pengukuran dampak, 4) mengumumkan pada masyarakat
tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk
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mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau
lahan. Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan
maka Bupati/Walikota dapat meminta bantuan Bupati/Walikota terdekat
(pasal 32), sementara itu dalam hal melakukan penanggulangan kebakaran
hutan dan atau lahan, Bupati/Walikota dapat membentuk atau menunjuk
instansi yang berwenang dibidang pengendalian kebakaran hutan dan atau
lahan di daerahnya (pasal 33 ayat 1) serta instansi yang berwenang (ditunjuk
oleh Bupati/walikota) dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan
di daerahnya wajib melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan
yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan
hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup,
penyusunan strategi, rncana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup
sebagaai upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan
hidup yang berkaitan dengan kebakran hutaan dan atau lahan (pasal 33
ayat 2).

Peraturan dan Kebijakan Pemerintah
Dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terdapat peraturan
perundang-undangan yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomo 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN
Agreement on Trnasboundary Haze Pollution
5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan
Hutan, merupakan penjabaran dari UU No.41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.
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6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan lahan,
7. Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Budaya Masyarakat
Penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang
berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan menyatakan bahwa
”penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat
atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya,
kecuali kebakaran lahan tersebut sampai di luar areal ladang dan
kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam
rangka menyiapkan ladang dan kebun”.
Menurut Sardjono (2004), masyarakat lokal tradisional (local traditional
community), yaitu masyarakat yang sudah berada turun temurun di dalam
atau sekitar hutan, baik yang saat ini sudah atau belum bertempat tinggal
pada suatu desa yang definitif, tetapi masih memiliki dan mempraktikkan
kelembagaan (organisasi, struktur, dan norma) adat dan teknologi
tradisionalnya dalam kehidupan sehari-hari (termasuk dalam mengelola
sumberdaya hutan sebagai sumber utama kehidupan dan penghidupan di
samping kegiatan perladangan dan perkebunan tradisional). Umumnya
kelompok ini merupakan masyarakat asli yang relatif bersifat homogen (dari
satu etnik dan memiliki hubungan kekerabatan yang erat), lokasi tempat
tinggalnya terpencil atau terisolir (khususnya dari kegiatan pembangunan)
dan oleh karenanya fasilitas fisik dan prasarana sosial lainnya tertinggal
(termasuk pendidikan dan kesehatan), serta pola dan orientasi hidupnya
sederhana (bahkan ada beberapa kelompok yang masih bersifat tertutup
terhadap orang asing).
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Masyarakat tradisional (Anonimous 1998), masih menerapkan sistem-sistem
tradisional dalam penyiapan lahannya dan merupakan salah satu sumber mata
pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dalam
sistem perladangan mereka hanya menggunakan lahan yang relatif kecil (tipe
perladangan subsistem). Secara normal setiap kepala keluarga hanya mampu
membuka hutan rata-rata 1 ha/tahun untuk dijadikan ladang.
Masyarakat tradisional juga diyakini memiliki kearifan dalam mengelola
sumberdaya hutan termasuk penggunaan api dalam penyiapan dan
penggunaan lahan untuk ladang atau kebun. Kearifan tradisioanl (termasuk
di dalamnya kearifan lingkungan) merupakan pengetahuan kebudayaan
yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah
pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan
sumberdaya alam secara lestari (Zakaria 1994 dalam Sardjono 2004).
Pengetahuan dimaksud merupakan citra lingkungan tradisional yang
didasarkan pada sistem religi, yang bercorak kosmis magis dan memandang
manusia adalah bagian dari alam lingkungan itu sendiri, di mana terdapat
roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangannya. Oleh karenanya,
untuk menghindarkan bencana atau malapetaka yang bisa mengancam
kehidupannya, manusia wajib menjaga hubungannya dengan alam semesta
termasuk dalam pemanfaatannya harus bijaksana dan bertanggung jawab.

Kesimpulan
Data dan fakta membuktikan dan semua bisa merasakan bahwa pengendalian
kebakaran hutan dan lahan tidak cukup hanya dengan jargon belaka, apalagi
yang bersifat hanya memuaskan beberapa pihak semata, tetapi harus benar
benar dilaksanakan kalau memang menginginkan lingkungan hidup yang
lebih baik.dan kredibilitas pemerintah yang bertanggung jawab.
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Bab V.
Pencegahan Kebakaran Berbasis Tinggi
Muka Air Gambut (Ground Water Level)
Pendahuluan
Sekitar 50% gambut tropis dunia terdapat di Indonesia. Luas lahan gambut
Indonesia sebesar 14.9 juta hektare mayoritas terdapat di empat provinsi yaitu
Riau (55,3%), Kalimantan Tengah (53,0%), Kalimantan Barat (30,1%),
dan Sumatera Selatan (20,2%) [1]. Namun demikian, sebagian besar
lahan gambut tersebut telah rusak dan terdegradasi akibat konversi lahan,
penebangang liar, perambahan dan kebakaran hutan. Hingga saat ini, 4,2
juta hektare lahan gambut Indonesia telah terdegradasi dan menjadikannya
tidak produktif [1].
Pada kondisi alami, gambut adalah jenis tanah jenuh air yang mampu
menyimpan air sebesar 5 hingga 15 kali bobotnya. Pada kondisi gambut
terdegradasi akibat pembukaan lahan dan pembuatan drainase, air gambut
akan mudah mengalir ke luar sehingga gambut menjadi kering [2]. Keringnya
gambut membuat gambut menjadi bahan bakar potensial yang sangat mudah
terbakar. Penelitian kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa mayoritas
kebakaran gambut di Indonesia terjadi pada musim kemarau, bahkan saat
ini kebakaran gambut Indonesia tidak hanya terjadi pada saat terjadinya ElNino namun juga terjadi pada tahun-tahun non-El Niño. Salah satu faktor
yang mempengaruhi kondisi kekeringan gambut adalah Ground Water Level
(GWL) atau tinggi muka air tanah.
GWL telah lama digunakan sebagai indikator untuk memprediksi kejadian
kebakaran [3, 5, 6]. Lebih dari 99% kebakaran di area eks pembukaan
lahan gambut sejuta hektare (PLG), Kalimantan Tengah terjadi di musim
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kemarau pada saat GWL bernilai negatf di bawah permukaan gambut.
Periode puncak kebakaran terjadi pada saat curagh hujan harian mencapai
nilai minimum dan GWL menurun tajam [6]. Kebakaran berulang di area
MRP mengakibatkan penurunan kapasitas lahan gambut untuk menahan
dan menyerap air, menurunkan tingkat GWL dan membuat area tersebut
lebih rentan terhadap kebakaran, terutama di musim kemarau. Tulisan
ini akan memaparkan nilai ambang batas Ground Water Level yang harus
dipertahankan agar gambut tetap terjaga kelembapannya sehingga mencegah
terjadinya kebakaran gambut.

Curah Hujan, Ground Water Level dan
Musim Kebakaran
Curah hujan menjadi salah satu penciri musim kemarau dan penghujan.
Bulan yang memiliki curah hujan bulanan kurang dari 100 mm dikategorikan
sebagai bulan kering, dan bulan basah terjadi ketika curah hujan bulanan
rata-rata melebihi 200 mm [9]. Pada umumnya wilayah Kalimantan dan
Jawa mengalami musim kemarau pada bulan Juli–Oktober, sedangkan
wilayah Sumatera mengalami dua kali musim kemarau yaitu antara bulan
Februari–April dan Agustus–Oktober. Penelitian kami di Kalimantan
Tengah menunjukkan bahwa rendahnya curah hujan di awal musim kemarau
akan mengeringkan lahan gambut dan menciptakan kondisi yang cocok
untuk terjadinya kebakaran gambut di musim kemarau. Sebagai akibatnya,
kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran akan meningkat tajam.
Kaitan erat antara curah hujan dan kejadian kebakaran ditunjukkan oleh
Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa musim kebakaran di wilayah
Eks-PLG dimulai pada saat intensitas curah hujan terus menurun sejak awal
Mei hingga mencapai titik curah hujan terendah pada pertengahan bulan
Agustus. Puncak musim kebakaran dimulai pada saat curah hujan berada
pada titik terendah ini hingga akhir Oktober.
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Puncak musim kebakaran yang dimulai pada saat curah hujan mencapai
nilai minimum dan kebakaran tetap terjadi bahkan semakin membesar pada
saat intensitas curah hujan mulai meningkat. Hal ini mencirikan sangat
keringnya kondisi lahan gambut di area Ex-PLG dan diperparah dengan
rendahnya intensitas curah hujan dalam waktu yang cukup lama. Kebakaran
yang tetap terjadi meskipun intensitas curah hujan mulai menunjukkan
peningkatan memperlihatkan kondisi gambut di area Ex-PLG yang telah
sangat terdegradasi sehingga kemampuan gambut untuk menyimpan air
hujan telah sangat berkurang bahkan hilang. Ketidakmampuan gambut yang
telah terdegradasi dalam menyerap air hujan ini membuat kondisi kekeringan
gambut berlangsung lama, dan memudahkan gambut terbakar. Kebakaran
gambut mulai menurun pada saat intensitas curah hujan meningkat hingga
di atas rata-rata.

Gambar 5.1. Hubungan antara curah hujan dan jumlah hotspot di MRP [10]
Gambar 4 menunjukkan bahwa kebakaran akan berhenti pada saat terjadi
hujan dengan intensitas yang sangat tinggi di area Ex-PLG. Hal ini
memperlihatkan bahwa kebakaran gambut baru dapat dipadamkan secara
total jika lahan gambut penuh terisi air. Walaupun demikian, GWL yang
masih terus menurun akan dapat memicu kebakaran gambut lanjutan.
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Gambar 5.2. GWL, akumulasi hujan dan kejadian kebakaran di area ExPLG, 2006
Dalam kondisi alaminya, hutan rawa gambut selalu tergenang oleh air.
GWL di lahan gambut MRP sebelumnya selalu berada di atas permukaan
gambut saat musim hujan (Gambar 4). Namun, kondisi GWL di MRP saat
ini hampir selalu defisit sepanjang tahun. Pengamatan kami pada kondisi
GWL di tahun 2010–2012 menunjukkan GWL di Ex-PLG area hampir
sepanjang tahun bernilai negatif di bawah permukaan gambut dan hanya
tergenang sedikit (kurang dari 10 cm) di bulan November 2011–Januari
2012 dan November–Desember 2012 (Gambar 5).
Penelitian kami menunjukkan adanya jeda waktu sekitar 1 bulan antara curah
hujan mimimum dan GWL terendah. Pada kondisi normal, pola GWL akan
mengikuti pola curah hujan. GWL akan menurun pada saat intensitas curah
hujan menurun. Pada saat intensitas curah hujan kembali meningkat, GWL
akan meningkat kembali. Jeda waktu ini menunjukkan bahwa lahan gambut
di telah kehilangan kapasitas menyerap dan menahan air secara efektif dari
air hujan, menunjukkan bahwa muka air tanah di daerah penelitian hanya
akan pulih setelah banyak pasokan air dari presipitasi yang terus-menerus
[14]. Kehilangan kapasitas menyerap air ini membuat gambut tetap kering
walaupun intensitas hujan telah mulai meningkat.
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Gambar 5.3. Hubungan antara curah hujan dan GWL di area Ex-PLG
(1978–2007) [10]

Gambar 5.4. Hubungan antara kejadian kebakaran dan curah hujan (kiri),
dan kejadian kebakaran dan GWL (kanan)
Hal ini mencerminkan kondisi gambut yang telah terlalu kering dan
terdegradasi di area Ex-MRP; menunjukkan bahwa gambut di wilayah ExPLG telah kehilangan kemampuannya untuk menyerap dan menyimpan
air sehingga berisiko sangat tinggi terhadap kebakaran. Lahan gambut di
wilayah studi mengalami kondisi kering yang parah selama periode kering
Juli – Oktober yang sering mengakibatkan terjadinya kebakaran gambut pada
periode ini. Gambar 4 dan 5 menunjukkan bahwa GWL mulai meningkat
setelah curah hujan meningkat terus menerus [10].
Gambar 7 menggambarkan kejadian kebakaran pada tahun 2010–2012 di
wilayah penelitian kebakaran gambut kerja sama IPB, UMCES dan NASA.
Wilayah penelitian kebakaran gambut ini diperlihatkan pada Gambar
6. GWL pada tahun 2011 lebih rendah daripada GWL pada Tahun
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2012, namun kejadian kebakaran jauh lebih besar pada tahun 2012 jika
dibandingkan Tahun 2011. Hal ini cukup menarik perhatian karena tingkat
kekeringan gambut pada umumnya terkait dengan nilai GWL. Nilai GWL
yang lebih rendah dapat berarti lebih rendahnya tingkat kekeringan gambut,
sehingga tingkat kekeringan gambut di tahun 2011 lebih rendah daripada
di tahun 2012. Namun kejadian kebakaran yang jauh lebih besar di tahun
2012 menunjukkan bahwa gambut pada tahun 2012 tetap berada dalam
kondisi kekeringan yang sangat tinggi. Kejadian kebakaran yang jauh lebih
besar di tahun 2012 dapat mengindikasikan bahwa curah hujan pada musim
hujan (November 2011–Mei 2012) tidak cukup banyak untuk menaikkan
GWL untuk membasahi gambut terdegradasi, menyisakan gambut dalam
kondisi kering di awal tahun 2012 dan secara efektif memperpanjang musim
kebakaran.

Gambar 5.5 Lokasi penelitian kerja sama IPB, UMCES dan NASA [7] (kiri)
dan lokasi dipwells [8] (kanan)
Pada tahun 2011, sejumlah besar kebakaran mulai terjadi pada bulan
Agustus setelah turunnya rata-rata GWL ke-33 cm, sementara pada bulan
Agustus 2012 kebakaran dimulai dengan rata-rata GWL -34 cm (Gambar
5). Usup et al [3], Wosten et al [5], Putra dan Hayasaka [10], Susilo et
al. [12] dan DeVries [13] menyarankan tingkat air tanah kritis 40 cm di
bawah permukaan gambut untuk mencegah kebakaran. Namun, hasil
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analisis terhadap kejadian kebakaran di sekitar dipwells di wilayah penelitian
kerja sama IPB, UMCES dan NASA (Gambar 6 kanan) menunjukkan
bahwa GWL di lahan gambut yang telah terdegradasi seperti yang terdapat
di wilayah penelitian harus dipertahankan tidak lebih rendah dari -10 cm
untuk mencegah terjadinya kebakaran permukaan gambut.
Pengamatan kami pada kejadian kebakaran di MRP pada bulan September
2012 menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran gambut terjadi pada
saat GWL berada pada ke dalaman 30–39 cm di bawah permukaan gambut
(Gambar 6). Namun terdapat fenomena yang menarik di mana kebakaran
tetap terjadi pada kondisi GWL kurang dari 10 cm di bawah permukaan
gambut. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa lahan gambut terdegradasi
sangat rentan terhadap kebakaran. bahkan dalam kondisi yang relatif lembap.
Oleh karena itu, lahan gambut terdegradasi harus selalu dipertahankan dalam
kondisi basah dengan GWL kurang dari 10 cm di bawah permukaan gambut,
untuk mencegah lahan gambut tersebut dari kejadian kebakaran permukaan
gambut. Kondisi kering dari lahan gambut terdegradasi menciptakan kondisi
yang cocok untuk penjalaran api ke lapisan gambut yang lebih dalam yang
akan mengakibatkan terjadinya kebakaran gambut.

Gambar 5.6 Persentase kejadian kebakaran gambut pada setiap ke dalaman
GWL wilayah kerja sama penelitian IPB, UMCES dan NASA,
September 2012
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Bab VI.
Pengetahuan Tradisional dalam
Persiapan dan Pembersihan
Lahan
Penyiapan Lahan dengan Pembakaran oleh
Masyarakat Adat/Tradisional1
Penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang
berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan menyatakan bahwa
”penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat
atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya,
kecuali kebakaran lahan tersebut sampai di luar areal ladang dan
kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam
rangka menyiapkan ladang dan kebun”.

1. Masyarakat Tradisional
Menurut Sardjono (2004), masyarakat lokal tradisional (local traditional
community), yaitu masyarakat yang sudah berada turun temurun di dalam
atau sekitar hutan, baik yang saat ini sudah atau belum bertempat tinggal
pada suatu desa yang definitif, tetapi masih memiliki dan mempraktikkan
kelembagaan (organisasi, struktur, dan norma) adat dan teknologi
tradisionalnya dalam kehidupan sehari-hari (termasuk dalam mengelola
sumberdaya hutan sebagai sumber utama kehidupan dan penghidupan di
samping kegiatan perladangan dan perkebunan tradisional). Umumnya
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kelompok ini merupakan masyarakat asli, yang relatif bersifat homogen (dari
satu etnik dan memiliki hubungan kekerabatan yang erat), lokasi tempat
tinggalnya terpencil atau terisolir (khususnya dari kegiatan pembangunan)
dan oleh karenanya fasilitas fisik dan prasarana sosial lainnya tertinggal
(termasuk pendidikan dan kesehatan), serta pola dan orientasi hidupnya
sederhana (bahkan ada beberapa kelompok yang masih bersifat tertutup
terhadap orang asing).
Masyarakat lokal non tradisional (local-non traditional community)
yaitu masyarakat asli ataupun pendatang yang telah tinggal permanen di
pemukiman, dusun ataupun desa-desa definitif di dalam dan sekitar hutan,
meskipun tidak memiliki (dan apalagi mempraktikkan) institusi adat
(kalaupun ada bersifat sangat longgar) tetapi ada yang telah mengembangkan
aturan/kesepakatan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di sekitarnya
termasuk pemanfaatan sumberdaya hutan (hasil hutan dan lahan hutan
untuk pertanian). Lokasi relatif terbuka (aksesibilitas cukup tinggi) dan secara
umum merupakan pusat pertumbuhan ekonomi (ada kegiatan pasar, warung
dan industri rumah tangga) dan atau berada di sekitar pusat pemerintahan
lokal ibukota kecamatan ataupun kota/kabupaten. Keterbukaan wailayahnya
juga mengakibatkan struktur demografinya heterogen (multi etnik), lokasi
tersentuh dengan beberapa program pembangunan (khsusunya sarana dan
prasarana sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan), motivasi dan orientasi
semi-komersial hingga komersial mulai mewarnai kehidupan perekonomian
masyarakat.
Masyarakat tradisional (Anonimous 1998), masih menerapkan sistem-sistem
tradisional dalam penyiapan lahannya dan merupakan salah satu sumber mata
pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dalam
sistem perladangan mereka hanya menggunakan lahan yang relatif kecil (tipe
perladangan subsistem). Secara normal setiap kepala keluarga hanya mampu
membuka hutan rata-rata 1 ha/tahun untuk dijadikan ladang.
Masyarakat tradisional juga diyakini memiliki kearifan dalam mengelola
sumberdaya hutan termasuk penggunaan api dalam penyiapan dan
penggunaan lahan untuk ladang atau kebun. Kearifan tradisioanl (termasuk
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di dalamnya kearifan lingkungan) merupakan pengetahuan kebudayaan
yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah
pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan
sumberdaya alam secara lestari (Zakaria 1994 dalam Sardjono 2004).
Pengetahuan dimaksud merupakan citra lingkungan tradisional yang
didasarkan pada sistem religi, yang bercorak kosmis magis dan memandang
manusia adalah bagian dari alam lingkungan itu sendiri, di mana terdapat
roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangannya. Oleh karenanya,
untuk menghindarkan bencana atau malapetaka yang bisa mengancam
kehidupannya, manusia wajib menjaga hubungannya dengan alam semesta
termasuk dalam pemanfaatannya harus bijaksana dan bertanggung jawab.
Hairansyah (2003) menyatakan bahwa masyarakat adat mempunyai kearifan
lokal dalam bertani yang tidak perlu diragukan lagi. Pada dasarnya mereka
sangat bergantung pada alam, karena itu masyarakat adat akan senantiasa
menjaga keseimbangan alam.

2. Penyiapan Lahan dengan Pembakaran
Kearifan tradisional masyarakat Dayak Maratus di Provinsi Kalimantan
Selatan khususnya dalam pertanian tradisional dikenal dengan istilah sistem
pertanian “gilir balik”. Sistem ini merupakan suatu proses pemanfaatan
alam mengikuti siklus alamiah. Kegiatan pembukaan lahan di mulai
dengan penyiapan lahan. Pada kegiatan ini pohon yang dapat ditebang
mereka tebang demikian pula halnya dengan semak belukar yang kemudian
mereka tebas pula. Hasil tebangan pohon dan tebasan semak belukar
tersebut kemudian mereka keringkan selama periode waktu tertentu hingga
saatnya dilakukan pembakaran. Sebelum melakukan pembakaran mereka
terlebiuh dahulu membuat sekat bakar selebar 4–5 meter. Pada saat mereka
membakar maka akan dijaganya dengan baik. Kegiatan seperti ini hanya
mereka lakukan hanya dalam periode 1–2 tahun saja, setelah itu mereka
tinggalkan. Hasil dari kegiatan perladangan ini tidak pernah mereka jual
melainkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yang mereka jual hanya
hasil dari perkebunan seperti getah karet dan kayu manis.
99

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa siklus berladang oleh
masyarakat tradisional “Lingga” di Provinsi Raiu mencakup 8 tahapan
(Depdikbud 1993):
1.

Pemilihan tempat
Pemilihan tempat didasarkan pada orang pertama kali merambah hutan
dan biasanya ditandai dengan penanaman jenis tanaman keras seperti
pohon durian, rambutan, duku dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan
sebagai tanda hak milik atas tanah tersebut.

2.

Penebasan
Penebasan dilakukan terhadap semak belukar dan kemudian tebasan ini
dikumpulkan dan dikeringkan pada berbagai tempat.

3.

Penebangan
Hampir semua jenis pohon yang tumbuh di sekitar ladang yang
dibuka akan ditebang. Pohon yang berukuran besar yang dipandang
memerlukan cukup banyak tenaga untuk menebangnya tidak mereka
tebang. Umumnya penebangan hanya dilakukan pada ranting-ranting
saja.
Penebangan tidak akan mereka lakukan pada pohon yang mereka
anggap angker atau keramat, pohon tersebut biasanya tumbuh di
sekitar mata air atau di atas kuburan. Menurut kepercayaan mereka,
pohon yang tumbuh di sekitar tempat tersebut apabila sampai ditebang
maka akan menimbulkan kemarahan bagi penghuninya (roh halus yang
menempati pohon tersebut), kemarahan roh halus tersebut mungkin
akan berwujud wabah penyakit atau kematian bagi orang yang
menebang pohon tersebut.

4.

Pembakaran dan Pembersihan
Setelah pohon ditebang maka tahapan berikutnya adalah pembersihan
tempat yang akan dibuak tersebut. Ranting, daun, cabang dan semak
belukar hasil tebasan kemudian dikumpulkan dan siap dibakar.
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Para peladang biasanya menggunakan perhitungan musim dalam tahapan
pembakaran, musim yang dianggap baik dalam tahapan pembakaran
yaitu pada bulan Juli sampai September. Untuk mencapai pembakaran
secara sempurna maka mereka melakukan pembakaran ulangan
sebanyak satu atau dua kali. Apabila setelah dilakukan pembakaran
ulangan ternyata masih ditemukan kayu yang belum terbakar maka
sisa kayu itu mereka ambil dan diletakkan dipinggir ladang. Hal ini
dimaksudkan untuk memudahkan tahapan penanaman selain itu juga
dimaksudkan untuk mencegah hanyutnya abu hasil pembakaran yang
dibawa oleh air hujan.
5.

Pengolahan tanah

6.

Penanaman

7.

Penjagaan

8.

Pemeliharaan dan Perawatan.

Penyiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat non tradisional
untuk perladangan memiliki orientasi yang berbeda dengan masyarakat
tradisional. Umumnya tipe perladangannya semi komersial, komersial dan
memiliki keterkaitan erat dengan interaksi dengan masyarakat heterogen
(multi etnik) yaitu penduduk asli terhadap pendatang maupun pengusaha
hutan, yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap masuknya kegiatan
perambahan hutan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.
Sistem penyiapan lahan ini mempunyai keterkaitan dengan perambahan
yang dilakukan masyarakat. Perambahan yang dilakukan disebabkan karena
pendapatan masyarakat yang relatif rendah dan lahan pada saat ini sudah
merupakan suatu komoditas yang mempunyai nilai yang cukup tinggi
akibat pembukaan areal perkebunan kelapa sawit dan semakin banyaknya
pendatang yang ingin membuka lahan sehingga masyarakat berupaya untuk
membuka hutan dengan harapan dapat memperoleh lahannya untuk dijual
atau memiliki areal perladangan/kebun kelapa sawit (Mangandar 2000).
Perambahan dilakukan karena masih digunakannya Surat Keterangan Tanah
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(SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Camat sebagai pengesahan
penggunaan tanah, meskipun wewenang tersebut sudah dicabut berdasarkan
Instruksi Gubernur.

Penyiapan Lahan dengan Pembakaran
di Sumatera Selatan
Persepsi masyarakat
Pengertian
Berdasarkan hasil kajian yang merupakan kerja sama antara Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan South
Sumatera Forest Fire Management Project (2004), terungkap bahwa 78,12%
dari 512 orang warga masyarakat Sumatera Selatan yang berasal dari berbagai
lapisan yang berasal dari 8 Kabupaten/Kota yang diwawancarai mengaku
mengetahui tentang pengertian kebakaran hutan dan lahan, dari 78,12%
warga yang mengerti tersebut 24,03% menyatakan bahwa kebakaran hutan
adalah suatu kejadian kebakaran yang menghabiskan hutan beserta isinya,
dilakukan secara tidak sengaja dan tidak memiliki tujuan serta merugikan
orang banyak. Menurut mereka penyebab kebakaran hutan di Sumatera
Selatan lebih banyak akibat kegiatan manusia dibandingkan dengan faktor
alam. Selain itu 49,81% dari mereka mengetahui bahwa kebakaran sudah
terjadi sejak sebelum tahun 1993 dan 40,74% dari 512 orang warga tersebut
mengetahui terjadinya kebakaran dengan cara melihat sendiri.

Penyebab
Penyebab kebakaran hutan dan lahan diyakini oleh 43,16% masyarakat
adalah akibat kesengajaan (sengaja dibakar), akibat kelalaian 35,55% dan
akibat gejala alam 11,13%. Sebanyak 52,35% masyarakat menyatakan
tidak setuju dengan kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan tidak
bertanggung jawab karena akan merusak hutan, dan 7,34% di antaranya
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menyatakan hal tersebut sebagai tindakan criminal, namun tidak kurang dari
37,3% membenarkan pembakaran dengan tujuan untuk pembukaan lahan
(Anonimous, 2004). Pembukaan lahan dengan pembakaran secara sengaja
tetap marak dilakukan oleh warga masyarakat sejak zaman dulu hingga hari
ini dengan alasan sebagai berikut (Anonimous 2004):
1.

Mudah dilakukan

2.

Tidak memerlukan biaya mahal

3.

Proses yang lebih cepat

4.

Peralatan yang sederhana

5.

Adannya anggapan bahwa tanah bekas kebakaran dinilai lebih subur.

Penduduk asli sebagian besar (65,45%) menyatakan setuju terhadap
tindakan pembakaran hutan dan lahan, sementara pendatang hanya 34,55%
yang menyatakan setuju. Kelompok masyarakat yang menyatakan setuju
terhadap kegiatan pembakaran hutan dan lahan tersebut sebanyak 45,03%
berasal dari buruh atau petani, sedangkan yang tidak setuju sebanyak 47,37%
yang menganggapnya termasuk tindakan kriminal adalah berasal dari PNS/
aparat (Anonimous 2004). Kegiatan pembakaran dalam rangka pembukaan
lahan tampaknya belum dapat dihentikan sebelum ditemukan cara yang
lebih praktis dalam membuka lahan selain dengan menggunakan api.
Dengan demikian dapat dimengerti bila kegiatan pembakaran tampaknya
dilakukan oleh warga masyarakat secara rutin paling tidak 1 tahun 1 sekali
dengan presentase 64,26% sementara yang melakukannya 2 kali setahun
hanya 2,94% khususnya di akhir musim kemarau atau di awal musim tanam
(Anonimous 2004). Hal tersebut didukung pula oleh tidak tersedianya
aturan Desa tentang aturan pembakaran yang dibenarkan oleh 80,64%
warga masyarakat, sementara yang aturan Desa yang ada dan terorganisir
diakui oleh hanya 1,38%.
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Dampak
Sebagian besar Masyarakat (87,11 %) sadar dan mengerti dampak langsung
dari kebakaran hutan yang meliputi dampak kesehatan (14,45%) yang
dapat menyebabkan perih mata dan sesak nafas akibat banyaknya asap yang
ditimbulkan; dampak keamanan (1,17%) yang mengakibatkan terjadinya
kecelakaan akibat asap menutupi jalan; dampak polusi (37,5%) yang
mengakibatkan udara menjadi kotor akibat debu sisa kebakaran yang terbawa
angina; dampak perusakan hutan (23,63%) yang mengakibatkan hutan
menjadi rusak dan gundul; dan dampak pada kehidupan ekonomi (10,36%)
yang mengakibatkan kerugian material akibat lahan atau rumah mereka
ikut terbakar. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan
persepsi masyarakat terhadap gangguan yang dirasakan karena adanya kabut
asap pada musim kemarau yang dapat mengganggu kesehatan sebanyak
66,81% dan 16,8% menyatakan dapat mengganggu keamanan (Anonimous
2004).
Pada tahun 1997 (Nicolas dan Bowen 1999), FFPCP menyimpulkan
bahwa telah terjadi perusakan yang diakibatkan oleh sistem penanaman padi
Sonor. Pada musim kemarau petani-petani ingin memanfaatkan keadaan,
membakar lahan secara sembarangan untuk mencari lokasi subur di mana
mereka akan menanam padi meskipun permukaan air surut; beberapa
ha dibakar untuk setiap satu hektare penanaman padi. Para nelayan juga
mengambil keuntungan dengan keringnya sungai-sungai dan menggunakan
api untuk membersihkan tumbuh-tumbuhan di sekeliling tempat terpencil
baru di mana sungainya masih penuh dengan ikan dan mereka leluasa
mengayunkan jalanya. Sementara itu, pengamatan yang dilakuan oleh
FFPCP menunjukkan bahwa di dalam konsesi perkayuan, penggunaan
pembakaran dilakukan untuk membersihakn pohon-pohon kecil dan semak
belukar supaya mereka lebih mudah menarik kayu-kayu gelondongan
mereka ke sistem rel kereta ringan untuk pengangkutannya (Nicolas 1998).
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Studi Kasus Penyiapan Lahan dengan
Pembakaran di Sumatera Selatan
Subanjeriji
Penyiapan lahan dengan pembakaran dilakukan oleh peladang di Subanjeriji
(Saharjo et al. 1998) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
Sebelum pembakaran ladang dilakukan maka terlebih dahulu si pemilik
lahan atau kelompoknya membatasi ladang mereka yang akan dibakar
dengan ladang milik orang lain yang berdekatan, biasanya menggunakan
batang atau ranting.
Pemagaran ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan agar hewan ataupun
ternak tidak dapat masuk ke dalam ladangnya pada saat pembakaran dan
pada saat ladangnya akan ditanami atau pada saat panen karena tentu saja
akan merusak isi ladang. Selain itu, untuk menghindari terjadinya keributan
seandainya api meloncat dan masuk ke lahan milik orang lain. Namun
ada pula peladang yang tidak memagari ladangnya bahkan ada juga yang
memagarnya setelah pembakaran usai.

2. Penyiapan bahan bakar
Semua pohon besar dan kecil yang terdapat di dalam ladang mereka tebang,
sementara semak atau alang-alang mereka tebas. Kegiatan penebangan
dilakukan dengan menggunakan chain saw untuk pohon berdiameter besar
dan golok/parang untuk menebas semak atau ranting kecil.
Batang pohon yang berdiameter ≥50 cm biasanya mereka ke luarkan untuk
dibuat kayu gergajian. Batang kayu yang berdiameter ≤40 cm mereka biarkan
bergelimpangan di atas lantai hutan setelah ditebang bersama-sama batang
kayu kecil lain dan semak belukar serta alang-alang. Tumpukan bahan bakar
ini mereka usahakan tersebar merata ke seluruh areal terutama untuk batang
pohon berdiameter kecil, semak dan alang-alang.
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3. Pengeringan
Setelah penebangan dan penebasan maka tahapan selanjutnya adalah
pengeringan bahan bakar. Pengeringan dilakukan pada saat musim kemarau
tiba yaitu sekitar bulan Agustus atau September di mana curah hujan relatif
rendah. Pada periode waktu ini suhu udara biasanya berkisar antara 35–
36°C dan kelembapan relatif sekitar 70–80%. Suhu udara yang cukup tinggi
ini diharapkan mampu untuk menekan kadar air bahan bakar serendah
mungkin, untuk itu bahan bakar yang berasal dari kegiatan penebangan
dan penebasan tersebut dikeringkan di bawah terik sinar matahari selama
lebih kurang 2 minggu. Dari kegiatan pengeringan ini diharapkan kadar air
bahan bakar menjadi relatif rendah dan seragam sehingga ketika pembakaran
dilakukan maka laju penjalaran api relatif cepat, bahan bakar terbakar merata
serta dapat dikontrol.

4. Pembuatan sekat bakar
Biasanya sebelum pembakaran dilakukan maka diseputar areal yang akan
dibakar tersebut dibuat sekat bakar dengan lebar 2–3 meter. Sekat bakar
buatan ini dibuat dengan cara membersihkannya dari bahan bakar yang
terdapat di atasnya. Tujuannya adalah untuk memutuskan jaringan bahan
bakar dan mencegah penjalaran api.

5. Pembakaran
Pembakaran biasanya dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15.00–17.00
p.m. Prinsip pembakaran yang digunakan adalah mempertemukan antar
kepala api ditengah areal yang akan dibakar sehingga kepala api yang berasal
dari berbagai titik api akan bergerak menuju satu pusat yaitu ditengah areal
pembakaran. Dengan cara seperti ini kemungkinan api loncat ke daerah
lain dapat ditekan seminim mungkin. Pembakaran dimulai dari areal yang
bertopografi relatif agak curam hingga landai.
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Prabumulih
Penyiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat atau petani tradisional
di Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan (Radjam 2005) adalah sebagai
berikut:

1. Penebasan
Penebasan dilakukan pada semak belukar dan perdu yang terdapat pada
hutan-hutan tua yang telah berumur.

2. Penebangan
Penebangan pohon-pohon besar dilakukan setelah penebasan terhadap
semak belukar dilakukan 3 hari-1 minggu sebelumnya (tergantung luas
lahan dan jumlah orang yang mengerjakannya). Pohon yang telah ditebang
ini kemudian dipangkas, kegiatan ini disebut juga “nutoh hebe”. Kayu dari
pohon yang ditebang tersebut yang dianggap baik mutunya dan dapat
dimanfaatkan untuk keperluan lain kemudian ditepikan agar tidak ikut
terbakar.
Jika lahan yang akan dibuka tersebut bersisian dengan sungai yang cukup
besar (lebar sungai >2 meter) maka akan disisakan lahan selebar 1 sekat
(sekitar 20 meter) disisi kiri dan kanan sungai. Hal ini dilakukan untuk
menjaga agar tidak terjadi erosi yang cukup besar.

3. Pengeringan
Setelah penebasan dan penebangan maka dilanjutkan dengan pengeringan
langsung di bawah terik sinar matahari selama kurang lebih 1–2 minggu.
Pada periode ini maka petani akan berkonsultasi dengan tetua adat tentang
kapan waktu pembakaran yang paling baik. Kemudian tetua adat dan
para petani membuat semacam penjadwalan waktu supaya tidak terjadi
pembakaran secara serentak.
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4. Pembuatan sekat bakar
Setelah diketahui kapan saatnya melakukan pembakaran maka masyarakat
akan mendahuluinya dengan pembuatan sekat bakar atau biasa disebut
kekas.
Sekat bakar (kekas) dibuat dengan lebar umumnya 10 meter mengelilingi
lahan yang akan dibakar. Sekat bakar tersebut berfungsi sebagai pembatas
agar api tidak menjalar ke lahan di luar areal bakar.
Sekat bakar dibuat dengan cara membersihkan ranting, kayu dan lain-lain
yang dapat menjadi bahan bakar. Jika perlu lahan yang sudah dibersihkan
tersebut dikupas dengan cangkul atau tengkuit. Jika sampai api menyambar
lahan di sebelahnya yang bukan miliknya maka akan dikenakan denda pada
bakal pemilik huma (ume) tersebut. Sanksi minimal adalah “mengebuni”
lahan yang terbakar.

5. Pembakaran
Usai pembuatan sekat bakar (kekas) maka dilanjutkan dengan kegiatan
pembakaran. Pembakaran dilakukan umumnya pada sore hari di mana angin
mulai dirasakan stabil/tidak kencang. Pemilik lahan biasanya melibatkan
para kerabat dan para pemilik lahan disebelahnya untuk ikut mengawasi.
Api disulut ke lahan bakar dengan melawan arah angin. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa jika angin berhembus ke utara maka api pertama
disulutkan dari arah selatan. Hal tersebut dilakukan supaya api tidak
menjalar dengan sangat cepat.

6. Pembersihan Lahan
Usai pembakaran maka keesokan harinya dilakukan pembersihan lahan. Sisa
ranting dan kayu-kayu besar yang tidak habis terbakar dikumpulkan dan
dipilih untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Setelah pengumpulan biasanya
terdapat onggokan-onggokan ranting tengah lahan, umumnya ditempatkan
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ke titik-titik tertentu yang dianggap tanahnya belum masak tersebut. Tanah
yang belum masak tanam tersebut akan memunculkan kesulitan perawatan
nantinya sebab akan cepat ditumbuhi gulma. Onggokan tersebut kemudian
dibakar. Kegiatan pembakaran ulang ini disebut “mbalui”.

Desa Riding
Menurut salah satu tokoh masyarakat yang ditemui saat kunjungan lapangan
ke Desa Riding, Kecamatan , Kabupaten Ogan Komering Ilir (19 April
2006) mengungkapkan bahwa kegiatan sonor sepengetahuannya dilakukan
sejak thun 1961 di mana pada saat itu terjadi kemarau yang panjang dan
berikutnya pada tahun 1967 kembali kemarau panjang terjadi dan sonor
kembali dikerjakan, demikian pula seterusnya hingga saat ini sonor hanya
dikerjakan terutama pada kemarau panjang yang biasanya terjadi 3–4
tahun sekali, karena tanpa kemarau panjang maka sonor tidak mungkin
dilakukan.
Untuk itu dapat dimengerti bila sebagian besar warga masyarakat saat ini
ingin mendapatkan produk padinya setiap tahun dan tidak harus menunggu
3–4 tahun kemudian yaitu pada saat kemarau panjang seperti kebiasaan
sonor yang mereka lakukan selama ini. Mudahnya komunikasi saat ini
membuat banyak warga masyarakat melihat berbagai kegiatan (utamanya
pertanian) pada desa lainnya yang lebih maju sehingga merekapun tahu
bahwa kegiatan pertanian padi seperti sonor dapat dilakukan setiap tahun
bahkan tidak harus menunggu musim kemarau panjang tiba.
Kegiatan sonor seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat tersebut
sangat disukai warga masyarakat karena caranya sangat mudah (praktis),
murah dan cepat. Tahapan kegiatan sonor seperti yang dilakukan di Desa
Riding adalah sebagai berikut:
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Pemilihan lokasi Sonor
Lokasi sonor akan sangat menentukan produktivitas padi yang akan
dihasilkan nantinya. Beberapa informasi yang berhasil diperoleh dari tokoh
masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa hutan sekunder bekas
tebangan adalah lahan yang paling baik untuk sonor, karena 1 kaleng bibit
padi yang ditabur akan menghasilkan 200 kaleng gabah nantinya. Pada
lahan yang tidak terlalu bagus maka hasil panenannyapun tidak terlalu baik
pula misal 1 kaleng bibit padi yang ditabur maka rata-rata mungkin hanya
sekitar 50 kaleng gabah yang dihasilkan.
Selain lokasi sonor maka yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan
produktivitas padi pada akhirnya adalah jenis vegetasi yang tumbuh di lahan
yang akan di sonor tersebut. Bila di lahan yang akan di sonor dipenuhi
dengan “purun” maka hasilnya akan mengecewakan demikian pula bila
“alang-alang”yang mendominasinya. Sebaliknya bila lahan tersebut dipenuh
dengan sejenis rumput yang oleh masyarakt dikenal dengan rumput
“belidang” (nama lokal) maka hasilnya akan memuaskan.
Kegiatan sonor selain dilakukan di lahan milik negara juga dilakukan pada
lahan milik masyarakat.

Penebasan
Penebasan dilakukan untuk memudahkan dalam pengerjaan nantinya
karena rumput/semak belukar yang tumbuh cukup tinggi dan padat akan
sangat menyulitkan dalam penaburan bibit padi bila tidak dibersihkan.
Penebasan dilakukan secara manual dengan menggunakan parang dan
sebagainya. Kegiatan penebasan sudah dilakukan biasanya antara bulan Juli
dan Agustus ketika musim kemarau akan tiba.
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Penyemprotan herbisida
Keterlibatan penggunaan herbisida dalam rangka mematikan tanaman
penganggu pada kegiatan sonor menurut tokoh masyarakat baru dilakukan
sejak tahun 1981/1982 yaitu dengan menggunakan round-up. Penyemprotan
dilakukan karena sudah mulai banyak gangguan hama pada pertumbuhan
tanaman padinya.

Pengeringan
Vegetasi/semak belukar/rumput yang sudah ditebas dan yang sudah
disemprot dengan herbisida kemudian dikeringkan di bawah terik sinar
matahari. Proses pengeringan berlangsung sekitar 2–3 minggu dengan
harapan semua biomass yang dikeringkan akan memiliki kadar air yang
relatif seragam dan tidak ada yang terlewatkan. Kadar air biomass (bahan
bakar) yang relatif seragam akan memudahkan dalam pembakaran.

Pembakaran
Pembakaran dilakukan pada kondisi panas yang cukup sehingga diharapkan
hasilnya akan menghabiskan biomass tanpa sisa terkecuali log sisa tebangan
sehingga menutup peluang gulma untuk kembali.
Teknik pembakaran tampaknya tidak ada hal yang spesifik yang pasti adalah
ketika pembakaran dilakukan dengan tidak searah angin.
Kegiatan pembakakaran biasanya dilakukan pada akhir Agustus atau awal
September. Pada puncak pembakarannya ketika sejumlah masyarakat
serempak membakar maka dampak asapnya melanda Desa sehingga
akibatnya Desa menjadi gelap bahkan hingga berlanjut ke malam hari dan
lingkungannya menjadi tidak sehat.
Sebelum masyarakat melakukan pembakaran biasanya mereka juga membuat
sekat bakar di seputar areal yang akan di bakar terutama pada areal yang
berbatasan dengan lahan milik warga lainnya sehingga tidak merugikan.
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Pembuatan sekat bakar dilakukan dengan membersihkan lahan selebar 1–2
meter yang mereka anggap mampu menahan laju penjalaran api.
Di antara mereka sendiri khususnya di Desa Riding telah terbangun aturan
tidak tertulis yang menyatakan bahwa bila terdapat tanaman karet mereka
yang terbakar akibat aktivitas penyiapan lahan yang terjadi di sekitarnya
maka pihak yang melakukan pembakaran yang mengenai tanaman karet
tersebut yang harus mengganti tanaman karet yang terbakar tersebut.

Penaburan
Segera setelah pembakaran dilakukan maka bila telah turun hujan baik sekali
atau yang ke dua kali maka masyarakat akan segera menabur bibit padinya
pada lahan yang bekas mereka bakar tersebut.
Segera setelah penaburan bibit padi mereka laksanakan maka mereka akan
meninggalkan areal tersebut untuk periode waktu sekitar 4–5 bulan dan
kemudian datang kembali untuk memanen.

Pemeliharaan/perawatan
Kegiatan sonor memiliki ciri yang khas dalam pengelolaannya yaitu setelah
bibit padi ditabur maka mereka tidak akan menengok kembali lahan yang
sudah ditabur tersebut misalnya untuk melakukan kegiatan pemeliharaan/
perawatan dan sebagainya.
Masyarakat penyonor baru akan kembali ke lahan yang mereka buka dan
tabur tersebut setelah padi mereka siap untuk dipanen sehingga selama
kurun waktu antara setelah penaburan dan pemanenan maka mereka tidak
akan kembali ke lahan tersebut untuk melakukan pemeliharaan atau apapun.
Inilah yang menjadi ke khasan sonor aslinya.

112

Bab VI. Pengetahuan Tradisional dalam Persiapan dan Pembersihan Lahan

Pemanenan
Pemanenan padi biasanya dilakukan dengan menggunakan ketam. Terkadang
karena luasnya areal yang akan dipanen sementara tenaga pemanennya
sedikit maka tidak sedikit tanaman padinya terpaksa ditinggalkan di lokasi
sonor.

Kondisi saat ini
Namun pada tahun-tahun belakangan ini kegiatan sonor tidak lagi sekadar
untuk memenuhi kebutuhan hidup semata tetapi sudah bernuansa komersial.
Menurut tokoh masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak
sedikit pemilik modal yang mapan yang berasal dari luar desa Riding yang
datang untuk melakukan sonor. Ada pula yang membawa bibit padi lokal
untuk ditanam pada lahan sonor dan hasilnya dibagi rata bersama dengan
pemilik lahan.
Kendala yang dirasakan saat ini yang akan mengganggu kegiatan sonor
adalah berkurangnya luas lahan yang dapat di sonor serta tingginya serangan
hama-penyakit. Selain itu tidak sedikit pula warga masyarakat yang beralih
dari kegiatan sonor menuju pertanian menetap karena hasilnya dirasakan
lebih signifikan seperti yang sudah dibuktikan oleh warga transmigrasi di
Air Sugihan.

Desa Talang Lubuk
Desa Talang Lubuk, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin ini
terletak sekitar 2 jam dari Palembang dengan menggunakan speed boat 40
PK. Menurut informasi dari masyarakat yang didengar pada saat kunjungan
lapangan menyatakan bahwa desa ini adalah salah satu dari 5 desa di bawah
Marga Muara Telang pada saat sistem pemerintah pasirah dulu, jadi desa ini
berumur lebih dari 50 tahun.
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Gambar 6.1. Salah satu sudut di Desa Talang Lubuk
Tampaknya dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sejak
terjadinya krisis moneter beberapa tahun silam kemudian diterpa dengan
kenaikan harga BBM yang menggila membuat aktivitas masyarakat di Desa
Talang Lubuk ini kembali mengolah lahan pertanian terutama sejak 2 tahun
terakhir, sedangkan sebelumnya mereka lebih banyak berkiprah sebagai
nelayan (pencari udang dan ikan) di laut. Namun meningkatnya harga BBM
membuat sebagian besar petani yang kurang mampu kembali mengolah
lahan mereka dan sejak itu pulalah asap mulai bertambah parah di desa ini.
Dampak dari kembalinya mereka mengolah lahannya membuat lahan-lahan
yang selama ini tidur mereka bangunkan meskipun tidak 100%, termasuk
lahan-lahan yang mengandung gelam dan tidak terurus lainnya.
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Gambar 6.2. Areal pertanian tanaman padi di Desa Talang Lubuk
Menurut perangkat desa dan masyarakat yang diwawancarai menyatakan
bahwa di Desa Talang Lubuk paling sedikit terdapat 600 KK sehingga
apabila 1 KK memiliki 1 ha lahan maka lahan produktif yang terdapat di
desa tersebut minimal terdapat sekitar 600 ha, karena tidak sedikit pula
warga yang memiliki lahan lebih dari 1 maupun 2 ha, bahkan ada yang
memperkirakan total lahan produktif ada sekitar 1000 ha. Seluruh areal
tersebut terletak dalam satu hamparan dan sebagian sudah ber pematang
layaknya areal persawahan pada umumnya. Lahan-lahan tersebut ternyata
tidak beruapa lahan kering namun masih terpengaruh dengan adanya pasang
surut air laut dan rata-rata sehingga terdapat suatu periode di genangi air dan
periode berikutnya adalah kering (terutama pada musim kemarau). Selama
periode berair tersebut di mana airnya relatif masam dengan pH rendah
sehingga menurut masyarakat yang diwawancarai mengaku bahwa pada
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air yang relatif masam tersebut beternak ikanpun sukar sehingga mereka
mendiamkan lahan berair tersebut hingga musim kering tiba sekitar bulan
Juli, sehingga selama waktu lahan berair tersebut maka dapat dikatakan tidak
ada aktivitas apa-apa.
Yang menjadi pokok persoalan saat ini adalah mereka bukan masyarakat
tradisional/adat sehingga mereka sesungguhnya tidak berhak melakukan
penyiapan lahan dengan pembakaran namun pada kenyataannya mereka
semua melakukan hal tersebut, karena menurut mereka dengan pembakaran
maka hama-penyakit akan hilang, lahan mereka bersih sehingga mudah
dikerjakan dan abu hasil pembakaran tersebut dapat menjadi pupuk bagi
lahan mereka, ringkasnya mereka mengatakan dengan pembakaran maka
akan mudah, murah dan cepat. Terlebih lagi dalam pola penanaman padi
mereka agak berbeda dengan biasanya yang menggunakan tugal dan tanam
dalam barisan, menurut mereka cara tersebut memerlukan waktu yang
cukup lama, biaya yang cukup besar tetapi hasilnya tidak terlalu memuaskan.
Dengan pola tanam mereka yaitu dengan menabur maka hasilnya dapat lebih
memuaskan apalagi kalau dilaksanakan perawatan dan pemeliharaannya
secara intensif maka bukan tidak mungkin 1 ha tersebut menghasilkan
sekitar 7–8 ton gabah kering.
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Gambar 6.3. Tumpukan padi setelah panen (5 Mei 2006)

Tahapan penanaman padi di Desa Talang Lubuk.
Penebasan
Bagi lahan-lahan yang relatif jarang diolah maka dalam kurun waktu
tersebut akan tumbuh semak belukar berkayu dan cukup padat, untuk itu
agar memudahkan dalam pengerjaan selanjutnya maka kemudian vegetasi
tersebut mereka tebas. Kegiatan penebasan biasanya mereka lakukan ketika
sudah masuk musim kering yaitu antara bulan Juli hingga Agustus. Biaya
penebasan bervariasi antara Rp.350.000–Rp.400.000 per ha (per April
2006).
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Penyemprotan dengan herbisida
Setelah semak belukar berkayu tersebut ditebas maka selanjutnya dilakukan
penyemprotan herbisida untuk mempercepat kematian vegetasi tersebut.
Berbagai macam jenis herbisida digunakan tergantung dari tujuan dan
jenis vegetasi atau material yang akan dibusukkan. Ada juga beberapa jenis
herbisida yang efeknya lambat sehingga harus digunakan paling tidak 2 jenis
herbisida. Harga herbisida per liter bervariasi antara Rp.37.000–Rp.80.000
tergantung dari jenis dan kegunaannya dan per ha minimal dibutuhkan 5
liter.
Bagi semak belukar yang relatif tidak berkayu seperti berbagai jenis rumput,
maka tidak jarang masyarakat yang tidak menebasnya dan mereka langsung
menyemprotkan herbisidanya. Salah satu alasan mendasarnya adalah karena
biaya penebasan cukup mahal.

Pengeringan
Tahapan setelah penebasan dan penyemprotan herbisida yaitu pengeringan.
Kegiatan pengeringan dilakukan selama kurun waktu 2–3 minggu, bila
selama periode waktu tersebut tumbuh lagi tunas baru maka tunas-tunas
baru tersebut akan disemprot dengan herbisida. Hal itu dilakukan supaya
pada saat pembakaran nanti tidak ada vegetasi/semak belukar yang
terlewatkan dan pembakaran berlangsung merata dan cepat, bila ada material
yang tidak terbakar maka biasanya hal tersebut akan mengganggu jalannya
proses penanaman sehingga akan mengganggu proses produksi mereka.
Untuk itu maka kegiatan pengeringan merupakan salah satu unsur penentu
keberhasilan pula.

Pembakaran
Pembakaran biasanya dilakukan pada akhir bulan Agustus atau awal
September di mana pada periode waktu itu panas cukup merata dan suhu tinggi
sehingga bila pembakaran dilakukan maka hasilnya akan sesuai dengan yang
diharapkan. Pada periode waktu inilah bencana asap terjadi di Desa Talang
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Lubuk khususnya di lahan penyiapan lahan dalam satu hamparan tersebut
(meskipun berjarak sekitar 500 m dari pusat Desa). Kegiatan pembakaran
biasanya dilakukan hingga akhir September. Menurut masyarakat mereka
tidak memiliki teknik khusus dalam melakukan pembakaran namun yang
jelas pembakaran yang dilakukan tidak sejalan dengan arah angin dan harus
berlawanan dengan arah angin.

Gambar 6.4. Pembakaran jerami sisa panen

Pengolahan tanah
Bagi mereka yang mampu maka tanah mereka setelah lahannya dibakar
kemudian dioalah dengan menggunakan traktor tangan. Sewa traktor tangan
per ha rata-rata sekitar Rp.400.000.
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Penaburan benih
Kegiatan penaburan benih padi khusunya padi lokal dilakukan ketika telah
turun hujan minimal 1 atau 2 kali setelah pembakaran. Hal itu dimaksudkan
agar abu hasil pembakaran tersebut dapat memberikan dampak langsung
bagi kelangsung hidup bibit padi tersebut. Cara penaburan bibit padi
sembarang saja dan tidak ada teknik khusus untuk itu. Biaya tabur rata-rata
Rp. 50.000/ha. Satu ha biasanya dibutuhkan sekitar 50 kg bibit padi. Harga
1 kg bibit padi lokal (Sanafi misalnya) berkisar sekitar Rp. 1700/kg. Selama
proses penaburan mereka akan menjaga lahan mereka dari serangan hama
yang akan memakan bibit padi tersebut, kebanyakan adalah burung.

Gambar 6.5. Semai padi yang tumbuh di bekas tempat rentekan padi
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Perawatan/pemeliharaan
Kegiatan pemeliharaan awal yang mereka lakukan adalah dengan cara
menjarangkan bibit padi yang tumbuh berhimpit dan menyulam bila ada
yang mati. Kegiatan pemeliharaan berikutnya juga terus berlangsung selama
periode pertumbuhan seperti membersihkan dari tanaman penagganggu.
Terkadang mereka juga menggunakan pestisida untuk mematikan rumput
pengganggu yang tumbuh di antara padi-padi. Kalau saja mereka melakukan
proses pengeringan dengan merata demikian pula halnya ketika pembakaran
dilakukan maka kecil peluang tanaman pengganggu hadir di antara tanaman
padi tersebut.

Pemupukan
Biasanya 7 (tujuh) hingga 10 (Sepuluh) hari sejak ditabur bagi mereka yang
rajin dan ingin mendapatkan hasil yang memuaskan maka areal yang sudah
ditabur tadi diberi pupuk yaitu pupuk urea. Bagi yang memiliki modal sedikit
maka dikenal dengan istilah pupuk pancingan yaitu pemupukan hanya
diberikan pada tanaman yang tampak tumbuh kurang baik. Pemupukan
berikutnya dilakukan paling tidak 2 (dua) kali hingga pemanenan. Satu kali
pemupukan yang standar membutuhkan paling tidak 150 kg per ha, sehingga
selama proses pertumbuhan dibutuhkan paling tidak 300 kg pupuk.

Pemanenan
Umur padi yang ditanam berkisar antara 6–7 bulan sehingga ketika bulan
September ditabur maka pada bulan Maret atau April maka pemanenan
dapat dilakukan. Pada bulan Mei masih juga terdapat beberapa orang yang
memanen hal itu karena penanamannya agak terlambat.
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Gambar 6.6. Masyarakat yang masih memanen padi (Mei 2006)
Pemanenan mereka lakukan dengan menyabit dan tidak di ketam. Pemanenan
sebaiknya dilakukan pada hari cerah dan tidak hujan sebab kalau hari hujan
maka akan menambah ongkos pekerja yang memanen sehingga menjadi 2
hari.
Padi hasil panenan ini mereka keringkan dan kemudian mereka proses
kembali menjadi gabah melalui kegiatan pe rentekan, setelah itu mereka
simpan dalam gudang. Atau ada juga yang dijadikan beras di mana
rendemennya hanya berkisar antara 40–50%.
Menurut masyarakat yang melakukan kegiatan seperti di atas maka paling
tidak biaya yang dikeluarkan hingga pemanenan rata-rata adalah sebesar
Rp.2.000.000. Kegiatan penanaman yang tidak terlalu intensif (seadanya)
menghasilkan gabah sekitar 2 ton/ha, sementara yang dirawat lebih intensif
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(tanpa pengolahan tanah dengan traktor) mampu mencapai rata-rata sekitar
5 ton/ha dan bila dilakukan dengan sangat intensif termasuk menggunakan
traktor dalam pengolahan tanah dapat mencapai 7–8 ton/ha. Harga gabah
per Mei 2006 di Desa Talang Lubuk rata-rata sekitar Rp. 1.600–Rp.1.700/
kg, sementara harga beras sekitar Rp.3.300–Rp.3.400/kg. Dari gambaran
ini tampak bahwa bagi mereka yang mengolah seadanya maka hampir dapat
dikatakan biaya yang mereka ke luarkan sebanding dengan gabah/padi yang
dihasilkan di mana mereka tidak mendapatkan keuntungan lain misalnya
padi/beras mereka jual. Bagi mereka yang relatif lebih intensif maka terdapat
pula keuntungan bila mereka akan menjual gabah/beras mereka.

Alternatif Penyiapan Lahan tanpa Bakar
Isu dan Permasalahan
Api sudah sejak lama digunakan (500.000 tahun yang lalu), tetapi baru
dipelajari penggunaannya sejak 20.000 tahun yang lalu. Banyak tulisan yang
berhasil dihimpun dari pengalaman masa lalu yang menunjukan bagaimana
api itu telah digunakan, juga penggunaan hingga saat ini. Sebagai salah satu
contoh dalam hal penggunaan api dari masa lampau hingga saat ini adalah
penggunaan api yang digunakan oleh orang-orang Aborigin di Australia. Api
digunakan untuk membersihkan vegetasi yag padat dengan tujuan untuk
membuka jalan, meregenerasi tanaman-tanaman yang cocok digunakan
sebagai bahan pangan dan penggunaan pencegah api (sekat bakar) di seputar
tenda.
Untuk sebagian besar ekosistem, api adalah katalis alami untuk keragamannya
yang memungkinkan terjadinya kestabilitan dalam ekosistem. Tanpa
api komunitas berhutan menjadi seragam dan memungkinkan terjadinya
pelimpahan dari jenis-jenis yang sama, terjadi akumulasi bahan bakar,
stagnasi, dan reproduksi yang tidak memadai sehingga mudah diserang oleh
hama dan penyakit.
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Api dan bahan bakar memegang peranan penting dalam penyiapan lahan
baik bagi dunia usaha (kehutanan dan perkebunan) maupun bagi peladang
berpindah. Selain mudah, murah dan cepat, juga menghasilkan mineral
gratis dari abu hasil pembakarannya. Namun tingginya bahan bakar di areal
pembakaran serta luasnya areal yang dibakar mengakibatkan dampak polusi
udara yang hebat dengan asap hitamnya yang tebal yang dapat terbang jauh
bahkan melintas negara tetangga sekalipun. Untuk itu, kegiatan ini harus
ditangani secara serius agar dampak negatif yang ditimbulkannya tidak
mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan pembakaran
hanya membutuhkan biaya sepertiga dari biaya pembukaan lahan tanpa bakar.
Pembukaan lahan tanpa bakar selain harus membayar mahal, memerlukan
waktu yang cukup lama, juga memiliki beberapa risiko tambahan, antara
lain kemungkinan berjangkitnya hama dan atau penyakit tanaman karena
habitat aslinya telah hancur dan siklusnya tidak terputus sehingga berpindah
pada lahan pertanian. Oleh karena itu, sistem pembukaan lahan dengan
cara pembakaran banyak diterapkan terutama untuk persiapan lahan
perkebunan meski dilarang. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap
kesemua tingkatan, secara lokal kesehatan dan keamanan manusia terganggu
karena pengaruh asap dan debu, dan dalam beberapa kasus mengakibatkan
kehilangan jiwa. Pada tingkatan nasional dan regional kegiatan perdagangan
dan industri terganggu khususnya dalam aspek transportasi.
Saat ini, api merupakan alat manajemen yang relatif murah, mudah dan
cepat. Api terkendali dapat digunakan untuk melindungi lahan terhadap
serangan api liar, dan juga untuk mengeliminasi spesies yang tidak disukai
dalam rangka untuk meningkatkan keragaman di dalam komunitas tersebut
serta untuk alasan-alasan lain.
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Kerangka Pendekatan
Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai
pengaruh buruk terhadap sumber daya lahan dan ekosistem. Pengembalian
ke bentuk semula (pemulihan) selain akan membutuhkan waktu yang
sangat lama juga tidak akan kembali sedia kala. Kerusakan sumberdaya alam
tidak hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalahan
ekonomi, sebab nilai-nilai ekonomi sumberdaya alam bisa saja hilang bahkan
mungkin tidak dapat dipulihkan kembali (Saharjo et al. 2000).
Usaha untuk mengurangi tingkat bahaya kebakaran melalui pengurangan
bahan bakar dapat dilakukan dengan pemanfaatan limbah yang tersisa/
tertinggal. Limbah sisa pembalakan berupa tunggak, batang, cabang,
ranting dan serasah yang sering digunakan sebagai bahan bakar dalam
penyiapan lahan dapat dimanfaatkan dan bernilai guna misalnya dengan
memanfaatkannya sebagai briket arang. Upaya ini di samping dapat
mengurangi bahaya kebakaran sekaligus bermanfaat untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku pembuatan briket arang. Keunggulan briket arang
yaitu mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi serta lebih efektif dan efisien
dibanding bentuk aslinya, juga dapat mmemudahkan dalam pengemasan,
pengangkutan, pemasaran dan penggunaannya (Sudrajat 1983).
Selain itu pemanfaatan limbah dapat juga dilakukan melalui pembuatan
pupuk organik/kompos yang merupakan contoh teknologi tepat guna yang
telah banyak dipraktikkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Umumnya
limbah yang dimanfaatkan merupakan limbah pemukiman dan dilakukan
dalam skala kecil. Dengan berkembangnya kesadaran akan pengelolaan
kehutanan berwawasan lingkungan maka pembuatan kompos akan sangat
diperlukan, khususnya dalam hal persiapan bahan tanaman. Hal tersebut
dapat terwujud jika terjadi perubahan sikap mental dalam hal penggunaan
dan pemanfaatan pupuk buatan (pupuk kimiawi). Dalam hal ini sikap
ketergantungan secara mutlak terhadap pupuk buatan harus diubah, di
mana terdapat alternatif lain berupa pupuk organik yang manfaatnya sama
dalam meningkatkan produktivitas tanaman.
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Studi Kasus Penyiapan Lahan Tanpa Bakar
1. Desa Simpang Tiga Sakti
Selama beberapa tahun belakangan ini Desa Simpang Tiga Sakti, Kecamatan
Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), merupakan salah
satu daerah penghasil utama hostpot dan titik api di wilayah Ogan Komering
Ilir (OKI) khususnya di wilayah areal lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman PT.Sebangun Bumi Andalas Wood Industry
(PT.SBA Wood Industry). Hal itu terjadi karena masyarakat menggunakan
api dalam penyiapan lahannya sehingga asap menjadi persoalan penting di
wilayah kerja PT.SBAWI tersebut terutama yang berbatasan dengan Desa
Simpang Tiga Sakti.

Gambar 6.7. Suasana ketika masyarakat melakukan pembakaran
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Berbagai pendekatan telah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan dalam
rangka menekan jumlah hotspot dan titik api namun belum kunjung
berhasil. Namun mencapai puncaknya tahun 2005 lalu ketika perusahaan
mendatangkan helikopter dari Perawang (Riau) untuk ikut mengendalikan
kebakaran di wilayah PT.SBAWI. Pada akhirnya tentu saja para pembakar
terkena batunya yaitu mereka tidak bisa melakukan penyiapan lahan dengan
pembakaran karena selalu di padamkan oleh helikopter. Masyarakat akhirnya
tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk melakukan penyiapan lahan
dengan pembakaran seperti diakui oleh beberapa tokoh masyarakat setempat
seperti Bapak Darobat.

Gambar 6.8. Suasana pemadaman dengan bantuan helikopter
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Pihak PT.SBAWI mengerti kalau pada akhirnya masyarakat harus tetap
bertani untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari terutama dalam hal
beras untuk itu sebagai rasa tanggung jawab mereka terhadap masyarakat
maka dicarilah cara untuk menanam padi tetapi tidak dengan menggunakan
api dalam penyiapan lahannya akhirnya pilihan jatuh pada penggunaan
herbisida. Penyediaan herbisida untuk menggantikan api dalam pneyiapan
lahan tentu saja tidak menyelesaikan masalah maka perusahaanpun
menyediakan keperluan lainnya seperti alat penyemprot, bibit padi,
pupuk, insentif pengolahan lahan yang besarnya Rp.500.000/ha/KK dan
pendampingan yang bekerja sama dengan tim UNSRI.

Gambar 6.9. Penyerahan secara simbolis seperangkat alat penyemprot
Setiap KK diserahi tugas untuk mengelola lahan milik negara yang berada
dalam konsesi PT.SBAWI seluas 1 ha. Pada saat kunjungan lapangan di
lakukan (25–29 Maret 2006) diketahui sekitar 83 KK ikut terlibat dan
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masih terdapat banyak KK lagi yang ingin bergabung. Seluruh KK yang
terlibat terbagi ke dalam 2 Kelompok Tani. Tahapan kegiatan penanaman
padi dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) adalah sebagai berikut:

Gambar 6.10. Suasana diskusi di tempat Ketua kelompok Tani

Penebasan
Memasuki musim kemarau di mana air sudah mulai mengering maka
masyarakat dari kelompok tani bentukan tersebut mulai melakukan
penebasan pada areal yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing.
Penebasan dilakukan secara manual dengan menggunakan parang dan
sebagainya. Penebasan dilakukan untuk memudahkan kegiatan penanaman
nantinya karena rumput/semak belukar yang tumbuh cukup tebal dan padat
dengan ketinggian lebih dari 1 meter sehingga tanpa penebasan rasanya
sangat sulit untuk melakukan kegiatan penanaman.
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Gambar 6.11. Kegiatan penebasan pada lahan bergambut

Penyemprotan herbisida
Setelah penebasan maka kegiatan selanjutnya adalah penyemprotan herbisida
yang dimaksudkan untuk mematikan rumput/tanaman pengganggu lainnya
hingga ke akarnya sehingga tidak menyulitkan petani dalam penanaman
nantinya. Herbisida yang digunakan adalah yang sering digunakan
masyarakat di antaranya adalah round-up dan gramoxon.

Persiapan bibit padi
Menurut masyarakat yang diwawancarai ketika kunjungan lapangan
dilakukan menyatakan bahwa mereka akan menanam dengan beberapa cara
yaitu dengan menugal, dan menanam seperti padi sawah.
Masyarakat yang akan menanam dengan cara seperti menanam padi sawah
maka mereka telah menyiapkan persemaian bagi calon bibit yang akan
mereka tanam. Kelompok masyarakat yang menanam dengan cara menugal
harus menunggu dulu sampai lahan mereka siap untuk di tugal atau di
tabur.
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Bibit padi yang digunakan adalah bibit padi lokal yang berumur sekitar 110
hari dan ada beberapa jenis yang relatif baru diperkenalkan pada mereka.

Gambar 6.12. Persemaian padi

Penanaman
Masyarakat yang akan menanam padi seperti padi sawah maka mereka akan
menyiapkan lahannya seperti layaknya menanam padi di sawah, yaitu dengan
menanam padi yang telah mereka siapkan di persemaian. Bagi mereka yang
akan menugal maka mereka akan menyiapkan lahannya terlebih dahulu.
Kegiatan penanaman bagi mereka yang menggunakan cara menugal sudah
dapat dilakukan ketika air telah surut. Penugalan dilakukan dengan tongkat
yang biasa mereka gunakan untuk menugal.

Pemupukan
Agar panenan padi yang diharapkan sesuai dengan harapan mereka maka
masyarakat menggunakan pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan
padinya, pupuk yang digunakan adalah pupuk urea. Cara pemupukan
adalah seperti yang mereka biasa lakukan.
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Pemanenan
Diharapkan kalau tidak ada aral yang melintang maka kegiatan pemanenan
padi yang mereka tanam akan berlangsung pada bulan Agustus/September
yaitu saat di mana mereka biasanya membakar. Cara pemanenan biasanya
dengan menggunakan ketam.

Kegiatan setelah pemanenan
Setelah pemanenan padi usai yaitu sekitar bulan Agustus/September maka
bukan berarti tugas mereka usai, tetapi merekan akan memanfaatkan lahan
bekas panen tersebut untuk menanamnya kembali dengan palawija.
Dengan demikian tidak ada waktu kosong mereka untuk terus memanfaatkan
lahannya dan semua itu dilakukan tanpa bakar.

Desa Kuala, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat
Letak dan luas plot
Lokasi demplot penyiapan lahan tanpa bakar terletak di Km 22,5, RT 10
/ RW 01, Desa Kuala, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi demplot terletak dipinggir jalan sehingga
memiliki tingkat asesibilitas yang tinggi serta mudah dalam menyebarluaskan/
menyebarkan informasi kepada masyarakat yang lalu lalang di sekitar lokasi
demplot.
Lokasi demplot Desa Kuala Dua merupakan daerah sumber asap yang selalu
menimbulkan masalah terutama karena berdekatan dengan bandara Supadio.
Diharapkan dengan dibangunnya demplot di Desa Kuala Dua maka peluang
asap untuk mengganggu lintas penerbangan di bandara Supadio berkurang
serta memberikan alternatif pada masyarakat yang suka membakar untuk
tidak membakar lagi atau membakar tetapi dengan intensitas yang sangat
rendah sekali, misalnya melakukan pembakaran dalam tungku untuk
pembuatan arang atau abu.
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Luas areal (awal) 1000 m2 di atas total luas lahan 10,000.00 m2 (1 ha).
Diharapkan dengan contoh awal ini akan memberikan dampak pada
penggunaan sisa bahan bakar di luar lahan (1000 m2) yang digunakan atau
dapat dikatakan bahwa lahan sisa areal yang belum digunakan tersebut
merupakan lahan cadangan sebagai penyedia bahan baku bagi pembuatan
briket arang dan kompos.

Topografi
Sebagan besar lahan gambut di Desa Kuala Dua relatif datar berkisar antara
0–5%.

Iklim
Menurut data keadaan cuaca pada stasiun meteorologi bandara Supadio
Pontianak, curah hujan rata-rata 10 tahun adalah 3158 mm/tahun,
dengan jumlah hari hujan rata-rata 10 tahun adalah 197 hari/tahun, suhu
maksimum berkisar antara 31–35 °C, suhu minimum berkisar antara 20,3 –
24,3°C, kelembapan relatif berkisar antara 49–98% dan menurut tipe iklim
Schmidt-Fergusson termasuk tipe iklim A. Musim kering biasanya terjadi
pada bulan Juni-Agustus, musim penyiapan lahan dengan menggunakan api
biasanya dilakukan pada bulan Juli-Agustus serta musim tanam pada bulan
September–Oktober setiap tahunnya.

Tanah
Lahan didominasi oleh gambut tipe fibrik dengan rata-rata ketebalan gambut
6–8 m dengan tingkat kemasaman tanah (pH) berkisar antara 2–3.

Vegetasi
Vegetasi di lokasi demplot Kuala Dua ini adalah vegetasi rawat gambut
khususnya yang terbakar, yang terdiri atas paku-pakuan, tanaman pionir
(makaranga), tumbuhan bawah (Melastoma dan lain-lain), Akasia yang
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tumbuh liar. Bahan bakar yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan
baku pembuatan arang terdiri dari tunggak pohon serta tumbuhan hidup
lainnya.

Budidaya tanaman
Tanaman palawija yang biasa ditanam oleh petani di Desa Kuala Dua adalah
padi, lidah buaya, jagung, cabe besar, cabe rawit, ubi kayu, talas, jahe, kencur,
kunyit, sementara sayuran yang biasa ditanam adalah tomat, timun, pria,
terong, kacang panjang, buncis, sawi dan bayam. Buah-buahan yang biasa
ditanam adalah Nangka, pisang, mangga, jeruk nipis, lemon, sawo, langsat,
semangka, papaya, dan jaambu air.

Budidaya ternak
Ternak yang biasa dipelihara adalah ayam, sapi dan kambing.

Penduduk
Jumlah penduduk di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya adalah 9000
orang di mana 60% di antaranya adalah petani.

Pendidikan
Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Kuala Dua yaitu SD 1 buah, SMP
1 buah, Madrasah Ibtidaiyah 1 buah, dan Pesantren Darul Ulum yang
melayani program pendidikan dari SD hingga SMU. Di Desa ini terdapat 3
orang lulusan Sarjana, tamatan SMU 10%, tamatan SMP 20 % dan sisanya
60–70 % tamatan SD.

Pendapatan
Sebagian besar penduduk Desa Kuala Dua adalah sebagai buruh tani
dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp.20.000/hari, sedangkan penduduk
musiman yang berasala dari luar desa bekerja di penggergajian dengan upah
sebesar Rp.100.000/minggu.
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Sarana Transportasi
Lokasi demplot dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan darat baik
sepeda, sepeda motor dan kendaraan beroda empat. Di Desa Kuala Dua
terdapat 3000 sepeda motor, 7000 sepeda dan 12 kendaraan beroda empat.

Sarana ibadah
Di Desa Kuala Dua terdapat sarana ibadah yang terdiri dari 30 buah mesjid,
dan 3 buah gereja.

Pembuatan plot percobaan persiapan lahan tanpa bakar
Bahan bakar yang terdapat di lokasi demplot Desa Kuala Dua sebagian besar
di dominasi oleh pakis dan tumbuhan bawah, di samping terdapat pula
tunggak pohon dan pohon berdiameter sekitar 10 cm. Hasil perhitungan
pendahuluan menunjukkan bahwa potensi bahan bakar (yang juga
merupakan bahan baku pembuatan briket arang dan kompos) di lokasi
demplot tersebut berkisar antara 10–15 ton/ha. Dengan potensi bahan
bakar sebesar ini ditambah lagi tipe gambutnya adalah fibrik yang berarti
dekomposisinya belum sempurna, maka sudah dapat dipastikan bahwa
asap yang akan dihasilkan cukup tinggi terutama gas rumah kacanya (CO2,
CO, CH4 dan N2O) karena dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna
seandainya bahan bakar tersebut dibakar sebagaimana lazimnya dilakukan
oleh penduduk di sekitar demplot.
Berdasarkan pertimbangan di atas maka dibangunlah demplot dengan luas
areal (awal) 1000 m2 di atas total luas lahan 10.000,00 m2 (1 ha). Diharapkan
dengan contoh awal ini akan memberikan dampak pada penggunaan sisa
bahan bakar di luar lahan (1000 m2) yang digunakan atau dapat dikatakan
bahwa lahan sisa areal yang belum digunakan tersebut mnerupakan lahan
cadangan sebagai penyedia bahan baku bagi pembuatan briket arang
dan kompos. Tergunakannya lahan sisa yang belum terpakai tersebut
menunjukkan bahwa telah timbul keinginan yang kuat dan sungguh-
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sungguh untuk mendapatkan bahan bakar (bahan baku) serta keinginan
yang kuat pula untuk mengolah lahan yang telah digunakan bahan bakunya
tanpa menggunakan api. Hal inilah sebenarnya yang diharapkan dari petani/
peserta pelatihan sehingga diharapkan budaya penggunaan lahan tanpa
bakar merupakan tradisi baru yang dapat mensejahterakan hidup mereka
tanpa merusak lingkungan.

Pembuatan kompos
Pemilihan Teknik Pengomposan
Pengomposan bukanlah suatu ide atau hal yang baru. Pengomposan
merupakan suatu proses penguraian mikrobiologis alami dari bahan
buangan/limbah atau bagian dari tumbuhan. Saat ini proses pengomposan
dari berbagai jenis limbah baik padat maupun cair telah ditemukan
hingga menghasilkan suatu produk akhir yang lebih bernilai. Teknologi
pengomposan telah berkembang dengan pesat, terutama oleh mereka yang
lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan; karena proses ini dipandang
sebagai alternatif terbaik dalam pemanfaatan limbah. Beberapa faktor
penting yang harus diperhatikan dari proses pengomposan adalah faktor
C/N ratio, kadar air, populasi mikroba dan porositas campuran.
Secara tradisional pengomposan dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Proses pengomposan tradisional di Indonesia umumnya banyak dilakukan
dalam skala kecil (individual) terhadap sampah organik atau sampah kebun
dengan cara an-aerobic, atau menimbun dalam lubang di dalam tanah
kemudian menutupnya, ada yang kadang menambahkan urea sebagai
tambahan sumber Nitrogen. Proses tersebut dilakukan dengan cara gali
lubang tutup lubang. Pengomposan cara lain, juga dalam skala kecil terjadi
secara alami terhadap pupuk kandang yang terus menumpuk di lantai
kandang ternak penduduk dan baru dibongkar setelah menumpuk sampai
ketebalan tertentu. Akibatnya kualitas pupuk kandang tersebut masih
kurang sempurna dari segi keseragaman, kestabilan, bau, tekstur, kadar
air, keberadaan bijian rumput yang belum membusuk dlsb. Skala produksi
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yang relatif lebih besar dan komersial juga telah banyak dilakukan dengan
pencampuran dari serbuk gergaji, sekam dan kulit padi, daun bambu dsb
dengan kotoran dari pupuk kandang menjadi pupuk kompos yang banyak
dipasarkan di tempat pembibitan tanaman hias. Beberapa kawasan real-estate
juga ada yang melakukan sebagian sewa-kelola dari sampah organiknya,
yang terutama berasal dari pertamanan umum, menjadi produk kompos.
Beberapa industri perkebunan, misalnya kelapa sawit, juga mulai serius
menangani cara pengomposan untuk mengatasi masalah limbah dari tandan
kosong.
Secara umum, gambaran pengomposan yang berlangsung selama ini di
Indonesia masih bertumpu pada pemusnahan sampah/bahan organik, dan
masih belum tersosialisasi untuk diambil secara optimum azas manfaat dari
proses pengomposan tersebut. Sebelum era pembangunan masa orde baru,
proses pengomposan di daerah pedesaan, terutama dari sampah pertanian,
masih cukup populer. Popularitas tersebut semakin memudar sejalan
dengan perkembangan industri pertanian yang relatif pesat, terutama dalam
penggunaan pupuk kimia yang disubsidi. Generasi pelaku utama pengelola
lingkungan, yaitu manusianya, cenderung sudah terubah pola berpikir dan
perilakunya, terutama dalam menjaga kesetimbangan lingkungan. Semuanya
hanya mau gampangnya saja. Dengan berkembangnya bioteknologi
di bidang pertanian, kekurangan yang dimiliki proses pengomposan
tradisional dapat di atasi. Salah satu teknologi baru pengomposan yang telah
dikembangkan dan banayk digunakan saat ini adalah dengan memanfaatkan
mikroorganisme efektif atau dikenal dengan nama EM Technology. Teknologi
ini dikembangkan pada tahun 1970-an di Universitas Ryukus, Okinawa,
Jepang. Teknologi ini berbasis campuran berbagai mikroorganisme yang
selanjutnya dimurnikan hingga diperoleh tiga tipe utama mikroorganisme
yang dapat ditemukan di seluruh ekosistem yaitu bakteri asam laktat, bakteri
fotosintetik, ragi, jamur fermentasi dan aktinomicetes. Ketiganya dicampur
dalam molase atau media gula dan disimpan dalam pH rendah dengan suhu
ruangan. Teknologi ini diperkenalkan ke dunia internasional pada tahun
1989 di Thailand dan pengujian efektifitasnya dilakukan dengan berhasil di
13 negara Asia Pasifik.
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Saat ini produk teknologi EM dapat digunakan untuk mempercepat proses
dekomposisi berbagai bahan seperti sisa-sisa tanaman, jerami dan sampah
hijau. Untuk memperkenalkan hal yang belum memasyarakat ini, maka
teknologi EM dipilih sebagai salah satu alternatif teknologi pengomposan
yang akan diperkenalkan di samping proses pengomposan tradisional. Sisi
positif dan negatif kedua proses pengomposan tersebut akan dibandingkan,
untuk mendapatkan gambaran kelayakan penerapan di lapangan.

Persiapan Alat dan Bahan Pengomposan
Proses pengomposan akan dilakukan di gubuk kerja berlantai semen,
di mana dua buah bak kompos akan digunakan masing-masing untuk
pengomposan tradisional dan pengomposan dengan teknologi EM. Bak
kompos yang dipakai berukuran 1 m x 1m x 1m (volume = 1 m3), yang
dibuat dari kayu untuk mempermudah penyususan dan pencetakan bahan
yang akan dikompos berupa bagian atau sisa tanaman dari plot contoh.
Bak kompos yang berfungsi untuk menampung bahan-bahan tanaman
(daun, ranting kecil) harus mempunyai ventilasi yang baik sehingga udara
dapat ke luar masuk dengan bebas. Aliran udara yang tidak lancar dapat
menyebabkan pengomposan berjalan dengan tidak sempurna. Bahan-bahan
yang disiapkan untuk pengomposan di antaranya adalah EM-4, urea, gula,
kotoran ternak, tanah lapisan atas dan lain lain.

Pembuatan briket arang
Disain dan Pembuatan Alat
Peralatan yang disiapkan untuk proses pembuatan arang dan briket arang
terdiri dari satu unit alat pembuatan arang berupa tungku (kiln) drum, satu
unit alat pembuatan briket arang berupa alat kempa serta alat penunjang
lainnya, antara lain: kompor minyak tanah, kompor briket, oven, timbangan,
pipa pralon, alat penumbuk, panci, pengaduk, nampan, saringan dan lainlain.
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Khusus untuk alat pembuatan arang dan briket arang, alatnya didisain
sendiri, hasil pengembangan dari alat yang sudah ada di Laboratorium Kimia
Hasil Hutan, Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB.

Disain Alat Pembuatan Arang
Alat ini dibuat dari drum minyak tanah bekas pakai yang mempunyai
volume 200 liter, sehingga alat ini biasa juga di sebut tungku (kiln) drum.
Kiln drum terdiri dari 4 bagian yaitu badan drum yang dibuka salah satu
ujungnya, tutup kiln atas, cerobong dan lubang-lubang udara pada badan
drum. Tutup drum dilubangi pada bagian tengah dengan diameter 10 cm
dan di hubungkan dengan cerobong asap yang berdiameter 10 cm dengan
tinggi cerobong 30 cm. Cerobong asap dibuat dari seng atau bahan metal
lainnya. Lubang udara pada badan drum terdiri 3 baris yang masing-masing
baris mempunyai 4 buah lubang dengan diameter 15 mm dengan jarak
antar baris 30 cm. Setiap lubang disusun melingkar dengan jarak yang
sama dengan tambahan masing-masing dua lubang lagi di antara dua baris,
sehingga jumlah seluruhnya adalah (4x3) + (4x2) = 20 lubang. Adapun
disain dari alat ini dapat dilihat pada Gambar.
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Gambar 6.13. Alat pembuatan arang berupa tungku (kiln) drum

Disain Alat Pembuatan Briket Arang
Alat pembuatan briket arang berupa mesin kempa berukuran panjang 30
cm, lebar 30 cm dan tinggi 80 cm. Alat ini terdiri atas rangka baja, dongkrak
hidrolik dan alat cetakan briket beserta tutupnya.Berat keseluruhan alat ini
sekitar 64 kg dan mampu mengempa briket sampai tekanan 10 ton. Alat ini
di kembangkan dari alat yang sudah ada dengan beberapa penyempurnaan
antara lain lebih stabil dan lebih ringan dibanding alat sebelumnya namun
tidak mengurangi kemampuannya.
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Gambar 6.14. Alat pembuatan briket arang berupa mesin kempa

Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
Penyiapan lahan dengan pembakaran hanya dapat dibenarkan kepada
masyarakat tradisional/adat sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 17 dari
Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan
dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran
Hutan dan atau Lahan.
Mengingat dampak panas akibat pembakaran yang berulang yang merusak
gambut yang tidak akan kembali seperti sedia kala, serta asap yang dihasilkan
kaya akan partikel serta Gas Rumah Kaca yang turut pula mencemari
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udara sehingga mengakibatkan polusi udara dan asap lintas batas negara
(transboundary haze pollution) maka penyiapan lahan dengan pembakaran di
lahan gambut sebaiknya dihentikan.
Pelarangan terhadap kebiasaan masyarakat yang menggunakan api dalam
penyiapan lahan meskipun mereka bukan masyarakat tradisional/adat
dengan aturan formal sekalipun (misal PERDES) dalam rangka menciptakan
lingkungan yang lebih baik tanpa memberikan alternatif/solusi terhadap
pengganti api maka akan sia-sia belaka.

Rekomendasi
Penyiapan lahan tanpa bakar dengan menggunakan berbagai teknik
pengolahan tanah, pengapuran, dan pemanfaatan bahan bakar yang biasanya
mereka bakar (pembuatan arang, briket arang dan kompos) merupakan
tindakan yang bijaksana.
Perubahan perilaku masyarakat yang terbiasa menggunakan api dalam
penyiapan lahannya meskipun mereka bukan masyarakat tradisional/adat
menjadi masyarakat yang tidak membakar memang membutuhkan waktu
dan untuk itu pemberian pemahaman melalui kegiatan penyuluhan yang
benar dan intensif merupakan tindakan tepat.
Menindaklanjuti keinginan masyarakat yang siap berubah menjadi
masyarakat yang tidak menggunakan api dalam penyiapan lahannya maka
sudah sepantasnya untuk dibangun demontrasi plot (demplot) Penyiapan
Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan berbagai teknik pengolahan lahan di
dalam areal mereka supaya mereka dapat membuktikan kebenarannya.
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Pendahuluan
Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah jelas
tertulis bahwa setiap orang dilarang melakukan pembakaran, pembakaran
hanya dibenarkan untuk tujuan khusus atau tidak dapat dielakkan seperti
pembasmian hama dan penyakit serta untuk pembinaan habitat tumbuhan
dan satwa, serta untuk melakukan kegiatan itu harus mendapat izin dari
pejabat yang berwenang. Khusus kepada masyarakat maka pembakaran
hanya dibenarkan dan berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang
membuka ladang dan kebunnya. Untuk menghindari terjadinya kebakaran
di luar lokasinya perlu dilakukan upaya pencegahan melalui kebijakan
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing seperti melaui
peningkatan kesadaran masyarakat adat atau tradisional (Saharjo 2010).
Selain itu tradisi pembukaan lahan dengan menggunakan api yang dilakukan
oleh peladang berpindah merupakan satu-satunya cara yang paling praktis,
murah dan cepat, maka tidak dapat dipungkiri lagi kalau aktivitas penyiapan
lahan tersebut akan terus ditemui pada musim kemarau/kering (Saharjo
2010). Khusus untuk mereka yang mengaku peladang ada kecenderungan
bahwa kini mereka tidak lagi sekadar membuka ladang dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi sudah berorientasi bisnis karena
areal yang mereka usahakan sudah puluhan hektare dan jenis tanamanpun
sudah berubah menjadi karet atau kelapa sawit (Saharjo 2010). Meskipun
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demikian, dampak negatif dari kegiatan pembakaran ladang ini tidak dapat
dihindarkan, yaitu asap tebal yang dapat terbang jauh bahkan melewati
negara tetangga. Sudah dapat dibayangkan seperti apa keadaannya dan
keadaan ini akan terus berlangsung berhari-hari kalau luasan yang terbakar
cukup besar. Hal ini disebabkan tingginya bahan bakar di lapangan disertai
suhu pembakaran yang tinggi.
Perancuan dengan sengaja pada istilah masyarakat tradisional/adat tersebut
kian marak belakangan ini dengan tujuan mereka diperkenankan untuk
menyiapkan lahan dengan membakar, padahal sesungguhnya tidak (Saharjo
2010). Hal itu dilakukan untuk melegitimasi upaya pembakaran yang mereka
lakukan seolah-olah mereka adalah bagian dari masyarakat tradiosional/adat.
Aktivitas yang mereka lakukan tampak seolah-olah mirip yang dilakukan
oleh masyarakat adat/tradisional namun sesungguhnya tujuan akhir yang
mereka lakukan tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari belaka tetapi sudah bernuansa komersial/bisnis.
Sistem perladangan berpindah (pertanian berpindah) pada awal penerapannya
dan bagi pengguna yang lebih luas ditentukan oleh tekanan populasi
manusia yang rendah terhadap sumberdaya hutan. Mereka menyediakan
satu dasar yang subsistem bagi penduduk lokal di sekitar hutan yang lestari
dan dampaknya tidak begitu besar terhadap stabilitas ekosistem hutan (Nye
dan Greenland 1960).
Dengan membakar mereka sangat terbantu dalam penyiapan lahan yang
cepat, murah, dan mudah (Saharjo 1997) serta akan mendapat tambahan
mineral gratis yang berasal dari abu hasil pembakaran berupa meningkatnya
kadar karbon organik, phosphor, magnesium, potasium, sodium, kapasitas
tukar kation, dan kejenuhan basa (Daubenmire 1968; Viro 1974; Lal dan
Cummings 1979; Pritchet dan Fisher 1987; serta Saharjo 1995). Namun
perlu diingat bahwa penambahan mineral gratis ini hanyalah bersifat
sementara. Hal ini terlihat dengan tingginya hasil panenan pada tahun
pertama dan menurun drastisnya pada tahun-tahun berikut (Garren 1943;
Jordan 1985; dan Whitmore 1990).
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Selama lebih kurang hampir 20 tahun belakangan ini terbukti bahwa dalang
utama sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah manusia yang
didukung oleh kondisi iklim dan lingkungan sehingga peluang terjadinya
kebakaran menjadi lebih besar. Berkembangnya industri kehutanan dan
ekstraksi sumberdaya alam telah menarik pekerja yang kemudian membangun
pemukiman baru di lingkungan hutan, dengan demikian menghadapkan
hutan pada potensi bahaya kebakaran baru yang dapat timbul setiap saat
(KLH-UNDP 1998). Desakan kebutuhan lahan untuk pemukiman
mendorong terjadinya perubahan peruntukan lahan hutan menjadi areal
pemukiman dan budidaya, munculnya kawasan transmigrasi, pemukiman
kembali penduduk, komplek pemukiman, dan kawasan pemukiman.
Konsekuensinya terjadi interaksi yang lebih intensif antara manusia dengan
lingkungan hutan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan bahaya kebakaran.

Penyiapan Lahan Tanpa Bakar
Permasalahan
Untuk sebagian besar ekosistem, api adalah katalis alami untuk keragamannya
yang memungkinkan terjadinya kestabilan dalam ekosistem. Tanpa api
komunitas berhutan menjadi seragam dan memungkinkan terjadinya
pelimpahan dari jenis-jenis yang sama, terjadi akumulasi bahan bakar,
stagnasi, dan reproduksi yang tidak memadai sehingga mudah diserang oleh
hama dan penyakit (Saharjo 2010).
Api dan bahan bakar memegang peranan penting dalam penyiapan lahan,
baik bagi dunia usaha (kehutanan dan perkebunan), maupun bagi peladang
berpindah. Selain mudah, murah, dan cepat juga menghasilkan mineral
gratis dari abu hasil pembakarannya. Namun tingginya bahan bakar di areal
pembakaran serta luasnya areal yang dibakar mengakibatkan dampak polusi
udara yang hebat dengan asap hitamnya yang tebal yang dapat terbang
jauh bahkan melintas negara tetangga sekalipun (Saharjo 2010). Untuk
itu, kegiatan ini harus ditangani secara serius agar dampak negatif yang
ditimbulkannya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan pembakaran
hanya membutuhkan biaya sepertiga dari biaya pembukaan lahan tanpa bakar.
Pembukaan lahan tanpa bakar selain harus membayar mahal, memerlukan
waktu yang cukup lama, juga memiliki beberapa risiko tambahan antara lain,
kemungkinan berjangkitnya hama dan atau penyakit tanaman karena habitat
aslinya telah hancur serta siklusnya tidak terputus sehingga berpindah pada
lahan pertanian (Saharjo 2010). Oleh karena itu, sistem pembukaan lahan
dengan cara pembakaran banyak diterapkan terutama untuk persiapan lahan
perkebunan meski dilarang. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap
kesemua tingkatan. Secara lokal, kesehatan dan keamanan manusia terganggu
karena pengaruh asap dan debu, dan dalam beberapa kasus mengakibatkan
kehilangan jiwa. Pada tingkatan nasional dan regional kegiatan perdagangan
dan industri terganggu khususnya dalam aspek transportasi (Saharjo 2010).
Saat ini, api merupakan alat manajemen yang relatif murah, mudah dan
cepat (Saharjo 2010). Api terkendali dapat digunakan untuk melindungi
lahan terhadap serangan api liar, dan juga untuk mengeliminasi spesies
yang tidak disukai dalam rangka untuk meningkatkan keragaman di dalam
komunitas tersebut serta untuk alasan-alasan lain.

Pendekatan
Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai
pengaruh buruk terhadap sumber daya lahan dan ekosistem. Pengembalian
ke bentuk semula (pemulihan) selain akan membutuhkan waktu yang
sangat lama juga tidak akan kembali sedia kala. Kerusakan sumberdaya alam
tidak hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalahan
ekonomi, sebab nilai-nilai ekonomi sumberdaya alam bisa saja hilang bahkan
mungkin tidak dapat dipulihkan kembali (Saharjo et al. 2000).
Usaha untuk mengurangi tingkat bahaya kebakaran melalui pengurangan
bahan bakar dapat dilakukan dengan pemanfaatan limbah yang tersisa/
tertinggal. Limbah sisa pembalakan berupa tunggak, batang, cabang,
ranting, dan serasah yang sering digunakan sebagai bahan bakar dalam
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penyiapan lahan dapat dimanfaatkan dan bernilai guna misalnya dengan
memanfaatkannya sebagai briket arang. Upaya ini di samping dapat
mengurangi bahaya kebakaran sekaligus bermanfaat untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku pembuatan briket arang. Keunggulan briket arang,
yaitu mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi serta lebih efektif dan efisien
dibanding bentuk aslinya, juga dapat mmemudahkan dalam pengemasan,
pengangkutan, pemasaran, dan penggunaannya (Sudrajat 1983).
Selain itu pemanfaatan limbah juga dapat dilakukan melalui pembuatan
pupuk organik/kompos yang merupakan contoh teknologi tepat guna yang
telah banyak dipraktikkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Umumnya
limbah yang dimanfaatkan merupakan limbah pemukiman dan dilakukan
dalam skala kecil. Dengan berkembangnya kesadaran akan pengelolaan
kehutanan berwawasan lingkungan maka pembuatan kompos akan sangat
diperlukan, khususnya dalam hal persiapan bahan tanaman. Hal tersebut
dapat terwujud jika terjadi perubahan sikap mental dalam hal penggunaan
dan pemanfaatan pupuk buatan (pupuk kimiawi). Dalam hal ini, sikap
ketergantungan secara mutlak terhadap pupuk buatan harus diubah, di
mana terdapat alternatif lain berupa pupuk organik yang manfaatnya sama
dalam meningkatkan produktivitas tanaman.
Penyiapan lahan tanpa bakar dengan menggunakan berbagai teknik
pengolahan tanah, pengapuran, dan pemanfaatan bahan bakar yang biasanya
mereka bakar (pembuatan arang, briket arang, dan kompos) merupakan
tindakan yang bijaksana.
Perubahan perilaku masyarakat yang terbiasa menggunakan api dalam
penyiapan lahannya meskipun mereka bukan masyarakat tradisional/adat
menjadi masyarakat yang tidak membakar memang membutuhkan waktu
dan untuk itu pemberian pemahaman melalui kegiatan penyuluhan yang
benar dan intensif merupakan tindakan tepat.
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Menindaklanjuti keinginan masyarakat yang siap berubah menjadi
masyarakat yang tidak menggunakan api dalam penyiapan lahannya maka
sudah sepantasnya untuk dibangun demontrasi plot (demplot) Penyiapan
Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan berbagai teknik pengolahan lahan di
dalam areal mereka supaya mereka dapat membuktikan kebenarannya.

Penyiapan Lahan Tanpa Bakar
di Lahan Gambut
Keinginan yang kuat untu menjadi lebih baik dengan menciptakan
lingkungan yang lebih baik tentu saja dimiliki oleh petani yang mempunyai
hati nurani dan tekad yang kuat untuk berubah. Kenyataan ini tentu saja
bukan hanya sekadar omong belaka, tetapi sesuatu yang sedang terjadi dan
sedang berjalan seperti yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Desa
Jungkat Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Desa Sungai
Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kedua desa
tersebut melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran di lahan
gambut dengan versi berbeda.

PLTB di Desa Jungkat
Awalnya lahan yang mereka gunakan untuk PLTB adalah lahan kosong
yang selalu terbakar sepanjang tahun dan selalu membuat masalah akibat
kebakaran yang terjadi dan menghasilkan asap yang berdampak negatif
yang juga telah mengganggu kehidupan masyarakat sekitar lahan terbakar
tersebut. Beruntung ada satu kegiatan pemerintah melalui Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan bantuan donor dan tentu saja
karena partisipasi aktif masyarakat sekitar, telah membuat sesuatu yang
berubah sangat signifikan. Kini lahan tersebut telah berubah mengikuti tata
cara pemanfataan lahan gambut dengan benar. Tampak parit yang sudah
ditata dengan baik, lebar dan ke dalamannya, agar selalu menyediakan air
untuk proses pertembuhan tananaman. Tampak pula tanaman palawija
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dikombinasikan dengan tanaman buah-buahan aneka ragam. Tanaman
palawija tampak tumbuh lebih cepat dari tanaman buah-buahan sehingga
tampaka seperti tertelan oleh tanaman palawija tersebut. Di bagian lain,
tampak pula tanaman tahunan dan buah-buahan umur panjang yang
dikombinasikan dengan tanaman palawija yang mengisi ruang kosong
sebelum tajuk tertutup. Petani melakukan pembibitan sendiri di lahan
kosong yang ada dalam hamparan tersebut, demikian pula mereka membuatn
kompos (pupuk organik) dengan memanfaatkan tumbuhan hijau yang telah
membusuk untuk kemudian dipercepat pembusukan dengan bantuan Em-4.
Proses seperti ini terus berdaur-ulang di lahan tersebut tanpa pembakaran
sama sekali dan itu mereka lakukan tidak hanya di lahan yang dikerjakan
bersama-sama anggota kelompoka tani lainnya tetapi juga di lahan milik
mereka masing-masing. Tampak juga beberapa jenis palawija juga sudah
dipanen oleh petani, baik digunakan untuk kelompok tani mereka sendiri
atau dijual ke pasar terdekat.

Gambar 7.1 . Manajemen air di lahan gambut PLTB Jungkat
Sumber: BHS 2018
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Gambar 7.2. Petani memanfaatkan lahan dengan penanaman palawija
Sumber: BHS 2018

Gambar 7.3. Kombinasi tanaman Tahunan (Jabon) dengan singkong
Sumber: BHS 2018
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Gambar 7.4. Kombinasi tanaman Akasia dengan Singkong
Sumber: BHS 2018

Gambar 7.5. Pertemuan anggota kelompok tani
Sumber: BHS 2018
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Selain menanam tanaman palawija, buah-buahan dan tanaman tahunan
lainnya, maka anggota kelompok tani juga melakukan kegiatan pembuatan
cuka kayu (Wood vinegar). Caranya sangat mudah, yaitu dengan
menyediakan 1 buah drum besar dan satu potongan drum. Pembuatan
cuka kayu dilakukan dengan membakar bahan bakar, sementara asapnya
yang ke luar dari pembakaran dikeluarkan dan sebagian diuapkan dengan
mengarahkan cerobongnya ke bagian bawah yang kemudian mengeluarkan
cairan yang ditampung menggunakan alat tampung seperti terlihat dalam
gambar. Untuk mendapatkan cuka kayu dengan kualitas tinggi dan bersih,
maka bahan bakar yang digunakan juga harus bersumber dari bahan bakar
yang baik pula misal, batok kelapa. Menurut informasi yang di dapat bahwa
1 liter cuka kayu cukup baik.

Gambar 7.6. Pembuatan cuka kayu secara sederhana
Sumber: BHS 2018
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PLTB Desa Sungai Rawa
Kegiatan yang dilakukan oleh penduduk desa Sungai Rawa dengan
PLTB nya adalah dengan melakukan kegiatan penanaman Nanas tanpa
didahului penyiapan lahan dengan pembakaran. Kegiatan yang mereka
lakukan adalah dengan cara mekanis, yaitu penyiapan lahan dengan
tanpa bakar, menggunakan peralatan pembukaan lahan biasa, dan untuk
menekan pertumbuhan gulma mereka memanfaatkan pestisida serta untuk
meningkatkan pertumbuhan Nanas mereka menggunakan pupuk seperti
biasa. Pemeliharaan mereka intensifkan untuk mendapatkan hasil yang lebih
baik.

Gambar 7.7. Hamparan tanaman Nanas dengan PLTB
Sumber: BHS 2018
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Gambar 7.8 . Produksi Nanas berkualitas
Sumber: BHS 2018

Permasalahan dalam Implementasi PLTB
Pada prinspinya kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran telah berhasil
dilaksanakan oleh petani, seperti yang ditunjukkan oleh kelompok petani
di Junkat, Kalimantan Barat dan di Desa Sungai Rawa, Riau. Namun,
ada permasalahan serius yang pada akhirnya bisa saja akan menghalangi
keberhasilan pelaksanaan kegiatan PLTB, yaitu pemasaran dari produk hasil
PLTB. Hasil observasi dan wawancara langsung dengan kelompok tani Desa
Jungkat menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan untuk memasarkan
produk-produk PLTB mereka karena pasar sudah dikuasai mafia sehingga
untuk menembus lapisan tersebut adalah tidak mudah, ditambah lagi tidak
ada dukungan dari instansi terkait baik dari pemerintah kabupaten maupun
pemerintah provinsi, meskipun di dalam SOP pencegahan kebakaran
hutan, lahan, dan kebun yang dikeluarkan oleh Kemenko Perkenomian
pada akhir Desember 2016, dengan tegas menyatakan bahwa kabupaten
maupun pemerintah provinsi, diminta bantuannya untuk membuka akses
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pasar bagi produk-produk PLTB yang sudah dihasilkan. Sebagai hasil saat
ini ada berton-ton produksi PLTB Desa Sungai Jungkat yang bertumpuk
dan akan membusuk dan tidak bernilai harganya akibat tidak ada pasar
bagi prduk-produk tersebut. Tidak sedikit aggota kelompok tani yang
mengeluhkan perihal tersebut yang ditakutkan akan membuat mereka malas
untuk melanjutkan aktivitas PLTB tersebut dan tentu saja masalah ini harus
secepatnya diselesaikan.
Masalah serupa sebenarnya juga dialami oleh petani di Sungai rawa, hal itu
terjadi karena tidak adanya kriteria yang jelas tentang kualitas dari Nanas
yang dihasilkan oleh petani. Tidak sedikit di antara mereka justru tenggelam
dalam permainan harga tengkulak yang bermain dalam menentukan kriteria
Nanas pada tipe tertentu serta dengan harga yang juga tidak standar. Apalagi
sentuhan dari instansi terkait baik dalam penentuan kualitas Nanas dan
harganya nyaris tidak ada. Hal ini tentu saja akan berakibat kurang baik bagi
pengembangan PLTB ke depan. Keinginan masyarakat yang sudah berubah
menjadi lebih baik dengan PLTB hendaknya diapresiasi dan dipertahankan
sehingga menjadi modal dasar dalam pengendalian kebakaran khususnya
pencegahan kebakaran.
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Ilmuwan-ilmuwan Indonesia dan Malaysia telah bertemu di Pekan Baru,
Riau, Indonesia, pada tanggal 17 & 18 November 2015, untuk berdiskusi
tentang “Kabut Asap: Sebab, Akibat dan Solusi”.
Pertemuan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan
atas terjadinya kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di
Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan beberapa lainnya di Indonesia. Dampak kabut
asap merugikan berbagai aspek kehidupan manusia maupun lingkungan
hidup serta hubungan antara negara. Besarnya dampak kerugian ekonomi,
kesehatan, pendidikan, sosial budaya, kerusakan lingkungan hidup (gambut),
dan pemanasan global, perlu segera di atasi untuk mengurangi dampak
negatif yang lebih merugikan pada masa yang akan datang.
Ilmuwan-ilmuwan yang berpartisipasi dalam pertemuan ini berpendapat
bahwa:
1.

Sebahagian besar kebakaran yang terjadi saat ini adalah akibat perbuatan
manusia dalam rangka membuka lahan gambut untuk perluasan
perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri, dan lainnya.

2.

Perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri, dan lainnya
penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun tidak sedikit
di antaranya juga melakukan praktik-praktik pembakaran meskiun
dilarang.

3.

Petani individu (small holders) yang belum mendapatkan perhatian
dan bimbingan dalam membuka kebun sawit yang benar juga
melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran sehingga juga turut
menyumbangkan kabut asap.

4.

Terjadinya kabut asap perlu di atasi dengan berbagai perspektif
keilmuan, di antaranya kehutanan, pertanian,lingkungan, ekonomi,
politik, tata kelola pemerintahan dan birokrasi, hukum, pendidikan
dan sebagainya.
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5.

Solusi-solusi untuk pengendalian kabut asap berdasarkan hasil diskusi
dirumuskan sebagai berikut:
.

Mengutamakan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
gambut dengan menerapkan manajemen pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, seperti early warning system, early detection system,
dan lain-lain.

.

Menata ulang perizinan yang telah diberikan dalam rangka untuk
menciptakan kepastian usaha dan peningkatan produktifitas lahan
yang sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

.

Mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan cara
meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga.

.

Menegaskan bahwa pada prinsipnya tidak diperbolehkan membakar
pada lahan gambut.

.

Sanksi hukum yang diberikan belum memberikan efek jera
terutama kepada korporasi.

.

Perlu investigasi lebih lanjut dampak kabut asap terhadap kesehatan
manusia yang dilakukan oleh pakar-pakar dari ke dua negara.

.

Meningkatkan kesadaran publik atas dampak-dampak negatif
akibat kebakaran gambut melalui pendidikan dan penyuluhan.

.

Perlu meningkatkan peran serta masyarakat melalui “Community
based fire management”.

.

Perlu tersedianya dana yang cukup untuk melakukan kegiatan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada berbagai aspek.

.

Meningkatkan pengetahuan dan penelitian gambut terkait
fenomena El Nino dan perubahan iklim dunia dalam konteks
pengelolaan hutan dan lahan serta tanaman sesuai watak alami
rawa gambut.
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.

Perlu ketegasan dalam implementasi hasil kerja sama antar bangsa
dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

.

Meningkatkan kerja sama antara negara Indonesia dan Malaysia
dalam bidang ekonomi, dan lainnya, khususnya berkaitan dengan
investasi dan pengawasan terhadap perusahaan asing di Indonesia,
khususnya yang beroperasi di rawa gambut.

BAHAWA peserta RTD ini merasa sangat prihatin dan peduli akan nasib
masyarakat yang terganggu dengan serius oleh kabut asap ini, dan dengan
ini bersetuju untuk meneruskan kerja sama keilmuan melibat ilmuwan
Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang ilmu.
Ditanda tangani di Pekan Baru pada18 November 2015.

Prof. Tan Sri Zakri Abdul Hamid
Pengerusi Majlis Profesor Negara
(Malaysia)
Pengerusi RTD
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5.
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