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Sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan berbasis masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok kegiatan, antara
lain: kegiatan pra kebakaran, saat terjadi kebakaran dan pasca
kebakaran. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan
pembentukan kelompok masyarakat peduli api.
1. Kegiatan Pra-Kebakaran

Gambar 1. Bagan kegiatan Pra Kebakaran
2. Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan awal
yang paling penting dalam pengendalian kebakaran dan merupakan
pekerjaan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Sosialisasi
pencegahan kebakaran merupakan cara yang lebih ekonomis untuk
mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran,
tanpa harus menggunakan peralatan yang mahal (Adinugroho, W. C, dkk,
2005).
Sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran dilakukan
pada setiap desa di Kabupaten Banyusin. Manajemen kebakaran
berbasiskan masyarakat akan lebih baik diarahkan untuk kegiatan
pencegahan daripada usaha pemadaman kebakaran. Sosialisasi ini
dilakukan pada musim penghujan dikarenakan pada musim penghujan
resiko terjadinya kebakaran rendah.
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Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi mengenai
kebakaran serta upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Harapan dari kegiatan ini adalah masyarakat memiliki pengetahuan terkait
kebakaran serta upaya-upaya pencegahan dan terbentuk kesiapsiagaan
masyarakat ketika terjadi kebakaran. Selain itu diharapkan masyarakat juga
dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pencegahan dan
pengendalian kebakaran.
Peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat lokal dalam
pencegahan kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
yaitu dorongan dan rangsangan, insentif, kesempatan, kemampuan,
bimbingan, berikut disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat
Faktor-faktor di atas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :
1. Pemberian insentif Dengan adanya insentif maka masyarakat akan
memperoleh manfaat dari partisipasi aktif mereka dalam mencegah
dan menanggulangi terjadinya kebakaran yaitu bagi perbaikan
kehidupan sosial ekonomi mereka. Insentif dapat diberikan dalam
bentuk pengembangan produk-produk alternatif yang dapat dihasilkan
masyarakat (misal: produk kerajinan rotan, pembuatan briket arang
dan kompos) serta pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang
ramah lingkungan (misal: budidaya ikan dalam kolam “beje” dengan
menggunakan parit/ kanal yang ditabat dan sekaligus berfungsi sebagai
sekat bakar).
2. Rangsangan dan Dorongan Adanya rangsangan dan dorongan akan
semakin menggugah emosi dan perasaan mereka untuk terlibat dalam
pencegahan dan pengendalian kebakaran. (Adinugroho, W. C, dkk,
2005).
Kegiatan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran ini
selanjutnya diikuti dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli api,
penyiapan sarana dan prasarana penunjang dan pembuatan sekat bakar.
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2.1. Pembentukan kelompok masyarakat peduli api
Pencegahan dan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat
memerlukan struktur kelembagaan yang wajib ada pada setiap desa.
Kelembagaan yang dimaksud adalah kelompok masyarakat peduli api
(MPA) yang berada pada tingkat desa. Di Kabupaten Banyuasin setiap
desa memiliki kelompok masyarakat peduli api yang biasa disebut
dengan Kelompok Manggala Agni, terdiri dari 25 orang di setiap desa.
Kelompok masyarakat peduli api terdiri atas ketua kelompok yang
berada langsung di bawah Kepala Desa, dan bertanggung jawab untuk
mengelola anggota kelompok. Jika lahan masyarakat berdekatan
dengan areal konsesi, pemegang konsesi harus mengkoordinasikan
kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan Kepala
Desa dan ketua kelompok MPA.
Dalam pembentukan anggota kelompok MPA dapat dilakukan
dengan musyawarah mufakat oleh masyarakat desa dalam memilih
ketua, sekretaris, dan bendahara kelompok.. Adapun syarat-syarat
anggota kelompok Masyarakat Peduli Api adalah sebagai berikut:
Ÿ Penduduk desa yang tinggal menetap dan terkena langsung
dampak bencana kebakaran.
Ÿ Penduduk dewasa berusia 17-50 tahun dan dapat
menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
Ÿ Sehat secara jasmani dan rohani.
Ÿ Dapat bekerja sama dalam kelompok dan kelompok yang
lain.
Ÿ Diutamakan berasal dari warga yang pernah atau terlibat
kegiatan dalam regu kebakaran sejenis.
Untuk efektivitas kelompok masyarakat peduli api dalam
mencegah dan menangani api, maka diperlukan kegiatan pelatihan
yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan dalam tindakan pengendalian kebakaran. Kegiatan ini
paling tidak dilakukan setahun sekali sebelum pada saat musim
penghujan berakhir atau pada saat awal musim kemarau. Struktur
organisasi yang dapat dikembangkan dalam pembentukan kelompok
MPA dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :
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Gambar 3. Bagan struktur kelompok MPA
Peran dan tugas Pengarah/Pembimbing :
Ÿ LSM : Sebagai fasilitator, memberikan arahan, bimbingan serta

pelatihan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
Ÿ Instansi Dinas terkait : memberikan arahan, bimbingan dan pelatihan
dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta
memberikan dukungan dana, sarana dan prasarana kegiatan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Peran dan tugas Koordinator Kelompok Masyarakat Peduli Api :
Ÿ Memimpin dan bertanggungjawab terhadap jalannya organisasi;
Ÿ Menyusun rencana kerja tahunan kegiatan pengendalian kebakaran;
Ÿ Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan;
Membuat laporan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.Peran
dan tugas Bendahara :
Ÿ Bekerjasama dengan koordinator mencari dukungan dana;
Ÿ Mengatur dan mengelola keuangan organisasi;
Ÿ Membuat pembukuan keuangan.
Ÿ
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Peran dan tugas Sekretaris :
Ÿ Mewakili koordinator jika berhalangan;
Ÿ Melakukan kegiatan administrasi;
Ÿ Membuat dokumentasi segenap aktivitas organisasi
Peran dan tugas Seksi Operasional Pemadaman :
Ÿ Mengkoordinir kegiatan pencegahan, pemadaman dan paska kebakaran;
Ÿ Memimpin kegiatan pemadaman;
Ÿ Mengatur persiapan dan strategi pemadaman.
Peran dan tugas Seksi Logistik :
Ÿ Mengkoordinir penyediaan konsumsi dan akomodasi di setiap kegiatan;
Ÿ Mengkoordinir penyediaan peralatan, sarana dan prasarana dalam
operasi pemadaman.
Peran dan tugas Regu Pengendali Kebakaran :
Ÿ Mendukung kegiatan pencegahan dan paska kebakaran;
Ÿ Melakukan kegiatan operasional pemadaman;
Ÿ Merawat sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
Ÿ Mengkomunikasikan hasil-hasil kegiatannya dengan pihak-pihak terkait
dalam brigade kebakaran.
Ÿ

Tugas dan Fungsi MPA
1. Melakukan upaya pencegahan dan pemadaman dini
2. Melakukan usaha penanggulangan dampak kebakaran di wilayah
desanya masing-masing.
3. Melaksanakan tugas MPA/penyelamatan dalam keadaan darurat saat
kebakaran, dan membantu MPA lainnya jika dibutuhkan.
4. Bekerjasama dengan instansi atau lembaga lain, misalnya: Dinas
Kehutanan, BPBD.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bidang kebakaran
6. Mengembangkan
teknologi
informasi
(misalnya Internet,
pengunaan GPS dan pemetaan)
7. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
8. Melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan dalam suatu
jaringan dengan stakeholders
9. Memfasilitasi pembuatan peraturan desa dan mensosialisasikan kepada
masyarakat.
10. Mengusahakan dana untuk biaya operasional MPA.
5

Jika terdapat suatu wilayah konsesi, maka pemilik konsesi
sebaiknya berperan aktif dalam kegiatan- kegiatan berikut:
a.Mensosialisasikan tujuan dan kegiatan konsesi kepada setiap
desa yang berada di sekitar kawasan konsesi
b.Menyusun rencana tahunan, dan rencana jangka panjang tentang
strategi pencegahan dan tindakan dini termasuk menginisiasi
pembentukan MPA di seluruh wilayah desa binaan beMPAmasama dengan Kepala Desa
c.Mendorong dibuatkannya Peraturan Desa tentang pencegahan dan
tindakan dini kebakaran hutan dan lahan di Wilayah mereka
d.Membina keberlanjutan MPA dengan berkoordinasi dengan
pemerintahan setempat
Sangatlah penting jika informasi mengenai kebakaran hutan dan
lahan gambut disampaikan kepada pemangku kepentingan di desa dan di
sekitarnya wilayah konsesi pada waktu yang tepat. Prediksi peristiwa
kebakaran, persiapan, patrol harian dan pemadaman kebakaran dini harus
dilakukan, dengan mengikuti alur komunikasi, koordinasi dan pelaporan
yang telah disepakati seperti yang diilustrasikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Alur komunikasi, koordinasi dan pelaporan kebakaran
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a. Ketua MPA menerima hasil informasi masyarakat, hasil patroli,
pantauan satelit dan lain-lain dari berbagai sumber dan berkooraninasi
dengan anggotanya, untuk menentukan langkah persiapan selanjutnya
b. Ketua MPA harus melaporkan hasil pantauan dilapangan kepada
Kepala Desa, atau Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya, untuk
selanjutnya dikoordinasikan dengan ketua MPA desa lain dan para
pemilik konsesi di sekitar wilayah desa
c. Ketua MPA berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk dapat memberi
perintah kepada MPA untuk melakukan tindakan pencegahan
/pemadaman
d. Jika saat terjadinya kebakaran kondisi tidak dapat diatasi oleh Regu
MPA maka Kepala Desa harus segera melaporkan kepada pihak
berwewang lainnya yaitu melaporkan ke Camat setempat
e. Kemudian Camat akan berkoordinasi dengan Kapolsek dan Koramil
f. Jika kebakaran semakin tidak terkendali maka Camat harus
melaporkan kejadian kepada Bupati.
2.1. Penyiapan Sarana dan Prasarana Penunjang
Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran harus
didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya:
1. Posko (selain untuk kegiatan pemantauan, keberadaan posko juga
dapat berfungsi sebagai Klinik darurat, menyediakan sarana
penanggulangan korban kebakaran)
2. Jaringan jalan, akses yang baik dapat membantu dalam melakukan
kegiatan patrol dan pemadaman jika terjadi kebakaran.
3.Alat komunikasi, misalkan berupa HT sangat diperlukan agar
peringatan dini dapat segera dilakukan.
4. Teropong
5. Alat transportasi
6. Pembuatan rambu bahaya kebakaran, dapat dilakukan dengan
membuat papan peringatan, pembuatan leaﬂet, spanduk, poster.
7. Alat pemadam lain seperti : pemukul api, kampak, garuk, sekop,
pompa punggung
8. Perlengkapan tim pemadam (baju tahan api, sepatu boat, helm,
sarung tangan, senter, golok, tempat minum).
7

- Peralatan minimum MPA
Peralatan yang dimiliki oleh kelompok MPA dalam melakukan
pencegahan dan pengendalian kebakaran adalah meliputi peralatan
perorangan, peralatan kelompok maupun peralatan penunjang. Peralatan
perorangan dan peralatan kelompok dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai
berikut:
Tabel 1. Jenis dan jumlah peralatan minimal yang harus dimiliki oleh
Tim MPA

Selain sarana dan prasarana di atas, diperlukan pula dukungan berupa
pendanaan. Dukungan dana pada waktu yang tepat sangat diperlukan dalam
operasi kegiatan pemadaman. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk
penyediaan konsumsi tim pemadam lapangan, memobilisasi masyarakat
untuk membantu kegiatan pemadaman, penambahan peralatan pemadaman
serta pengadaan sarana pengobatan untuk korban kebakaran. Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim menyayangkan soal
terhambatnya penanggulangan kebakaran hutan hanya karena dana dari
pemerintah daerah belum cair ke beberapa kabupaten di Riau dan
Kalimantan Barat. “Saat terjadi api dana belum cair. Ironis betul dan saya
sama sekali tidak menyangka hal seperti itu harus terjadi. Padahal, sistem
sudah siap,” kata Makarim di sela-sela acara pembukaan Pekan Lingkungan
Hidup di Jakarta, Kamis (19/6/2003). (Kompas, 20-06-2003).
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2.3. Pembuatan sekat bakar
Upaya memanipulasi bahan bakar dapat dilakukan dengan
melakukan pengelolaan bahan bakar, salah satunya yaitu dengan
memotong atau mengurangi jumlah bahan bakar. Pembuatan sekat
bakar bertujuan untuk membagi hamparan bahan bakar yang luas
menjadi beberapa bagian/fragmen, sehingga bila terjadi kebakaran api
tidak melanda seluruh hamparan bahan bakar atau tanaman
(Adinugroho, W. C, dkk, 2005).
Sekat bakar dibedakan atas: (1) Sekat bakar alami, seperti: jalur
vegetasi hidup yang tahan api, jurang, sungai dan sebagainya, atau (2)
Sekat bakar buatan, yaitu yang sengaja dibuat oleh manusia seperti:
menanam tanaman tahan api, jalan, kolam memanjang, parit-parit
yang disekat, waduk dan lain-lain. Kedua jenis sekat bakar di atas
berguna untuk memisahkan bahan bakar dan
mengendalikan/mencegah penyebaran api dari satu lokasi ke lokasi
lainnya.

Gambar 5. Beberapa tipe sekat bakar
- Sekat bakar alami
Di lahan gambut yang belum banyak terganggu oleh kegiatan
manusia, sesungguhnya keberadaan air di dalamnya telah menyebabkan
lahan dan hutan gambut tersebut tetap basah secara alamiah sehingga
peluang terjadinya kebakaran sangat kecil. Namun belakangan ini,
terutama sejak tahun 1997/98, karena kuatnya intervensi manusia yang
telah jauh masuk merambah hutan rawa gambut, maka fungsi alamiah
dari gambut yang dapat menahan air dalam jumlah besar menjadi jauh
berkurang. Akibatnya, gambut mengalami kekeringan dan mudah
terbakar (Adinugroho, W. C, dkk, 2005).
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- Sekat bakar buatan/partisipatif
Kondisi khas yang membedakan daerah hutan/lahan rawa gambut
dengan daerah lahan kering adalah adanya perbedaan sifat genangan pada
musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Pada lahan gambut,
genangan air pada musim hujan memiliki sisi positif dan negatif.
Positifnya adalah, keberadaan api tidak akan berbahaya karena lahan
gambutnya tergenangi air, tapi negatifnya banyak tanaman akan mati
akibat genangan air dalam waktu cukup lama. Tapi saat musim kemarau,
bahan-bahan yang terdapat di atas lahan gambut (vegetasi) maupun di
lapisan bawahnya (tanah gambut) akan kering dan sangat berpotensi
untuk terbakar. Oleh karenanya, usaha- usaha pengadaan sekat bakar
buatan untuk mencegah kebakaran di lahan gambut sangatlah penting.
Ada beberapa macam sekat buatan/partisipatif yang dapat dibangun di
atas lahan gambut, diantaranya: (1) Menanami lokasi tertentu dengan
tanaman yang tahan api; (2) Membuat kolam-kolam/beje memanjang\;
(3) Menyekat parit-parit/saluran yang terdapat di lahan gambut; (4)
Membangun tanggul di sekitar lahan gambut lalu basahi lahan gambut
tersebut dengan memindahkan air dari sungai di sekitarnya.

Gambar 6. Contoh gambar pembuatan sekat bakar
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1. Penanaman dengan vegetasi tahan api
Pada pertanian di lahan gambut, pembuatan sekat bakar dapat
dilakukan dengan menanam berbagai jenis vegetasi tahan api, misalnya
Pisang, Pinang, Pepaya dan sebagainya. Vegetasi ini ditanam dalam
beberapa jalur mengelilingi lahan. Selain berfungsi sebagai sekat bakar,
maka pohon Pisang, Pinang atau Pepaya itu sendiri dapat memberi
tambahan nilai ekonomis bagi petaninya. Tapi perlu diingat bahwa daundaun kering yang rontok dari tanaman-tanaman ini dapat berpotensi pula
untuk menyebarkan api ketempat lain jika diterbangkan angin. Untuk
mengatasinya maka daun-daun kering dari tanaman ini harus
dihilangkan/dibersihkan dengan cara mengubur di dalam tanah atau
dijadikan kompos seperti telah diuraikan sebelumnya (Adinugroho, W.
C, dkk, 2005).
2. Pembuatan kolam-kolam memanjang/beje
Beje merupakan sebuah kolam yang dibuat oleh masyarakat
(umumnya oleh Suku Dayak) di pedalaman hutan Kalimantan Tengah
untuk menangkap (memerangkap) ikan [lihat Box 18]. Kolam-kolam
beje ini umumnya dibangun saat musim kemarau, berukuran lebar 2 - 4
m, kedalaman 1 - 2 m dan panjang bervariasi antara 5 meter hingga
puluhan meter jika dilakukan secara bersama-sama (tidak milik
perorangan). Kolam-kolam ini letaknya tidak jauh dari pemukiman dan
dekat dari sungai, sehingga saat musim hujan kolam-kolam ini akan
berisikan air hujan ataupun luapan air sungai di sekitarnya. Pada saat
musim hujan akan terjadi banjir dan beje-beje akan tergenang oleh air
luapan dari sungai di sekitarnya serta terisi oleh ikan- ikan alami. Saat
musim kemarau air akan surut tetapi beje masih tergenang oleh air dan
berisi ikan, sehingga pada saat musim kemarau masyarakat mulai
memanen dan membersihkan kembali beje-bejenya dari lumpur ataupun
membuat kembali beje-beje yang baru. Beje-beje semacam ini selain
berfungsi untuk memerangkap ikan alami, ternyata juga dapat berfungsi
sebagai sekat bakar. Hal demikian terlihat dari foto dalam Box 18,
dimana kondisi hutan di sekitar beje masih tampak hijau tidak terbakar
(Adinugroho, W. C, dkk, 2005).
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3. Penyekatan parit/kanal
Kerusakan hidrologi/tata air di lahan gambut sering kali
ditimbulkan oleh adanya kegiatan-kegiatan manusia yang tidak
terkendali dengan baik, seperti membangun kanal/parit/saluran [Box
19], menebang hutan, membakar ladang dan sebagainya. Dari berbagai
jenis kegiatan ini, pembangunan kanal/parit/saluran terbuka di lahan
gambut (tanpa mempertahankan batas tertentu ketinggian air di dalam
parit), apakah itu untuk mengangkut kayu (legal atau ilegal) hasil
tebangan di dalam hutan ataupun untuk mengairi lahan - lahan pertanian,
diduga telah menyebabkan terkurasnya kandungan air di lahan gambut
sehingga lahan menjadi kering dan mudah terbakar di musim kemarau
(Box 20). Kondisi demikian telah terbukti di berbagai lokasi lahan
gambut Kalimantan Tengah dan Sumatera yang terbakar pada lokasilokasi yang ada parit/kanal-kanalnya (Adinugroho, W. C, dkk, 2005).
4. Tanggul di sekitar lahan gambut
Cara lain untuk mencegah larinya air dari lahan gambut, agar
gambut tidak terbakar, adalah dengan membangun tanggul di sekitarnya.
Keberadaan tanggul ini diusahakan tidak jauh dari sungai dan dibuat
(membentuk gundukan) dari tanah mineral yang diambil dari sungai.
Untuk mempertahankan keberadaan/tinggi muka air di lahan gambut,
terutama pada musim kemarau, maka air dapat dipompakan dari sungai
atau reservoir air lainnya (seperti danau/rawa) kedalam hamparan lahan
gambut yang akan kita lindungi dari bahaya api. Kemudian, tinggi muka
air di lahan gambut ini dapat dikendalikan dengan membuat saluran
pembuangan/ drainase (berupa parit kecil atau pipa PVC) dan diarahkan
ke tempat lain yang letaknya lebih rendah. Bahan-bahan yang diperlukan
dalam konstruksi dam dengan sistem pompa semacam ini adalah: Pompa
dan Pipa PVC.
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3. Kegiatan Pemadaman
3.1. Kegiatan pemadaman dini
Dalam hal ketika kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi,
anggota MPA harus menggerakkan semua sumber daya yang tersedia
untuk menjaga api agar tidak menyebar dan memadamkan api ketika
api masih kecil. Kegiatan-kegiatan utama pemadaman api kecil adalah
sangat dianjurkan kepada seluruh anggota masyarakat yang melihat
ada api kecil harus dipadamkan, dan MPA dapat melakukan hal-hal
sebagai berikut.
Kegiatan
pemadaman dini



Jika posko siaga kebakaran menerima infomasi yang
akurat dari tim patroli atau dari masyakat, dan jika api
tidak dapat dimatikan dalam kegiatan patroli regular,
maka dengan mengunakan radio HT, melapor
kejadian ke Ketua MPA desa



Ketua MPA memerintahkan regu kebakaran untuk
mempersiapkan peralatan dan alat transportasi, terkait info
dari tim patroli ataupun masyarakat



Ketua MPA desa harus identifikasi asal api, arah api,
arah
angin, kecepatan penyebarannya, areal yang
berbahaya, dan peluang sumber air. Kemudian
mememerintahkan anggota untuk memasang mesin dan
menyemprotkan
air,
dan
menentukan
strategi
pemadaman



Menyiapkan tenaga dan alat logistik yang memadai



Melokalisir dan menutup daerah yang rawan kebakaran



Setiap anggota bertugas menurut pembagian tugas yang
sudah dilakukan oleh Ketua MPA, dan dilarang
meninggalkan areal yang terbakar



Melakukan pemadaan api dengan metode secara langsung
kearah api dengan menyemprotkan air langsung



Jika usaha pemadaman langsung tidak berhasil mematikan
kobaran api, melakukan pemadaman api dengan
metode secara tidak langsung



Jika tidak ada sumber air terdekat, maka memblok daerah
yang agak jauh dari pada daerah yang vegetasinya kurang,
sehingga pada saat api kecil dapat dimatikan dengan alat
yang sederhana
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 Ketua MPA harus mengatur anggota secara bergiliran
dalam satu komando, untuk memadamkan api pada
areal target sampai api betul -betul padam
 Jika api masih belum dapat dimatikan dan dinilai
berbahaya, maka Ketua MPA meminta bantuan dengan
pemilik konsesi di sekitar wilayah desa agar meminta
perbantuan dari kelompok MPA lainnya

3.2. Teknis pemadaman
Metode pemadaman api disesuaikan dengan tipe kebakaran
yang terjadi – Kebakaran permukaan atau Kebakaran dibawah
permukaan gambut. Hal ini karena pola kebakaran permukaan dan
kebakaran di bawah permukaan gambut berbeda, sehingga
membutuhkan tindakan pemadaman yang berbeda pula.
1. Pemadaman kebakaran permukaan
Teknis pemadaman kebakaran permukaan dapat dilakukan
dengan dua metode yaitu pemadaman secara langsung dan secara
tidak langsung.
a. Pemadaman langsung
Pemadaman langsung dapat dilakukan dengan beberapa
teknis pemadaman seperti yang terlihat pada Gambar 7.7 dan
bergantung pada kondisi areal kebakaran yang terjadi,
diantaranya ialah topograﬁ areal yang terbakar.

Gambar 7. Pada alang-alang dan semak belukar, sekat dibuat
dengan merobohkan alang-alang atau semak yang memotong arah
api. Sehingga api yang membakar sekat akan mengecil, di sinilah
kesempatan kita untuk memadamkannya.
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b. Pemadaman Tidak Langsung
Pemadaman tidak langsung dilakukan apabila usaha pemadaman
langsung tidak berhasil mematikan kobaran api. Metode pemadaman
tidak langsung dapat dibuat dengan cara membuat jalur basah (wet
line), pembuatan sekat bakar (ﬁre break), dan pembakaran balik (back
ﬁre).
Pemadaman tidak langsung bertujuan menggendalikan kobaran api
dengan membuat sekat bakar pada jarak tertentu dari batas kebakaran.
Prinsip sekat bakar adalah menghadang laju kebakaran. Api yang
kemudian terhadang oleh sekat bakar akan mengecil dan akan mudah
dipadamkan. Sungai, rawa, jalan adalah penghalang alamiah.
Penghalang yang sengaja dibuat yang disebut sekat bakar dapat berupa
pembuatan parit kecil berbentuk jalur.
1) Pembuatan sekat bakar dalam pemadaman api
a) Persiapan
i. Rencana alur yang akan dibuat sekat bakar, ditandai dengan tali
yang berwarna cerah, atau tanda-tanda lain pada pohon yang akan
dilwewati; harus dievaluasi jaraknya terhadap laju api yang
menjalar
ii.Sekat bakar harus benar-benar bersih untuk menghindarkan
menjalarnya api lewat serasah yang masih tersisa pada sekat
bakar. Potong dan garuk bahan bakar permukaan hingga tanah
terlihat.
b) Pertimbangan dalam pembuatan sekat bakar.
i. Besarnya api kebakaran akan menentukan panjangnya sekat
bakar yang harus dibuat.
ii. Kecepatan api menjalar akan menentukan jarak antara sekar
bakar yang akan dibuat dengan api yang menyala.
iii. Lebar sekat bakar tergantung jenis tumbuhan yang ada pada
areal yang terbakar juga tofograﬁnya, lebar bisa antara 1 sampai
4 meter, sekat bakar dibuat pada lereng di atas wilayah
kebakaran lebih besar dibanding pada areal yang datar.
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Gambar 7.1. Jika api lebih besar, pemadaman bisa dengan cara
menghadang bagian sisi kiri dan sisi kanan api.
Bentuk-bentuk pemadaman langsung yang dapat dilakukan adalah
1) Memukul-mukul/menginjak-injak api hingga padam
Metode pemadaman ini dilakukan dengan pemukulan api hingga
mati secara langsung pada saat nyala api dipermukaan tanah masih
membakar seperti ranting daun, rumput/semak dan lain-lain dengan
menggunakan peralatan seperti kepyok atau ranting-ranting kayu yang
masih hidup. Bila melakukan cara ini, supaya berhati-hati jangan sampai
timbul percikan api.
2) Pemadaman dengan tanah/lumpur
Api dipadamkan dengan menyebarkan tanah atau lumpur secara
langsung ke sumber api dengan menggunakan sekop, cangkul. Namun
cara pemadaman ini sering dilakukan pada pemadaman kebaran di darat
yang apinya relatif kecil.
3) Semprotkan air secara mekanis atau tenaga manusia
Pemadaman dengan cara pengiriman air baik secara mekanis atau
tenaga manusia yang seterusnya disemprotkan ke api menggunakan
berbagai alat. Pengangkutan air dapat menggunakan pompa mekanis,
jerigen, ember atau truck air dan pesawat.
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iv. Sekat bakar diawalai dan diakhiri pada titik taut,
yaitu yang berupa penghalang/sekat bakar alamiah maupun
bagian areal kebakaran yang telah padam.
v. Sekat bakar dibuat tegak lurus dengan arah menjalar api.
vi.Personil yang diperlukan tergantung keterampilan/skill serta
panjang sekat bakar yang akan dibuat.
vii. Adanya sekat bakar alamiah, dengan mengevaluasi areal yang
terbakar, dimana terdapat sekat bakar alamiah yang dapat
dipergunakan untuk menghambat api, pekerjaan pembuatan
sekat bakar akan lebih eﬁsien.
viii. Setiap satuan harus selalu dipikirkan keselamatan personil.
ix. Apabila kebakaran telah membesar atau meluas, dan
pembuatan sekat bakar dilakukan sepotong-sepotong oleh tiap
regu, maka harus selalu dikoordinasikan jalur yang akan dibuat
agar pekerjaan tidak mubazir.
2) Bentuk-bentuk sekat bakar dalam pemadaman api
a) Metode 2 (dua) kaki
Sekat bakar dibuat pada jarak 1 m dari api utama, pada jarak
antara sekat bakar dengan tepi api, tim melakukan pembakaran
bahan bakar yang berada antara api dan sekat bakar dengan maksud
agar api yang menuju ke sekat bakar sudah mengkecil karena bahan
bakar sudah berkurang.

Gambar 8. Pemadaman tidak langsung
dengan sekat bakar metode 2 (dua) kaki
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b) Metode Paralel
Sekat bakar dibuat pada jarak 1 sampai 15 meter dari api
utama, tergantung tipe bahan bakar, intensitas kebakaran dan
keadaan lapangan. Sekat bakar diusahakan berhadapan langsung
dengan api utama. Sekat bakar ini biasanya memanfaatkan batasbatas alami yang dapat dipakai seperti jalan, sungai, dan
sebagainya.

Gambar 9. Pemadaman dilakukan dengan cara membuat sekat bakar
pada bagian kepala api dan bagian sayap kiri kanan api. Bahan
bakar yang sudah dilokalisir akan habis terbakar dan api akan
padam dengan sendirinya. Api dijaga di sekeliling sekat bakar, jika
ada api loncat segera dipadamkan.

Gambar 10. Pemadaman paralel dilakukan dengan cara membuat
sekat bakar dekat dengan garis pinggir api. Sekat bakar biasanya
dihubungkan dengan sekat bakar alami seperti sungai dan jalan
hingga mengelilingi api. Kemudian pemadaman dikombinasikan
dengan "bakar balas".
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2. Kebakaran dibawah permukaan gambut (undergorund ﬁre)
Kebakaran dibawah permukaan gambut dapat ditandai dengan
banyaknya asap yang keluar dari tanah gambut, dan/atau api yang
membakar dibawah gambut akan memanaskan tanah gambut yang
ada diatasnya. Untuk memadamkan api tersebut, dapat digunakan
beberapa metode sebagai berikut:
a. Mengolah Tanah (Tilling the soil)
Metode pemadaman ini dilakukan dengan, penggemburan tanah
dengan cara disekop, cangkul, kapak kait semak dan alat lainnya.
b. Sistem injeksi
Metode pemadaman ini dilakukan kalau kebaran sudah masuk
bawah (>50 cm). Pemadaman dilakukan dengan sistem injeksi
yaitu dengan memasukan kepala pipa besi ke lorong api dan
semprotkan di bawah tanah. Pipa besi tersebut dibuat sedemikian
rupa dan diberi nama “Nozzle Protection Sleeves”.
4. Pasca kebakaran
4.1. Penilaian Dampak Kebakaran
Penilaian dampak kebakaran dilakukan setelah terjadinya
kebakaran, dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang
merugikan bagi manusia dan lingkungan dari berbagai sudut
pandang, baik dari segi ekonomi, ekologi, sosial maupun
kesehatan. Penilaian dampak luasan yang terbakar dapat dilakukan
dengan menggunakan sistem penginderaan jauh, yaitu dengan
menggunakan satelit yang mempunyai sensor radar dengan sinyal
aktif sehingga dapat menembus awan, asap dan dapat berfungsi
pada malam hari. Salah satu jenis yang sering digunakan dalam
menganalisa dampak luasan yang terbakar adalah data citra landsat.
Selain penilaian dampak luasan terbakar, pengukuran
kandungan karbon- dioksida yang terlepas ke atmosfer akibat
kebakaran juga dapat dilakukan dengan sistem penginderaan jauh.
Saat ini ESA (European Space Agency) dengan Satelit Envisat yang
mempunyai multiple sensor telah digunakan untuk melakukan
pemantauan dan analisa dampak kebakaran di hutan dan lahan
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Gambar 11. Jika tidak ada sekat bakar alami, sekat bakar dibuat
mengelilingi api. Bahan bakar yang sudah terlokalisir akan habis
terbakar dan api akan padam dengan sendirinya. Namun api tetap
dijaga di sekeliling sekat bakar, jika ada api loncat segera
dipadamkan.
3) Sekat bakar pada daerah berbukit
Sekat bakar dibuat di belakang bukit pada lereng yang
berlawanan arah dengan datangnya api utama. Ilaran ini dibuat
tidak terlampau jauh dari puncak bukit dimana derajatnya
kurang dari 20 %.
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gambut yang terdeteksi telah melepaskan jutaan ton gas penyebab
efek rumah kaca ke atmosfer. Terdapat 3 instrumen satelit
envisat yang digunakan, yaitu ASAR (Advanced Synthetic
Aperture Radar) yang dapat menembus awan dan asap, MERIS
(Medium Resolution Imaging Spectrometer) yang dapat
mendeteksi luasan bekas kebakaran dalam skala besar dan
AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer) yang
dapat mengukur temperatur permukaan sehingga pada kebakaran
gambut, dimana hanya terlihat asap panas di permukaan, titik
panasnya masih dapat terdeteksi.
4.2.Upaya Pengelolaan Air
Sekat kanal atau canal blocking merupakan sekat-sekat yang
dibuat di dalam sebuah kanal yang mana kanal-kanal tersebut sudah
terlanjur ada di lahan gambut. Dengan adanya sekat-sekat ini,
penurunan permukaan air di lahan gambut dapat dicegah dan lahan
gambut di sekitarnya akan tetap basah dan akan sulit terbakar.
Kanal-kanal yang disekat-sekat ini dapat berfungsi sebagai kolam
ikan (di Kalimantan Tengah dikenal dengan kolam Beje) dan
sebagai penampungan/ tendon air (water storage) yang berfungsi
sebagai cadangan air untuk memadamkan kebakaran.
Lahan gambut yang telah dibuka atau dimanfaatkan, pada
umumnya memiliki kanal-kanal di atasnya yang telah dibangun
oleh pemegang ijin konsesi (untuk perkebunan kelapa sawit dan tau
HTI), perkebunan skala kecil (petani swadaya, koperasi dll) dan
petani dengan jenis tanaman komoditas lainnya. Selain pihak-pihak
di atas, banyak juga lahan gambut yang di atasnya sudah terlanjur
dibuat kanal-kanal oleh instansi pemerintah, misalnya Eks PLG di
Kalimantan Tengah, pembangunan sodetan lahan gambut di sebelah
selatan Katingan. Pada umumnya kanal-kanal dibuat oleh
Kementerian PU dan/atau Dinas PU daerah. Berikut dijelaskan
strategi penyekatan kanal-kanal menurut Kemen LHK dalam
Pedoman Pemulihan Ekosistem yang wajib diikut sesuai urutannya:
a. Prioritas penyekatan (pengurugan) kanal dimulai dari bagian
hulu kubah-kubah lahan gambut (umumnya memiliki
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b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

j.

ketebalan gambut >3 meter), kemudian dilanjutkan pada lahan
gambut di bawahnya yang memiliki ketebalan <3 meter.
Jumlah sekat di dalam setiap kanal harus cukup banyak.
Setidaknya jarak antar sekat mampu mempertahankan beda
permukaan air di dalam kanal paling sedikit 20 cm.
Sekat-sekat yang dibangun cukup tebal (bukan sekedar
lembaran papan) dan memiliki ruangan untuk ditanami
vegetasi (dikenal dengan sebutan “sekat isi”)
Sedapat mungkin bahan-bahan yang digunakan untuk
membangun sekat terbuat dari bahan alami (misalnya kayu
gelam, belangiran) yang terdapat di lahan gambut (hindari
penggunaan bahan logam Karena mudah berkarat, dicuri dan
dirusak)
Seluruh sekat-sekat yang sudah dibuat wajib dirawat, dipantau
dan dievaluasi.
Sekat-sekat yang dibuat di lahan masyarakat harus di
sosialisasikan terlebih dahulu dan melibatkan mereka dalam
pengerjaan, perawatan dan pemantauannya.
Sekat-sekat yang dibangun di lahan konsesi, pembangunan dan
perawatannya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin
konsesi.
Sekat-sekat yang dibuat di lahan eks proyek-proyek
pemerintah, pembangunan dan perawatannya menjadi
tanggung jawab pihak kementerian serta dinas-dinas terkait.
Seluruh sekat-sekat yang telah dibangun di dalam kawasan
hutan (termasuk kawasan konservasi) dan lahan-lahan konsesi
HTI, wajib dipantau dan dievaluasi oleh Kementerian
Lingkunga HIdup dan Kehutanan.
Seluruh sekat-sekat yang teah dibuat di lahan pertanian dan
perkebunan (termasuk daerah konsesi perkebunan kelapa
sawit), wajib dipantau dan dievaluasi oleh Kementerian
Pertanian.
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- Jenis-jenis sekat
Terdapat berbagai bentuk/tipe/jenis sekat yang dapat dibuat
di dalam kanal di lahan gambut. Diantaranya adalah: sekat
papan, sekat geser, sekat isi, sekat plastic dll. Tetapi yang telah
terbukti memberikan hasil yang cukup baik adalah sekat isi.
Oleh karenanya penyekatan kanal yang direkomendasikan
adalah dengan membangun sekat kanal dengan tipe sekat isi
yang di atasnya ditanami vegetasi endemic lahan gambut
(Suryadiputra, dkk., 2005). Apabila kanal dipergunakan untuk
sarana transportasi maka tipe sekat isi dapat dimodiﬁkasi
(disodet bagian tengahnya) untuk dapat dilalui perahu.
Pembuatan canal blocking sebagai upaya pengelolaan air
menjadi hal yang penting dikarenakan selanjutnya akan diikuti
oleh kegiatan-kegiatan dari upaya rehabilitasi lahan pasca
kebakaran.
4.3. Upaya Rehabilitasi
Jenis pohon dan jenis vegetasi asli lahan gambut harus
ditanam dan dipelihara untuk membantu merehabilitasi dan
memulihkan daerah bekas terbakar, dan menjaga kelembaban
tanah tinggi selama musim kemarau. Sebelum dilakukan tindakan
rehabilitasi dan restorasi di lahan gambut bekas terbakar, perlu
dilakukan survei untuk mengetahui hal-hal yang berpengaruh
terhadap keberhasilan rehabilitasi (seperti: topograﬁ, penutupan
vegetasi, kondisi genangan, kondisi tanah gambut, potensi
permudaan dan bahan tanaman serta potensi sumber daya manusia)
dan eksplorasi akan hambatan hambatan mungkin terjadi, sehingga
melalui survei ini dapat ditentukan tindakan silvikultur yang tepat.
Selain merehabilitasi daerah bekas kebakaran, perlu juga
memperhatihan wilayah-wilayah hutan gambut yang sudah
terdegradasi serta lahan semak belukar yang terbengkalai,
walaupun api tidak sampai membakar lahan tersebut saat kebakaran
namun daerah tersebut juga sangat rawan terbakar dimasa
mendatang.
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4.4. Penyelenggaraan Patroli
Kegiatan patroli pasca kebakaran perlu dilakukan, hal ini
bertujuan memadamkan sisa bara yang mungkin masih menyala
agar tidak sampai timbul kebakaran pada areal yang sama. Selain itu,
kegiatan ini dapat pula ditujukan untuk memonitor ada tidaknya api
baru dan kejadian-kejadian yang terkait dengan api.
4.5. Upaya Yuridikasi
Investigasi paska kejadian kebakaran harus segera dilakukan
untuk mengetahui siapa penyebab kejadian kebakaran, bagaimana
prosesnya dan berapa besar kerugian yang diakibatkan dan
selanjutnya melakukan upaya yuridikasi untuk menuntut si pelaku
ke muka pengadilan. Dalam upaya yuridikasi ini perlu koordinasi
yang terkait antar beberapa instansi, polisi, penyidik pegawai negeri
sipil (PPNS), LSM, dan para ahli. Para ahli kebakaran, tanah dan
lingkungan dapat mendukung upaya penyelidikan dalam
pengumpulan bukti-bukti serta hasil-hasil analisa yang dapat
mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi berasal dari
penggunaan api yang ceroboh atau kebakaran tersebut dilakukan
secara sengaja untuk tujuan tertentu.
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