
 
 
 
 
 
 

STRATEGI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN 
LAHAN RAWA GAMBUT 

 
 
 

 
Oleh :  

Acep Akbar 

 
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru  

Jl. A. Yani Km 28,7 Guntung Manggis, Landasan Ulin, Banjarbaru 70721 Kalimantan Selatan  
E-mail: acep_akbar@yahoo.com 

 
ABSTRAK 

 
Keberhasilan pencegahan kebakaran hutan rawa gambut ditentukan oleh sejauh mana keseriusan dalam 

membina dan mendidik masyarakat pengguna api lahan, penegakan hukum dan teknik-teknik 

pencegahan yang diterapkan. Jika ketiga aspek tersebut tidak ditangani secara nyata, maka kebakaran 

hutan rawa gambut akan terus terjadi. Hasil penelitian dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa 

pemicu api awal berhubungan erat dengan pengguna api untuk pembakaran vegetasi, pembakaran dalam 

pemanfaatan sumberdaya alam, dan pembakaran lahan tidur serta penguasaan lahan. Faktor pendukung 

terjadinya kebakaran hutan rawa gambut adalah bahan bakar berlimpah tanah gambut, gejala alam El-

Nino, penguasaan lahan terlalu luas, alokasi penggunaan lahan tidak tepat, degradasi hutan, dan 

perubahan karakteristik kependudukan. Alternatif pencegahannya adalah memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan dan harus selalu membangun hutan/kebun berisiko kecil kebakaran dengan tahapan: 

pembentukan regu pengendali kebakaran desa/kampung, fasilitasi peralatan pemadam sederhana dan 

melakukan pelatihan pengendalian kebakaran, menanam jenis pohon yang tepat dengan sistem 

agroforestry,persiapan dengan penggunaan api minimal dan terkendali, pengaturan jarak tanam, 

pembersihan cabang dan ranting bawah, minimasi bahan bakar gulma, penanaman rumput pendek pakan 

ternak, pembuatan sekat bakar, pembuatan sumur air, pengadaan alat pemadam sederhana, dan 

pembuatan tower pengamat asap untuk unit pengelolaan berskala luas. 

 
Kata kunci : pencegahan, kebakaran, gambut, penyebab, pendukung. 

 
 
 

I.  PENDAHULUAN  
Peristiwa kebakaran besar tiga tahun terakhir di lahan gambut Indonesia kembali muncul pada tahun 2013, 

2014, dan 2015. Sejak peristiwa kebakaran besar terakhir tahun 2006, nampaknya tidak ada berita kebakaran 

yang menghebohkan. Kini permasalahan kebakaran lahan gambut mencuat kembali ke permukaan. Hebohnya 

kejadian kebakaran, sering diakibatkan oleh dampak asapnya yang mampu melintasi batas provinsi dan negara 

utamanya ke Singapura dan Malaysia. Pada saat kejadian kebakaran hanya bersifat lokal, maka dampak 

kebakaran tidak mengundang perhatian karena tidak menimbulkan asap yang meluas, sepertinya pada saat 

tersebut semua pihak tak perduli dengan perlunya kegiatan pencegahan kebakaran di 
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masyarakat. Jika kejadian kebakaran berlangsung dalam skala kecil, itu menunjukkan bahwa para pengguna api 

untuk persiapan lahan terutama para peladang tebas bakar masih mampu melokalisir pembakaran lahannya 

sehingga api tidak menjadi liar masuk ke lahan tak bertuan dan hutan. Ketika pembakaran lahan dilakukan 

secara serentak menjelang musim hujan atau musim tanam maka yang terjadi adalah salah satu atau beberapa 

orang pengguna api lalai mematikan api sisa (moping up) setelah selesai membakar lahan. 
 

Budaya tebas bakar untuk pertanian tradisional di luar Jawa telah berlangsung secara turun-temurun 

termasuk di sekitar lahan gambut (Lawrence, 2001). Pola pertanian tebas bakar yang didasari kearifan 

lokal (local wisdom) sesungguhnya tidak menghasilkan api liar karena telah didasari oleh keterampilan dan 

kesepakatan antara masyarakat pengguna api (prescribe burning) (Moore & Haase, 2002; Akbar, 2012). 

Adanya sangsi-sangsi yang disepakati dalam masyarakat lokal menunjukkan adanya tuntutan penggunaan 

api secara tertib dalam pertanian berpindah (Lichang et al 2001; Moore & Haase, 2002). 
 

Tulisan ini bertujuan menganalisis aspek-aspek penyebab pemanasan awal (ignition), faktor 

pendukung kebakaran di lahan gambut sebagai dasar strategi alternatif pencegahannya. Perlu diingat 

bahwa, pada dasarnya manusia hanya mampu memadamkan api kecil secara dini dan melakukan 

pencegahan terjadinya api besar. Kebakaran yang terlanjur besar dan luas merupakan bencana yang 

sangat sulit diatasi. Bencana kebakaran diklasipikasikan sebagai bencana anthropogenik sama dengan 

peristiwa penyakit endemik, dan peristiwa gagal teknologi (BNPB, 2013). Api hanya dapat padam setelah 

bahan bakar habis atau turun hujan selama dua minggu hampir berturut-turut. 
 

Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru sebagai unit pelaksana teknis 

Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan berbagai 

penelitian sejak tahun 1988. Penelitian dimulai dengan pengamatan teknik-teknik pemadaman kebakaran 

baik di lahan alang-alang (Imperata cylindrica) maupun di lahan gambut, dilanjutkan dengan pembuatan 

dan rekayasa peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Pengetahuan faktor penyebab dan 

pendukung terjadinya kebakaran diperoleh melalui kajian sosioanthropologis penyebab kebakaran 

khususnya di wilayah Kalimantan diikuti dengan studi kearifan lokal pengendalian kebakaran pada suku 

Dayak di Kalimantan. Kajian teknologi dan kelembagaan pengendalian kebakaran dan status IPTEK 

kebakaran dilakukan untuk mengetahui perkembangan terkini teknologi pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan. Penelitian selanjutnya adalah membangun model hutan tanaman berisiko kecil kebakaran, 

pencegahan kebakaran hutan rawa gambut berbasis masyarakat, menentukan bioindikator kerawanan 

kebakaran berdasarkan jenis gulma yang tumbuh, dan pembuatan gel daun tumbuhan sebagai bahan 

pencampur air pemadaman di lahan gambut. 

 

II. PENYEBAB PEMANASAN AWAL  
Hampir semua komponen dalam segitiga api (fire triangle) yaitu oksigen, bahan bakar, dan panas 

merupakan faktor penyebab terjadinya api. Ketiga komponen tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada 

proses pemanasan awal (ignition) hingga mencapai suhu titik bakar 260-300o C (Brown & Davis, 1973). Terjadinya 

pemanasan awal hingga mencapai pembakaran gas inilah yang menjadi penyebab terjadinya nyala api. Mungkin 

kita sering mendengar kebakaran di daerah temperate penyulutnya dapat berupa kilatan api halilintar yang 

dapat muncul saat musim kering, tetapi penyulutan tersebut tidak terjadi di daerah tropis. Kilatan api halilintar 

di daerah tropis sering muncul saat musim hujan dimana kadar air bahan-bakar tinggi. Penyebab pemanasan 

awal api di daerah tropis adalah manusia penyulut api. Akibat penyulutan 
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inilah, melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi, api menyebar mengikuti arah bahan bakar yang siap 

terbakar. Penyulut awal api (trigger) yang selama ini telah diketahui di hutan hutan rawa gambut Indonesia 

umumnya adalah kelalaian dalam : (1). Pengguna api dalam pembakaran vegetasi, (2), pengguna api dalam 

pemanfaatan sumberdaya alam, dan (3) pembukaan lahan tidur dan penguasaan lahan. Ketiga pengguna 

api tersebut biasanya berada di desa-desa sekitar hutan. 
 
A. Pembakaran Vegetasi  
 

Sudah menjadi tradisi kebanyakan masyarakat petani tradisional terutama di luar Jawa, baik masyarakat   
tingkat petani penggarap maupun tingkat pelaku usaha, pada saat persiapan lahan pertaniannya dilakukan 

dengan cara membakar vegetasi gulma dan semak belukar. Akibat tidak dikendalikan, maka api menyebar 

sangat luas. Peristiwa tersebut dapat ditemukan pada ladang-ladang masyarakat, dalam pembukaan areal 

HTI yang melanggar peraturan, dan perkebunan yang melanggar ketentuan. Penyebab kejadian 

kebakaran di Riau dan Kalimantan Tengah pada tahun 2013, 2014, dan 2015 ini tidak berbeda dengan profil 

penyulut-penyulut api kebakaran sebelumnya. Sebagai contoh dari 16 tersangka pembakaran lahan di Riau 

pada Juni 2013, semuanya berstatus sebagai peladang yang telah membakar ladangnya sendiri. Akibat 

tidak terkendali dan aksi pembiaran oleh masyarakat sekitar hutan dan aparat hukum, maka api liar pun 

bermunculan dimana-mana dan berujung pada pengulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang 

sangat luas pada tahun 2015 di Indonesia yaitu sekitrar 2,6 juta (Purwanto, 2015). 

 
B. Aktivitas Pembakaran dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam   

Kebakaran juga sering diakibatkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan   
sumberdaya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam 

memanfaatkan sumberdaya alam hutan serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar dan 

pencari ikan didalam hutan. Aktivitas pembakaran semak belukar untuk memasang perangkap ikan, dan 

pembakaran untuk berburu hewan liar. Kelalaian mereka dalam memadamkan api sering berakibat pada 

terjadinya kebakaran hutan. Khusus di Desa Batampang, Kecamatan Dusun Hilir, Barito Selatan, 

kebakaran hutan sering diakibatkan oleh pembakaran pembukaan hutan untuk memasang perangkap ikan 

dan pembersihan kolam ikan ”Beje”. 

 
C. Pembakaran Lahan Tidur dan Penguasaan Lahan   

Pembukaan lahan tidur sering terjadi di kiri dan kanan jalan raya sepanjang perbatasan Banjarbaru,   
Banjarmasin, Palangkaraya hingga Kota Sampit. Pemilik lahan tidur membakar lahannya pada saat musim 

kering agar lahannya tidak menjadi hutan dan untuk menunjukkan kepemilikan saat ada pembeli. Pohon-

pohon galam (Malaleuca leucadendron) atau gerunggang (Cratoxylon arborescens) tingkat pancang 

ditebangnya bersama semak belukar, kemudian dikeringkan dan selanjutnya dibakar. Jika api sisa 

dibiarkan lebih dari satu hari ia akan terus menjalar menuju bawah permukaan tanah gambut (ground fire). 

Padahal tanah tersebut tidak digunakan samasekali setelah dibakar. Kebiasaan tersebut berlangsung 

setiap tahun saat musim kemarau tanpa ada penindakan hukum yang tegas dari pihak berwajib. Api sering 

juga digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan yang terambil 

dan telah digunakan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kasus tersebut banyak menimbulkan Arsonis. 
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III. FAKTOR PENDUKUNG TERJADINYA KEBAKARAN DI LAHAN GAMBUT  
Indonesia memiliki lahan gambut sekitar 20,6 juta hektar, yang menempati 50% luas lahan gambut tropika 

dunia atau sekitar 10,8% dari luas daratan Indonesia (Wahyunto et al., 2005). Lahan gambut di Indonesia 

menyebar di beberapa pulau di Sumatra (41,1%), Papua (23,1%), Kalimantan (22,8 %), Sulawesi (1,6%), dan 

Halmahera-Seram (0,5%). Hutan yang tumbuh di atas lahan gambut sebagai hutan rawa gambut merupakan 

ekosistem yang memiliki karakteristik khas yaitu memiliki lapisan tanah gambut dangkal (0,5-1m) hingga dalam 

(>3m), dan keanekaragaman hayati yang berbeda dengan hutan hujan tropis di lahan kering mineral. Sebagai 

contoh di Desa Batampang, Kecamatan Dusun Hilir, Barito Selatan, Kalimantan Tengah terdapat Ekosistem Air 

Hitam yang memiliki kondisi air khas berwarna hitam sebagai habitat flora dan fauna khas. Salah satu ciri khas 

yang unik adalah ditemukannya 63 jenis ikan air tawar diantaranya adalah jenis ikan haruan, tauman, kakapar, 

meau, dan lele yang sangat komersial hidup di air hitam. Selain itu, di wilayah tersebut banyak ditemukan “beje” 

(kolam alami) tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan. 
 

Tanah gambut dan vegetasi yang tumbuh di atasnya merupakan bahan bakar potensial yang apabila 

mengalami kekeringan akan mudah terbakar. Tanah gambut bersifat kering tak balik (ireversible dryng) 

yang apabila kekeringan dalam waktu lama akan sulit mengikat air kembali sehingga rawan terbakar. 

Hutan rawa gambut yang telah terdegradasi juga sangat sulit untuk dipulihkan. Sebagian kalangan 

pengamat kebakaran hutan dan lahan menganggap bahwa terjadinya kebakaran hutan yang berulang 

merupakan gejala pengelolaan hutan tidak bijaksana. Pada dasarnya anggapan ini berhubungan dengan 

adanya faktor-faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.Adanya bahan-bakar 

berlimpah pada lantai hutan dan lahan dan gejala alam El-Nino telah menjadi pendukung utama terjadinya 

kebakaran. Faktor-faktor pendukung lainnya meliputi penguasaan lahan yang terlalu luas oleh 

masyarakat, penatagunaan lahan yang tidak tepat, degradasi hutan dan lahan yang terus berlangsung, 

pertimbangan ekonomi lahan, dan dampak perubahan karakteristik kependudukan. 

 

IV. STRATEGI PENCEGAHAN YANG DAPAT DILAKUKAN  
Pencegahan kebakaran hutan dapat dimulai dari rekayasa sosial terhadap para pengguna api lahan. 

Para pengguna api baik masyarakat maupun perusahaan dapat diperankan sebagai pencegah api liar (wild 
 
fire) awal sebelum api menyebar ke lokasi-lokasi lain yang tidak diinginkan. Apabila api liar telah menyebar 

secara luas ke seluruh arah, ia akan menjadi bencana kebakaran yang sangat sulit untuk dipadamkan 

sekalipun menggunakan alat teknologi tinggi. Peristiwa kebakaran besar tahun 2006, 2013, 2014, dan 2015 

di rawa gambut telah menjadi pelajaran berulang-ulang bagi pelaksana pengendali kebakaran untuk 

menentukan strategi pengendalian yang lebih tepat melalui kegiatan pencegahan dan pemadaman dini 

kebakaran di desa-desa dan kampung yang biasanya dekat dengan sumber api awal. Untuk mengantisipasi 

bahaya kebakaran dapat dilakukan dengan membangun hutan tanaman atau kebun yang berisiko kecil 

kebakaran dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan. 
 
A. Membangun Kebun/Hutan Tanaman Berisiko Kecil Kebakaran   

Risiko kebakaran pada tahap awal pada dasarnya sama baik di lahan mineral maupun di lahan gambut.   
Api awal selalu berignisiasi dari dari bahan bakar halus berupa rumput dan serasah setelah ada yang yang 

menyulut. Jika bahan bakar halus diminimalisir, maka api bawah gambut pun tidak akan terjadi. 
 

Dalam membangun suatu kebun atau hutan tanaman, seorang petani atau pelaku usaha akan 

menggunakan jenis pohon yang komersil, membersihkan lahan, membuat jarak tanam, mendangir atau 
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membuat gundukan, memberikan kapur, memupuk, membuat jarak tanam, memelihara tanaman, dan 

memanen hasil. Hasil panen dari tanaman pohon dapat berupa kayu, getah dan buah. Untuk membangun 

kebun atau hutan tanaman yang memiliki risiko kecil terhadap kebakaran, maka pertimbangan-

pertimbangannya adalah sebagai berikut : 
 
1. Pengembangan Jenis dengan Sistem Agroforestry   

Jenis-jenis pohon hutan memiliki ciri-ciri khas didalam mengantisipasi bahaya kebakaran. Secara alami 

jenis pohon tertentu seperti gmelina (Gmelina arborea), ampupu (Eucalyptus alba), angsana (Pterocarpus 

indicus) dan gamal (Gliricidia sepium)di lahan kering mineral dapat tumbuh kembali jika terbakar. Demikian 

pula jenis pohon tanah-tanah (Combretocarpus imbricatus) dan galam (Malaleuca leucadendron) di lahan 

bergambut memiliki sifat mudah tumbuh kembali jika terbakar. Ini menunjukkan bahwa jenis-jenis tersebut 

tahan terhadap kebakaran walaupun batangnya telah mengalami kerusakan. Jenis-jenis pohon penekan 

tumbuh alang-alang dan pakisan di lahan gambut belum banyak diketahui, tetapi indikator jenis-jenis 

adaptif terhadap kebakaran adalah : (1) memiliki sifat tumbuh cepat, (2) dapat tumbuh kembali setelah 

terbakar, (3) memiliki tajuk yang tebal dan lebar, (4) memiliki daun lebar, dan 
 

(5) memiliki zat alelopati. Jenis tanaman karet (Hevea braziliensis) yang banyak ditanam di lahan gambut 

memiliki sifat menggugurkan daun dan bertajuk tebal tetapi berdaun kecil. Jika tidak dipelihara dengan 

baik tanaman ini cukup rawan terbakar. Jenis-jenis yang mulai dikembangkan seperti jenis jelutung (Dyera 

polyphylla), belangiran ( Shorea belangeran) dan gemor (Alseodaphne helophylla) memiliki ciri khas masing-

masing dimana memerlukan pemeliharaan intensif pada tahap awal penanaman. Hasil uji coba yang 

dilakukan Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru di Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah, menunjukkan 2 

jenis pertama adalah jenis lokal yang adaptif di lahan gambut terdegradasi. 
 

Beberapa jenis pohon hutan yang memenuhi kriteria tepat secara teknis, sosial, ekonomi dan 

lingkungan lahan gambut adalah jenis jelutung (Dyera polyphylla Miq), belangeran (Shorea 

belangeran), punak (Tetramerista glabra), meranti rawa (Shorea teysmaniana), nyatoh (Palaquium 

cochleria), dan ramin (Gonystilus bancanus). Pada lapisan gambut yang tipis (hutan kerangas) dan 

tanah bergambut, galam (Malaleuca leucodendron) telah banyak dikenal masyarakat dan diregenerasi 

secara alami. Dari sekian jenis pohon hutan yang secara ekologis dianggap cocok di rawa gambut, 

jenis yang secara sosial telah banyak dikembangkan dan secara ekonomi telah banyak 

menguntungkan masyarakat adalah jenis jelutung atau pantung. 
 

Jenis jelutung di Indonesia hanya terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kayu 

jelutung rawa memiliki sifat-sifat yang sangat baik untuk bahan baku industri pensil dan getahnya 

sebagai bahan baku industri permen karet (Daryono, 2000). 
 

Pemilihan jenis jelutung sebagai tanaman untuk memulihkan lahan gambut terdegradasi dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Jenis ini mempunyai daya adaptasi yang baik dan teruji pada lahan 

gambut. Pertumbuhannya relatif cepat (t=127cm/th; d=1,92mm/.th) dan dapat dibudidayakan dengan 

manipulasi lahan yang minimal (Kristiadi, 2012). Jelutung mempunyai hasil ganda yaitu getah dan 

kayu. Pertimbangan pemilihan jenis ini juga didasari oleh kamudahan dalam memasarkan produknya 

(getahnya) dan aspek silvikulturnya mulai dari teknik perbanyakan baik secara generatif maupun 

vegetatif yang tidak susah. Teknik persemaian, teknik penanaman sampai pemeliharaannya telah 

diketahui (Daryono, 2000; Bastoni & Lukman, 2006). 
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Agroforestri merupakan suatu pola tanam yang menggunakan kombinasi pohon, tanaman semusim 

dan atau kegiatan peternakan dan perikanan. Pola tanam ini merupakan salah satu jawaban bagi usaha 

produksi yang mempertimbangkan konservasi sumberdaya alam, sehingga memungkinkan bagi kita untuk 

dapat memanfaatkan lahan yang rentan secara ekologis. Masuknya komponen pohon ke lahan usaha tani 

atau masuknya komponen tanaman pertanian ke lahan hutan melalui sistem agroforestri menghasilkan 

penggunaan lahan lebih efisien dengan hasil yang lebih baik. Penerapan sistem agroforestri di lahan 

gambut akan memantapkan bentukan ekosistem yang berarti mengurangi input biaya. Stabilitas sistem 

menjadi tinggi dan kecilnya ancaman degradasi lahan karena struktur agroforestri akan mengikuti kaidah 

struktur vegetasi asli. Kontribusi agroforestri dalam bidang sosial ekonomi lebih bervariasi dibandingkan 

dengan pertanian murni atau kehutanan murni, karena komponen usahanya lebih beragam dan kombinasi 

hasil produksi yang lebih stabil serta dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang 

(Huxley, P.A., 1983; Gordon dan William, 1990; Sabarnurdin et al 2011). Sistem agroforestri jenis lelutung 

rawa yang telah dikembangkan oleh petani lokal dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan lebih 

lanjut. Pola tanam yang telah dikembangkan oleh petani lokal tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yakni : (1) agrosilvofishery, (2) mixed cropping, dan (3) alleycropping. Pengembangan jenis jelutung dengan 

sistem agroforestri untuk memulihkan lahan gambut terdegradasi diprioritaskan pada lahan gambut yang 

telah dikonversi. Pengembangan jelutung berdasarkan sistem agroforestri yang telah dikembangkan oleh 

petani lokal, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wanatani (agroforestry), wanamina(silvofishery), 

wanaternak (silvopasture), dan kombinasinya, yakni tanaman semusim-pohon-ternak (agrosilvopasture) 

atau tanaman semusim-pohon-ikan (agrosilvofishery) tergantung dari sumberdaya dominan yang terdapat 

di lokasi pengembangan. Penerapan teknik agroforestri pada pengembangan jenis jelutung rawa 

dimaksudkan untuk diversifikasi komoditi, usaha dan pendapatan sehingga akan dapat meningkatkan 

minat petani untuk membudidayakan jelutung rawa yang berjangka panjang dan mencegah terjadinya 

kebakaran. Pengembangan jelutung rawa dengan sistem agroforestri harus melalui suatu kegiatan 

diagnosis untuk melihat kebutuhan masyarakat dan designing untuk memolakan pertanamannya melalui 

partisipasi aktif agar bisa dipraktekkan oleh petani setempat (Kristiadi, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Agroforestry di KHDTK Tumbang 
Nusa (Sumber: Acep Akbar) 

 
 

60 



Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Rawa Gambut 
Acep Akbar 

 
2. Persiapan Lahan   

Pada saat pembukaan pertama lahan untuk pertanian dan perkebunan diperlukan penebasan 

rumput dan semak belukar. Bahan-bahan organik hasil tebasan sebaiknya dikumpulkan di suatu 

tempat kemudian dapat dijadikan pupuk organik seperti bokasi dengan bantuan EM4. Kalaupun harus 

dibakar, maka diharuskan melalui pembakaran terkendali (prescribe burning). Abu pembakaran dapat 

dijadikan pupuk tanaman dengan cara menyebarkan diatas permukaan tanah. Untuk pembukaan 

lahan rotasi kedua atau berikutnya, bahan organik dapat dikumpulkan kembali di suatu tempat dan 

dibakar secara terkendali atau bahan organik tersebut cukup ditimbun diantara jalur-jalur tanaman. 

Bahan organik yang ditimbun akan mengalami pembusukan yang akhirnya menjadi pupuk. Untuk 

mempercepat proses pembusukan bahan organik, para petani dapat mengikuti petunjuk pembuatan 

bokasi dengan EM4. Untuk lebih meningkatkan keamanan, sebelum pambakaran bahan organik, di 

sekeliling lahan kebun dibersihkan dari bahan bakar sehingga membentuk sekat bakar jalur. 

 
3. Pengaturan Jarak Tanam   

Jarak tanam yang terlalu jarang untuk tanaman pohon akan membuat ruang cahaya semakin terbuka. 

Dengan demikian gulma yang tumbuh akan lebih banyak. Untuk mengurangi keberadaan gulma sebaiknya 

jarak tanam diatur seideal mungkin. Jarak tanam umum 3x3 m, 4x3 m dan 4x4 m dapat diaplikasikan untuk 

meminimasi populasi gulma pakisan dan alang-alang. Sebaliknya jarak tanam yang terlalu rapat justeru 

akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri akibat persaingan hara antara tanaman. 

 
4. Pembersihan Cabang dan Ranting Bawah.   

Pada saat tanaman pohon telah menginjak dewasa, biasanya banyak dahan dan ranting yang tumbuh 

hingga dekat permukaan tanah. Sebagian jenis memiliki percabangan yang banyak hingga ke batang 

bagian bawah. Untuk keamanan tanaman dari kebakaran maka dahan dan ranting bagian bawah tersebut 

dipangkas (pruning). Sebagian jenis pohon dapat menanggalkan cabang dan rantingnya secara alami. 

 
5. Manajemen Bahan Bakar Potensial Khususnya Gulma   

Gulma yang tumbuh mengikuti pertumbuhan tanaman pokok segera dipangkas, selanjutnya dilakukan 

penebasan minimal setiap 3 bulan. Penyiangan diatur sedemikian rupa sehingga pada saat puncak kemarau 

pada bulan Agustus-September, gulma lantai hutan telah menjadi pendek. Penyiangan gulma di lahan 

gambut dapat juga menggunakan herbisida kontak, tetapi ketika gulma mati sebaiknya ia direbahkan atau 

dikumpulkan di satu tempat untuk dibakar, selanjutnya dijadikan amelioran (pupuk). Jenis herbisida kontak 

yang dapat digunakan diantaranya Gramoxon, Herbatop dan Paracol. Sedangkan untuk memberantas 

gulma alang-alang sebaiknya jenis herbisida sistemik seperti Roundup, Sunup,Basmilang, Kleenup dan 

Polaris. Manajemen bahan bakar perlu dilakukan dengan cara menurunkan tinggi bahan bakar, mengurangi 

muatan bahan bakar, dan melokalisir atau memblokir bahan bakar. 

 
6. Penanaman Rumput Pendek Pakan Ternak   

Penggantian gulma alami dengan jenis rumput pendek pakan ternak pada lantai kebun telah terbukti 

mengamankan kebun dari kebakaran. Rumput yang ditanam selain dapat mengalahkan gulma yang tinggi 

seperti alang-alang, ia dapat meningkatkan nilai tambah dari kebun karena para Petani dapat memelihara 
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sapi atau kambing menggunakan pakan rumput tersebut. Untuk daerah Maliku, Desa Purwodadi dan 

Wono Agung telah mengaplikasikan cara tersebut. Jenis rumput yang dikembangkan adalah Paspalum 

sp, Axonopus compressus,dan BH (Brachiollahumaniolla). Khusus kebun kelapa sawit dalam skala luas, 

penanaman Legume cover crop (LCC) telah biasa dilakukan. Jenis LCC yang ditanam adalah 

Calopogonium mucunoides (CM), Pueraria javanica (PJ) dan Centrosema pubescens (CP). Kelemahan 

dari tiga jenis legum tersebut adalah mengalami kekeringan saat kemarau panjang. Jenis baru yang 

tahan kekeringan adalah jenis Mucuna sp yang sedang dikembangkan di Perkebunan Karet. 

 
7. Pembuatan Sekat Bakar   

Peranan sekar bakar kebun di lahan gambut pada prinsipnya sama dengan di lahan kering. 

Perbedaannya adalah pada lahan gambut, api dapat menyebar lewat bawah permukaan tanah, tetapi 

ini terjadi jika kebakaran berlangsung lama misalnya lebih dari 2 hari. Untuk kebakaran yang singkat 

yang terjadi adalah api permukaan yang dapat disekat agar tidak meluas kedalam kebun. Pada saat 

kebun dibangun, pemilihan lokasi sebaiknya diarahkan pada areal yang memiliki anak sungai atau 

sungai sebagai sekat bakar alami dan simpanan air. Jika lokasi tersebut tidak ditemukan maka 

pembuatan sekat bakar buatan yang bersifat permanen perlu dilakukan utamanya pada saat kemarau. 

Dengan cara menebas rumput dan semak di sekeliling kebun, kemudian membersihkannya dari daun, 

ranting dan batang semak akan menjaga kebun dari bahaya kebakaran. Pembuatan parit selebar 1 

meter akan berperan ganda didalam kebun. Parit dapat berfungsi sebagai sekat bakar bagi api bawah 

permukaan dan juga sebagai simpanan air pada saat kemarau. 

 
8. Pembuatan Sumur Air   

Sumur sebagai persediaan air pada saat musim kemarau perlu di bangun. Pengalaman 

pembuatan sumur di Tumbang Nusa menunjukan bahwa pada bulan Agustus, air masih ditemukan 

pada kedalaman 1 meter dari permukaan tanah, sedangkan pada bulan September kedalaman air 

tanah menurun menjadi 1,5 meter. Dengan demikian kedalaman sumur yang mesti dibuat minimal 

2,5-3 meter. Bentuk sumur dapat persegi empat dengan diameter 1 meter. Stok air tersebut cukup 

efektif untuk pemadaman api kecil. Untuk kondisi tertentu, pembuatan sumur bor sebagai sumber air 

lebih efektif karena tidak memerlukan lahan yang luas. 

 
9. Pengadaan Alat Pemadam Sederhana   

Peralatan pemadam sederhana seperti Kepyok pemukul api permukaan dan Semprot Punggung 

(Jufa, Indian, Jetshooter dll) perlu dipunyai oleh kelompok Tani. Pelaksanaan pemadaman dapat 

dilakukan secara bergotong royong atau secara perorangan. Strategi pemadaman api dini harus tetap 

dipegang dan tidak membiarkan api terlanjur besar dan tidak ramah. Jika memungkinkan, 

Pembentukan Regu Pengendali Kebakaran (RPK) desa yang dibentuk melalui musyawarah desa dapat 

dilakukan disertai pengadaan alat Pompa pemadam portable atau statis untuk mematikan api sedang. 

( > 3 meter).Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru telah merekayasa 10 macam alat yang dapat 

dioperasikan dalam pemadaman kebakaran. Alat-alat pemadam tersebut adalah Pompa Pemadam 

Jinjing Tekanan Tinggi (Robin) dilengkapi selang 5 rol (100 m), Selang Isap 4 m, Saringan(filter), Alat 

Gendong Mesin, dan Nozzle, Kantong air portable 1000 liter, Pompa Jufa, Kepyok, Stik Jarum, Obor 

Sulut, Cangkul Garu Mata Panjang, Cangkul Garu, Cangkul api, dan Kapak Mata Dua. 
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10. Pembuatan Tower Pengamat Asap Kebakaran  

Pada perkebunan berskala luas, keberadaan tower pengamat kebakaran sangat diperlukan. 

Didalam tower pengamat ditempatkan personil yang setiap saat mengamati asap yang muncul di 

musim kemarau. Jika ditemukan asap maka staf jaga dapat segera menginformasikan adanya api, 

lokasi api dan besar kecilnya api. Untuk lahan datar, satu tower pengamat asap kebakaran dapat 

mengawasi luasan lahan sekitar 6.000 ha (Heikkila, 1994). Pada saat kemarau, staf jaga harus bertugas 

setiap saat yang dilengkapi dengan peralatan radio komunikasi, teropong binokuler dan peta lokasi. 

Tetapi pada perkebunan rakyat bersekala kecil, pembangunan tower pengamat kebakaran tidak perlu 

dilakukan karena memakan biaya cukup mahal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Regu Pengendali Kebakaran  

(Sumber: Acep Akbar) 

 
B. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan   

Memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengendalian kebakaran secara mandiri merupakan   
kunci keberhasilan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dengan berulangnya peristiwa 

kebakaran di beberapa wilayah propinsi, dari fihak masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat 

perduli api telah timbul inovasi-inovasi baru tentang pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Pemikiran 

baru tersebut adalah bahwa kebakaran lahan harus ditangani oleh masyarakat yang berdekatan dengan 

kejadian api awal. Api yang selama ini timbul adalah berasal dari api kecil yang disulut manusia pengguna 

api di lahan. Sedangkan lahan yang telah terbukti mengalami pembakaran setiap tahun adalah lahan-

lahan pertanian dan perladangan. Mungkin sebagian kecil saja adanya kebakaran akibat kelalaian buang 

puntung rokok, akibat asap mesin alat berat dan penyebab kelalaian lainnya. Demikian pula adanya 

kebakaran akibat gesekan alami, petir dan batubara sangat sulit dibuktikan di daerah tropis. 
 

Dengan dasar api awal dari luasan-luasan kecil di desa-desa maka upaya pemberdayaan masyarakat 

desa bahkan kampung menjadi penentu keberhasilan pencegahan terjadinya kebakaran. Pertimbangan 

lain yang mendasari perlunya pengendalian kebakaran berbasis masyarakat desa adalah sebagai berikut 

(Marbyanto, 2003) : 
 

1. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia umumnya disebabkan oleh faktor manusia. Oleh 

karenanya peranserta masyarakat dalam pencegahan kebakaran akan mengurangi munculnya 

kebakaran hutan dan lahan.  

 
 

63 



Galam Volume 2 Nomor 1, Juni 2016 
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru 
 

2. Kelompok yang paling dirugikan oleh adanya kebakaran hutan dan lahan umumnya 

adalahmasyarakat yang tinggal di lokasi kebakaran, Oleh karenanya sudah sewajarnya bila 

mereka terlibat secara aktif dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan 
 

3. Masyarakat mempunyai potensi sumberdaya (tenaga, natura/barang) yang sangat besar untuk 

menunjang kegiatan pengelolaan kebakaran sebagai pelengkap dari sumberdaya pemerintah 

yang masih terbatas.  
 

4. Masyarakat biasanya banyak berdomisili di daerah-daerah yang berdekatan dengan areal rawan 

kebakaran sehingga mereka sangat potensial untuk melakukan serangan dini (initial attack) dalam 

pengendalian kebakaran. Initial attack tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya 

kebakaran besar dan luas.  
 

5. Masyarakat di Kalimantan dan Sumatera mempunyai budaya menggunakan api untuk membuka 

lahan pertaniannya sehingga untuk menerapkan zero burning (tanpa pembakaran) masih sangat 

sulit. Suatu kompromi yang paling mungkin saat ini adalah ”bagaimana melakukan pengelolaan 

api” agar api yang dibuat tidak berdampak negatif yang besar pada lingkungan.  

 
Jika dilihat dari jumlah desa pada wilayah-wilayah propinsi yang berdasarkan data administrasi 

pemerintahan desa di Indonesia, maka secara kasar dapat diprediksi jumlah penurunan emisi karbon saat 

musim kebakaran. Jika masyarakat Desa sekitar lahan dan hutan dapat mencegah kebakaran, maka 

pengurangan emisi karbon dapat diketahui dengan beberapa asumsi berikut : (1) jumlah simpanan karbon 

hutan adalah 32,2 ton karbon/ha, (2) luas hutan desa dianggap 60% dari luas desa, (3) Pada saat 

seharusnya hutan terbakar tetapi berkat sistem pengendalian berbasis masyarakat, kebakaran dapat 

dicegah. Dengan asumsi-asumsi tersebut maka prediksi karbon yang tidak jadi teremisi ke atmosfer adalah 

382,86 Juta ton (Tabel. 1). 

 
Tabel 1. Kisaran Potensi Pengurangan Emisi Karbon ke Atmosfer  

Desa-desa Provinsi Unggulan Kebakaran ApabilaKebakaran Hutan dan Lahan Dapat Dicegah. 
 
    Asumsi-asumsi  

Penurunan  

  

Jumlah 
     

  

Luas Desa   

Simpanan  

No Propinsi Luas lahan/hutan  
emisi karbon  

Desa rata-rata 
 

karbon (Juta  

  
(ha)  

(Juta ton)  

   (ha)  ton)  

      
 

         

1 Sumatera Utara 5230 1211 3.800.118,0  122,36 122,36 
 

         

2. Riau 1277 1211 927.868,2  29,88 29,88 
 

         

3 Jambi 1137 1211 826.144,2  26,60 26,60 
 

         

4. Sumatera Selatan 2824 1211 2.051.918,4  66,07 66,07 
 

         

5 Kalimantan Barat 1393 1211 1.012.153,8  32,59 32,59 
 

         

6 Kalimantan Timur 1115 1211 810.159,0  26,09 26,09 
 

         

7 Kalimantan Tengah 1219 1211 885.725,4  28,52 28,52 
 

         

8 Kalimantan Selatan 2169 1211 1.575.995,4  50,75 50,75 
 

         

 Jumlah Emisi yang dapat diturunkan jika tidak terjadi kebakaran Hutan  382,86 
 

          
Sumber : Jumlah dan rata-rata luasan Desa diambil Data Administrasi Pemerintahan tahun 2010 Diambil dari 
website :http ii.d.wikipedia.org/wiki/wikipedia:proyek wiki) Diakses Nop.2014 
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Beberapa desa telah teridentifikasi mencapai keberhasilan didalam mencegah dan mengendalikan 

kebakaran lahan dan hutan di wilayah desanya. Organisasi-organisasi pengendali kebakaran desa yang 

telah terbentuk ternyata berawal dari dua cara. Pertama, di masyarakat desa telah terbentuk suatu 

organisasi bersifat kearifan lokal dalam pengendalian kebakaran. Selanjutnya ada pasilitasi dari pihak 

pemda setempat atau lembaga lain yang tertarik dengan masalah kebakaran hutan dan lahan. Kedua,di 

masyarakat desa belum terbentuk suatu organisasi tradisional tetapi minat untuk berorganisasi sangat 

tinggi. Selanjutnya pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang bersifat nasional maupun 

internasional memfasilitasi pembentukan Regu Pengendali Kebakaran (RPK) desa. Dari kedua mekanisme 

terbentuknya masyarakat perduli api di tataran desa ternyata telah menghasilkan kondisi masyarakat desa 

yang berdisiplin dalam menggunakan api lahan dan memiliki jiwa kebersamaan untuk mempertahankan 

desanya dari kebakaran. Salah satu pemicu timbulnya jiwa berorganisasi umumnya adanya fasilitasi 

pakaian seragam,pelatihan pengendalian kebakaran, pemberian alat pemadam dan dana pendampingan. 
 

Didalam organisasi pengendali kebakaran lahan yang telah mapan di tingkat desa, telah dipraktekan 

pola manajemen dari mulai aktivitas perencanaan program, pelaksanaan program, pengorganisasian dan 

evaluasi. Sehingga aktivitas RPK tidak hanya terbatas pada kegiatan pemadaman. Didalam teknis 

pengendalian kebakaran, regu-regu pengendali kebakaran desa yang telah terbetuk memiliki 

pengetahuan dan keterampilan baik dalam melakukan pencegahan, persiapan pemadaman, respon 

pemadaman dan aktivitas pasca kebakaran. Nama-nama organisasi pengendali kebakaran di tingkat desa 

berbeda-beda tergantung suku bangsa dan budaya. Untuk regu pengendali kebakaran desa di Kalimantan 

Tengah terdapat 2 nama yaitu Tim Serbu Api (TSA) yang diprakarsai oleh Cimtrop Unpar (Limin, 2003) dan 

Regu Pengendali Kebakaran (RPK) desa yang diprakarsai Care Internasional (Care Internasional Indonesia, 

2003). Di Kalimantan Timur regu pengendali kebakaran di tataran Desa sering disebut PKBM 

(Pengendalian kebakaran berbasis Masyarakat) yang diprakarsai oleh UPTD-PHKL bersama IFFMP-GTZ 

(Marbyanto, 2003). Di Kalimantan Selatan regu pengendali kebakaran desa disebut Pos Api Kampung 

(PAK) dan Masyarakat Perduli Api (MPA) diprakarsai oleh Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, BKSDA 

dan Dinas Kehutanan (Akbar, 2006). Di sisi lain pada perusahaan HTI,pemberdayaan masyarakat dalam 

mengelola kebakaran dan hutan dilakukan dalam bentuk PHBM (Pembangunan Hutan Bersama 

Masyarakat) (Rousykin, 2004). Pola-pola pemberdayaan masyarakat tersebut di atas telah menghasilkan 

kondisi hutan dan lahan tidak terbakar secara luas. 
 

Mekanisme pembentukan regu-regu pengendali kebakaran di desa umumnya dimulai dengan tahapan 

: (1) Datang ke desa dan tinggal sementara bersama penduduk desa, (2) memahami mereka dari segi 

kebutuhan dan aspirasinya, (3). mengikuti senang dan sedihnya mereka, (4) mulai menunjukkan cara-cara 

berorganisasi kepada mereka,(5) memulai dengan apa yang mereka ketahui, (6) bertindak dengan apa 

yang mereka miliki, (7) meningkatkan keterampilan mereka, (8) bekerja sambil belajar, (9) membimbing 

dengan peragaan dan contoh, (10) memfasilitasi sarana minimal sesuai kebutuhan. Mekanisme 

terbentuknya regu-regu pengendali kebakaran desa dari proses identifikasi karakteristik masyarakat 

perduli api hingga tahap memfasilitasi dapat dilihat dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Mekanisme Terbentuknya Regu Pengendali Kebakaran di Desa  

Masalah yang timbul dari pembentukan regu pengendali kebakaran di desa adalah bagaimana 

lembaga yang dibentuk sebagai koordinator kebakaran di desa mendapat sebagian peran didalam 

kepengurusan desa. Dengan terbentuknya organisasi kebakaran di tingkat desa maka kesinambungan 

aktivitas pengelolaan kebakaran sangat diperlukan. Untuk itu diperlukan alokasi dana pemerintahan desa 

guna kepentingan operasional regu. 

 

V. IPTEK PENDUKUNG PENCEGAHAN  
Berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pengendalian kebakaran yang telah diketahui 

berhubungan dengan karakteristik api dan bahan bakar, pencegahan kebakaran, deteksi dini, dan 

pemadaman kebakaran disajikan dalam Gambar 2. 
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KARAKTERISTIK_API_DAN_BAHAN_BAKAR

_ DI_HUTAN_RAWA_GAMBUT_ 

 

FAKTOR_PEMICU_API_AWAL_DAN

_ FAKTOR_PENDUKUNG_ 
 

 
Kebakaran_ditentukan_oleh_3_faktor_:bahan_  

 

bakar,oksigen,_dan_panas Hasil_utama_kebakaran_  
 

adalah_CO2,CO,SO2,NOx_serta_partikel_koloid_lainnya  
 

tinggi_api_berhubungan_dengan_tinggi_BB Reaktivitas_  
 

BB_ditentukan_oleh_kadar_air_dan_senyawa_kimia_BB,

_  
 

Kejadian_kebakaran_berkorelasi_dengan_curah_hujan,_  
 

Kecepatan_api_permukaan_HRG_BB_pakis_26  
 

52M2/menit_dlm_vol_BB_12,3_kg/m2 Kecepatan_api_ 

_ 

 

bawah_gambut_50 

150_cm/hari=muatan_BB_pakis_6,75_ 
 

kg/m2,semak_11_kg/m2,belukar_19kg/m2,_material_ 
_ 

 

gambut_502,5_kg/m2_ 
 

 

 
Kebakaran_hutan_terjadi:_HP,HT,HK Kebakaran_ 

lahan_ terjadi_ pada_ :_ lahan_ tidur_ 

masyarakat,perkebunan,transmigrasi,pertanian. 

pembakaran_terkendali_sering_dilakukan_pada_ 

persiapan_perladangan Pemicu_kebakaran_berawal_ 

dari_ pembakaran_ persiapan_ 

ladang,HTI,Perkebunan,penebang_ liar,pencari_ 

ikan&HHBK,_dan_lahan_tidur Faktor_pendukung_ 

terdiri_dari_BB_berlimpah,gejala_alam_El NINO,_ 

penguasaan_lahan_terlalu_luas,alokasi_penggunaan_ 

lahan_tidak_tepat,degradasi_hutan,perubahan_ 

karakteristikkependudukan 

 

Pengelolaan_kebakaran_ 
 
 
 
 
 

 
    

Pemadaman_ 

 

Pencegahan_  Deteksi_dini  
 

      

 
Pencegahan_kebakaran_harus_ 

dimulai_dari_pengguna_api_ 

lahan Mengembangkan_jenis_ 
dgn_sistim_agroforestry 
Persiapan_lahan_diarahkan_ 

menuju_PLTB,BB_organik_ 
dijadikan_Bokasi,Pembuatan_ 
dan_rekayasa_alat,_sekitar_10_ 

macam_alat_dibuat_BPK_BJB,_ 
Terapkan_CBFM,_Pencegahan_ 
yang_berkesinambungan. 

 
Indikator_Hotspot_berkorelasi_ 

dgn_luas_terbakar_di_Kalteng 

Ada_ model_peramalan_kejadian_ 
kebakaran_2_bl_kedepan_ 
berdasarkan_hubungan_curah_ 

hujan_dgn_hotspot_di_Kalteng_IRI 
CCROM Penggunaan_KBDI_dgn_ 
menggunakan_3_klas_kerawanan:_ 

Rendah/Hijau_0999,_ 
Sedang/Kuning_1000 
1499,tinggi/Merah_1500 2000 

 
Kebutuhan_air_utk_pemadaman_HRG
_ 800_lt/m2_utk_kedalaman_1m 

tanah_ 
mineral:2_lt/m2.Strategi_mematikan_ 
api_HRG_dimulai_dgn_organisasi_ 

pemadaman_terdiri_dari_Komandan_ 
api,_Regu_Pemadam_3_org,Regu_ 
Rintis_2_org,_Regu_Sumur_3_org,Regu

_ 
selang_Pemadam_3_org,Regu_Pogjet_2
_ org,Regu_Konsumsi&P3K_2_org. BPK_ 

BJB_telah_merekayasa_10_macam_alat
_ utk_pemadaman_HRG Teknik_hujan_ 
buatan,_pemadaman_dgn_pesawat_ 

terbang._Mobil_slip on.__ 
 

Gambar 3. IPTEK Kebakaran yang telah didapatkan 
 
 

VI. PENUTUP 
 

Potret kejadian kebakaran di masa lalu dan sekarang khususnya delapan tahun terakhir menunjukkan 

bahwa sebagian besar pemicu kebakaran berada di luar kawasan hutan yaitu pengguna api perladangan 

atau pertanian tradisional, pengguna api dalam pemanfaatan sumberdaya alam, lahan-lahan tidur 

masyarakat, dan pembukaan lahan oleh perusahaan yang melanggar aturan pembukaan lahan sehingga 

profil-profil manusia dalam aktivitas inilah yang dapat dijadikan obyek pembinaan pencegahan kebakaran 

dengan cara memberdayakannya menjadi regu pengendali kebakaran di desa-desa dan kampung. 
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Pembangunan model hutan berisiko kecil kebakaran melalui manajemen bahan bakar yang mengarah 

ke minimasi bahan bakar potensial pada lantai hutan, persiapan lahan menuju PLTB, pemilihan jenis 

pohon yang dikembangkan, agroforestry, pembuatan sekat bakar, pembuatan sumur, dan tower 

pengamat kebakaran dapat menurunkan risiko hutan terhadap kebakaran. 
 

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengendalian kebakaran berbasis masyarakat di sekitar 

hutan dan lahan merupakan pola alternatif pengelolaan kebakaran yang menjanjikan karena kejadian 

kebakaran selama ini banyak dipicu oleh kebiasaan pembakaran lahan masyarakat berskala kecil tetapi 

banyak, yang dilakukan setiap tahun di desa-desa dan ladang sekitar hutan. 
 

Keberhasilan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang luas merupakan 

keberhasilan mengatasi dampak negatif kebakaran terhadap lingkungan ekologi seperti terhadap emisi 

gas rumah kaca, tanah dan air, lingkungan hayati, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. 
 

Model-model pengendalian kebakaran berbasis masyarakat seperti PKBM (Pengendalian Kebakaran 

Berbasis Masyarakat) di Kalimantan Timur, TSA (Tim Serbu Api) desa di Kalimantan Tengah, RPK (Regu 

Pengendali Kebakaran) Desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, PAK (Pos Api Kampung) dan MPA 

(Masyarakat Perduli Api) di Kalimantan Selatan, Regu Pemadam Kebakaran desa di Sumatera merupakan 

contoh pengendalian kebakaran berbasis masyarakat yang berhasil didalam mengendalikan kebakaran 

hutan dan lahan di desa-desa. 
 

Sistem pengendalian kebakaran berbasis masyarakat dan kearifan lokal perlu dikembangkan ke 

seluruh desa rawan kebakaran dengan membentuk Regu Pengendali Kebakaran (RPK) desa yang 

difasilitasi institusi terkait yaitu Brigdarkarhut/Manggala Agni, BPBD, BP2IKH, dan Pemerintah Desa 

melalui musyawarah desa. Institusi tersebut juga memfasilitasi adanya pelatihan keterampilan 

pemanfaatan bahan organik vegetasi sisa tebasan menjadi pupuk komersial dan arang briket, 

keterampilan pemadaman, pengetahuan lingkungan, pembuatan aturan desa dan alat-alat pemadam 

sederhana yang dapat digunakan secara praktis dan efektif. 
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