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Abstrak 

 
Kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi saat musim kemarau. Upaya pencegahan dan 
penanggulangan terus dilakukan. Namun demikian seringkali keterbatasan sumber 
daya manusia (SDM) dan peralatan menjadi kendala tersendiri terutama saat api 
kebakaran sudah semakin besar dan menjadi tidak terkendali. Upaya penanggulangan 
dengan cara pemadaman langsung merupakan upaya yang selalu dilakukan. Salah satu 
faktor yang utama yang menentukan keberhasilan dalam melakukan pemadaman 
adalah tersedianya peralatan pemadaman yang sesuai selain itu faktor ketersediaan 
SDM dan faktor penunjang lainnya seperti dana. Salah satu peralatan yang dapat 
digunakan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan utamanya pada lahan kering 
adalah dengan menggunakan unit pick up. Unit pick up ini telah dimodifikasi dengan 
dilengkapi bak air dan mesin pemadam. Selain itu di dalam unit pick up juga dilengkapi 
peralatan tangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan berupa pompa punggung dan 
pemukul api (kepyok). Kelebihan unit pick up adalah bersifat mobile dan dapat juga 
digunakan dalam kegiatan patroli pencegahan kebakaran. Dalam mengoperasikannya 
tidak memerlukan kendaraan khusus tertentu namun hanya kendaraan roda 4 yang 
berjenis bak terbuka (pick up).  Penggunaan unit pick up efektif digunakan pada 
kegiatan pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan khususnya pada 
areal hutan tanaman karena sifatnya yang mobile ditunjang tersedianya jalan dan sekat 
bakar pada lokasi. 

 
Pendahuluan 

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi hutan. Dampak 

kerusakan akibat kebakaran hutan tidak saja mengakibatkan kerusakan pada ekosistem 

hutan namun berdampak pula hampir kesemua aspek kehidupan, seperti kesehatan, 

ekonomi dan hubungan antar negara. Hutan memiliki fungsi ekologi yang penting baik 

sebagai tempat habitat satwa dan tempat tumbuhnya vegetasi. Selain itu hutan 

berfungsi sebagai penyangga sistem tata air. Melihat begitu besar dampak yang 

ditimbulkan akibat kebakaran hutan maka kegiatan pengendalian dan penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan adalah suatu langkah serius yang menjadi prioritas untuk 

dilakukan . 

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada Tahun 2014 di beberapa daerah seperti 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau bisa dikategorikan 

sebagai salah satu bentuk bencana. Hal ini akibat dampak yang ditimbulkannya telah 

merugikan tidak hanya dari aspek kelestarian namun yang paling nyata dirasakan oleh 

masyarakat adalah menurunnya kualitas udara akibat kabut asap yang berdampak pada 



meningkatnya jumlah masyarakat yang terkena penyakit ISPA.  Kebakaran hutan dan 

lahan bisa dikategorikan bencana yang selalu hadir hampir setiap tahun terutama saat 

musim kemarau datang. Hal ini semakin diperparah dengan perilaku dari sebagian 

masyarakat/oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pola pembakaran 

secara senggaja dengan beberapa tujuan pribadi maupun hanya untuk keisengan 

belaka. Tindakan sebagian kecil masyarakat yang menyebabkan kebakaran hutan dan 

lahan telah menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas. Tindakan 

oknum ini tidak hanya terjadi pada daerah yang berada di dalam kawasan hutan, atau 

pinggir kawasan hutan namun juga tindakan pembakaran secara sengaja juga dilakukan 

pada lahan-lahan yang berada di wilayah perkotaan. Ini membuktikan perilaku negatif 

tersebut tidak hanya dilakukan oleh oknum yang tinggal dekat atau di dalam kawasan 

hutan namun juga oleh oknum yang tinggal di wilayah yang jauh dari kawasan hutan 

yaitu perkotaan.  

Upaya pencegahan, penggendalian dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan telah 

dilakukan dan harus terus ditingkatkan baik melalui upaya pencegahan seperti 

sosialisasi dampak kebakaran, pembentukan regu-regu masyarakat peduli api (MPA) 

maupun  upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran liar. Dengan 

kepedulian yang tinggi terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan akan memberikan 

pengaruh yang besar terhadap upaya pencegahan, pengendalian dan pemadaman 

kebakaran hutan dan lahan.   

 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka kegiatan pengendalian dan 
pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah 
tersebut mulai dari membuat berbagai aturan yang diikuti dengan pengkajian 
permasalahan kebakaran yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga 
asing yang tertarik dengan masalah kebakaran hutan, hingga penentuan strategi 
penanggulangan kebakaran dengan menggunakan teknologi canggih.  
 
Sebagian besar teknologi pengendalian kebakaran telah dikuasai tetapi kebakaran 
nampaknya masih terus terjadi. Satu aspek yang sering tidak tersentuh adalah upaya 
penegakan hukum bagi pelanggar pembakaran hutan dan lahan sehingga memberikan 
efek jera dan rasa kesadaran untuk tidak membakar sembarangan. Aspek tersebut 
tentunya bukan termasuk domain penelitian melainkan masalah keamanan dan 
penegakan hukum. Selama semua aturan dalam pengendalian kebakaran hutan belum 
ditegakkan, maka pembakaran liar khususnya untuk pembukaan lahan-lahan 
pertanian, peremajaan rumput pakan ternak dan pembakaran lahan tidur tanda 
kepemilikan akan terus terjadi. Mereka menganggap tidak ada sangsi yang akan 
diberikan jika pembakaran lahan dilakukan. 
 
Aspek ketersediaan peralatan yang dapat digunakan untuk kegiatan pemadaman 
kebakaran hutan dan lahan juga dirasa masih kurang. Kondisi ini dapat menjadi 
hambatan dalam kegiatan pemadaman. Peralatan pemadaman kebakaran hutan dan 



lahan terdiri dari berbagai jenis peralatan yang masing-masing memiliki fungsi dan 
peranan dalam kegiatan pemadaman bila terjadi kebakaran. Ada yang berupa 
peralatan tangan dan ada pula yang berupa peralatan mesin. Modifikasi sistem dan 
perekayasaan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan bisa memaksimalkan 
cara kerja peralatan sehingga hasil kegiatan menjadi lebih optimal. 
 

 
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan Unit Pick UP 

 
Unit pick up adalah sebutan atau istilah salah satu peralatan pemadam kebakaran 
hutan dan lahan yang dapat bersifat mobile. Dalam 1 unit pick dilengkapi oleh 
beberapa jenis peralatan, yaitu :  
1. Pompa pemadam  5,5 PK 
2. Selang pemadam 100-200m 
3. Tangki air + 400 liter 
4. Nozel 1 buah 
5. Peralatan tangan kepyok (pemukul api) 3 buah 
6. Garu 1 buah 
7. Pompa punggung 3 buah 
8. Parang 2 buah 
9. Peralatan komunikasi (HT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gambar 1. Penampilan unit pick up            Gambar 2. Tampak belakang (unit pick up) 
 
Dalam 1 regu unit pick up terdiri dari 5-6 orang personil. Kelebihan penggunaan unit 
pick up dalam kegiatan pengendalian serta pemadaman kebakaran hutan dan lahan 
adalah dapat langsung melakukan kegiatan pemadaman ketika terjadi kebakaran 
karena kelengkapan perlangkapan yang dimilikinya. Selain kegiatan pemadaman, unit 
pick up juga dapat  digunakan sebagai sarana patroli pencegahan kebakaran karena 
sifatnya yang mobile. Karena dilengkapi oleh tangki air, unit pick up ini  dapat juga 
berfungsi sebagai penyuplai air bagi peralatan tangan pompa punggung untuk kegiatan 
pemadaman pada kondisi kebakaran dengan tinggi api < 3m.  Pada tipe kebakaran 
dengan tinggi api <3m, kegiatan pemadaman cukup dilakukan dengan menggunakan 
peralatan tangan. Selain itu efisiensi penggunaan air pada kegiatan pemadaman akan 
lebih efektif. 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Kegiatan unit pick up                  Gambar 4. Pemadaman oleh tim unit 
                  sebagai penyuplai air                                     pick up dengan pompa  
                                                                                            punggung 
 
Untuk kelancaran kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan 
menggunakan unit pick up ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain : 
- Tersedianya akses jalan atau pun sekat bakar yang dapat dilalui oleh kendaraan 

roda 4. 
- Tersedianya kantong-kantong air baik kantong air alam (sungai, cekungan, danau 

dll) maupun kantong air buatan (bak air) 
- Kesiapan personil dalam 1 unit pick up 
- Tangki air pada posisi terisi/penuh walaupun saat posisi stand by  

 
Kegiatan pengendalian/pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh 1 regu unit pick up  
sangat ditunjang oleh informasi lapangan mengenai lokasi terjadinya kebakaran 
maupun lokasi rawan terjadi kebakaran, yang diperoleh baik  dari menara pengawas 
maupun posko siaga api. Dengan informasi tersebut kegiatan pengendalian kebakaran 
akan menjadi lebih efektif. 
 
Penggunaan unit pick dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan tidak 
hanya sesuai untuk kegiatan pemadaman pada kawasan hutan khususnya pada hutan 
tanaman, namun juga efektif untuk digunakan pada kegiatan pemadaman kebakaran 
lahan yang berada di luar kawasan hutan. Dengan sifatnya yang mobile, unit pick ini 
tepat digunakan dalam kegiatan penggendalian dan pemadaman kebakaran hutan dan 
lahan khususnya pada lahan kering.  
 

Kesimpulan  

1. Unit pick up efektif digunakan pada kegiatan pengendalian dan pemadaman 

kebakaran hutan dan lahan khususnya pada areal hutan tanaman karena sifatnya 

yang mobile ditunjang tersedianya jalan dan sekat bakar pada lokasi. 

2. Unit pick up tidak saja dapat digunakan pada kegiatan pemadaman namun juga 

sekaligus pada kegiatan patroli pencegahan kebakaran. 

3. Penggunaan unit pick up juga dapat berfungsi sebagai penyuplai air untuk 

kegiatan pemadaman yang menggunakan peralatan tangan. 
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