
D i saat musim kemarau 
datang, bahaya 
kebakaran hutan dan 

lahan kembali mengancam. Bencana 
ini memang seperti rutin terjadi 
terutama disaat musim kemarau 
tiba, kerugian yang diakibatkan dari 
kebakaran hutan dan lahan tidak 
hanya dari aspek ekologi saja tetapi 
juga mengakibatkan kerugian pada 
multi aspek seperti kesehatan, 
ekonomi dan masih banyak lagi. 
 Upaya pencegahan dan 
pemadaman kebakaran hutan dan 
lahan telah banyak dilakukan, tapi 
dirasa masih belum optimal dalam 
mengatasi bencana kebakaran hu-
tan dan lahan, kondisi ini terjadi ka-
rena upaya pemadaman pada 
umumnya dilakukan setelah api 
menjadi tidak terkendali. Lokasi ke-
bakaran hutan dan lahan yang sulit 
dijangkau, keterbatasan personil, 
keterbatasan biaya serta keterbata-
san peralatan sering menjadi faktor 
penghambat sehingga upaya 
pemadaman kebakaran hutan dan 
lahan menjadi kurang optimal. 
 Keterbatasan tersebut bisa 
ditekan bila kebakaran yang be-
rawal dari adanya api liar kecil 
dapat dipadamkan lebih dini, hara-
pan tersebut dirasa bukan menjadi 
pepesan kosong belaka, bila 
masyarakat sekitar hutan dan lahan 
dibekali pengetahuan maupun 
peralatan sederhana yang dapat 
digunakan untuk mencegah mau-
pun melakukan upaya pemadaman 
dini (api kecil). Peralatan tangan 
merupakan kelompok alat seder-
hana dalam memadamkan keba-
karan hutan dan lahan, salah satu 
jenis peralatan tangan yang dapat 
digunakan dalam pemadaman api 
dini ialah kepyok. 
 Kepyok merupakan alat 
pemukul api yang dalam 
penggunaannya tidak 
menggunakan air, tapi hanya 
dipukulkan saja ketitik apinya. Alat 
ini sangat sederhana dan dinilai efek-
tif digunakan bila melakukan 
pemadaman pada kebakaran per-
mukaan dan api mula-mula. Alat 
kepyok terdiri dari  batang pegan-
gan yang bisa terbuat dari batang 

rotan maupun kayu yang tidak mudah 
patah, serta kawat ram ayam.  Alat ini  
merupakan peralatan sederhana yang 
dapat dibuat sendiri oleh masyarakat 
sekitar hutan dan lahan maupun 
masyarakat yang tinggal didaerah rawan 
terjadi kebakaran hutan dan lahan. 
 Berikut dibawah ini teknik pem-
buatan kepyok : 
1. Siapkan bahan untuk pembuatan ke-

pyok berupa batang rotan/kayu, ka-
wat ram ayam, kawat besi, paku 
payung/seng, pipa besi (Ø 2 inchi) 

2. Potong batang rotan/kayu sepanjang 
190-200 cm. 

3. Haluskan permukan batang rotan/
kayu dengan menggunakan kertas 
amplas. 

4. Siapkan kawat ram ayam dan potong 
sepanjang 2-2.5 m 

5. Lipat potongan kawat ram ayam 
tersebut menjadi 2 bagian sama lebar 

6. Kemudian lipat hasil lipatan tersebut 
menjadi 2 bagian sama lebar kembali 

7. Lipat hasil lipatan kawat (langkah 6) 
menjadi 4 bagian lipatan dengan 
ukuran 25 x 50 cm 

8. Letakan batang rotan/kayu dan 
masukan kedalam lipatan sepanjang + 
20 cm 

9. Gulung sisi kawat lipatan ram ayam 
tersebut pada batang rotan/kayu 

10. Ikat hasil gulungan tersebut dengan 
menggunakan kawat besi. 

11. Masukan pipa besi (Ø 2 inchi) panjang  
+10 cm kedalam batang rotan/kayu 
tersebut 

12. Bor pipa besi tersebut kemudian paku 
ataupun baut sebanyak 2 batang. 

13. Bentuk dan rapikan hasil pekerjaan 
tersebut dan kepyok siap untuk 
digunakan. 

 
 Demikian teknik pembuatan 
peralatan tangan sederhana yaitu 
kepyok, semoga hal ini bisa bermanfaat 
bagi kita semua dalam rangka 
mencegah dan memadamkan 
kebakaran hutan dan lahan. Selamat 
mencoba. 
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Membagi kawat ram ayam 2 - 2,5 m 

Mempersiapkan batang rotan/kayu 

Memasaukkan batang rotan/kayu   
kedalam gulungan kawat 

Membentuk dan merapikan hasil 
pembuatan kepyok 



kekeringan 

Mengukur mikrotopogafi di 

lahan gambut dapat dilakukan 

dengan cara sederhana 

menggunakan waterpas dengan cara 

mengisi selang plastik trasparan 

dengan air. Air yang berada dalam 

selang waterpas sejajar pada 

ketinggian  tempat yang sama, 

sehingga selisih ketinggian  air pada 

waterpas merupakan selisih 

ketinggian tempat yang diukur.   

Cara kerja mengukur 

mikrotopografi dengan menggunakan 

waterpas sebagai berikut : 

1. Menentukan titik ikat tinggi 

mikrotopografi yaitu tanaman 

terdekat dengan sumur.  

2. Menungkur kedalaman muka air 

tanah pada sumur tersebut (a). 

3. Menentukan bayangan maya  

sejajar dengan kedalaman muka 

air  tanah diatas permukaan 

E kosistem gambut 

ditandai dengan  

adanya kubah 

gambut (peat dome) di bagian 

tengah dan mendatar atau  rata di 

bagian pinggir, serta digenangi air 

berwarna coklat kehitaman 

dengan karakteristik mikrotopog-

rafi yang bergelombang dengan 

banyak gundukan kecil.  Gundukan 

sebagai tempat biji berkecambah 

dan semai tumbuh, sedangkan 

pada  cekungan  vegetasinya 

jarang.  Pada gundukan 

(hummock), karena tanaman tidak 

tergenang,  keasaman dan unsur 

toksik relatif kurang tinggi , maka  

semai mempunyai daya hidup 

(survival)  yang lebih baik  

dibanding daerah cekungan 

(hollow) yang mengalami 

ketergenangan. Gundukan di lahan 

gambut mempunyai kandungan 

hara yang lebih tinggi daripada 

daerah cekungan karena tingkat 

demposisi seresah lebih tinggi 

daripada daerah yang tergenang. 

Di lain pihak, gundukan yang tinggi 

mengalami lebih sedikit tergenang 

selama musim penghujan 

dibanding gundukan yang lebih 

rendah dan cekungan, akan tetapi 

pohon di hutan rawa gambut yang 

berada pada gundukan yang tinggi 

mempunyai risiko yang lebih tinggi 

kekurangan air pada saat 

gambut (b) (misal 100 cm)  

4. Mengukur dengan waterpas 

pada tanaman sebelahnya dan 

diberi tanda sesuai dengan 

standar kedalaman muka  air 

tanah  yang ada di pohon 

sebelumnya sampai air dalam 

waterpas menunjukkan sama 

tinggi atau sejajar. Kemudian 

diukur dari permukaan gambut 

sampai batas tanda pada 

pohon tersebut (c). 

5. Tinggi air tanah di pohon ke 2 

adalah: b-c +  a  

6. Demikian seterusnya, selang 

waterpas ditempatkan pada 

pohon berikutnya dengan 

patokan tinggi air sejajar 

dengan hasil pengukuran 

sebelumnya. Tinggi air tanah    

= b – c + a 

Mengukur Kedalaman Muka Air Tanah & 
Mikrotopografi Gambut 
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Tinggi permukaan  gambut 1 Tinggi permukaan  gambut 2, dst 


