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PREFACE
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rural communities in fire prevention, firefighting and rescue.”

to achieve Result 2 “Stakeholders enabled to organize and apply fire
management mechanisms in their areas.”

to realise the five-year project purpose, which is “Aid and facilitate the
establishment of a coordinated system of fire management at province,
district, sub district and village level throughout South Sumatra province
in which all involved stakeholders, including the private sector, work
together to reduce the negative impact of fire on the natural and social
environment.”
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EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN BAHASA INGGRIS)

This document, prepared by the EU-funded South Sumatra Forest Fire Management
Project (SSFFMP), proposes a standardization of the training materials/modules
about fire prevention, firefighting and rescue at basic and manager levels.

The report brings together the current thinking and priorities on firefighter training
from countries with a long history of combating forest fires and tailors these to
Indonesian conditions. The adaptations are based firmly on the long-term field-
based experience from Sumatra and Kalimantan. They have been tested and shown
to be appropriate.

District level staff of the Forestry Services have to form the backbone of an
upgraded fire management system although people from many other agencies must
also be included. Trained firefighters from local communities have an important
part to play as the major source of volunteer manpower. HTIs (industrial
plantations) and estate crops are also a source of manpower as these private
companies are required by law to appoint fire control staff. The global fire
management organization needs to be further trained and strengthened.

The theoretical and practical training of firefighters is best carried out by local
instructors. The first step is thus to train-the-trainers. The second is to spread the
knowledge within to ensure the establishment of the modern, well-adapted
organization that is urgently needed.

The report details the materials/modules that are required to train the forest
firefighters at basic level, especially the fire crews from local communities. Topics
covered include fire behaviour, organisation of command and safety, firefighting
methods, radio communication system and reporting, rescue in the field, related
laws and regulations.

Training modules for manager level are standard operation procedures, fire
anticipation with maps, command structures and responsibilities, supervision,
command.

Firefighting is dangerous and physically demanding. Safety is stressed and a
module on first aid included.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini disiapkan oleh South Sumatra Forest Fire Management Project
(SSFFMP) bantuan dana dari Uni Eropa, mengajukan standardisasi materi pelatihan
tentang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan, tingkat dasar dan tingkat
manajer.

Laporan ini menyatukan pemikiran dan prioritas terhadap pelatihan pemadam
kebakaran yang diambil dari beberapa negara yang telah berpengalaman dan
mempunyai sejarah yang panjang dalam mengatasi kebakaran hutan kemudian
disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Peradaptasian tersebut berdasarkan
pengalaman di lapangan selama di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini sudah diuji
dan dibuktikan.

Dinas Kehutanan di tingkat Kabupaten harus menjadi tulang punggung dalam
memperbaharui sistim pengendalian kebakaran, termasuk harus mengikutsertakan
orang-orang dari instansi lain. Pasukan kebakaran dari masyarakat lokal
mempunyai peranan penting sebagai sumber tenaga kerja sukarelawan yang terlatih.
Berdasarkan hukum perusahaan swasta HTI (Hutan Tanaman Industri) dan kawasan
perkebunan harus mempunyai sumber tenaga kerja dan memiliki staf pengendalian
kebakaran. Organisasi pengendalian kebakaran secara global perlu mendapatkan
pelatihan ulang dan dioptimalkan.

Pelatihan secara teoritis maupun praktis untuk pasukan kebakaran sebaiknya
dilakukan oleh instruktur lokal. Langkah pertama adalah latihan untuk pelatih.
Kedua adalah menyebarkan pengetahuan didalam organisasi untuk menentukan
pendirian sebuah organisasi yang modern, didalam organisasi diperlukan adaptasi
yang baik.

Laporan ini secara terinci berisi materi-materi yang diperlukan untuk melatih
pasukan pemadam kebakaran tingkat dasar, terutama regu pemadam dari
masyarakat lokal. Topik yang dibahas termasuk sifat-sifat dan prilaku api,
organisasi komando dan keamanan, metode-metode pemadaman, sistem radio
komunikasi dan laporan, penyelamatan di daerah operasi, peraturan dan perundang-
undangan.

Materi-materi pelatihan tingkat manajer meliputi prosedur standar operasi,
antisipasi kebakaran menggunakan peta, struktur dan tanggung jawab komando,
supervisi, serta kepemimpinan.

Pemadaman kebakaran sangat berbahaya dan memerlukan fisik yang kuat. Materi
keamanan sangat diutamakan termasuk penyelamatan.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis yang terluas ketiga di dunia.
Sumberdaya hutan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, baik
dari segi nasional maupun dari segi pendapatan masyarakat setempat. Karena itu
kerusakan hutan dan lahan dapat mengganggu kelestarian pembangunan nasional.

Terkait dengan kerusakan hutan di Indonesia salah satu faktor penyebabnya adalah
kebakaran hutan. Kebakaran di Indonesia banyak terjadi diluar kawasan hutan atau areal
yang tidak berhutan lagi. alang-alang, rawa gambut, dan batu bara merupakan areal yang
paling rawan dan menimbulkan asap lebih banyak dibanding areal semak belukar biasa.

Upaya pencegahan kebakaran pada dasarnya merupakan bagian dari pola perlindungan
hutan dan kebun. Sebagai dasar berpijak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian
kebakaran hutan di Indonesia adalah Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999
yang secara khusus diatur dalam Bab V Tentang Perlindungan Hutan, Pasal 15 Ayat 1 s/d
4 yang secara ringkas memuat:

Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya
Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk:
Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasilnya yang
disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan
penyakit.
Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil-hasilnya
Untuk menjamin terlaksananya perlindungan tersebut dengan sebaik-baiknya maka
rakyat diikutsertakan.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi bahaya kebakaran hutan dan lahan, South
Sumatra Forest Fire Management Project-Uni Eropa bekerja sama dengan Departemen
Kehutanan dan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan melakukan berbagai kegiatan antara
lain pelatihan pencegahan kebakaran, pelatihan teknis pemadam kebakaran,
pengembangan sistim pemantauan kebakaran dan mengembangkan sumberdaya manusia.

Literatur tentang kebakaran hutan sekarang ini masih banyak dalam bahasa asing baik
pencegahan maupun pengendalian. Selain itu literatur yang ada belum disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, sehingga perlu diadakan pemilihan materi yang
relevan dan sesuai dengan keadaan hutan Indonesia.

Kurangnya harmonisasi antara jumlah materi yang diberikan dengan waktu
penyampaiannya akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Hal ini disebabkan
literatur-literatur kebakaran yang ada masih belum mempunyai batas ketentuan antara
tingkat dasar dengan tingkat manajer serta mempunyai isi yang terlalu komplek sehingga
pada saat diterapkan, kebanyakan kurang efektif dan membingungkan.

Materi pelatihan kebakaran hutan diperlukan yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
Sehingga penerapan dilapangan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin baik teoritis
maupun praktis.



1.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan pembuatan standar materi/modul pelatihan tentang pencegahan kebakaran,
pemadaman kebakaran dan keselamatan untuk tingkat dasar dan tingkat manajer adalah:
Meningkatkan pengetahuan dan memahami materi-materi kebakaran tingkat dasar
tentang sifat-sifat dan prilaku api, organisasi komando dan keamanan, metode-metode
pemadaman, sistem radio komunikasi dan laporan, penyelamatan di daerah operasi, serta
peraturan dan perundang-undangan
Meningkatkan pengetahuan dan memahami materi-materi kebakaran tingkat manajer
tentang prosedur standar operasi, antisipasi kebakaran menggunakan peta, struktur dan
tanggung jawab komando, supervisi dan kepemimpinan.
Dapat meminimalisasi terjadinya kebakaran dan memaksimalkan pencegahan terutama
pada daerah rawan kejadian kebakaran.
Meningkatkan efektifitas kerja dalam operasional pengendalian kebakaran hutan dan
mengutamakan keselamatan anggota pemadam
Meningkatnya pengetahuan tentang sistem mekanisme kerja yang terkoordinir dengan
badan atau instansi terkait dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan yang lebih luas.
Dapat digunakan dan diterapkan dilapangan seefektif mungkin sesuai dengan keadaan
hutan dan topografi di Indonesia.
Dapat digunakan sebagai acuan/pedoman untuk pelatihan tingkat dasar dan tingkat
manajer.

Sasaran pembuatan standar materi/modul pelatihan tentang pencegahan kebakaran,
pemadaman kebakaran dan keselamatan untuk tingkat dasar dan tingkat manajer secara
khusus ditujukan kepada seluruh anggota pemadam dan instruktur kebakaran hutan dan
secara umum pembuatan materi ini ditujukan kepada seluruh instansi atau badan yang
terkait dengan kebakaran hutan mulai dari masyarakat sampai pemerintah pusat,
seperti: Masyarakat lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Pertambangan, Departemen Perhubungan, BAPEDALDA, BAPPEDA,
Kepolisian, TNI, Pemko, Pemda, dan Pemerintah Tingkat Pusat.

1.3 Instruktur Kebakaran Hutan

Instruktur kebakaran hutan adalah orang yang telah mempunyai berbagai pengalaman
dibidang kebakaran hutan dan dapat diuji kebenarannya kemudian disalurkan kepada
anggota pemadam melalui pelatihan-pelatihan.

Instruktur kebakaran hutan harus mempunyai wawasan yang luas tentang pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan serta penyelamatan. Selain itu instruktur harus mengetahui
perbedaan atau batasan antara materi tingkat dasar dengan tingkat manajer, agar pada saat
penyampaian materi tetap fokus pada topik yang disampaikan dan tidak bertele-tele.
Adapun metode penyampaian materi kepada peserta harus:
 Harus jelas dan tidak boleh sistem baca
 Mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman dilapangan
 Selalu mengundang daya tarik bagi peserta.
 Pembuatan gambar atau photo dalam materi dapat membantu penjelasan
 Menggunakan ilustrasi yang ada dilingkungan peserta



Seorang instruktur harus mempunyai pengalaman minimal pernah mengikuti pelatihan
kebakaran hutan dan penyelamatan. Selama pelatihan berlangsung, seorang pelatih akan

membutuhkan ketrampilan-ketrampilan seperti:
 Mendorong dialog dan keterbukaan untuk saling belajar dari yang lain
 Masuk kedalam proses pemecahan masalah bersama peserta
 Mendiagnosa masalah dalam kelompok belajar
 Mendorong orang-orang untuk melakukan sesuatu yang baru
 Mendorong upaya untuk melakukannya
 Mendorong pengambilan keputusan dan pembuatan rencana tindak lanjut

Pelatih harus memperhitungkan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan timbul, seperti:
 Kondisi sosial (kelas, pendidikan, jabatan, budaya, generasi)
 Kualitas individu (kepandaian, karakter, prasangka, dll)
 Mood (depressi, kekawatiran, kemarahan, harapan, antusiasme)
 Pengetahuan dan sikap yang bertentangan dengan isi pelajaran
 Kemampuan untuk mengaplikasikan hal-hal teoritis, adaptasi pengetahuan dan

informasi kealam situasi nyata adalah tujuan akhir pelatihan. Oleh karena itu pelatih
harus menciptakan motivasi belajar yang selalu optimal.



2. MATERI PELATIHAN
TINGKAT DASAR

2.1 Sifat-Sifat dan Prilaku Api



Pendahuluan

Materi ini membahas sifat-sifat api, penghantar panas dan faktor-faktor

yang mempengaruhi prilaku api. Kemudahan atau kesulitan mengendalikan

kebakaran hutan tergantung dari beberapa hal yang penting antara lain

tipe bahan bakar, cuaca dan bentuk areal (topografi).

Segitiga Api

Pohon, rumput, dan semak dapat terbakar bila tersedia udara dan panas yang cukup.

Tiga tatanan pemikiran ini disebut segitiga api.

Tanpa salah satu dari tiga bagian tersebut, Api tidak dapat menyala. Proses

terjadinya pemanasan bahan bakar dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung

seperti: Panas dari korek api, batu bara, api bekas memasak, dari kendaraan, dari

chainsaw dan puntung rokok. Selain itu harus ada udara dan tanpa udara sedikit pun

maka api tidak akan menyala.



Segitiga api berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara agar api

dapat dipadamkan. Dari ketiga unsur-unsur tersebut: bahan bakar,

panas, dan udara harus dihilangkan atau dipindahkan, seperti;

bahan bakar dipotong dengan cara membuat sekat bakar agar api tidak menjalar

kedaerah lain, panas diredamkan dengan cara menyemprotkan air, sedangkan oksigen

dihilangkan dengan cara ditimbun dengan lumpur atau tanah.

Penghantar Panas

Penghantar panas dapat dibagi dalam tiga macam proses dimana masing-masing

mempunyai andil dalam masalah kebakaran hutan dan lahan. Proses ini adalah:

1. Radiasi :
Peristiwa perpindahan panas dari satu sumber panas ke tempat lain dengan

menggunakan penghantar udara, peristiwa ini biasanya cahaya matahari sebagai

sumber panas yang kemudian sumber panas ini dapat menimbulkan titik api.

2. Konveksi :
Peristiwa perpindahan panas dari suatu sumber panas ke tempat lain yang bergerak

dari tempat yang rendah ke tampat yang lebih tinggi yang dipengaruhi oleh tekanan

udara sehingga bahan bakar yang ada di atas menjadi kering dan kemudian terbakar.

3. Konduksi :
Peristiwa perpindahan panas dari sumber panas ke tempat lain dengan menggunakan

bahan penghantar, dimana panas menjalar melalui penghantar atau konduktor seperti

logam dan besi, yang kemudian berpindah ke tempat lain.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Api

1. Bahan Bakar :

Bahan bakar ringan adalah bahan bakar yang mudah terbakar seperti

rumput, daun, atau serasah dan tanaman muda. Bahan bakar ringan

biasanya akan mudah terbakar dan akan cepat padam.

Bahan bakar berat adalah bahan bakar yang terdiri dari batang kayu yang

rebah, tunggul, sisa-sisa tanaman yang akan sulit terbakar dan sulit dipadamkan

bila telah terbakar.

Bahan Bakar Merata : Mencakup bahan bakar yang terdistribusikan secara

kontinyu pada suatu areal. Termasuk dalam kategori ini, adalah daerah-daerah

yang memiliki suatu jaringan bahan bakar dan yang saling berhubungan satu

sama lain sehingga terbuka jalan bagi penyebrangan api.

Bahan Bakar Tidak Merata : Meliputi semua bahan bakar yang terdistribusikan

secara tidak merata pada suatu areal. Hambatan atau rintangan tertentu yang ada,

misalnya berupa potongan batu, tanah tandus, jalan atau tanaman yang sulit

terbakar.

Bahan Bakar yang Sangat Rapat : Meliputi tanaman pada areal dimana tanaman yang

ada penyebarannya sangat rapat sehingga dimungkinkan api dapat merambat ke atas

melalui dahan dan ranting yang saling berhubungan.



2. Cuaca :

Temperatur udara tergantung dari intensitas panas/ penyinaran matahari.

Temperatur tinggi akan menyebabkan cepat mengeringnya bahan bakar, dan

memudahkan terjadinya kebakaran.

Curah hujan tinggi berpengaruh terhadap kelembaban dan kadar air bahan bakar.

Bila kelembaban dan kadar air tinggi, bahan bakar sulit terbakar.

Kelembaban nisbi atau kelembaban udara di dalam hutan sangat berpengaruh

terhadap mudah tidaknya bahan bakar yang ada untuk mengering, yang berarti

mudah tidaknya terjadi kebakaran

Angin mempercepat pengeringan bahan bakar, memperbesar ketersediaan oksigen

sehingga api berkobar dan merambat dengan cepat. Angin menerbangkan bara api

yang dapat menimbulkan api loncat, dan terjadinya kebakaran baru.

3. Topografi :

Bentuk muka bumi atau topografi sangat berpengaruh dalam pengendalian kebakaran.

Topografi perbukitan dan lereng dapat membawa kesulitan, dibandingkan topografi

yang rata; hal ini juga berpengaruh terhadap sifat dan prilaku api serta bagaimana

cara pemadamannya:

 Topografi lereng, lidah api akan membakar bahan bakar di depannya, dan

kebakaran dapat menyebar lebih cepat dibandingkan areal yang rata. Tumbuhan

yang ada di depan lidah api akan menjadi panas sebelum kebakaran mencapainya.

Sekat bakar pada lereng atas harus lebih lebar daripada lereng bawah atau pada

bagian samping kebakaran,

 Topografi lereng menyebabkan bahan bakar (kayu, biji-bijian) bergulung dan

melewati sekat bakar, hal ini akan menyebabkan api loncat serta menimbulkan

kebakaran baru,

 Aspek adalah arah lereng terhadap sinar matahari. Lereng yang menghadap arah

timur panasnya pada pagi hari sementara lereng yang menghadap ke arah barat

panasnya pada siang dan sore hari. Kebakaran pada lereng yang menghadap arah

barat akan lebih sulit dikendalikan pada sore hari daripada yang menghadap ke

arah timur,

 Sekat bakar alami dapat membantu dalam penyerangan dan pengendalian

kebakaran seperti: Sungai, jalan, batu-batuan dan areal tanah kosong yang dapat

menghambat penyebaran api.



Istilah-Istilah Kebakaran

Istilah – istilah kebakaran adalah istilah yang sering digunakan dalam kegiatan

pencegahan atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Istilah ini digunakan untuk

memudahkan dan menyeragamkan persepsi komunikasi sehingga tidak adanya salah

pengertian dalam melakukan komunikasi di lapangan.

Punggung Api atau Daerah Hitam : Areal bekas terjadinya kebakaran.

Sisi Api : Bagian tepi areal kebakaran.

Jari – Jari Api : Bagian nyala api yang tidak terarah dengan arah api utama.

Teluk Api : Areal yang tidak terbakar antara api utama dengan jari-jari api.

Kepala Api : Nyala api utama dan searah dengan arah angin.

Pulau Api : Areal yang tidak terbakar.

Api Loncat : Nyala api akibat terjadinya loncatan api dari areal kebakaran.



2.2 Organisasi Komando dan Keamanan



Pendahuluan
Materi ini membahas organisasi komando dan keamanan agar kegiatan pemadaman

kebakaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengendalian harus

dilaksanakan dengan metode yang baik dan tepat, organisasi dan disiplin semi militer.

Struktur komando digunakan untuk menghadapi api dan menentukan metode

pemadaman yang akan diterapkan.

Organisasi Komando
Komandan Api (DANPI) hanya memberikan perintah

kepada masing-masing Komandan Regu (DANRU) dan

tidak perlu berbicara kepada setiap anggota regu.

Regu adalah anggota yang mengelompok

dengan jumlah maksimal 10 – 15 orang,

karena kalau lebih dari jumlah tersebut

maka anggota regu kemungkinan sulit

dikoordinir. Dalam kebakaran kecil, regu

dikomando oleh DANRU sekaligus sebagai

DANPI.

Untuk kebakaran besar, kegiatan pemadaman perlu dibagi dalam beberapa regu.

Setiap regu dipimpin oleh DANRU sedangkan DANRU diperintah secara langsung oleh

DANPI. Anggota pemadam kebakaran harus mengetahui organisasi komando dan

mengetahui semua perintah yang diberikan DANRU. Anggota pemadam tidak boleh

bertindak sendiri-sendiri atau berbentuk kelompok kecil. Semua perintah DANRU

harus dilaksanakan dengan baik dan disiplin serta mengutamakan keselamatan dan

persatuan sesama anggota regu.

10 Aturan Dasar & Tugas Pokok
1. Perhatikan keadaan cuaca kebakaran dan perubahannya.

2. Pantau keadaan kebakaran setiap saat; amati sendiri.

3. Tindakan pemadaman berpedoman pada prilaku api.

4. Tentukan rute penyelamatan, pastikan seluruh anggota pemadam

mengetahuinya.

5. Awasi daerah rawan kebakaran, tempatkan petugas untuk mengawasinya.

6. Tetap waspada, siap siaga, tenang, berpikir jernih dan bertindak secara efektif.

7. Tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan anggota regu lainnya.

8. Sampaikan perintah dengan jelas, pastikan perintah diterima dan dimengerti.

9. Pelihara kesatuan regu, awasi gerak anggota regu setiap saat.

10. Lakukan pemadaman dengan sungguh-sungguh dan utamakan keselamatan.



Keamanan & Perlindungan Individu

Kegiatan pemadaman kebakaran memerlukan kekuatan dan stamina tinggi karena

sering menghadapi bahaya dan resiko. Selain itu perlu juga organisasi yang efektif

dan terencana. Prioritas pemadaman kebakaran bertujuan untuk :

1. Melindungi hidup manusia,

2. Mencegah kerusakan pada hunian dan peralatan,

3. Melindungi hutan dan lahan.

Panas, asap, dan kelelahan selalu dihadapi regu kebakaran dalam kegiatan

pemadaman dan menjadi kendala utama dalam pemadaman, hal ini dikarenakan:

 Asap : Unsur yang berbahaya dan dapat menyakiti mata,

mengurangi oksigen serta mengandung karbon monoksida

yang mengganggu sistem pernafasan.

 Panas : dari matahari dan panas api, dapat mengurangi

cairan dalam tubuh dan menyebabkan datangnya rasa

haus.

 Lelah : Disebabkan banyaknya asap, rasa haus dan

jam kerja terlalu lama. Jam kerja yang produktif

adalah 6 sampai 8 jam.

Apabila regu pemadam telah bekerja melebihi jam kerja tersebut, maka harus

diganti dengan regu pemadam yang baru.

Pembuatan sekat bakar dengan peralatan

tangan harus memperhatikan jarak

keselamatan. Panjang peralatan tangan dan

jarak antara pemadam harus

diperhitungkan. Jarak ideal antara masing-

masing pemadam yaitu 3 meter. Hal ini

bertujuan untuk mencegah terjadinya

kontak antara sesama pemadam.

Keamanan dan keselamatan dalam tugas pemadaman adalah tanggung jawab seluruh

anggota pemadam. Anggota yang belum dilengkapi dengan perlindungan individu tidak

diperbolehkan untuk memadamkan kebakaran.



Semua anggota regu pemadam harus dilengkapi dengan pakaian pelindung

sebagai berikut :

PERLENGKAPAN

INDIVIDU
KEGUNAAN

Baju Tahan

Panas (Werpak)

Melindungi tubuh dari

api dan panas

matahari

Sarung Tangan Melindungi tangan

dari api

Sepatu Boot Melindungi telapak

kaki dari bara api

Kacamata Plastik Melindungi mata dari

asap, debu dan

kotoran lainnya

Helm Pelindung Melindungi kepala dari

benturan benda keras

Penutup Kepala Melindungi telinga dan

leher dari luka bakar

Slayer atau

Masker Asap

Melindungi sistem

pernafasan dan paru-

paru

Tempat air

minum (peples)

Sebagai tempat

persediaan air minum

Masing-masing anggota pemadam dilapangan harus memiliki persediaan air minum

dan harus minum sebelum rasa haus, hal ini berguna untuk mengganti cairan dalam

tubuh yang hilang akibat keringat keluar secara berlebihan. Makanan yang

disediakan harus memiliki nilai gizi yang tinggi agar dapat menggantikan energi yang

terbuang selama kegiatan pemadaman. Persediaan makanan dapat diantar dari desa

dan base camp terdekat sesuai kondisi lapangan.

“Awas” Situasi Berbahaya

Contoh situasi berbahaya yang harus dihindari karena dapat menyebabkan

terjadinya kecelakaan, luka dan kematian, antara lain :

 Anda menerima tugas yang tidak jelas,

 Anda tidak dapat melihat badan api,

 Anda tidak dapat berkomunikasi dengan semua orang,

 Anda menemukan api loncatan yang melewati sekat bakar,

 Anda menyerang bagian kepala api,

 Anda bekerja pada topografi tidak rata,



 Anda melakukan serangan tidak langsung di daerah yang berbahan

bakar berat,

 Anda berada di areal tempat jatuhnya bahan bakar dari atas lereng,

 Anda membuat sekat bakar pada bukit yang lebih rendah dari lokasi

kebakaran,

 Anda atau regu anda mulai mengeluh tentang perasaan pusing dan

kelelahan.

2.3 Metode-Metode Pemadaman



2.3 Metode-Metode Pemadaman



Pendahuluan

Materi ini membahas tentang prinsip-prinsip pemadaman, size-up (pengukuran atau

penilaian situasi kebakaran) dan berbagai cara pemadaman yang secara umum dibagi

menjadi 3 cara meliputi pemadaman secara langsung, pararel, dan tidak langsung.

Penilaian Situasi Kebakaran

Untuk menilai situasi kebakaran yang

sedang terjadi komandan api (DANPI)

harus mendatangi dan mengelilingi

lokasi kebakaran secara cepat atau

dengan cara melihat/ mengawasi dari

tempat yang lebih tinggi agar semua

areal kebakaran terlihat dengan jelas.

Jangan melintasi kepala api jika kepala

api bergerak cepat.

DANPI harus memutuskan secara

cepat apakah

pemadaman dapat dilakukan dengan sumberdaya yang ada atau tidak.

Apabila pemadaman dapat dilakukan, DANPI harus tetap memberikan informasi

kepada instansi terdekat agar mereka siap bilamana diperlukan. Jika kebakaran

terlalu besar untuk dipadamkan dengan menggunakan sumberdaya yang ada, maka

segera minta bantuan. Perubahan pada luas, prilaku api dan waktu pada saat

pemadaman harus diantisipasi terus menerus oleh DANPI termasuk mengkaji

keperluan-keperluan tambahan seperti: regu pemadam, peralatan dan sumber daya

lain yang dianggap perlu untuk kegiatan pemadaman saat ini dan mendatang.

Metode Langsung

Pada pelaksanaan pemadaman secara langsung, semua upaya diarahkan langsung pada

lidah atau bagian kepala api. Pemadaman langsung adalah satu kesatuan rentetan

aktifitas yang dilakukan secara berkeseimbangan untuk mendinginkan, merendahkan,

menekan, atau memindahkan bahan bakar.

Serangan langsung dilakukan dengan cara

menyemprotkan pompa punggung pada sisi-sisi api atau

dipukul dengan pemukul api (kepiyok). Sedangkan bahan

bakar yang mudah terbakar diletakkan pada lokasi yang

aman.



Metode langsung biasanya lebih mudah dan aman apabila regu pemadam

dikoordinir dengan baik. Pada saat pemadaman dan secara tiba-tiba api yang

dipadamkan menjadi besar, maka personil pemadam harus

menyelamatkan diri secepat mungkin. Personil pemadam

juga perlu mengecek ulang sekat bakar (patroli) untuk

memastikan bahwa api tidak menyeberangi sekat.

Metode Paralel

Metode ini biasanya diterapkan pada saat api

menjalar cepat, intensitas panas dan asap mulai

meningkat. Metode paralel adalah metode gabungan

antara metode serangan langsung dengan metode

tidak langsung, yang mana dalam pelaksanaannya

sebagian regu pemadam

langsung memadamkan api dan sebagian lagi membuat ilaran. Ilaran api dibuat untuk

menghentikan penyebaran api yang melebar dan kemudian ilaran akan berbentuk

mengelilingi api atau berbentuk huruf V. Sebelum pembuatan ilaran api perlu

diperhatikan sekat-sekat yang sudah ada, agar dalam pembuatan sekat tidak

memakan waktu yang lama dan tidak terlalu panjang. Jika angin membesar, bagian

kepala api sangat berbahaya dan tidak bisa dipadamkan secara langsung, kecuali pada

sisi kiri (Regu 4 ) dan sisi kanan (Regu 5) untuk memperkecil penyebaran api,

sedangkan Regu 1 dan Regu 2 memadamkan

pada sisi kiri dan sisi kanan bagaian belakang,

dan Regu 3 berada di bagian ekor.

Metode Tidak Langsung

Metode pemadaman tidak langsung merupakan tindakan pemadaman yang dilakukan

pada saat api besar dan tidak mempunyai alat yang mampu memadamkannya serta

letak kebakaran yang akan dipadamkan sulit dijangkau oleh regu. Metode ini

dilakukan dengan dua cara yaitu: dengan cara bakar balas agar kebakaran yang

sedang terjadi dapat terhenti dan tidak mengakibatkan penyebaran api menjadi luas

karena bahan bakar sudah habis terbakar dan kemudian api akan padam dengan

sendirinya, sedangkan metode kedua yaitu melakukan pembuatan ilaran api yang

berguna untuk menghentikan penyebaran api agar tidak menyebar ke daerah lain.



Pemadaman tidak langsung dengan cara pembuatan ilaran api jauh lebih aman

dan lebih mudah, karena dalam pelaksanaannya anggota pemadam terhindar dari

sengatan panas api dan asap.

Dalam menentukan letak ilaran, pemadam harus mengetahui posisi api yang sedang

berjalan dan sebelum api sampai, ilaran harus sudah selesai dikerjakan. Selain itu

dipengaruhi juga oleh kecepatan dan arah angin serta kondisi bahan bakar. Dalam

pembuatan ilaran api, bahan bakar yang telah ditebas tidak boleh ditumpuk dan

apabila pembuatan ilaran telah selesai personil pemadam kebakaran harus mengecek

ilaran tersebut secara kontinyu.

Pelaksanaan bakar balas atau bakar balik biasanya dilaksanakan pada saat kebakaran

besar, yang mana api bergerak sangat cepat dan tidak dapat ditanggulangi secara

langsung maupun secara paralel. Oleh karena itu personil pemadam yang bertugas

dianjurkan yang berpengalaman, karena tugas tersebut sangat berbahaya dan

beresiko.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Metode

Pemadaman Kebakaran

Pertimbangan keuntungan dan kerugian dalam pengendalian kebakaran serta

penjalaran api dapat mempengaruhi dalam pemilihan metode pemadaman yang akan

diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain :

 Kondisi bahan bakar : Volume, ukuran, tipe, dan pola penyebaran,

 Topografi : tingkat kemiringan dan arah kemiringan (aspek),

 Angin: arah dan kecepatan angin,

 Aset yang harus dilindungi : jiwa manusia, harta benda, bangunan, tempat

rekreasi, dan lainnya,

 Sumberdaya yang ada: regu pemadam, sumber air, persediaan peralatan, dan

lainnya.



Pembuatan Sekat Bakar

Pembuatan sekat bakar dengan menggunakan cangkul, sekop, garu, garpu tanah dan

kapak merupakan cara yang paling umum dalam pencegahan kebakaran. Pembersihan

rumput, semak dan pohon pada areal yang dianggap rawan bertujuan untuk

menghentikan penyebaran api serta mengurangi bahan bakar.

Pembuatan sekat bakar paling mudah dilakukan apabila setiap regu bekerja sama

dan kompak. Cara pembuatan sekat bakar yaitu tiap personil mengayunkan

peralatannya pada bagian yang masih mempunyai bahan bakar kemudian maju sedikit

demi sedikit secara berurutan. Pembuatan sekat bakar dimulai oleh orang pertama

dan diselesaikan oleh orang terakhir, dimana tiap personil melakukan pekerjaan

sesuai pembagian tugas masing-masing yakni mulai dari penebas utama sampai pada

bagian penyapu bersih.

Personil terakhir harus memastikan apakah sekat yang dibuat cukup bersih dan

lebar (tanpa akar atau cabang) agar api tidak menjalar ke areal lain. Sebagai

panduan lebar sekat bakar minimal 2,5 m dari tinggi vegetasi yang ada. Sebagai

contoh, jika tinggi rumput dan semak mencapai 1 m maka lebar sekat bakar harus 2,5

m. Karena pada saat kebakaran berlangsung tinggi api biasanya mencapai 1 sampai 2

m dari tinggi vegetasi.

Pembersihan Sisa-sisa Api dengan Air

Setelah kebakaran selesai dipadamkan, pekerjaan terakhir adalah pembersihan sisa-

sisa api yang dilakukan dimulai pada bagian pinggir atau sisi kebakaran, dengan cara

mengeluarkan bahan bakar yang masih membara atau berasap sampai benar-benar

mati, setelah tidak ada asap lagi barulah pemadaman dinyatakan selesai.

Penggunaan air di dalam pemadaman langsung atau pembersihan sisa api disesuaikan

berdasarkan persediaannya. Jika persediaan air cukup sulit maka sebaiknya air

digunakan seefektif mungkin. Hal ini merupakan tanggung jawab operator mesin

pompa dan orang yang memegang nosel sebagai penyedia air utama.

Air digunakan untuk memadamkan api inti dan untuk membatasi penyebaran api

dengan cara penyemprotan yang disebut jalur basah. Air yang disemperotkan dari

nosel yang keluar lurus dan memiliki tekanan tinggi digunakan untuk memadamkan api

di tajuk pohon dan memadamkan bara api di bawah permukaan tanah (pemadaman

dilakukan berkombinasi dengan peralatan tangan).

Penambahan bahan kimia (deterjen) yang dipadukan dengan persediaan air yang

terbatas pada mesin pompa sangatlah efektif dan membantu. Hal ini terjadi karena

busa dapat menurunkan tekanan permukaan air dan membantu air memasuki vegetasi

yang ada. Bahan kimia tersebut dapat dicampurkan dalam tangki air dengan

konsentrasi 2/1000 (2 liter deterjen untuk 1000 liter air). Kimia tersebut dapat

juga diperoleh dari sabun cuci piring yang murah dan efektif.



2.4 Sistem Radio Komunikasi dan Laporan



Pendahuluan

Materi ini membahas prinsip-prinsip radio komunikasi dan pelaporan.

Komunikasi radio adalah suatu proses penyampaian informasi, keterangan, ide,

atau lainnya melalui symbol kata dan bahasa dengan menggunakan gelombang

elektromagnetik sebagai media penyampaian berita. Gelombang

elektromagnetik digunakan dalam radio komunikasi karena kecepatan

rambatnya sangat tinggi (300.000 km/detik) dan dapat merambat tanpa

melalui kabel serta dapat digunakan dimana saja.

Jenis Peralatan

 Handie Talkie (HT) atau radio genggam untuk VHF, jarak

efektif komunikasi berkisar 1-5 km, tergantung dari

antena yang digunakan dan kondisi lapangan (berbukit,

datar).

 Base Station yang digunakan yaitu kantor/stasiun pusat,

karena memiliki daya pancar dan terima yang lebih jauh.

 Radio Mobile adalah perangkat radio HF yang

dioperasikan dari kendaraan ataupun di lapangan dengan

menggunakan baterai/aki.

Stasiun Repeater digunakan untuk meningkatkan jangkauan sinyal radio yang

dipancarkan dan memancarkan ulang sinyal tersebut. Stasiun repeater biasanya

didirikan di tempat yang tinggi sehingga dapat mencakup daerah yang luas.

Faktor penghambat komunikasi, antara lain jauhnya jarak komunikasi, gangguan alam

seperti hujan badai, gangguan suara, pengaruh bahasa daerah, serta terbatasnya

sarana komunikasi.

Etika Dasar Radio Komunikasi

Beberapa pertimbangan penting secara umum yang harus dipatuhi terkait dengan

komunikasi:

 Semua personil pemadam harus mematuhi disiplin prosedur radio

 Gunakan ucapan yang jelas dan sederhana. Kode-kode hendaknya dipakai pada

saat tertentu saja.

 Batasi kesibukan radio (hanya untuk informasi yang sangat penting saja).

 Rencanakan kalimat yang akan disampaikan



Secara rincinya etika dasar radio komunikasi meliputi:

 Pastikan semua peralatan radio dalam keadaan siap pakai,

 Dengarkan sebelum berbicara, adakah stasiun lain yang sedang beroperasi,

 Jangan menyela pembicaraan, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa

melakukan interupsi,

 Gunakan bahasa standar yang dimengerti dan jangan menggunakan bahasa daerah,

 Batasi panjang berita dan bicara langsung ke inti pembicaraan (jelas-singkat)

 Beri kesempatan lawan bicara menyampaikan informasi dan keterangan,

 Gunakan nama panggilan yang disepakati, untuk menjelaskan dengan siapa ia

berbicara dan kepada siapa berita ditujukan,

 Pelihara peralatan komunikasi, periksa peralatan radio dengan teratur,

 Gunakan radio seperlunya untuk menghemat pemakaian baterai.

Seseorang yang mengirim pesan penting, harus disampaikan secara benar kepada

orang yang dituju. Catat pesan tersebut, dan minta penerima mengulanginya sampai

berita yang disampaikan telah diterima dengan benar dan lengkap.

Pesan menjadi penting jika dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Panggilan

pesan penting harus diprioritaskan dalam komunikasi radio. Ketika frekuensi radio

sedang sibuk digunakan, pengirim pesan dapat menyela percakapan yang sedang

berlangsung dengan menggunakan kata “BREAK EMERGENCY”.

Setiap petugas yang mendengarnya harus menghentikan percakapan dan

mendengarkan pesan tersebut. Apabila pesan/panggilan bahaya tersebut tidak

mendapatkan jawaban, maka petugas yang dapat mendengarnya wajib untuk

mengulang pesan kepada penerima pesan yang dituju. Petugas lain harus tetap

mendengarkan apabila diperlukan bantuan selanjutnya.

Contoh percakapan radio :

 DANPI : “DANRU I, DANRU I,disini DANPI, Ganti”

 DANRU I : “DANPI masuk, dengan DANRU I, Ganti”

 DANPI : “DANRU I ada berita penting untuk anda over”

 DANRU I : “Disini DANRU I Siap terima berita, ganti”

 DANPI : “10-8, Pompa 2 telah dikirim dan sedang meluncur

ke tempat anda, ganti”

 DANRU I : “Roger, kami menunggu pompanya, standby!”



Kode Komunikasi Internasional (ICAO)

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penyampaian informasi dalam komunikasi

(miss communication) dan untuk menyeragamkan kode komunikasi serta menjelaskan

pendengaran, Badan Internasional telah mengeluarkan kode komunikasi International

Civil Aviation Organisation (ICAO) yang digunakan di berbagai lingkungan baik itu di

darat, laut, dan udara, di seluruh penjuru dunia, antara lain sebagai berikut :

A: ALPHA J: JULIET S: SIERRA

B: BRAVO K: KILO T: TANGO

C: CHARLIE L: LIMA U: UNIFORM

D: DELTA M: MIKE V: VICTOR

E: ECHO N: NOVEMBER W: WHISKEY

F: FOXTROT O: OSCAR X: X-RAY

G: GOLF P: PAPA Y: YANKEE

H: HOTEL Q: QUEBEC Z: ZULU

I: INDIA R: ROMEO

KOSONG : NOL

SATU : SATU SENDIRI

DUA : SATU DAN SATU

TIGA : DUA DAN SATU

EMPAT : DUA KALI DUA

LIMA : TIGA DAN DUA

ENAM : DUA KALI TIGA

TUJUH : EMPAT DAN TIGA

DELAPAN : DUA KALI EMPAT

SEMBILAN : LIMA DAN EMPAT

Sebagai contoh, stasiun A menyampaikan pesan berupa kata-kata “SAPEUR” pada

stasiun B, stasiun B akan mengalami kesulitan dalam menuliskan pesan yang diterima

dari stasiun A. kesulitan tersebut diatasi dengan mengulangi informasi melalui

pengucapan alphabet sebagai berikut :

“Sierra – Alpha – Papa – Echo – Uniform – Romeo”



Sandi komunikasi dapat dibuat jika disetujui bersama atau

dimengerti semua pemakai jaringan komunikasi yang diajak berbicara.

Sandi komunikasi berguna untuk menyampaikan pesan dengan singkat,

jelas dan dimengerti serta menghindari terjadinya pengucapan kata-kata

yang berlebihan atau panjang.

Organisasi Radio Komunikasi

Dalam kegiatan pemadaman dan penanggulangan kebakaran hutan, organisasi radio

komunikasi harus terjalin dan bekerjasama dengan baik serta bisa dihubungi dengan

cepat.

Beberapa bentuk jaringan komunikasi tergantung atas ukuran dan volume kejadian,

seperti:

 Jaringan Komando – Dibentuk untuk menghubungkan personil pengawas dari

Komandan sampai ke bawah termasuk pengawas sektor dan regu.

 Jaringan Taktis – Dibuat duntuk menghubungkan antar instansi, departemen,

atau daerah geogarfi.

 Jaringan Pendukung – Dibentuk pada saat terjadi kebakaran besar khusus untuk

menangani pengangkutan barang-barang logistik dan perubahan status

sumberdaya.

 Darat ke Udara – Dibentuk untuk mengkoordinasikan lalu lintas komunikasi

darat ke udara.

 Udara ke Udara – dibentuk untuk mengkoordinasikan antar pesawat yang sedang

bertugas dalam suatu kejadian.

Komandan Api dan Menara Pemantau :
 Komandan Api berkomunikasi dengan Komandan Regu mengenai tindakan yang akan

dilakukan, kemudian komandan regu meneruskan perintah tersebut kepada

anggota regunya lalu melaporkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan kepada

DANPI

 Komandan Api dan Menara Pemantau berkomunikasi melalui Posko Lokal yang

membahas mengenai kondisi kebakaran dan untuk meminta bantuan jika

diperlukan.

Posko Lokal, Posko Kabupaten dan Posko Propinsi :
 Posko Lokal berkomunikasi dengan Posko Kabupaten dan Posko Propinsi untuk

menginformasikan seluruh kegiatan operasional di lokasi kebakaran,



 Setelah mengadakan penalaran taktis yang memperkirakan penyebaran api

dengan kemampuan regu dan perlengkapan, Posko Kabupaten dan Posko

Propinsi memberi perintah terbaru kepada Komandan Api melalui Posko Lokal.

Formulir Kebutuhan Sumber Daya
JENIS SUMBER DAYA JUMLAH PEMINTA HARI, TANGGAL, JAM

Regu (10-15 orang)
Peralatan Tangan
Pompa Pemadam

Alat Berat
Transportasi

Konsumsi
PPPK

Pelaporan Kebakaran

DANPI membuat laporan kebakaran pada saat, setelah dan setiap terjadi kebakaran.

Laporan tersebut akan menjadi berkas resmi yang digunakan untuk mendapatkan

gambaran tentang seberapa banyak kebakaran yang terjadi selama periode tertentu

dan mengkaji setiap dampak kebakaran. Laporan tersebut juga membantu dalam

meningkatkan kemampuan dan kualitas pemadaman kebakaran serta sebagai bahan

evaluasi.



DEPARTEMEN KEHUTANAN 1. Propinsi 4. Jenis Kebakaran

2. Kabupaten 5. Mulai pada (Hari, bulan, tahun)

LAPORAN KEBAKARAN 3. Kecamatan 6. Cabang Dinas Kehutanan
(CDK/SCDK/RPH)

Tanggal Jam

7. Penyebab kebakaran 26. Hutan non-komersial

8. Ditemui 27. Hutan Tebangan Alam

9. Serangan pertama 28. Hutan Tanaman Industri

10. Pasukan bantuan pertama 29. Bukan Hutan

11. Kebakaran dikendalikan 30. Jumlah kayu yang dirusakkan

12. Kebakaran dipadamkan 31. Latitud Asal

13. Ditemui oleh 32. Longitud Asal

14. Serangan pertama (Jumlah Pemadam dan
Peralatan)

Sket

15. Bantuan pertama (Jumlah Pemadam dan Peralatan)

16. Jumlah personil (maksimum)

17. Jumlah peralatan (maksimum)

18. Temperatur, Kelembaban & Angin

19. Tingkat Bahaya Kebakaran

20. Kelerengan

21. Aspek

22. Elevasi

23. Topografi

24. Jumlah Areal Terbakar

25. Jenis-jenis bahan bakar pada areal yang terbakar Skala: ………….. cm =..... km

Komentar

Dilaporkan oleh (Tandatangan) Tanggal Diakui Oleh (Tandatangan) Tanggal



2.5 Penyelamatan di Daerah Operasi



Pendahuluan

Materi ini membahas prinsip-prinsip penyelamatan di daerah operasi yang

terdiri dari luka pendarahan, patah tulang, korban pingsan serta luka bakar.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan merupakan pertolongan atau tindakan

pendahuluan untuk mencegah semakin parahnya luka dan mengurangi resiko

kematian.

Kotak PPPK

NAMA BARANG JUMLAH

Visine 2 bh

Obat Merah 2 bh

Bodrex Tab 2 ktk

Betadine 15 ml 4 btl

Pembalut Elastis 10 x 4,5 1 rol

Verban 4 x 10 1 bks

Verban 4 x 5 1 bks

Plester/Rol Putih 1,25 x 5 3 rol

Balsem Hansaplast 2 bh

Bioplacenton Gel 2 ktk

Alkohol 96 % 2 btl

Kassa Pembalut Hydrophile 2 ktk

Kapas Putih 1 bks

Gunting 1 bh

Peniti 50 bh

Pada lokasi kebakaran harus ada beberapa orang atau regu satuan khusus yang mampu

memberikan pertolongan dan dilengkapi dengan kotak PPPK. Syarat kotak PPPK harus

kuat, tahan benturan, tahan air dan mudah untuk dibawa.

Tujuan P3K adalah :

 Meningkatkan keamanan lingkungan

 Mempertahankan hidup

 Mencegah luka-luka atau kesakitan menjadi parah

 Membantu meningkatkan penyembuhan

 Memberikan kenyamanan kepada yang sakit atau terluka



Tindakan yang harus dilakukan oleh penolong pertama :

 Melihat situasi secepatnya

 Mengidentifikasi sifat-sifat orang yang luka atau sakit sejauh mungkin

 Meletakkan korban dengan segera dan tepat

 Mempersiapkan untuk memberikan pelayanan darurat

 Pelihara dan jaga korban sampai diserahkan kepada perawat profesional

 Berikan bantuan selanjutnya jika dibutuhkan

Luka Pendarahan

Jantung adalah sebuah pompa yang menekan darah kesekeliling tubuh. Darah

membawa nutrien (makanan), oksigen dan air untuk semua sel tubuh.

Sistem Peredaran terdiri :

 Darah

 Jantung

 Pembuluh darah (arteri dan vena)

Darah adalah cairan berwarna merah pekat. Warnanya merah cerah di dalam arteri

(sudah dioksigenasi) dan berwarna merah-ungu gelap di dalam vena (deoksigenasi),

setelah melepas sebagian oksigen ke jaringan (menyebabkan perubahan warna) dan

menerima produk sisa dari jaringan. Sel darah merah membawa oksigen dari paru-

paru ke jaringan dan kerbondioksida dari jaringan ke paru-paru. Jumlah darah

sekitar 5% berat badan, sehingga volume rata-ratanya adalah 4 liter.

Pertolongan: Hentikan segera pendarahan

dengan menekan langsung pada bagian tubuh

yang terluka, dengan telapak tangan dulu, lalu

dengan kassa atau kain dan diikat dengan

pembalut agar pendarahan berhenti.

Hal-hal yang harus diperhatikan :

 Pendarahan harus dihentikan agar fungsi jantung tidak terganggu.

Kehilangan darah yang banyak, biasanya

dari suatu arteri, dapat mengurangi

volume darah sampai suatu tingkat dimana

darah tidak cukup untuk mengisi

pembuluh darah.



 Dalam mengikat luka pendarahan janganlah terlalu kencang agar tidak mengganggu

peredaran darah.

 Tambah bantalan diatas luka jika pendarahan masih berlanjut.

Patah Tulang

Tujuan penyelamatan untuk pengelolaan patah tulang adalah untuk menghindari

komplikasi seperti misalnya nadi, saraf atau organ ditusuk oleh tulang patah. Juga

imobilisasi bagian tulang patah akan mengurangi pergerakan dan rasa sakit pada

korban

Pertolongan : Balut tangan yang patah dengan pembalut segi

tiga atau kain yang bertujuan untuk menghentikan gerak dari

tulang yang patah (imobilisasi). Tulang kaki yang patah dapat

dibantu dengan kayu penyangga yang diikat dengan tali kain

pembalut atau perban. Dengan imobilisasi tersebut, tulang

patah tidak bisa melukai nadi atau organ di sekitarnya yang

menyebabkan pendarahan. Imobilisasi juga akan mengurangi

rasa sakit selama transportasi ke tenaga medis.

Hal-hal yang harus diperhatikan :

 Dalam mengikat luka patah tulang janganlah terlalu kencang agar tidak

mengganggu peredaran darah.

 Posisi ikatan tidak boleh langsung mengenai bagian tulang yang patah.

Apabila orang terkena luka, patah tulang, atau hal lainnya jika orang tersebut tidak

pingsan maka yang diselamatkan terlebih dahulu adalah menghentikan

pendarahannya, akan tetapi jika korban langsung pingsan maka harus meletakkan

korban dalam posisi miring (lihat bab Korban Pingsan) terlebih dahulu, kemudian baru

memeriksa bagian-bagian yang terluka.

Luka Bakar

Pertolongan :

 Semua luka bakar harus dirawat dengan pendinginan

segera untuk meminimalkan kerusakan jaringan.

 Taruh bagian yang terbakar di bawah keran air dingin,

pancuran mandi, penyiram tanaman, dan alirkan air pada

bagian itu sekurangnya selama 10 menit.



Hal-hal yang harus dilakukan :

 Lepas semua benda yang menganggu (cincin, gelang, arloji, dll.),

 Jangan mengoleskan mentega, salep, atau lotion,

 Jangan mengganggu lepuh, dengan menusuknya atau menarik kulit,

 Balut bagian yang terbakar dengan kain yang bersih dan tidak berbulu.

Korban Pingsan

Langkah-langkah atau cara dalam menolong korban, yaitu :

Bahaya : Bahaya terhadap diri sendiri, lingkungan, korban

Respon : Membangunkan dan memanggil namanya

Saluran Udara : Bukalah dan bersihkan saluran pernapasan

Pernapasan : Periksa reaksi pupil mata, dengar dan rasakan

Sirkulasi : Periksa denyut nadi (detak jantung)

Cara pemeliharaan saluran udara :

 Pada korban pingsan : lidah terletak pada bagian pangkal tenggorokan dan bisa

jatuh kebagian dalam serta menghalangi saluran pernapasan



 Untuk membuka saluran udara, angkat rahang keatas dan tarik bagian

belakang kepala – lidah akan terletak seperti semula dan saluran udara

akan terbuka.

 Jika korban diduga tulang belakang retak atau patah : jangan sekali-kali

membiarkan kepala korban bergerak keluar sehingga tidak terletak segaris

dengan tubuhnya

Pertolongan : Luruskan posisi kepala dan leher kemudian baringkan korban pada

posisi miring dengan cara satu kaki ditekuk dan satu tangan diluruskan kedepan agar

dapat menahan badan korban. Jika ada sesuatu benda di dalam mulut korban (gigi

palsu, permen), maka benda tersebut harus dikeluarkan secepat mungkin. Kendorkan

ikat pinggang korban dan buka kancing pada bagian atas baju. Periksa reaksi pupil

mata dan denyut nadi.

Tujuan Posisi Miring : Jika korban termuntah, maka cairan muntah tidak menutupi

saluran pernafasan dan paru-paru tidak tersedak muntahan. Kepala korban harus

dalam posisi mendongak agar saluran pernafasan tetap terbuka (lidah tidak jatuh dan

menutupi pangkal tenggorokan). Pada saat korban akan dibawa ke tenaga medis

terdekat, posisi korban harus tetap pada posisi miring.



Antara Sadar & Meninggal Dunia :

4 Tahap

1. Korban masih sadar: Bisa berbicara (indikator kesadaran)

Bisa merasa sakit (indikator kesadaran)

2. Korban baru pingsan: Reaksi pupil mata masih ada (indikator pernafasan)

Denyut nadi masih ada (indikator peredaran darah)

3. Baru berhenti bernafas: Diameter pupil tetap besar (indikator pernafasan)

Denyut nadi masih ada (indikator peredaran darah)

4. Baru meninggal dunia: Diameter pupil tetap besar (indikator pernafasan)

Denyut nadi berhenti (indikator peredaran darah)



Sumber : Anatomi & Fisiologi untuk Perawat, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.



Sumber : Anatomi & Fisiologi untuk Perawat, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.



2.6 Peraturan dan Perundang-Undangan



Pendahuluan

Materi ini membahas tentang peraturan dan perundang-undangan dalam pengendalian

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan

lahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2001). Kebakaran hutan dan

atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan baik di

tingkat Nasional maupun Internasional yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial

dan budaya.

Tata Laksana Pengendalian

Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan serta wajib mencegah

terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan lahan.

Setiap penanggung jawab usaha yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap kerusakan

dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan wajib mencegah,

menanggulangi, memulihkan dan mengadakan pengawasan kebakaran serta membuat laporan

berkala dengan data dan informasi lengkap (minimal 6 bulan sekali) yang ditujukan kepada

Gubernur/ Bupati/ Walikota/ dan instansi terkait.

Penanggung jawab usaha harus memiliki sarana dan prasana yang memadai untuk mencegah

terjadinya kebakaran hutan dan lahan, meliputi:

 Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran

 Peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

 Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran

 Organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan

 Pelatihan penanggulangan kebakaran secara berkala.

Wewenang dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Wewenang Pemerintah Pusat

Menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan mengkoordinasikan pemadaman

kebakaran hutan dan lahan lintas propinsi dan lintas batas negara. Adapun yang

dikoordinasikan meliputi:

a. Penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan

b. Pengembangan sumber daya manusia untuk pemadaman kebakaran

c. Pelaksanaan kerjasama internasional



Ketentuan lain dalam pemerintah pusat meliputi:

a. Menetapkan pedoman umum pemadaman kebakaran

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha

c. Pejabat pemberi izin wajib memperhatikan; kebijaksanaan nasional pengelolaan

hutan/lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, pendapat masyarakat dan kepala

adat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang

d. Kewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur dalam rangka mencegah

kebakaran hutan melalui pengembangan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan

masyarakat tradisional

Tanggung jawab BAPEDAL yaitu:

a. Mengkoordinasikan penanggulangan dan pemulihan dampak lingkungan lintas propinsi atau

lintas negara

b. Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia dibidang evaluasi dan penyusunan

strategi

c. Menetapkan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional

d. Menetapkan pedoman umum pemulihan dampak lingkungan hidup

e. Mengawasi pengendalian lintas propinsi atau lintas negara

f. Mengkoordinasi sistem informasi tentang kebakaran hutan dan lahan yang berdampak di

lintas propinsi atau lintas negara

2. Wewenang Pemerintah Propinsi

Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak dilintas kabupaten/kota.

Dalam hal ini pelaksanaannya meliputi:

a. Melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada gubernur terdekat atau pemerintah

pusat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

b. Membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran

hutan dan lahan didaerahnya

c. Menetapkan pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan menetapkan peraturan

daerah

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab

serta kemampuan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan

e. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan dan yang

meliputi: lokasi dan luas kebakaran, hasil pengukuran dampak, bahaya kebakaran terhadap

kesehatan dan ekosistem, dan langkah mengurangi dampak.



Ketentuan lainnya dalam pemerintahan propinsi meliputi:

a. Menetapkan pedoman teknis pemulihan dampak lingkungan hidup

b. Gubernur melakukan pengawasan pengendaliann kerusakan dan pencemaran yang

berkaitan dengan kebakaran hutan dilintas kabupaten atau kota

c. Melakukan pengawasan penataan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha

d. Menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah

e. Wajib memerintahkan penanggung jawab usaha untuk menghentikan pelanggaran yang

dilakukan dan melakukan tindakan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya

pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran,

melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan pemulihan.

3.Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. Adapun

tindakan-tindakan yang wajib dilakukan sebagai berikut:

a. Menanggulangi kebakaran hutan dan lahan

b. Memeriksa kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran

hutan dan lahan melalui sarana pelayanan yang telah ada

c. Mengukur dampak kerusakan dan atau pencemaran lingkungan

d. Mengumumankan pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah

yang akan dilakukan dalam rangka mengurangi dampak yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan lahan

e. Meminta bantuan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota terdekat

f. Menunjuk instansi yang berwenang

g. Mengawasi pelaksanaan pengendalian yang berkaitan dengan kebakaran hutan di

daerahnya

h. Mengawasi penataan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha

i. Menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah

j. Meningkatkan kesadaran masyarakat

k. Memberikan informasi kepada masyarakat

l. Menetapkan pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

m. Menetapkan pedoman teknis pemulihan dampak dari kebakaran hutan



Contoh penerapan manajemen organisasi untuk anggota Satkorlak PBP

INSTANSI PERANAN & FUNGSI

Gubernur / Sekda  Memberikan instruksi-instruksi, menentukan kebijakan dan

mengambil keputusan terhadap langkah-langkah

penanggulangan bencana,

 Menggalang bantuan antar kabupaten, antar propinsi, nasional

dan internasional

PANGDAM Memberikan komando kepada DANREM sampai ke KODIM

dalam memobilisasi satuan-satuan yang ada sesuai kebutuhan

untuk membantu operasi pemadaman kebakaran hutan dan

lahan

POLDA Melakukan investigasi terhadap pelaku pembakaran hutan dan

lahan dalam rangka menegakan supremasi hukum

BAPPEDA  Mencari peluang bantuan dana dan peralatan

 Mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang ada

Dinas Kehutanan  Mengkoordinasikan penanggulangan kebakaran hutan dengan

perusahaan bidang kehutanan dan UPT Departemen Kehutanan,

 Memberikan masukan teknis dan mengkomunikasikan langkah-

langkah yang diperlukan dengan SATKORLAK PBP,

 Memobilisasi Sumber Daya Manusia yang dimiliki, menggalang

sumber-sumber bantuan dana dan peralatan dari pusat

Dinas Kesehatan  Melakukan pencegahan dan penanganan medis terhadap

gangguan kesehatan masyarakat yang diakibatkan kebakaran

hutan dan lahan,

 Menggalang kerjasama dengan PMI dan LSM lainnya,

 Mendistribusikan masker dan mendirikan posko pelayanan

masyarakat

BAPEDALDA  Melakukan pemantauan perkembangan dampak kebakaran

terhadap manusia dan lingkungan,

 Melaporkan dan mempublikasikan kondisi PSI harian dan

lainnya

Departemen Perhubungan

(BMG)

 Melaporkan perkembangan cuaca (kelembaban, kecepatan

angin, curah hujan) dan lokasi kebakaran yang ditemukan oleh

pilot,

 Membantu membuat hujan buatan, survey udara dan lainnya

Dinas Pertanian,

Pertambangan, dan

Perkebunan

 Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

di wilayah kerjanya masing-masing,

 Memberikan bantuan teknis kepada SATKORLAK PBP di

tingkat Propinsi dan SATLAK PBP di Kabupaten

Dinas Kesejahteraan

Sosial

Mendistribusi bantuan bencana

ORARI & RAPI Membantu kelancaran arus komunikasi

Dinas Pekerjaan Umum  Menyediakan prasarana jalan atau bangunan yang perlu dibuat

 Menyiapkan peralatan mekanis yang diperlukan

Kantor Informasi dan

Komunikasi

Sebagai posko SATKORLAK PBP melakukan pemantauan

perkembangan yang ada dan melaporkannya kepada Gubernur



PELAPORAN

Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan wajib

melaporkan kepada pejabat daerah setempat, kemudian pejabat daerah tersebut harus

mencatatnya. Data yang harus dicatat antara lain:

a. Identitas pelapor

b. Tanggal laporan

c. Waktu dan tempat kejadian

d. Sumber yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran

e. Perkiraan dampak kebakaran yang terjadi

Setelah pencatatan, pejabat daerah setempat meneruskan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan (minimal 1 X 24 jam). Verifikasi dilakukan

oleh Gubernur/Bupati/ Walikota untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya kebakaran

dan memberi perintah kepada pihak ke tiga untuk menanggulangi kebakaran hutan atau lahan

termasuk dampaknya dengan beban biaya ditanggung pengusaha yang bersangkutan.

SANKSI DAN GANTI RUGI

Sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang ditetapkan sehingga

mengakibatkan kerusakan, pencemaran lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan dapat

dilihat melalui ketentuan sebagai berikut:

a. UU No.41/1999

 Pasal 50 ayat 3(d); setiap orang dilarang membakar hutan

 Pasal 78 ayat 3; Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3(d), diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun

dan didenda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

 Pasal 78 ayat 4; Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3(d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

dan denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

b. UU No.23 Tahun1997 Pasal 25 dan 27 dan dimuat dalam PP No.4 tahun 2001 pasal 49

Setiap pelanggaran hukum berupa pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan yang

mengakibatkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, maka penanggung jawab

usaha dan atau kegiatan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan

pengendalian tertentu.



Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan

penyelesaian tindakan tertentu tersebut. Selain dari pada itu dalam UU. No.23 Tahun

1997 ini terdapat keistimewaan berupa “Stric Liability” atas kerugian yang diderita

sebagaimana terdapat Pasal 35 (1) dan (3):

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan

berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya yang

beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan

kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3. Dalam hal ini terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana

dimaksud pada ayat 2(c), pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

c. Pasal 27 (2) UU No.5 Tahun 1991

Dibidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak

didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

d. Pasal 25 Keppres RI Tahun 1991

Fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain: “Melakukan

tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan

dan negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa

khususnya, di dalam atau di luar pengadilan. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

dapat ditempuh secara:

1. Non LIGITASI (Pasal 31): Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti

rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau

terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

2. LIGITASI (Pasal 34): Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

lingkuangan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk

membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan

untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Hakim dapat

menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian

tindakan tersebut.

3. Keistimewaan Lain: Pemberitaan sanksi pidana ditambah 1/3 bila dilakukan oleh / an.

Badan hukum, ( Pasal 45). Jika dilakukan oleh Badan Hukum, Perseroan, Yayasan dan

lain sebagainya :

 Tuntutan Pidana

 Sanksi Pidana

 Tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap :

1 . Badan Hukum yang bersangkutan.

2. Yang memberi perintah melakukan tindak pidana.

2. Atau Pemimpin (Pasal 46)



Tuntutan terhadap badan hukum/perseroan dan lain-lain panggilan ditujukan kepada :

 Tempat tinggal pengurus

 Domisili tetap pekerjaan pengurus

Hakim dapat memerintahkan pengurus menghadap sendiri ke pengadilan (Pasal 46 (3) dan

(4))

 Penjatuhan Tindakan Tata Tertib

 Perampasan keuntungan

 Penutupan perusahaan sebagian/seluruhnya

 Perbaikan akibat tindak pidana

 Mengharuskan melalukan sesuatu yang dilalaikan

 Menghilangkan akibat apa yang dilalaikan tanpa hak

 Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan selama paling lama 3 tahun.

Peraturan dan perundang-undangan bidang

perlindungan hutan

Peraturan dan perundang-undangan bidang perlindungan hutan khususnya yang terkait

dengan kebakaran hutan dan lahan yaitu:

1. UU No.41/1999, pasal 47(a), pasal 49, pasal 50 ayat 3(d), pasal 78 ayat 3 dan 4.

2. PP No.64/1957, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan

Perikanan, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah SWATANTRA TK.I. Pasal

14

3. UU No.5/1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kehutanan Bab V Pasal 15

4. UU No.4/1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III

(Pasal 5,6), Bab VII (Pasal 22)

5. PP No.28/1985, tentang perlindungan hutan, Bab IV Pasal 10 (a,b,c)

6. Keputusan Menteri Kehutanan No.195/KPTS-II/1986, tentang Usaha Pencegahan Dan

Pemadaman Kebakaran Hutan

7. UU No. 5/1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 5,

21, 33, Bab XI Pasal 39, Bab XII pasal 40

8. SK. Dirjen PHPA No.243/Kpts/DJ-VI/1994, tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Hak Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan

Lainnya

9. SK. Dirjen PHPA No.244/Kpts/DJ-VI/1994, tentang Petunjuk Teknis Pemadaman

Kebakarn Hutan

10. SK. Dirjen PHPA No.245/Kpts/DJ-VI/1994, tentang Prosedur Tetap Pemakaian

Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan

11. SK. Dirjen PHPA No.247/Kpts/DJ-VI/1994, tentang Petunjuk Strandarisasi Sarana

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

12. SK. Dirjen PHPA No.248/Kpts/DJ-VI/1994, tentang Prosedur Tetap (Protap)

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. KEP. 18

MENLH/3/1995



14. Keputusan Menteri Kehutanan No.188/KPTS-II/1995, tentang Pembentukan

Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan

15. Keputusan Menteri Kehutanan No.260/KPTS-II/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang

Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan

16. SK. Dirjen PHPA No.28/Kpts/DJ-VI/1997, tentang Sistem Komando Pemadaman

Kebakaran Hutan

17. SK. Dirjen PHPA No.46/Kpts/DJ-VI/1997, tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Dini

dan Keselamatan Kerja dalam Pemadam Kebakaran Hutan

18. SK. Dirjen PH No.222/Kpts/IV-BPH/1997 tanggal 10 Oktober 1997, tentang Petunjuk

Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran

19. Keputusan Menteri Kehutanan No.97/Kpts-II/1998, tentang Prosedur Penanganan Krisis

Kebakaran Hutan

20.SK. Gubernur Sumatera Selatan No.377/KPTS/BAN-KBLM/2002 tanggal 5 Agustus

2002, tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan

Penanganan Pengungsi (Satkorlak PBP) Propinsi Sumatera Selatan



3. MATERI PELATIHAN
TINGKAT MANAGER

3.1 Prosedur Standar Operasi



Pendahuluan

Materi ini membahas tentang prosedur standar operasi dalam manajemen kebakaran

hutan yang meliputi; kegiatan sebelum kebakaran, pada saat kebakaran dan setelah

kebakaran. Pengalaman pemadaman kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya masih

dikategorikan sangat minim dan sangat tidak efektif serta banyaknya anggota

pemadam mengalami kecelakaan. Hal ini disebabkan karena belum mengetahui

langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh komandan api, komandan regu dan

anggota pemadam itu sendiri.

Sistem Tingkat Bahaya Kebakaran

System tingkat bahaya kebakaran (Fire Danger Rating System/FDRS) selama ini

telah dikembangkan di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Timur yang berdasarkan

indeks kekeringan Keetch Byram/KBDI (Deeming, 1995). Di Sumatera Selatan

melalui proyek FFPCP (Nicolas, Anderson and Pansah, 1999) telah memasang stasiun

cuaca untuk empat kabupaten prioritas rawan kebakaran agar dapat memprediksi

tingkat bahaya kebakaran didaerah tersebut.

System KBDI dibuat berdasarkan asumsi-asumsi seperti:

1. Kecepatan hilangnya kelembaban didaerah kawasan hutan tergantung kepada

tingginya penguapan vegetasi, sedangkan besarnya penguapan vegetasi

disesuaikan dengan nilai rata-rata curah hujan tahunan.

2. kecepatan hilangnya kelembaban tanah ditentukan oleh evavotranspirasi dan

kandungan kelembaban tanah itu sendiri

3. kedalaman lapisan tanah yang dipengaruhi oleh kekeringan yang serius yang

dipengaruhi hutan dan daya hangus tanah organik memiliki kapasitas lapang

delapan inchi atau 203 mm.

Untuk mengetahui tingkat kerawanan pada suatu daerah diperlukan data asli dan

murni dari stasiun cuaca. Adapun data yang perlu diambil distasiun cuaca adalah:

 Jumlah curah hujan harian (mm);

 Temperatur harian maksimum (ºC);

 Curah hujan tahunan rata-rata.

Data-data tersebut kemudian dimasukkan kedalam spreadsheet (Microsoft Excel)

dan di hitung indeks kekeringan hariannya. Untuk mengetahui tingkat bahaya

kebakaran dibaca melalui table observasi indeks kekeringan tanah. Batas teori

indeks kekeringan tanah dari 0 sampai 2000. adapun klasifikasi tingkat bahaya

kebakaran dapat dilihat dibawah ini:



 0 s/d 999 : Bahaya kebakaran rendah (hijau)

 1000 s/d 1499 : Bahaya kebakaran sedang (kuning)

 1500 s/d 2000 : Bahaya kebakaran tinggi (merah)

Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dalam manajemen

kebakaran hutan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan yang paling dominan adalah

pengaruh cuaca. Selain itu Prosedur Operasi Standar merupakan klasifikasi kegiatan

yang akan dan harus kita lakukan pada saat itu, baik bersifat pencegahan maupun

penanggulangan. Hubungan data stasiun cuaca dengan aktifitas yang akan dilakukan

sangat berkaitan karena data dari stasiun cuaca yang sudah diolah menjadi data

tingkat kerawanan kebakaran sangat menentukan jenis kegiatan yang harus

dilakukan, disamping data tersebut dapat menunjukan kapan akan datangnya musim

kemarau berkepanjangan atau sering disebut El Niño.

Data cuaca wilayah dan El Niño :

Musim kebakaran di Indonesia sangat berbahaya dengan adanya El Niño. Beberapa

lembaga internasional melakukan pengukuran pada arus Samudera Pasifik dan suhu

pada permukaan laut kemudian dipublikasikan. perakiraan kejadian dan lamanya El

Niño biasanya dapat ditentukan setelah 6 bulan. Semakin dekat perubahan reaksi

dan waktunya, maka semakin akurat informasi elnino akan datang. Perakiraan,

persiapan dan perencanaan dalam manajemen kebakaran selain harus selalu

memperhatikan informasi terkini dan disesuaikan dengan data lokal yang ada juga

harus memerlukan waktu yang cukup.

El Niño : Informasi untuk jangka panjang biasanya diperoleh

Setelah 6 bulan (melalui Internet, Badan

Meteorologi).

Data cuaca wilayah : Diperoleh 1-4 hari mendatang dan tergantung

dengan keadaan cuaca.

Tingkat bahaya Kebakaran : Diketahui minimal setelah 3-4 hari sebelum masuk

Ketingkat yang lebih tinggi, apabila kolaborasi data

menggunakan data cuaca wilayah.

Prosedur Operasi Standar

Prosedur Operasi Standar merupakan kegiatan yang sangat digunakan dalam

pencegahan dan pemadaman. Disamping itu Prosedur Operasi Standar dipengaruhi

juga oleh tingkat bahaya kebakaran saat itu dan perkiraan El Niño sebelumnya.

Tujuan menggunakan informasi perkiraan cuaca, perkiraan musim kemarau, dan



tingkat bahaya kebakaran dalam Prosedur Operasi Standar yaitu untuk

merencanakan kegiatan pencegahan, pra penanggulangan dan pemadaman

kebakaran serta sebagai informasi tindakan apa saja yang perlu dilakukan pada

kondisi cuaca dan tingkat bahaya kebakaran saat itu. Pra-perencanaan yang perlu

dilakukan dibagi menjadi lima kelompok yang yakni prediksi El Nino lemah dan

menguat pada saat tidak ada kebakaran, tingkat bahaya kebakaran rendah, sedang

dan tinggi. Untuk lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut :

Tingkat bahaya kebakaran <500, sangat rendah dan prediksi El Niño lemah

 Tingkat bahaya kebakaran sangat rendah dan musim kemarau diperkirakan tidak

akan lama,

 Kebakaran dapat terjadi pada musim kering yang akan datang, khususnya pada

lahan dan areal yang baru ditebang,

 Pemeriksaan dan pemiliharaan peralatan yang sesuai,

 Pelatihan penyegaran bagi regu kebakaran

 Tidak perlu berpatroli,

 Peralatan baru ditambah, dan

 Penilaian bahaya kebakaran dievaluasi setiap minggu.

Tingkat bahaya kebakaran < 500, sangat rendah dan diperkirakan El Niño kuat

 Bahaya kebakaran rendah tetapi musim kemarau yang akan datang diperkirakan

akan parah,

 Kemungkinan besar ada kebakaran pada musim kemarau yang akan datang, mulai

pada daerah rerumputan dan tegakan yang baru ditebang, hingga meluas ke hutan

yang belum terjamah,

 Peralatan dipersiapkan dan dicoba pada saat pelatihan penyegaran untuk regu

kebakaran yang berpengalaman,

 Melatih pemadam kebakaran baru,

 Mempercepat pembelian peralatan baru,

 Penilaian bahaya kebakaran yang dievaluasi setiap minggu,

 Persiapan rencana patroli,

 Pembentukan regu pemadam: regu ini harus seimbang antara tenaga pemadam

baru dengan tenaga pemadam berpengalaman

 Inspeksi persiapan regu pemadam dengan mengadakan simulasi kebakaran untuk

mengetahui kemampuan patroli, kecepatan respon, komunikasi dan logistik.

Tingkat bahaya kebakaran 500-1000, rendah

 Walaupun sering hujan, api dapat membakar alang-alang pada hari panas,

 Tingkat bahaya kebakaran dievaluasi setiap hari,

 Pembuatan dan pembersihan seluruh sekat bakar,



 Melakukan patroli beberapa kali dalam sehari.

Tingkat bahaya kebakaran 1000-15000, sedang

 Tingkat bahaya kebakaran menengah, kebakaran dapat terjadi pada limbah-

limbah tebangan,

 Merencanakan patroli dan dilakukan beberapa kali dalam satu hari,

 Tingkat bahaya api dievaluasi setiap hari,

 Memberitahu masyarakat lokal tentang keadaan bahaya kebakaran,

 Patroli pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh masyarakat,

 Menghentikan dan melarang orang melewati jalan atau sekat yang berada

didaerah rawan,

 Regu pemadam kebakaran dalam keadaan siap berangkat dalam waktu 30 menit,

 Buldozer, truk pemadaman dalam keadaan siap untuk pemadaman, dan

 Memperbarui peta sumber air ketika musim kering berlanjut.

Tingkat bahaya kebakaran >1500, tinggi

 Tingkat bahaya kebakaran tinggi, jika angin deras dapat menimbulkan api loncat

di bagian depan kebakaran,

 Mempertimbangkan kembali skala operasi penebangan agar dapat meminimalisasi

terjadinya kebakaran,

 Mengadakan patroli secara terus-menerus,

 Menutup jalan atau sekat yang berada didaerah rawan,

 Regu pemadam kebakaran siap berangkat dalam waktu 5 menit,

 Tingkat bahaya kebakaran dievaluasi setiap hari,

 Bulldozer, truk pemadaman ditempatkan dekat areal yang ingin dilindungi,

dikontrol selama 24 jam, dan

 Memperbarui peta sumber air ketika musim kering bertambah parah.

Ketika terjadi kebakaran pada waktu musim kemarau, seluruh anggota pemadam

harus siap berangkat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini bertujuan agar

pada saat pemadam sampai kelokasi kebakaran, luasan yang terbakar belum begitu

besar. Beberapa kegiatan yang harus disiapkan personil pemadam pada saat

menghadapi musim kemarau yaitu:

 Mempersiapkan fisik dan stamina melalui olah raga secara rutin dan

mengkonsumsi makanan yang bergizi

 Mempersiapkan pakaian dan perlengkapan lainnya agar pada saat tiba-tiba terjadi

kebakaran personil dapat bergerak secepat mungkin.

 Setiap anggota pemadam harus ingat regunya masing-masing dan dikoordinir oleh

ketua regu.

 Mengecek dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawabnya



 Anggota pemadam harus memberikan alamat, nomer telpon atau sejenisnya

secara lengkap dan jelas agar dapat dihubungi oleh posko pemantau

kebakaran

 Setiap anggota pemadam harus siap 1 x 24 jam

Kegiatan regu pemadam sebelum, pada saat dan sesudah pemadaman kebakaran:

 Seluruh regu harus mengetahui jumlah anggota pemadam didalam regunya

 Anggota pemadam harus mengetahui jumlah dan jenis peralatan yang dibawa

 Seluruh anggota pemadam harus mengetahui fungsi dan cara pemakaian alat

 Regu pemadam harus mengetahui tempat/lokasi yang akan dituju melalui ketua

regu

 Sebelum berangkat ketua regu harus menjelaskan taktik dan teknik pemadaman

terlebih dahulu kepada anggota masing-masing

 Ketika sampai dilokasi anggota pemadam tidak boleh langsung memadamkan tanpa

instruksi ketua regu

 Carilah keterangan tentang status kebakaran saat itu. Sebagai contoh dimana

batas luar api, kemana dia bergerak, berapa cepat dia bergerak apakah ada titik

api antara anda dengan batas luar. Bila pengamatan anda sendiri tidak

memperoleh jawaban, tanyakan dengan seseorang yang dapat menjelaskan kepada

anda.

 Padamkan api secara agresip, tetapi utamankan keselamatan. Hal ini secara

keseluruhan mengingatkan bahwa pemadaman api merupakan suatu kegiatan yang

berbahaya dan mengingatkan kepada kita bahwa tak ada harta benda yang

berharga dari pada hidup manusia.

 Awalilah semua kegiatan dengan berdasarkan kepada kondisi saat ini dan

perkirakan sifat api. Elemen-elemen yang berpengaruh pada sifat api meliputi :

Cuaca, Topografi, Bahan bakar.

 Kenalilah kondisi cuaca saat ini dan ramal untuk masa akan datang. Adalah sangat

penting untuk mengetahui tentang tiga faktor cuaca yang dapat berpengaruh

terhadap sifat api : Angin, Suhu, Kelembaban Relatif

 Tetaplah waspada, tenang, berpikir jernih dan bertindak penuh pertimbangan.

 Ketika api sudah padam lakukan pembersihan sisa-sisa api dan pastikan tidak ada

lagi asap

 Setiap anggota regu harus mengecek alat yang digunakannya, kemudian dilaporkan

ke komandan regu

 Mengevaluasi kegiatan dan pelaporan



3.2 Antisipasi Kebakaran Menggunakan Peta



Pendahuluan

Materi ini membahas tentang kegunaan peta dalam mengantisipasi terjadinya

kebakaran hutan. Kejadian kebakaran hutan merupakan musibah yang besar dan

sulit dikendalikan, hal ini dipengaruhi oleh muatan dan tinggi bahan bakar, suhu

dan iklim, topografi, serta arah dan kecepatan angin.

Kegunaan Peta Dalam Pencegahan Kebakaran

Dalam manajemen kebakaran hutan peta harus akurat dan selalu diperbaharui, jika

peta tidak akurat maka pelaksanaan pemadaman kebakaran sulit diatasi terlebih

lagi kalau daerah tersebut belum dikenal oleh regu pemadam kebakaran. Peta

operasional harus memiliki informasi yang lengkap dan beda dengan peta biasa.

Pada saat akan mengadakan pemadaman peta operasional harus berada di posko,

komandan api, dan komandan regu.

Adapun fungsi peta dalam pencegahan kebakaran yaitu:

 Untuk mengetahui dearah yang mempunyai bahan bakar tebal, dimaksudkan

agar pada saat memasuki musim kemarau regu pemadam telah mengetahui

daerah-daerah yang mempunyai bahan bakar tebal. Paling tidak dapat

mengantisipasi bagaimana cara pemadaman atau penanggulanganya apabila

kebakaran terjadi didaerah tersebut.

 Untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan berdasarkan tempat, dimaksudkan

agar unit pengelola kebakaran mengetahui letak jenis-jenis tumbuhan yang

mudah terbakar dan jenis tumbuhan tahan api

 Untuk mengetahui lokasi sumber air, dimaksudkan apabila terjadi kebakaran,

regu pemadam sudah mengetahuinya letak-letak sumber air yang dapat diambil

atau yang dapat digunakan, karena biasanya pada saat musim kebakaran tiba

sumber-sumber air yang ada mengecil bahkan mengering

 Untuk mengetahui posisi menara api, dimaksudkan agar penempatan para

petugas patroli atau pengawas kebakaran lebih mudah dikontrol, sekaligus

sebagai tempat pendeteksi titik api

 Mengetahui letak jalan, sekat bakar dan sungai yang digunakan sebagai akses,

dimaksudkan ketika terjadi kebakaran besar regu pemadam akan lebih mudah

untuk mendatangi lokasi kebakaran. Selain itu dapat membantu untuk

memperpendek pembuatan ilaran api apabila harus membuat ilaran serta untuk

mengantisipasi arah penjalaran apinya.

 Mengetahui topografi, letak pemukiman, dan lain-lain, dimaksudkan untuk

mengetahui daerah-daerah yang prioritas, yang berbahaya dan yang harus

dilindungi pada saat terjadinya kebakaran.



Kegunaan Peta Dalam Pemadaman Kebakaran

Perubahan luas, tingkah laku api, dan angin sangat dominan terjadi dalam kebakaran

hutan. Oleh karena itu DANPI dan DANRU harus mengetahui dan dapat

memberikan solusi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi

dilapangan. Pada saat pemadaman kebakaran peta sangat berguna dalam

mengantisipasi berbagai macam kejadian yang akan timbul. Selain itu untuk

mengetahui letak semua sarana dan prasarana termasuk letak regu pemadam yang

sedang beroperasi.

Angin, bahan bakar, dan topografi, sangat mempengaruhi bentuk penyebaran api

dan mempunyai cara penjalaran yang berbeda-beda. Melalui peta yang akurat dan

jelas, secara operasional pemadam kebakaran hutan dapat melakukan antisipasi

sedini mungkin. Ada beberapa yang perlu dipikirkan dan diantisipasi dengan

menggunakan peta pada saat terjadi kebakaran misalnya:

 Dimana terjadi kebakaran dan seberapa besar

 Jenis tumbuhan apa yang terbakar

 Kemana arah api menjalar saat ini dan ketika satu jam kemudian

 Seberapa jauh letak pemukiman dan bagaimana cara mengatasinya

 Dimana saja letak sekat bakar, sungai atau sumber air

 Bagaimana untuk menuju lokasi tersebut

 Seberapa jauh dan panjang ilaran yang harus dibuat

 Berapa banyak ilaran api diperlukan

 Berapa regu yang diperlukan

 Peralatan apa saja yang harus digunakan

Dengan berbagai liputan informasi yang berada dipeta dan dikolaborasikan dengan

informasi dari regu atau masyakarat lokal, maka kita dapat menentukan strategi,

taktik dan teknik yang akan diterapkan.

Ada dua macam peta operasional yang diperlukan dalam pengendalikan kebakaran

hutan :

 Peta wilayah dengan skala 1:250,000 dan

 Peta areal lokal dengan skala 1:50,000 yang berisi areal di sekitar kebakaran.



Peta wilayah biasanya terletak di pos

komando yang berguna untuk

melokasi kebakaran dan mengorganisir

seluruh informasi yang diperlukan. Peta

areal lokal mempunyai skala lebih besar

dan merupakan alat bantu DANPI dalam

operasional kebakaran hutan, selain itu

peta lokal juga harus berisi informasi

yang sedetil mungkin, termasuk; lokasi

areal hutan, desa, jalan masuk, sumber

air, ladang dan tipe-tipe vegetasi.

Dalam operasional kebakaran, peta harus

mempunyai sistem grid (garis bujur dan

garis lintang). Seperti gambar disamping

menunjukan bahwa peta tersebut

menggunakan grid Universal Transverse

Mercator (UTM) dan ditambahkan garis

derajat, garis waktu per menit dan per

detik.

Garis grid berfungsi untuk mempermudah membaca peta pada saat memberikan

informasi letak titik kebakaran, sebagai contoh kebakaran terjadi dilokasi posko

merapi dan disebelah timur posko bukit batu, agar membacanya mudah maka

kebakaran di posko merapi dibaca 1F sedangkan bagian timur posko bukit batu dibaca

5B.

Pembacaan arah penyebaran dan mengantisipasi api menggunakan sistem graf telah

dilakukan diberbagai negara internasional, khususnya negara-negara yang sering

mengalami kebakaran hutan. Graf berfungsi untuk mengetahui prilaku api dan

sebagai alat bantu untuk mengetahui dimana, berapa lama dan berapa jauh kira-kira

api akan berjalan selama 30 menit, 1 jam, atau seterusnya. Selain itu dengan adanya

system graf dapat ditentukan juga seberapa banyak regu yang dibutuhkan,

peralatan yang harus dipakai, dan dimana posisi pemadam harus diletakkan serta

berapa panjang ilaran yang harus dibuat (jika diperlukan)



Graf System digunakan pada peta yang mempunyai skala 1:50.000

Proses operasi pemadaman kebakaran, graf sistem dipegang oleh DANRU atau

DANPI dikarenakan DANPI dan DANRU adalah orang yang lebih berpengalaman

dan lebih profesional dibanding anggota regu lainnya. Selain itu DANRU atau

DANPI sebagai pengambil keputusan dan merupakan orang yang bertanggung jawab

penuh terhadap semua kejadian yang timbul pada saat pemadaman.

Dengan adanya alat bantu peta dan graf sistem DANPI dapat mengantisipasi dan

mempunyai beberapa tujuan, strategi serta taktik yang tepat.

 Tujuan : Pemadaman kebakaran harus berhasil dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya tanpa hambatan satu apapun termasuk adanya korban pada saat

pelaksanaan pemadaman kebakaran. Oleh sebab itu DANPI wajib memiliki

target dan sasaran yang harus di capai pada saat kebakaran terjadi.

 Strategi : Untuk mencapai tujuan, maka diperlukan suatu rencana dan strategi

yang tepat di dalam penyerangan kebakaran, seperti penyerangan secara

langsung, paralel, dan penyerangan tidak langsung.

 Taktik : Penugasan personil untuk melakukan strategi yang telah ditentukan.

Taktik pemadaman biasanya tergantung dari luas kebakaran, tinggi bahan bakar,

tinggi lidah api dan peralatan yang digunakan

Ada beberapa kendala yang dialami oleh regu dalam mengantisipasi kebakaran

menggunakan peta dan graf, seperti:

 Peta tidak akurat dan jarang diperbaharui

 Komandan regu atau komandan api kurang memahami isi peta

 Peta yang digunakan bukanlah peta operasional

 Kecepatan angin sangat tinggi dan selalu berpindah-pindah



3.3 Struktur dan Tanggung Jawab Komando



Pendahuluan

Materi ini membahas tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi komando

pemadaman kebakaran agar dalam pelaksanaan dilapangan dapat berjalan dengan

efektif dan jelas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pelaksanaan pengendalian kebakaran harus bekerjasama antara satu dengan yang

lainnya agar pemadaman dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Struktur komando pengendalian kebakaran

Sistem Komando Kebakaran merupakan suatu sistem manajemen dalam pengendalian

kebakaran. Keberhasilan pengendalian kebakaran tergantung dari struktur komando

yang diterapkan dan efektifitas kerjanya. Peranan struktur komando sangat penting

dalam kegiatan pengendalian kebakaran salah satunya; mengelola sumber daya yang

ada ketempat kebakaran, cara menghadapi api, menentukan strategi dan taktik

pengendalian serta untuk memanajemen operasi.

Struktur komando harus fleksibel dan harus dapat beradaptasi dengan besar-

kecilnya kebakaran yang terjadi. pada saat kebakaran mengalami perubahan dari

kecil menjadi besar, maka secara operasional struktur komando juga berubah dan

setiap ada perubahan dalam struktur komando harus diberitahukan kepada seluruh

regu pemadam, misalnya; pada saat penambahan komandan sektor, komandan regu

harus mengetahui siapa komandan sektor tersebut dan harus melaporkan atau

menjelaskan semua kejadian yang timbul pada saat pemadaman. Sebaliknya ketika

kebakaran hampir padam dan perlu mengurangi regu dilapangan maka struktur

komando dapat disederhanakan.

Posisi komando juga memegang peranan yang penting dalam usaha pengendalian

kebakaran. Setiap pemimpin harus tahu kepada siapa ia bertanggung jawab dan siapa

yang menjadi tanggung jawabnya. Penambahan jumlah anggota atau regu pemadam

tidak boleh melebihi dari batas kemampuannya.

Pada saat terjadi kebakaran awal biasanya hanya diperlukan satu regu dan ketua

regunya bertindak sebagai DANPI. Tetapi akan lebih baik apabila DANPI atau

pemimpin kebakaran dibuat tersendiri sejak awal, sebab apabila sewaktu-waktu

diperlukan penambahan atau pembesaran struktur maka struktur yang ada tidak

perlu dirombak dan hal ini juga untuk mempermudah perluasan struktur.
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TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komandan Api

Pada saat diperkirakan api akan membesar atau pada saat api membesar pemimpin

kebakaran bertugas untuk mengimplementasikan struktur komando dan menempatkan

petugas pada posisi masing-masing yang telah ditentukan. Adapun tugas dan tanggung

jawab Komandan Api yaitu:

 Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan

bagian perencanaan, operasional, dan logistik
 Penganggung jawab dan mengkoordinir kegiatan pengendalian kebakaran

hutan

 Sebagai tulang pengendali pemadam kebakaran

 Menilai kejadian, menentukan staff, dan merencanakan

penyerangan/perlawanan terhadap kejadian kebakaran hutan

 Menyebarkan tugas dan menjelaskan rencana kegiatan

 Bertanggung jawab keselamatan seluruh personil pemadam

 Membuat laporan seluruh kegiatan dan diberitahukan kepada atasan atau pihak

yang terkait

Selain itu komandan api memegang komando secara keseluruhan dan pada saat

kebakaran besar komandan harus bekerja sama dengan Kepala Operasi, Kepala

Perencanaan, dan Kepala Logistik agar dapat menentukan strategi pemadaman.

Kepala Operasi

Kepala Operasi bertugas mengontrol operasi dilapangan dan mengimplementasikan

rencana pengendalian kebakaran yang telah disusun sebelumnya. Selain itu juga

kepala operasi bertanggung jawab sebagai:

 Orang yang mempunyai wewenang memberikan keputusan dibidang operasional

 Koordinasi dengan perencanaan, logistik dan pemimpin kebakaran

 Menjalankan perintah pemimpin kebakaran dan menugaskan komandan sektor

pada bagiannya masing-masing

 Membagi dan menentukan jumlah serta lokasi regu kebakaran yang diperlukan

 Menyusun strategi dan taktik dalam kegiatan kebakaran hutan



Kepala Perencanaan

Dalam manajemen kebakaran hutan, bagian perencanaan merupakan bagian yang

paling penting dalam pencegahan kebakaran hutan. Adapun tugas dan tanggung

jawabnya meliputi:

 Orang yang mempunyai wewenang memberikan keputusan dibidang perencanaan

 Merencanakan kegiatan tahunan khusus tentang kebakaran hutan meliputi;

sarana dan prasarana, biaya, waktu, dan sumber daya manusia

 Mengkoleksi, mengevaluasi dan mempersiapkan kegiatan serta mengantisipasi

sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi kebakaran

 Melakukan kegiatan perencanaan pengendalian kebakaran

 Pembuatan buku rencana kerja tahunan

 Koordinasi dengan bidang operasi, logistik dan komandan api

 Bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan perencanaan

Selain itu kegiatan-kegiatan bagian perencanaan secara teknis sebagai berikut:

 Rencana pengadaan pelatihan

 Rencana pembuatan jalan baru, sekat bakar, dan pemeliharaannya

 Rencana pembuatan dan pemeliharaan menara api

 Rencana pembuatan dan pemeliharaan sumber-sumber kantong air

 Rencana pembuatan dan perbaikan papan peringatan

 Rencana penyuluhan dan pendekatan masyarakat

 Pendataan (system tingkat bahaya kebakaran dan prakiraan cuaca)

 Meng-Update dan membuat peta baru

 Membuat rencana tata waktu dan jumlah biaya dalam rencana kegiatan

 Rencana pengadaan peralatan kebakaran

 Merencanakan SDM untuk keperluan operasional

 Mempersiapkan Rencana aksi kejadian

 Menyediakan jasa dokumentasi

 Mempersiapkan rencana demobilisasi

Kepala Logistik

Kepala Logistik harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai bagaimana dan

dimana untuk mendapatkan kebutuhan dan harus mempunyai kemampuan dibidang

administrasi. Secara umum kepala logistik mempunyai tanggung jawab terhadap enam

prinsip kegiatan pada saat kejadian kebakaran yaitu ;

 Komunikasi

 Bantuan pengobatan kepada para responden

 Makanan untuk responden



 Persediaan

 Fasilitas

 Dukungan dasar

Secara rinci kepala Logistik bertanggung jawab untuk:

 Mencatat seluruh sumber daya yang dikerahkan dan biaya yang dikeluarkan dalam

pengendalian kebakaran.

 Orang yang mempunyai wewenang memberikan keputusan dibidang logistik

 Koordinasi dengan perencanaan, operasional dan komandan api

 Melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan dibidang logistik

 Menyediakan transportasi untuk personil, peralatan, pengantaran (supply) dan

makanan termasuk juga bahan bakar, pemelihara dan keamanan untuk seluruh

peralatan serta kendaraan pada waktu kejadian serta bertanggung jawab untuk

mengontrol traffic disekitar kejadian.

 Mengorganisir dan membangun pemeliharaan atau tempat berteduh seperti ;

Pusat pengendali, control point, atau akomodasi.

 Mengkoordinir jam kerja personil, memanajemen anggaran untuk pembelian dan

pengadaan peralatan, mengurusi asuransi dan kompensasi kendala yang dihadapi,

pengumpulan data biaya.

 Menyediakan dan pemasangan radio komunikasi di daerah yang susah dijangkau,

pemeliharaan, pengaturan strategi, menentukan atau mengatur pemakaian

channel/frekuensi lokasi yang akan digunakan, dan pendataan jumlah radio yang

digunakan

 Menyediakan perobatan untuk mengobati personil yang mendapat kecelakaan,

seperti patah tulang, penyakit dalam, luka bakar, kelelahan dan kepanasan. Dimana

pelayanan medis adalah bagian yang paling penting didalam kejadian dan biasanya

termasuk dibagian besar seksi operasional

Komandan Sektor

Komandan sektor berkewajiban untuk mengontrol, memadamkan kebakaran yang

terjadi disektornya masing-masing dan melindungi komandan regu beserta regunya

pada saat pemadaman berlangsung. Selain itu komandan sektor bertanggung jawab

atas:

 Implementasi strategi pemadaman pada bagian sektor yang dipimpinnya.

 Mengalokasikan komandan regu beserta anggotanya dalam pengendalian

kebakaran.

 Memonitor perkembangan pengendalian kebakaran di sektornya dan memimpin

serta menempatkan sumber daya agar mendapatkan hasil yang maksimum.

 Melaporkan kemajuan pekerjaan, status regu dan informasi penting lainnya

kepada Kepala Operasi.

 Membuat daftar petugas yang ditugaskan dan peralatan yang dipergunakan.

 Kemampuan komandan sektor maksimum 5 regu pemadam kebakaran.



Komandan Regu

Tugas dan tanggung jawab komandan regu terdiri dari:

 Memimpin regu pemadam kebakaran.

 Melaporkan kemajuan pekerjaan, status regu dan informasi penting lainnya

kepada Ketua Sektor atau Kepala Pemadaman.

 Membuat daftar petugas yang ditugaskan dan peralatan yang dipergunakan.

 Menjaga keselamatan, produktivitas, kebutuhan dan kesejahteraan regu

 Memberikan arahan dan pembagian tugas kepada anggota regu, memberikan

arahan tentang keselamatan, lokasi kebakaran, besarnya kebakaran, peralatan

yang diperukan, prakiraan cuaca, dan hasil yang diharapkan – strategi/taktik,

struktur komando, komunikasi, keselamatan.

 Meminjam atau meminta tambahan regu dan alat pemadam

 Mengawasi pekerjaan dan koordinasi dengan regu atau atasannya,

 Memberikan informasi mengenai daerah yang aman.

 Mengembalikan peralatan.

 Dokumentasi (mencatat kejadian; waktu pemadaman, Lama pekerjaan, jumlah

pekerja, nama, peralatan, korban/cidra, dan prilaku api).

Setiap orang yang bertugas sebagai pemadaman kebakaran harus mengetahui

Struktur Komando dan perintah yang diberikan harus mendapatkan tanggapan yang

baik dan benar dari semua personil.

PENGETAHUAN & KEAHLIAN KOMANDAN

Pada saat pemadaman kebakaran seringkali anggota pemadam mengalami kecelakaan

bahkan meninggal dunia. Tragedi ini dianggap musibah dan faktor nasib tidak

beruntung. Tetapi disisi lain, terjadi kecelakaan pada anggota pemadam disebabkan

oleh pemimpin yang kurang mampu mengkoordinir dan menjaga anggotanya. Ada

beberapa hal yang perlu dilakukan dan harus dimiliki oleh komandan dalam

pengendalian kebakaran, seperti:

1. Hati-hati berfikir sebelum bertindak, bertindak sesuai keputusan yang diambil.

Dalam hal ini harus menggunakan pemikiran yang umum dan tidak pernah

mengambil asumsi terlalu rumit.

2. Mempunyai pengetahuan yang baik mengenai Prilaku Api, dan mampu menilai

kebakaran atau menginterpretasikan cuaca pada saat tiba di lokasi.

3. Menguasai cara pemadaman/pengendalian kebakaran, misalnya bagaimana dan

dimana menempatkan sekat bakar atau kapan harus melakukan bakar balik.

4. Mengetahui tentang api loncat dan titik panas, bagaimana untuk mengatasinya dan

menandai lokasi tersebut.



5. Memiliki pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan penanggulangan

kebakaran.

6. Mampu menggunakan peta dan kompas.

7. Mengerti dengan baik prosedur Mop-up dan patroli kebakaran.

8. Mengetahui prosedur pemadaman api.

9. Menguasai administrasi dan dokumentasi.

Mendirikan Pos komando.

Menetapkan dan menentukan lokasi Pos komando harus diketahui oleh semua pihak.

Pos komando dapat berupa kendaraan, trailer, fasilitas tetap atau lokasi lain yang

sesuai dengan fungsinya.

Posko kebakaran merupakan tempat menjalankan fungsi utama sistem komando.

Posko biasanya ditempati oleh komandan api. Dibawah ini adalah beberapa panduan

umum yang digunakan dalam mendirikan pos komando kebakaran:

 Lokasi posko jauh dari keramaian

 Lokasi jauh dari resiko bahaya.

 Posko dapat ditambah sesuai dengan perkembangan kebakaran.

 Keamanan posko terjamin dan selalu mengontrol akses.

 Lokasi diberi tanda seperti spanduk atau tanda khusus lainnya

 Tetap memberikan informasi tentang lokasi posko dan jalannya kegiatan melalui

radio komunikasi agar semua personil mengerti.

Pengalaman komandan kebakaran merupakan faktor kunci dalam suksesnya

manajemen pengendalian kebakaran.

Pada saat komandan kebakaran mengadakan pergantian, maka komandan yang baru

harus mengetahui perkembangan situasi kejadian atau pelaksanaan yang sedang

berjalan pada saat itu, misal:

 Status situasi

 Prioritas dan sasaran

 Organisasi yang ada sekarang.

 Sumber penempatan

 Perintah yang sedang dilakukan

 Pembangunan berbagai fasilitas

 Rencana komunikasi

 Ramalan, keprihatinan, dan masalah - masalah yang berhubungan dengan

kebakaran



3.4 Supervisi



Pendahuluan

Materi ini membahas tentang jabaran lingkaran supervisi/pengawasan yang meliputi

analisa situasi, rencana pemadaman, pengarahan regu, pembagian tugas, pengawasan

regu dan laporan perkembangan. Pada saat pengendalian kebakaran hutan perlu

memperhatikan situasi lapangan, jumlah regu, jumlah dan jenis alat, serta

perubahan-perubahan lainnya yang dapat membahayakan regu

Supervisi/Pengawasan

Tugas Supervisi adalah untuk menilai bahaya dan situasi – situasi yang tidak aman,

dan menjamin keamanan personil.

Keefektifan, efesiensi dan keselamatan anggota pemadam kebakaran beserta

peralatannya merupakan tanggung jawab komandan api. Mengetahui efektif dan

efesiensinya anggota dilihat dari segi pembagian kerja dan waktu dalam pemadaman

kebakaran. Jika anggota regu sudah melewati jam kerja maksimal dan masih

dipaksakan untuk bekerja, maka kemungkinan besar dapat menimbulkan kecelakaan

dan kerusakan alat. Hal ini harus diantisipasi dan selalu dianalisa oleh komandan api.

Perencanaan yang baik merupakan titik awal keberhasilan dalam pengendalian

kebakaran. jika sistem pengendalian tidak terencana maka seluruh kegiatan tidak

akan berjalan sesuai keinginan.

Kegiatan pengendalian kebakaran secara tehnis memerlukan beberapa perencanaan,

strategi, taktik, dan teknik pemadaman yang terarah dan sesuai dengan kondisi

lapangan sehingga pada saat pembagian kerja dan pemilihan alat dapat digunakan

atau berfungsi secara efektif. Kegiatan yang harus dilakukan dalam

supervisi/pengawasan pada saat dilapangan meliputi:

 Analisa situasi.

 Rencanakan tugas pengendalian kebakaran.

 Pengarahan kepada anggota regu.

 Pembagian tugas bagi masing-masing anggota regu.

 Pengawasan regu.

 Laporan perkembangan.

Keselamatan regu pemadam kebakaran harus selalu dikaji ulang dan apabila

keadaan/situasi di lapangan berubah secara tiba-tiba, maka perlu penyusunan

rencana alternatif. Komandan api atau komandan regu harus mempunyai beberapa

alternatif penyerangan, karena kalau cuma mempunyai satu cara/alternatif maka

pemadaman tidak akan berhasil, malah menimbulkan masalah yang lebih besar.



ANALISA SITUASI

Pada prinsipnya tujuan utama analisa situasi yaitu untuk menentukan tujuan dari

pemadaman dan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan rencana. Adapun yang harus

dianalisa dan dipertimbangkan pada saat kebakaran yaitu;

 Perluasan kebakaran.

 Prilaku api (intensitas, kecepatan penyebaran, api loncat, panjang lidah api,

dsbnya).

 Sumber daya yang tersedia.

 Cuaca, Topografi, dan Bahan Bakar.

 Aset yang terancam.

 Waktu dan jarak yang perlu diperhitungkan.

 Komunikasi.

 Areal penyelamatan dan jalan keluar untuk menyelamatkan diri.

Dalam menganalisa kejadian kebakaran, pemimpin harus berpikir lebih jauh kedepan

dan memikirkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi:

 Kebakaran (termasuk kemungkinan prilaku api terburuk).

 Bagi anggota Regu (kemungkinan terbaik dan terburuk).

 Rencanakan kemungkinan terbaik yang dapat dilaksanakan.



Rencana Pengendalian Kebakaran

Perencanaan dalam pengendalian kebakaran hutan harus dibuat secara rinci dan

dibuat daftar tindakan-tindakan yang akan diambil sesuai dengan situasi dan kondisi

yang akan terjadi. Selain itu rencana yang telah dibuat harus diketahui oleh setiap

anggota agar dapat bekerja sesuai peranan dan kemampuannya masing-masing. Dalam

penyusunan rencana pengendalian perlu dibuat berdasarkan prakiraan-prakiraan yang

akan terjadi dan berdasarkan keadaan areal. Prakiraan-prakiraan tersebut salah

satunya:

 Prakiraan kemungkinan penyebaran dan prilaku api.

 Prakiraan perubahan kecepatan dan arah angin

 Prakiraan lama waktu yang diperlukan untuk membuat sekat bakar.

 Prakiraan tempat yang akan dilakukan pemadaman langsung.

Pengarahan Anggota Regu

Pengarahan terhadap anggota pemadam merupakan langkah awal untuk melakukan

kegiatan, dimulai dari cara pemadam, lokasi yang akan dipadamkan, alat yang

diperlukan dan jumlah regu / anggota yang akan dikerahkan. Pengarahan yang

diberikan kepada regu berguna untuk mengetahui keadaan kebakaran sebelum

pemadaman. Adapun pengarahan yang disampaikan kepada regu meliputi:

 Situasi yang sedang terjadi.

 Pekerjaan yang harus dilakukan.

 Pembagian regu dan peralatan

 Kesulitan yang akan ditemui.

 Sistem komunikasi

 Jalan keluar untuk menyelamatkan diri.

Perencanaan yang baik dan regu terlatih belum bisa menjamin suatu pekerjaan akan

berhasil apabila tidak diberi penjelasan/pengarahan secara rinci tentang seluruh

kegiatan yang akan dilakukan. Ada beberapa informasi yang perlu diketahui dan

dimiliki oleh pemimpin kebakaran, sebelum memberikan pengarahan kepada

anggotanya, seperti:

 Informasi situasi/keadaan kejadian

 Peta lapangan/peta areal kebakaran.

 Perluasan kebakaran.

 Bagaimana usaha pemadaman dapat dilakukan.

Diskusikan tentang tugas yang harus dilaksanakan dan waktu penyelesaiannya kepada

anggota regu secara tegas dan jelas. Selain itu atur strategi penggunaan peralatan

dan penggunaan air dalam pemadaman kebakaran. Memberikan penjelasan kepada



anggota pemadam bukanlah pekerjaan yang mudah dan bukan juga pekerjaan

yang sulit, namun tergantung dari cara bagaimana kita menyampaikannya. Secara

umum yang perlu diperhatikan dalam memberikan penjelasan yaitu:

 Gunakan suara yang keras agar semua regu dapat mendengarkannya.

 Bicara secara singkat, padat dan jelas.

 Penuh percaya diri dan mampu menarik perhatian anggota.

Pembagian Tugas

Setiap anggota regu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus

diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. pembagian tugas bertujuan

agar setiap kegiatan yang akan dilakukan tidak tumpang tindih dan dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan. Dalam operasional kebakaran

hutan, seorang pemimpin perlu menyusun, membagi, dan merencanakan seluruh

aktivitas dan kebutuhan yang akan digunakan. Secara umum ada beberapa poin yang

perlu disupervisi/diawasi pada saat pemadaman berlangsung, antara lain:

 Daftar pekerjaan yang harus diselesaikan.

 Penambahan regu.

 Pembagian tugas dalam anggota regu.

 Peralatan yang diperlukan.

Pada saat melaksanakan kegiatan perlu diperhatikan tahapan atau urutan kerja yang

menjadi prioritas agar dalam pelaksanaannya dapat dikerjakan secepat mungkin.

Berikut contoh tahapan/urutan kerja yang prioritas:

Contoh 1 : Urutan pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam pembuatan sekat bakar.

 Menebas dan membersihkan vegetasi/tumbuhan dengan menggunakan peralatan

tangan.

 Pastikan sekat benar-benar bersih.

 Singkirkan semua material yang dapat terbakar dari sekat bakar.

 Tugaskan patroli sepanjang sekat bakar untuk memastikan api tidak

menyeberang.

Contoh 2 : pembagian tugas dan urutan kerja pada pompa portabel.

 1 orang operator mesin pompa.

 2 orang pemegang/menggulung selang.

 1 orang pemegang nosel.

 Bawa peralatan ke tempat kebakaran.

 Pasang pompa sehingga siap beroperasi.



Menambah Pengalaman Anggota Pemadam

Menambah pengalaman anggota regu sangat penting didalam kebakaran hutan, karena

setiap anggota mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dan setiap komandan juga

harus mengetahui pengelaman/kemampuan yang dimiliki anggotanya. hal ini berguna

agar tugas yang diberikan kepada anggota sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Jika kemampuan dari anggota regunya tidak diketahui, maka setiap tugas yang

diberikan tidak akan sempurna dibandingkan orang yang brepengalaman. Pengalaman

dan pengetahuan dalam kebakaran hutan dapat diperoleh melalui; pelatihan,

lokakarya, pemadaman, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui seberapa banyak

pengalaman anggota tentang kebakaran hutan, komandan perlu menanyakan beberapa

hal salah satunya:

 Pelatihan pemadaman kebakaran yang pernah diikuti.

 Pengalaman dalam pemadaman kebakaran.

 Pengetahuan dasar tentang kebakaran.

Pembagian Tugas

 Tentukan beban kerja yang pantas.

 Sesuaikan kemampuan/keahlian dengan tugas yang diberikan.

 Sesuaikan kemampuan fisik dengan beban tugas fisik.

 Sesuaikan pengalaman yang dimiliki dengan bahaya yang mungkin terjadi.

 Tempatkan anggota yang belum berpengalaman berpasangan dengan teman yang

lebih berpengalaman.

Penggunaan Peralatan.

 Peralatan yang diberikan kepada anggota regu harus sesuai dengan kemampuan

anggota dan fungsi alat sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

 Peralatan harus keadaan baik dan efesien dilapangan.

 Pada saat kerja anggota harus berhati-hati menggunakan alat agar terhindar

kecelakaan atau cidera.

Pengawasan anggota regu
Supervisi/pengawas harus mempunyai daftar urutan kerja yang baku agar setiap

kegiatan pengendalian kebakaran dapat dikoordinir dengan baik. Adapun yang perlu

kaji dan diamati selalu oleh supervisi dalam pengendalian kebakaran:

 Apakah setiap anggota mengetahui tugas mereka?

 Apakah regu bekerja sebagai 1 tim?

 Sudahkah keahlian dari setiap anggota regu dimanfaatkan?

 Sudahkah defisiensi diperbaiki?

 Sudahkan sumber perselisihan dan masalah dalam regu diselesaikan?

 Apakah saran dari anggota regu telah dipertimbangkan?



Laporan Perkembangan

Laporan kejadian dalam kebakaran hutan biasanya dimulai pada saat pertama

kali api ditemukan sampai ketika api sudah dipadamkan. Laporan pada saat api

ditemukan meliputi; lokasi kebakaran, luas kebkaran, bahan bakar, kecepatan

dan angin. Pada saat pemadaman pertama biasanya hanya memerlukan tenaga

satu regu dan jika api membesar maka jumlah regu dan peralatan harus

ditambah. Satu regu pemadam merupakan bagian kecil dari struktur organisasi

pemadam kebakaran skala besar.

Sebagai bagian dari tim dalam organisasi dan bertanggung jawab melaksanakan tugas

yang telah ditetapkan, seorang komandan harus melaporkan secara akurat situasi

yang terjadi dan hasil kerja regunya pada saat kejadian kebakaran. Laporan kejadian

dari komandan regu dapat mempermudahkan komandan api untuk memperkirakan dan

melaksanakan kegiatan pemadaman pada saat itu atau beberapa waktu kemudian.

Jika kebakaran besar komandan regu harus melaporkan kejadian kepada komandan

sektor, tapi apabila kebakaran kecil komandan regu dapat memberikan laporan

secara langsung kepada komandan api. Laporan yang diberikan oleh komandan regu

pada prinsipnya untuk memberitahukan keadaan atau perkembangan kegiatan regu

pemadam dilapangan. Adapun yang harus dilaporkan meliputi:

 Identitas dan posisi regu

 Status kebakaran dan prilaku api

 Kemajuan pemadaman

 Setiap masalah dalam usaha pengendalian kebakaran.

 Kondisi regu dan peralatan

 Keperluan tambahan yang dibutuhkan.

 Kondisi cuaca dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kapan harus melapor?

Ketika situasi telah diatasi, laporan cukup dilakukan setiap 30 menit sekali. Hal ini

diperlukan supaya kondisi regu selalu dapat diketahui.

Laporan harus lebih sering diperlukan apabila terjadi perubahan situasi dan

membahayakan.

Seorang komandan regu tidak boleh mematuhi perintah yang dapat membahayakan

anggota regunya dan setiap menghadapi bahaya atau kesulitan komandan regu harus

melapor kepada komandan sektor.



3.5 Kepemimpinan



Pendahuluan

Materi ini membahas tentang kepemimpinan dan cara memimpin yang baik

dalam struktur pengendalian kebakaran hutan, sehingga kebakaran dapat

dikendalikan dengan maksimal dan berhasil. Kesejahteraan dan keberhasilan

regu sangat tergantung pada orang yang memimpin karena pemimpin merupakan

pengendali regu atau anggota dalam pemadaman kebakaran selain itu sebagai

penentu arah bagi anggota sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kriteria pemimpin

Seorang pemimpin harus selalu mengembangkan kemampuannya dan kemampuan

regu, hal ini bertujuan agar apabila tejadi sesuatu atau timbul masalah yang

lebih besar dari sebelumnya maka seorang pemimpin atau anggota akan lebih

mudah menangani/mengendalikannya. Seorang pemimpin yang baik harus

memiliki beberapa kriteria seperti berikut:

 Menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri serta berusaha untuk

selalu memperbaikinya

 Memikul tanggung jawab yang diberikan

 Memimpin dan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya.

 Mengawasi dan memastikan bahwa tugas yang diberikan dapat dimengerti

serta berhasil dilaksanakan.

 Mengenal dan menjaga kesejahteraan setiap anggota regu.

 Meningkatkan kemampuan anggota regu.

 Membuat keputusan yang bermanfaat dan tepat waktu.

 Melatih anggota sebagai tim dan memperkerjakannya sesuai dengan

kemampuan masing-masing.

 Memberikan penjelasan/pengarahan kepada anggota regu.



Kesempurnaan Pemimpin

Pemimpin dapat sukses apabila mengetahui keterbatasan dan kemampuan

dirinya sendiri serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Sehingga segala

sesuatu yang dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Untuk

menyempuranakan diri sendiri dapat diperoleh dengan cara:

 Mempelajari keberhasilan atau kegagalan dari pemimpin lain.

 Mempelajari kemampuan berkomunikasi.

 Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan berusaha untuk mendapatkannya.

Pelaksanaan dan tanggung jawab

Calon pemimpin yang baik adalah calon yang mampu dan mau belajar memikul

tanggung jawab yang diemban atasannya dan mempersiapkan diri apabila suatu

saat harus menggantikannya. Seorang calon pemimpin juga harus lebih kreatif,

berinisiatif, bersemangat, bijaksana, jujur dan berpengalaman.

Pada saat menghadapi masalah yang serius dan masalah tersebut hanya mampu

diselesaikan oleh pemimpin, sedangkan pemimpin pada saat itu sedang

berhalangan, maka calon pemimpin harus mampu dan berani mengambil inisiatif

atau langkah-langkah yang sekiranya sama dengan yang akan dilakukan oleh

pemimpin seandainya pemimpin tersebut ada ditempat.

Pemimpin harus sanggup menerima semua tugas yang diberikan oleh atasannya

dan mampu melaksanakannya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan

yang dimilikinya. Selain itu seorang pemimpin harus juga mau menerima kritik,

mengakui kesalahan dan mempunyai pendirian yang dianggapnya benar.

Pemimpin kebakaran harus bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang

dilakukan oleh anggotanya.

Memimpin sambil memberikan contoh

Pada saat terbentuknya struktur komando dalam pemadaman kebakaran,

seorang komandan secara tidak langsung dapat memberikan contoh kepada

anggotanya seperti: cara menganalisa suatu kejadian, memerintah,

memberikan pengarahan, hubungan dengan anggota, mengambil

kebijakan/keputusan dan lain-lain. Disamping itu pemimpin harus mampu

menciptakan semangat regu dan memberikan contoh dalam mengendalikan

anggota atau struktur komando yang dipimpinnya.



Sikap seorang komandan regu yang patut dicontoh adalah:

 Berfisik sehat dan bermental siaga.

 Mampu menahan emosi.

 Tetap tenang dan percaya diri dalam segala situasi.

 Menjaga disiplin dalam diri sendiri.

 Memperlihatkan inisiatif.

 Loyal terhadap pemimpin dan anggota regu.

 Menerima kesalahan diri sendiri dan dari orang lain.

 Berbagi masalah dengan anggota regu.

 Menambah pengetahuan untuk menjaga efisiensi

 Menghormati atasan dan anggota regu.

Faktor kegagalan kerja

Faktor kegagalan dalam mengendalikan kebakaran biasanya tidak terlepas

dari sistem komando yang rancu dan setiap perintah yang diberikan oleh

pemimpin selalu tidak benar atau tidak jelas, sehingga pada

pelaksanaannya anggota regu mengalami kesulitan dan akhirnya pekerjaan

menjadi lamban.

Setiap pemimpin kebakaran wajib mengetahui dan bertanggung jawab penuh

atas perintah yang diberikan kepada anggota regu, oleh karena itu setiap

pemimpin harus mengetahui bahwa perintah yang diberikan dapat diterima

dengan baik dan jelas, bagaimana caranya dan sejauhmana

pelaksanaannya, kemudian mengetahui apakah pekerjaan yang

diperintahkan tersebut dilaksanakan sampai selesai atau tidak.

Untuk membantu meminimalisasi kegagalan dan agar pekerjaan dapat

berhasil, perlu memperhatikan beberapa hal seperti dibawah:

 Pastikan bahwa instruksi diperlukan dan benar.

 Gunakan garis kepemimpinan yang ada.

 Belajar untuk memberikan instruksi yang sederhana dan jelas.

 Memberanikan anggota regu untuk bertanya, apabila instruksi yang

diberikan tidak jelas.

 Pastikan instruksi yang diberikan kepada regu telah dimengerti dengan

jelas.

 Mengawasi apakah instruksi tersebut dilaksanakan dengan baik dan

benar.

 Memberikan semua kemudahan yang ada agar dapat membantu anggota

regu dalam melaksanakan tugas.



Mengenal dan memperhatikan kesejahteraan anggota regu

Seorang pemimpin/komandan regu harus mengenal anggotanya dengan baik

dan selalu memperhatikan kesejahteraannya agar hubungan antar satu

sama lain dapat terpelihara dan mendapatkan hasil kerja yang maksimal.

Terpeliharanya hubungan yang baik bukan cuma dapat menghasilkan kerja

yang maksimal tetapi juga menjaga kekompakan dan memberikan semangat

kerja yang tinggi sehingga setiap ada kegiatan atau pengendalian

kebakaran akan lebih mudah dilaksanakan walaupun kegiatan tersebut

mengandung berbagai macam resiko.

Adapun sifat-sitat yang harus dimiliki pemimpin kebakaran atau ketua regu

terhadap anggotanya yaitu:

 Bersifat terbuka.

 Selalu memperhatikan kondisi kerja.

 Bijaksana dan adil dalam semua urusan dengan anggota regu.

 Selalu berusaha menolong apabila anggota regu mempunyai masalah.

Mengembangkan kemampuan regu

Untuk meningkatkan kinerja anggota regu yang optimal, pemimpin kebakaran

atau komandan regu harus membantu meningkatkan dan mengembangkan

kemampuannya masing-masing serta memberikan kepercayaan penuh apabila

kegiatan tersebut akan mendapatkan hasil yang positif. Selain itu juga

pemimpin harus memberikan kesempatan agar anggotannya berani berinisiatif

dan menerima tanggung jawab

“Tidak membantu anggota regu yang mendapat kesulitan adalah

contoh kepemimpinan yang buruk”.

Beberapa hal yang harus diingat dan harus dilakukan oleh komandan regu

terhadap anggotanya dalam melaksanakan kegiatan:

 Gunakan garis kepemimpinan.

 Memberitahukan kepada anggota regu apa yang harus dilakukan dan

bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan.

 Tidak mencampuri tugas anggota, kecuali diperlukan.

 Harus mengetahui tugas dan kegiatan yang telah diselesaikan dan mau

memberi pujian kepada anggota.



 Mengoreksi atau mengevaluasi perkerjaan yang salah secara konstruktif

dan diam-diam.

 Membantu anggota regu dan mempercayai semua hasil yang akan

dikerjakan, kecuali apabila pekerjaan tersebut ternyata penyimpang dari

keinginan.

 Berlatih untuk membuat kesimpulan yang memungkinkan menurut logika dan

berdasarkan faktor-faktor yang ada sebelum mengambil keputusan.

 Perencanaan yang dibuat harus lebih jauh ke depan dan mempersiapkan cara

pemecahannya apabila terjadi masalah yang besar

 Jika terjadi masalah yang besar, maka komandan harus mempertimbangkan

saran, anjuran atau pendapat anggota regu dan memikirkan dampak

keputusan yang akan diambil

 Selalu memberikan informasi terbaru kepada anggota regu, agar dapat

membantu berpikir.

Siapkan beberapa rencana alternatif apabila kondisi di lapangan mengalami

perubahan dan kemudian jelaskan kepada anggota regu agar mendapatkan

kesepakatan dan kekompakan.

INGAT!!! Jangan tetap mempertahankan rencana yang tidak patut

dilaksanakan.

Membuat keputusan yang bermanfaat dan tepat waktu

Mencari peluang waktu yang tepat sangat sulit ditemui dan jika seorang

komandan tidak berani untuk mengambil keputusan pada saat yang tepat

itu, maka seorang komandan tersebut akan kehilangan peluang atau

kesempatan sekaligus secara tidak langsung komandan akan kehilangan

kepercayaan dari anggota regu.

Kuasai keadaan secepatnya dan buat keputusan yang jelas dan tegas terutama

saat membuat dan menyelesaikan rencana.

Kemampuan untuk membuat keputusan yang jelas dan tegas diperoleh dari:

 Perencanaan yang matang.

 Selalu mempunyai informasi perkembangan yang terbaru.

 Berpikir ke depan mengenai perubahan yang mungkin terjadi.



Melatih anggota sebagai tim dan diperkerjakan sesuai dengan

kemampuan

Kerja secara kelompok merupakan kunci kesuksesan dalam pengendalian

kebakaran hutan, oleh karena itu regu pemadam tidak diperbolehkan untuk

bekerja sendiri-sendiri. Selain itu anggota regu pemadam dituntut untuk dan

harus selalu dikembangkan pada setiap pelatihan.

Setiap anggota regu akan memberikan yang terbaik apabila hal tersebut

mempunyai tujuan dan kemajuan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut

harus dilakukan hal-hal seperti berikut:

 Latihlah regu sebagai anggota tim untuk menciptakan dan menjaga

semangat kebersamaan.

 Gunakan program pelatihan yang terbaru.

 Buat pelatihan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

 Pastikan setiap anggota regu mengetahui bagaimana cara kerja dan cara

menggunakan peralatan mereka.

 Jelaskan agar setiap anggota mengerti pentingnya peran mereka dalam

keberhasilan regu.

 Tentukan tugas anggota sesuai dengan kemampuan masing-masing.

 Gunakan kemampuan regu yang optimal sebelum meminta bantuan.

Memberikan pengarahan

Regu yang mendapatkan informasi lebih banyak akan mendapatkan bekal yang

cukup dan memiliki semangat yang lebih tinggi serta lebih pencaya diri,

dibandingkan dengan regu yang kurang mendapatkan informasi, baik informasi

tentang situasi kebakaran maupun kondisi lapangan. Agar anggota regu

mengetahui seluruh keadaan dan hal-hal yang akan dilakukan maka komandan

harus memberikan penjelaskan atau pengarahan seperti berikut:

 Jelaskan mengapa tugas tersebut harus dilaksanakan dan bagaimana cara

melakukannya.

 Periksa kembali apakah informasi telah disampaikan menurut garis komando.

 Informasikan kepada pihak terkait mengenai kegiatan, kemajuan, dan

keberhasilan regu.

 Keberhasilan sebuah regu pemadam kebakaran tergantung dari kemampuan

komandan regu mengkoordinir anggotanya dan bisa menyetukan anggota

sebagai satu kesatuan regu/kelompok.

 Dari kegiatan diatas yang perlu juga kita lakukan adalah menampakkan rasa

bangga kita kepada anggota kita atas keberhasilan yang telah dicapai.



Komandan regu yang berhasil adalah yang:

 Tegas dalam mencapai tujuan,

 Jujur,

 Bersahabat dengan anggota regu.

Cara untuk memperkuat dan menggali pengetahuan dalam bidang kepemimpinan

dapat juga diperoleh dengan cara mempelajari tentang beberapa artikel

tentang kesuksesan seorang pemimpin (pengusaha atau politikus) dan

diharuskan untuk mengidentifikasi karakteristik apa yang membuat pemimpin

tersebut berhasil dalam kepemimpinannya?

(Sukarno, Churchill, Bill Gates, Clinton, dsbnya.)
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SINGKATAN DAN AKRONIM

BAPEDALDA Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BMG Badan Meteorologi dan Geofisika
DANPI Komandan Api
DANRU Komandan Regu
DANSEK Komandan Sektor
EU European Union
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations
FDRS Fire Danger Rating System
SSFFMP South Sumtra Forest Fire Management Project (EU)
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenardeit

(Instansi Kerjasama Teknis Jerman)
HPH Hak Pengusahaan Hutan
HTI Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
ICAO International Civil Aviation Organisation
IFFM Integrated Forest Fire Management Project (GTZ)
IPB Institut Pertanian Bogor
ITTO International Tropical Timber Organisation
KBDI Keetch Bryam Dry Indeks
Kepmen Keputusan Menteri
Kpts Keputusan
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
MenLH Menteri Linkungan Hidup
MenHut Menteri Kehutanan
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration
TNI Tentara Nasional Indonesia
PEMDA Pemerintah Daerah
PEMKO Pemerintah Kota
PP Peraturan Pemerintah
PHPA Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
PSDA Pengelolaan Sumber Daya Alam
PT. Perseroan Terbatas
Pusdalkarhutla Pusat Pengendalian dan Kebakaran Hutan dan Lahan
Satgasdamkarhut Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan
SCKPFP (EU) South and Central Kalimantan Production Forest Project
SK. Surat Keputusan



LAMPIRAN :
ISTILAH MANAJEMEN KEBAKARAN

Istilah-istilah dalam buku ini mengikuti standar yang dikeluarkan oleh Food and
Agriculture Organisation of the United Nations (FAO, 1986) dan negara-negara
yang menggunakan bahasa Inggris (McPherson et al., 1990; Chandler et al., 1991)

• Anchor Point - Titik Awal: Titik awal serangan: Tempat yang baik untuk
membuat ilaran api, dan sebagai lokasi yang menguntungkan biasanya sekat
bakar alam. Tempat tersebut dipilih karena akan memperkecil kemungkinan
kebakaran dapat mendahului regu pemadam kebakaran ketika mereka membuat
ilaran api.

• Attack Line - Garis Penyerangan: Garis slang yang sudah dipasang pada pompa
dan siap untuk dipakai menyerang kebakaran.

• Back Fire - Bakar Balik: Api yang menyebar, biasanya sengaja dinyalakan agar
menyebar secara berlawanan dengan angin atau menurun kelerengan. [Bakar
balik adalah api yang menyebar pada tanah rata tanpa ada angin.]

• Backpack Pump - Pompa Punggung: Pompa yang dioperasikan dengan tangan
yang diisi dari tempat yang berikatan biasanya terletak di punggung.

• Bulldozer: Sebuah traktor dengan alat penggoresan yang telah terpasang.

• Burn - Areal yang sudah terbakar.

• Chain of command - Rantai komando: Susunan tingkat dan kewenangan dalam
sebuah organisasi.

• Command - Sistim komando: Pelaksanaan pemberian perintah, urusan dan/atau
pengendalian pemadaman kebakaran oleh karena adanya kewenangan yang
didasarkan hukum, administrasi atau penugasan.

• Contain a fire - Membatasi areal kebakaran: Melaksanakan kegiatan
pemadaman yang diperkirakan akan dapat membatasi kebakaran didalam
pembatas yang sudah ditentukan dengan kondisi yang ada pada saat itu.

• Control a fire - Patroli: Pembuatan garis pengendali yang mengelilingi
kebakaran dan memadamkan semua titik panas hot spot yang mengancam garis
pengendali tersebut sampai diperkirakan garis pengendali dapat bertahan
sendiri.

• Control Line - Garis Pengendalian: Semua rintangan kebakaran yang terjadi
secara alami atau buatan serta sisi kebakaran yang telah dirawat untuk
mengendalikan kebakaran.

• Crew Boss - Pemimpin Regu Kebakaran: Seseorang yang biasanya memimpin 5
sampai 20 pemadam kebakaran dan bertanggung jawab atas tindakannya untuk,
keamanan dan kesejahteraannya.

• Crown Fire - Kebakaran Tajuk: Kebakaran yang berpindah-pindah dari tajuk
pohon ke tajuk pohon lain secara bebas dari kebakaran dipermukaan.



• Direct Attack - Serangan Langsung: Perlakuan pada bahan yang sedang
terbakar pada sisi kebakaran yang aktif sebagai percobaan mengendalikan
kebakaran tersebut (misalnya, membasai, menutupi, memisahkan bahan yang
sedang terbakar dari bahan yang belum terbakar).

• Dead Fuels - Bahan Bakar Mati: Bahan bakar yang telah kering dan mudah
terbakar, dimana kelembabannya tergantung pada kelembapan cuaca
(kelembapan relatif dan hujan), suhu udara dan radiasi sinar matahari.

• Drip Torch - Penyulut Api/Obor Api: Peralatan tangan yang digunakan untuk
menyalakan kebakaran yang direncanakan atau bakar balik dengan meneteskan
bahan bakar yang sedang terbakar diatas bahan lain yang ingin dibakar.

• Early Burning - Pembakaran Terkendali: Kebakaran yang direncanakan yang
dilaksanakan pada musim kering sebelum semak-semak kering atau sebelum
daun gugur; sebagai upaya pencegahan untuk kerusakan kebakaran yang lebih
parah.

• Escape Route - Jalan Menyelamatkan Diri: Jalan keluar dari tempat berbahaya;
harus direncanakan lebih dahulu.

• Escape Fire - Kebakaran yang Meluas: Kebakaran yang telah meluas dan
melebihi kemampuan pemadaman yang ada ditempat.

• Fire Behaviour - Prilaku Api: Prilaku api terhadap berbagai macam bahan
bakar, cuaca dan topografi.

• Fire Boss - Komandan Kebakaran: Komandan saat kejadian: Orang yang
bertanggung jawab atas semua kegiatan pemadaman kebakaran dan pelayanan
pada lokasi kebakaran.

• Fire Break - Sekat Bakar: Sekat bakar memisahkan bahan bakar yang
digunakan untuk membagi, menghentikan dan mengendalikan luasnya
kebakaran, atau untuk membuat garis pengendalian agar regu kebakaran dapat
memadamkan kebakaran. Disini sama sekali tidak ada bahan bakar, yang ada
hanya tanah.

• Fire Crew - Regu Pemadam Kebakaran: Istilah umum untuk kelompok 5 - 20
pemadam kebakaran yang bekerja sebagai satu unit.

• Fire Front - Arah Kebakaran: Bagian kebakaran dimana ada pembakaran yang
terjadi secara terus-menerus. Selain ada ketentuan lain ini dianggap sebagai sisi
utama dari batas kebakaran.

• Fire Guard - Pemantau Kebakaran: Istilah umum untuk seorang pemadam,
penjaga menara api, orang patroli, penjaga pencegahan atau orang lain yang
dibayar untuk mencegah dan/atau mendeteksi dan memadamkan kebakaran.

• Fire Hazard - Tingkat Resiko Terbakar: Campuran bahan bakar yang ditentukan
oleh jumlah, tipe, kondisi, kepadatan dan lokasi yang akan menentukan, baik
kemudahan api menyala maupun kesulitannya untuk memadamkan.



• Fireline - Ilaran Api: Biasanya areal apapun yang telah di buka/dibersihkan
yang digunakan untuk mengendalikan kebakaran; khususnya bagian garis
pengendalian

dimana semua bahan yang mudah terbakar telah dihilangkan dengan menggaruk
atau menggali sampai hanya tanah mineral.

• Fire Management - Manajemen Kebakaran: Semua kegiatan yang
dilakukan/yang perlu untuk menyelamatkan hutan dari kebakaran; serta
penggunaan kebakaran untuk keperluan/tujuan pengelolaan lahan.

• Fire Pre-suppression - Pra-penaggulangan Kebakaran: Kegiatan yang dilakukan
sebelum ada kebakaran untuk menentukan pemadaman yang lebih efektif.
Termasuk perencanaan secara keseluruhan, recruitment dan pelatihan personil
pengendali kebakaran, pembelian dan pemeliharaan peralatan kebakaran,
perawatan bahan bakar dan pembuatan, pemeliharaan serta perbaikan sistim
sekat bakar, jalan, sumber air dan garis pengendalian.

• Fire Prevention - Pencegahan Kebakaran: Semua tindakan yang dilakukan
berkaitan dengan manajemen kebakaran, manajemen hutan, penggunaan lahan
dan masyarakat, yang mungkin berhasilkan pencegahan kebakaran atau
pengurangan parah dan luasnya kebakaran.

• Fire pump - Pompa Pemadam: Pompa dengan mesin, yang biasanya
menggunakan bensin, didesain khusus untuk penggunaan pada saat
memadamkan kebakaran. Dapat diangkat oleh orang atau dengan skids atau
gandengan.

• Fire Rake - Penggaruk Api: Kombinasi penggaruk dan alat memotong dengan
pegangan yang panjang, mata pisaunya dibuat sebagai satu garis dengan tiga
atau empat gigi yang ditajamkan.

• Fire Report - Laporan Kebakaran: Berkas resmi kebakaran, termasuk informasi
tentang penyebabnya, lokasi, kegiatan yang dilaksanakan, kerusakan dan
kerugian dari awal kebakaran sampai pemadaman.

• Fire Shovel - Sekop: Sekop yang didesain untuk pembuatan aliran api; dengan
mata pisau yang meruncing ke ujung dan kedua sisi ditajamkan untuk
menggaruk, menggali dan memotong.

• Fire Suppression - Pemadaman Kebakaran: Pengendalian Kebakaran: Segala
kegiatan yang terkait dengan operasi pemadaman, mulai dari pengetahuan
sampai pemadaman.

• Fire Swatter - Penyekap Api: Peralatan penanggulangan kebakaran, kadang-
kadang diimprovisasikan, digunakan pada saat serangan langsung untuk
memukul lidah api sepanjang sisi kebakaran; mungkin hanya cabang pohon
yang hijau (hidup) atau kain karung yang basah atau peralatan yang dibuat
khusus (misalnya sepotong belting fabric yang terpasang dengan pegangan
yang panjang).

• Fire Tool Cache - Pos Lokal Tempat Penyimpanan Peralatan: Sejumlah
peralatan kebakaran yang dikumpulkan dalam jumlah tertentu dan/atau unit



standar di tempat yang strategis dan khusus untuk penggunaan pada saat
penanggulangan kebakaran.

• Fire Triangle - Segitiga Api: Peralatan pelatihan dimana sisi segitiga di gunakan
untuk menggambarkan apa yang perlu bila ada api, yaitu oksigen, panas dan
bahan bakar. Kalau salah satu dari ini dihilangkan apinya akan mati.

• Foam - Pembusaan: Kimia yang dimasukkan ke dalam air yang mengalir
(melalui nozzel khusus atau pencampuran sebelumnya) untuk membuat aliran
busa yang dikelilingi oleh air dan kimia yang dapat memadamkan kebakaran.

• Fuel - Bahan Bakar: Segala bahan tumbuhan yang dapat dibakar di dalam
hutan, tipe-tipe vegetasi lain dan sisa-sisa dari kegiatan pertanian.

• Fuelbreak - Sekat Bakar: Biasanya areal seluas 20 - 300 meter dimana vegetasi
asli dirubah agar kebakaran yang masuk ke dalam areal tersebut dapat di
kendalikan dengan lebih mudah. Dalam sekat bakar kadang-kadang ada ilaran
api (misalnya jalan, atau parit buatan) yang dapat diperlebar secara cepat
dengan menggunakan peralatan tangan atau api.

• Fuel Management - Manajemen Bahan Bakar: Kegiatan yang memudahkan
untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi kesulitan mengendalikan
bahan bakar hutan melalui cara mekanis, kimia, biologi atau api.

• Fuel Type - Tipe-tipe Bahan Bakar: Campuran unsur bahan bakar yang dapat
diidentifikasikan dari jenis, bentuk, ukuran kepadatan yang khusus atau sifat-
sifat lain yang akan menyebabkan penyebaran kebakaran yang dapat
diprediksikan atau kesulitan pengendalian dengan kondisi cuaca tertentu.

• Ground Fire - Kebakaran bawah Tanah: Kebakaran yang membakar bahan-
bahan organik pada lapisan tanah (misalnya lumut) dan biasanya pada saat yang
sama diikuti daun-daun yang jatuh serta semak-semak.

• Hand Crew - Regu Peralatan Tangan: Regu darat: Regu kebakaran yang dilatih
dan diperlengkapi untuk memadamkan kebakaran dengan menggunakan
peralatan tangan.

• Hand Line - Parid Buatan: Aliran Api yang dibuat dengan peralatan tangan.

• Handie-Tanlkie/Walkie-Talkie - Radio Komunikasi: Radio pegangan dua jalur
digunakan untuk berkomunikasi saat terjadi kebakaran.

• Hose-Lay - Sistim Selang: Sistim memasang sepotong selang dan
perlengkapannya di darat; di mulai dari unit pompa air pertama dan berakhir di
tempat penyemprotan air.

• Hot Spot - Titik Api: Bagian Kebakaran yang sangat aktif.

• ICAO Code - Kode ICAO: Buat komunikasi lewat radio, kode dari
International Civil Aviation Organisation (ICAO) digunakan untuk
menjernihkan dan kelancaran simbol/kode.

A: ALPHA J: JULIET S: SIERRA



B: BRAVE K: KILO T: TANGO
C: CHARLIE L: LIMA U: UNIFORM
D: DELTA M: MIKE V: VICTOR
E: ECHO N: NOVEMBER W: WHISKEY
F: FOXTROT O: OSCAR X: X-RAY
G: GOLF P: PAPA Y: YANKEE
H: HOTEL Q: QUEBEC Z: ZULU
I: INDIA R: ROMEO

• Indirect Attack - Serang Tidak Langsung: Sebuah metode untuk
penanggulangan kebakaran dimana garis penggendali di buat agak jauh dari sisi
kebakaran yang aktif; biasanya digunakan untuk kebakaran yang menyebar
dengan cepat atau sangat panas untuk menggunakan sekat bakar yang alami
atau buatan dan perbedaan topografi yang menguntung kan. Bahan bakar yang
ada kadang-kadang di bakar sebelum atau tergantung kondisi kebakarannya
dibiarkan membakar semua bahan bakar sampai mencapai garis pengendalian.

• Indirect Attack - Serangan Tidak Langsung: Sebuah metode untuk
penanggulangan kebakaran dimana garis penggendali di buat agak jauh dari sisi
kebakaran yang aktif.

• Initial Attack - Serangan Dini: Serangan Pertama: Kegiatan pertama yang
dilakukan untuk penanggulangan kebakaran; sumber daya yang digunakan
untuk suatu kebakaran.

• Large Fire - Kebakaran Besar: Buat penggunaan statistik, kebakaran yang
membakar melebihi dari areal yang telah ditentukan misalnya 100 hektar;
kebakaran yang membakar dengan besar dan kuat, agar prilakunya ditentukan
oleh interaksi antara kolom konveksinya sendiri dan kondisi cuaca diatas
permukaan kebakaran.

• Lookout Tower - Menara Api: Bangunan yang dapat menaikkan orang ke atas
tingkat pohon atau gangguan lain agar bisa melihat kebakaran; biasanya dibuat
pondok diatas.

• McLeod Tool: Peralatan dengan pegangan pendek dan kombinasi penggaruk-
cangkul, dengan atau tanpa mata pisau yang dapat diganti.

• Mopping Up - Pembersihan Sisa-sisa Api: Pemadaman kebakaran menjadi
aman setelah dipadamkan dengan pemadaman atau pengangkutan bahan-bahan
yang masih terbakar sepanjang garis pengendalian, misalnya pemotongan
pohon dan menguburkan log, d.l.l.

• Natural Barrier - Sekat Alam: areal dimana ketiadaan bahan-bahan yang mudah
terbakar akan menghentikan penyebaran kebakaran hutan.

• Plan of Attack - Rencana Penyerangan: Kegiatan dan organisasi personil
dengan peralatan yang telah ditentukan untuk penanggulangan kebakaran;
berlaku bagi salah satu kebakaran atau semua kebakaran yang sejenis.

• Point of Attack: Titik Penyerangan.



• Portable Pump - Pompa portable: Pompa kecil yang memakai bensin, dapat
diangkat ke sumber air oleh satu atau dua pemadam kebakaran walaupun pada
topografi sulit.

• Prescibed Burning - Pembakaran Terkendali: Penggunaan api yang
dikendalikan pada vegetasi dengan kondisi lingkungan khusus yang
membolehkan kebakaran tersebut dibatasi pada areal yang ditentukan
sebelumnya, sambil panas dan cepat penyebaran yang perlu untuk mencapai
tujuan manajemen sumber daya yang direncanakan.

• Pulaski - Kapak Cangkul: Peralatan yang mencampur alat pemotongan mata
pisau kampak dan mata pisau penggalian yang tidak lebar, sering digunakan
dalam pembuatan ilaran api.

• Reinforced Attack - Pasukan Bantuan: Bantuan: Sumber daya yang diminta
sebagai tambahan dari sumber daya untuk serangan dini.

• Running Fire - Api yang cepat menjalar: Sebuah api yang menyebar dengan
cepat dan kepala yang terlihat dengan jelas.

• Sector - Sektor: Sebagian dari batasan pembakaran atau garis pengendalian
yang telah ditentukan untuk kegiatan penanggulangan dari dua regu atau lebih
dibawah satu pemimpin.

• Slash - Tumpukan Bahan Bakar: Kepadatan bahan bakar yang diakibatkan oleh
kejadian alami, misalnya angin, kebakaran atau diakibatkan oleh kegiatan
manusia misalnya tebangan dan pembuatan jalan.

• Slash and Burn Agriculture - Perladangan berpindah: Pertanian (biasanya kecil)
dimana areal disiapkan untuk penanaman dengan memotong dan membakar
vegetasi.

• Slip-on Tank - Perangkat Pemadam Kebakaran: Sebuah tangki, selang, pompa
tambahan dan mesin yang dijadikan satu dan dapat di masukkan ke belakang
truk atau gandengan.

• Span of Control - Batasan Tanggung Jawab: Jumlah maksimum anak buah yang
dapat diawasi secara langsung oleh satu orang tanpa kehilangan efisiensi.
Untuk pemadaman kebakaran jumlahnya berubah-ubah, tergantung kegiatan,
tetapi biasanya antara 5, 10 sampai 20 orang (regu peralatan tangan).

• Spot Fire - Api Loncat: Ini adalah kebakaran kecil yang diluar dari kebakaran
utama dimulai oleh api loncat.

• Surface Fire - Kebakaran Permukaan: Kebakaran yang hanya membakar bahan
bakar ringan.

• Tanker Trailer - Trailer pemadaman Kebakaran: Sebuah trailer yang dapat
memasang tangki, pompa kebakaran, selang dan peralatan tambahan.

• Uncontrolled Fire - Kebakaran yang tidak terkendali: Kebakaran yang
mengancam kehidupan orang, bangunan atau sumber daya alam; kebakaran



yang tidak membakar didalam batasan sekat bakar atau; kebakaran yang begitu
panas dan kuat, tidak dapat dipadamkan dengan peralatan yang ada.

• Undercut Line - Trench: Ilaran api pada sebuah bukit yang berada pada bagian
lebih rendah dari kebakaran. Harus digali agar bahan-bahan yang bergulung ke
bawah terjatuh disitu.

• Volunteer Firefighter - Tenaga Sukarelawan: Pemadam kebakaran yang ikut
serta dibawah organisasi manajemen kebakaran secara sukarelawan dan
dibayar, tetapi bukan staf tetap.

• Wetting Agent - Bahan Kimia: Surfactant: Bahan kimia yang mengurangi
ketegangan permukaan air atau cairan lain agar dapat disebarkan secara lebih
efektif.

• Wildfire - Api Liar: Semua kebakaran yang tidak memenuhi tujuan manajemen
dan harus dipadamkan.


