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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2007
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2007

PROSEDUR TETAP OPERASIONAL

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Peristilahan

Bahaya

Bahaya (Hazard) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat
menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.

Bencana

Bencana (Disaster) adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau karena ulah
manusia, yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang menyebabkan
hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, serta melampaui
kemampuan dan sumberdaya masyarakat untuk menanggulanginya.

Daerah Operasi (Daops)

Lingkungan, daerah, yang langsung terlibat dalam penanganan bencana dan yang perlu bagi
operasi penanggulangan sesuai dengan kebutuhan administrasi yang berhubungan dengan
operasi.

Drill

Bentuk latihan untuk membiasakan melakukan sesuatu jenis kegiatan menurut urutan yang
telah ditetapkan secara baku.

Geladi

Bentuk latihan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan melakukan kegiatan yang
telah dipelajari atau dilatih sebelumnya.

El Niño

Fenomena alam yang dapat terjadi dalam kurun waktu 3 - 7 tahun yang disebabkan oleh
adanya fluktuasi iklim seperti adanya pola naik turunnya tekanan atmosphere di Lautan
Pasifik dan Lautan Hindia atau yang disebut osilasi selatan (southern oscilation). Oleh karena
itu El-Niño sering juga disebut dengan ENSO (El-Niño Southern Oscilation).

Hot Spot

Informasi yang diperoleh dari satelit cuaca melalui sensor pendeteksi panas yang dapat
mengukur suhu tinggi di permukaan bumi dengan resolusi spasial sekitar 1 km². Penggunaan
ambang batas suhu dalam menganalisa data satelit pada masing-masing stasiun penerima
atau pengolah data satelit dapat berbeda-beda. Satelit NOAA dan MODIS merupakan satelit
cuaca yang digunakan untuk pemantauan titik panas di Indonesia.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca
yang kering serta faktor manusia yang melakukan pembakaran, baik sengaja maupun tidak
sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan
meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan
harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya polusi asap yang ditimbulkan dari kebakaran
hutan dan lahan sehingga akan mengakibatkan pengaruh buruk bagi kesehatan terutama
pernafasan, adanya kabut asap juga akan menggangu aktivitas sehari-hari seperti
terganggunya jadwal penerbangan.

Kemampuan

Kemampuan (Capacity) adalah penguasaan sumberdaya, cara dan kekuatan yang dimiliki
masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri
mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat
bencana.
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Kerentanan

Kerentanan (Vulnerability) adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau
proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan
kerawanan masyarakat dalam menghadapi bahaya (Hazards).

Kesamaptaan dan Kesegaran Jasmani

Kesiapan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara
baik dan efisien. Kemampuan salah satu komponen kesamaptaan jasmani dasar yang harus
dimiliki oleh setiap anggota untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa
mengalami cidera dan kelelahan yang berarti.

Kesiapan/Kesiagaan

Kesiapsiagaan (Preparedness) adalah segala upaya yang meliputi kegiatan Pemerintah dan
Masyarakat untuk selalu siap dalam menghadapi akibat bencana sehingga dapat
menghindari atau memperkecil korban manusia dan harta benda sebagai akibat yang
ditimbulkan. Tergantung pada sistem peringkat bahaya bencana/kebakaran (SPBK), ada 4
tingkat siaga kebakaran hutan dan lahan yaitu : normal, siaga III, siaga II dan siaga I, dan tiap
tingkat siaga perlu tindakan yang sesuai.

Komandan

Adalah seorang pejabat dalam suatu komando/satuan yang mendapat kekuasaan pimpinan
terhadap komando/satuan itu.
Seorang pemegang wewenang dan tanggung jawab komando atas pelaksanaan tugas
komandonya. Pimpinan regu pemadam adalah Komandan Regu (Danru), pimpinan Sektor
adalah Komandan Sektor (Dansek) dan pimpinan api adalah Komandan Api (Danpi).
Pada lokasi pemadaman kebakaran yang luas, Komandan Api (Danpi) dapat membawahi
beberapa Komandan Sektor (Dansek) dan para Komandan Regu (Danru).

Manggala Agni

Manggala Agni adalah nama brigade pengendalian kebakaran hutan yang dibentuk oleh
Departemen Kehutanan R.I. Pada tahun 2007. Di Provinsi Sumatera Selatan ada 4 brigade
Manggala Agni, tiap brigade dengan 4 regu pemadam dan tiap regu dengan 15 orang (total
anggota = 240).

Markas

Tempat kedudukan pimpinan/ komando beserta staf dengan badan-badan pelayanannya
yang merupakan susunan organisasi untuk penyelenggaraan pimpinan/ komando terhadap
satuan-satuan bawahannya.

Markas Distrik Pertahanan Sipil (Matrik Hansip)

Markas Distrik Pertahanan Sipil adalah Satuan yang dibentuk oleh Pimpinan/Kepala
dinas/Instansi/Proyek Vital, berintikan Karyawan/Karyawati dari Dinas/Instansi/Proyek Vital
bersangkutan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban
lingkungannya serta pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam maupun bencana
lainnya.

Masyarakat

Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang hidup bersama di suatu tempat atau
lingkungan dengan ikatan–ikatan aturan yang tertentu baik dilingkungan pemukiman,
pekerjaan maupun lingkungan pendidikan.

Mitigasi

Mitigasi (Mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk menekan timbulnya dampak
bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun
non fisik-struktural melalui perundang-undangan dan pelatihan.

Pakaian Seragam

Pakaian resmi yang digunakan oleh anggota-anggota yang dilengkapi dengan tanda-tanda
pengenal dan alat tambahan lainnya yang diperlukan.

Pasukan

Sejumlah orang yang tersusun dalam barisan atau organisasi, dimana terdapat pimpinan,
peraturan, dasar, tujuan dan perlengkapan serta disiplin kemiliteran. Sebutan pasukan
berlaku bagi kaum militer dan non militer.

Patroli

Suatu kegiatan yang sistematis yang berurutan dari suatu kesatuan yang relatif kecil dengan
personel yang terlatih dan terpilih dengan tujuan mencari dan menangulangi/memadamkan
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bencana/kebakaran dalam rangka keselamatan daerah operasi, maupun memperingan tugas
berikutnya.

Pelatihan (Pembinaan Anggota)

Segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan dalam rangka
menyiapkan anggota yang sanggup dan mampu secara optimal mengemban setiap tugas
yang dihadapinya.

Pelatih (Pembina Latihan)

Seseorang yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab untuk merencanakan, menyusun,
membangun, mengembangkan, mengerahkan, menggunakan, serta mengendalikan segala
sumber daya latihan dengan baik, tertib, teratur, rapih dan seksama menurut program
pelatihan sehingga tujuan dan sasaran latihan tercapai.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) adalah program atau kegiatan yang
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan
penanggulangan bencana/kebakaran baik sebelum, saat berlangsung maupun sesudah
bencana/kebakaran. Misalnya peningkatan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Pemerintah

Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan dilakukan secara berjenjang melalui struktur kelembagaan Satuan
Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana, Satuan Pelaksana Penanganan Bencana, Unit
Operasi Penanganan Bencana dan Kepala Desa/Lurah.

Penanganan Bencana

Penanganan bencana (Disaster Management) adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek
perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat berlangsung dan sesudah
terjadi bencana, mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan
pemulihan.

Pencegahan

Pencegahan (Prevention) adalah aktivitas untuk menghindari atau mencegah pengaruh yang
merugikan dari ancaman bahaya (Hazards).

Penyelamatan

Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong,
menyantuni dan mengamankan manusia, mencari dan mengamankan harta benda,
mengamankan sarana dan prasarana dan lingkungan dari bencana.

Perintah Dinas

Suatu perintah yang berkaitan dengan kepentingan dinas, yang diberikan oleh atasan yang
berwenang kepada anggota bawahan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Perlindungan Masyarakat adalah upaya Pemerintah dan masyarakat dengan segala
potensinya untuk menyelamatkan dari akibat segala bencana meliputi pencegahan,
penyelamatan dan rehabilitasi agar terwujudnya kondisi kelangsungan kehidupan bangsa dan
Negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Pos Komando (Posko)

Pos yang menjamin kelancaran komando operasi penanganan/pemadaman
bencana/kebakaran (Incident Command Centre), baik di tingkat nasional, maupun provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Pada tahun 2007, Posko Utama tingkat provinsi
Sumatera Selatan berdudukan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Pos Komando Aju (Posko Aju)

Pos yang menjamin kelancaran komando taktis di daerah operasi penanganan/pemadaman
bencana/kebakaran tingkat kecamatan/desa. Kepala Posko Aju bertanggung jawab
memimpin operasi penanganan/pemadaman maupun operasi penyelamatan di wilayah
kecamatan/desa.

Pos Komando Taktis (Poskotis)

Pos yang menjamin kelancaran komando taktis di daerah operasi penanganan/pemadaman
bencana/kebakaran tingkat kabupaten. Kepala Poskotis bertanggung jawab memimpin
operasi penanganan/pemadaman maupun operasi penyelamatan di wilayah kabupaten.
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Prosedur Tetap Operasional (Protap Operasional)

Kumpulan instruksi, perintah dan sejenisnya bagi suatu organisasi, satuan, komando dan
sebagainya dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana/kebakaran untuk
mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman cara bertindak bagi semua personil yang
terlibat dalam operasi penanganan/pemadaman.

Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLAH)

Lembaga koordinasi yang menangani masalah kebakaran hutan dan lahan di Tingkat
Provinsi Sumatera Selatan. PUSDALKARHUTLAH dengan Ketua Pelaksana Harian Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel melibatkan berbagai instansi terkait lainnya.

Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)

Regu pemadam dan penyelamat yang telah dibentuk di desa rawan kebakaran, dengan
anggota masyarakat sukarela terlatih (≥15 orang) yang mempunyai kemampuan teknis
tertentu dan dilengkapi peralatan serta seragam pemadam. Di Provinsi Sumatera Selatan dari
tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 telah dibentuk 202 RKDT yang tersebar di 9
kabupaten/kota, dengan tiap regu sebanyak 15 orang (total anggota = 2500).

Regu Pemadam

Regu dengan anggota dan peralatan khusus untuk tindakan pemadaman. Komandan regu
(Danru) pemadam bertanggung jawab memimpin anggota regu (10-15 orang) selama operasi
pemadaman.

Regu Penyelamat

Regu dengan anggota dan peralatan khusus untuk tindakan penyelamatan (Rescue).
Komandan regu (Danru) penyelamat bertanggung jawab memimpin anggota regu (10-15
orang) selama operasi penyelamatan.

Rehabilitasi

Rehabilitasi (Rehabilitation) adalah upaya yang harus dilaksanakan segera setelah kejadian
bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki/memfungsikan rumah, fasilitas umum
dan fasilitas sosial serta menghidupkan kembali roda perekonomian.

Risiko

Risiko (Risk) adalah kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentu yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian,
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta
dan gangguan kegiatan masyarakat.

Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK)

Gubernur selaku Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana
bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural
dalam pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana di wilayah provinsi.

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK)

Bupati/Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana
bertanggungjawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi
struktural dan non struktural dalam pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana di wilayah
Kabupaten/Kota.

Unit Operasi Penanggulangan Bencana

Camat selaku ketua Unit Operasi Penanggulangan Bencana bertanggungjawab
mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam
pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana di wilayah kecamatan.
Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
masyarakat dalam pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana di wilayah
Desa/Kelurahan.

Search and Rescue (SAR)

Rangkaian kegiatan dari anggota terlatih dengan dukungan peralatan yang dapat digunakan
untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan secara efektif dan efisien terhadap
jiwa manusia dan barang-barang berharga yang mengalami bencana dan musibah.

Sistem Komando Kebakaran (SKK)

Sistem Komando Bencana/Kebakaran (Incident Command System) adalah sistem jenjang
kepemimpinan yang diatur secara administrasi serta dilandasi oleh dasar hukum yang
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berlaku untuk melaksanakan kepemimpinan, kewenangan dalam melaksanakan atau
memberi perintah pada upaya pengendalian dan pemadaman bencana kebakaran.

Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK)

Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (Fire Danger Rating System) suatu sistem yang
menyajikan informasi prakiraan dalam menentukan potensi bahaya kebakaran sebelum
terjadinya kebakaran. Suatu sistem yang dapat mengukur resiko bahaya kebakaran dan
penyebarannya yang berbasis pada data cuaca harian yang dimodifikasi dengan analisis
vegetasi dan potensi bahan bakar.

Sistem Peringatan Dini (SPD) Bencana/Kebakaran

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) adalah upaya untuk memberikan tanda
peringatan bahwa kemungkinan bencana/kebakaran akan segera terjadi. Peringatan dini
harus bersifat menjangkau masyarakat (Accessible), segera (Immediate), tegas tidak
membingungkan (Coherent), dan resmi (Official).

Tanggap Darurat

Tanggap Darurat (Emergency Response) adalah upaya yang dilakukan segera pada saat
kejadian bencana/kebakaran, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama
berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.

B. Kebijakan Mitigasi Bencana dan Strategi Pengendalian Kebakaran

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain :

a. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua
pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang
ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur
tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit
masing-masing;

b. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan
seluruh potensi pemerintah dan masyarakat;

c. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminirnalkan;
d. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan

masyarakat serta kampanye.
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Secara rinci upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan antara lain :

a. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran;
b. Peningkatan penegakan hukum;
c. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran

secara dini;
d. Pembuatan waduk-waduk kecil, bak penampungan air dan hydran untuk pemadaman api;
e. Pembuatan sekat bakar terutama antara lahan perkebunan dengan hutan;
f. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran;
g. Pembakaran lahan bisa dilakukan jika terkoordinasi, diawasi secara ketat dan segera

dimatikan jika sudah terlalu besar;
h. Hindarkan pembakaran lahan secara serentak agar tidak terjadi kebakaran dalam wilayah

Iuas yang akan berpotensi menjadi kebakaran yang tak terkendali;
i. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang Iuas;
j. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat;
k. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen;
l. Meningkatkan partisipasi aktif para pihak dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya.

C. Tabel Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

No. Kegiatan
I. KELEMBAGAAN

1 Perencanaan Pengendalian Kebakaran, Penyusunan Program dan Anggaran
2 Pemetaan Kawasan Hutan dan Lahan yang Rawan Kebakaran
3 Pengadaan Jalan Masuk, Sumber Air dan Sekat Bakar
4 Pengadaan Peralatan Kebakaran dan Perlengkapan Individu
5 Pelatihan Penyegaran Kebakaran dan Penyelamatan Korban Tingkat Dasar
6 Pelatihan Pengendalian Kebakaran Tingkat Manajer (Posko)
7 Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers)
8 Asuransi Keselamatan Anggota Regu Pemadam dan Asuransi Kendaraan
9 Pemeliharaan Peralatan Tangan dan Pompa Mesin

10 Pemeliharaan Posko dan Alat Radio Komunikasi
11 Pemeliharaan Kantor dan Gudang Peralatan
12 Kesepakatan Kerjasama dan Prosedur Tetap Operasional
13 Rekomendasi Kelembagaan (Perda Provinsi dan Kabupaten)
14 Laporan-Laporan

II. PENCEGAHAN
15 Sistem Peringatan Dini (SPD)
16 Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK)
17 Penyuluhan dan Kampanye Informasi/Sosialisasi
18 Rambu-Rambu Bahaya Kebakaran
19 Penegakan Hukum dan Penyebaran Maklumat
20 Rapat Koordinasi
21 Apel Siaga, Drill, Geladi
22 Simulasi dan Uji Coba Protap Operasional
23 Patroli Pencegahan (Darat, Air dan Udara)

III. PEMADAMAN
24 Siaga Pemadaman
25 Koordinasi dan Patroli Pemadaman
26 Mobilisasi Anggota Regu Pemadam, Peralatan dan Logistik
27 Kegiatan Pemadaman
28 Pemadaman Gabungan
29 Posko Kebakaran
30 Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman
31 Penyelamatan Korban (Rescue)
32 Laporan Kegiatan Pemadaman (Berjenjang dari Lokasi sampai Pusat)

IV. PENANGANAN PASCA KEBAKARAN
33 Pengumpulan Bahan Keterangan
34 Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Pembakaran
35 Status Quo terhadap lahan atau hutan yang terbakar
36 Monitoring Perkembangan Areal Bekas Kebakaran
37 Evaluasi Pengendalian Kebakaran
38 Rehabilitasi Areal Bekas Kebakaran
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D. Tindakan setiap Tingkat Siaga

NORMAL
(Bahaya Rendah)

SIAGA III
(Bahaya Sedang)

SIAGA II
(Bahaya Tinggi)

SIAGA I
(Bahaya Ekstrim)

1.Tidak diperlukan

patroli atau

pendeteksian

langsung di

lapangan.

2.Memastikan semua

peralatan pemadam

siap dipergunakan.

3.Melaksanakan

program

penyadaran untuk

pencegahan

kebakaran hutan

dan lahan.

4.Melakukan kegiatan

pelatihan

penyegaran untuk

anggota regu

pemadam.

5.Memonitor,

mengevaluasi dan

mengelola seluruh

informasi dan

laporan

mengenai/tentang

kebakaran hutan

dari

kabupaten/kota.

1. Patroli/Deteksi

taktis dilakukan

apabila

diperlukan,

tergantung pada

kondisi lokal.

2. Memastikan

semua peralatan

dan regu

pemadam siap

dipergunakan.

3. Melaksanakan

kegiatan

penyadaran

(sosialisasi,

kampanye,

penyuluhan)

pada daerah-

daerah rawan

kebakaran.

4. Mempersiapkan

Posko kebakaran

serta

menyebarluaskan

nomor telepon,

faximile dan

nama-nama

petugas

(Koordinator) yang

dapat dihubungi

di masing-masing

daerah.

1. Melakukan patroli

dan deteksi

lapangan minimal

5 hari per minggu.

2. Meningkatkan

jumlah regu dan

peralatan pemadam

yang ditugaskan di

lokasi.

3. Menfokuskan

program

pencegahan

kebakaran pada

daerah yang

memiliki tingkat

risiko kebakaran

tertinggi.

4. Melakukan

kampanye,

penyuluhan,

penyebarluasan

informasi bahaya

kebakaran melalui

media cetak dan

media elektronik.

5. Pemimpin Daerah

mempertimbangkan

untuk mengeluarkan

maklumat larangan

pembakaran.

6.Melakukan

koordinasi dan

pemadaman

kebakaran secara

terpadu.

1. Melakukan patroli

dan deteksi

lapangan setiap

hari.

2. Menyiagakan Posko

kebakaran selama

24 jam per hari.

3. Melakukan

pemadaman

kebakaran dengan

menggunakan

seluruh regu dan

peralatan.

4. Mengerahkan

seluruh regu dan

staf pendukung

yang tersedia

dengan melibatkan

masyarakat desa.

5. Meningkatkan

koordinasi dan

mobilisasi seluruh

sumber daya

secara terpadu.

6.Pemimpin Daerah

mengeluarkan

maklumat larangan

pembakaran.
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E. Bagan Alir Prosedur Pengendalian Kebakaran
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F. Laporan Groundcheck Hotspot :
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G. Sistem Komando Kebakaran
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H. Prosedur Tetap Keselamatan Kerja dalam Pemadaman Kebakaran

1 Maksud Memberikan pedoman bagi anggota regu pemadam agar
dalam setiap pelaksanaan pemadaman mengikuti prosedur
keselamatan kerja (Manggala Agni, Dinas Kehutanan dan
Dinas lain terkait, perusahaan swasta serta Regu
Kebakaran Desa Terlatih).

2 Tujuan Agar terjamin keselamatannya dalam melaksanakan operasi
pemadaman.

3 Alat Alat yang digunakan memenuhi standard keselamatan kerja.

4 Hal Penting a) Setiap regu harus mengutamakan keselamatan kerja
masing masing personil dalam setiap kegiatan
pemadaman.

b) Tugas pemadaman harus dilakukan dengan disiplin yang
tinggi, mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja
sesuai prosedur yang ada.

c) Setiap anggota regu pemadaman harus selalu
meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan
pencegahan terjadinya kecelakaan serta peka terhadap
kondisi lingkungan yang mempunyai risiko membahayakan.

Kegiatan

1 Setiap personil pemadam harus memakai pakaian dan perlengkapan diri yang
memenuhi standard.

2 Komandan regu menyusun jadwal kegiatan pemadaman untuk pelaksanaan
penggantian personil.

3 Komandan regu harus memberikan penjelasan kepada anggota regu tentang
prosedur untuk penyelamatan dalam setiap kegiatan pemadaman.

4 Menyiapkan perlengkapan P3K regu sedangkan untuk kepentingan
kesehatan pribadi disiapkan oleh anggota yang bersangkutan.

5 Memperhatikan faktor lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya, misalnya
kondisi cuaca (hujan, kecepatan angin, arah angin yang ekstrem), kondisi
lokasi (aksesibilitas, jenis vegetasi, jenis tanah, topografi, bentang alam,
sumber air), perilaku api (tipe kebakaran, tingkat penyalaan api, asap,
intensitas, jarak pandang, kecepatan penjalaran api) untuk bahan
pertimbangan langkah-langkah dalam penyelamatan diri.

6 Setiap personil pemadaman menggunakan sarana dan prasarana sesuai
fungsi penggunaan alat.

7 Komandan regu kerja melakukan pengawasan dan pengendalian untuk
menghindari kemungkinan terjadinya human error dalam pelaksanaan dan
penggunaan alat kerja.

8 Setiap regu memasang rambu-rambu bahaya pada lokasi yang dapat
membahayakan keselamatan personil.

9 Setiap penggantian personil pemadam harus diinformasikan kepada semua
anggota regu, dan selalu menjaga komunikasi dengan anggota regu
pemadam lainnya.

10 Dalam keadaan membahayakan keselamatan anggota regu, komandan regu
dapat mengambil langkah-langkah untuk keselamatan kerja, menghentikan
atau melanjutkan kegiatan.

11 Dalam kondisi tertentu Komandan Api (Danpi) dapat mengikutsertakan tenaga
medis dalam operasi pemadaman.
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I. Prosedur Tetap Kegiatan Pemadaman

1 Maksud Memberikan pedoman bagi anggota regu pemadam dalam
kegiatan memadamkan kebakaran (Manggala Agni, Dinas
Kehutanan dan Dinas lain terkait, perusahaan swasta serta
Regu Kebakaran Desa Terlatih).

2 Tujuan Agar dapat memadamkan kebakaran secara sempurna.

3 Alat Alat-alat yang akan digunakan : sesuai dengan standard
pemadaman.

Kegiatan

1 Komandan Api (Danpi) melakukan pengecekan tempat kejadian
kebakaran untuk mengetahui kondisi api, perilaku api, arah dan
kecepatan angin, sumber air, tipe bahan bakar serta aksesibilitas ke
lokasi kebakaran.

2 Mempersiapkan peralatan, personil dan logistic sesuai kebutuhan.

3 Mobilisasi peralatan, personil dan logistik.

4 Danpi membuat garis maya untuk menentukan strategi pemadaman.

5 Danpi membagi tugas Komandan Regu (Danru) dan Danru membagi
tugas anggota regu.

6 Membuat ilaran api.

7 Danru menetapkan route dan tempat penyelamatan.

8 Melakukan pemadaman langsung dan melaporkan setiap perkembangan
situasi selama proses pemadaman.

9 Bilamana api tidak bisa dipadamkan oleh regu, Danpi meminta bantuan
ke Posko kebakaran terkait.

10 Bila api dapat dikendalikan, segera dilakukan mop-up.

11 Melakukan penjagaan dan patroli sehingga dapat dipastikan api betul-
betul mati.

12 Melakukan pengecekan peralatan yang digunakan dan kondisi regu.

13 Melakukan pembersihan peralatan dan menyimpan di gudang.

14 Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan.
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J. Prosedur Tetap Pemadaman Gabungan

1 Maksud Memberikan pedoman kepada Kepala Posko Kebakaran
terkait melakukan pemadaman gabungan bila pemadaman
mandiri tidak dapat memadamkan api.

2 Tujuan Agar dalam pelaksanaan pemadaman dapat dilakukan
secara cepat dan efisien.

3 Alat Alat-alat yang digunakan sesuai dengan standard peralatan
yang berlaku.

4 Hal Penting Koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Kehutanan,
Dinas lain terkait, perusahaan swasta, Regu Kebakaran
Desa Terlatih (RKDT) dan masyarakat sekitar harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan

1 Kepala Posko melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Manggala
Agni, Dinas Kehutanan, POLDA, perusahaan swasta, RKDT, dll), untuk
melakukan pemadaman kebakaran secara bersama-sama.

2 Bila bantuan anggota regu pemadam dari pihak terkait sampai di lokasi,
maka Danpi ditetapkan oleh Kepala Posko terkait dan mulai memimpin
pemadaman gabungan.

3 Masing-masing pihak terkait bertanggungjawab penuh terhadap
kelengkapan dan kebutuhan regu pemadamnya.

4 Melakukan pemadaman sesuai dengan prosedur tetap.

5 Melaporkan setiap perkembangan yang terjadi kepada Posko terkait dengan
tembusan Posko Utama tingkat provinsi dan instansi-instansi yang
tergabung dalam pemadaman gabungan.

6 Membuat Berita Acara Pemadaman Gabungan yang ditandatangani seluruh
perwakilan tim gabungan dan diketahui oleh Pejabat Kepolisian sesuai
dengan format yang telah ditentukan.
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K. Prosedur Tetap Posko Utama Provinsi

1 Maksud Memberikan panduan bagi Petugas Posko Utama
Provinsi dalam rangka memperoleh informasi secara
cepat dan akurat dari lapangan mengenai kejadian dan
pengendalian kebakaran.
Meneruskan instruksi dan informasi untuk pengendalian

kebakaran di daerah.
Memberikan panduan dalam kegiatan diseminasi

berita/informasi hotspot yang terdeteksi oleh satelit.
Memberi laporan harian kejadian kebakaran dan hotspot

kepada Gubernur Sumatera Selatan.

2 Tujuan
Mengoptimalkan pengendalian kebakaran di seluruh
provinsi Sumatera Selatan.

3 Waktu Selama Siaga II dan I

Sarana dan Prasarana

Sarana komunikasi : telpon, facsimile, radio komunikasi.
1 unit komputer yang berisi data sumber daya pengendalian kebakaran

dengan fasilitas internet.
Sarana transportasi/mobilisasi (kendaraan darat, air, udara).
Peta kerja skala 1: 25.000 dan 1: 50.000.
Peta kerawanan kebakaran hutan.
Peta jaringan komunikasi.
Struktur organisasi kendali operasi kebakaran hutan.
Daftar nama Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Dinas Kehutanan,

Kepala Daops Manggala Agni di seluruh Sumatera Selatan yang dapat
dihubungi beserta nomor telpon, facsimile dan alamat.
Daftar nama Posko Taktis (kabupaten dan Polres), Posko Aju (kecamatan dan

desa/lapangan, Regu Masyarakat Desa Terlatih, perusahaan swasta) yang
dapat dihubungi beserta nomor telpon, facsimile dan alamat.
Daftar dan jadwal personil bertugas.
Buku catatan data dan informasi serta aktifitas Posko.

Kegiatan Posko Utama Provinsi

Melakukan absensi kegiatan yang dilaksanakan oleh Posko Taktis (kabupaten
dan Polres) dan Posko Aju (kecamatan dan desa/lapangan) di seluruh
Sumatera Selatan sesuai dengan shift yang dilaksanakan.
Menyampaikan informasi data penyebaran hotspot yang berasal dari hasil

pemantauan stasiun satelit pada Posko-Posko di wilayah baik melalui telpon,
facsimile, radio komunikasi maupun e-mail.
Mencatat dan memonitor keadaan cuaca dan kejadian kebakaran hutan dan

lahan yang terjadi di wilayah.
Mencatat dan memonitor kegiatan wilayah dalam rangka upaya-upaya

pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Memberi/meneruskan instruksi dan informasi kepada Posko Taktis

Kabupaten.
Menganalisa laporan dari Posko Taktis Kabupaten dan

membuat/menyampaikan laporan kegiatan kepada Posko Pusat.
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L. Prosedur Tetap Posko Taktis Kabupaten

1 Maksud Memberikan panduan bagi petugas Posko Taktis
Kabupaten dalam pengendalian kebakaran di wilayah.

2 Tujuan
Agar kejadian di lapangan dapat segera dimonitor,

dilaporkan dan diambil langkah-langkah tindak lanjut.
Untuk mendukung pelaksanaan pemadaman di lapangan

melalui Posko Aju Kecamatan dan Posko Aju
Desa/Lapangan.

3 Waktu Pada kondisi Siaga III, II, I.

Sarana dan Prasarana

Sarana komunikasi : telpon, HP, facsimile, radio komunikasi.

Komputer dan perlengkapan lain.

Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK).

Daftar petugas Posko dan penjadwalan.

Sarana transportasi/mobilisasi.

Peta kerja skala 1: 10.000 dan 1: 25.000.

Peta kerawanan kebakaran hutan dan sebaran bahan bakar.

Struktur organisasi kendali operasi kebakaran hutan dan lahan.

Daftar nama Bupati/Walikota, Camat, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Daops

Manggala Agni, Ka.Polres yang dapat dihubungi beserta nomor telpon, facsimile

dan alamat.

Daftar nama Posko Aju Kecamatan, Posko Aju Desa/Lapangan, Posko

perusahaan swasta, Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT) yang dapat

dihubungi beserta nomor telpon, facsimile dan alamat.

Daftar dan jadwal personil bertugas.

Buku catatan data dan informasi serta aktifitas Posko.

Kegiatan Posko Taktis Kabupaten

Mencatat jumlah dan lokasi Posko Aju Kecamatan, Posko Aju Desa/Lapangan

dan Posko Aju perusahaan swasta.

Menerima laporan dari Posko Aju dan meneruskan laporan sementara

progres kegiatan serta menginformasikan kondisi cuaca dua kali sehari

kepada Posko Utama Provinsi, sesuai dengan format laporan.

Memonitor kondisi peralatan yang digunakan dan logistik yang dibutuhkan

dalam operasi pemadaman.

Memonitor kekuatan personil, distribusi dan jadwal kegiatan pemadaman di

lapangan.

Memberi/meneruskan instruksi dan informasi kepada Posko Aju Kecamatan.

Menganalisa laporan dari Posko Aju Kecamatan dan

membuat/menyampaikan laporan kegiatan kepada Posko Utama Provinsi.
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M. Prosedur Tetap Posko Aju Kecamatan

1 Maksud Memberikan panduan bagi petugas Posko Aju Kecamatan
dalam melakukan kegiatan pemadaman di lapangan.

2 Tujuan
Agar kejadian di lapangan dapat segera disampaikan ke

Posko Taktis Kabupaten dan menerima instruksi.
Untuk mendukung pelaksanaan pemadaman di lapangan

melalui Posko Aju Desa/Lapangan.

3 Waktu Pada kondisi Siaga III, II, I.

Sarana dan Prasarana

Sarana komunikasi : telpon, HP, facsimile, radio komunikasi.

Komputer dan perlengkapan lain.

Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK).

Daftar petugas Posko dan penjadwalan.

Sarana transportasi/mobilisasi.

Peta kerja skala 1: 10.000 dan 1: 25.000.

Peta kerawanan kebakaran hutan dan sebaran bahan bakar.

Struktur organisasi kendali operasi kebakaran hutan.

Daftar nama Bupati, Camat, Dinas Kehutanan, Daops Manggala Agni yang dapat

dihubungi beserta nomor telpon, facsimile dan alamat.

Daftar nama Posko Aju Desa/Lapangan, Posko perusahaan swasta, Regu

Kebakaran Desa Terlatih (RKDT) yang dapat dihubungi beserta nomor telpon,

facsimile dan alamat.

Daftar dan jadwal personil bertugas.

Buku catatan data dan informasi serta aktifitas Posko.

Perlengkapan P3K dan obat-obatan.

Kegiatan Posko Aju Kecamatan

Mencatat jumlah dan lokasi Posko Aju Desa/Lapangan dan Posko Aju

perusahaan swasta.

Menerima laporan dari Posko Aju Desa/Lapangan dan meneruskan laporan

sementara progres kegiatan serta menginformasikan kondisi cuaca dua kali

sehari kepada Posko Taktis Kabupaten, sesuai dengan format laporan.

Memonitor kekuatan dan kesehatan anggota regu pemadam, distribusi dan

jadwal kegiatan pemadaman di lapangan.

Memonitor kondisi peralatan yang digunakan dan logistik yang dibutuhkan dalam

operasi pemadaman.

Memberi/meneruskan instruksi dan informasi kepada Posko Aju Desa/Lapangan.

Menganalisa laporan dari Posko Aju Desa/Lapangan dan

membuat/menyampaikan laporan kegiatan kepada Posko Taktis Kabupaten.
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N. Prosedur Tetap Posko Aju Desa/Lapangan

1 Maksud Memberikan panduan bagi petugas Posko Aju
Desa/Lapangan dalam melakukan kegiatan pemadaman di
lapangan.

2 Tujuan
Agar kejadian di lapangan dapat segera disampaikan ke

Posko Aju Kecamatan dan menerima instruksi.
Untuk mendukung pelaksanaan pemadaman di lapangan.

Sarana dan Prasarana

Sarana komunikasi : telpon, HP, radio komunikasi HT.

Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK).

Peta kerja skala 1: 10.000.

Peta kerawanan kebakaran hutan dan sebaran bahan bakar.

Struktur organisasi kendali operasi kebakaran hutan.

Daftar nama Posko Aju Kecamatan, Posko perusahaan swasta, Regu

Kebakaran Desa Terlatih tetangga (RKDT) yang dapat dihubungi.

Buku catatan data dan informasi serta aktifitas Posko.

Perlengkapan P3K dan obat-obatan.

Peralatan masak.

Penyediaan air bersih dan perlengkapannya.

Alat penerangan (generator, senter, lampu badai).

Kegiatan Posko Aju Desa/Lapangan

Mencatat nama-nama dan kondisi kesehatan anggota regu pemadam.

Menerima laporan dari Danpi dan meneruskan laporan sementara progres

kegiatan serta menginformasikan kondisi cuaca dua kali sehari kepada Posko

Aju Kecamatan (dengan tembusan kepada Posko Taktis Kabupaten).

Memonitor kondisi anggota regu pemadam, peralatan yang digunakan dan

logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi pemadaman.

Memberi/meneruskan instruksi dan informasi kepada Danpi.

Menganalisa laporan dari Danpi dan membuat/menyampaikan laporan

kegiatan kepada Posko Aju Kecamatan.
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O. Prosedur Tetap Penyelamatan Korban (Rescue)

1 Maksud Memberikan panduan kepada anggota regu sebagai
perwujudan tanggung jawab moral dalam penyelamatan
jiwa, harta benda, dan satwa serta membantu tugas-tugas
kemanusiaan pada saat terjadinya bencana.

2 Tujuan
Agar bantuan pelaksanaan penyelamatan dalam bencana

alam dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran.
Untuk meminimalisir tingkat kerugian yang ditimbulkan

akibat bencana.

3 Alat Menggunakan sarana prasarana regu yang diisesuaikan
dengan kondisi tempat terjadinya bencana.

4 Hal Penting
 Mengedepankan kepentingan kemanusiaan dan sosial.
 Mewujudkan kepedulian regu kepada masyarakat.
 Meningkatkan koordinasi regu dengan stakeholder terkait.
 Kegiatan penyelamatan tetap mengemban misi regu.

Kegiatan Tanggap Darurat

1 Mendirikan Posko Lapangan dengan perlengkapan yang memadai untuk
dioperasikan.

2 Mengkoordinasikan pendirian dan penempatan Posko Lapangan dengan
Satkorlak setempat dan melengkapi Posko Lapangan dengan peralatan yang
memadai.

3 Menggalang dan menyalurkan bantuan kepada korban yang tepat sasaran.

4 Menugaskan personil dengan tugas dan kewenangan yang jelas, rotasikan
petugas pada periode tertentu untuk menghindarkan kejenuhan.

5 Melakukan evakuasi korban bencana segera mungkin dan efektif, utamakan
yang masih hidup dan yang memerlukan pertolongan segera.

6 Memprioritaskan bantuan terhadap korban yang mengalami luka dan dalam
keadaan yang membahayakan.

7 Mengkoordinasikan penanganan pengungsi dengan instansi terkait yang ada
di lokasi.

8 Dalam memberikan bantuan makanan dilaksanakan secepatnya kepada
korban dan koordinasikan dengan instansi lain yang ada di lokasi.

9 Dalam melakukan pencarian orang hilang dilaksanakan bersama regu lain
yang ada dilokasi dengan rencana yang jelas dan terkoordinasi.

10 Membuka aksesibilitas jalur logistik dan melakukan suplai serta
pendistribusian logistik yang diperlukan.

11 Memanfaatkan fasilitas radio komunikasi untuk mendukung jaringan
komunikasi yang terputus.

12 Melakukan pembersihan lokasi yang hancur akibat bencana.

13 Dalam pengelolaan bantuan dilakukan dengan baik dan transparan antara
instansi yang ada di lokasi dan para korban bencana.

14 Membuat/menyampaikan laporan tentang setiap perkembangan dan
kebutuhan kepada instansi terkait.
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P. Prosedur Tetap Monitoring Areal Bekas Kebakaran

1 Maksud Memberikan pedoman bagi petugas untuk melakukan

pengumpulan data di areal bekas kebakaran dalam

rangka pemulihan kawasan.

2 Tujuan
Agar pemulihan kawasan hutan serta memperkirakan

luas dan kerugian kawasan yang terbakar.

3 Alat GPS, Peta Kawasan.

4 Hal Penting
 Tanggal, bulan, tahun kejadian kebakaran.

 Lokasi kawasan berdasarkan GPS.

 Status kawasan dan pengelola kawasan yang terbakar.

 Estimasi jumlah luas areal yang terbakar.

 Jenis vegetasi dominan yang terbakar.

 Upaya/tindakan yang telah dilakukan.

Kegiatan Monitoring Areal Bekas Kebakaran

1 Catat hal hal yang berkaitan dengan terjadinya kebakarann hutan dan

atau lahan meliputi :

 Jam/Tanggal/Bulan/Tahun.

 Lokasi kebakaran (Blok, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi).

 Vegetasi utama/dominan di lokasi kebakaran.

 Laporan kejadian terjadinya kebakaran.

 Lakukan penaksiran kerugian akibat kebakaran di lokasi kebakaran.

 Keterangan lain yang berguna : penyebab kebakaran atau sumber

api, jalur aksesibiltas, sumber air, pemukiman yang terdekat dan

keadaan lahan/hutan disekitar areal yang terbakar.

2 Catat dan plotingkan koordinat areal yang terbakar.

3 Catat tindakan, kegiatan rehabilitasi atau kegiatan lain yang berkaitan

dengan penanganan setelah terjadinya kebakaran.

4 Buat laporan yang menyeluruh terhadap hasil kegiatan yang dilakukan.
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Q. Prosedur Tetap Evaluasi Pengendalian Kebakaran

1 Maksud Mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian
kebakaran pada akhir tahun berjalan.

2 Tujuan Agar menilai kegiatan yang mencakup pencegahan,
pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.

3 Alat Laporan kegiatan pengendalian/pemadaman kebakaran yang
sudah dilakukan.

4 Hal Penting
 Evaluasi Pencegahan.
 Evaluasi Pemadaman.
 Evaluasi Penanganan Pasca Kebakaran.

Kegiatan Evaluasi Pengendalian Kebakaran

I. PENCEGAHAN

1 Sistem Peringatan Dini (SPD) dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran
(SPBK) telah digunakan di wilayah kerja dan feed back/umpan balik dari
lapangan terhadap petanya ?

2 Penyuluhan dan kampanye informasi/sosialisasi telah dilakukan, dimana,
berapa kali, bentuk penyuluhan, waktu pelaksanaan ?

3 Penegakan hukum dan penyebaran Maklumat telah dilakukan, dimana ?

4 Rapat koordinasi dan kesepakatan kerjasama telah dilakukan, dengan siapa ?

5 Apel Siaga/Geladi di daerah masing-masing telah dilakukan, dengan siapa ?

6 Simulasi dan uji coba Protap Operasional telah dilakukan, dengan siapa ?

7 Patroli pencegahan (darat, air, udara) telah dilaksanakan secara rutin ?

8 Laporan kegiatan pencegahan telah dibuat atau belum dibuat ?

II. PEMADAMAN

9 Pelaksanaan patroli pemadaman telah dilakukan, frekuensi, sasaran lokasi?

10 Pelaksanaan Pemadaman Dini telah dilakukan (oleh siapa/berapa regu),
dimana, berapa luas yang dipadamkan, laporan apakah telah dibuat ?
Pemadaman dini tidak dilakukan, sebutkan alasannya ?

11 Pelaksanaan Pemadaman Lanjutan telah dilakukan, dimana, berapa luas
yang terbakar, pemadaman mandiri atau gabungan (sebutkan dari instansi
mana), jumlah pasukan Manggala Agni dan RKDT yang terlibat ?
Pemadaman lanjutan tidak dilakukan, sebutkan alasannya ?

12 Peranan Posko kebakaran di tingkat masing-masing dalam organisasi komando
kebakaran aktif atau tidak aktif ?

13 Laporan kegiatan pemadaman kebakaran telah dibuat ?

III. PENANGANAN PASCA

14 Pengumpulan bahan dan Keterangan :
Telah dilakukan, dimana, waktu pelaksanaan, legal sampling telah diambil

(sudah dilakukan analisis laboratorium atau belum) ?
Belum dilakukan, alasan kenapa belum dilakukan ?

15 Monitoring areal bekas kebakaran :
Telah dilakukan, dimana, waktu pelaksanaan, legal sampling telah diambil

(sudah dilakukan analisis laboratorium atau belum) ?
Belum dilakukan, alasan kenapa belum dilakukan ?

16 Evaluasi pengendalian kebakaran hutan :
Telah dilakukan, dimana, waktu pelaksanaan ?
Belum dilakukan, alasan kenapa belum dilakukan ?
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R. Peralatan untuk tiap Regu Manggala Agni (15 Anggota Pemadam)

NAMA ALAT JUMLAH

PERALATAN TANGAN
Kepyok Api (Fire Swatter)
Kapak Dua Fungsi (Pulaski)
Garu Tajam (Fire Rake)
Garu Cangkul (McLeod Rake)
Sekop (Shovel)
Pompa Punggung (Backpack Pump)
Chainsaw/Gergaji
Suntikan Gambut
Senter Tangan
GPS
Kompas
Camera digital

6 buah
2 buah
4 buah
4 buah
2 buah
4 buah
2 buah
2 buah
2 buah
1 buah
1 buah
1 buah

POMPA AIR BERTEKANAN TINGGI
Pompa Induk + Tools Box
Selang Pompa Induk 2,5 inchi panjang 20 m
Selang 1,5 inchi panjang 20 m
Nozzle 1,5 inchi Task Force Tips (TFT)
Cabang ʺYʺ 2,5 -1,5 x 1,5 inchi
Cabang ʺYʺ 1,5 -2,5 x 1,5 inchi
Pompa Jinjing + Tools Box
Selang Pompa Jinjing
Tanki Air Portabel Kapasitas 2000 - 3000 liter
Tanki Air Portable Kapasitas 800 - 1200 liter

2 set
40 roll
40 roll
4 buah
1 buah
1 set
1 set
4 roll
1 unit
1 unit

TRANSPORTASI
Monilog
Mobil Pick Up 4 WD Pengangkut Fire Tools

1 buah
1 buah

KOMUNIKASI
Radio Genggam/HT
Radio Rig (Organik)
Megaphone

4 buah
1 buah
2 buah

LOGISTIK
Kotak P3K
Terpal Tenda
Matras 2 m
Tandu
Air Minum, Snack, Makan
Peralatan Masak

1 set
1 buah
15 buah
1 buah
Secukupnya
1 set

KELENGKAPAN PERSONIL
Helm (Warna merah)
Baju Wear Pack (Warna merah)
Sarung Tangan Kulit
Head Lamp (Lampu kepala)
Sepatu Boot
Goggles/Kacamata Anti Asap
Kopel Rim
Slayer (Kain penutup mulut dan leher)
Parang
Pelples Air Minum
Backpack Ransel

15 buah
15 buah
15 buah
11 buah
15 pasang
15 buah
15 buah
15 buah
15 buah
15 buah
15 buah
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S. Peralatan untuk tiap Regu Kebakaran Desa Terlatih (15 Anggota Pemadam)

NAMA ALAT JUMLAH

PERALATAN TANGAN
Kepyok Api (Fire Swatter)
Garu Tajam (Fire Rake)
Garu Cangkul (McLeod Rake)
Pompa Punggung (Backpack Pump)

7 buah
7 buah
7 buah
3 buah

KOMUNIKASI
Radio Genggam/HT 2 buah

LOGISTIK
Kotak P3K
Air Minum, Snack, Makan

1 set
Secukupnya

KELENGKAPAN PERSONIL
Helm (Warna Merah)
Baju Wear Pack (Warna oranye)
Sarung Tangan Kulit
Sepatu Boot
Goggles/Kacamata Anti Asap
Kopel Rim
Slayer (Kain penutup mulut dan leher)
Pelples Air Minum

15 buah
15 buah
15 buah
15 pasang
15 buah
15 buah
15 buah
15 buah
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T. Laporan Kegiatan Pemadaman


