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BAB. I
KEGIATAN SISTEM INFORMASI KEBAKARAN YANG ADA

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1.1. Kelembagaan dan Peranserta Instansi Lain

Kegiatan Sistem Informasi Kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Ogan

Komering Ilir (OKI) ditandai dengan terbentuknya kelembagaan Gugus Tugas Sistem

Informasi Kebakaran Lahan dan Hutan yang disingkat Gugus Tugas SIKLAH melalui

Keputusan Bupati OKI Nomor 135/Kep/D.Kehut-MSF/2005, pada tanggal 15 Juni

2005. Gugus Tugas SIKLAH dibentuk untuk memperkuat dan mengaktifkan sistem

informasi dan peringatan dini bahaya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten OKI.

Kelembagaan Gugus Tugas SIKLAH berada di bawah Multi Stakeholder

Forum (MSF) Kabupaten OKI. Susunan Gugus Tugas SIKLAH terdiri dari :

a. Penanggung Jawab : Ketua Dewan MSF Kabupaten OKI

b. Pengarah : Kepala Sekretariat MSF Kabupaten OKI

c. Koordinator : Koordinator Pokja II MSF Kabupaten OKI

d. Sekretariat : Dinas Kehutanan Kabupaten OKI

e. Bidang-bidang : - Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;

- Bidang Koordinasi dan Penyebaran Data;

- Bidang Monitoring dan Dokumentasi Data.

Lembaga/instansi yang terlibat dalam gugus tugas SIKLAH adalah wakil

unsur-unsur lembaga/instansi yang terdapat dalam Pokja II dan Sekretariat MSF

Kabupaten OKI. Kedepan diharapkan keterlibatan wakil usur-unsur lembaga/ instansi

adalah sebagai berikut :

a. Unsur dari Dinas Kehutanan sebagai Sekretariat gugus tugas dibantu Staf

Sekretariat terlibat dan berperan dalam Administrasi Sekretariat SIKLAH dan

Operator hotspot (komputer berbasis internet).

b. Unsur dari Dinas Pertanian, KTNA, dan PT. SBA Wood Industries dibantu Staf

Sekretariat terlibat dan berperan dalam Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data



c. Unsur dari Kantor Pertamben & LH, Surat Kabar Lintas dibantu Staf Sekretariat

terlibat dan berperan dalam Bidang Koordinasi dan Penyebaran Data ke pihak-

pihak terkait.

d. Unsur dari Dinas Perkebunan, dan PT. Selapan Jaya dibantu Staf Sekretariat

terlibat dan berperan dalam Monitoring dan Dokumentasi data (database).

Disamping keterlibatan langsung dari lembaga/instansi yang telah diwakili

dalam Pokja II, Gugus Tugas SIKLAH dalam melaksanakan aktifitasnya juga dapat

berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain yang berada di propinsi seperti

BMG, di Kabupaten seperti Bappeda dan Kantor Inforkom, dan yang berada di daerah

Kecamatan dan Desa dalam Kabupaten OKI.

1.2. Kualifikasi SDM yang menangani SIKLAH

Saat ini SDM yang menangani Gugus Tugas SIKLAH belum handal dan jauh

dari profesional. Untuk Tahun 2005 SSFFMP telah mendanai satu orang (Sdri.

Lidyawati, S.Hut. staf Dinas Kehutanan merangkap staf Sekretariat MSF) untuk

pelatihan GIS di Jakarta, setelah dilatih diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi

operator hotspot.

Agar Gugus Tugas SIKLAH lebih Profesional perlu adanya staf khusus yang

terlatih sebagai operator internet (mendownload data hotspot di internet), disamping

itu anggota SIKLAH masing-masing bidang perlu lebih banyak diberi pelatihan untuk

menangani dibidang tugasnya.

1.3. Program dan Anggaran

Sampai saat ini program khusus dibidang SIK belum terbentuk dan tersusun,

hal ini terkait dengan anggaran yang belum tersedia dan mekanisme kerja dan

koordinasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Kedepan akan dikembangkan

program peringatan dini (seperti data cuaca dan hotspot) dan informasi daerah rawan

kebakaran di Kabupaten OKI.



Anggaran khusus Gugus Tugas SIKLAH untuk tahun 2005 ini belum tersedia,

sehingga gugus tugas belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini

dikarenakan Gugus Tugas SIKLAH terbentuk pada pertengahan tahun 2005. Untuk

tahun 2006 akan diusahakan dianggarkan secara khusus untuk kegiatan sistem

informasi kebakaran. Sistem Penganggaran untuk Gugus Tugas SIKLAH menginduk

pada anggaran MSF Kabupaten OKI karena kelembagaan SIKLAH berada dalam

pengendalian MSF Kabupaten OKI.

1.4. Sumber Informasi dan Penyebarannya

Untuk saat ini jenis informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh Gugus

Tugas SIKLAH baru berupa informasi Data hotspot yang diakses melalui internet,

yaitu mailing list sipongi Website Departemen Kehutanan untuk data hotspot dari

satelit NOAA. Data hotspot yang diperoleh dimasukan ke peta dasar Kabupaten OKI

untuk melihat dimana sebaran titik api. Data tersebut diakses seminggu sekali.

Gugus tugas juga sudah mulai mengelola data cuaca berupa curah hujan dan

kelembaban. Data ini didapat dari operator pos pengamatan cuaca BPP Celikah

Kayuagung setiap 15 hari sekali, setelah akhir bulan data tersebut direkap dan dikirim

ke BMG Kenten Palembang melalui faksimili.

1.5. Kendala yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan SIKLAH

Seperti yang sudah dikemukakan diatas penyelenggaraan SIKLAH di

Kabupaten OKI masih banyak menghadapi kendala, antara lain :

a. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk menjalan Gugus Tugas

SIKLAH secara optimal.

b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, baik kuantitas

maupun kualitas.

c. Belum tersedianya sarana pendukung untuk mencari/mengetahui data lapangan

secara cepat dan akurat.



BAB. II
HASIL PENGAMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

KEBAKARAN DI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Hasil Pengamatan pada UPTD PKHL Dinas Kehutanan Propinsi
Kalimatan Timur

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Tingkat Propinsi Kalimantan

Timur dikelola oleh suatu unit yang berada pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimatan

Timur yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

(UPTD PKHL Samarinda). UPTD PKHL dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 16 tahun 2001 dan mulai aktif tahun 2002.

Hasil pengamatan pada UPTD PKHL Samarinda dapat dirangkum dalam poin-

poin sebagai berikut :

2.1.1. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pendukung

UPTD PKHL Samarinda mempunyai struktur yang terdiri dari :

- Kepala UPTD

- Kasubbag Tata Usaha, membawahi 4 Koordinator yaitu koordinator umum,

koordinator kepegawaian, koordinator keuangan dan koordinator recana dan

program.

- Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi, membawahi 4 koordinator yaitu

koordinator penginderaan jarak jauh, koordinator FDR, koordinator pengolahan

dan distribusi data, dan koordinator sistem komputer informasi kebakaran hutan

dan lahan.

- Seksi Pencegahan dan operasional, membawahi 4 koordinator yaitu koordinator

pencegahan, koordinator pengendalian kebakar bersama masyarakat (PKBM),,

koordinator pelatihan, koordinator logistik, dan koordinator operasional

pemadaman.



Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) di UPTD PKHL Samarinda adalah :

Pendidikan → : - Pascasarjana : 4 orang
- Sarjana : 15 orang
- SMU : 17 orang
- SMP : 1 orang

Pelatihan Kebakaran → : - Luar Negeri : 7 orang
- Dalam Negeri : Manajemen 3 orang, Teknik 13

orang, dan Administrasi 7 orang.

2.1.2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiata yang dilaksanakan di UPTD PKHL Samarinda antara lain :

a. Pencegahan

UPTD PKHL Samarinda menyelenggarakan bidang pencegahan dengan

program “Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat (PKBM)” dengan

melaksanakan kegiatan :

1. Kampanye baik melalui media maupun secara langsung

2. Penyuluhan teknis

3. Pameran

4. Pendidikan lingkungan (Kunjungan reguler ke sekolah-sekolah, Pembekalan guru,

dan Kerja sama dengan LSM)

5. Pembuatan media atau bahan pendukung kegiatan pencegahan berupa brosur,

poster, sticker, dll.

b. Sistem Informasi Kebakaran

1. Deteksi Dini

- Pemantauan kebakaran dengan Satelit NOAA

- Penghitungan Indeks Bahaya Kebakaran

- Penentuan Kriteria Siaga

- Pembuatan peta rawan kebakaran statis dan dinamis

2. Penginformasian

- Buletin mingguan



- Internet (email : uptd pkhl@samarinda.org, homepage : www.pkhl.or.id)

- Surat-menyurat

c. Penanggulangan

1. Patroli

- Pengawasan lapangan

- Mendapatkan informasi

- Melakukan pemadaman dini

2. Pemadaman

- Areal tanggung jawab

- Sistem Komando Insiden

- Dukungan sistem mobilisasi sumberdaya

3. Pembentukan Posko Bersama Penanggulangan kebakaran

2.1.3. Pendanaan / Anggaran

Pendanaan untuk kegiatan dan operasional UPTD PKHL Samarinda bersumber

dari APBN, APBD I, SKOR-DR dan dana lainnya (kerjasama dengan LSM KfW).

Dukungan dana dari Pemerintah Propinsi untuk UPTD PKHL sudah cukup lumayan,

ini tergambar dari jumlah APBD I dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, seperti

tabel di bawah ini :

Tabel Pendanaan pada UPTD PKHL Samarinda tahun 2002 s/d 2005

SUMBER DANA (x Juta Rupiah)

Tahun APBN APBD I R APBD I P SKOR-DR LAIN2

JUMLAH

(Rp)

2002

2003

2004

2005

249

0

329

0

368

619

942

1.185

800

800

800

450

161

157

129

120

1.319

1.732

0

0

2.897

3.300

2.200

1.755



2.1.4. Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi

Ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapai UPTD PKHL Samarinda

dalam operasionalnya, antara lain :

- Persetujuan anggaran tidak sesuai dengan usulan, sehingga realisasi target dan

sasaran kegiatan operasional PKHL belum optimal.

- Belum adanya dana siaga (on call) baik pusat maupun propinsi terutama untuk

menghadapi peristiwa kebakaran yang besar diluar kemampuan anggaran yang

tersedia pada tahun anggaran tersebut.

- Belum ada aturan tentang pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan

kebakaran hutan dan lahan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

- SDM terlatih yang berada di Kabupaten/Kota sebagian besar tidak berada pada

instansi/lembaga yang menangani kebakaran hutan dan lahan.

2.1.5 Strategi Pengembangan PKHL Samarinda ke Depan

Kehadiran UPTD PKHL Samarinda dengan sistem manajemen terpadu, SDM

terlatih dan sarana prasarana yang cukup memadai menjadi dasar pengembangan ke

depan, adapun strategi pengembangannya meliputi :

- Pengembangan organisasi dalam sistem terpadu, antara Pemerintah Pusat,

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Pengembangan SDM melalui pelatihan, penyegaran, perlombaan, dan

pembinaan atau pendampingan.

- Pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat (PKBM), melalui pengembangan

organisasi kebakaran masyarakat, jaringan kerja dengan para pihak baik

pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat.

- Pengembangan kerjasama penelitian dan kajian Iptek di bidang kebakaran

hutan dan lahan.

- Pengembangan sistem informasi kebakaran (SIK) dengan pengembangan SIK

yang dapat digunakan oleh semua sektor dan Sosialisasi kriteria siaga.



2.2. Hasil Pengamatan pada UPTD PKHL Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai
Kartanegara

Kegiatan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai
Kartanegara dikelola oleh unit yang berada di Dinas Kehutanan Kabupaten
Kartanegara yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan (UPTD PKHL Tenggarong). Unit ini di bentuk melalui Keputusan Bupati pada
tahun 2004, sebelumnya bernama Satuan Tugas (Satgas).

UPTD PKHL Tenggarong mempunyai struktur terdiri dari Kepala UPTD
eselon IVa, Kasubbag Tata Usaha Eselon IVb, dan 2 Seksi. Sumber Daya Manusia
yang tersedia saat ini berjumlah 60 orang, 30 orang staf dan 30 orang lagi Polisi
Kehutanan. Sistem penganggaran masih menyatu dengan anggaran Dinas Kehutanan,
tetapi pengelolaanya langsung oleh UPTD.

Pada awal terbentuknya anggaran yang tersedia 246 juta rupiah di tambah
dengan dana on call, kemudian pada tahun 2005 ini anggaran untuk Operasional
UPTD meningkat menjadi lebih dari 1 milyar dari APBD Kabupaten. Dana
Operasional disamping yang telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten, juga masih
ada dana lain bekerjasama dengan UPTD PKHL Samarinda, disamping itu Pemerintah
Kabupaten juga masih dapat membantu dana lain yang bersifat on call. Dana on call
tidak dianggarkan tetapi diajukan langsung ke Pemerintah Kabupaten (Bupati) yaitu
dari pos bencana alam.

Operasioanal UPTD PKHL Tenggarong sampai saat ini baru sebatas kegiatan
penanggulangan, patroli dan pelatihan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan Sistem
Informasi Kebakaran sejauh ini belum berjalan optimal, hal ini karena belum adanya
SDM yang memadai dibidang tersebut disampaing itu UPTD PKHL Tenggarong juga
belum dilengkapi oleh sarana dan prasarana di bidang informasi kebakaran (Komputer
Internet dan Faksimili) seperti di UPTD PKHL Samarinda. Sejauh ini informasi
didapat dari lapangan (dari laporan masyarakat dan kegiatan patroli pencegahan) dan
dari UPTD PKHL Samarinda berupa data hotspot yang dikirim melalui pos atau
pesawat telpon.

2.3. Hasil Pengamatan pada Badan Meteorologi dan Geofisika Balikpapan

Pada kunjungan di Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Balikpapan

diawali dengan kegiatan audensi di kantor kemudian dilanjutkan dengan peninjauan

lapangan di Bandar Udara Sepinggan Balikpapan.



BMG Balikpapan menjalin kerjasama (MoU) dengan UPTD PKHL Samarinda

dibidang perhitungan FDR dan Pemberian data cuaca. Mou antara UPTD PKHL

Samarinda dan BMG Balikpapan ini sudah dirintis sejak keberadaan proyek IFFM

(Jerman), hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan informasi dan

perhitungan/perkiraan cuaca. Sebagai deteksi dini Sistem Informasi Kebakaran hutan

dan lahan data-data yang dikeluarkan oleh BMG sangat bermanfaat.

2.4. Hasil Kunjungan ke LSM Bioma dan Care Samarinda

2.4.1. LSM Bioma

Yayasan Bioma (Biosfir dan Manusia) adalah suatu LSM dengan basis

konservasi dengan personil-personil umumnya berlatar belakang kehutanan. Pada

awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bioma lebih banyak difokuskan pada

penelitian dan pengembangan (Litbang), sekarang kegiatan-kegiatan lebih banyak

kearah pendampingan masyarakat lokal (desa-desa) sekitar hutan.

LSM Bioma juga aktif dibidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

melalui kegiatan pendampingan masyarakat melalui kegiatan penanggulangan

kebakaran berbasis masyarakat (PKBM). Kebakaran hutan rawa gambut dilokasi

tertentu oleh sebagian masyarakat malah dianggap menguntungkan karena dengan

adanya kebakaran membuka akses menuju tempat yang sebelumnya belum pernah

mereka masuki untuk mengambil hasilnya misalnya ikan disuatu danau/rawa,

mengambil kayu dan sebagainya yang sebelumnya tidak terjangkau oleh mereka.

Kebakaran yang menurut masyarakat menguntungkan tersebut merupakan

tantangan LSM Bioma dilapangan. Memang pada site/lokasi tertentu misalnya pada

daerah yang terpencil akan menguntungkan bagi sebagian masyarakat, karena

terbukanya akses tetapi biasanya dalam skala kecil dan dalam waktu yang singkat

selanjutnya apalagi dengan terjadinya kebakaran yang berulang-ulang pada tempat itu



akan menimbulkan dampak negatif seperti hilangnya vegetasi permukaan yang

sebelumnya dapat dimanfaatkan hasilnya.

Dibidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menurut LSM Bioma

ditingkat Propinsi ke Kabupaten/Kota dapat berjalan tetapi kebawah lagi ditingkat

Kecamatan mulai macet apalagi ditingkat desa. Kegiatan pendampingan yang

dilakukan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam

masyarakat ditingkat desa (lokal). Disamping itu agar masyarakat lokal dapat

menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur (kearifan lokal) terutama dalam membuatan

kebijakan desa (aturan desa).

2.4.2. LSM Care

Kegiatan LSM Care diawali dengan program pembagian beras untuk

masyarakat selama 3 tahun, kemudian bergerak dalam bidang development (Litbang).

LSM Care konsent dengan kebakaran gambut di Kalimantan Timur. Kegiatan

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh Care lebih

mengarah keantisipasi atau deteksi dini

Kegiatan-kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan

oleh LSM Care diantaranya :

- Penguatan sarana Sistem Informasi Kebakaran dengan pendirian alat pengukuran

curah hujan dan pembangunan radio komunitas.

- Penguatan kapasitas kelembagaan ditingkat pemerintah desa dan masyarakat

- Kampanye penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- Rehabilitasi pasca kebakaran.

- Distribusi bibit untuk lahan bekas kebakaran.

2.5. Hasil Kunjungan pada UP-BPHLSW

2.5.1. Kelembagaan, SDM dan Anggaran



Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW)

adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2000 untuk

mengelola hutan lindung sungai wain (HLSW) karena di Kota Balikpapan tidak ada

Dinas Kehutanan. Pengurus BPHLSW merupakan orang-orang swasta, pensiunan

PNS, perguruan tinggi, pengusaha, wakil masyarakat dan anggota dewan yang

mempunyai komitmen kuat terhadap kelestarian HLSW.

Badan Pengelola adalah organisasi non struktural, tidak ada eselonering. Badan

ini diketuai oleh wakil walikota dan bertanggung jawab langsung ke walikota.

Pengelolaan sehari-hari BPHLSW dipimpin oleh seorang direktur, kemudian di

lapangan dipimpin oleh direktur operasional yang membawahi bidang pencegahan dan

penanggulangan, terdiri dari 12 orang staf dan 9 orang lapangan, seluruh pegawai

bukan pegawai negeri. Untuk pengamanan HLSW bekerja sama dengan TNI/Polri

karena tidak mempunyai Polisi Kehutanan. Tenaga TNI/Polri sebanyak 2-3 orang

bekerja di pos-pos pemantauan.

Anggaran untuk Gaji pegawai dan biaya operasional kegiatan dianggarkan

dalam APBD Kota Balikpapan. Anggaran BPHLSW rata-rata 1,5 milyar per tahun,

untuk tahun 2005 dianggarkan sekitar 4 milyar, anggaran untuk BPHLSW bersifat

blockgrand karena dukungan dan komitmen dari eksekutif dan legislatif.

2.5.2. Hambatan dan Program Mengatasinya

Kota Balikpapan mempunyai jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa dengan

luas 50.330 ha, diantaranya 9.782,80 hektar merupakan kawasan HLSW. Keberadaan

HLSW sangat vital bagi penduduk balikpapan karena HLSW sebagai daerah

tangkapan air (catmant area) disamping itu di dalam HLSW juga masih terdapat

tegakan hutan primer dan satwa beruang madu yang dilindungi dan menjadi maskot

kota balikpapan .

Pada awal tahun 2000 dimana BPHLSW mulai melalukan kegiaatan, banyak

sekali hambatan dan tantangan, diantaranya :



a. Kebakaran hutan besar di tahun 1997/1998 meninggalkan kerusakan yang parah

disamping menghanguskan tegakan kayu juga meninggalkan titik-titik batu bara

yang sulit dipadamkan (ada 80 titik batu bara yang pernah terbakar).

b. Kegiatan Illegalloging (menebang dan mengolah) masih marak.

c. Perambahan oleh masyarakat sekitar huran.

d. Perburuan liar.

e. Rencana pembangunan jalan yang mengancam HLSW

Untuk mengatasi hambatan/tantangan diatas terutama masalah kebakaran hutan

BPHLSW melakukan program-program antara lain :

- Pembuatan sekat bakar disepanjang batas HLSW dan didalam zona-zona

pengelolaan. Sampai saat ini sekat bakar yang telah dibuat sepanjang 43 Km

dengan lebar 4 meter yang dirawat setiap tahun.

- Bekerjasama dengan UPTD PKHL Samarinda menyelenggarakan pelatihan

kebakaran kepada masyarakat sekitar hutan. Saat ini BPHLSW telah memiliki

SOP kegiatan pembakaran oleh masyarakat yang diawasi oleh pokja masyarakat

itu sendiri, masyarakat boleh membakar sesuai SOP dengan ketentuan sebelum

dilakukan pembakaran terlebih dahulu melaporkan kepada petugas BPHLSW bila

tidak akan ditindak.

- Menjalin kerjasama dengan pihak swasta seperti Pertamina untuk

menanggulangi/memadamkan kebakaran yang terjadi. Saat ini terdapat 2 buah

bendungan (1 dari Pertamina dan 1 lagi dari Pemkot Balikpapan) yang

dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman.

- Mendirikan pos-pos pengamatan/pemantauan.

- Mengadakan Gladi Posko (siaga kebakaran). Tingkat kesiagaan kebakaran pada

HLSW berbeda dengan yang ditetapkan oleh Propinsi, dimana kesiagaan HLSW

menghadapi kebakaran lebih tinggi.

- Mengadakan patroli rutin, BPHLSW tidak menggunakan data informasi hotspot

tetapi langsung menggunakan data lapangan yang lebih cepat dan akurat dari data

hotspot.



Untuk keberlanjutan pengelolaan HLSW telah pula ditetapkan Peraturan

Daerah Kota Balikpapan tentang Pengelolaan HLSW, hal ini dimaksudkan bila terjadi

peralihan kepeminpinan (karena saat ini UP-BPHLSW mendapat dukungan kuat dari

walikota dan dewan yang sangat komit dengan keberadaan dan kelestarian HLSW).

Dalam Perda juga diatur bahwa HLSW termasuk dalam kurikulum lokal (mulok)

sekolah-sekolah diwajibkan untuk mempelajarinya.

2.6. Masukan Untuk Perbaikan Penyelenggaraan Sistem Informasi di Tempat
Yang Dikunjungi

a. UPTD PKHL Samarinda

Secara umum kegiatan Sistem Informasi Kebakaran sudah berjalan dengan baik di

UPTD PKHL Samarinda dan bisa dijadikan contoh pengembangan di Kabupaten

OKI, fungsi pelayanan juga sudah berjalan, mungkin yang perlu dikembangkan

adalah kerjasama dengan instansi teknis lainnya misalnya Dinas Perkebunan,

Pertanian, Pertambangan & LH, Linmas dan instansi teknis lainnya karena pada

instansi sektor-sektor tersebut juga menangani kebakaran dilahan wilayah

kerjanya.

b. UPTD PKHL Tenggarong

Di UPTD PKHL Tenggarong Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan

lahan lebih difokuskan pada pemadaman dan pencegahan melalui kegiatan patroli.

Sedangkan Sistem Informasi Kebakaran (SIK) belum berjalan optimal, mengingat

luasnya wilayah Kabupaten Kutai Tartanegara (± 3 juta hektar) maka perlu

dikembangkan SIK agar kegiatan patroli yang dilakukan menjadi lebih efektif dan

efisien.

c. BMG Balikpapan

Untuk deteksi dini peranan BMG Balikpapan dalam memasok data untuk UPTD

PKHL Samarinda sudah berjalan baik, yang perlu dikembangkan adalah :



- Stasiun pengamatan hingga saat ini lebih banyak di daerah pantai Kaltim,

sedangkan untuk wilayah barat belum banyak, kedepan perlu penambahan

stasiun untuk daerah-daerah tersebut.

- Perlu menjalin kerjasama dengan HPH dan perusahaan perkebunan yang

mempunyai stasiun sendiri untuk kroscek dan saling melengkapi data.

d. LSM Bioma dan Care Samarinda

LSM Bioma dan Care sudah mengembangkan kegiatan SIK, kedepan mungkin

perlu dikembangkan lagi, stasiun pengamat hujan dan radio komunitas perlu

ditingkatkan melalui swadaya masyarakat setempat. Pendampingan dibidang itu

perlu lebih ditingkatkan

e. Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Balikpapan

Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan di Hutan Lindung Sungai Wain

(HLSW) sudah intensif dilakukan bahkan mereka sudah mempunyai SOP dibidang

Pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Pengaturan seperti itu

kedepan mungkin dapat diadopsi untuk dikembangkan di Kabupaten OKI.

Kegiatan Sistem Informasi Kebakaran yang dilakukan oleh BPHLSW lebih

intensif, karena luasan yang tidak terlalu luas dan dapat dikendalikan sehingga

mereka tidak menggunakan data hotspot, karena data dari petugas-petugas

lapangan mereka lebih cepat dan akurat, dibanding data hotspot yang diterima dari

UPTD PKHL Samarinda.

Masyarakat sekitar hutan juga ikut andil dalam peringatan dini kebakaran hutan,

dengan melaporkan kegiatan kebakaran dan pembakaran yang terjadi. Mungkin

komunikasi dengan masyarakat sekitar hutan harus tetap dijaga dan ditingkatkan

dengan melengkapi sarana pendukung komunikasi.

BAB. III
HAL-HAL YANG BISA DIADOPSI DAERAH DARI

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEBAKARAN
DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DI KALIMANTAN TIMUR



3.1. Dalam Jangka Pendek (kurang dari 2 tahun) Yang Bisa Diadopsi

- Kelembagaan, Di Kabupaten OKI sampai saat ini belum ada lembaga/instansi

yang khusus menangani kebakaran hutan dan lahan, pola kelembagaan seperti

UPTD PKHL yang diterapkan di Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai

Kartanegara dapat diadopsi untuk diterapkan di Kabupaten OKI tentunya dengan

menyesuaikan dengan keadaan di Kabupaten OKI. UPTD PKHL dibentuk dengan

melengkapi SDM dengan unsur-unsur tidak hanya dari Dinas Kehutanan, tetapi

juga dari dapat dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Kantor Linmas, Kantor

Pertambangan dan LH serta Kantor Inforkom.

- Pendanaan, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten sangat konsernt dan komit dalam

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sehingga anggaran yang dialokasikan

untuk kegiatan tersebut juga besar. Pemerintah Kabupaten OKI perlu mengadopsi

hal tersebut dengan mengalokasikan dana yang lebih besar dari anggaran yang

sekarang dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah.

- Sarana dan Prasarana, untuk mendukung kegiatan penanggulangan kebakaran

hutan dan lahan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai

seperti peralatan SIK, kendaraan patroli, peralatan pemadaman dan sebagainya,

peralatan tersebut harus dalam keadaan baik dan terawat sehingga apabila

digunakan selalu siap pakai.

- Memperbanyak kegiatan Diklat, Kursus dan Stadi Banding dibidang

Penanggulangan Kebakaran hutan dan Lahan maupun bidang SIK, karena SDM

dibidang kebakaran hutan dan lahan untuk saat ini di Kabupaten OKI masih

kurang sedangkan penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan SDM

yang handal dengan jumlah yang memadai.

3.2. Dalam Jangka Panjang (lebih dari 2 tahun) Yang Bisa Diadopsi

- Aturan, Peraturan dibidang penanggulangan kebakaran hutan perlu dibuat dan

ditetapkan, dalam peraturan tersebut (sebaiknya Peraturan Daerah) dimuat aturan



pembakaran yang terkendali (diadopsi dari BPHLSW Balikpapan), lengkap

dengan Standar Operasional Prosedurnya (SOP). Sehingga kegiatan pembukaan

lahan dengan cara membakar yang sering diterapkan masyarakat Kabupaten OKI

dapat ditekan.

- Kerjasama dengan pihak terkait, kedepan bila kelembagaan telah terbentuk perlu

dijalin kerjasama (MoU) dengan pihak-pihak terkait dibidang SIK seperti BMG

(seperti yang diterapkan oleh UPTD PKHL Samarinda) untuk saling melengkapi

informasi yang mereka tangani. MoU dapat pula dalam hal penanggulangan

kebakaran dengan Perusahaan Swasta (yang diterapkan BPHLSW Balikpapan

dengan Pertamina tapi belum ada MoU)

3.3. Kebutuhan Prioritas Yang Diperlukan Untuk Mengadopsi
Penyelenggaraan SIK di Kabupaten OKI

Kebutuhan prioritas yang diperlukan untuk menyelenggarakan sistem

informasi kebakaran (SIK) di Kabupaten OKI pada tahap awal menurut hemat kami

ada 3 point yang saling terkait satu sama lain, yaitu :

a. Komitment, untuk Kabupaten OKI Kelembagaan SIK telah terbentuk dengan

nama Gugus Tugas Sistem Informasi Kebakaran Lahan dan Hutan disingkat GT

SIKLAH, pada bulan Juli tahun 2005, dengan anggota seluruh anggota Pokja II

ditambah Staf Sekretariat MSF Kabupaten OKI, tetapi sampai saat ini GT

SIKLAH masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya

komitment personil yang duduk dalam GT SIKLAH untuk menjalankan dan

memajukan GT SIKLAH. Bila komitmen diantara anggota GT SIKLAH terutama

anggota yang berasal dari Pokja II MSF Kabupaten OKI kuat dan serius maka

kegiatan SIKLAH sudah dapat berjalan sejak bulan Agustus 2005 lalu.

b. Alokasi Dana, untuk operasional kegiatan-kegiatan pada GT SIKLAH harus

didukung dengan dana, sampai saat ini alokasi dana untuk GT SIKLAH belum

tersedia. Karena kegiatan-kegiatan dalam SIKLAH ini bersifat rutin dan

dilaksanakan sepenjang tahun maka diperlukan dana operasional yang bersifat



rutin dan terus menerus sepanjang tahun. Untuk tahun 2006 GT SIKLAH telah

menganggarkan kebutuhan minimal untuk menjalankan SIKLAH, tetapi sampai

saat ini belum ada lampu hijau dan kepastian disetujuinya dana tersebut.

c. Sumber Daya Manusia yang menangani SIK, kedepan masih perlu diberikan

Diklat dan kursus-kursus yang memadai sehingga tenaga yang dilatih dapat

mengoperasikan kegiatan-kegiatan rutin di GT SIKLAH. Saat ini operator hotspot

baru 1 (satu) orang yang belum sepenuhnya dapat memahami tugasnya. Intensif

untuk operator kedepan juga perlu ditingkatkan sebagai penghargaan terhadap

kerja mereka.

Demikian yang dapat kami laporkan dari kegiatan studi banding Sistem

Informasi Kebakaran ke Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 – 17 September

2005 lalu. Semoga tulisan ini dapat bermaaf.


