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PREFACE

The South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) is a technical
co-operation project jointly funded, in terms of the financing memorandum
IDN/RELEX/1999/0103, by the European Commission and by the
Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Forestry
(MoF).

This report has been completed in accordance with the project Overall Work
Plan (OWP) and Annual Work Plan (AWP) IV

in part fulfillment of Activity 1.8.3.2, “Extension and Campaign material
evaluated and updated/developed.”

to achieve Result 1 “Institutional conditions created to allow the
implementation of effective fire management.”

to realize 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.

The report has been prepared with financial assistance from the Commission
of the European Communities. The opinions, views and recommendations
expressed are those of the author and in no way reflect the official opinion of
the Commission.

The report has been prepared by:

Mahmud Hidayat.

The report is acknowledged and approved for circulation by the Project Co-
Director when duly signed below.

Palembang, June 2007

Dr. Ir. Dodi Supriadi Dr. Karl-Heinz Steinmann
National Co-Director EU Co-Director
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Ringkasan
(Summary Bahasa Indonesia)

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepertinya menjadi pekerjaan rumah yang
tak ada habisnya. Hampir setiap tahun memasuki awal musim kemarau seiring
dengan di mulainya musim tanam baru, petani dan peladang melakukan
pembersihan lahan dengan cara membakar. Biasanya Pembakaran dilakukan secara
berkelompok yang tersebar di beberapa tempat dengan tenggat waktu yang hampir
bersamaan, sehingga asap yang ditimbulkan sangatlah besar

Kondisi ini makin diperparah pada saat api merambat ke areal lahan gambut. Panas
terik musim kemarau semakin mempermudah api merambat ke luar areal lahan
pembakaran tidak terkecuali ke lahan gambut yang berada disekitar lahan pertanian.
Jika lahan gambut sudah terbakar maka akan sulit untuk dipadamkan. Selain api
membakar gambut di permukaan, api akan merembet ke bagian dalam yang terdiri
dari serasah dan menimbulkan asap yang pekat.

Dari catatan tersebut diatas maka petani merupakan kelompok sasaran yang penting
dalam pelaksanaan kampanye. Tahap awal yang dilakukan adalah mencari informasi
tentang permasalahan kebakaran di lokasi kelompok sasaran. Berikutnya adalah
survei visual dan pemahaman tentang karakteristik serta latar belakang kelompok
sasaran sebagai bahan masukan untuk pendekatan desain dan gambar yang akan
dibuat. Sketsa gambar dan draft desain adalah tahapan selanjutnya setelah survei
visual dilakukan.

Uji coba materi dilakukan setelah sketsa dan draft desain selesai. Desain produk
kampanye yang akan dibuat adalah, brosur, poster, billboard, flip chart dan tas paket
penyuluh. Uji coba dilakukan di Desa Simpang Tigo, kecamatan Selapan, Kabupaten
Ogan Komering Ilir. Secara umum kelompok sasaran memahami isi materi
kampanye. Karakter dan bentuk gambar yang digunakan sesuai dengan apa yang
ada di desa mereka. Ada beberapa masukan dari kelompok sasaran tentang warna
yang digunakan.

Persoalan yang lebih penting adalah, pada saat distribusi dan pelaksanaan
kampanye. Kampanye akan berhasil dengan baik apabila materi kampanye sampai
kepada kelompok sasaran tepat pada waktunya, artinya kelompok sasaran
menerima informasi jauh hari sebelum musim kemarau tiba. Agar kampanye lebih
efektif & efisien, penyebaran materi juga harus menjangkau titik-titik strategis dimana
kelompok sasaran biasa melakukan aktifitas, sehingga materi kampanye tidak sia-
sia. Tim penyuluh juga harus memahami isi dan karakteristik materi kampanye,
sehingga informasi yang diberikan pada saat penyuluhan akan lebih mudah di
pahami kelompok sasaran.
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Summary (English)

Forest and land fire in Indonesia seems to be endless homework. Every year in the
summer at the beginning of planting season, farmers slash and burn their land. The
burning usually made by a group spread in the some areas nearly at the same time,
so the smoke that caused by fire is very large.

The damage became worst when fire reach gambut areas. The high temperature of
the summer makes fire easier to spread to gambut land which sourond the farm. The
fire not only burns the surface of the land but also burn the inner side of the gambut
land and caused the darker smoke.

Therefore, the farmers are important target groups for the campaign. The first step is
searching information of fire problem on target group’s location. The second step is
visualizing survey and understanding characteristic and background of the target
groups as input for the next step or the third step, picture sketch and design draft

Try out material will be held after sketch and design draft finished. Campaign product
design which will held is brochure, poster, billboard, flip chart, and information
package bag. Try out held in Simpang Tigo Village in Selapan Sub district as part of
District Ogan Komering Ilir. In General, target groups understand the content of
material campaign. Character and form of picture which is used appropriated the real
situation on location. Several input gain from targets group for colour use.

The more important problem is distributing time and campaigning. The campaign will
succeed if campaign material comes right to the target group in time, which means
target group accept the information long time before summer. Making effective and
efficient campaign, the spread of material has to reach strategic points. Campaigner
team also has to understand the content and campaign material characteristic so the
information that giving at the time of campaign became easier to understand by the
target group.
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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hampir setiap tahun kebakaran hutan & lahan selalu terjadi, yang mengakibatkan
kerugian baik secara ekonomi, ekologi, kesehatan maupun citra negatif terhadap
pemerintah Indonesai di forum international. Kebakaran sering terjadi di areal
pertanian campur & lahan gambut. Disebabkan oleh pembukaan dan pembersihan
lahan untuk persiapan penanaman baru. Petani /peladang seringkali menjadi pihak
yang dipersalahkan walaupun sebenarnya porsi terbesar penyumbang asap adalah
perusahaan perkebunan yang juga melakukan pembakaran dalam rangka
pembersihan lahan.

Pembersihan lahan dengan cara membakar memang salah satu cara yang cepat,
praktis dan murah. Dengan membakar mereka juga akan mendapat mineral yang
berasal dari abu pembakaran berupa meningkatnya kadar karbon organik,
phospor,magnesium,potassium, kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa.

Angka kejadian hotspot di lahan pertanian campur dan lahan sawah di areal gambut
cukup tinggi. Pembakaran dilakukan oleh petani yang tersebar dalam kelompok-
kelompok, meskipun areal pembakaran di setiap pemilik lahan tidak terlalu luas,
namun karena dilakukan secara serentak maka dampak kabut asap sangatlah
besar..

Berdasarkan hal tersebut diatas maka petani/peladang di jadikan sebagai kelompok
sasaran yang sangat penting dalam pelaksanaan kampanye. Untuk itu diperlukan
satu desain kampanye yang efektif dan tepat sasaran, dengan pendekatan dan
metode yang tepat, pemilihan media yang akurat serta eksekusi desain visual yang
menarik sehingga desain materi kampanye yang dihasilkan akan lebih di pahami
dan dimengerti oleh kelompok sasaran.
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1.2 Tujuan dan sasaran

Membuat desain materi kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2007.
Dalam bentuk poster, brosur, billboard, flipchart untuk kelompok sasaran petani.

1.3 Keluaran

Desain poduk materi kampanye berupa: poster, brosur, billboard, flip chart, cover CD
dan satu paket materi penyuluhan bagi penyuluh.

1.4 Waktu pelaksanaan

Kegiatan telah dilaksanakan sejak 1 Mei – 30 Mei 2007 (22 efektif hari kerja), di
kantor SSFFMP dan kegiatan survei di lapangan di Ogan Komering Ilir, Musi
Banyuasin & Banyuasin.

1.5 Metode

Metode kegiatan yang dilakukan adalah:

 Mengumpulkan data dan informasi tentang kebakaran hutan, latar belakang.
Sebab sebab kebakaran, akibat yang ditimbulkan, serta tindak pencegahan
apa saja yang bisa dilakukan melalui buku-buku dan referensi lainnya di
perpustakaan SSFFMP.

 Berdiskusi dengan Co Director, Tenaga Ahli, International Short Term Expert
dan staff konsorsium NGO tentang masalah kebakaran hutan & lahan serta
media kampanye apa saja yang pernah dibuat sebagai bahan masukan.

 Survei visual ke desa, mendokumentasikan situasi dan aktifitas masyarakat
serta berdiskusi dengan warga sebagai bahan masukan draft desain materi
kampanye.

 Perumusan pesan dan draft desain kampanye

 Uji coba materi desain ke lokasi kampanye

 Produk material kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan
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2. Desain kampanye pencegahan hutan dan lahan

2.1 Konsep desain

Sebelum merancang desain materi kampanye ada beberapa hal yang harus di
pahami terkait dengan target audience. Yaitu, Kepada siapa, di mana dan kapan
pesan itu akan disampaikan. Ketiga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam
merumuskan pesan, pendekatan visual yang digunakan serta bentuk produk desain
yang akan dihasilkan. Jika ketiga hal tersebut di jalankan dengan benar maka
diesain yang dihasilkan akan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi serta proses uji coba di lapangan dapat
disimpulkan bahwa Materi sosialisasi dalam bentuk pesan tertulis, disampaikan
dengan bahasa yang singkat, sederhana dan mudah dipahami masyarakat, lucu
(menyenangkan) sehingga pesan mudah ditangkap dan image dapat lebih tertanam
Karakter visual menggunakan illustrasi kartun dengan warna yang cerah, berkesan
menyenangkan dengan pendekatan setting lokal baik pakaian yang digunakan
tokoh-tokohnya, rumah tinggal dan aktifitas sehari-hari masyarakat.

Warna yang digunakan adalah warna cerah, agar terlihat jelas ,kontras dengan
warna hijau pepohonan & warna kuning coklat ilalang & gambut yang mendominasi
lokasi kampanye.

2.2 Produk

 Poster
Desain berukuran 40x60 cm, full color, satu muka. Ada 3 macam desain poster,
yang pertama berisi himbauan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Tagline /slogan utamanya adalah “ Kemarau Tiba Ayo Siaga!” (Gambar desain
terlampir). Di bagian bawah berisi rambu-rambu peringatan agar hati-hati
menggunakan api dimusim kemarau. Poster kedua berisi tentang alternatif
pemanfaatan limbah pembersihan lahan menjadi kompos & arang briket (visual
desain terlampir). Poster yang ketiga berisi informasi tentang apa yang harus
dilakukan jika terjadi kebakaran dilengkapi peta bergambar yang menjelaskan
secara rinci tahapan sistim pelaporan dan pencegahan kebakaran dari tingkat
desa hingga propinsi ( Gambar desain terlampir).

Poster memuat pesan singkat dan padat, ditempel di tempat-tempat strategis,
misalnya Kantor kepala desa, kecamatan, sekolah, mesjid maupun tempat-
tempat umum yang sering dikunjungi warga misalnya pasar, warung kopi,
puskesmas, pos ronda dll. lokasi kampanye yang luas dan terpisah oleh ladang-
ladang, serta kelompok sasaran yang tersebar aktifitasnya di siang hari dan
biasa berkumpul di sore - malam hari, maka media poster sangat tepat
digunakan.

 Brosur
Ukuran keseluruhan brosur adalah A3,full color, bolak-balik, jika dilipat terbagi
menjadi 12 halaman, masing-masing berukuran 10x21 cm. Bagian cover berisi
tagline/slogan “ Kemarau Tiba, Ayo Siaga!”. Isi materi brosur adalah: Apa
penyebab kebakaran, dimana tempat rawan kebakaran, apa akibat yang
ditimbulkan, apa pencegahan yang bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan
jika terjadi kebakaran. Isi didominasi dengan gambar teks hanya menjelaskan
secara singkat. Di bagian terakhir yaitu bagian apa yang harus dilakukan jika
terjadi kebakaran dilengkapi peta bergambar yang menjelaskan secara rinci
tahapan sistim pelaporan dan pencegahan kebakaran dari tingkat desa hingga
propinsi (Gambar desain terlampir).
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Brosur sangat efektif digunakan untuk kelompok sasaran petani karena dengan
ukuran kecil terlipat, memuat banyak informasi, bisa ditempel ditempat umum,
mudah di bawa kemana-mana, dibawa pulang atau dibaca dirumah. Sehingga
waktu untuk membaca dan memahami informasi yang termuat di dalam brosur
cukup panjang.

 Billboard
Billboard berukuran 4x5 meter, format horisontal (lanscape). Format lanscape
dipilih karena lokasi pemasangan billboard di Indralaya tepat berada di tikungan
jalan, sehingga jarak pandang sempit. Dengan format horisontal sempitnya jarak
pandang bisa diantisipasi. Ada 2 macam desain billboard masing-masing desain
berisi 2 informasi bolak-balik. Bilboard pertama berisi informasi tentang dampak
kebakaran hutan dan himbauan untuk hati-hati menggunakan api. Billboard ke
dua berisi himbauan berupa kalimat “ Anda memasuki daerah rawan kebakaran”,
dilengkapi dengan gambar-gambar aktifitas yang dapat memicu terjadinya
kebakaran serta peringatan agar berhati-hati menggunakan api. Warna bilboard
dominan merah agar terlihat jelas ( Gambar desain terlampir)

Billboard dipilih karena sangat efektif untuk daerah luas dan terbuka seperti di
lahan gambut. Ukurannya yang besar, cukup mencolok dan terlihat jelas oleh
kelompok sasaran. Daerah Indralaya lokasi pemancangan adalah daerah areal
gambut yang cukup luas dan sangat rentan kebakaran di musim kemarau. Selain
terdapat beberapa lahan dan rumah penduduk, daerah ini juga sebagai lintasan
kendaraan yang cukup padat.

 Flip Chart
Ukuran Flip Chart A3, terdiri dari 49 halaman. Berisi materi antara lain: Apa
penyebab kebakaran, dimana tempat rawan kebakaran, apa akibat yang
ditimbulkan, apa pencegahan yang bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan
jika terjadi kebakaran. Di bagian terakhir yaitu bagian apa yang harus dilakukan
jika terjadi kebakaran dilengkapi peta bergambar yang menjelaskan secara rinci
tahapan sistim pelaporan dan pencegahan kebakaran dari tingkat desa hingga
propinsi.

Flip Chart digunakan sebagai alat bantu bagi penyuluh agar lebih mudah
menjelaskan materi kampanye. Di bagian depan didominasi gambar sedangkan
penjelasan/tulisan terdapat di bagian belakang tiap halaman, sehingga penyuluh
tinggal membaca dari belakang tanpa harus melihat gambar di bagian depan
(Gambar desain terlampir).

 Tas Paket Penyuluh
Ukuran tas paket 55x30 cm, terbuat dari bahan parasut yang dilapisi bahan tahan
air. Dengan tas ini semua materi yang berupa poster, brosur dan CD/DVD bisa
dibawa dalam satu paket, sehingga mempermudah penyuluh dalam menjalankan
tugas (Gambar desain terlampir).

2.3 Presentasi kepada Tenaga Ahli dan counterparts
Presentasi hasil desain materi kampanye dilaksanakan pada tgl. 25 Mei 2007.
Dihadiri co director, beberapa Tenaga Ahli dan Counterparts. Dari pihak counterparts
yang hadir antara lain, wakil dari Dinas Kehutanan, Bapedalda, Pemda, BKSDA dan
Badan Meteorologi dan Geofisika. Presentasi ini bertujuan agar mendapatkan
masukan-masukan untuk perbaikan materi desain yang akan dibuat.

Point penting dari hasil presentasi ini adalah, permasalahan pencegahan kebakaran
dengan pembakaran terkendali sebaiknya tidak usah di masukkan dalam materi.
Karena belum jelasnya peraturan apakah boleh atau tidak. Dari pihak Dinas
kehutanan masih memperbolehkan pembakaran karena realitas dilapangan
sebagian besar masyarakat petani melakukan pembakaran untuk pembersihan.
Sementara Dinas pertanian dan Perkebunan melarang pembakaran seperti yang
tertulis dalam Perda-nya.
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2.4 Uji Coba Materi Kampanye
Kegiatan uji coba dilaksanakan tgl. 25-27 Mei 2007 di Desa Simpang Tiga,
Kecamatan Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan dilakukan dengan
mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan warga desa Simpang Tigo. Materi
yang ditanyakan adalah seputar desain, gambar dan warna yang digunakan apakah
menarik atau tidak.

Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat mengerti isi pesan,
memahami maksud gambar yang ditampilkan dan gambar sesuai dengan
kondisi/keadaan desa. (Hasil uji coba terlampir).

2.5 Final Art work desain materi kampanye
Final art work merupakan tahap paling akhir dari keseluruhan kegiatan. Semua
materi desain yang telah di perbaiki imagenya diperbesar resolusi/dpi-nya
disesuaikan dengan proporsi ukuran sebenarnya. Ketajaman dan ketepatan warna
disempurnakan sehingga kualitas hasil cetak tidak meleset dari desain yang dibuat.
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3. Kesimpulan dan Rekomendasi

2.6 Kesimpulan

 Pemahaman tentang target audience terkait dengan latar belakang kultur,
kebiasaan sehari-hari, gaya berkomunikasi dan berinteraksi amatlah penting.
Karena akan lebih mudah dalam mempersiapkan teknik pendekatan
komunikasi baik dari sisi visual maupun pesan yang akan disampaikan.

 Desain lebih mengutamakan gambar sedangkan pesan hanya penjelasan
singkat. Karena jika pesan terlalu banyak audience malas untuk membaca.
Dengan porsi gambar yang lebih besar diharapkan pesan langsung dapat di
pahami hanya dengan melihat gambar.

 Visual menggunakan pendekatan kartun, dengan bentuk-bentuk sederhana,
simpel, lucu dengan setting yang akrab dengan kehidupan mereka sehari-
hari.

 Warna merah dan orange cerah dipilih karena kontras dengan keadaan
lingkungan target lokasi kampanye yang dominan dengan hijau dan coklat.

2.7 Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kampanye dilapangan teknik dan ketepatan penggunaan
materi desain amatlah penting. Sebagus apapun materi desain yang dibuat,
kalau penggunaannya tidak tepat maka pesan yang akan disampaikan tidak akan
maksimal. Berikut adalah beberapa petunjuk praktis penggunaan materi desain
kampanye sesuai sifat dan karakteristiknya,

 Poster
Poster menampung informasi yang singkat, padat. Sekali orang melihat
diharapkan langsung menangkap pesan yang disampaikan. Karena informasinya
yang singkat poster sebaiknya di pasang/ditempel dilokasi-lokasi strategis yang
kerap menjadi tempat berkumpulnya kelompok sasaran. Misalnya Kantor kepala
desa, puskesmas, mesjid, pasar, pos ronda, sekolah dll. Selain itu poster juga
bisa dibagikan langsung kepada kelompok sasaran.

 Brosur
Brosur menampung banyak informasi , langsung bisa dimiliki kelompok sasaran,
di bawa pulang dan dibaca dirumah. Jika poster hanya dibaca sekilas dengan
informasi singkat maka sifat brosur adalah sebagai penjelasan lengkapnya.
Brosur sebaiknya di bagikan kepada kelompok sasaran setelah penyuluh
melakukan kampanye melaui flip chart, sehingga pemahaman kelompok sasaran
lebih kuat terhadap materi. Namun jika kondisi tidak memungkinkan brosurpun
bisa langsung di bagikan, karena materinya sangat mudah dipahami dengan
porsi gambar lebih banyak daripada tulisan.

 Billboard
Billboard akan dipasang di jalan indralaya, lokasi yang dikelilingi lahan gambut
cukup luas. Akses jalan di lokasi ini cukup ramai dilalui kendaraan, artinya
kelompok sasaran tidak hanya petani dan pencari ikan tetapi juga pengguna
kendaraan yang sering lalai membuang puntung rokok.

 Flip Chart
Semua informasi tentang kebakaran hutan ditampilkan dalam flip chart dengan
ukuran cukup besar untuk kelompok sasaran terbatas. Flip chart ini nantinya bisa
digunakan sebagai alat bantu penyuluh pada saat melakukan kampanye. Flip
chart di letakkan di meja dan penyuluh tinggal menjelaskan isi gambar yang ada
di dalam flip chart, dengan membaca penjelasan di bagian belakang, tanpa harus
melihat di bagian depan.
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 Desain Tas Paket
Tas paket dibuat agar memudahkan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya.
Dengan satu tas semua materi: flip chart, poster, brosur dan CD dapat di bawa
dalam satu paket dan tidak perlu khawatir materi akan tertinggal. Dibuat dari
bahan parasut yang tahan air, sehingga aman bagi penyuluh di segala medan
dan cuaca.
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Lampiran 1: Brosur
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Lampiran 2: Poster
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Lampiran 5: Billboard
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Lampiran 4: Flip Chart
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Lampiran 5: Tas Paket Penyuluh
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Lampiran 6: Hasil ujicoba


