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

in part fulfillment of Activity 1.8.1.1,  “ Conduct a study on the integration of scientific and 
traditional knowledge and information on land clearing and preparation using appropriate fire 
management and distribute results”. 

to achieve Result 1, “ Institutional conditions calculated 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”. 
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Communities. The opinions, views and recommendations expressed are those of the author and 
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The report has been prepared by: 

? Ninil R. Miftahul Jannah 
 

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

Palembang, May 2006 

 

 

 

 

Dr.Ir.Dodi Supriadi                Dr.Karl-Heinz Steinmann  

National Co-Director                 EU Co-Director 

 
 
 
 
 
 
 



 ii 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
        This document prepared by the EU-funded South Sumatra Forest Fire Management Project 
(SSFFMP) in order to collect and documented various information and knowledge to be a simple 
book manual that can be used for the training and benefit the community especially for land 
preparation. 
       The purpose of the study are to collect and documented various information and traditional 
knowledge regarding the land clearing processes for agriculture and estate crops activities 
accompanied by modern and traditional law; to collect and documented various scientific and 
alternative technology in clearing the land that environmentally sound good and also to use the 
waste of it; to make a strategy and method of  integrating various information and traditional 
knowledge with scientific research and alternative technology which environmentally sound 
good in the land clearing processes that can be used by the community; to make a book manual 
for land preparation processes that environmentally sounds good for training purpose that can be 
directly used by the local people based on the laws; and finally to make a strategy and method of 
distributing results of land clearing processes that environmentally sound good. 
         The study activity focused especially to the community in the three districts targeted 
project namely Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (MUBA) and Banyuasin. 

The results of the studies shown that most of the local peoples met during field visit 
found using fire for land preparation eventhough they were not a traditional community which 
allow by law. The peoples of Talang Lubuk Village as one of the model village of SSFFMF 
located in Muara Telang sub-districts, Banyuasin Districts stated that land preparation using fire 
at their village was increased sharply especially at the 2-years later due to the increasing of fuel 
price which gradually stop them to go to the sea for fishing and as a consequence finally they 
return back to their paddy fields. They have no choice to find other alternative ways for land 
preparation because using fire was very economic and through burning they will have another 
benefit not only because it was easy to do but also free fertilizers from ash that rich of minerals. 
For village community paddy field is very important for them because they depend much of their  
live from it. In Talang Lubuk village there is about 600-1000 ha of paddy fields opened annually 
where fire is used for land preparation. So that it can be predicted how worst the environment 
during burning in the dry seasons every year. The community stated that if there is a solution of 
not using fire in land preparation and not costly they would prefer to use it and there will be no 
fire in land preparation. Actually there are several alternatives of not using fire in the land 
preparation that have been implemented in the field like in West Kalimantan, Jambi. Principally 
what they have done is to use fuels (litters, leaves, shrubs, grass, etc) that usually burn during 
land preparation and change it to be charcoal and organic fertilizers.    To make it is not so 
difficult because no special skill needed and cheap. This activity could be adopted also in a 
model village like in Talang Lubuk village of SSFFMP if there is a book manual and good 
trainer.  
         The study concluded that land preparation using fire is permitted only for the local people 
(traditional community/ethnic) as it was allow by law. Beside that due to the penetration heat 
cause by fire will destroy the peat and there will have no chance to return back as ordinary stage 
and during the fire many particles and Green House gases produced which cause air pollution 
and transboundary haze pollution then land preparation using fire in peat is asked to be stopped. 
Prohibiting of using fire in the land preparation for the community that have no right to do it 
even though supported by law without any alternative/solution of not using fire will useless.  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Dokumen ini disiapkan oleh South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) bantuan 
dana dari Uni Eropa, dalam upaya untuk mengumpukan dan mendokumentasikan berbagai 
informasi dan pengetahuan bagi penyusunan buku panduan sederhana yang dapat dimanfaatkan 
bagi kepentingan penyuluhan maupun untuk kepentingan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
membersihkan lahan. 
 
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai 
informasi dan pengetahuan tradisional mengenai tata cara pembersihan lahan di bidang pertanian 
dan perkebunan, lengkap dengan peraturan atau ketetapan adat; mengumpulkan dan 
mendokumentasikan berbagai pengetahuan dan teknologi alternatif dalam membersihkan laha n 
yang ramah lingkungan dan memanfaatkan sisa/limbah dari pembersihan lahan; menyusun 
strategi dan metoda pengintegrasian berbagai informasi dan pengetahuan tradisional dengan riset 
saintifik dan teknologi alternatif yang ramah lingkungan dalam pembersihan lahan agar dapat 
dimanfaatkan masyarakat; menyusun panduan lapangan mengenai persiapan dan pembersihan 
lahan yang ramah lingkungan untuk keperluan penyuluhan dan dapat dimanfaatkan secara 
langsung oleh masyarakat petani/peladang dengan referensi peraturan perundangan yang berlaku 
di Indonesia; dan menyusun strategi dan metoda penyebarluasan panduan lapangan mengenai 
persiapan dan pembersihan lahan yang ramah lingkungan.   
 
Sasaran kegiatan ditujukanan  khususnya kepada warga masyarakat yang berada di dalam 3 
wilayah Kabupaten prioritas yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin 
(MUBA) dan Kabupaten Banyuasin.  
 
Hasil studi menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat yang dijumpai di lapangan ketika 
kunjungan lapangan dilakukan menggunakan api dalam penyiapan lahannya meskipun mereka 
bukan masyarakat adat/tradisional yang secara hukum masih dibenarkan. Masyarakat desa 
Talang Lubuk khususnya dengan spontan menyatakan bahwa dalam 2 tahun belakangan ini 
aktifitas penyiapan lahan dengan pembakaran tersebut khususnya dalam kegiatan penanaman 
padi cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
yang membuat mereka sebagian besar terpaksa menghentikan kegiatannya melaut untuk mencari 
ikan dan udang dan kembali mengolah lahan untuk bertanam padi. Pembakaran terpaksa mereka 
lakukan karena dianggap cara yang paling ekonomis dalam membuka lahan sehingga hasilnya 
selain akan memudahkan dalam pengerjaannya juga mereka berharap mendapatkan pupuk gratis 
dari abu hasil pembakaran yang kaya mineral. Selain itu bertanam padi untuk menghasilkan padi 
sangat penting bagi mereka karena menyangkut hajat hidupnya sehingga mereka tidak punya 
pilihan lain selain membakar untuk menyiapkan lahannya disamping dana yang mereka 
milikipun terbatas.  Dapat dibayangkan polusi asap ketika pembakaran dilakukan khususnya di 
Desa Talang Lubuk dimana tidak kurang dari 600-1000 ha lahannya yang dibuka setiap tahun 
terutama pada musim kemarau. Menurut mereka kegiatan penyiapan lahan dengan menggunakan 
api khususnya dalam kegiatan penanaman padi dapat ditinggalkan dengan syarat ada 
solusi/alternatif pengganti api tersebut tanpa itu mereka akan tetap menggunakannya. Terdapat 
beberapa alternatif penyiapan lahan tanpa bakar seperti yang dikembangkan di Desa Kuala, 
Kabupaten Pontianak; Desa Simpang Tiga Sakti, Kabupaten OKI; dan Desa Simpang Datuk, 
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Rantau Rasau, dan Simpang Alur  di Jambi. Pada prinsipnya mereka (petani)  memanfaatkan 
bahan bakar (serasah, rumput, semak belukar, tunggak) yang biasa mereka bakar ketika musim 
kemarau tiba dan merubahnya menjadi produk yang lebih bermanfaat seperti menjadi arang, 
briket arang dan kompos. Pembuatannya mudah dan relatif mudah dimengerti serta biaya 
pembuatannya relatif murah. Alternatif penyiapan lahan tanpa bakar tersebut bukan tidak 
mungkin untuk dikembangkan di desa model South Sumatera Forest Fire Management Project 
(SSFFMP) asalkan tersedia buku panduan sederhana yang mudah dimengerti masyarakat serta 
penyuluh yang handal.  
 
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa penyiapan lahan dengan pembakaran hanya dapat 
dibenarkan kepada masyarakat tradisional/adat sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 17 dari 
Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran 
Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Selain itu dengan 
mengingat bahwa dampak panas akibat pembakaran yang berulang yang merusak gambut yang 
tidak akan kembali seperti sedia kala, serta asap yang dihasilkan kaya akan partikel serta Gas 
Rumah Kaca yang turut pula mencemari udara sehingga mengakibatkan polusi udara dan asap 
lintas batas negara (transboundary haze pollution) maka penyiapan lahan dengan pembakaran di 
lahan gambut sebaiknya dihentikan. Oleh karena itu pelarangan terhadap kebiasaan masyarakat  
yang menggunakan api dalam penyiapan lahan meskipun mereka bukan masyarakat 
tradisional/adat dengan aturan formal sekalipun (misal PERDES) dalam rangka menciptakan 
lingkungan yang lebih baik tanpa memberikan alternatif/solusi terhadap pengganti api maka akan 
sia-sia belaka.  
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
 

Sudah dapat diduga sebelumnya bahwa dalang penyebab timbulnya asap adalah berasal 
dari areal penyiapan lahan dengan menggunakan api yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 
kehutanan, perkebunan termasuk yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun 
penduduk (peladang), namun sudah dapat dipastikan pula bahwa yang akan dikambinghitamkan 
sebagai dalang penyebab timbulnya api adalah peladang atau El-Nino. Peladang dipersalahkan 
karena mereka biasanya membakar pada saat pembukaan lahan, terkadang areal yang mereka 
bakar tidak terlalu luas namun kelompok yang membakar cukup banyak dan relatif serentak, 
meskipun sesungguhnya masyarakat yang membakar tidak seluruhnya masyarakat 
tradisional/adat yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku karena banyak diantara mereka 
hanya berpenampilan tampaknya seperti peladang. 

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah jelas tertulis bahwa setiap 
orang dilarang melakukan pembakaran, pembakaran hanya dibenarkan untuk tujuan khusus atau 
tidak dapat dielakkan seperti pembasmian hama dan penyakit serta untuk pembinaan habitat 
tumbuhan dan satwa, dan untuk melakukan kegiatan itu harus mendapat izin dari pejabat yang 
berwenang. Khusus kepada masyarakat maka pembakaran hanya dibenarkan dan berlaku bagi 
masyarakat adat atau tradisional yang membuka ladang dan kebunnya. Untuk menghindari 
terjadinya kebakaran di luar lokasinya perlu dilakukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing seperti melaui peningkatan kesadaran 
masyarakat adat atau tradisional.  

Selain itu tradisi pembukaan lahan dengan menggunakan api yang dilakukan oleh peladang 
berpindah merupakan satu-satunya cara yang paling praktis, murah dan cepat, maka tidak dapat 
dipungkiri lagi kalau aktivitas penyiapan lahan tersebut akan terus ditemui pada musim 
kemarau/kering. Khusus untuk mereka yang mengaku peladang ada kecenderungan bahwa kini 
mereka tidak lagi sekedar membuka ladang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
tetapi sudah berorientasi bisnis, karena areal yang mereka usahakan sudah puluhan hektar dan 
jenis tanamanpun sudah berubah menjadi karet atau kelapa sawit. Meskipun demikian, dampak 
negatif dari kegiatan pembakaran ladang ini tidak dapat dihindarkan yaitu asap tebal yang dapat 
terbang jauh bahkan melewati negara tetangga. Sudah dapat dibayangkan seperti apa keadaannya, 
dan keadaan ini akan terus berlangsung berhari-hari kalau luasan yang terbakar cukup besar. Hal 
ini disebabkan tingginya bahan bakar di lapangan disertai suhu pembakaran yang tinggi. 

 Perancuan dengan sengaja pada istilah masyarakat tradisional/adat tersebut kian marak 
belakangan ini dengan tujuan  mereka diperkenankan untuk menyiapkan lahan dengan 
membakar, padahal sesungguhnya tidak. Hal itu dilakukan untuk melegitimasi upaya pembakaran 
yang mereka lakukan seolah-olah mereka adalah bagian dari masyarakat tradiosional/adat. 
Aktivitas yang mereka lakukan tampak seolah-olah mirip yang dilakukan oleh masyarakat 
adat/tradisional namun sesungguhnya tujuan akhir yang mereka lakukan tidak lagi untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari belaka tetapi sudah bernuansa komersial/bisnis. 

Sistem perladangan berpindah (pertanian berpindah) pada awal penerapannya dan bagi 
pengguna yang lebih luas di tentukan oleh tekanan populasi manusia yang rendah terhadap 
sumber daya hutan. Mereka menyediakan satu dasar yang subsisten bagi penduduk lokal disekitar 
hutan yang lestari dan dampaknya tidak begitu besar terhadap stabilitas ekosistem hutan (Nye dan 
Greenland, 1960). 

Dengan membakar mereka sangat terbantu dalam penyiapan lahan yang cepat, murah dan 
mudah (Saharjo, 1997) serta akan mendapat tambahan mineral gratis yang berasal dari abu hasil 
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pembakaran berupa, meningkatnya kadar karbon organik, phosphor, magnesium, potassium, 
sodium, kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa (Daubenmire, 1968; Viro, 1974; Lal and 
Cummings, 1979; Pritchet and Fisher, 1987; dan Saharjo, 1995). Namun perlu diingat bahwa 
penambahan mineral gratis ini hanyalah bersifat sementara. Hal ini terlihat dengan tingginya hasil 
panenan pada tahun pertama dan menurun drastisnya pada tahun-tahun berikut (Garren, 1943; 
Jordan, 1985 dan Whitmore, 1990). 

Selama lebih kurang hampir 20 tahun belakangan ini terbukti bahwa dalang utama 
sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah manusia yang didukung oleh kondisi iklim 
dan lingkungan sehingga peluang terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Berkembangnya 
industri kehutanan dan ekstraksi sumberdaya alam telah menarik pekerja yang kemudian 
membangun pemukiman baru di lingkungan  hutan, dengan demikian menghadapkan hutan pada 
potensi bahaya kebakaran baru yang dapat timbul setiap saat (KLH-UNDP, 1998). Desakan 
kebutuhan lahan untuk pemukiman mendorong terjadinya perubahan peruntukan lahan hutan 
menjadi areal pemukiman dan budidaya, munculnya kawasan transmigrasi, pemukiman kembali 
penduduk, komplek pemukiman, dan kawasan pemukiman. Konsekuensinya terjadi interaksi 
yang lebih intensif antara manusia dengan lingkungan hutan. Kondisi ini berpotensi 
meningkatkan bahaya kebakaran.  

  
1.2. Tujuan dan Sasaran 
 

Tujuan dari penyusunan Studi Integrasi Pengetahuan Tradisional dan Saintifik dalam 
Persiapan dan Pembersihan lahan adalah: 
 

1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai informasi dan pengetahuan tradisional 
mengenai tata cara pembersihan lahan di bidang pertanian dan perkebunan, lengkap 
dengan peraturan atau ketetapan adat. 

2.  Mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai pengetahuan dan teknologi alternatif 
dalam membersihkan lahan yang ramah lingkungan dan me manfaatkan sisa/limbah dari 
pembersihan lahan. 

3. Menyusun strategi dan metoda pengintegrasian berbagai informasi dan pengetahuan 
tradisional dengan riset saintifik dan teknologi alternatif yang ramah lingkungan dalam 
pembersihan lahan agar dapat dimanfaatkan masyarakat.  

4.  Menyusun panduan lapangan mengenai persiapan dan pembersihan lahan yang ramah 
lingkungan untuk keperluan penyuluhan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh 
masyarakat petani/peladang dengan referensi peraturan perundangan yang berlaku di 
Indonesia. 

5. Menyusun strategi dan metoda penyebarluasan panduan lapangan mengenai persiapan dan 
pembersihan lahan yang ramah lingkungan. 

 
Sasaran kegiatan ditujukanan  khususnya kepada warga masyarakat yang berada di dalam 

3 wilayah Kabupaten prioritas yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin 
(MUBA) dan Kabupaten Banyuasin.  
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2. KEBAKARAN DAN DAMPAK 
 
2.1. Kejadian Kebakaran 
 

Bukti pertama kebakaran hutan di Indonesia ditemukan di Kalimantan Timur 
(Goldammer dan Seibert, 1990). 14C-data dari tanah berarang yang terdapat sepanjang transek 
Timur-Barat antara Sangkulirang pada Selat Makassar dan kira-kira 75 km ke daratan 
menunjukkan bahwa kebakaran terjadi antara tahun 17.510 dan 350 BP.  Umumnya kebakaran 
kemungkina besar terjadi secara alami selama periode iklim yang lebih kering dari saat ini, tetapi 
manusia juga membakar hutan lebih dari 10.000 tahun untuk memfasilitasi perburuan dan 
pembersihan petak-petak peretanian. Catatan tertulis dari abad lampau dan sejarah dari mulut ke 
mulut dari orang-orang yang membuka hutan menunjukkan bahwa kebakaran hutan adalah bukan 
hal baru bagi dunia kebakaran hutan Indonesia. 

Dokumentasi pertama dari dampak kekeringan yang ekstrim di Kalimantan Timur 
dilaporkan oleh Bock(Goldammer, 1996). Zoologis Denmark ini yang menjelajahi hutan dataran 
rendah daerah Kal-Tim pada tahun 1878 melaporkan adanya kekeringan dan kelaparan yang 
terjadi dalam tahun kunjungannya (Goldammer, 1996). Dia mencatat bahwa sepertiga dari 
populasi pohon yang ada di hutan sekitar muara Kaman di pedalaman Mahakam mati karena 
kekeringan. Grabobsky (1890) melaporkan bahwa telah terjadi kebakaran di dua pegunungan, 
yaitu di Batu Puno di bagian Tengah Kalimantan Selatan, yang terjadi beberapa tahun sebelum 
kunjungannya pada tahun 1881-1884. Kedua pegunungan ini musnah oleh api. Pada tahun 1914-
1915, kebakaran hutan kembali dilaporkan terjadi di Borneo. Catatan yang dipublikasi yang 
ditemukan di Sabah menunjukkan bahwa 80.000 ha hutan tropis dan lahan gambut terbakar 
setelah melalui periode kekeringan. Pada hutan tropika basah periode kekeringan yang panjang 
akan secara drastis merubah perilaku bahan bakar dan kemudahannya terbakar. Sati kali curah 
hujan jatuh dibawah 100 mm setiap bulan, dan satu periode dimana tidak turun hujan selama dua 
minggu atau lebih, akan mengakibatkan vegetasi hutan akan terpanaskan daunnya secara 
progressive dengan meningkatnya kekeringan. 

Kebakaran Hutan 1982/1983 

Kebakaran hutan besar Indonesia di abad 20 terjadi pada tahun 1982/1983 terutama di 
Kal-Tim dimana 3.6 juta ha hutan dan lahan terbakar. Studi yang dilakukan ITTO-GTZ 
menyimpuljkan bahwa penyebab kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat 
pembalakan kayu yang dimulai sekitar 1970-an, dimana jutaan ha lahan hutan dibagi-bagi 
kedalam kawasan HPH ya ng mengakibatkan boom kayu di Sumatra dan Kalimantan yang 
merubah lansekap dari kedua pulau tadi lebih dari dua dekade. 

Akibat pelaksanaan logging ini mengakibatkan jumlah log yang tidak termanfaatkan 
tergeletak di lantai hutan yang mengakibatkan terjadinya penumpukan bahan bakar sehingga 
rawan api. Kegagalan pemerintah dan HPH dalam melindungi logging area dan penutupan jalan 
logging tua mengakibatkan invasi oleh peladang ke dalam hutan dan menambah pelik 
permasalahan karena mereka menggunakan api dalam pembukaan lahannya.  

Kebakaran hutan 1987 

Dampak kebakaran hutan 1987 tidak sehebat pada kebakaran hutan 1982/1983. Namun 
banyak bagian dari Indonesia yang terkena dampak yaitu Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Bali, 
Nusa Tenggara dan Timor. Menurut data resmi pemerintah (DepHut), luas areal yang terbakar 
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adalah 66,000 ha. Sumber apinya adalah peladang berpipindah dan juga dilaporkan adanya 
batubara yang menyala dan menjadi penyulut kebakaran yang terjadi di tanaman dan areal 
konservasi terutama di Bukit Suharto . Akan tetapi pernyataan tentang sumber api ini dibantah 
oleh kelompok lingkungan yang justeru menyalahkan management HPH yang seadanya sebagai 
dalangnya. 

Kebakaran hutan 1991 

Kebakaran hutan tahun 1991 ini meledak di daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, 
Bali dan Nusa Tenggara.  Luas areal terbakar menurut data resmi pemerintah adalah 500.000 ha.  
Akibat asapnya menyebabkan sebagian besar alat-alat transportasi tidak berjalan dan banyak 
terjadi kecelakaan.  Akibatnya banyak penerbangan domestik ditunda karena jarak pandang yang 
pendek, sehingga mengakibatkan hilangnya biaya operasi penerbangan sekitar Rp. 6,5 juta.  
Menurut perkiraan Menteri  Kehutanan saat itu kehilangan akibat keruskana karena kebakaran 
adalah Rp.175 Milyar.  Sementara penyebab kebakarannya adalah perubahan lahan, baik yang 
dilakukan oleh pengusaha HTI maupun peladang berpindah. 

Kebakaran hutan 1994 

Kebakaran hutan pada tahun 1994 ini mengakibtakan hilangnya hutan dan lahan sebesar 
5.4 juta ha. Propinsi di Sumatra dan Kalimantan adalah yang paling menderita akibat dampak 
asap yang ditimbulkannya yang juga menyeberang ke negara tetangga seperti Singapore, 
Malaysia dan Brunei. Jarak pandang berkisar kurang dari 500 m di Singapore dan dampak 
asapnya baru berakhir pada bulan September 1994. Akibat jarak pandang yang pendek ini 
mengakibatkan gangguan terhadap lalu-lalang pesawat terbang yang berakibat pada menurun 
drastisnya jumlah wisatawan yang datang.  

Sebagian kebakaran terjadi di lahan pertanian. Gambut menjadi sensitive dan mudah 
terbakar, periode pembakaran yang relatif lama mengakibatkan produksi asap yang berlebihan. 
Kerugian akibat lenyapnya log versi DepHut adalah US$ 15.4 juta. Sementara penyebab 
kebakarannya adalah kegiatan tebas-tebang-bakar yang dilakukan oleh HPH/HTI dan 
perkebunan. Namun menurut MenHut saat itu tidk tertutup kemungkinan penyebabnya adalah 
undur kesengajaan akibat adanya ketegangan antara penduduk lokal dengan pengusaha HPH dan 
perkebunan. 

Kebakaran hutan 1997/1998 

Kebakaran hutan tahun 1997/1998 ini adalah yang paling parah dalam dua dekade 
belakangan ini. Luas areal yang terbakar menurut ADB adalah 9.75 juta ha dengan luasan areal 
terbakar tersebar di beberapa pulau seperti, Sumatra 1.7 juta ha, Kalimantan 6.5 juta ha, Jawa 0.1 
juta ha, Sulawesi 0.4 juta ha, dan Irian Jaya 1 juta ha. Dengan pembagian menurut tipe hutan 
yang terbakar adalah, hutan pegunungan 0.1 juta ha, hutan dataran rendah 3.3 juta ha, gambut 1.5 
juta ha, lahan pertanian dan alang-alang terbuka 4.5 juta ha, HTI dan perkebunan 0.3 juta ha. 
Penyebab kebakarannya adalah: pembakaran untuk konversi lahan dengan tujuan bisnis secara 
besar-besaran, peladang, pembakaran oleh HPH, pembakaran di lahan pertanian, unsur 
kesengajaan dan kelalaian. 

Kebakaran akhir-akhir ini 
           Kebakaran akhir-akhir ini khususnya pada periode 5 tahun terakhir memiliki ke khasan 
karena terjadi dengan modus operandi yang jelas yaitu penyiapan lahan untuk pembakaran baik 
yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan baik kehutanan maupun perkebunan serta 
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bertambah parah lagi ketika lahan- lahan ex-HPH dan ex-Perkebunan yang mulai tidak bertuan 
telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dampak terhadap lingkungan menjadi-jadi karena instansi 
yang berwenang sudah mulai kewalahan dan tidak sedikit yang ikut bermain karena menyangkut 
mitra bisnis atasannya. Hasilnya adalah damapk yang makin parah terhadap kehidupan manusia 
maupun mahluk hidup lainnya. Beberapa kejadian kebakaran yang dapat dicatat pada periode ini 
adalah kejadian kebakaran pada tahun 2002, 2004 dan 2005.  
 
  
2.2. Dampak Kebakaran 
 

Kerugian akibat kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan sangat besar sekali baik 
terhadap kehidupan manusia maupun terhadap kehidupan mahluk hidup lainnya. Yang paling 
mengenaskan adalah timbulnya korban akibat keganasan api baik langsung maupun tidak 
langsung, serta hilangnya plasma nufah dan lenyapnya spesies tanaman dan binatang yang tidak 
mungkin kembali lagi.  

2.2.1. Dampak kebakaran terhadap fungsi ekologis 
 

Hutan hujan tropis memiliki kekhasan, seperti kaya keanekaragaman hayati, biasanya 
tanahnya tua, tidak subur karena top soil (tanah bagian paling atas yang subur) tipis sekali, 
stratifikadi vegetasi terdiri dari beberapa lapisan mulai dari pohon besar, semak, epifit dan sulur-
suluran. 

Hutan hujan tropis yang utuh mempunyai fungsi antara lain menjaga kesuburan tanah, 
mengatur tata air, dan menjadi tempat tinggal fauna.  Jika hutan terbakar maka beberapa fungsi 
hutan akan hilang sebagian atau hilang sama sekali sejalan dengan hilangnya pepohonan di dalam 
hutan. 

Mac Kinnon et al., (1996) menyebutkan kebakaran hutan kemungkinan mengganggu lima 
proses ekologi hutan yaitu suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus 
unsur hara, siklus hidrologi, dan pembentukan tanah.  Kebakaran hutan juga menimbulkan 
kerusakan fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan perosot karbon.  Selain itu, kebakaran hutan 
lebih jauh lagi akan merusak daerah aliran sungai (DAS). 

a. Terganggunya suksesi alami (natural succesion).  
 

Kebakaraan hutan mengganggu suksesi secara alami dan evolusi ekosistem hutan. 
Kebakaran menyebabkan perubahan pola vegetasi sesuai dengan pola kebakaran yang terjadi 
sehingga akan membentuk pola mosaik yang terdiri dari berbagai fase suksesi.  Hutan yang 
terbakar menjadi terbuka sehingga merangsang pertumbuhan gulma dan berbagai spesies eksotik, 
yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi antar spesies. 

b. Terganggunya produksi bahan organik dan proses dekomposisi.   
Kebakaran hutan menurunkan kapasitas fotosintesis tumbuhan hutan yang mengakibatkan 

menurunnya penangkapan energi dan produksi primer karena hilangnya daun sebagai wadah 
proses fotosintesis.  Selanjutnya produksi sekunder ikut menurun paling tidak sampai 
terbentuknya pucuk daun.  Selain itu hutan juga akan kehilangan biomassa dan mengalami 
penurunan la ju perubahan bahan organik melalui proses dekomposisi.  Ekspedisi 
keanekaragaman hayati Borneo ITTO di Taman Nasional Bentuang Karimun, Kalbar September 
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1997, meneliti dampak asap terhadap proses asimilasi tumbuhan.  Kesimpulannya, akibat sinar 
matahari tertutup asap selama sebulan penuh proses asimilasi terhambat serta pembentukan zat 
tepung atau karbohidrat, jaringan organik, dan proses kehidupan selanjutnya pun menjadi lambat. 
Jutaan ton karbo-hidrat, protein, vitamin, bahkan oksigen tidak dapat diproduk si (Soedjito, 1997). 
Kebakaran hutan menghambat proses dekomposisi bahan organik karena mikroorganisme yang 
terlibat dalam proses dekomposisi mati.  Sarmidi dan Aryantha (1997) mengemukakan kebakaran 
hutan di Kenya menyebabkan berkurangnya populasi mikroba secara drastis pada tiga bulan 
pertama setelah kebakaran. Namun dua bulan kemudian mikroorganisme di lantai hutan mulai 
menampakkan diri dan berangsur-angsur  populasinya bertambah banyak dengan mula-mula 
didominasi oleh komunitas fungi genus Penicillium.  Pengambilan sampel lima bulan kemudian 
menunjukkan ada peningkatan kandungan nitrogen yang diduga berasal dari aktivitas bakteri 
anaerob pemfiksasi nitrogen seperti Clostridium.  Suksesi komunitas mikroorganisme ini penting 
dalam mengubah habitat, sehingga memberi peluang pada mikroba hutan menemukan relungnya 
dan berkembang.  Hal yang sama mungkin saja terjadi di Indonesia, namun sampai saat ini belum 
ada penelitian yang mengungkap tentang suksesi komunitas mikroba di kawasan hutan yang 
terbakar.  Suksesi pohon-pohon hutan tidaklah secepat suksesi mikroorganisme.  Penelitian yang 
dilakukan Oka (1997) menunjukkan suksesi tumbuhan hutan di Taman Nasional Kutai yang 
terbakar pada tahun 1982-1983 setelah 11 tahun kemudian baru nampak pulih dalam hal tingkat 
keanekaragaman jenis, khususnya dibekas kawasan terbakar berat. 

c. Dampak pada tanah.    
 

Semua pengaruh kebakaran terhadap tanah berdasarkan pada  interaksi tanah, vegetasi serta 
lingkungan biotik dan abiotik, bersifat kumulatif pada waktu panjang.  Perubahan drastis sifat-
sifat tanah akan ditemukan pada siklus kebakaran yang berulang sehingga mengubah hutan 
Dipterocarpaceae dataran rendah menjadi padang alang-alang (Ruhiyat, 1998).  Penelitian di 
daerah subtropika menunjukan dampak kebakaran hutan pada sifat fisik tanah adalah rusaknya 
struktur tanah.  Kebakaran menyebabkan hilangnya berbagai jenis vegetasi, sehingga tanah-tanah 
menjadi terbuka.  Bila hujan turun, maka tanah mendapat energi pukulan air hujan yang besar 
karena tidak lagi tertahan oleh tajuk pepohonan, sehingga mengakibatkan strukturnya rusak.  
Kemudian, rusaknya struktur tanah menyebabkan massa tanah serta bahan organik yang 
terkandung di dalamnya terbawa oleh limpasan aliran permukaan atau dengan kata lain, terjadi 
erosi pada waktu hujan.  Pada akhir-nya erosi akan menciptakan tanah kritis karena lapisan 
suburnya (topsoil) telah terkikis dan digantikan olah lapisan tanah dibawahnya (subsoil) yang 
relatif kurang subur. Namun penelitian yang dilakukan di daerah kering dan subtropika 
menunjukkan kebakaran ringan sampai sedang tidak berpengaruh nyata pada peningkatan laju 
erosi (Nye dan Greenland, 1960).  Sebaliknya, kebakaran yang parah menunjukkan erosi yang 
meluas di Amerika Serikat bagian barat (Dyrness, 1967 dalam Hamilton & King, 1992).  Di 
Filipina, setelah terjadi kebakaran besar, tanah seolah-olah mengalami penyumbatan yang 
besarnya tergantung dari jenis tanah dan suhu kebakaran.  Kondisi ini menyebabkan 
berkurangnya peresapan dan perkolasi yang masuk ke dalam aquifer air tanah (Costales, 1979 
dalam Hamilton & King, 1992).  Kelengasan tanah juga dipengaruhi oleh beberapa perubahan 
yang disebabkan oleh kebakaran.  Di Afrika Tengah dan Selatan beberapa peneliti menemukan 
kebakaran menurunkan daya ikat air pada tanah, sehingga tanah mengalami kekeringan.  Sebagai 
pembanding, di Kaltim pada 1982-1983, saat api membakar jaringan berbagai jenis vegetasi di 
hutan, nitrogen dan belerang menguap ke udara, begitu pula unsur lainnya akan terbawa bersama 
asap atau berupa abu sisa pembakaran.  Unsur hara menghilang tersapu angin atau air.  Sebagian 
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lainnya tercuci melewati horizon tanah sedemikian capatnya sehingga tidak dapat diserap oleh 
koloida tanah.  Kehilangan unsur hara dari tanah akibat kebakaran hutan di Kaltim pada tahun 
1982-1983 bervariasi antara 5-50% dari yang tersimpan sebagai biomass tanaman (Schindele, et 
al., 1989).  Hasil studi Shimokawa (1988 dalam Schindele, et al., 1989) mengenai erosi pada 
tanah-tanah acrisol dan arenosol (regosol)  di Taman Nasional Kutai (TNK) menunjukkan 
kecepatan erosi meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan dengan hutan primer selama sepuluh 
tahun.  Sedangkan pada tanah yang mengalami kebakaran peningkatan itu terjadi dalam jangka 
waktu empat tahun  sejak terbakar.  Selain erosi, Shimokawa juga menemukan infiltrasi pada 
tanah bekas terbakar yang tiga tahun setelah kebakaran hanya kira-kira setengah kali 
dibandingkan tanah yang tidak mengalami kebakaran.  Sedangkan studi yang dilakukan oleh 
Tangketasik (Tangketasik dan Iriansyah, 1987 dalam Schindele et al., 1989) menunjukkan terjadi 
penurunan sifat-sifat retensi kelembaban serta kapasitas tukar kation pada tanah acroisol dan 
podsol di Kaltim yang mengalami kebakaran, yang dihitung dua tahun setelah kejadian 
kebakaran.  Pada tanah podsol juga terjadi pengurangan bahan organik sebanyak 50%.  
Kebakaran juga menyebabkan akar tanaman mati dan terdekomposisi, meningkatnya pencucian 
unsur hara dan kemungkinan menurunnya secara cepat unsur -unsur hara di tanah dalam jangka 
panjang. Selain itu kadar garam akan meningkat dengan hilangnya tumbuhan hutan.  Kebakaran 
hutan di TNK pada tahun 1982-1983 menurunkan kualitas tanah karena organisme tanah mati 
dan pencucian unsur hara meningkat.  Erosi tanah pada hutan yang terbakar 10 sampai 20 kali 
lebih besar dibandingkan dengan tanah hutan yang tidak terbakar.  Oleh karena itu ketika hujan 
lebat turun pada tahun 1983 di Kaltim, erosi tanah pada hutan yang terbuka meningkatkan 
sedimentasi Sungai Mahakam dan mengancam usaha perikanan di kawasan itu.  Selain itu 
kerusakan hutan rawa gambut, yang berfungsi sebagai spon raksasa yang mengatur aliran air, 
meningkatkan banjir di desa-desa yang berada di sekitar tepian aliran sungai itu (Mac Kinnon, et 
al., 1996). 

d. Siklus unsur hara.   
 
 Kebakaran hutan menyebabkan unsur hara hilang terbawa melalui asap, daur unsur hara 
menjadi lambat, kemampuan menyimpan unsur hara dalam bahan organik menurun, proses 
dekomposisi serasah hutan menurun, unsur hara tercuci air larian dan laju fiksasi nitrogen 
berubah.  Syarmidi dan Aryantha (1977) juga menyatakan saat kebakaran hutan nutrien tanah 
akan hilang melalui berbagai jalan.  Nitrogen menguap di atas suhu 100?C, sulfur organik 
(cystine) terurai di atas suhu 340?C, fosfat akan terbenam dalam bentuk silikat kompleks 
sehingga sukar terurai kembali untuk dimanfaatkan oleh tanaman. Di Afrika kebakaran yang rutin 
terjadi (kebakaran ringan), biasanya pada awal musim panas, tidak akan mengurangi materi hara 
pada permukaan tanah.  Akan tetapi, apabila kebakaran hutan itu berat, biasanya terjadi pada 
akhir musim panas, maka unsur humus tanah akan hilang kurang lebih 12% sampai di kedalaman 
20 cm.  Fauna dan biomasa dari binatang makro tanah (seperti cacing) cenderung menjadi 
sederhana dan kecil karena perubahan vegetasi setelah kebakaran, kecuali fauna invertebrata 
seperti semut.  Intensitas kebakaran yang tinggi pada hutan kerangas mengurangi jumlah jamur 
mikoriza (ektomikoriza) terutama yang menggunakan serasah untuk mempertahankan unsur-
unsur hara. Kebakaran hutan juga memusnahkan berbagai jenis jamur mikoriza yang akan 
menyebabkan hilangnya proses simbiotik dengan beberapa spesies tanaman yang sangat 
tergantung pada cendawan itu.  Spesies mikro dan makro invertebrata juga mati bila api melanda 
penutup tanah dan tanah.  Hewan invertebrata dan cendawan memegang peranan penting dalam 
proses dekomposisi tanaman dan jasad hewan, sehingga daur ulang unsur hara di hutan menjadi 
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cepat. Penurunan laju dekomposisi akan menyebabkan penurunan laju ketersediaan unsur hara 
bagi pertumbuhan tanaman.  Akibatnya laju pemulihan vegetasi menjadi lambat dan pada 
akhirnya akan berpengaruh secara langsung pada ketersediaan makanan bagi hidupan liar 
(EEPSEA dan WWF, 1998). 

 

e.       Siklus hidrologi.  

Terbakarnya hutan akan menurunkan intersepsi air hujan, meningkatkan curah hujan ke 
lantai hutan, mengurangi transpirasi tumbuhan, menurunkan kelembaban lapisan tanah bagian 
atas karena evaporasi yang besar dan meningkatkan jumlah air yang mengalir atau terbuang.  
Brown (1972) melaporkan empat sampai lima tahun setelah kebakaran, sungai pada DAS 
berhutan di Australia membawa endapan jauh lebih banyak.  Tetapi setelah itu ciri-ciri hidrologi 
kembali ke kondisi sebelum kebakaran.  Di Malaysia, penebangan hutan skala besar disertai 
pembakaran menyebabkan pembentukan endapan yang begitu banyak sehingga anak-anak sungai 
menghilang dan sungai-sungai besar mengalami modifikasi (Low & Leigh, 1972 dalam Hamilton 
dan King, 1992).  Kebakaran hutan menyebabkan terganggunya keseimbangan siklus hidrologi 
akibat hilangnya keefektifan akar tanaman menahan aliran air permukaan.  Akibatnya debit aliran 
permukaan (run-off) pada musim penghujan meningkat.  Debit aliran permukaan yang meningkat 
mengakibatkan banjir dan erosi yang juga mengikis lapisan tanah yang subur, sehingga 
mengakibatkan tanah kritis.  Soedjito (1997) menganalisis saat kebakaran hutan 1997, matahari 
tertutup asap sehingga suhu udara menjadi turun.  Akibatnya bumi mendingin.  Mendinginnya 
bumi ini diakibatkan oleh berkurangnya evaporasi dan transpirasi air ke udara.  Selanjutnya 
kandungan awan hujan juga berkurang, akibatnya musim hujan akan mundur dan memendek.  
Sementara itu berdasarkan hukum kekekalan energi, jumlah air masih tetap sehingga intensitas 
curah hujan akan meningkat dan dikhawatirkan menyebabkan banjir.  Daerah-daerah yang 
diperkirakan akan menghadapi resiko banjir adalah kawasan berlereng di DAS pendek seperti 
umumnya di pantai barat Sumatera.  Demikian juga DAS yang panjang seperti di Kalimantan.  
Daerah yang datar seperti Putussibau dan Pontianak bila tergenang banjir dapat tidak surut 
berbulan-bulan.  Penurunan fungsi hidrologis ini juga berpengaruh pada subsektor perikanan, 
terutama setelah kebakaran berlalu.  Tingkat erosi yang tinggi saat musim hujan (karena 
terbakarnya tanah) mengakibatkan pelumpuran serta mempercepat pendangkalan di daerah hilir, 
sehingga kurang mendukung bagi kehidupan ikan yang hidup di hilir.  Aliran permukaan yang 
membawa sedimentasi kedalam sungai-sungai akan menurunkan produktivitas dan mengancam 
terumbu karang apabila sedimen itu mengendap di dasar laut.  Sela in itu pH air akan berubah, 
sehingga ikan- ikan mati dan pertumbuhan serta laju reproduksi- nya terhambat (EEPSEA dan 
WWF, 1998).  Akibat negatif kebakaran hutan dan lahan terhadap tata air tahun 1997 khususnya 
di Kaltim (Kabupaten Kutai) yang masih terbakar hingga April 1998, akan sama atau bahkan 
lebih dari dampak kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1982-1983.  Dampak yang lebih 
parah dapat terjadi, karena penutupan lahan oleh vegetasi hutan sebelum tahun 1997-1998 lebih 
buruk dari pada sebelum tahun 1982-1983.  Kebakaran hutan tahun 1997 juga meliputi lahan 
gambut yang cukup luas di Kalteng.  Kebakaran di lahan gambut dapat menyebabkan turunnya 
permukaan tanah.  Hilangnya air dari lapisan tanah gambut membuat struktur tanah menjadi lebih 
padat, dengan demikian mengurangi kapasitas infiltrasinya sekaligus menambah debit aliran 
permukaan.  Di daerah pantai, gambut juga berfungsi sebagai penyangga antara air laut dan air 
tawar dari daratan.  Dengan hilangnya gambut karena terbakar, maka akan terjadi intrusi air asin 
ke dalam sumur air tawar  di daerah rendah, dan sebaliknya intrusi air tawar ke dalam air asin di 
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daerah estuarium.  Intrusi dapat menyebabkan hilangnya berbagai flora dan fauna khas estuarium 
seperti udang.  Dengan demikian kebakaran di lahan gambut juga berpengaruh pada penurunan 
pendapatan subsektor perikanan.  

f.       Terganggunya fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan perosot karbon.   

Komunitas tumbuhan hutan sangat penting dalam pengaturan iklim regional, lokal bahkan 
global.  Pada tingkat lokal, pepohonan memberi perlindungan dan menahan air, yang 
memberikan efek pendingin saat cuaca panas.  Pepohonan juga berfungsi sebagai penahan badai 
dan mengurangi hilangnya energi panas di musim dingin.  Pada tingkat regional, penguapan air 
dari pepohonan dilepas kew atmosfer dan kembali sebagai hujan.  Hilangnya vegetasi dari 
wilayah seperti lembah Amazon dan Afrika Barat dapat mengurangi tingkat curah hujan rata-rata 
regional.  Pada tingkat global, pertumbuhan tanaman berhubungan dengan siklus karbon.  
Hilangnya lapisan vegetasi mengakibatkan pengurangan penyerapan (perosotan) karbon dioksida 
yang menyebabkan efek rumah kaca.  Tumbuhan juga merupakan produsen oksigen yang 
dibutuhkan oleh hewan dan manusia (Primack et al., 1998). 

 

2.2.2 Dampak kebakaran hutan terhadap ekonomi 
 

Secara langsung maupun tidak, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997 mempengaruhi 
sektor ekonomi nasional.Dampak langsung berupa kerugian ekonomi seperti hilangnya hasil 
hutan (kayu dan non kayu), kerugian yang ditanggung oleh sektor perkebunan, hilangnya 
kenaekaragaman hayati dan lain- lain. Sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang 
diakibatkan oleh asap, sepertui dampak pada kesehatan, kehilangan hari kerja, kehilangan fungsi 
ekologi, kerugian yang ditanggung oleh sektor pariwisata dan perhubungan. 

Menurut EEPSEA dan WWF kerugian yang diderita akibat kebakaran 1997/1998 yang lalu 
adalah Rp.9.5 Triliun. Sementara menurut perhitungan resmi pemerintah kerugian secara 
ekonomi adalah Rp.3.64 Triliun. Adanya perbedaan ini berasala dari hilangnya pendapatan yang 
seharusnya dapat dipergunakan untuk hal-hal lain yang bermanfaat bagi Indonesia, terutama bagi 
pembvangunan nasional (EEPSEA dan WWF, 1998). 

Dampak ekonomi yang bisa dihitung adalah kerugian langsung yang diderita oleh sektor  
perkebunan, kehutanan, kesehatan, tansportasi, pariwisata dan biaya langsung yang dikeluarkan 
untuk penanggulangan dan pemadaman. Karena kerugian ekologi tidak seluruhnya bisa dihitung 
menjadi nilai rupiah, maka kerugian ekologi yang dimungkinkan untuk dihitung saja yang masuk. 

Perkebunan dan Tanaman Lain 

Kerugian dalam bidang pertanian umumnya berkisar pada menurunnya pendapatan akibat 
musnahnya tanaman. Tetapi perlu diingat bahwa penurunan pendapatan ini tidak hanya bersifat 
jangka pendek, yaitu penurunan pendapatan saat kebakaran terjadi tetapi juga dapat bersifat 
jangka panjangnya karena rusaknya DAS, lahan dan pencemaran lingkungan yang secara 
keseluruhan mempengaruhi produksi tanaman di tahun-tahun berikutnya. 

Luas kebakaran lahan pertanian di 8 propinsi dan nasional sampai dengan bulan November 
1997, luas lahan perkebunan yang terbakar adalah sebesar 105.856.11 ha (jumlah pembukaan 
lahan dan tanaman perkebunan) atau 88.9 % dari total luas lahan terbakar. Dari sini terlihat 
bahwa propinsi yang banyak mengalami kebakaran lahan dana tanaman perkebunan adalah Riau. 
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Hal ini menarik untuk didimak, terutama jika dihubungkan dengan kenyataan bahwa luas areal 
perkebunan kelapa sawit terbesar berada di Riau, dimana mencapai luasan 521.806 ha. 

Dalam skala nasional, terlihat bahwa lahan perkebunan yang paling banyak terbakar adalah 
kelapa sawit (36.689.85 ha) disusul oleh perkebunan karet (19.747.60 ha). Jumlah tanaman 
kelapa sawit yang terbakar dihitung dengan asumsi bahwa dalam tap ha terdapat 130 tanaman, 
dan bahwa semua tanaman mati terbakar. Dengan asumsi demikian maka jumlah tanaman kelapa 
sawit yang palinbg banyak terbakar adalah di Riau (1.251.213 pohon) dan KalBar (1.667.965 
pohon). 

Jumlah penurunan CPO dihitung dengan menggunakan asumsi; a) tanaman yang terbakar 
sudah menghasilkan dan b) kebakaran menyebabkan penurunan hasil sebesar 50 %. Bila tiap ha 
kelapa sawit mampu menhasilakn 4 ton CPO/tahun maka dengan penurunan 50 % berarti terjadi 
penurunan produksi CPO menjadi 2 ton/ha. Penurunan produski CPO di Riau adalah sebesar 
19.249.44 ton sedangkan di Kal-Bar terjadi penurunan sebesar 25.661 ton CPO. Dengan 
menggunakan asumsi harga Rp.2.650 untuk tiap kg CPO maka kerugian di Propinsi Riau 
mencapai Rp.51.011.016.000 dan di Kal-Bar mencapai Rp.68.001.650.000. 

Perkiraan kerugian ini akan menjadi lain jika kebakaran dapat diatasi sehingga sebagian 
besar tanaman tidak mati. Penghitungan kerugian dalam kondisi demikian menjadi berbeda 
karena selain produktivitas harus dihitung secara tepat jumlah dana yang diperluk an untuk 
pemadaman, juga harus diintegrasikan ke dalam penghitungan. Kedua faktor ini barulah sebagian 
faktor-faktor yang harus diintegrasikan ke dalam penghitungan biaya. Dibandingkan dengan 
kelapa sawit, kebakaran di perkebunan karet jauh lebih kecil. Wa lau demikian kerugian yang 
diderita petani maupun perusahaan cukup besar.  

 
2.2.3. Dampak kebakaran terhadap sosial 
 

Tujuan tinjauan dampak sosial ini ialah menganalisis dampak kebakaran hutan dan lahan 
pada kesejahteraaan di pedesaan.  Dalam uraian berikut, mata pencaharian masyarakat lokal dan 
ketentraman dianggap sebagai kesatuan dan konsep mengenai kesejahteraan.  Kemampuan 
masyarakat memberi makan diri sendiri, melakukan pertanian subsisten atau pembelian pangan 
dari uang hasil perkebunan tanaman keras adalah kunci bagi masyarakat untuk bertahan hidup. 

Ketika aktivitas subsisten dan aktivitas komersial masyarakat terganggu, mereka akan 
mencari alternatif yang pada gilirannya mungkin juga akan menimbulkan konsekuensi sekunder 
sosial dan ekologis.  Akhirnya, perlu diingat dampak kebakaran pada kemampuan masyarakat 
pedesaan untuk mempertahankan rasa keadilan dan keseimbangan kehidupan kurang terlihat 
secara umum tetapi merupakan dampak yang dirasakan sangat mendalam dan mempengaruhi 
aktivitas produktif mereka. 

Secara umum berdasarkan dari informasi yang terkumpul dapat dikatakan bahwa 
keamanan pangan terancam karena berkurangnya produksi beras bukan saja akibat kemarau 
panjang tetapi juga akibat serangan hama dan asap, yang merupakan dampak kebakaran hutan.  
Memang tidak terlalu jelas apakah meningkatnya populasi hama akibat berkurangnya 
pemangsanya, atau karena kebakaran mengurangi tumbhan di ekosistem alami sehingga hama 
menyerang tanaman pangan. 

Kebakaran berdampak pada pendapatan masyarakat lokal dengan terbakarnya kebun yang 
menjadi sumber penghasilan utama mereka.  Kehilangan itu memperparah kelangkaan pangan 
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karena pendapatan dari kebun menurun drastis sehingga menurunkan jumlah uang yang 
digunakan untuk membeli beras dan makanan pokok lainnya yang biasanya diproduksi sendiri. 

Untuk mengatasi hal diatas, masyarakat lokal beralih pada pangan cadangan seperti ubi 
kayu.  Sementara itu, para lelaki berusaha mendapatkan uang dengan menjadi buruh atau 
menambang emas, dan mereka yang paling menderita sudah mulai menjual tanah mereka kepada 
perusahaan kehutanan dan pertambangan untuk membeli beras. 

Strategi untuk bertahan hidup ini menimbulkan implikasi sosial dan ekologi yang serius.  
Yang paling diabaikan dalam banyak hal justru dampak paling mendalam buat masyarakat lokal, 
yaitu perasaan diabaikan dan putus asa.  Mereka merasa sudah kehilangan banyak dan tidak 
menerima bantuan atau bahkan pengakuan atas kehilangan itu.  Dampak sosial ini, jika diabaikan 
akan menjadi potensi bagi munculnya konflik sosial yang serius. 

 

2.2.4. Dampak kebakaran terhadap kesehatan manusia 
 
            Kebakaran hutan di Indonesia telah menyebabkan tingkat polusi udara memilik i akses 
yang besar sebagaimana tertulis dalam WHO guidelines. Polutan kimiawi seperti SO2, NOx, O3, 
CO dan bahan partikel bersifat membahayakan bagi kesehatan manusia. Data kualitasa udara 
(PSI-Pollutant Standars Index) yang diperoleh beberapa lembaga selama periode puncak haze 
menunjukkan bahwa di daerah-daerah yang terletak dekat dengan wilayah terbakar, tingkat polusi 
udaranya meningkat 4-8 kali lebih tinggi dari pada nilai yang dapat memberikan dampak 
signifikan terhadap kesehatan. Data yang dikumpulkan pada bulan September-November 1997 di 
delapan provinsi menunjukkan peningkatan penderita asma dan ISPA. Menurut Badan Pusat 
Statistik (BPS), sebanyak 12.360.000 orang terkena dampak haze pada tahun 1997, diantara 
mereka terdapat 1.802.340 kasus bronchial asma, bronkhitis dan ISPA. Pada beberapa provinsi 
batas ambang total partikel tersuspensi (TSP) sebesar 260µg/m3 telah terlampaui seperti di 
Sumatera Barat dngan 5-10 kali, di Riau 0,8-10 kali, Sumatera Selatan dengan 3,5-8 kali, 
Kalimantan Barat 0,5-7,3 kali dan Kalimantan Tengah dngan 0,5-15 kali. 
           Dampak signifikan bencana haze terhadap kesehatan yang diamati di wilayah yang terkena 
dampak di Indonesia adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), bronchial asma, diare, 
iritasi mata dan penyakit kulit. Pembandingan data yang diperoleh pada September 1997-Juni 
1998 dengan waktu pengamatan yang sama pada tahun 1995 dan 1996 memperlihatkan bahwa 
jumlah kasus ISPA secara umum berada dibawah rata-rata di beberapa provinsi namun 
meningkat 1,8 kali di Kalimantan Selatan, dan 3,8 kali di Simatera Selatan. Di provinsi lain, 
peningkatan yang signifikan ditemukan pada bulan Oktober-November 1997. Jumlah kasus ISPA 
menurun bersamaan dengan menurunnya peristiwa kebakaran hutan. 
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Tabel 2.2.4.1.  Jumlah penderita asma, bronchitis, ISPA dan kematian di 8 Provinsi di Indonesia, 
                         Periode September-November 1997 
 

Provinsi Jumlah 
penduduk 

terkena 
dampak  

Asma Bronchitis 
 

ISPA Kematian 
 

Riau 1,701,000 41,028 7,995 199,107 75 
Sumatera 
Barat  

2,411,000 58,164 11,332 282,087 106 

Jambi 1,478,000 35,650 6,947 172,926 65 
Sumatera 
Selatan  

2,355,000 56,803 11,069 275,535 104 

Kalimatan 
Barat  

1,478,000 44,574 8,686 216,216 74 

Kalimantan 
Tengah 

716,000 17,574 3,366 83,772 29 

Kalimantan 
Selatan  

1,733,000 41,800 8,145 202,716 69 

Kalimatan 
Timur 

118,000 2,846 555 13,806 5 

Total 12,360,000 298,125 58,095 1,446,120 527 
 

Sumber:  Direktorat Jenderal Pengawasan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan,     
Departemen Kesehatan, Indonesia 

 
 
 
Tabel  2.2.4.2. Berbagai dampak kesehatan akibat haze dari kebakaran hutan di 8 Provinsi  
                         di Indonesia periode September-November 1997 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Sumber : Kantor Mentri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP, 1998 
 

 
 
 

Dampak kesehatan Jumlah kasus 
Kematian  527 
Asma 298.125 
Bronkhitis 58.095 
ISPAi 1.446.120 
Kendala untuk melakukan kegiatan setiap hari 4.758.600 
Peningkatan perawatan pasien rawat jalan 36.462 
Peningkatan pasien rawat inap 15.822 
Kehilangan hari kerja 2.446.452 
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3. PENYIAPAN LAHAN DENGAN PEMBAKARAN MENGUNTUNGKAN ? 
 
3.1. Penyiapan lahan dengan pembakaran di tanah mineral (tanah kering) 
 
            Penelitian yang dilakukan di hutan sekunder dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning 
menunjukkan bahwa hingga 6 bulan setelah pembakaran tampak sifat kimia tanah masih 
meningkat namun setelah itu terdapat kecenderungan untuk menurun.   Pada sifat fisik tanah 
tampak juga kecenderunangan untuk menurun sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan 
sifat kima tanah setelah pembakaran adalah bersifat sementara (temporer). 
 
 

 
 

Gambar 3.1.1. Kebakaran di hutan sekunder 
 
Tabel-3.1.1. Kondisi cuaca dan perilaku api ketika pembakaran (Setyorini, 2001) 
 

Parameter Plot 1 Plot 2 Plot 3 
Kondisi cuaca    
Suhu udara (°C) 37 39 38 
Kelembaban relatif (%) 46 40 52 
Kecepatan angin(m/dt) 1,6 1,8 1,6 
Perilaku api     
Potensi bahan bakar (t/ha) (29,1±3,20)a (46,25±1,84)b (40,69±5,06)b 
Kadar air bahan bakar  (%)    
Serasah (5,44±1,16)a (7,09±0,89)b (11,5±1,40)b 
Ranting (10,18±0,81)ab (9,38±1,98)a (15,4±1,85)bc 
Batang (28,43±2,47)a (25,91±1,91)a (29,98±2,22)a 
Ketebalan bahan bakar (m) (0,46±0,03)a (0,49±0,05)a (0,52±0,07)a 
Tinggi api (m) (2,20±0,16)ab (2,57±0,12)bc (1,97±0,17)a 
Laju penjalaran (m/menit)  (1,67±0,05)a (1,76±0,09)a (1,64±0,04)a 
Intensitas api (kW/m) (1534,94±252.25)ab (2133,19±200,53)bc (1534,94±252.25)a 
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Panas per unit area (kJ/m2) (911,31±121,66)ab (1207,84±59,11)bc (740,30±80,17)a 
Suhu pembakaran (°C)    
- 1 cm di bawah permukaan 32-45 35-47 38-42 
- Permukaan tanah 800-975 800-900 780-880 
Kelerengan (%) 44 55,6 22,2 
Luas plot  (ha) 0,04 0,04 0,04 
* Beda nyata ditunjukkan dengan hurup yang berbeda pada tingkat kepercayaan 5 % 
 
 
Tabel-3.1.2. Sifat kimia sebelum, serta 6 bulan dan 1 tahun setelah pembakaran (Santoso, 2003) 
 
Parameter Sifat Kimia Sebelum terbakar Sesaat setelah 

pembakaran 
1 tahun setelah 

terbakar 
Plot 1    
pH 4-4,3 4,3-4,7 4,1-4,4 
C-organik (%) (3,43±0,53)ab (3,69±0,51)a (2,84±0,63)b 
N-Total (%) (0,21±0,05)b (0,25±0,02)b (0,27±0,05)a 
P-Bray (ppm) (0,74±0,45)b (1,4±0,44)a (1,26±0,51)a 
Kandungan K (0,36±0,04)b (0,58±0,12)a (0,38±0,06)b 
Kandungan Ca (1,71±0,68)a (2,77±0,67)a (0,96±0,04)b 
Kandungan Mg (0,83±0,40)a (1,18±0,33)a (0,76±0,31)a 
Plot 2    
pH 4,1-4,3 4,4-4,6 4,1-4,2 
C-organik (%) (3,80±0,53)ab (3,85±0,51)a (3,35±0,63)b 
N-Total (%) (0,28±0,05)b (0,27±0,02)b (0,34±0,054)a 
P-Bray (ppm) (0,10±0,45)b (1,2±0,44)a (0,86±0,51)a 
Kandungan K (0,31±0,04)b (0,36±0,12)a (0,31±0,06)b 
Kandungan Ca (1,89±0,68)a (1,60±0,67)a (1,19±0,04)b 
Kandungan Mg (1,15±0,40)a (1,16±0,33)a (1,10±0,31)a 
Plot 3    
pH 4,1-4,3 4,4-4,5 4,1-4,3 
C-organik (%) (3,82±0,53)ab (4,09±0,51)a (3,64±0,63)b 
N-Total (%) (0,27±0,05)b (0,24±0,02)b (0,32±0,054)a 
P-Bray (ppm) (0,001±0,45)b (1,63±0,44)a (1,23±0,51)a 
Kandungan K (0,39±0,04)b (0,44±0,12)a (0,38±0,06)b 
Kandungan Ca (2,67±0,68)a (2,20±0,67)a (1,23±0,04)b 
Kandungan Mg (1,52±0,40)a (1,34±0,33)a (0,79±0,31)a 
 
* Beda nyata ditunjukkan dengan hurup yang berbeda pada tingkat kepercayaan 5 % 
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Tabel-3.1.3. Sifat fisik sebelum, serta 6 bulan dan 1 tahun setelah pembakaran (Santoso, 2003) 
 
Parameter Sifat Fisik Sebelum 

terbakar 
Sesaat 
setelah 

pembakaran 

6 bulan setelah 
terbakar 

1 tahun setelah 
terbakar 

Plot 1     
Bulk density (gr/cc) (0,72±0,08)b (0,75±0,07)ab (0,87±0,07)a (0,82±0,06)a 
Porositas (%) (72,7±2,70)a (71,3±3,03)ab (63,6±4,93)b (69,1±2,33)b 
Air tersedia (%) (13,43±2,58)a (9,52±1,45)b (10,89±0,96)ab (13,22±1,99)a 
Permeabilitas (cm/jam) (5,34±8,65)a (0,25±1,52)c (4,74±1,53)bc (6,29±5,64)ab 
Plot 2     
Bulk density(gr/cc) (0,67±0,08)b (0,76±0,07)ab (0,78±0,07)a (0,82±0,06)a 
Porositas(%) (74,3±2,70)a (70,7±3,03)ab (70,5±4,93)b (69,0±2,33)b 
Air tersedia(%) (12,50±2,58)a (8,50±1,45)b (11,0±0,96)ab (12,10±1,99)a 
Permeabilitas(cm/jam) (16.49±8,65)a (2,10±1,52)c (6,88±1,53)bc (10,18±5,64)ab 
 
* Beda nyata ditunjukkan dengan hurup yang berbeda pada tingkat kepercayaan 5 % 
 
 
3.2. Penyiapan lahan dengan pembakaran di tanah organik (gambut) 
 
            Penelitian yang dilakukan di lahan gambut (tipe hemik) yang biasa digunakan penduduk 
untuk membuka lahan dengan pembakaran tepatnya di Desa Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, 
Provinsi Riau, menunjukkan bahwa memang segera setelah terbakar terjadi peningkatan sebagian 
besar sifat kimia tanah (gambutnya) namun 6 bulan setelah terbakar mulai terjadi penurunan 
sifat-sifat kimia tanah yang meingkat tersebut. Demikian pula halnya berlaku pada sifat fisik 
tanah. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan sifat kimia setelah terbakar bersifat sementara 
(temporer) dan gambut yang hangus terbakar tidak dpat kembali lagi seperti sedia kala. 
 
 

 
 

Gambar 3.2.1. Kebakaran di tipe gambut hemik 
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Gambar 3.2.2. Perusakan gambut oleh kebakaran 

 
Table-3.2.1.  Kondisi cuaca dan perilaku api ketika pembakaran dilakukan (Saharjo dan    
                     Nurhayati, 2005)  
____________________________________________________________________________ 

Parameter             Hemic 1                  Hemic 2     Hemic 3 

____________________________________________________________________________ 

Weather Condition    

Temperature (°C)                 36              39         38   
Relative Humidity (%)               55              48         49   
Wind speed (m/sec.)               0.41            0.90        1.07  
Fire behavior 
Fuel load (ton ha-1)       

Litter                     20.7±6.5a *                 24.7±3.2b              21.7±2.6a                       
Branches            18.8±1.6a                   27.2±2.6c             22.0 ±4.0b                                       
Total                                39.5±8.0a         51.8±5.7c              43.7±3.2b       

Peat depth (cm)            182.0±2.0a       188.3±1.2b 187.7±1.5c 
Fuel bed depth (cm)            71.8±4.3a       101.6±91.b 108.4±3.3c 
Fuel moisture (%) 

Leaves                        11.9?3.5a          12.4? 1.9a              10.2?4.7a     
Branches            21.6?6.7a          24.5? 7.0b              19.4?5.9a       
Peat surface             81.8?1.5b                  77.2? 1.4a              74.2?0.2a 

Flame height (m)                       2.9? 0.3b                      3.6? 0.4a      3.4?0.3a           
Fire int. (kW m-1)                   2949.9?547.3b          5050.9? 1052.4c     2552.3?977.2a   
R.of the spr.(m mnt-1)                      1.1? 0.2a                        1.9? 0.2b                2.5?0.4c              
Flame temp. (°C) 

1 cm below ground             100              130          120  
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Ground               900           1100                    1000                
Burned fuel (%) 

Litter               90             95                               98                                                                              
Branches              50                               75                               80                                                             
Log               0             0            0                         

Burned peat  
Depth (cm)           7.2±0.9b                  12.6±1.3c                  6.0±0.8a 
Size (m2)            4.7                               13            16   

Duration (min.)           18.0           9.3         9.0  
Start burning          16.30 p.m                  13.05 p.m                 14.15 p.m            
____________________________________________________________________________ 

*  Means are significantly different among dates when standard errors are followed by  different 
letters (p? 0.05) 
 
 
 
Table-3.2. 2. Sifat fisik setelah pembakaran (Saharjo dan Nurhayati, 2005)  
___________________________________________________________________________ 
Parameters                           Before             Three months       Six months 
                                                                 burning                  after burning       after burning                                                                                                                     
___________________________________________________________________________ 
HEMIC 1         
Bulk density (gr cm-3)                    0.2±0.1a                   0.2±0.0a               0.2±0.0a                                                
Porosity (%)                                     84.5±3.2a                  85.7±3.1a             84.1±0.4a 
Water holding capacity (%)                28.7±6.3a                  32.8±3.9b             28.7±2.0a       
Permeability(cm hr-1)                           6.6±0.9a                    6.1±2.9a               6.2±3.3a   
 
HEMIC 2 
Bulk density (gr cm-3)                 0.2±0.0a            0.2±0.0a               0.2±0.0a                                      
Porosity(%)                                       88.6±2.6a               85.9±2.9a            86.7±0.4a                                                              
Water holding capacity (%)                20.4±2.7a                 30.6±2.4c            28.8±1.3bc                                       
Permeability(cm hr-1)                           12.5±2.2c                 0.2±0.0a              4.9±2.2b                                                              
 
HEMIC 3 
 
Bulk density(gr cm-3)                           0.2±0.0a                    0.2±0.0a              0.2±0.0a                                                        
Porosity (%)                                     84.1±2.5a                  87.9±1.4a            87.1±0.0a                                               
Water holding capacity (%)                24.6±3.0a                   32.8±2.0c           30.1±5.4bc                                                         
Permeability(cm hr-1)                         25.2±17.3c                  3.6±2.3b            0.04±0.0a                                                    
___________________________________________________________________________ 

 
*  Means are significantly different among dates when standard errors are followed by different 
letters (p? 0.05) 
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Table 3. Sifat kimia setelah pembakaran (Saharjo dan Nurhayati, 2005) 
____________________________________________________________________________ 
Parameters        Before          Three months         Six months  
                    burning               after burning          after burning        
____________________________________________________________________________ 
Hemic 1 

pH         3.2-3.6  3.2-3.3           3.5-3.7 
organic-C (%)     51.3±1.4c *          40.9±10.8a                45.1±2.7b 
Nitrogen (%)        1.3±0.3b           0.4±0.1a                     0.5±0.0a 
Phosphorus (ppm)     12.4±7.6b           9.3±2.9a                    8.2±0.8a 
Calcium (me/100 gr. peat)     3.9±1.1c           1.2±0.3a                     2.1±0.3b 
Magnesium (me/100 gr. peat)     2.2±0.7b           0.8±0.3a                     0.8±0.1a 
Potassium (me/100 gr. peat)                0.8±0.1b          0.4±0.1a                      0.3±0.1a 
Sodium (me/100 gr. peat)                1.5±0.8b           0.3±0.0a                     0.3±0.1a 
Base saturation (%)                10.8±3.2b           7.2±1.5a                     9.9±1.0b 
CEC (me/100 gr. peat)                        82.4±24.2b            36.1±1.5a        35.4±1.0a 
 
Hemic 2 
 
pH                 3.3-3.5             3.2-3.3                      3.5-3.8 
organic-C (%)              46.0±0.9a          48.6±0.6a                  47.3±1.2a 
Nitrogen (%)               1.1±0.1b                     0.5±0.1a         0.5±0.1a 
Phosphorus (ppm)            19.9±1.9c           5.9±0.5a                   9.9±0.6b 
Calcium (me/100 gr. peat)            2.3±0.8a           2.8±0.9a                   2.3±0.5a 
Magnesium (me/100 gr. peat)          1.6±0.5c                       1.3±0.3b         0.9±0.1a 
Potassium (me/100 gr. peat)           0.6±0.2c                       0.5±0.1b        0.4±0.0a 
Sodium (me/100 gr. peat)           1.0±0.4c                       0.6±0.0b       0.4±0.0a 
Base saturation (%)             5.6±2.1a                    11.4±2.9b       10.1±1.6b 
CEC (me/100 gr. peat)          99.5±6.3c          45.1±0.6b       39.6±1.7a 
 
Hemic 3 
 
pH                3.3-3.5                      3.4-3.8          3.7-4.2 
organic-C (%)            51.7±0.4a        49.8±3.3a                   49.0±3.6a 
Nitrogen (%)              1.7±0.3b        0.5±0.0a                   0.5±0.0a 
Phosphorus (ppm)            28.2±1.0c        5.9±3.3a                    17.0±8.5b 
Calcium (me/100 gr. peat)           5.4±3.1c                     2.2±0.1a                      3.4±0.9b 
Magnesium (me/100 gr. peat)           2.8±0.9b        1.4±0.2a                      1.3±0.2a 
Potassium (me/100 gr. peat)            0.9±0.2c        0.7±0.1b                      0.5±0.2a 
Sodium (me/100 gr. peat)             1.5±0.8c         0.6±0.0b                      0.4±0.1a 
Base saturation (%)             8.0±1.3a         7.5±0.5a                     13.2±3.7b 
CEC (me/100 gr. peat)        129.2±35.5c         63.9±3.0b         43.2±5.3a 
____________________________________________________________________________ 

? Means are significantly different among dates when standard errors are followed by different 
letters (p? 0.05) 
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3.2.1. Biaya rehabilitasi gambut yang rusak akibat pembakaran 
 

Bila dalam suatu kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran di lahan gambut telah 
mengakibatkan terbakarnya gambut setebal rata-rata 10 cm seluas 1 ha, maka biaya yang harus 
dikeluarkan untuk mengganti fungsi lingkungan yang rusak dan untuk memulihkannya adalah 
sebagai berikut: 

1.  Kerusakan ekologis: 

a. Penyimpanan air 

     Sebagai pengganti fungsi gambut sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun 
tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus 
mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 m3 /ha. Karena gambut yang rusak adalah 
seluas 1 ha maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai 
berikut: 

Biaya pembuatan reservoir  

Untuk menampung air 650 m3/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x 
tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m2 = Rp.100.000,- 

Per hektar tanah gambut yang hilang, diperlukan biaya pembangunan reservoirnya : 
= [(2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m)] x Rp.100.000/m2     
= 635 m2 x Rp. 100.000/m2  
= Rp.63.500.000,-/ha 

Untuk tanah gambut yang hilang seluas 1 ha, diperlukan biaya pembuatannya Rp. 63.500.000,00. 
Biaya pemeliharaan reservoir 

= Rp.1.000.000/th x 15 th = Rp. 15.000.000,00. 
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihari reservoir buatan tersebut adalah 

Rp.78.500.000,00. 

b. Pengaturan tata air 

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam 
pengaturan tata air menurut referensi Pangestu dan Ahmad (1998) yaitu sebesar Rp. 30.000 per 
ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1 ha adalah sebesar: 
Rp.30.000/ha x 1 ha = Rp. 30.000,00. 

c.  Pengendalian erosi  

Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran 
perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp.1.225.000 per ha, sehingga biaya yang 
dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1 ha yang rusak karena pembakaran 
adalah : Rp. 1.225.000/ha x 1 ha : Rp. 1.225.000,00. 

d.  Pembentuk tanah 

 Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan kepada 
perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang 
dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1 ha yang rusak adalah : Rp. 50.000/ha x 1 ha: Rp. 
50.000,00. 
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e.  Pendaur ulang unsur hara 

 Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada 
perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk 
lahan seluas 1 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : Rp. 4.610.000/ha x 1 ha : Rp. 
4.610.000,00. 

f.  Pengurai limbah 

 Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran 
didasarkan kepada perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, 
sehingga untuk lahan seluas 1 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 1 ha : Rp. 
435.000,00.  

g.  Keanekaragaman hayati 

 Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati 
yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman 
hayati ini didasarkan kepada perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar US$300 
(Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1 ha dibutuhkan biaya : Rp. 
2.700.000/ha x 1 ha : Rp. 2.700.000,00. 

h.  Sumberdaya genetik 

 Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaua genetic adalah sebesar Rp. US$ 41 
(Rp.410.000) per ha didasarkan pada perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) sehingga untuk 
lahan seluas 1 ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 410.000/ha x 1 ha : Rp. 410.000,00. 

i.  Pelepasan karbon (carbon release) 

 Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk 
mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut perhitungan beberapa 
pakar dibutuhkan sebesar US$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon ha, sehingga untuk lahan seluas 1  
ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x  4,05  ton: Rp. 364.500,00. 

j.  Perosot karbon (carbon reduction) 

 Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon 
tersedia (carbon reeduction), untuk itu perlu dipulihkan. Menurut Pangestu dan Ahmad (1998) 
biaya perosot karbon per ha adalah US$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk 
memulihkannya dalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 1,4175  ton : Rp. 127.575,00. 

 Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan 
ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp.88.452.075,00. 

 

2. Kerusakan ekonomi  

Pada bagian kerusakan ekonomi ini terdapat parameter penting yang patut 
dipertimbangkan yaitu 

a. Hilangnya umur pakai lahan 
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a. Hilangnya umur pakai lahan 

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan gambut menjadi berkurang + 15 tahun 
dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya lahan tersebut digunakan untuk 
menanam padi, maka selama kurun waktu 15 tahun tersebut paling tidak terdapat 14 periode 
pemanenan. Keuntungan yang hilang karena pembakaran bila biaya yang dibutuhkan untuk 
menanam padi dengan standar paling murah Rp.2.000.000,00/ha/thn dan harga beras Rp.3.300/kg 
serta rendemennya 50 % adalah sebagai berikut : 

 
1) Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen    Rp.  28.000.000,00. 
             Rp.2.000.000,00/ha/thn  x 14 tahun  
2) Biaya Penjualan         Rp.  46.200.000,00. 
 Rp.3.300,00/kg x 1000 kg/thn  x 14 tahun 
Keuntungan yang hilang karena pembakaran                                        Rp. 18.200.000,00. 
 

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi 
secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar : Rp.106.652.075,00. 

3. Kerusakan tidak ternilai (inmaterial) 

Kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit untuk 
dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan inmaterial yang 
dimaksud adalah adanya pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang 
ditimbulkan dari pembakaran serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari 
areal penyiapan dengan menggunakan api.  
 Dalam upaya memulihkan lahan gambut seluas 1 ha yang rusak karena pembakaran yang 
sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun 
sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada 
keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan gambut 
yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi dengan gambut yaitu 
kompos.  

Berikut disampaikan pehitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka 
pemulihan lahan bekas terbakar seluas 1 ha dengan menggunakan kompos. 

Pemulihan lahan gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut 
dengan menggunakan tronton dengan kapasitas 20 m3 adalah sebagai berikut: 

 
1. Biaya pembelian kompos untuk mengisi 1 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata 
gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: 
1 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m2) x Rp. 300.000/m3    Rp. 300.000.000,00. 
2. Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m3/truk maka diperlukan 
biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: 
1.000 m3 / 20 m3 x Rp. 800.000 (sewa truk)              Rp.   40.000.000,00. 
3. Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 1 ha         Rp.      2.000.000,00. 
1 ha (1000 m3) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp.20.000 x 1 ha 
 
4. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang 
a. Pendaur ulang unsur hara                   Rp.     4.610.000,00. 
b. Pengurai limbah                    Rp.        435.000,00. 
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c. Keanekaragaman hayati                   Rp.     2.700.000,00. 
d. Sumberdaya genetik                    Rp.        410.000,00. 
e. Pelepasan karbon                               Rp.        364.500,00. 
f.  Perosot karbon                    Rp.        127.575,00. 
 

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1 ha dengan 
pemberian kompos dengan menggunakan alat angkut truk tronton dengan kapasitas 20 m3/truk 
serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang adalah 
sebesar Rp. 350.647.075,00. 

Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian akibat pembakaran (kerugian 
ekologis dan ekonomis) seluas 1 ha dengan ketebalan gambut yang terbakar rata-rata 10 cm 
adalah sebesar Rp. 106.652.075,00, sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan 
lahan seluas 1 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton adalah sebesar Rp. 
350.647.075,00 sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk mengganti kerusakan serta 
memulihkan 1 ha lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp. 457.299.150,00.    
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4. PENYIAPAN LAHAN OLEH MASYARAKAT TRADISIONAL 
 

Penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian 
Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan 
atau Lahan menyatakan bahwa ”penanggulangan kebakaran lahan tidak berl aku bagi 
masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali 
kebakaran lahan tersebut sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut 
dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun”.   
 
4.1. Masyarakat Tradisional 
 

Menurut Sardjono (2004), masyarakat lokal tradisional (local traditional community) 
yaitu masyarakat yang sudah berada turun temurun di dalam atau sekitar hutan, baik yang saat ini 
sudah atau belum bertempat tinggal pada suatu desa yang definitif, tetapi masih memiliki dan 
mempraktekkan kelembagaan (organisasi, struktur dan norma) adat dan teknologi tradisionalnya 
dalam kehidupan sehari-hari (termasuk dalam mengelola sumberdaya hutan sebagai sumber 
utama kehidupan dan penghidupan disamping kegiatan perladangan dan perkebunan tradisional). 
Umumnya kelompok ini merupakan masyarakat asli, yang relatif bersifat homogen (dari satu 
etnik dan memiliki hubungan kekerabatan yang erat), lokasi tempat tinggalnya terpencil atau 
terisolir (khususnya dari kegiatan pembangunan) dan oleh karenanya fasilitas fisik dan prasarana 
sosial lainnya tertinggal (termasuk pendidikan dan kesehatan), serta pola dan orientasi hidupnya 
sederhana (bahkan ada beberapa kelompok yang masih bersifat tertutup terhadap orang asing). 
 Masyarakat tradisional (Anonimous, 1998), masih menerapkan sistem-sistem tradisional 
dalam penyiapan lahannya dan merupakan salah satu sumber mata pencaharian untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dalam sistem perladangan mereka hanya menggunakan 
lahan yang relatif kecil (tipe perladangan subsistem). Secara normal setiap kepala keluarga hanya 
mampu membuka hutan rata-rata 1 ha/tahun untuk dijadikan ladang.  
 Masyarakat tradisional juga diyakini memiliki kearifan dalam mengelola sumberdaya 
hutan termasuk penggunaan api dalam penyiapan dan penggunaan lahan untuk ladang atau 
kebun. Kearifan tradisioanl (termasuk di dalamnya kearifan lingkungan) merupakan pengetahuan 
kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan 
kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan sumberdaya alam secara lestari 
(Zakaria, 1994 dalam Sardjono, 2004). Pengetahuan dimaksud merupakan citra lingkungan 
tradisional yang didasarkan pada sistem religi, yang bercorak kosmis magis dan memandang 
manusia adalah bagian dari alam lingkungan itu sendiri, dimana terdapat roh-roh yang bertugas 
menjaga keseimbangannya. Oleh karenanya untuk menghindarkan bencana atau malapetaka yang 
bisa mengancam kehidupannya, manusia wajib menjaga hubungannya dengan alam semesta 
termasuk dalam pemanfaatannya harus bijaksana dan bertanggungjawab. 

Hairansyah (2003) menyatakan bahwa masyarakat adat mempunyai kearifan lokal dalam 
bertani yang tidak perlu diragukan lagi. Pada dasarnya mereka sangat bergantung pada alam, 
karena itu masyarakat adat akan senantiasa menjaga keseimbangan alam.  
Masyarakat lokal non tradisional (local-non traditional community) yaitu masyarakat asli ataupun 
pendatang yang telah tinggal permanen di pemukiman, dusun ataupun desa-desa definitif di 
dalam dan sekitar hutan, meskipun tidak memiliki (dan apalagi mempraktekkan) institusi adat 
(kalaupun ada bersifat sangat longgar) tetapi ada yang telah mengembangkan aturan/kesepakatan 
lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di sekitarnya termasuk pemanfaatan sumberdaya 
hutan (hasil hutan dan lahan hutan untuk pertanian). Lokasi relatif terbuka (aksesibilitas cukup 
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tinggi) dan secara umum merupakan pusat pertumbuhan ekonomi (ada kegiatan pasar, warung 
dan industri rumah tangga) dan atau berada di sekitar pusat pemerintahan lokal ibukota 
kecamatan ataupun kota/kabupaten. Keterbukaan wailayahnya juga mengakibatkan struktur 
demografinya heterogen (multi etnik), lokasi tersentuh dengan beberapa program pembangunan 
(khsusunya sarana dan prasarana sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan), motivasi dan 
orientasi semi-komersial hingga komersial mulai mewarnai kehidupan perekonomian masyarakat 
(Sardjono, 2004). 
 

4.2. Penyiapan Lahan dengan Pembakaran 
 

Kearifan tradisional masyarakat Dayak Maratus di Provinsi Kalimantan Selatan 
khususnya dalam pertanian tradisional dikenal dengan istilah sistem pertanian “gilir balik”. 
Sistem ini merupakan suatu proses pemanfaatan alam mengikuti siklus alamiah. Kegiatan 
pembukaan lahan di mulai dengan penyiapan lahan. Pada kegiatan ini pohon yang dapat ditebang 
mereka tebang demikian pula halnya dengan semak belukar yang kemudian mereka tebas pula. 
Hasil tebangan pohon dan tebasan semak belukar tersebut kemudian mereka keringkan selama 
periode waktu tertentu hingga saatnya dilakukan pembakaran. Sebelum melakukan pembakaran 
mereka terlebiuh dahulu membuat sekat bakar selebar 4-5 meter. Pada saat mereka membakar 
maka akan dijaganya dengan baik. Kegiatan seperti ini hanya mereka lakukan hanya dalam 
periode 1-2 tahun saja, setelah itu mereka tinggalkan. Hasil dari kegiatan perladangan ini tidak 
pernah mereka jual melainkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yang mereka jual hanya 
hasil dari perkebunan seperti getah karet dan kayu manis. 
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa siklus berladang oleh masyarakat tradisional 
“Lingga” di Propinsi Raiu mencakup 8 tahapan (Depdikbud, 1993): 
 
1.  Pemilihan tempat 
 
 Pemilihan tempat didasarkan pada orang pertama kali merambah hutan dan biasanya 
ditandai dengan penana man jenis tanaman keras seperti pohon durian, rambutan, duku dan 
sebagainya. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda hak milik atas tanah tersebut. 
 
2. Penebasan 
 
 Penebasan dilakukan terhadap semak belukar dan kemudian tebasan ini dikumpulkan dan 
dikeringkan pada berbagai tempat. 
 
3. Penebangan 
 
 Hampir semua jenis pohon yang tumbuh di sekitar ladang yang dibuka akan ditebang. 
Pohon yang berukuran besar yang dipandang memerlukan cukup banyak tenaga untuk 
menebangnya tidak mereka tebang. Umumnya penebangan hanya dilakukan pada ranting-ranting 
saja. 
 Penebangan tidak akan mereka lakukan pada pohon yang mereka anggap angker atau 
keramat, pohon tersebut biasanya tumbuh disekitar mata air atau di atas kuburan. Menurut 
kepercayaan mereka, pohon yang tumbuh di sekitar tempat tersebut apabila sampai ditebang 
maka akan menimbulkan kemarahan bagi penghuninya (roh halus yang menempati pohon 
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tersebut), kemarahan roh halus tersebut mungkin akan berwujud wabah penyakit atau kematian 
bagi orang yang menebang pohon tersebut. 
 
4. Pembakaran dan Pembersihan 
 
 Setelah pohon ditebang maka tahapan berikutnya adalah pembersihan tempat yang akan 
dibuak tersebut. Ranting, daun, cabang dan semak belukar hasil tebasan kemudian dikumpulkan 
dan siap dibakar. 
 Para peladang biasanya menggunakan perhitungan musim dalam tahapan pembakaran, 
musim yang dianggap baik dalam tahapan pembakaran yaitu pada bulan Juli sampai September. 
Untuk mencapai pembakaran secara sempurna maka mereka melakukan pembakaran ulangan 
sebanyak satu atau dua kali. Apabila setelah dilakukan pembakaran ulangan ternyata masih 
ditemukan kayu yang belum terbakar maka sisa kayu itu mereka ambil dan diletakkan dipinggir 
ladang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan tahapan penanaman selain itu juga 
dimaksudkan untuk mencegah hanyutnya abu hasil pembakaran yang dibawa oleh air hujan. 
 
5. Pengolahan tanah 
 
6. Penanaman 
 
7. Penjagaan 
 
8. Pemeliharaan dan Perawatan . 
 

        Penyiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat non tradisional untuk perladangan 
memiliki orientasi yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Umumnya tipe perladangannya 
semi komersial, komersial dan memiliki keterkaitan erat dengan interaksi dengan masyarakat 
heterogen (multi etnik) yaitu penduduk asli terhadap pendatang maupun pengusaha hutan, yang 
dapat menimbulkan pengaruh terhadap masuknya kegiatan perambahan hutan sehingga 
mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Sistim penyiapan lahan ini mempunyai keterkaitan 
dengan perambahan yang dilakukan masyarakat. Perambahan yang dilakukan disebabkan karena 
pendapatan masyarakat yang relatif rendah dan lahan pada saat ini sudah merupakan suatu 
komoditas yang mempunyai nilai yang cukup tinggi akibat pembukaan areal perkebunan kelapa 
sawit dan semakin banyaknya pendatang yang ingin membuka lahan, sehingga masyarakat 
berupaya untuk membuka hutan dengan harapan dapat memperoleh lahannya untuk dijual atau 
memiliki areal perladangan/kebun kelapa sawit (Mangandar, 2000). Perambahan dilakukan 
karena masih digunakannya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa 
atau Camat sebagai pengesahan penggunaan tanah, meskipun wewenang tersebut sudah dicabut 
berdasarkan Instruksi Gubernur. 
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5. PENYIAPAN LAHAN DENGAN PEMBAKARAN DI SUMATERA SELATAN 
 
5.1. Persepsi masyarakat 
 
5.3.1. Pengertian  
 

Berdasarkan hasil kajian yang merupakan kerjasama antara Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan South Sumatra Forest Fire 
Management Project (2004), terungkap bahwa 78,12 % dari 512 orang warga masyarakat 
Sumatera Selatan yang berasal dari berbagai lapisan yang berasal dari 8 Kabupaten/Kota yang 
diwawancarai mengaku mengetahui tentang pengertian kebakaran hutan dan lahan, dari 78,12 % 
warga yang mengerti tersebut 24,03 % menyatakan bahwa kebakaran hutan adalah suatu kejadian 
kebakaran yang menghabiskan hutan beserta isinya, dilakukan secara tidak sengaja dan tidak 
memiliki tujuan serta merugikan orang banyak. Menurut mereka penyebab kebakaran hutan di 
Sumatera Selatan lebih banyak akibat kegiatan manusia dibandingkan dengan faktor alam. Selain 
itu 49,81 % dari mereka mengetahui bahwa kebakaran sudah terjadi sejak sebelum tahun 1993 
dan 40,74 % dari 512 orang warga tersebut mengetahui terjadinya kebakaran dengan cara melihat 
sendiri.  
 
5.3.2. Penyebab  
 

Penyebab kebakaran hutan dan lahan diyakini oleh 43,16 % masyarakat adalah akibat 
kesengajaan (sengaja dibakar), akibat kelalaian 35,55 % dan akibat gejala alam 11,13 %. 
Sebanyak 52,35 % masyarakat menyatakan tidak setuju dengan kebakaran yang dilakukan secara 
sengaja dan tidak bertanggungjawab karena akan merusak hutan, dan 7,34% diantaranya 
menyatakan hal tersebut sebagai tindakan criminal, namun tidak kurang dari 37,3 % 
membenarkan pembakaran dengan tujuan untuk pembukaan lahan (Anonimous, 2004). 
Pembukaan lahan dengan pembakaran secara sengaja tetap marak dilakukan oleh warga 
masyarakat sejak zaman dulu hingga hari ini dengan alasan sebagai berikut (Anonimous, 2004): 

1. Mudah dilakukan 
2. Tidak memerlukan biaya mahal 
3. Proses yang lebih cepat 
4. Peralatan yang sederhana 
5. Adannya anggapan bahwa tanah bekas kebakaran dinilai lebih subur. 

Penduduk asli sebagian besar (65,45%) menyatakan setuju terhadap tindakan pembakaran 
hutan dan lahan, sementara pendatang hanya 34,55% yang menyatakan setuju. Kelompok 
masyarakat yang menyatakan setuju terhadap kegiatan pembakaran hutan dan lahan tersebut 
sebanyak 45,03 % berasal dari buruh atau petani, sedangkan yang tidak setuju sebanyak 47,37% 
yang menganggapnya termasuk tindakan kriminal adalah berasal dari PNS/aparat (Anonimous, 
2004).  Kegiatan pembakaran dalam rangka pembukaan lahan tampaknya belum dapat dihentikan 
sebelum ditemukan cara yang lebih praktis dalam membuka lahan selain dengan menggunakan 
api. Sehingga dapat dimengerti bila kegiatan pembakaran tampaknya dilakukan oleh warga 
masyarakat secara rutin paling tidak 1 tahun 1 sekali dengan presentase 64,26 % sementara yang 
melakukannya 2 kali setahun hanya 2,94 % khususnya di akhir musim kemarau atau di awal 
musim tanam (Anonimous, 2004). Hal tersebut didukung pula oleh tidak tersedianya aturan Desa 
tentang aturan pembakaran yang dibenarkan oleh 80,64 % warga masyarakat, sementara yang 
aturan Desa yang ada dan terorganisir diakui oleh hanya 1,38 %. 
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5.3.3. Dampak 
 

Sebagian besar Masyarakat (87,11 %) sadar dan mengerti dampak langsung dari 
kebakaran hutan yang meliputi dampak kesehatan (14,45%) yang dapat menyebabkan perih mata 
dan sesak nafas akibat banyaknya asap yang ditimbulkan; dampak keamanan (1,17 %) yang 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan akibat asap menutupi jalan; dampak polusi (37,5%) yang 
mengakibatkan udara menjadi kotor akibat debu sisa kebakaran yang terbawa angina; dampak 
perusakan hutan (23,63%) yang mengakibatkan hutan menjadi rusak dan gundul; dan dampak 
pada kehidupan ekonomi (10,36%) yang mengakibatkan kerugian material akibat lahan atau 
rumah mereka ikut terbakar. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan 
persepsi masyarakat terhadap gangguan yang dirasakan karena adanya kabut asap pada musim 
kemarau yang dapat mengganggu kesehatan sebanyak 66,81 % dan 16,8 % menyatakan dapat 
mengganggu keamanan (Anonimous, 2004). 

Pada tahun 1997 (Nicolas dan Bowen, 1999), FFPCP menyimpulkan bahwa  telah terjadi 
perusakan yang diakibatkan oleh sistem penanaman padi Sonor. Pada musim kemarau petani-
petani ingin memanfaatkan keadaan, membakar lahan secara sembarangan untuk mencari lokasi 
subur dimana mereka akan menanam padi meskipun permukaan air surut; beberapa ha dibakar  
untuk setiap satu hektar penanaman padi. Para nelayan juga mengambil keuntungan dengan 
keringnya sungai-sungai dan menggunakan api untuk membersihkan tumbuh-tumbuhan 
disekeliling tempat terpencil baru dimana sungainya masih penuh dengan ikan dan mereka 
leluasa mengayunkan jalanya. Sementara itu pengamatan yang dilakuan oleh FFPCP 
menunjukkan bahwa di dalam konsesi perkayuan, penggunaan pembakaran dilakukan untuk 
membersihakn pohon-pohon kecil dan semak belukar supaya mereka lebih mudah menarik kayu-
kayu gelondongan mereka ke sistim rel kereta ringan untuk pengangkutannya (Nicolas, 1998).  
 
 
5.2. Studi Kasus Penyiapan Lahan dengan Pembakaran di Sumatera Selatan 
 
5.2.1. Subanjeriji  
 
            Penyiapan lahan dengan pembakaran yang dilakukan oleh peladang di Subanjeriji 
(Saharjo, et al., 1998) adalah sebagai berikut: 
 
1. Persiapan 
           Sebelum pembakaran ladang dilakukan maka terlebih dahulu si pemilik lahan atau 
kelompoknya membatasi ladang mereka yang akan dibakar dengan ladang milik orang lain yang 
berdekatan, biasanya menggunakan batang atau ranting. 
Pemagaran ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan agar hewan ataupun ternak tidak dapat 
masuk ke dalam ladangnya pada saat pembakaran dan pada saat ladangnya akan ditanami atau 
pada saat panen karena tentu saja akan merusak isi ladang. Selain itu juga untuk menghindari 
terjadinya keributan seandainya api meloncat dan masuk ke lahan milik orang lain. Namun ada 
pula peladang yang tidak memagari ladangnya bahkan ada juga yang memagarnya setelah 
pembakaran usai. 
 
2. Penyiapan bahan bakar 

   Semua pohon besar dan kecil yang terdapat di dalam ladang mereka tebang, sementara 
semak atau alang-alang mereka tebas. Kegiatan penebangan dilakukan dengan menggunakan 
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chain saw untuk pohon berdiameter besar dan golok/parang untuk menebas semak atau ranting 
kecil. 

 Batang pohon yang berdiameter = 50 cm biasanya mereka keluarkan untuk dibuat kayu 
gergajian. Batang kayu yang berdiameter = 40 cm mereka biarkan bergelimpangan di atas lantai 
hutan setelah ditebang bersama-sama batang kayu kecil lain dan semak belukar serta alang-alang. 
Tumpukan bahan bakar ini mereka usahakan tersebar merata ke seluruh areal terutama untuk 
batang pohon berdiameter kecil, semak dan alang-alang. 
 
3. Pengeringan 
 

Setelah penebangan dan penebasan maka tahapan selanjutnya adalah pengeringan bahan 
bakar. Pengeringan dilakukan pada saat musim kemarau tiba yaitu sekitar bulan Agustus atau 
September dimana curah hujan relatif rendah. Pada periode waktu ini suhu udara biasanya 
berkisar antara 35-36°C dan kelembaban relatif sekitar 70-80 %. Suhu udara  yang cukup tinggi 
ini diharapkan mampu untuk menekan kadar air bahan bakar serendah mungkin, untuk itu bahan 
bakar yang berasal dari kegiatan penebangan dan penebasan tersebut dikeringkan di bawah terik 
sinar matahari selama lebih kurang 2 minggu. Dari kegiatan pengeringan ini diharapkan kadar air 
bahan bakar menjadi relatif rendah dan seragam sehingga ketika pembakaran dilakukan maka 
laju penjalaran api relatif cepat, bahan bakar terbakar merata serta dapat dikontrol. 

 
4. Pembuatan sekat bakar 

            Biasanya sebelum pembakaran dilakukan maka diseputar areal yang akan dibakar tersebut 
dibuat sekat bakar dengan lebar 2-3 meter. Sekat bakar buatan ini dibuat dengan cara 
membersihkannya dari bahan bakar yang terdapat diatasnya. Tujuannya adalah untuk 
memutuskan jaringan bahan bakar dan mencegah penjalaran api. 
 
5. Pembakaran 

            Pembakaran biasanya dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15.00 p.m.-17.00.p.m. 
Prinsip pembakaran yang digunakan adalah mempertemukan antar kepala api ditengah areal yang 
akan dibakar sehingga kepala api yang berasal dari berbagai titik api akan bergerak menuju satu 
pusat yaitu ditengah areal pembakaran. Dengan cara seperti ini kemungkinan api loncat ke daerah 
lain dapat ditekan seminim mungkin. Pembakaran dimulai dari areal yang bertopografi relatif 
agak curam hingga landai.  
 

 
 

Gambar 5.2.1. Penyiapan lahan dengan pembakaran di Subanjeriji 
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5.2.2. Prabumulih 
 

Penyiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat atau petani tradisional di Prabumulih, 
Provinsi Sumatera Selatan (Radjam, 2005) adalah sebagai berikut: 

 
1. Penebasan 

 Penebasan dilakukan pada semak belukar dan perdu yang terdapat pada hutan-hutan tua 
yang telah berumur. 
 
2. Penebangan 

 Penebangan pohon-pohon besar dilakukan setelah penebasan terhadap semak belukar 
dilakukan 3 hari-1 minggu sebelumnya (tergantung luas lahan dan jumlah orang yang 
mengerjakannya). Pohon yang telah ditebang ini kemudian dipangkas, kegiatan ini disebut juga 
“nutoh hebe”. Kayu dari pohon yang ditebang tersebut yang dianggap baik mutunya dan dapat 
dimanfaatkan untuk keperluan lain kemudian ditepikan agar tidak ikut terbakar. 
 Jika lahan yang akan dibuka tersebut bersisian dengan sungai yang cukup besar (lebar 
sungai > 2 meter) maka akan disisakan lahan selebar 1 sekat (sekitar 20 meter) disisi kiri dan 
kanan sungai. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi erosi yang cukup besar. 
 
3. Pengeringan 

 Setelah penebasan dan penebangan maka dilanjutkan dengan pengeringan langsung di 
bawah terik sinar matahari selama kurang lebih 1-2 minggu.  
 Pada periode ini maka petani akan berkonsultasi dengan tetua adat tentang kapan waktu 
pembakaran yang paling baik. Kemudian tetua adat dan para petani membuat semacam 
penjadwalan waktu supaya tidak terjadi pembakaran secara serentak. 
4. Pembuatan sekat bakar 

 Setelah diketahui kapan saatnya melakukan pembakaran maka masyarakat akan 
mendahuluinya dengan pembuatan sekat bakar atau biasa disebut kekas. 
 Sekat bakar (kekas) dibuat dengan lebar umumnya 10 meter mengelilingi lahan yang akan 
dibakar. Sekat bakar tersebut berfungsi sebagai pembatas agar api tidak menjalar ke lahan di luar 
areal bakar. 
 Sekat bakar dibuat dengan cara membersihkan ranting, kayu dan lain-lain yang dapat 
menjadi bahan bakar. Jika perlu lahan yang sudah dibersihkan tersebut dikupas dengan cangkul 
atau tengkuit. Jika sampai api menyambar lahan disebelahnya yang bukan miliknya maka akan 
dikenakan denda pada bakal pemilik huma (ume) tersebut. Sanksi minimal adalah “mengebuni” 
lahan yang terbakar. 
 
5. Pembakaran 

 Usai pembuatan sekat bakar (kekas) maka dilanjutkan dengan kegiatan pembakaran. 
Pembakaran dilakukan umumnya pada sore hari dimana angin mulai dirasakan stabil/tidak 
kencang. Pemilik lahan biasanya melibatkan para kerabat dan para pemilik lahan disebelahnya 
untuk ikut mengawasi.  
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 Api disulut ke lahan bakar dengan melawan arah angin. Secara sederhana dapat dikatakan 
bahwa jika angin berhembus ke utara maka api pertama disulutkan dari arah selatan. Hal tersebut 
dilakukan supaya api tidak menjalar dengan sangat cepat. 
 
6. Pembersihan Lahan 

 Usai pembakaran maka keesokan harinya dilakukan pembersihan lahan. Sisa ranting dan 
kayu-kayu besar yang tidak habis terbakar dikumpulkan dan dipilih untuk dijadikan sebagai kayu 
bakar. Setelah pengumpulan biasanya terdapat onggokan-onggokan ranting tengah lahan, 
umumnya ditempatkan ke titik-titik tertentu yang dianggap tanahnya belum masak tersebut. 
Tanah yang belum masak tanam tersebut akan memunculkan kesulitan perawatan nantinya sebab 
akan cepat ditumbuhi gulma. Onggokan tersebut kemudian dibakar. Kegiatan pembakaran ulang 
ini disebut “mbalui”. 

 

5.2.3. Desa Riding  
 
 Menurut salah satu tokoh masyarakat yang ditemui saat kunjungan lapangan ke Desa 
Riding, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (19 April 2006) mengungkapkan 
bahwa kegiatan sonor sepengetahuannya dilakukan sejak thun 1961 dimana pada saat itu terjadi 
kemarau yang panjang dan berikutnya pada tahun 1967 kembali kemarau panjang terjadi dan 
sonor kembali dikerjakan, demikian pula seterusnya hingga saat ini sonor hanya dikerjakan 
terutama pada kemarau panjang yang biasanya terjadi 3-4 tahun sekali, karena tanpa kemarau 
panjang maka sonor tidak mungkin dilakukan.  
 Untuk itu dapat dimengerti bila sebagian besar warga masyarakat saat ini ingin 
mendapatkan produk padinya setiap tahun dan tidak harus menunggu 3-4 tahun kemudian yaitu 
pada saat kemarau panjang seperti kebiasaan sonor yang mereka lakukan selama ini. Mudahnya 
komunikasi saat ini membuat banyak warga masyarakat melihat berbagai kegiatan (utamanya 
pertanian) pada desa lainnya yang lebih maju sehingga merekapun tahu bahwa kegiatan pertanian 
padi seperti sonor dapat dilakukan setiap tahun bahkan tidak harus menunggu musim kemarau 
panjang tiba. 
 Kegiatan sonor seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat tersebut sangat disukai 
warga masyarakat karena caranya sangat mudah (praktis), murah dan cepat. Tahapan kegiatan 
sonor seperti yang dilakukan di Desa Riding adalah sebagai berikut: 
 
 
Pemilihan lokasi Sonor 

 Lokasi sonor akan sangat menentukan produktivitas padi yang akan dihasilkan nantinya. 
Beberapa informasi yang berhasil diperoleh dari tokoh masyarakat yang diwawancarai 
menyatakan bahwa hutan sekunder bekas tebangan adalah lahan yang paling baik untuk sonor, 
karena 1 kaleng bibit padi yang ditabur akan menghasilkan 200 kaleng gabah nantinya. Pada 
lahan yang tidak terlalu bagus maka hasil panenannyapun tidak terlalu baik pula misal 1 kaleng 
bibit padi yang ditabur maka rata-rata mungkin hanya sekitar 50 kaleng gabah yang dihasilkan. 
 Selain lokasi sonor maka yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan produktivitas 
padi pada akhirnya adalah jenis vegetasi yang tumbuh di lahan yang akan di sonor tersebut. Bila 
di lahan yang akan di sonor dipenuhi dengan ”purun” maka hasilnya akan mengecewakan 
demikian pula bila ”alang-alang”yang mendominasinya. Sebaliknya bila lahan tersebut dipenuh 
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dengan sejenis rumput yang oleh masyarakt dikenal dengan rumput ”belidang” (nama lokal) 
maka hasilnya akan memuaskan.  
 Kegiatan sonor selain dilakukan di lahan milik negara juga dilakukan pada lahan  milik 
masyarakat. 
 
Penebasan 

 Penebasan dilakukan untuk memudahkan dalam pengerjaan nantinya karena 
rumput/semak belukar yang tumbuh cukup tinggi dan padat akan sangat menyulitkan dalam 
penaburan bibit padi bila tidak dibersihkan. 
 Penebasan dilakukan secara manual dengan menggunakan parang dan sebagainya. 
Kegiatan penebasan sudah dilakukan biasanya antara bulan Juli dan Agustus ketika musim 
kemarau akan tiba. 
 
Penyemprotan herbisida 

 Keterlibatan penggunaan herbisida dalam rangka mematikan tanaman penganggu pada 
kegiatan sonor menurut tokoh masyarakat baru dilakukan sejak tahun 1981/1982 yaitu dengan 
menggunakan round-up. Penyemprotan dilakukan karena sudah mulai banyak gangguan hama 
pada pertumbuhan tanaman padinya. 
 
Pengeringan 

 Vegetasi/semak belukar/rumput yang sudah ditebas dan yang sudah disemprot dengan 
herbisida kemudian dikeringkan di bawah terik sinar matahari. Proses pengeringan berlangsung 
sekitar 2-3 minggu dengan harapan semua biomass yang dikeringkan akan memiliki kadar air 
yang relatif seragam dan tidak ada yang terlewatkan. Kadar air biomass (bahan bakar) yang 
relatif seragam akan memudahkan dalam pembakaran. 
 
 
Pembakaran 

 Pembakaran dilakukan pada kondisi panas yang cukup sehingga diharapkan hasilnya akan 
menghabiskan biomass tanpa sisa terkecuali log sisa tebangan sehingga menutup peluang gulma 
untuk kembali.  
 Tehnik pembakaran tampaknya tidak ada hal yang spesifik yang pasti adalah ketika 
pembakaran dilakukan dengan tidak searah angin. 
 
 Kegiatan pembakakaran biasanya dilakukan pada akhir Agustus atau awal September. 
Pada puncak pembakarannya ketika sejumlah masyarakat serempak membakar maka dampak 
asapnya melanda Desa sehingga akibatnya Desa menjadi gelap bahkan hingga berlanjut ke 
malam hari dan lingkungannya me njadi tidak sehat. 
 Sebelum masyarakat melakukan pembakaran biasanya mereka juga membuat sekat bakar 
di seputar areal yang akan di bakar terutama pada areal yang berbatasan dengan lahan milik 
warga lainnya sehingga tidak merugikan. Pembuatan sekat bakar dilakukan dengan 
membersihkan lahan selebar 1-2 meter yang mereka anggap mampu menahan laju penjalaran api.  
 Diantara mereka sendiri khususnya di Desa Riding telah terbangun aturan tidak  tertulis 
yang menyatakan bahwa bila terdapat tanaman karet mereka yang terbakar akibat aktivitas 
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penyiapan lahan yang terjadi disekitarnya maka pihak yang melakukan pembakaran yang 
mengenai tanaman karet tersebut yang harus mengganti tanaman karet yang terbakar tersebut.  
 
 
Penaburan 

 Segera setelah pembakaran dilakukan maka bila telah turun hujan baik sekali atau yang ke 
dua kali maka masyarakat akan segera menabur bibit padinya pada lahan yang bekas mereka 
bakar tersebut. 
 Segera setelah penaburan bibit padi mereka laksanakan maka mereka akan meninggalkan 
areal tersebut untuk periode waktu sekitar 4-5 bulan dan kemudian datang kembali untuk 
memanen. 
 
Pemeliharaan/perawatan 

 Kegiatan sonor memiliki ciri yang khas dalam pengelolaannya yaitu setelah bibit padi 
ditabur maka mereka tidak akan menengok kembali lahan yang sudah ditabur tersebut misalnya 
untuk melakukan kegiatan pemeliharaan/perawatan dan sebagainya.  
 Masyarakat penyonor baru akan kembali ke lahan yang mereka buka dan tabur tersebut 
setelah padi mereka siap untuk dipanen sehingga selama kurun waktu antara setelah penaburan 
dan pemanenan maka mereka tidak akan kembali ke lahan tersebut untuk melakukan 
pemeliharaan atau apapun. Inilah yang menjadi ke khasan sonor aslinya. 
 
Pemanenan 

 Pemanenan padi biasanya dilakukan dengan menggunakan ketam. Terkadang karena 
luasnya areal yang akan dipanen sementara tenaga pemanennya sedikit maka tidak sedikit 
tanaman padinya terpaksa ditinggalkan di lokasi sonor. 
 
Kondisi saat ini 

 Namun pada tahun-tahun belakangan ini kegiatan sonor tidak lagi sekedar untuk 
memenuhi kebutuhan hidup semata tetapi sudah bernuansa komersial. Menurut tokoh masyarakat 
yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak sedikit pemilik modal yang mapan yang berasal dari 
luar desa Riding yang datang untuk melakukan sonor. Ada pula yang membawa bibit padi lokal 
untuk ditanam pada lahan sonor dan hasilnya dibagi rata bersama dengan pemilik lahan.  
 Kendala yang dirasakan saat ini yang akan mengganggu kegiatan sonor adalah 
berkurangnya luas lahan yang dapat di sonor serta tingginya serangan hama-penyakit. Selain itu 
tidak sedikit pula warga masyarakat yang beralih dari kegiatan sonor menuju pertanian menetap 
karena hasilnya dirasakan lebih signifikan seperti yang sudah dibuktikan oleh warga transmigrasi 
di Air Sugihan. 
 
5.2.4. Desa Talang Lubuk 
 
 Desa Talang Lubuk, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin ini terletak sekitar 
2 jam dari Palembang dengan menggunakan speed boat 40 PK. Menurut informasi dari 
masyarakat yang didengar pada saat kunjungan lapangan menyatakan bahwa Desa ini adalah 
salah satu dari 5 Desa di bawah Marga Muara Telang pada saat sistim pemerintah pasirah dulu, 
jadi Desa ini berumur lebih dari 50 tahun.  
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Gambar 5.2.4.1. Salah satu sudut di Desa Talang Lubuk 

Tampaknya dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sejak terjadinya krisis 
moneter beberapa tahun silam kemudian diterpa dengan kenaikan harga BBM yang menggila 
membuat aktivitas masyarakat di Desa Talang Lubuk ini kembali mengolah lahan pertanian 
terutama sejak 2 tahun terakhir, sementara sebelumnya mereka lebih banyak berkiprah sebagai 
nelayan (pencari udang dan ikan) di laut. Namun meningkatnya harga BBM membuat sebagian 
besar petani yang kurang mampu kembali mengolah lahan mereka dan sejak itu pulalah asap 
mulai bertambah parah di desa ini. Dampak dari kembalinya mereka mengolah lahannya 
membuat lahan- lahan yang selama ini tidur mereka bangunkan meskipun tidak 100 %, termasuk 
lahan-lahan yang mengandung gelam dan tidak terurus lainnya.  

 

 
Gambar 5.2.4.2. Areal pertanian tanaman padi di Desa Talang Lubuk  

 

Menurut perangkat Desa dan masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa di Desa 
Talang Lubuk paling sedikit terdapat 600 KK sehingga apabila 1 KK memiliki 1 ha lahan maka 
lahan produktif yang terdapat di Desa tersebut minimal terdapat sekitar 600 ha, karena tidak 
sedikit pula warga yang memiliki lahan lebih dari 1 maupun 2 ha, bahkan ada yang 
memperkirakan total lahan produktif ada sekitar 1000 ha. Seluruh areal tersebut terletak dalam 
satu hamparan dan sebagian sudah ber pematang layaknya areal persawahan pada umumnya. 
Lahan-lahan tersebut ternyata tidak beruapa lahan kering namun masih terpengaruh dengan 
adanya pasang surut air laut dan rata-rata sehingga terdapat suatu periode di genangi air dan 
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periode berikutnya adalah kering (terutama pada musim kemarau). Selama periode berair tersebut 
dimana airnya relatif masam dengan pH rendah sehingga menurut masyarakat yang diwawancarai 
mengaku bahwa pada air yang relatif masam tersebut beternak ikanpun sukar sehingga mereka 
mendiamkan lahan berair tersebut hingga musim kering tiba sekitar bulan Juli, sehingga selama 
waktu lahan berair tersebut maka dapat dikatakan tidak ada aktivitas apa-apa.  
 Yang menjadi pokok persoalan saat ini adalah mereka bukan masyarakat tradisional/adat 
sehingga mereka sesungguhnya tidak berhak melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran 
namun pada kenyataannya mereka semua melakukan hal tersebut, karena menurut mereka 
dengan pembakaran maka hama-penyakit akan hilang, lahan mereka bersih sehingga mudah 
dikerjakan dan abu hasil pembakaran tersebut dapat menjadi pupuk bagi lahan mereka, 
ringkasnya mereka mengatakan dengan pembakaran maka akan mudah, murah dan cepat. 
Terlebih lagi dalam pola penanaman padi mereka agak berbeda dengan biasanya yang 
menggunakan tugal dan tanam dalam barisan, menurut mereka cara tersebut memerlukan waktu 
yang cukup lama, biaya yang cukup besar tetapi hasilnya tidak terlalu memuaskan. Dengan pola 
tanam mereka yaitu dengan menabur maka hasilnya dapat lebih memuaskan apalagi kalau 
dilaksanakan perawatan dan pemeliharaannya secara intensif maka bukan tidak mungkin 1 ha 
tersebut menghasilkan sekitar 7-8 ton gabah kering.  
 

 
Gambar 5.2.4.3. Tumpukan padi setelah panen (5 Mei 2006) 

 

Tahapan penanaman padi di Desa Talang Lubuk. 

Penebasan 

 Bagi lahan- lahan yang relatif jarang diolah maka dalam kurun waktu tersebut akan 
tumbuh semak belukar berkayu dan cukup padat, untuk itu agar memudahkan dalam pengerjaan 
selanjutnya maka kemudian vegetasi tersebut mereka tebas. Kegiatan penebasan biasanya mereka 
lakukan ketika sudah masuk musim kering yaitu antara bulan Juli hingga Agustus. Biaya 
penebasan bervariasi antara  Rp.350.000-Rp.400.000 per ha (per April 2006). 
 
Penyemprotan dengan herbisida 

 Setelah semak belukar berkayu tersebut ditebas maka selanjutnya dilakukan 
penyemprotan herbisida untuk mempercepat kematian vegetasi tersebut. Berbagai macam jenis 
herbisida digunakan tergantung dari tujuan dan jenis vegetasi atau material yang akan 
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dibusukkan. Ada juga beberapa jenis herbisida yang efeknya lambat sehingga harus digunakan 
paling tidak 2 jenis herbisida. Harga herbisida per liter bervariasi antara Rp.37.000-Rp.80.000 
tergantung dari jenis dan kegunaannya dan per ha minimal dibutuhkan 5 liter. 
 Bagi semak belukar yang relatif tidak berkayu seperti berbagai jenis rumput, maka tidak 
jarang masyarakat yang tidak menebasnya dan mereka langsung menyemprotkan herbisidanya. 
Salah satu alasan mendasarnya adalah karena biaya penebasan cukup mahal.  
 
Pengeringan 

 Tahapan setelah penebasan dan penyemprotan herbisida yaitu pengeringan. Kegiatan 
pengeringan dilakukan selama kurun waktu 2-3 minggu, bila selama periode waktu tersebut 
tumbuh lagi tunas baru maka tunas-tunas baru tersebut akan disemprot dengan herbisida. Hal itu 
dilakukan supaya pada saat pembakaran nanti tidak ada vegetasi/semak belukar yang terlewatkan 
dan pembakaran berlangsung merata dan cepat, bila ada material yang tidak terbakar maka 
biasanya hal tersebut akan mengganggu jalannya proses penanaman sehingga akan mengganggu 
proses produksi mereka. Untuk itu maka kegiatan pengeringan merupakan salah satu unsur 
penentu keberhasilan pula. 
 
Pembakaran 

 Pembakaran biasanya dilakukan pada akhir bulan Agustus atau awal September dimana  
pada periode waktu itu panas cukup merata dan suhu tinggi sehingga bila pembakaran dilakukan 
maka hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Pada periode waktu inilah bencana asap 
terjadi di Desa Talang Lubuk khususnya di lahan penyiapan lahan dalam satu hamparan tersebut 
(meskipun berjarak sekitar 500 m dari pusat Desa). Kegiatan pembakaran biasanya dilakukan 
hingga akhir September. Menurut masyarakat mereka tidak memiliki tehnik khusus dalam 
melakukan pembakaran namun yang jelas pembakaran yang dilakukan tidak sejalan dengan arah 
angin dan harus berlawanan dengan arah angin. 
 

 
 

Gambar 5.2.4.4. Pembakaran jerami sisa panen 
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Pengolahan tanah 

 Bagi mereka yang mampu maka tanah mereka setelah lahannya dibakar kemudian dioalah 
dengan menggunakan traktor tangan. Sewa traktor tangan per ha rata-rata sekitar Rp.400.000. 
 
Penaburan benih 

 Kegiatan penaburan benih padi khusunya padi lokal dilakukan ketika telah turun hujan 
minimal 1 atau 2 kali setelah pembakaran. Hal itu dimaksudkan agar abu hasil pembakaran 
tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi kelangsung hidup bibit padi tersebut. Cara 
penaburan bibit padi sembarang saja dan tidak ada tehnik khusus untuk itu. Biaya tabur rata-rata 
Rp. 50.000/ha. Satu ha biasanya dibutuhkan sekitar 50 kg bibit padi. Harga 1 kg bibit padi lokal 
(Sanafi misalnya) berkisar sekitar Rp. 1700/kg. Selama proses penaburan mereka akan menjaga 
lahan mereka dari serangan hama yang akan memakan bibit padi tersebut, kebanyakan adalah 
burung.  
 

 
Gambar 5.2.4.5. Semai padi yang tumbuh di bekas tempat rentekan padi 

 

Perawatan/pemeliharaan 

 Kegiatan pemeliharaan awal yang mereka lakukan adalah dengan cara menjarangkan bibit 
padi yang tumbuh berhimpit dan menyulam bila ada yang mati. Kegiatan pemeliharaan 
berikutnya juga terus berlangsung selama periode pertumbuhan seperti membersihkan dari 
tanaman penagganggu. Terkadang mereka juga menggunakan pestisida untuk mematikan rumput 
pengganggu yang tumbuh diantara padi-padi. Kalau saja mereka melakukan proses pengeringan 
dengan merata demikian pula halnya ketika pembakaran dilakukan maka kecil peluang tanaman 
pengganggu hadir di antara tanaman padi tersebut. 
 

Pemupukan 

 Biasanya 7 (tujuh)  hingga-10 (Sepuluh) hari sejak ditabur bagi mereka yang rajin dan 
ingin mendapatkan hasil yang memuaskan maka areal yang sudah ditabur tadi diberi pupuk yaitu 
pupuk urea. Bagi yang memiliki modal sedikit maka dikenal dengan istilah pupuk pancingan 
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yaitu pemupukan hanya diberikan pada tanaman yang tampak tumbuh kurang baik. Pemupukan 
berikutnya dilakukan paling tidak 2 (dua) kali hingga pemanenan. Satu kali pemupukan yang 
standar membutuhkan paling tidak 150 kg per ha, sehingga selama proses pertumbuhan 
dibutuhkan paling tidak 300 kg pupuk. 
 

Pemanenan 

 Umur padi yang ditanam berkisar antara 6-7 bulan sehingga ketika bulan September 
ditabur maka pada bulan Maret atau April maka pemanenan dapat dilakukan. Pada bulan Mei 
masih juga terdapat beberapa orang yang memanen hal itu karena penanamannya agak terlambat.  
 

 
Gambar 5.2.4.6. Masyarakat yang masih memanen padi (Mei 2006) 

 

 Pemanenan mereka lakukan dengan menyabit dan tidak di ketam. Pemanenan sebaiknya 
dilakukan pada hari cerah dan tidak hujan sebab kalau hari hujan maka akan menambah ongkos 
pekerja yang memanen sehingga menjadi 2 hari. 
 Padi hasil panenan ini mereka keringkan dan kemudian mereka proses kembali menjadi 
gabah melalui kegiatan pe rentekan, setelah itu mereka simpan dalam gudang. Atau ada juga 
yang dijadikan beras dimana rendemennya hanya berkisar antara 40 hingga 50 %. 
 Menurut masyarakat yang melakukan kegiatan seperti diatas maka paling tidak biaya 
yang dikeluarkan hingga pemanenan rata-rata adalah sebesar Rp.2.000.000,00. Kegiatan 
penanaman yang tidak terlalu intensif (seadanya) menghasilkan gabah sekitar 2 ton/ha, sementara 
yang dirawat lebih intensif (tanpa pengolahan tanah dengan traktor) mampu mencapai rata-rata 
sekitar 5 ton/ha dan bila dilakukan dengan sangat intensif termasuk menggunakan traktor dalam 
pengolahan tanah dapat mencapai 7-8 ton/ha. Harga gabah per Mei 2006 di Desa Talang Lubuk 
rata-rata sekitar Rp. 1600-Rp.1700/kg, sementara harga beras sekitar Rp.3300-Rp.3400/kg. Dari 
gambaran ini tampak bahwa bagi mereka yang mengolah seadanya maka hampir dapat dikatakan 
biaya yang mereka keluarkan sebanding dengan gabah/padi yang dihasilkan dimana mereka tidak 
mendapatkan keuntungan lain misalnya padi/beras mereka jual. Bagi mereka yang relatif lebih 
intensif maka terdapat pula keuntungan bila mereka akan menjual gabah/beras mereka.  
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6. ALTERNATIF PENYIAPAN LAHAN TANPA BAKAR 
 
6.1. Isu dan Permasalahan 
 

Api sudah sejak lama digunakan (500.000 tahun yang lalu), tetapi baru dipelajari 
penggunaannya sejak 20.000 tahun yang lalu.  Banyak tulisan yang berhasil dihimpun dari 
pengalaman masa lalu yang menunjukan bagaimana api itu telah digunakan, juga penggunaan 
hingga saat ini.  Sebagai salah satu contoh dalam hal penggunaan api dari masa lampau hingga 
saat ini adalah penggunaan api yang digunakan oleh orang-orang Aborigin di Australia. Api 
digunakan untuk membersihkan vegetasi yag padat dengan tujuan untuk membuka jalan, 
meregenerasi tanaman-tanaman yang cocok digunakan sebagai bahan pangan dan penggunaan 
pencegah api (sekat bakar) di seputar tenda.  

Untuk sebagian besar ekosisitem, api adalah katalis alami untuk keragamannya yang 
memungkinkan terjadinya kestabilitan dalam ekosisitem.  Tanpa api komunitas berhutan menjadi 
seragam dan memungkinkan terjadinya pelimpahan dari jenis-jenis yang sama, terjadi akumulasi 
bahan bakar, stagnasi, dan reproduksi yang tidak memadai sehingga mudah diserang oleh hama 
dan penyakit.  

Api dan bahan bakar memegang peranan penting dalam penyiapan lahan baik bagi dunia 
usaha (kehutanan dan perkebunan) maupun bagi peladang berpindah. Selain mudah, murah dan 
cepat, juga menghasilkan mineral gratis dari abu hasil pembakarannya. Namun tingginya bahan 
bakar di areal pembakaran serta luasnya areal yang dibakar mengakibatkan dampak polusi udara 
yang hebat dengan asap hitamnya yang tebal yang dapat terbang jauh bahkan melintas negara 
tetangga sekalipun. Untuk itu kegiatan ini harus ditangani secara serius agar dampak negatif yang 
ditimbulkannya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan pembakaran hanya 
membutuhkan biaya sepertiga dari biaya pembukaan lahan tanpa bakar. Pembukaan lahan tanpa 
bakar selain harus membayar mahal, memerlukan waktu yang cukup lama, juga memiliki 
beberapa resiko tambahan, antara lain kemungkinan berjangkitnya hama dan atau penyakit 
tanaman karena habitat aslinya telah hancur dan siklusnya tidak terputus sehingga berpindah pada 
lahan pertanian. Oleh karena itu sistem pembukaan lahan dengan cara pembakaran banyak 
diterapkan terutama untuk persiapan lahan perkebunan meski dilarang. Hal ini akan 
menimbulkan dampak terhadap kesemua tingkatan, secara lokal kesehatan dan keamanan 
manusia terganggu karena pengaruh asap dan debu, dan dalam beberapa kasus mengakibatkan 
kehilangan jiwa. Pada tingkatan nasional dan regional kegiatan perdagangan dan industri 
terganggu khususnya dalam aspek transportasi. 

Saat ini, api merupakan alat manajemen yang relatif murah, mudah dan cepat.  Api 
terkendali dapat digunakan untuk melindungi lahan terhadap serangan api liar, dan juga untuk 
mengeliminasi spesies yang tidak disukai dalam rangka untuk meningkatkan keragaman di dalam 
komunitas tersebut serta untuk alasan-alasan lain.  
 
6.2. Kerangka Pendekatan 
 

Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai pengaruh buruk 
terhadap sumber daya lahan dan ekosistem. Pengembalian ke bentuk semula (pemulihan) selain 
akan membutuhkan waktu yang sangat lama juga tidak akan kembali sedia kala. Kerusakan 
sumberdaya alam tidak hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalahan 
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ekonomi, sebab nilai-nilai ekonomi sumberdaya alam bisa saja hilang bahkan mungkin tidak 
dapat dipulihkan kembali (Saharjo et al, 2000). 
 Usaha untuk mengurangi tingkat bahaya kebakaran melalui pengurangan bahan bakar 
dapat dilakukan dengan pemanfaatan limbah yang tersisa/tertinggal.  Limbah sisa pembalakan 
berupa tunggak, batang, cabang, ranting dan serasah yang sering digunakan sebagai bahan bakar 
dalam penyiapan lahan dapat dimanfaatkan dan bernilai guna misalnya dengan memanfaatkannya 
sebagai briket arang.  Upaya ini disamping dapat mengurangi bahaya kebakaran sekaligus 
bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan briket arang.  Keunggulan briket 
arang yaitu mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi serta lebih efektif dan efisien dibanding 
bentuk aslinya, juga dapat mmemudahkan dalam pengemasan, pengangkutan, pemasaran dan 
penggunaannya (Sudrajat, 1983). 
 Selain itu pemanfaatan limbah dapat juga dilakukan melalui pembuatan pupuk 
organik/kompos yang merupakan contoh teknologi tepat guna yang telah banyak dipraktekkan 
oleh berbagai lapisan masyarakat.  Umumnya limbah yang dimanfaatkan merupakan limbah 
pemukiman dan dilakukan dalam skala kecil. Dengan berkembangnya kesadaran akan 
pengelolaan kehutanan berwawasan lingkungan maka pembuatan kompos akan sangat 
diperlukan., khususnya dalam hal persiapan bahan tanaman.  Hal tersebut dapat terwujud jika 
terjadi perubahan sikap mental dalam hal penggunaan dan pemanfaatan pupuk buatan (pupuk 
kimiawi).  Dalam hal ini sikap ketergantungan secara mutlak terhadap pupuk buatan harus 
diubah, dimana terdapat alternatif lain berupa pupuk organik yang manfaatnya sama dalam 
meningkatkan produktivitas tanaman.  
 
6.3. Studi Kasus Penyiapan Lahan Tanpa Bakar 
 
6.3.1. Desa Simpang Tiga Sakti 
 
 Selama beberapa tahun belakangan ini Desa Simpang Tiga Sakti, Kecamatan Tulung 
Selapan,  Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), merupakan salah satu daerah penghasil utama 
hostpot dan titik api di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) khususnya di wilayah areal lahan Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT.Sebangun Bumi Andalas Wood 
Industry (PT.SBA Wood Industry). Hal itu terjadi karena masyarakat menggunakan api dalam 
penyiapan lahannya sehingga asap menjadi persoalan penting di wilayah kerja PT.SBAWI 
tersebut terutama yang berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti.  
 

           
                             Gambar 6.3.1.1. Suasana ketika masyarakat melakukan pembakaran 
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Berbagai pendekatan telah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan dalam rangka menekan jumlah 

hotspot dan titik api namun belum kunjung berhasil. Namun mencapai puncaknya tahun 2005 

lalu ketika perusahaan mendatangkan helikopter dari Perawang (Riau) untuk ikut mengendalikan 

kebakaran di wilayah PT.SBAWI. Pada akhirnya tentu saja para pembakar terkena akibatnya 

yaitu mereka tidak bisa melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran karena selalu di 

padamkan oleh helikopter. Masyarakat akhirnya tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk 

melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran seperti diakui oleh beberapa tokoh masyarakat 

setempat seperti Bapak Darobat. 

 
                          Gambar 6.3.1.2. Suasana pemadaman dengan bantuan helikopter 

Pihak PT.SBAWI mengerti kalau pada akhirnya masyarakat harus tetap bertani untuk 
memenuhi kehidupannya sehari-hari terutama dalam hal beras untuk itu sebagai rasa 
tanggungjawab mereka terhadap masyarakat maka dicarilah cara untuk menanam padi tetapi 
tidak dengan menggunakan api dalam penyiapan lahannya akhirnya pilihan jatuh pada 
penggunaan herbisida. Penyediaan herbisida untuk menggantikan api dalam pneyiapan lahan 
tentu saja tidak menyelesaikan masalah maka perusahaanpun menyediakan keperluan lainnya 
seperti alat penyemprot, bibit padi, pupuk, insentif pengolahan lahan yang besarnya 
Rp.500.000,00/ha/KK dan pendampingan yang bekerjasama dengan tim UNSRI. 

 

 
Gambar 6.3.1.3. Penyerahan secara simbolis seperangkat alat penyemprot 
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Setiap KK diserahi tugas untuk mengelola lahan milik negara yang berada dalam konsesi 
PT.SBAWI seluas 1 ha. Pada saat kunjungan lapangan di lakukan (25-29 Maret 2006) diketahui 
sekitar 83 KK ikut terlibat dan masih terdapat banyak KK lagi yang ingin bergabung. Seluruh KK 
yang terlibat terbagi ke dalam 2 Kelompok Tani. Tahapan kegiatan penanaman padi dengan 
penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 6.3.1.4. Suasana diskusi di tempat Ketua \kelompok Tani 

Penebasan 

 Memasuki musim kemarau dimana air sudah mulai mengering maka masyarakat dari 
kelompok tani bentukan tersebut mulai melakukan penebasan pada areal yang menjadi 
tanggungjawab mereka masing-masing. Penebasan dilakukan secara manual dengan 
menggunakan parang dan sebagainya. Penebasan dilakukan untuk memudahkan kegiatan 
penanaman nantinya karena rumput/semak belukar yang tumbuh cukup tebal dan padat dengan 
ketinggian lebih dari 1 meter sehingga tanpa penebasan rasanya sangat sulit untuk melakukan 
kegiatan penanaman. 
 

 
Gambar 6.3.1.5. Kegiatan penebasan pada lahan bergambut 

 



 42 

Penyemprotan herbisida 

 Setelah penebasan maka kegiatan selanjutnya adalah penyemprotan herbisida yang 
dimaksudkan untuk mematikan rumput/tanaman pengganggu lainnya hingga ke akarnya sehingga 
tidak menyulitkan petani dalam penanaman nantinya. Herbisida yang digunakan adalah yang 
sering digunakan masyarakat diantaranya adalah round-up dan gramoxon. 
 

Persiapan bibit padi 

 Menurut masyarakat yang diwawancarai ketika kunjungan lapangan dilakukan 
menyatakan bahwa mereka akan menanam dengan beberapa cara yaitu dengan menugal, dan 
menanam seperti padi sawah.  

Masyarakat yang akan menanam dengan cara seperti menanam padi sawah maka mereka 
telah menyiapkan persemaian bagi calon bibit yang akan mereka tanam. Kelompok masyarakat 
yang menanam dengan cara menugal harus menunggu dulu sampai lahan mereka siap untuk di 
tugal atau di tabur.  

Bibit padi yang digunakan adalah bibit padi lokal yang berumur sekitar 110 hari dan ada 
beberapa jenis yang relatif baru diperkenalkan pada mereka. 

 

 
Gambar 6.3.1.6. Persemaian padi 

Penanaman 

 Masyarakat yang akan menanam padi seperti padi sawah maka mereka akan menyiapkan 
lahannya seperti layaknya menanam padi di sawah, yaitu dengan menanam padi yang telah 
mereka siapkan di persemaian. Bagi mereka yang akan menugal maka mereka akan menyiapkan 
lahannya terlebih dahulu.  
 Kegiatan penanaman bagi mereka yang menggunakan cara menugal sudah dapat 
dilakukan ketika air telah surut. Penugalan dilakukan dengan tongkat yang biasa mereka gunakan 
untuk menugal. 
 
Pemupukan 

 Agar panenan padi yang diharapkan sesuai dengan harapan mereka maka masyarakat 
menggunakan pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan padinya, pupuk yang digunakan adalah 
pupuk urea. Cara pemupukan adalah seperti yang mereka biasa lakukan. 
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Pemanenan 

 Diharapkan kalau tidak ada aral yang melintang maka kegiatan pemanenan padi yang 
mereka tanam akan berlangsung pada bulan Agustus/September yaitu saat dimana mereka 
biasanya membakar. Cara pemanenan biasanya dengan menggunakan ketam. 
 
Kegiatan setelah pemanenan 

 Setelah pemanenan padi usai yaitu sekitar bulan Agustus/September maka bukan berarti 
tugas mereka usai, tetapi merekan akan memanfaatkan lahan bekas panen tersebut untuk 
menanamnya kembali dengan palawija.  

Dengan demikian tidak ada waktu kosong mereka untuk terus memanfaatkan lahannya 
dan semua itu dilakukan tanpa bakar. 
 
 
 
6.3.2. Desa Kuala 
 
Letak dan luas plot 

Lokasi demplot penyiapan lahan tanpa bakar terletak di Km 22,5, RT 10 / RW 01, Desa 
Kuala, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Lokasi 
demplot terletak dipinggir jalan sehingga memiliki tingkat asesibilitas yang tinggi serta mudah 
dalam menyebarluaskan/menyebarkan informasi kepada masyarakat yang lalu lalang di sekitar 
lokasi demplot.  

Lokasi demplot Desa Kuala Dua merupakan daerah sumber asap yang selalu 
menimbulkan masalah terutama karena berdekatan dengan bandara Supadio. Diharapkan dengan 
dibangunnya demplot di Desa Kuala Dua maka peluang asap untuk mengganggu lintas 
penerbangan di bandara Supadio berkurang serta memberikan alternatif pada masyarakat yang 
suka membakar untuk tidak membakar lagi atau membakar tetapi dengan intensitas yang sangat 
rendah sekali, misalnya melakukan pembakaran dalam tungku untuk pembuatan arang atau abu. 

Luas areal (awal) 1000 m2 diatas total luas lahan 10,000.00 m2 (1 ha). Diharapkan dengan 
contoh awal ini akan memberikan dampak pada penggunaan sisa bahan bakar di luar lahan (1000 
m2) yang digunakan atau dapat dikatakan bahwa lahan sisa areal yang belum digunakan tersebut 
merupakan lahan cadangan sebagai penyedia bahan baku bagi pemb uatan briket arang dan 
kompos.  

 
Topografi 

Sebagan besar lahan gambut di Desa Kuala Dua relative datar berkisar antara 0-5 %. 

Iklim 

Menurut data keadaan cuaca pada stasiun meteorologi bandara Supadio Pontianak, curah 
hujan rata-rata 10 tahun adalah 3158 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata 10 tahun 
adalah 197 hari/tahun, suhu maksimum berkisar antara 31-35 °C, suhu minimum berkisar antara 
20.3 – 24.3°C, kelembaban relatif berkisar antara 49-98 %  dan menurut tipe iklim Schmidt-
Fergusson termasuk tip e iklim A. Musim kering biasanya terjadi pada bulan Juni-Agustus, musim 
penyiapan lahan dengan menggunakan api biasanya dilakukan pada bulan Juli-Agustus serta 
musim tanam pada bulan September-Oktober setiap tahunnya. 
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Tanah 

Lahan didominasi oleh gambut tipe fibrik dengan rata-rata ketebalan gambut 6-8 m 
dengan tingkat kemasaman tanah (pH) berkisar antara 2-3. 

 
Vegetasi 

Vegetasi di  lokasi demplot Kuala Dua ini adalah vegetasi rawat gambut khususnya yang 
terbakar, yang terdiri atas paku-pakuan, tanaman pionir (makaranga), tumbuhan bawah 
(Melastoma dan lain-lain), Akasia yang tumbuh liar. Bahan bakar yang mungkin dapat dijadikan 
sebagai bahan baku pembuatan arang terdiri dari tunggak pohon serta tumbuhan hidup lainnya. 
 
Budidaya tanaman 

 Tanaman palawija yang biasa ditanam oleh petani di Desa Kuala Dua adalah padi, lidah 
buaya, jagung, cabe besar, cabe rawit, ubi kayu, talas, jahe, kencur, kunyit, sementara sayuran 
yang biasa ditanam adalah tomat, timun, pria, terong, kacang panjang, buncis, sawi dan bayam. 
Buah-buahan yang biasa ditanam adalah Nangka, pisang, mangga, jeruk nipis, lemon, sawo, 
langsat, semangka, papaya dan jaambu air. 
 
Budidaya ternak 

 Ternak yang biasa dipelihara adalah ayam, sapi dan kambing. 

Penduduk 

 Jumlah penduduk di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya adalah 9000 orang dimana 
60 % diantaranya adalah petani. 
 
Pendidikan 

 Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Kuala Dua yaitu SD 1 buah, SMP 1 buah, 
Madrasah Ibtidaiyah 1 buah, dan Pesantren Darul Ulum yang melayani program pendidikan dari 
SD hingga SMU. Di Desa ini terdapat 3 orang lulusan Sarjana, tamatan SMU 10 %, tamatan 
SMP 20 % dan sisanya 60-70 % tamatan SD. 
 
Pendapatan 

Sebagian besar penduduk Desa Kuala Dua adalah sebagai buruh tani dengan pendapatan 
rata-rata sebesar Rp.20.000/hari, sementara penduduk musiman yang berasala dari luar desa 
bekerja di penggergajian dengan upah sebesar Rp.100.000/minggu. 

 
Sarana Transportasi 

Lokasi demplot dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan darat baik sepeda, 
sepeda motor dan kendaraan beroda empat. Di Desa Kuala Dua terdapat 3000 sepeda motor, 
7000 sepeda dan 12 kendaraan beroda empat. 
 
 
 



 45 

Sarana ibadah 

Di Desa Kuala Dua terdapat sarana ibadah yang terdiri dari 30 buah mesjid, dan 3 buah 
gereja. 
 

Pembuatan plot percobaan persiapan lahan tanpa bakar 

Bahan bakar yang terdapat di lokasi demplot Desa Kuala Dua sebagian besar di dominasi 
oleh pakis dan tumbuhan bawah, disamping terdapat pula tunggak pohon dan pohon berdiameter 
sekitar 10 cm. Hasil perhitungan pendahuluan menunjukkan bahwa potensi baha n bakar (yang 
juga merupakan bahan baku pembuatan briket arang dan kompos) di lokasi demplot tersebut 
berkisar antara 10-15 ton/ha. Dengan potensi bahan bakar sebesar ini ditambah lagi tipe 
gambutnya adalah fibrik yang berarti dekomposisinya belum sempurna, maka sudah dapat 
dipastikan bahwa asap yang akan dihasilkan cukup tinggi terutama gas rumah kacanya (CO2, CO, 
CH4 dan N2O) karena dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna seandainya bahan bakar 
tersebut dibakar sebagaimana lazimnya dilakukan oleh penduduk disekitar demplot. 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dibangunlah demplot dengan luas areal (awal) 
1000 m2 diatas total luas lahan 10,000.00 m2 (1 ha). Diharapkan dengan contoh awal ini akan 
memberikan dampak pada penggunaan sisa bahan bakar di luar lahan (1000 m2) yang digunakan 
atau dapat dikatakan bahwa lahan sisa areal yang belum digunakan tersebut mnerupakan lahan 
cadangan sebagai penyedia bahan baku bagi pembuatan briket arang dan kompos. 
Tergunakannya lahan sisa yang belum terpakai tersebut menunjukkan bahwa telah timbul 
keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan bahan bakar (bahan baku) serta 
keinginan yang kuat pula untuk mengolah lahan yang telah digunakan bahan bakunya tanpa 
menggunakan api. Hal inilah sebenarnya yang diharapkan dari petani/peserta pelatihan, sehingga 
diharapkan budaya penggunaan lahan tanpa bakar merupakan tradisi baru yang dapat 
mensejahterakan hidup mereka tanpa merusak lingkungan. 
 

Pembuatan kompos 

Pemilihan Teknik Pengomposan 

Pengomposan bukanlah suatu ide atau hal yang baru. Pengomposan merupakan suatu 
proses penguraian mikrobiologis alami dari bahan buangan/limbah atau bagian dari tumbuhan. 
Saat ini proses pengomposan dari berbagai jenis limbah baik padat maupun cair telah ditemukan 
hingga menghasilkan suatu produk akhir yang lebih bernilai.  Teknologi pengomposan telah 
berkembang dengan pesat, terutama oleh mereka yang lebih peduli terhadap pelestarian 
lingkungan; karena proses ini dipandang sebagai alternatif terbaik dalam pemanfaatan limbah.  
Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dari proses pengomposan adalah faktor C/N 
ratio, kadar air, populasi mikroba dan porositas campuran.  

 Secara tradisional pengomposan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Proses 
pengomposan tradisional di Indonesia umumnya banyak dilakukan dalam skala kecil (individual) 
terhadap sampah organik atau sampah kebun dengan cara an-aerobic, atau menimbun dalam 
lubang di dalam tanah kemudian menutupnya, ada yang kadang menambahkan urea sebagai 
tambahan sumber Nitrogen. Proses tersebut dilakukan dengan cara gali lubang tutup lubang. 
Pengomposan cara lain, juga dalam skala kecil terjadi secara alami terhadap pupuk kandang yang 
terus menumpuk di lantai kandang ternak penduduk dan baru dibongkar setelah menumpuk 
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sampai ketebalan tertentu. Akibatnya kualitas pupuk kandang tersebut masih kurang sempurna 
dari segi keseragaman, kestabilan, bau, tekstur, kadar air, keberadaan bijian rumput yang belum 
membusuk dlsb. Skala produksi yang relatif lebih besar dan komersial juga telah banyak 
dilakukan dengan pencampuran dari serbuk gergaji, sekam dan kulit padi, daun bambu dlsb 
dengan kotoran dari pupuk kandang menjadi pupuk kompos yang banyak dipasarkan di tempat 
pembibitan tanaman hias. Beberapa kawasan real-estate juga ada yang melakukan sebagian swa-
kelola dari sampah organiknya, yang terutama berasal dari pertamanan umum, menjadi produk 
kompos. Beberapa industri perkebunan, misalnya kelapa sawit, juga mulai serius menangani cara 
pengomposan untuk mengatasi masalah limbah dari tandan kosong.  

Secara umum, gambaran pengomposan yang berlangsung selama ini di Indonesia masih 
bertumpu pada pemusnahan sampah/ bahan organik, dan masih belum tersosialisasi untuk 
diambil secara optimum azas manfaat dari proses pengomposan tersebut. Sebelum era 
pembangunan masa orde baru, proses pengomposan di daerah pedesaan, terutama dari sampah 
pertanian, masih cukup populer. Popularitas tersebut semakin memudar sejalan dengan 
perkembangan industri pertanian yang relatif pesat, terutama dalam penggunaan pupuk kimia 
yang disubsidi. Generasi pelaku utama pengelola lingkungan, yaitu manusianya, cenderung sudah 
terubah pola berpikir dan perilakunya, terutama dalam menjaga kesetimbangan lingkungan. 
Semuanya hanya mau gampangnya saja.  Dengan berkembangnya bioteknologi di bidang 
pertanian, kekurangan yang dimiliki proses pengomposan tradisional dapat diatasi.  Salah satu 
teknologi baru pengomposan yang telah dikemabnagkan dan banayk digunakan saat ini adalah 
dengan memanfaatkan mikroorganisme efektif atau dikenal dengan nama EM Technology.  
Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an di Universitas Ryukus, Okinawa, Jepang.  
Teknologi ini berbasis campuran berbagai mikroorganisme yang selanjutnya dimurnikan hingga 
diperoleh tiga tipe  utama mikroorganisme yang dapat ditemukan di seluruh ekosistem yaitu 
bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik, ragi, jamur fermentasi dan aktinomicetes. Ketiganya 
dicampur dalam molase atau media gula dan disimpan dalam pH rendah dengan suhu ruangan.  
Teknologi ini diperkenalkan ke dunia internasional pada tahun 1989 di Thailand dan pengujian 
efektifitasnya dilakukan dengan berhasil di 13 negara Asia Pasifik.  

Saat ini produk teknologi EM dapat digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi 
berbagai bahan seperti sisa-sisa tanaman, jerami dan sampah hijau.  Untuk memperkenalkan hal 
yang belum memasyarakat ini, maka teknologi EM dipilih sebagai salah satu alternative 
teknologi pengomposan yang akan diperkenalkan disamping proses pengomposan  tradisional. 
Sisi positif dan negatif kedua proses pengomposan tersebut akan dibandingkan, untuk 
mendapatkan gambaran kelayakan penerapan di lapangan.  

Persiapan Alat dan Bahan Pengomposan 

Proses pengomposan dilakukan di gubuk kerja berlantai semen, dimana dua buah bak 
kompos akan digunakan masing-masing untuk pengomposan tradisional dan pengomposan 
dengan teknologi EM.  Bak kompos yang dipakai berukuran    1 m x 1m x 1m (volume = 1 m3), 
yang dibuat dari kayu untuk mempermudah  penyususan dan pencetakan bahan yang akan 
dikompos berupa bagian atau sisa tanaman dari plot contoh.    Bak kompos yang berfungsi untuk 
menampung bahan-bahan tanaman (daun, ranting kecil) harus mempunyai ventilasi yang baik 
sehingga udara dapat ke luar masuk dengan bebas.  Aliran udara yang tidak lancar dapat 
menyebabkan pengomposan berjala n dengan tidak sempurna. Bahan-bahan yang disiapkan untuk 
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pengomposan diantaranya adalah EM-4, urea, gula, kotoran ternak, tanah lapisan atas dan lain 
lain. 

Metode Pembuatan Kompos/Bokashi 

Secara umum pembuatan kompos dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana konsep 
dasar dari masing-masing cara tersebut adalah sama. Adapun prosedur umum yang dilakukan 
adalah persiapan, penyusunan tumpukan, pemantauan suhu dan kelembaban tumpukan, 
pembalikan dan penyiraman, pematangan, pengayakan kompos serta pengemasan dan 
penyimpanan.  Dalam pembuatan kompos/bokashi tersebut, potensi bahan bakar di lokasi 
demplot berupa daun dari berbagai jenis pakis menjadi bahan utama yang diusahakan waktu 
pengomposannya dipercepat dengan bantuan teknologi EM. Proses pembuatan untuk 100 kg 
campuran bahan organik berupa pakis (Gambar 6.3.2.2..) dan bahan lainnya dilakukan sesuai 
dengan kondisi setempat seperti pada Gambar 6.3.2.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3.2.1. Bahan baku pembuatan kompos berupa empat jenis pakis  
                         (lembiding, paku, uban dan resam) dan proses pembuatan di lokasi demplot. 
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Gambar 6.3.2.2. Proses pembuatan kompos dengan EM-4 (Bokashi) 
                  untuk setiap 100 kg bahan bakar 
 

Pembuatan briket arang 

Pengertian arang  

Arang merupakan sisa (residu) dari proses pirolisis (penguraian oleh panas) atau proses 
karbonisasi kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya.  Dalam dunia perdagangan, arang dikenal 
dengan nama “Charcoal”.  Proses karbonisasi tidak lain adalah proses pemisahan  komponen 
karbon dari kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya akibat perlakuan panas.  Peristiwa ini 
terjadi pada proses pemanasan kayu secara langsung maupun tidak langsung dalam cobongan, 
retort, kiln dan tanur tanpa atau dengan udara terbatas (FAO, 1983).  Selain itu arang juga 
diketahui sebagai bahan padat yang berpori-pori dan merupakan hasil pembakaran dari bahan 
yang mengandung unsur karbon.  Sebagian  besar dari pori-porinya masih tertutup oleh 
hidrokarbon, ter, dan senyawa organik lain yang komponennya terdiri dari abu, air, nitrogen dan 
sulfur (Hendra, 1999).  

 

Pirolisis (Karbonisasi) 

                Konversi kayu menjadi arang merupakan salah satu proses yang paling tua yang dilakukan oleh 
umat manusia (Brocksiepe, 1976; Paddon, Harker, 1980 dalam Fengel dan Wegener, 1989). 
Peruraian pirolitik  kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya dengan adanya udara atau oksigen 
pada suhu sekitar 500 oC menghasilkan tiga kelompok umum senyawa, yaitu komponen- 
komponen padat, senyawa-senyawa yang mudah menguap dan dapat dikondensasikan serta gas-
gas yang mudah menguap yang tidak dapat di kondensasikan (Fengel dan Wagener, 1989). 

Produk paling penting dari karbonisasi adalah arang. Jumlah produksi dalam skala 
industri di seluruh dunia diperkirakan sekitar 2,4 juta ton (Bussing et al.,1978).  Rendemen arang 
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berkisar 30-40 % atau rata-rata 35 %  tergantung pada faktor- faktor seperti jenis dan ukuran 
kayu, sistem karbonisasi, waktu pemrosesan, dan suhu akhir.  Kriteria yang penting untuk 
penggunaan arang adalah sifat sifat yang tercantum pada Tabel 6.3.2.1.   

Tabel 6.3.2.1.  Sifat sifat penting arang (Brocksiepe, 1976) 
 

Kriteria Nilai 

Kerapatan 0,45 g/cm3 (beech) 

Kerapatan total 1.38 – 1.46 g/cm3 

Porositas 70 % 

Permukaan dalam 50 cm3/gr 

¦  : 26 N/mm2 (255 kg/cm2) 

-  : 6  N/mm2 (59 kg/cm2), rad 

Sifat sifat kekuatan pemampatan 

-  : 2  N/mm2 (20 kg/cm2), tang 

Berat bagian terbesar 80 – 220 kg/m3 

Kandungan air  5 – 8 % 

Kandungan karbon 80 – 90 % 

Kandungan abu 1 – 2 % 

Nilai Kalori    29 – 33 MJ/kg (6880 – 7740 k.kal/kg) 

Zat-zat mudah menguap 10 – 18 % 

     

Arang, dengan sifat-sifat yang berbeda digunakan dalam jangkauan yang luas. Pasarannya 
dibagi dalam penggunaan pribadi (arang untuk membuat sate dan briket) dan penggunaan untuk 
industri. Dalam hal yang terakhir, arang sering diproses menjadi karbon aktif yang digunakan 
dalam bidang metalurgi, pemurnian air, sintesa kimia, dan berbagai tujuan lain.  Disamping 
arang, gas, ter dan minyak, cuka kayu dan alkohol kayu merupakan produk-produk khas dari 
hasil karbonisasi kayu (Wienhaus, 1979)  Rendemen dari produk-produk ini tergantung pada 
komposisi  bahan bakar dan terutama tergantung pada kondisi pirolisis.  Karena kandungan 
oksigen dan hidrogen yang tinggi dari kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya maka 
perbandingan senyawa-senyawa pirolisis cair dan gas jauh lebih tinggi daripada dalam pirolisis 
batu bara (Fengel dan Wegener, 1989). 
 

Disain dan Pembuatan Alat 

Peralatan yang disiapkan untuk proses pembuatan arang dan briket arang terdiri dari satu 
unit alat pembuatan arang  berupa tungku (kiln ) drum, satu unit alat pembuatan briket arang 
berupa alat kempa serta alat penunjang lainnya, antara lain: kompor minyak tanah, kompor 
briket, oven, timbangan, pipa pralon, alat penumbuk, panci, pengaduk, nampan, saringan dan 
lain- lain. 
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Khusus untuk alat pembuatan arang dan briket arang, alatnya didisain sendiri, hasil 
pengembangan dari alat yang sudah ada di Laboratorium Kimia Hasil Hutan, Jurusan Teknologi 
Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB.  

 
Disain Alat Pembuatan Arang 

Alat ini dibuat dari drum minyak tanah bekas pakai yang mempunyai volume 200 liter, 
sehingga alat ini biasa juga di sebut tungku (kiln) drum. Kiln drum terdiri dari 4 bagian yaitu  
badan drum yang dibuka salah satu ujungnya, tutup kiln atas, cerobong dan lubang- lubang udara 
pada badan drum. Tutup drum dilubangi pada bagian tengah dengan diameter 10 cm dan di 
hubungkan dengan cerobong asap yang berdiameter 10 cm dengan tinggi cerobong 30 cm. 
Cerobong asap dibuat dari seng atau bahan metal lainnya.  Lubang udara pada badan drum terdiri 
3 baris yang masing-masing baris mempunyai 4 buah lubang dengan diameter 15 mm  dengan 
jarak antar baris 30 cm. Setiap lubang disusun melingkar dengan jarak yang sama dengan 
tambahan masing-masing dua lubang lagi diantara dua baris, sehingga jumlah seluruhnya adalah 
(4x3) + (4x2) = 20 lubang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6.3.2.3.  Alat pembuatan arang berupa tungku (kiln) drum 

 

 Disain Alat Pembuatan Briket Arang 

Alat pembuatan briket arang berupa mesin kempa berukura n panjang 30 cm,lebar 30 cm 
dan tinggi 80 cm. Alat ini terdiri dari rangka baja, dongkrak hidrolik dan alat cetakan  briket 
beserta tutupnya.Berat keseluruhan alat ini sekitar 64 kg dan mampu mengempa  briket sampai 
tekanan 10 ton.  Alat ini di kembangkan dari alat yang sudah ada dengan beberapa 
penyempurnaan antara lain lebih stabil dan lebih ringan dibanding alat sebelumnya namun tidak 
mengurangi kemampuannya.  
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Gambar 6.3.2.4.  Alat pembuatan briket arang berupa mesin kempa 

 

Pembuatan Briket Arang 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan briket arang adalah arang hasil praktek 
pembuatan arang terdahulu dan tepung pati sebagai perekatnya.  Dalam pembuatan briket arang 
ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Arang yang diperoleh dalam pelatihan sebelumnya ditumbuk dalam sebuah lumpang 
besi, kemudian disaring dalam saringan halus.(40 dan 60 mesh). 

2. Serbuk yang lolos saringan 40 mesh dan tertahan dalam saringan 60 mesh dikeringkan 
ke dalam oven bersuhu 105oC selama + 6 jam (sampai beratnya tetap). 

3. Sambil menunggu arang kering, disiapkan perekat pati dengan mencampur tepung pati 
dengan air (pati : air = 1 : 12).  Sebanyak 2.5 – 5 % pati diperlukan untuk  setiap gram 
arang keringnya. 

4. Campurkan 50 garam serbuk arang kering dengan perekat secara merata, kemudian 
dimasukkan ke dalam mesin pencentak briket arang dan dipompa dengan pompa 
hidrolik. 

5. Keringkan briket arang yang baru saja dibuat dalam pencetak selama 24 jam pada suhu 
60oC. 

 

Proses Pembuatan Arang dan Briket Arang di Lapangan 

Bahan Baku Pembuatan Arang  

 Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan arang adalah bahan-bahan yang banyak 
dijumpai di sekitar lokasi pelatihan, yaitu berbagai jenis pakis yang terdiri dari pakis paku, pakis 
resam, pakis lembiding, dan pakis uban. 
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Bahan Baku Pembuatan Briket Arang 
 Dalam proses pembuatan briket arang digunakan bahan baku berupa arang hasil proses 
pengarangan dari bahan pakis serta perekat berupa tepung tapioka. 
 
Peralatan Pembuatan Arang dan Briket Arang 
 Alat-alat yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi peralatan pembuatan arang dan 
briket arang.  Alat-alat pembuatan arang berupa tungku (kiln) drum, saringan kawat, pipa paralon 
berdiameter 10 cm, colokan bambu, timbangan dan parang untuk menebas pakis.  Sedangkan 
alat-alat yang digunakan untuk membuat briket arang terdiri dari satu unit mesin kempa briket, 
lumpang, alu, saringan 40 mesh dan 60 mesh, nampan plastik, kompor minyak tanah, panci, 
pengaduk, kuas, timbangan dan oven.  Selain itu disiapkan juga kompor briket. Untuk  menguji 
kualitas nyala api dari briket arang yang dibuat.  
 
Persiapan Bahan Baku 
 Bahan baku berupa pakis hasil tebasan kemudian dikeringkan secara alami sampai 
mencapai kadar air keseimbangan, kemudian dimasukkan kedalam tungku drum dengan diselang 
seling dengan bagian pakis yang agak basah.  Sebelumnya bagian tengah tungku drum dipasang 
pipa paralon berdiameter 10 cm, sepanjang 1 m yang ditempatkan secara tegak lurus.  Bahan 
baku berupa pakis tersebut dimasukkan ke dalam drum  sampai 3/4 penuh sambil terus 
dipadatkan.  Pipa paralon kemudian dicabut pelan-pelan, sehingga membentuk lubang pada pusat 
tungku drum.  
 
Proses Pengarangan 
 Setelah bahan baku siap kemudian dimasukkan umpan bakar (kain bekas yang diberi 
minyak tanah) ke dalam dasar tungku drum.  Umpan bakar tersebut dinyalakan dan tungku drum 
ditutup.  Pada saat pembakaran, lubang udara pada bagian bawah drum dibuka, sedangkan lubang 
udara lainnya ditutup rapat. Dengan menggunakan asbes dan tanah gambut.  Apabila sudah 
terjadi bara merah di bagian bawah drum, lubang udara bagian bawah tersebut ditutup, sedangkan 
lubang udara bagian atas dibuka.  Demikian selanjutnya hingga lubang udara terakhir. 
 Proses pengarangan dianggap selesai bila asap yang keluar dari cerobong sudah tipis dan 
berwarna kebiru-biruan.  Proses ini memakan waktu 4-6 jam.  Selanjutnya lubang udara termasuk 
cerobong asap ditutup rapat.  Tungku drum dibiarkan dingin.  Setelah dingin, tungku drum 
dibuka dan diambil arangnya. 
 

Persiapan Perekat 

 Ditimbang tapioka sebanyak 7,5 gram, lalu dicampurkan dengan air sebanyak 90 ml, 
sedikit demi sedikit hingga perekatnya merata sempurna.  Cairan perekat tersebut disiapkan untuk 
dicampur dengan serbuk arang hasil dari proses pengarangan. 
 
Pencetakan Briket 

 Arang pakis yang sudah jadi dimasukkan ke dalam lumpang kemudian ditumbuk dengan 
alu sampai berbentuk serbuk.  Serbuk arang disaring dengan saringan 40 mesh, kemudian 
disaring kembali dengan saringan 60 mesh.  Serbuk arang yang tidak lolos dari saringan 60 mesh 
dijadikan bahan dasar untuk pembuatan briket. 
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 Serbuk arang seberat 150 gram dicampur dengan perekat yang telah disiapkan dan dibuat 
adonan.  Adonan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang berjumlah 6 buah dan 
selanjutnya cetakan tersebut ditutup rapat dan dilakukan pengempaan sistem hidrolik denga 
tekanan kempa + 9 ton.  Proses pengempaan ini memerlukan waktu kurang dari 1 menit.  Briket 
arang yang dihasilkan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 oC selama 24 jam atau dijemur 
dibawah terik matahari sampai kering.  Selanjutnya briket arang tersebut dikemas dalam kantong 
plastik dan diberi label. Adapun proses pembuatan briket arang secara lengkap dapat dilihat pada 
Gambar 6.3.2.4. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3.2.5.  Bagan alir proses pembuatan briket arang 

Tabel 6.3.2.1. Hasil analisis kimia arang berdasarkan tipe dan bahan konstruksi kiln dari beberapa   
                       negara. 
 
 

Komposisi arang 

Negara/ 

Benua 
Jenis Tungku 

Suhu Max 

(oC) 

Air (%) Abu (%) Volatile 

Matter 

(%) 

Fixed 

Carbon 

(%) 

Jepang Eathe Kiln 700 6 – 8 3 10 – 20 70 – 80 

Jepang Stone Kiln 1000 8 – 10 3 5 – 10 80 – 85 

Amerika Brick Kiln 500 6 3 10 – 30 60 – 80 

Eropa Miller Kiln 600 6 3 20 – 30 60 – 70 

Eropa Retort 600 6 3 20 – 30 60 – 70 

Indonesia       

Sumber :  Hartoyo, 1983.  Arang Kayu Untuk Peleburan Bijih Besi  

Proses Pengarangan Penggilingan 

Pengempaan Pencampuran Perekat Penyaringan 

Persiapan Perekat 

Pengeringan Pengemasan 

Pengujian Briket Arang 

Penyiapan Bahan Baku  
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Gambar 6.3.2.4. Proses pembuatan  arang  dan  briket  ara ng  dari  pakis.   
                       Keterangan :     

(A) persiapan bahan, (B) proses pengarangan di tungku,   (C) penggilingan arang, 
(D) pengayakan, (E) pencampuran arang dengan perekat, (F) pengempaan, (G) 
pengeringan briket arang, dan (H) uji coba penggunaan briket arang dengan kompor 
briket. 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Tabel 6.3.2.2. Manfaat (keutungan dan kerugian) penyiapan lahan tanpa bakar  
 
No. 

 
Faktor pembanding Tanpa bakar Pembakaran 

1. Lingkungan ? Dengan tidak terbakarnya 
bahan bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut maka 
dapat menahan laju emisi 
gas-gas rumah  kaca dan 
partikel sebagai berikut: 
CO2 3,465 ton ; CH4 0,036 
ton; NOx 0,0014 ton; NH3 
0,0367 ton dan O3 0,641 
ton serta 0,77 ton partikel. 

? Dengan adanya 
pembakaran bahan 
bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut 
maka telah dihasilkan 
gas-gas dan partikel 
sebagai berikut: CO2 
3,465 ton ; CH4 0,036 
ton; NOx 0,0014 ton; 
NH3 0,0367 ton dan 
O3 0,641 ton serta 0,77 
ton partikel sehingga 
menambah persediaan 
yang terdapat di 
atmosfir. 

 
  ? Dengan tidak terbakarnya 

bahan bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut maka 
tidak timbul asap yang 
selalu menjadi masalah bagi 
kesehatan, lingkungan dan 
hubungan antar negara. 

 

? Dengan adanya 
pembakaran bahan 
bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut 
maka akan timbul 
masalah asap lebih lagi 
pada lahan gambut  
yang berdampak pada 
kesehatan dan 
lingkungan (global 
climate change) serta 
hubungan antar negara. 

 
  ? Dengan tidak dibakarnya 

bahan bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut maka 
tidak terjadi perusakan 
gambut akibat penetrasi 
panas hasil pembakaran 
sehingga masa pakai lahan 
tidak mengalami perubahan. 

 

? Dengan adanya 
pembakaran bahan 
bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut 
maka akan terjadi 
perusakan gambut yang 
memerlukan waktu 
ribuan tahun untuk 
kembali ke bentuk 
semula serta 
pengurangan masa 
pakai lahan. 10 cm saja 
gambut terbakar setara 
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dengan penghilangan 
masa pakai lahan 
selama 15 tahun. 

  ? Dengan tidak dibakarnya 
bahan bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut maka 
biota tanah, jamur, bakteri 
dan plasma yang belum 
diketahui manfaatnya dapat 
dilindungi/diselamatkan.  

 

? Dengan adanya 
pembakaran bahan 
bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut 
mengakibatkan biota 
tanah, jamur dan 
bakteri  serta plasma 
nutfah yang belum 
diketahui peranan dan 
fungsinya 
terbakar/hilang. 

 
   ? Dengan adanya 

pembakaran bahan 
bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut 
mengakibatkan 
perusakan gambut 
sehingga perlu dana 
yang tidak sedikit 
dalam memulihkan 
gambut yang rusak 
tersebut yang berkisar 
antara Rp.150-250 Juta 
per ha lahan yang 
rusak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ? Dengan adanya 
pembakaran bahan 
bakar dengan potensi 
44 ton/ha tersebut 
mengakibatkan 
terjadinya peningkatan 
unsur hara yang berasal 
dari abu hasil 
pembakaran yang kaya 
mineral namun hal ini 
bersifat temporer. 
Selain itu peluang 
terjadinya pencucian 
unsur hara tetap tinggi 
bila  gambut terbakar 
tersebut dibiarkan 
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dalam keadaan 
tergenang sehingga 
kualitas gambutpun 
menurun. 

 
2. Keluaran/produksi  ? Dengan tanpa pembakaran 

maka bahan bakar tersebut 
dapat dimanfaatkan 
contohnya sebagai briket 
arang dan kompos yang 
mempunyai nilai jual 
sehingga memberi 
pemasukan bagi petani. 
Selin itu pakis pun dapat 
digunakaan sebagai pakan 
ternak yang bernilai gizi 
tinggi. 

 
 

? Pembakaran bahan 
bakar hanya 
menguntungkan sesaat 
bagi pertumbuhan 
tanaman yang berasal 
dari abu hasil 
pembakaran tetapi 
lebih banyak dampak 
negatifnya yaitu mulai 
dari asap yang 
dihasilkan hingga ke 
perusakan gambut itu 
sendri serta hubungan 
antar negara. 

 
  ? Pemanfaatan bahan bakar 

yang terdapat di lahan 
dengan mengubahnya 
menjadi briket arang, 
kompos serta sebagai pakan 
ternak akan menahan laju 
perusakan gambut, menahan 
laju pelepasan gas dan 
partikel ke atmosfir 
sehingga lingkungan relatif 
menjadi lebih baik. 

 

 

  ? Penyiapan lahan dengan 
tanpa bakar membutuhkan 
dana yang lebih besar dari 
pada penyiapan lahan 
dengan pembakaran, namun 
biaya tersebut sangat kecil 
bila dibandingkan dengan 
biaya pemulihan kerusakan 
yang harus dikeluarkan 
yang berkisar antara 
Rp.150-250 Juta per ha 
lahan yang rusak. 

 

 

 



 58 

6.3.3. Desa Simpang Datuk, Rantau Rasau dan Sungai Alur, Provinsi Jambi. 
 
           Desa Simpang Datuk, Rantau Rasau dan Sungai Alur merupakan tiga desa diantara sekina 
Desa yang berada di seputar Taman Nasional Berbak, Provinsi Jambi, yang kerap menjadi daerah 
penghasil asap ketika musim kemarau tiba dan mereka mulai melakukan penyiapana lahan 
dengan pembakaran. Untuk meyakinkan mereka bahwa penyiapan lahan tanpa bakar dapat 
dilakukan maka wakil-wakil dari Desa yang berada di seputar Taman Nasional Berbak tersebut 
kemudian atas prakarsa Proyek Pencegahan Kebakaran JICA maka mereka dibawa menuju areal 
percontohan penyiapan lahan tanpa bakar di areal bergambut yang terdapat di Tembilahan, 
Provinsi Riau. Di Tembilahan mereka belajar bagaiman merubah bahan bakar yang selama ini 
mereka bakar menjadi sesuatu yang lebih produktif dan ramah lingkungan diantaranya 
pembuatan arang dan kompos (pupuk bokashi) dengan starter Em-4.  
          Sepulang mereka dari lokasi percontohan mulailah mereka mengembangkannya terutama 
dalam hal pembuatan kompos (pupuk bokashi). Berbagai macam bahan mereka gunakan sebagai 
bahan pembuatan kompos seperti semak belukar, rumput/ilalang, dedak dan kotoran ternak. 
Untuk melihat apakah memang bokashi yang mereka buat memang ada manfaatnya kemudian 
mereka mencobakannya melalui penanaman cabe yang diberi pupuk yang berasal dari buatan 
mereka sendiri. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya input berupa pupuk bokashi 
terhadap pertumbuhan cabe mereka terjadi peningkatan tinggi tanaman rata-rata yang signifikan 
dibandingkan dengan menggunakan kontrol yang berupa pupuk kandang. Dari hasil penanaman 
cabe ini dan beberapa jenis holtikultura lainnya tampaknya penggunaan pupuk bokashi 
memberikan harapan untuk meningkatkan hasil produksi padi maupun holtikultura. 
           Dari hasil wawancara terhadap para petani yang mempraktekkan pembuatan bokashi ini 
mengaku tertarik menerapkannya dengan berbagai alasan seperti dapat menghidupkan kembali 
lahan tidur, bahan bakunya ada dan cocok untuk petani miskin, pengganti pupuk kimia yang 
mahal, sebagai pupuk tanaman, bahan bakunya dapat memanfaatkan semak dan rumput serta 
dapat menyuburkan tanaman.  
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7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
7.1. Kesimpulan 
 
7.1.1. Penyiapan lahan dengan pembakaran hanya dapat dibenarkan kepada masyarakat 
tradisional/adat sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 17 dari Peraturan Pemerintah No.4 tahun 
2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingk ungan Hidup yang berkaitan 
dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. 
 
7.1.2. Mengingat dampak panas akibat pembakaran yang berulang yang merusak gambut yang 
tidak akan kembali seperti sedia kala, serta asap yang dihasilkan kaya akan partikel serta Gas 
Rumah Kaca yang turut pula mencemari udara sehingga mengakibatkan polusi udara dan asap 
lintas batas negara (transboundary haze pollution) maka penyiapan lahan dengan pembakaran di 
lahan gambut sebaiknya dihentikan. 
 
7.1.3. Pelarangan terhadap kebiasaan masyaraka t yang menggunakan api dalam penyiapan lahan 
meskipun mereka bukan masyarakat tradisional/adat dengan aturan formal sekalipun (misal 
PERDES) dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih baik tanpa memberikan 
alternatif/solusi terhadap pengganti api maka akan sia-sia belaka. 
 
7.2. Rekomendasi 
 
7.2.1. Penyiapan lahan tanpa bakar dengan menggunakan berbagai tehnik pengolahan tanah, 
pengapuran, dan pemanfaatan bahan bakar yang biasanya mereka bakar (pembuatan arang, briket 
arang dan kompos) merupakan tindakan yang bijaksana. 
 
7.2.2. Perubahan perilaku masyarakat yang terbiasa menggunakan api dalam penyiapan lahannya 
meskipun mereka bukan masyarakat tradisional/adat menjadi masyarakat yang tidak membakar 
memang membutuhkan waktu dan untuk itu pemberian pemahaman melalui kegiatan penyuluhan 
yang benar dan intensif merupakan tindakan tepat. 
 
7.2.3. Menindaklanjuti keinginan masyarakat yang siap berubah menjadi masyarakat yang tidak 
menggunakan api dalam penyiapan lahannya maka sudah sepantasnya untuk dibangun 
demontrasi plot (demplot) Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan berbagai tehnik 
pengolahan lahan di dalam areal mereka supaya mereka dapat membuktikan kebenarannya. 
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DAFTAR ISTILAH 
 
 
  BBM    : Bahan Bakar Minyak 
 BP    : Before Priest 
 BPS    : Biro Pusat Statistik 

CPO    : Crude Palm Oil 
 DAS    : Daerah Aliran Sungai 
 DEMPLOT   : Demonstrasi Plot 

DEPDIKBUD   ; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
 DEPHUT   : Departemen Kehutanan 

EEPSEA   : Economic and Environment Program in Southeast Asia  
FFPCP    : Forest Fire Prevention and Control Project  
HPH    : Hak Pengusahaan Hutan  

 HTI    : Hutan Tanaman Industri 
 ISPA    : Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
 ITTO    : International Tropical Timber Organization 
 JICA    ; Japan International Cooperation Agency 

KALBAR   : Kalimantan Barat 
KALTIM   ; Kalimantan Timur 

 KK    : Kepala Keluarga 
 KLH    : Kementrian Lingkungan Hidup 

MUBA   : Musi Banyuasin 
 OKI    : Ogan Komering Ilir 
 PERDES   ; Peraturan Desa 
 PLTB    : Penyiapan Lahan Tanpa Bakar 
 PMA    : Penanaman Modal Asing 
 PNS    : Pegawai Negeri Sipil 
 PP    : Peraturan Pemerintah 
 PSI    : Pollutant Standard Index 

RT    : Rukun Tetangga 
 RW    : Rukun Warga 
 SBAWI   : Sebangun Bumi Andalas Wood Industry 

SD    : Sekolah Dasar 
 SKT    : Surat Keterangan Tanah 

SMP    ; Sekolah Menengah Pertama 
 SMU    : Sekolah Menengah Umum 
 SSFFMP   : South Sumatra Forest Fire Management Project 

TNK    : Taman Nasional Kutai 
TSP    : Total Suspended Particle 

 UNDP     : United Nation Development Programme 
 WHO    : World Health Organisation 
 WWF    : World Wildlife Fund for Nature 
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Penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari kebakaran  
di lahan gambut di lahan tanam padi 

 
 
 
 
 

Emisi gas-gas hasil kebakaran hutan gambut dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) sebagai berikut: 
 
 
    M = A x B x E  
Dimana, 
 M = Total massa dari gambut yang dikonsumsi pada saat kebakaran  
          (ton) 

 A  = Areal yang terbakar (km2) 

 B  =  Muatan biomassa (ton/km2) 

          E  =  Efisiensi pembakaran 

? Efisiensi untuk pembakaran hutan rawa gambut adalah 0.50 
 
 
1. Penghitungan nilai karbon dari sutau kebakaran 
 
 Karena karbon mewakili 45 % dari massa hutan tropis, maka total massa 

karbon M (C) yang dilepaskan ke atsmosfir selama kebakaran berlangsung adalah 

sebagai berikut: 

 
 M (C) : 0.45 M (ton karbon) 
 
 
 
 
 



 
 
2. Penghitungan nilai CO2 (karbondioksida) yang dilepaskan ke atmosfir  

selama proses kebakaran gambut berlangsung 
 

Kira-kira 50 % dari massa gambut yang terdapat dalam bentuk karbon, 

selama kebakaran gambut kira-kira 77% dari karbon yang dilepaskan dalam bentuk 

CO2, menghasilkan massa CO2 yang dilepaskan ke atmosfir sebagai berikut: 

 
   M (CO2) = (0.50) (0.70) M (ton CO2) 
 
3. Penghitungan massa emisi gas lain 
 

Bila massa CO2 yang dihasilkan selama kebakaran diketahui, maka massa 

emisi dari gas lain misalnya Xi (M (Xi) yang dihasilkan selama proses kebakaran 

dan dilepaskan ke atmosfir dapat dihitung dengan informasi/pengetahuan dari CO2-

rasio emisi normal gas tertentu (ER (Xi). Rasio emisi adalah produksi dari jenis Xi 

terhadap produksi CO2 dalam suatu kebakaran. Massa dari jenis Xi, berhubungan 

dengan massa CO2 dengan persamaan berikut: M (Xi) = ER (Xi) x M (CO2) (ton 

elemen X). Dalam hal ini adalah: CO, CH4, NOx dan O3. Dari penghitungan oleh 

Yokelson dan kawan kawan (1996) maka didapatkan nilai ER (Xi) untuk masing-

masing jenis emisi gas X dari kebakaran gambut adalah sebagai berikut: 

NH3 = 1,28 %, NOx = 0,457 %, CH4 = 1,04 %, O3 = 1.04 %, CO2 = 77,05 

% dan O = 18,15 %. 

 

 

 

 

 

 



4. Penghitungan Total Bahan Partikel 

Untuk menghitung total bahan partikel yang dihsilkan dari kebakaran hutan 

gambut adalah dengan persamaan Ward (1991) sebagai berikut: 

  TBP = M x C 

 Dimana, TBP = Total Bahan Partikel 

       M   =  Total massa dari hutan gambut yang dikonsumsi pada  

          saat kebakaran (ton) 

       C     =  Konversi bahan biomassa atau gambut terhadap  

           bahan partikel selama kebakaran berlangsung 

      * Nilai C untuk kebakaran gambut adalah 35 ton TBP 

              per kiloton biomassa yang dikonsumsi selama  

            kebakaran 

 

Jadi, untuk kasus PT.HUTAN maka data yang diperoleh dari lapangan adalah 

sebagai berikut: 

A = Areal yang terbakar adalah 1 ha = 0,01 km2 

B = Muatan bahan bakar rata-rata adalah 10 ton/ha = 1000 ton/km2 

E = Efisiensi pembakaran adalah 0,9 

 

Total massa dari gambut yang dikonsumsi pada saat kebakaran berlangsung di PT. 

Hutan adalah sebagai berikut: 

 M = 0,01 km2 x 1000 ton/km2 x 0,9 = 9 ton 

Nilai karbon yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi adalah sebagai berikut:  

 M (C) = 0,45 x 9 ton = 4,05 ton karbon 

Nilai CO2 (Karbon dioksida) yang dilepaskan ke atmosfir selama proses kebakaran 

berlangsung adalah sebagai berikut: 

 M (CO2) = 0,5 x 0,7 x 4,05  ton = 1,4175 ton CO2 



Nilai emisi gas jenis lain adalah sebagai berikut: 

 CH4 = 1,04 % x  1,4175  ton CO2 = 0,014742 ton CH4 

 NOx = 0,46 % x 1,4175 ton CO2 = 0,0065205 ton NOx 

 NH3 = 1,28 % x 1,4175  ton CO2 =  0,018144 ton NH3 

 O3   = 1,06 % x 1,4175  ton CO2  = 0,0150255 ton O3 

 CO   = 18,5 % x  1,4175  ton CO2 = 0,2622375 ton CO 

Total Bahan Partikel (TBP) yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah 

sebagai berikut: 

 TBP = 9 ton/1000 ton x 35 ton = 0,315  ton 
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Bila dalam suatu kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran di lahan gambut telah 

mengakibatkan terbakarnya gambut setebal rata-rata 10 cm seluas 1 ha, maka biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mengganti fungsi lingkungan yang rusak dan untuk memulihkannya adalah 

sebagai berikut: 

1.  Kerusakan ekologis: 

a. Penyimpanan air 

     Sebagai pengganti fungsi gambut sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun 

tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus 

mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 m3 /ha. Karena gambut yang rusak adalah 

seluas 1 ha maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai 

berikut: 

Biaya pembuatan reservoir  

Untuk menampung air 650 m3/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x 

tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m2 = Rp.100.000,- 

Per hektar tanah gambut yang hilang, diperlukan biaya pembangunan reservoirnya: 

= [(2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m)] x Rp.100.000/m2     

= 635 m2 x Rp. 100.000/m2  

= Rp.63.500.000,-/ha 

Untuk tanah gambut yang hilang seluas 1 ha, diperlukan biaya pembuatannya Rp. 63.500.000,00. 

Biaya pemeliharaan reservoir 

= Rp.1.000.000/th x 15 th = Rp. 15.000.000,00. 

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihari reservoir buatan tersebut adalah 

Rp.78.500.000,00. 

b. Pengaturan tata air 

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam 

pengaturan tata air menurut referensi Pangestu dan Ahmad (1998) yaitu sebesar Rp. 30.000 per 

ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1 ha adalah sebesar: 

Rp.30.000/ha x 1 ha = Rp. 30.000,00. 

c.  Pengendalian erosi  

Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran 

perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp.1.225.000 per ha, sehingga biaya 



yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1 ha yang rusak karena 

pembakaran adalah : Rp. 1.225.000/ha x 1 ha : Rp. 1.225.000,00. 

d.  Pembentuk tanah 

 Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan kepada 

perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang 

dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1 ha yang rusak adalah : Rp. 50.000/ha x 1 ha: Rp. 

50.000,00. 

e.  Pendaur ulang unsur hara 

 Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada 

perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk 

lahan seluas 1 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : Rp. 4.610.000/ha x 1 ha : Rp. 

4.610.000,00. 

f.  Pengurai limbah 

 Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran 

didasarkan kepada perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, 

sehingga untuk lahan seluas 1 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 1 ha : Rp. 

435.000,00.  

g.  Keanekaragaman hayati 

 Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati 

yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman 

hayati ini didasarkan kepada perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar US$300 

(Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1 ha dibutuhkan biaya : Rp. 

2.700.000/ha x 1 ha : Rp. 2.700.000,00. 

h.  Sumberdaya genetik 

 Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaua genetic adalah sebesar Rp. US$ 41 

(Rp.410.000) per ha didasarkan pada perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) sehingga untuk 

lahan seluas 1 ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 410.000/ha x 1 ha : Rp. 410.000,00. 

i.  Pelepasan karbon (carbon release) 

 Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk 

mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut perhitungan beberapa 



pakar dibutuhkan sebesar US$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon ha, sehingga untuk lahan seluas 1  

ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x  4,05  ton: Rp. 364.500,00. 

j.  Perosot karbon (carbon reduction) 

 Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon 

tersedia (carbon reeduction), untuk itu perlu dipulihkan. Menurut Pangestu dan Ahmad (1998) 

biaya perosot karbon per ha adalah US$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk 

memulihkannya dalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 1,4175  ton : Rp. 127.575,00. 

 Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan 

ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp.88.452.075,00. 

 

2. Kerusakan ekonomi  

Pada bagian kerusakan ekonomi ini terdapat parameter penting yang patut 

dipertimbangkan yaitu 

a. Hilangnya umur pakai lahan 

a. Hilangnya umur pakai lahan 

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan gambut menjadi berkurang + 15 tahun 

dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya lahan tersebut digunakan untuk 

menanam padi, maka selama kurun waktu 15 tahun tersebut paling tidak terdapat 14 periode 

pemanenan. Keuntungan yang hilang karena pembakaran bila biaya yang dibutuhkan untuk 

menanam padi dengan standar paling murah Rp.2.000.000,00/ha/thn dan harga beras 

Rp.3.300/kg serta rendemennya 50 % adalah sebagai berikut : 

 

1) Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen    Rp.  28.000.000,00. 

             Rp.2.000.000,00/ha/thn  x 14 tahun  

2) Biaya Penjualan         Rp.  46.200.000,00. 

 Rp.3.300,00/kg x 1000 kg/thn  x 14 tahun 

Keuntungan yang hilang karena pembakaran                                        Rp. 18.200.000,00. 

 

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi 

secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar : 

Rp.106.652.075,00. 



 

 

 

3. Kerusakan tidak ternilai (inmaterial) 

Kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit untuk 

dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan inmaterial yang 

dimaksud adalah adanya pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang 

ditimbulkan dari pembakaran serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari 

areal penyiapan dengan menggunakan api.  

 Dalam upaya memulihkan lahan gambut seluas 1 ha yang rusak karena pembakaran yang 

sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun 

sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada 

keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan gambut 

yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi dengan gambut yaitu 

kompos.  

Berikut disampaikan pehitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka 

pemulihan lahan bekas terbakar seluas 1 ha dengan menggunakan kompos. 

Pemulihan lahan gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut 

dengan menggunakan tronton dengan kapasitas 20 m3 adalah sebagai ber ikut: 

 

1. Biaya pembelian kompos untuk mengisi 1 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata 

gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: 

1 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m2) x Rp. 300.000/m3    Rp. 300.000.000,00. 

2. Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m3/truk maka diperlukan 

biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: 

1.000 m3 / 20 m3 x Rp. 800.000 (sewa truk)              Rp.   40.000.000,00. 

3. Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 1 ha         Rp.      2.000.000,00. 

1 ha (1000 m3) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp.20.000 x 1 ha 

 

4. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang 

a. Pendaur ulang unsur hara                    Rp.     4.610.000,00. 



b. Pengurai limbah                    Rp.        435.000,00. 

c. Keanekaragaman hayati                   Rp.     2.700.000,00. 

d. Sumberdaya genetik                    Rp.        410.000,00. 

e. Pelepasan karbon                               Rp.        364.500,00. 

f.  Perosot karbon                    Rp.        127.575,00. 

 

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1 ha dengan 

pemberian kompos dengan menggunakan alat angkut truk tronton dengan kapasitas 20 m3/truk 

serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang adalah 

sebesar Rp. 350.647.075,00. 

Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian akibat pembakaran (kerugian 

ekologis dan ekonomis) seluas 1 ha dengan ketebalan gambut yang terbakar rata-rata 10 cm 

adalah sebesar Rp. 106.652.075,00, sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan 

lahan seluas 1 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton adalah sebesar Rp. 

350.647.075,00 sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk mengganti kerusakan serta 

memulihkan 1 ha lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp. 457.299.150,00.    
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Penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari kebakaran  
di lahan gambut di lahan tanam padi 

 
 
 
 
 

Emisi gas-gas hasil kebakaran hutan gambut dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) sebagai berikut: 
 
 
    M = A x B x E  
Dimana, 
 M = Total massa dari gambut yang dikonsumsi pada saat kebakaran  
          (ton) 

 A  = Areal yang terbakar (km2) 

 B  =  Muatan biomassa (ton/km2) 

          E  =  Efisiensi pembakaran 

? Efisiensi untuk pembakaran hutan rawa gambut adalah 0.50 
 
 
1. Penghitungan nilai karbon dari sutau kebakaran 
 
 Karena karbon mewakili 45 % dari massa hutan tropis, maka total massa 

karbon M (C) yang dilepaskan ke atsmosfir selama kebakaran berlangsung adalah 

sebagai berikut: 

 
 M (C) : 0.45 M (ton karbon) 
 
 
 
 
 



 
 
2. Penghitungan nilai CO2 (karbondioksida) yang dilepaskan ke atmosfir  

selama proses kebakaran gambut berlangsung 
 

Kira-kira 50 % dari massa gambut yang terdapat dalam bentuk karbon, 

selama kebakaran gambut kira-kira 77% dari karbon yang dilepaskan dalam bentuk 

CO2, menghasilkan massa CO2 yang dilepaskan ke atmosfir sebagai berikut: 

 
   M (CO2) = (0.50) (0.70) M (ton CO2) 
 
3. Penghitungan massa emisi gas lain 
 

Bila massa CO2 yang dihasilkan selama kebakaran diketahui, maka massa 

emisi dari gas lain misalnya Xi (M (Xi) yang dihasilkan selama proses kebakaran 

dan dilepaskan ke atmosfir dapat dihitung dengan informasi/pengetahuan dari CO2-

rasio emisi normal gas tertentu (ER (Xi). Rasio emisi adalah produksi dari jenis Xi 

terhadap produksi CO2 dalam suatu kebakaran. Massa dari jenis Xi, berhubungan 

dengan massa CO2 dengan persamaan berikut: M (Xi) = ER (Xi) x M (CO2) (ton 

elemen X). Dalam hal ini adalah: CO, CH4, NOx dan O3. Dari penghitungan oleh 

Yokelson dan kawan kawan (1996) maka didapatkan nilai ER (Xi) untuk masing-

masing jenis emisi gas X dari kebakaran gambut adalah sebagai berikut: 

NH3 = 1,28 %, NOx = 0,457 %, CH4 = 1,04 %, O3 = 1.04 %, CO2 = 77,05 

% dan O = 18,15 %. 

 

 

 

 

 

 



4. Penghitungan Total Bahan Partikel 

Untuk menghitung total bahan partikel yang dihsilkan dari kebakaran hutan 

gambut adalah dengan persamaan Ward (1991) sebagai berikut: 

  TBP = M x C 

 Dimana, TBP = Total Bahan Partikel 

       M   =  Total massa dari hutan gambut yang dikonsumsi pada  

          saat kebakaran (ton) 

       C     =  Konversi bahan biomassa atau gambut terhadap  

           bahan partikel selama kebakaran berlangsung 

      * Nilai C untuk kebakaran gambut adalah 35 ton TBP 

              per kiloton biomassa yang dikonsumsi selama  

            kebakaran 

 

Jadi, untuk kasus PT.HUTAN maka data yang diperoleh dari lapangan adalah 

sebagai berikut: 

A = Areal yang terbakar adalah 1 ha = 0,01 km2 

B = Muatan bahan bakar rata-rata adalah 10 ton/ha = 1000 ton/km2 

E = Efisiensi pembakaran adalah 0,9 

 

Total massa dari gambut yang dikonsumsi pada saat kebakaran berlangsung di PT. 

Hutan adalah sebagai berikut: 

 M = 0,01 km2 x 1000 ton/km2 x 0,9 = 9 ton 

Nilai karbon yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi adalah sebagai berikut:  

 M (C) = 0,45 x 9 ton = 4,05 ton karbon 

Nilai CO2 (Karbon dioksida) yang dilepaskan ke atmosfir selama proses kebakaran 

berlangsung adalah sebagai berikut: 

 M (CO2) = 0,5 x 0,7 x 4,05  ton = 1,4175 ton CO2 



Nilai emisi gas jenis lain adalah sebagai berikut: 

 CH4 = 1,04 % x  1,4175  ton CO2 = 0,014742 ton CH4 

 NOx = 0,46 % x 1,4175 ton CO2 = 0,0065205 ton NOx 

 NH3 = 1,28 % x 1,4175  ton CO2 =  0,018144 ton NH3 

 O3   = 1,06 % x 1,4175  ton CO2  = 0,0150255 ton O3 

 CO   = 18,5 % x  1,4175  ton CO2 = 0,2622375 ton CO 

Total Bahan Partikel (TBP) yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah 

sebagai berikut: 

 TBP = 9 ton/1000 ton x 35 ton = 0,315  ton 
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Bila dalam suatu kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran di lahan gambut telah 

mengakibatkan terbakarnya gambut setebal rata-rata 10 cm seluas 1 ha, maka biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mengganti fungsi lingkungan yang rusak dan untuk memulihkannya adalah 

sebagai berikut: 

1.  Kerusakan ekologis: 

a. Penyimpanan air 

     Sebagai pengganti fungsi gambut sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun 

tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus 

mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 m3 /ha. Karena gambut yang rusak adalah 

seluas 1 ha maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai 

berikut: 

Biaya pembuatan reservoir  

Untuk menampung air 650 m3/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x 

tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m2 = Rp.100.000,- 

Per hektar tanah gambut yang hilang, diperlukan biaya pembangunan reservoirnya: 

= [(2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m)] x Rp.100.000/m2     

= 635 m2 x Rp. 100.000/m2  

= Rp.63.500.000,-/ha 

Untuk tanah gambut yang hilang seluas 1 ha, diperlukan biaya pembuatannya Rp. 63.500.000,00. 

Biaya pemeliharaan reservoir 

= Rp.1.000.000/th x 15 th = Rp. 15.000.000,00. 

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihari reservoir buatan tersebut adalah 

Rp.78.500.000,00. 

b. Pengaturan tata air 

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam 

pengaturan tata air menurut referensi Pangestu dan Ahmad (1998) yaitu sebesar Rp. 30.000 per 

ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1 ha adalah sebesar: 

Rp.30.000/ha x 1 ha = Rp. 30.000,00. 

c.  Pengendalian erosi  

Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran 

perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp.1.225.000 per ha, sehingga biaya 



yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1 ha yang rusak karena 

pembakaran adalah : Rp. 1.225.000/ha x 1 ha : Rp. 1.225.000,00. 

d.  Pembentuk tanah 

 Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan kepada 

perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang 

dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1 ha yang rusak adalah : Rp. 50.000/ha x 1 ha: Rp. 

50.000,00. 

e.  Pendaur ulang unsur hara 

 Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada 

perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk 

lahan seluas 1 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : Rp. 4.610.000/ha x 1 ha : Rp. 

4.610.000,00. 

f.  Pengurai limbah 

 Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran 

didasarkan kepada perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, 

sehingga untuk lahan seluas 1 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 1 ha : Rp. 

435.000,00.  

g.  Keanekaragaman hayati 

 Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati 

yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman 

hayati ini didasarkan kepada perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) yakni sebesar US$300 

(Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1 ha dibutuhkan biaya : Rp. 

2.700.000/ha x 1 ha : Rp. 2.700.000,00. 

h.  Sumberdaya genetik 

 Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaua genetic adalah sebesar Rp. US$ 41 

(Rp.410.000) per ha didasarkan pada perhitungan Pangestu dan Ahmad (1998) sehingga untuk 

lahan seluas 1 ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 410.000/ha x 1 ha : Rp. 410.000,00. 

i.  Pelepasan karbon (carbon release) 

 Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk 

mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut perhitungan beberapa 



pakar dibutuhkan sebesar US$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon ha, sehingga untuk lahan seluas 1  

ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x  4,05  ton: Rp. 364.500,00. 

j.  Perosot karbon (carbon reduction) 

 Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon 

tersedia (carbon reeduction), untuk itu perlu dipulihkan. Menurut Pangestu dan Ahmad (1998) 

biaya perosot karbon per ha adalah US$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk 

memulihkannya dalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 1,4175  ton : Rp. 127.575,00. 

 Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan 

ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp.88.452.075,00. 

 

2. Kerusakan ekonomi  

Pada bagian kerusakan ekonomi ini terdapat parameter penting yang patut 

dipertimbangkan yaitu 

a. Hilangnya umur pakai lahan 

a. Hilangnya umur pakai lahan 

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan gambut menjadi berkurang + 15 tahun 

dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya lahan tersebut digunakan untuk 

menanam padi, maka selama kurun waktu 15 tahun tersebut paling tidak terdapat 14 periode 

pemanenan. Keuntungan yang hilang karena pembakaran bila biaya yang dibutuhkan untuk 

menanam padi dengan standar paling murah Rp.2.000.000,00/ha/thn dan harga beras 

Rp.3.300/kg serta rendemennya 50 % adalah sebagai berikut : 

 

1) Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen    Rp.  28.000.000,00. 

             Rp.2.000.000,00/ha/thn  x 14 tahun  

2) Biaya Penjualan         Rp.  46.200.000,00. 

 Rp.3.300,00/kg x 1000 kg/thn  x 14 tahun 

Keuntungan yang hilang karena pembakaran                                        Rp. 18.200.000,00. 

 

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi 

secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar : 

Rp.106.652.075,00. 



 

 

 

3. Kerusakan tidak ternilai (inmaterial) 

Kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit untuk 

dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan inmaterial yang 

dimaksud adalah adanya pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang 

ditimbulkan dari pembakaran serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari 

areal penyiapan dengan menggunakan api.  

 Dalam upaya memulihkan lahan gambut seluas 1 ha yang rusak karena pembakaran yang 

sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun 

sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada 

keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan gambut 

yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi dengan gambut yaitu 

kompos.  

Berikut disampaikan pehitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka 

pemulihan lahan bekas terbakar seluas 1 ha dengan menggunakan kompos. 

Pemulihan lahan gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut 

dengan menggunakan tronton dengan kapasitas 20 m3 adalah sebagai ber ikut: 

 

1. Biaya pembelian kompos untuk mengisi 1 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata 

gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: 

1 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m2) x Rp. 300.000/m3    Rp. 300.000.000,00. 

2. Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m3/truk maka diperlukan 

biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: 

1.000 m3 / 20 m3 x Rp. 800.000 (sewa truk)              Rp.   40.000.000,00. 

3. Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 1 ha         Rp.      2.000.000,00. 

1 ha (1000 m3) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp.20.000 x 1 ha 

 

4. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang 

a. Pendaur ulang unsur hara                    Rp.     4.610.000,00. 



b. Pengurai limbah                    Rp.        435.000,00. 

c. Keanekaragaman hayati                   Rp.     2.700.000,00. 

d. Sumberdaya genetik                    Rp.        410.000,00. 

e. Pelepasan karbon                               Rp.        364.500,00. 

f.  Perosot karbon                    Rp.        127.575,00. 

 

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1 ha dengan 

pemberian kompos dengan menggunakan alat angkut truk tronton dengan kapasitas 20 m3/truk 

serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang adalah 

sebesar Rp. 350.647.075,00. 

Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian akibat pembakaran (kerugian 

ekologis dan ekonomis) seluas 1 ha dengan ketebalan gambut yang terbakar rata-rata 10 cm 

adalah sebesar Rp. 106.652.075,00, sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan 

lahan seluas 1 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton adalah sebesar Rp. 

350.647.075,00 sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk mengganti kerusakan serta 

memulihkan 1 ha lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp. 457.299.150,00.    
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PENDAHULUAN 
 

Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai pengaruh 

buruk terhadap sumber daya lahan dan ekosistem. Pengembalian ke bentuk semula 

(pemulihan) selain akan membutuhkan waktu yang sangat lama juga tidak akan kembali sedia 

kala. Kerusakan sumberdaya alam tidak hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih 

merupakan permasalahan ekonomi, sebab nilai-nilai ekonomi sumberdaya alam bisa saja 

hilang bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan kembali (Saharjo et al, 2000). 

 Usaha untuk mengurangi tingkat bahaya kebakaran melalui pengurangan bahan bakar 

dapat dilakukan dengan pemanfaatan limbah yang tersisa/tertinggal.  Limbah sisa 

pembalakan berupa tunggak, batang, cabang, ranting dan serasah yang sering digunakan 

sebagai bahan bakar dalam penyiapan lahan dapat dimanfaatkan dan bernilai guna misalnya 

dengan memanfaatkannya sebagai briket arang.  Upaya ini disamping dapat mengurangi 

bahaya kebakaran sekaligus bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan 

briket arang.  Keunggulan briket arang yaitu mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi serta 

lebih efektif dan efisien dibanding bentuk aslinya, juga dapat mmemudahkan dalam 

pengemasan, pengangkutan, pemasaran dan penggunaannya (Sudrajat, 1983). 

 
 

ARANG 

Pengertian 

Arang merupakan sisa (residu) dari proses pirolisis (penguraian oleh panas) atau 

proses karbonisasi kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya. Dalam dunia perdagangan, arang 

dikenal dengan nama “charcoal”. Proses karbonisasi tidak lain adalah proses pemisahan 

komponen karbon dari kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya akibat perlakuan panas. 

Peristiwa ini terjadi pada proses pemanasan kayu secara langsung maupun tidak langsung 

dalam cobongan, retort, kiln dan tanur tanpa atau dengan udara terbatas (FAO, 1983). Selain 

itu arang juga diketahui sebagai bahan padat yang berpori-pori dan merupakan hasil dari 

pembakaran dari bahan yang mengandung unsur karbon. Sebagian besar dari pori-porinya 

masih tertutup oleh hidrokarbon, ter dan senyawa organik  lain yang komponennya terdiri dari 

abu, air, nitrogen dan sulfur (Hendra, 1999). 

Pirolisis 

Konversi kayu menjadi arang merupakan salah satu proses yang paling tua yang 

dilakukan oleh umat manusia (Brocksiepe, 1976; Paddon dan Harker, 1980 dalam Fengel dan 

Wegener; 1989). Peruraian pirolitik kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya dengan adanya 



udara atau oksigen pada suhu sekitar 500 oC menghasilkan tiga kelompok umum senyawa, 

yaitu komponen-komponen padat, senyawa-senyawa yang mudah menguap dan dapat 

dikondensasikan, serta gas-gas yang mudah menguap yang tidak dapat di kondensasikan 

(Fengel dan Wegener, 1989). 

Produk paling penting dari karbonisasi adalah arang. Jumlah produksi dalam skala 

industri di seluruh dunia diperkirakan sekitar 2.4 juta ton (Bussing et al., 1978). Rendemen 

arang berkisar 30-40 % atau rata-rata 35 % tergantung pada faktor-faktor seperti jenis dan 

ukuran kayu, sistem karbonisasi, waktu pemrosesan, dan suhu akhir. Kriteria yang penting 

untuk penggunaan arang adalah sifat-sifat yang tercantum pada  

Tabel 1. 

Tabel 1.  Sifat-sifat  arang yang penting 

Kriteria Nilai 

Kerapatan  0.45 g/cm3  (beech) 

Kerapatan total 1.38 – 1.46 g/cm3 

Porositas 70 % 

Permukaan dalam 50 cm3/g 

||  : 26 N/mm2 (255 kg/cm3) 

?  : 6 N/mm2 (59 kg/cm2), radial 

Sifat-sifat kekuatan pemampatan 

?  : 2 N/mm2 (20 kg/cm2), tangensial 

Berat bagian terbesar 80 – 220 kg/m3 

Kandungan air 5 – 8 % 

Kandungan karbon 80 – 90 % 

Kandungan abu 1 – 2 %  

Nilai Kalori 29 – 33 MJ/kg (6880 – 7740 k.kal/kg) 

Zat-zat mudah menguap 10 – 18 % 

Sumber : Brocksiepe, 1976 

 

Sifat arang 

Arang dengan sifat-sifat yang berbeda digunakan dalam jangkauan yang luas. 

Pasarannya dibagi dalam penggunaan pribadi (arang untuk membuat sate dan briket) dan 

penggunaan untuk industri. Dalam hal yang terakhir, arang sering diproses menjadi karbon 

aktif yang digunakan dalam bidang metalurgi, pemurnian air, sintesa kimia dan berbaga i 

tujuan lain. Disamping arang, gas, ter dan minyak, cuka kayu dan alkohol kayu merupakan 



produk-produk khas dari hasil kabonasi kayu (Wienhaus,1979).  Rendemen dari produk-

produk ini tergantung pada komposisi bahan baker dan terutama tergantung pada kondisi 

pirolisis. Karena kandungan oksigen dan hidrogen yang tinggi dari kayu dan bahan 

berlignoselulosa lainnya maka perbandingan senyawa-senyawa pirolisis cair dan gas jauh 

lebih tinggi daripada dalam pirolisis batu bara (Fengel dan Wegener, 1989). 

Fraksi- fraksi pirolitik kasar ter dan minyak merupakan campuran yang sangat 

kompleks yang terutama terdiri dari komponen-komponen minyak ringan dan berat yang 

dapat digunakan untuk tujuan impregnasi dan dalam penggunaan obat-obatan. Setelah 

distilasi, diperoleh ter kayu sebagai sisa. Fraksi minyak berat dapat diproses menjadi kreosot. 

Komponen utama dari produksi ini adalah guaiakol yang digunakan dalam bidang farmasi 

karena sifat-sifat antiseptiknya. Konstituen fenol dari ter pirolitik dapat juga digunakan 

sebagai perekat untuk kayu lapis (Soltes, 1980). 

Alkohol kayu mengandung sekitar 60 % methanol yang masih bercampur kotoran. 

Alkohol ini digunakan sebagai pelarut dan untuk denaturasi etanol. Fraksi cuka kayu dapat 

dimurnikan manjadi asam asetat dan cuka makanan. Penentuan apakah produk-produk ikutan 

ini dimurnikan dan digunakan tergantung pada pertimbangan ekonomis dan terutama pada 

peratuaran-peraturan tentang air limbah (Busing et al., 1978). 

Gas kayu yang tidak dapat dikondensasikan (terdiri dari karbondioksida, 

karbonmonoksida, metana, hidrogen, dan hidrokarbon lain) dengan nilai kalori sekitar 8.9 

MJ/m3 (2.126 k.kal/m3) digunakan dalam memproduksi arang skala industri yaitu untuk 

pengeringan kayu penghara dan sebagai gas pembersih untuk bejana (Brocksiepe, 1976). 

Proses pirolitik yang menggunakan suhu lebih tinggi hingga 800 oC digunakan untuk 

sisa-sisa kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya, juga dalam campuran dengan limbah padat 

dari perkotaan dan bahan limbah organik. Dalam proses ini terutama dihasilkan senyawa-

senyawa yang mempunyai berat molekul rendah dan sebagian gas (Shafizadeh et al., 1976; 

Maloney, 1978; Knight, 1979). 

Menurut Tappi (1980) sifat-sifat arang yang diproduksi dari proses pirolisis kayu 

tergantung pada jenis kayu dan kondisi proses karbonisasi. Kandungan karbon dari arang 

berkisar 52-97 % dengan kandungan bahan mudah menguap (volatile matter) menurun secara 

proporsional. Pada suhu pirolisis konvensional 400 oC, produk arang mengandung sekitar 80 

% karbon, sedangkan pada suhu 900 oC, hasil produk hanya mengandung 25 % arang tetapi 

kandungan karbonnya dapat mencapai 100 %. 

 

 



Komposisi Kimia Kayu dan Arang Kayu 

Pada prinsipnya kayu terdiri dari unsur karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), 

Nitrogen (N) dan sedikit mineral yang umumnya terdiri dari Ca, K, dan Mg yang ditemukan 

pada abu. Menurut Ginting dan Hartoyo (1992), kadar unsur kimia kayu dalam kondisi kering 

tanur adalah sebagai berikut : 

Karbon     :  50 – 55 %                     Nitrogen :  0,6 % 

Hidrogen  :   6 – 7 %                        Abu         :  1,5 % 

Oksigen    :  40 – 45 % 

Kandungan abu  terdiri dari CaO, Na2O, K2O, MgO, FeO, P2O5, dan SiO2. Besarnya 

kadar abu tergantung kondisi tempat tumbuh, jenis kayu, letak kayu dalam pohon dan kulit 

kayu. 

Berbeda dengan komposisi kimia kayu, komposisi arang kayu umumnya terdiri dari 

karbon terikat (fixed carbon), bahan mudah menguap (volatile matter), abu dan air. Tinggi 

rendahnya kandungan unsur arang kayu tersebut selain dipengaruhi oleh factor bahan baku, 

juga dipengaruhi oleh suhu dan jenis tungku yang digunakan dalam proses pembuatan arang. 

Pada Tabel 2 berikut ini ditampilkan hasil analisis kimia arang berdasarkan tipe bahan 

konstruksi tungku dari beberapa negara. 

 

Tabel 2.  Hasil analisis kima arang berdasarkan tipe dan bahan konstruksi tungku dari  
               beberapa negara. 
 

Komposisi arang 

Negara/ 

benua 

Jenis 

tungku 

Suhu 

Max. 

(o C) 

Air 

(%) 

Abu 

(%) 

Volatile 

matter 

(%) 

Fixed 

carbon 

(%) 

Jepang 

 

Eathe 

kiln 

700 

 

6 – 8  

 

3 10 – 20  70 – 80  

Jepang 

 

Stone 

kiln 

1000 8 – 10 3 5 – 10  80 – 85 

Amerika 

 

Brick 

kiln 

500 6 3 10 – 30  60 – 80  

Eropa 

 

Miller 

kiln 

600 6 3 20 – 30  60 – 70 

Eropa Retort 600 6 3 20 – 30  60 – 70 



Indonesia* 

 

Volca 

kiln 

550 4.96 11.06 - 46.11 

Sumber  : Hartoyo, 1981. Arang Kayu Untuk Peleburan Bijih Besi 

Tanda *   : Hasil Uji Laboratorium Teknologi dan Manajemen Lingkungan IPB, 2002. 

 

 

Sifat Fisis dan Kimia Arang 

Sifat fisis arang 

Sifat fisis arang meliputi kadar air (moisture content), kerapatan (bulk density), sifat 

keteguhan (friability) dan nilai kalor bakar (calorific value) (FAO, 1983).   

Kadar air (moisture content), yaitu kandungan air dalam arang pada kondisi kering 

udara. Pada saat arang baru keluar dari tungku pengarangan, kadar air yang terkandung 

sangat kecil, biasanya kurang dari 1 %. Proses penyerapan air dari udara berlangsung sangat 

cepat sehingga dalam waktu singkat kadar air mencapai kadar air keseimbangan dengan 

udara disekitarnya. Jika kelembaban udara disekitarnya tidak terlalu tinggi maka kadar air 

dapat berkisar antara 5 – 10 %, tapi bila udara mempunyai kelembaban yang tinggi (udara 

jenuh dengan air) kadar air dapat mencapai 15 % bahkan dapat lebih tinggi. Arang yang 

berkualitas baik untuk dipasarkan adalah arang yang mempunyai kadar air antara 5 – 10 % 

atau   rata-rata 7.5 %. 

Kerapatan (bulk density) yaitu suatu nilai perbandingan berat arang dengan 

volumenya. Biasanya kerapatan arang berubah sesuai dengan kelembaban udara di 

sekelilingnya. Arang yang berkulitas baik mempunyai nilai kerapatan 250 – 300 kg/m3 pada 

kondisi kering tanur, atau 230 – 270 kg/m3 pada kondisi kering udara. 

Sifat mudah pecah (friability) yaitu suatu sifat arang yang cenderung mudah remuk 

atau patah. Sifat mudah pecah ini dapat diperbaiki dengan mempertinggi suhu  karbonisasi 

hingga mencapai suhu 1000 oC yang menghasilkan arang dengan kandungan karbon murni 

yang sangat tinggi keteguhannya. Walaupun demikian, arang semacam ini jarang dijumpai di 

pasaran karena tidak memberikan keuntungan pada skala komersial. Pengukuran friability 

dapat dilakukan dengan pematahan (thumbler test) dan peremukan (schatter test). 

Nilai kalor bakar (calorific value) yaitu nilai panas yang ditimbulkan oleh arang 

akibat adanya reaksi pembakaran pada volume tetap. Arang dengan nilai kalor bakar yang 

tinggi sangat disukai baik untuk keperluan rumah tangga ataupun industri. Nilai kalor bakar 

untuk arang metalurgi misalnya ditentukan minimal 7000 k.kal/kg. 

 



Sifat kimia arang 

Sifat-sifat kimia yang menentukan kualitas arang  adalah kadar karbon terikat (fixed carbon), 

kadar zat mudah menguap (volatile matter), dan abu (ash content). 

Kadar karbon terikat (fixed carbon), yaitu fraksi C dalam arang . Kadar karbon terikat 

dalam arang kayu berkisar 50 – 95 %. Arang kayu yang berkualitas baik mempunyai kadar 

karbon terikat antara 70 – 80 %. Unsur karbon sangat diperlukan dalam proses metalurgi, 

dimana karbon digunakan untuk mereduksi ferri oksida (Fe2O3) pada bijih besi menjadi 

logam besi kasar. Adapun proses reduksi bijih besi adalah sebagai berikut : 

Fe2O3 + 3C                                     2 Fe + 3 CO 

Fe2O3 + 3 CO                                  2 Fe + 3 CO2 

Zat mudah menguap (volatile matter) adalah zat selain air, karbon terikat dan abu 

yang terdapat di dalam arang, terdiri dari cairan dan sisa ter yang tidak habis dalam proses 

karbonisasi. Kadar zat mudah menguap ini dapat berubah-ubah tergantung lamanya proses 

pengarangan dan temperatur yang diberikan. Kadar zat mudah menguap ini akan menurun 

persentasenya bila diberi perlakuan dengan memperlama proses karbonisasi pada temperatur  

yamg sama atau meningkatkan temperatur proses dalam jangka waktu yang sama. Zat mudah 

menguap dalam arang mempunyai batas maksimum 40 % dan batas minimum 5 %. Arang 

yang baik untuk keperluan industri mempunyai kadar zat mudah menguap sekitar 20 – 25 %. 

Abu (ash), yaitu sisa dari akhir proses pembakaran. Residu tersebut berupa zat-zat 

mineral yang tidak hilang selama proses pembakaran. Kadar abu setiap arang berbeda-beda 

tergantung jenis kayu, kondisi tempat tumbuh, letak kayu dalam pohon dan kandungan kulit 

kayu. Arang yang baik mempunyai kadar abu sekitar 3 %. 

 

PEMBUATAN ARANG 

Secara umum ada dua jenis cara pengarangan, yaitu yang disebut dengan jobongan 

sementara (jobongan desa) dan jobongan tetap (dapur arang). Jobongan tetap (dapur arang) 

sendiri dibedakan menjadi dapur tanah dan dapur logam. Tabel 3 membandingkan 

kekurangan dan kelebihan jobongan sementara dengan dapur arang (jobongan tetap). 

Jobongan  sementara terdiri tumpukan kayu (bahan baku arang) yang tertutup daun-

daunan dengan ketebalan penutup 5 – 15 cm. Di atas lapisan daun ditutup dengan tanah 

setebal kurang lebih 20 cm. Lapisan daun dipakai untuk menahan tanah dan lapisan tanah 

untuk mencegah masuknya udara ke dalam kayu. Lapisan tanah dibuat sedemikian rupa 

sehingga dapat bergerak turun sesuai dengan tingkat pengarangan yang terjadi. Biasanya 

lapisan tanah ini dibuat dari tanah berpasir atau tanah liat dan remukan arang, tanah bakar 



atau batu bata yang ditumbuk. Di bawah kayu bahan arang diletakan kayu umpan yang 

dibakar sebagai sumber panas pengarangan. Pemanasan dilakukan sampai dengan 

berlangsungnya proses pengarangan dengan sendirinya. Cara ini merupakan cara 

pengarangan yang telah lama dipakai dan tersebar di berbagai negara. 

Tabel 3.  Perbandingan cara pengarangan antara jobongan sementara dan jobongan  
               tetap. 
 

Jobongan Tetap 

No. Uraian 

 

Jobongan 

Sementara 

 

Dapur Tanah 

 

Dapur Logam 

1. Biaya pembuatan Murah Tidak murah  Mahal 

2. Kayu bahan arang Banyak terbakar Sedikit 

terbakar 

Tidak  

terbakar 

3. Sifat arang Tidak baik Baik sekali Baik 

4. Hasil ikutan Tidak dapat  

diambil 

Dapat 

diambil 

Dapat  

diambil 

5. Pengaruh hujan Ada Tidak ada Tidak ada 

6. Biaya pembuatan arang Murah Mahal Mahal 

7. Tempat pembuatan 

 arang 

Dapat dibuat 

dimana saja 

Tidak dapat  

dipindahkan 

Tidak mudah 

 dipindahkan 

 

Jobongan tetap (tungku arang) merupakan tempat pengarangan kayu permanen yang 

bisa dipakai secara berulang. Dinding tungku dapat dibuat dari tanah, batu bata atau logam. 

Dengan cara ini, kayu-kayu bahan arang disusun di dalam tungku kemudian diberikan panas 

yang bersumber pada pembakaran kayu umpan yang berada di luar tungku. Pada tungku 

tanah atau batu bata, panas dialirkan ke dalam tungku melalui saluran khusus, sedangkan 

pada tungku logam,pemanasan dilakukan dengan cara membakar langsung dinding tungku 

dan suhu pengarangan dapat diatur. Suhu yang tinggi akan memberikan mutu arang yang 

baik, tetap hasilnya (rendemennya) akan lebih rendah. Demikian pula sebaliknya bila suhu 

pengarangan rendah, mutu arang lebih rendah, tetapi hasilnya lebih tinggi. 

 

Jobongan Sementara 

Pengarangan dengan cara jobongan sementara dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-

langkah berikut ini : 



1). Pembuatan lubang pengarangan dengan bentuk hampir setengah bola (lihat Gambar 1 dan 

2). Kedalaman lubang berkisar  0.5 – 0.75 m, dengan diameter lubang 1.0 – 1.5 m. Jika 

lubang dipakai berulang, perlu dibersihkan dari bekas pengarangan sebelumnya dengan 

cangkul. 
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Gambar 1.  Penampang atas lubang pengarangan 

 

 
                                                                           0.5 – 0.75 m 

 

 

Gambar 2.  Penampang samping lubang pengarangan 

2). Pemotongan kayu bahan arang yang ada dengan ukuran panjang sekitar 1 m dengan 

parang (untuk kayu berdiameter kecil) dan dengan gergaji untuk kayu berdiameter besar 

(lihat Gambar 3). Pemotongan dilakukan di sekitar lubang pengarangan atau ditempat lain. 
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Gambar 3.  Pemotongan kayu bahan arang 



3).  Penumpukan kayu bahan arang di lubang pengarangan. Dalam tahap ini, kayu bahan 

arang ditumpuk dalam lubang pengarangan. Kayu-kayu tersebut disusun di atas seperangkat 

galangan (kayu yang diletakan mengikuti dinding lubang pengarangan). Galangan ini 

berfungsi sebagai tempat tumpuan kayu bahan arang dan juga lubang udara bagi kayu umpan. 

Kayu bahan arang disusun  melintang di atas galangan, mulai dari kayu berdiameter kecil dan 

lebih kering. Kayu-kayu berdiameter besar diletakan di tengah tumpukan. Penumpukan kayu 

diusahakan benar-benar rapat, agar lapisan tanah penutup tidak turun sebelum waktunya. 

Kebocoran (masuknya udara) dapat menyebabkan kayu terbakar manjadi abu. 
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                                                                                                                   Kayu umpan                   

Gambar 4.  Penumpukan dan penimbunan kayu bahan arang di lubang  
                   pengarangan. 

 

4).  Kayu bahan arang yang telah ditumpuk kemudian ditimbun dengan dedaunan setebal 10 

– 15 cm. Di atasnya diberi lapisan tanah setebal 30 cm untuk tanah basah atau 20 cm untuk 

tanah kering. Lapisan tanah ini harus bisa bergerak turun sesuai dengan tahap pengarangan. 

Searah dengan kayu galangan dibuat lubang sebagai tempat keluar masuknya udara dan kayu 

umpan. Setelah suhu dalam jobongan cukup panas  dan pengarangan dapat berjalan dengan 

sendirinya, maka lubang tersebut ditutup. Biasanya pada tahapan tersebut ketebalan lapisan 

tanah penutup jobongan dipertebal. Gambar 4 di atas juga menunjukan cara penutupan 

dengan daun dan tanah, serta lubang searah kayu galangan. 

5).  Setelah 2-3 hari, diperkirakan kayu bahan arang telah berubah menjadi arang. Dalam 

selang waktu tersebut pembongkaran jobongan sudah bisa dilakukan (tidak menutup 

kemungkinan untuk membongkarnya lebih cepat atau lambat, tergantung cepat lambatnya 

pengarangan terjadi). Bila terjadi kebocoran udara dan tidak dapat ditanggulangi, jobongan 



AIR 

 

harus segera dibongkar agar tidak semua kayu bahan arang terbakar menjadi abu. 

Pembongkaran jobongan dapat dimulai dari bagian yang terdangkal. 

6). Sebelum arang dikumpulkan dalam karung yang telah disiapkan sebelumnya, arang harus 

disiram telebih dahulu dengan air (lihat Gambar 5). Penyiraman ini dilakukan untuk 

menghindari tertinggalnya bara yang tedapat di dalam arang. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah bahaya yang tidak diinginkan. 
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Gambar 5.  Penyiraman arang dengan air sebelum dimasukan ke dalam karung. 

 

Jobongan Tetap 

Pembuatan arang 

Seperti telah disebutkan pada uraian sebelumnya, bahwa jobongan tetap berdinding 

logam. Jobongan logam dibuat dari sebuah drum dengan lubang- lubang dan cerobong asap. 

Gambar 6 menunjukan bentuk keseluruhan jobongan lengkap dengan ukurannya. 
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 Gambar 6.  Jobongan tetap berdinding logam dari drum bekas pakai. 

 

Jobongan tetap seperti terlihat pada Gambar 6 dibuat dari drum bekas berkapasitas 

200 liter. Dalam pembuatannya, jobongan ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu badan 



jobongan yang merupakan drum yang salah satu ujungnya dibuka, tutup atas jobongan, 

lubang udara pada badan jobongan, dan cerobong asap. 

Tutup jobongan (yang dubuat dari bekas tutup atas drum) dilubangi tepat dibagian 

tengahnya. Garis tegah lubang tersebut adalah 10 cm. Lubang ini merupakan tempat 

dipasangnya cerobong asap setinggi 30 cm dari permukaan tutup jobongan. Cerobong asap 

ini dibuat dari seng atau dari bahan logam lainnya. 

Lubang udara pada badan jobongan terdiri dari tiga baris yang terdiri dari 4 buah 

lubang pada setiap barisnya. Masing-masing baris dipisahkan oleh jarak 30 cm. Semua 

lubang udara berukuran sama, yaitu dengan garis tengah 13 mm. Setiap baris lubang disusun 

melingkar dengan jarak yang sama satu dengan lainnya. Jadi jumlah total lubang udara pada 

badan jobongan adalah 12 buah. Gambar 7 memperlihatkan tutup jobongan dan jarak antar 

lubang dalam jobongan. 
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 Gambar 7.  Penampang atas dan penampang lintang jobongan tetap. 

 

 
Gambar 8. Jobongan tetap yang terbuat dari drum bekas 



Bahan Baku Arang 

Bahan baku untuk pengarangan dengan jobongan tetap dapat berupa tempurung 

kelapa, bahan berkayu, dedaunan, alang-alang, semak belukar, serasah, jerami ataupun serbuk 

gergaji. Sebaiknya bahan dalam konsisi relatif kering sehingga pengarangan dapat dilakukan 

dengan lebih cepat dan tidak terlalu berasap. 

Dalam hal tempurung kelapa sebagai bahan bakunya, mutu arang dapat ditingkatkan 

dengan cara membersihkan tempurung kelapa dari sabut, tanah, pasir, dan kotoran lainnya. 

Tempurung kelapa harus dibuat berukuran sedemikian rupa sehingga dapat disusun dengan 

baik dan jobongan dapat terisi maksimal. Ukuran tempurung kelapa sebaiknya 2.5 cm atau 

lebih. Dengan penataan yang baik, jobongan dari drum ini dapat menampung 80 kg 

tempurung kelapa kering udara 

Pengisian jobongan                                     
                                                                              Kayu Umpan 

 

                                                                                       Kayu Bahan Arang     

 

 

 

                                                                                                      
                                                                                               Bambu atau Pipa Paralon      

 

                                                                                             Bakar Kayu Umpan 

                                                                                     

 

             Gambar  9.  Skema pengisian jobongan dengan bahan baku arang. 

 

Pengisian jobongan dengan bahan baku arang (tempurung kelapa, kayu,  serbuk 

gergaji, serasah daun) dilakukan dengan mengikuti Gambar 9. Sebelum pengisian drum 

dilakukan, mula-mula diletakan bambu atau pipa paralon di bagian tengah badan jobongan 

dan tegak lurus dasar jobongan. Setelah itu baru dilakukan pengisian jobongan dengan bahan 

baku. Setelah drum dipenuhi bahan baku, jika memakai pipa paralon, kayu umpan dapat 

dimasukkan melalui pipa tersebut. Untuk mempercepat permbakaran, kayu umpan dapat 

dibasahi dengan minyak tanah.  

 



Pembakaran 

Sebelum pembakaran dimulai, bambu atau pipa paralon dicabut terlebih dahulu. 

Kemudian umpan yang telah dimasukan ke dasar badan jobongan dibakar. Jika pembakaran 

sudah berlangsung dan diperkirakan apinya tidak akan mati, maka tungku dapat ditutup dan 

cerobong asap dapat dipasang. Pada tahap awal pembakaran tersebut, hanya lubang baris 

terbawah yang dibiarkan terbuka, sedang lubang pada baris berikutnya ditutup dengan tanah 

liat atau kain asbes. Bila sudah terjadi pengurangan volume bahan arang akibat pembakaran, 

maka dapat ditambahkan bahan arang baru dari bagian atas badan jobongan. Penambahan 

bahan arang baru hendaknya tidak menutup lubang di bagian tengah jobongan. 

Pengarangan di dalam jobongan ini dimulai dari bagian bawah badan jobongan. Bila 

telah terlihat bahan arang terbakar dan membara dari lubang udara terbawah, maka lubang itu 

ditutup dan lubang baris kedua dari bawah dibuka, demikian seterusnya. Pembakaran 

dianggap selesai apabila asap dari cerobong sudah tipis dan berwarna kebiruan. Dalam 

kondisi tersebut pembakaran dihentikan dengan menutup rapat semua lubang udara dan 

cerobong asap jobongan. Penutupan lubang-lubang pada jobonan dapat dilakukan dengan 

tanah liat guna memastikan ketertutupan semua lubang. Setelah itu jobongan dibiarkan 

mendingin (sekitar 6 jam). Pengarangannya sendiri membutuhkan waktu yang lamanya 

sesuai dengan bahan baku yang dipergunakan. Bahan baku tempurung kelapa membutuhkan 

waktu sekitar 6 – 7 jam, sedangkan untuk serbuk gergaji dan serasah, waktu yang dibutuhkan 

jauh lebih lama (sekitar 12 jam) karena serbuk gergaji dan serasah mudah menjadi arang, 

sehingga perlu ditambahkan bahan baku yang terus menerus agar tungku tetap terisi penuh. 

Selanjutnya arang yang diperoleh dibersihkan atau dipisahkan dari kotoran berupa abu dan 

bahan baku yang belum jadi arang. Arang siap dimasukan dalam kantong yang tersedia. 

 

BRIKET ARANG 

Menurut Hendra (1999), briket arang adalah arang yang sudah diubah bentuk, ukuran, 

dan kerapatannya menjadi produk yang lebih praktis dalam penggunaannya sebagai bahan 

bakar. Kelebihan briket arang dibandingkan dengan arang adalah dapat memperbesar 

rendemen dan modifikasi bentuk dapat dilakukan sesuai keinginan. Bentuknya yang seragam 

dan lebih padat akan memperkecil tempat penyimpanan dan transportasi. Pada umumnya 

briket arang dibuat dengan bahan pengikat dan proses pengempaan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kerapatan dan penyeragaman bentuk. Menurut Sudrajat (1983), jenis perekat 

sangat berpengaruh terhadap kerapatan, ketahanan tekan, nilai kalor, kadar air dan kadar abu. 



Pembuatan briket arang dipengaruhi oleh ukuran serbuk arang yang dijadikan bahan 

baku. Serbuk yang digunakan harus halus dan relatif sama dalam ukurannya. Ukuran yang 

besar dan tidak seragam akan menyebabkan kesulitan dalam proses perekatan dan ketahanan 

tekan briket yang dihasilkan akan kecil. Sehingga makin halus ukuran partikel arang maka 

briket yang dihasilkan akan seragam dan bermutu baik (Boedjang, 1973). Selanjutnya 

Nurhayati (1983) menyatakan bahwa ukuran serbuk yang halus berpengaruh terhadap 

ketahanan tekan dan kerapatan briket arang yang semakin meningkat. 

Pada umumnya briket arang  dibuat dengan bahan pengikat dan proses pengempaan 

dengan tujuan meningkatkan kerapatan dan penyeragaman bentuk (Sudrajat, 1984). Menurut 

Sudrajat (1983) jenis perekat sangat berpengaruh terhadap kerapatan, ketahanan tekan, nilai 

kalor, kadar air, adan kadar abu. Selanjutnya  Boedjang (1973) meyatakan bahwa perekatan 

dilakukan dengan tujuan untuk memberikan lapisan tipis dari perekat pada permukaan 

partikel arang sehingga tekanan yang diperlukan akan lebih kecil.  

 

 
Gambar 10. Mesin kempa dalam pembuatan briket arang 

Herman (1989) menyatakan bahwa tekanan pengempaan dilakukan untuk 

menciptakan kontak antara permukaan bahan yang direkat dengan bahan perekat. Setelah 

perekat dicampurkan dan tekanan mulai diberikan maka perekat yang masih berada dalam 

keadaan cair akan mulai mengalir membagi diri di permukaan bahan. 

Menurut Hartoyo (1978), semaki tinggi tekanan yang diberikan akan memberikan 

kecenderungan mengahasilkan briket arang dengan kerapatan dan ketahanan tekan yang 

semakin tinggi. Perbedaan tekanan pengempaan berpengaruh terhadap ketahanan tekan dan 



berat jenis briket. Sedangkan Boedjang (1973) berpendapat bahwa penambahan tekanan pada 

batas tertentu akan menyebabkan kekuatan dari briket arang menurun karena bahan perekat 

ikut terbuang. 

 

CARA CEPAT PEMBUATAN BRIKET ARANG 

a. Bahan baku pembuatan arang 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan arang adalah bahan-bahan yang 

banyak yaitu berbagai jenis pakis yang terdiri dari pakis paku, pakis resam, pakis 

lembiding, dan pakis uban. 

b. Bahan baku pembuatan briket arang 

Dalam proses pembuatan briket arang digunakan bahan baku berupa arang hasil 

proses pengarangan dari bahan pakis serta perekat berupa tepung tapioka. 

c. Peralatan pembuatan arang dan briket arang 

Alat-alat yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi peralatan pembuatan arang dan 

briket arang. Alat-alat pembuatan arang berupa tungku (kiln) drum, saringan kawat, 

pipa paralon berdiameter 10 cm, colokan bambu, timbangan dan parang untuk 

menebas pakis. Sedangkan alat- lat yang digunakan untuk membuat briket arang 

terdiri dari satu unit mesin kempa briket, lumpang, alu, saringan 40 mesh dan 60 

mesh, nampan plastik, kompor minyak tanah, panci, pengaduk, kuas, timbangan dan 

oven. Selain itu disiapkan juga kompor briket ntuk menguji kualitas nyala api dari 

briket arang yang telah dibuat. 

d. Persiapan bahan baku 

Bahan baku berupa pakis hasil tebasan kemudian dikeringkan secara alami sampai 

mencapai kadar air keseimbangan, kemudian dimasukan kedalam tungku drum 

dengan diselang seling dengan bagian pakis yang agak basah. Sebelumnya bagian 

tengah tungku drum dipasang pipa paralon berdiameter 10 cm, sepanjang 1 m yang 

ditempatkan secara tegak lurus. Bahan baku berupa pakis tersebut dimasukan ke 

dalam drum sampai ¾ penuh sambil terus dipadatkan. Pipa paralon kemudian dicabut 

pelan-pelan, sehingga membentuk lubang pada pusat tungku drum. 

e. Proses pengarangan 

Setelah bahan baku siap, kemudian dimasukan umpan bakar (kain bekas yang diberi 

minyak tanah) ke dalam dasar tungku drum. Umpan bakar tersebut dinyalakan dan 

tungku drum ditutup. Pada saat pembakaran, lubang udara pada bagian bawah drum 

dibuka, sedangkan lubang udara lainnya ditutup rapat. Dengan menggunakan kain 



asbes dan tanah gambut. Apabila sudah terjadi bara merah di bagian bawah drum, 

lubang udara bagian bawah tersebut ditutup, sedangkan lubang udara bagian atas 

dibuka. Demikian selanjutnya hingga lubang udara terakhir. 

f. Persiapan perekat 

Tapioka ditimbang sebanyak 7.5 gram, lalu dicampurkan dengan air sebanyak 90 ml 

sedikit demi sedikit higga perekatnya merata sempurna. Cairan perekat tersebut 

disiapkan untuk dicampur dengan serbuk arang hasil dari proses pengarangan. 

g. Pencetakan briket 

Arang pakis yang sudah jadi dimasukan ke dalam lumpang kemudian ditumbuk 

dengan alu sampai berbentuk serbuk. Serbuk arang disaring dengan saringan 40 mesh, 

kemudian disaring kembali degan saringan 60 mesh. Serbuk arang yang tidak lolos 

dari saringan 60 mesh dijadikan bahan dasar untuk pembuatan briket. 

Serbuk arang seberat 150 gram dicampur dengan perekat yang telah disiapkan dan 

dibuat adonan. Adonan tersebut kemudian dimasukan ke dalam cetakan yang 

berjumlah 6 buah dan selanjutnya cetakan tersebut ditutup rapat dan dilakukan 

pengempaan sistem hidrolik dengan tekanan kempa ± 9 ton. Proses pengempaan ini 

memerlukan waktu kurang dari 1 menit. Briket arang yang dihasilkan dikeringkan 

dalam oven pada suhu 60 oC selama 24 jam atau dijemur dibawah terik matahari 

samai kering. Selanjutnya briket arang tersebut dikemas dalam kantong plastik dan 

diberi label.  

Adapun proses pembuatan briket arang secara lengkap dapat dilihat pada 

Gambar 11.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 11.  Bagan alir proses pembuatan briket arang 

Penyiapan bahan baku Proses Pengarangan Penggilingan 

Pengempaan Pencampuran Perekat Penyaringan 

Persiapan Perekat 

Pengemasan Pengeringan 
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Gambar 12. Proses pembuatan  arang  dan  briket  arang  dari  pakis.   
                     Keterangan :     

(A) persiapan bahan,  
(B) proses pengarangan di tungku,    
(C) penggilingan arang,  
(D) pengayakan, (E) pencampuran arang dengan perekat,  
(F) pengempaan, (G) pengeringan briket arang, dan (H) uji coba penggunaan 
briket arang dengan kompor briket. 
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PENDAHULUAN 

 

Tingginya potensi bahan bakar di hutan maupun lahan merupakan salah satu 

penyebab timbulnya masalah asap sebagai akibat digunakannya api dalam penyiapan 

lahannya, oleh karena itu perlu dikurangi kehadirannya. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara memanfaatkan bahan bakar tersebut menjadi sesuatu hal yang lebih 

bermanfaat. Berkaitan dengan pemanfaatan bahan bakar tersebut maka pemanfaatan bahan 

bakar yang dimaksud diantaranya adalah pemanfaatannya sebagai pupuk organik/kompos 

dan briket arang. Harapannya dengan pemanfaatan bahan bakar menjadi kompos dan 

briket arang maka reduksi asap sebagai akibat dari pembakaran bahan bakar tersebut dapat 

diharapkan yang tentu saja dapat menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik. 

Usaha untuk mengurangi tingkat bahaya kebakaran melalui pengurangan bahan 

bakar dapat dilakukan dengan pemanfaatan limbah yang tersisa/tertinggal.  Limbah sisa 

pembalakan berupa tunggak, batang, cabang, ranting dan serasah yang sering digunakan 

sebagai bahan bakar dalam penyiapan lahan dapat dimanfaatkan dan bernilai guna 

misalnya dengan memanfaatkannya sebagai briket arang.  Upaya ini disamping dapat 

mengurangi bahaya kebakaran sekaligus bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bahan 

baku pembuatan briket arang.  Keunggulan briket arang yaitu mempunyai nilai kalori yang 

lebih tinggi serta lebih efektif dan efisien dibanding bentuk aslinya, juga dapat 

mmemudahkan dalam pengemasan, pengangkutan, pemasaran dan penggunaannya 

(Sudrajat, 1983). 

Selain itu pemanfaatan limbah dapat juga dilakukan melalui pembuatan pupuk 

organik/kompos yang merupakan contoh teknologi tepat guna yang telah banyak 

dipraktekkan oleh berbagai lapisan masyarakat.  Umumnya limbah yang dimanfaatkan 

merupakan limbah pemukiman dan dilakukan dalam skala kecil. Dengan berkembangnya 

kesadaran akan pengelolaan kehutanan berwawasan lingkungan maka pembuatan kompos 

akan sangat diperlukan., khususnya dalam hal persiapan bahan tanaman.  Hal tersebut 

dapat terwujud jika terjadi perubahan sikap mental dalam hal penggunaan dan 

pemanfaatan pupuk buatan (pupuk kimiawi).  Dalam hal ini sikap ketergantungan secara 

mutlak terhadap pupuk buatan harus diubah, dimana terdapat alternatif lain berupa pupuk 

organik yang manfaatnya sama dalam meningkatkan produktivitas tanaman. 

 

 



 
 

  

KOMPOS DAN PENGOMPOSAN 

Kompos merupakan hasil pelapukan dari berbagai bahan yang berasal dari mahluk 

hidup, seperti daun, cabang tanaman, kotoran hewan dan sampah.  Proses pembuatan 

kompos dapat dipercepat dengan bantuan manusia dan akhir-akhir ini kompos lebih 

banayak digunakan dibandingkan dengan pupuk kandang karena kompos lebih mudah 

membuatnya.  Kandungan hara dalam kompos sangat bervariasi tergantung dari bahan 

yang dikomposkan, cara pengomposan dan cara penyimpanannya.  Kompos yang baik 

mempunyai butiran yang lebih halus dan berwarna coklat agak kehitaman. 

Pengomposan bukanlah suatu ide atau hal yang baru. Pengomposan merupakan 

suatu proses penguraian mikrobiologis alami dari bahan buangan/limbah atau bagian dari 

tumbuhan. Saat ini proses pengomposan dari berbagai jenis limbah baik padat maupun cair 

telah dikembangkan hingga limbah organik menghasilkan suatu produk akhir yang lebih 

bernilai.  Teknologi pengomposan telah berkembang dengan pesat, terutama oleh mereka 

yang lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan karena proses ini dipandang sebagai 

alternatif terbaik dalam pemanfaatan limbah.  Beberapa faktor penting yang harus 

diperhatikan dari proses pengomposan adalah faktor C/N ratio, kadar air, populasi mikroba 

dan porositas campuran.  

Secara tradisional pengomposan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Proses 

pengomposan tradisional di Indonesia umumnya banyak dilakukan dalam skala kecil 

(individual) terhadap sampah organik atau sampah kebun dengan cara anaerobik, atau 

menimbun dalam lubang di dalam tanah kemudian menutupnya, ada yang kadang 

menambahkan urea sebagai tambahan sumber nitrogen (N). Proses tersebut dilakukan 

dengan cara gali lubang tutup lubang. Pengomposan cara lain, juga dalam skala kecil 

terjadi secara alami terhadap pupuk kandang yang terus menumpuk di lantai kandang 

ternak penduduk dan baru dibongkar setelah menumpuk sampai ketebalan tertentu. 

Akibatnya kualitas pupuk kandang tersebut masih kurang sempurna dari segi 

keseragaman, kestabilan, bau, tekstur, kadar air, keberadaan bijian rumput yang belum 

membusuk dlsb. Skala produksi yang relatif lebih besar dan komersial juga telah banyak 

dilakukan dengan pencampuran dari serbuk gergaji, sekam dan kulit padi, daun bambu 

dlsb dengan kotoran dari pupuk kandang menjadi pupuk kompos yang banyak dipasarkan 

di tempat pembibitan tanaman hias. Beberapa kawasan real-estate juga ada yang 

melakukan sebagian swa-kelola dari sampah organiknya, yang terutama berasal dari 

pertamanan umum, menjadi produk kompos. Beberapa industri perkebunan, misalnya 



 
 

  

kelapa sawit, juga mulai serius menangani cara pengomposan untuk mengatasi masalah 

limbah dari tandan kosong. 

Secara umum, gambaran pengomposan yang berlangsung selama ini di Indonesia 

masih bertumpu pada pemusnahan sampah/ bahan organik, dan masih belum tersosialisasi 

untuk diambil secara optimum azas manfaat dari proses pengomposan tersebut. Sebelum 

era pembangunan masa orde baru, proses pengomposan di daerah pedesaan, terutama dari 

sampah pertanian, masih cukup populer. Popularitas tersebut semakin memudar sejalan 

dengan perkembangan industri pertanian yang relatif pesat, terutama dalam penggunaan 

pupuk kimia yang disubsidi.   

 

PUPUK DAN PEMUPUKAN 

Keberhasilan penanaman dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah 

pemupukan.  Pupuk diberikan kepada tanaman dengan tujuan menambah unsur hara yang 

dibutuhkan.  Unsur hara yang berada dalam tanah dapat dibagi menjadi dua golongan 

berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tanaman.  Unsur hara yang banyak dibutuhkan 

disebut unsur makro seperti nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), sulfur (S), kalsium (Ca) 

dan magnesium (Mg), sedangkan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut unsur 

mikro yang meliputi klor (Cl), mangan (Mn), besi (Fe), tembaga (Cu), seng (Zn), boron 

(B) dan molibdenum (Mo). 

Pemberian pupuk atau pemupukan harus memperhatikan jenis pupuk, dosis, cara 

pemberian serta waktu pemberian.  Dengan mengetahui kebutuhan tanaman akan unsur 

hara maka diharapkan pemupukan dapat dilakukan secara tepat.  Jenis pupuk yang 

diberikan dapat disesuikan dengan unsur yang sedang dibutuhkan tanaman.  Dalam hal ini 

jenis pupuk yang dapat digunakan menurut asal pembuatannya adalah pupuk organik dan 

pupuk anorganik. Tanaman yang sedang tumbuh berbeda kebutuhannya dengan tanaman 

yang sedang berbunga atau berbuah.  Dosis yang diberikan umumnya disesuaikan dengan 

umur tanaman.  Cara pemberian pupuk perlu memperhatikan persyaratan agar pupuk dapat 

diserap tanaman secara efisien.  Demikian pula, waktu pemberian pupuk harus 

diperhatikan agar tidak banyak pupuk yang terbuang percuma. 

Pemupukan di daerah yang satu dengan yang lain dapat berbeda. Faktor yang 

mempengaruhi antara lain jenis tanah, kemiringan lahan, jenis tanaman dan umur 

tanaman.  Jenis tanah di Indonesia sangat beragam dengan kandungan unsur hara atupun 



 
 

  

bahan organik yang berbeda pula.  Salah satu jenis yang dapat dijumpai adalah tanah 

gambut di lokasi demplot. Jenis tanah ini menyebar di ketinggian kurang dari 50 m dpl 

atau lebih dari 200 m dpl.  Tanah ini terdapat di sepanjang pantai Malaya-Kalimantan, 

pantai Selatan Papua dan lain lain.  Kondisi tanah Secara umum dengan pH 3-5, 

kandungan bahan organik 65%, kandunga C 58%, H 5,5%, O 34% dan N 2%.  Tanah 

gambut bila telah dinetralkan dengan pemberian kapur akan mempunyai produktivitas 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanah gambut yang sudah dinetralkan untuk budidaya  

jagung (kiri) dan lidah buaya (kanan) 

 

Pupuk Organik 

 

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa mahluk hidup 

seperti tanaman, hewan serta kotoran hewan.  Pupuk ini umumnya merupakan pupuk 

lengkap mengandung unsur makro dan mikro walaupun jumlahnya sedikit.   

Adapun pupuk organik yang telah dikenal umum antara lain pupuk kandang, 

kompos, humus, pupuk hijau dan pupuk burung atau guano. Pupuk organik mempunyai 

karakteristik umum yaitu: 

? Kandungan hara rendah.  Kandungan hara pupuk organik pada umumnya rendah 

tetapi bervariasi tergantung pada jenis bahan dasarnya.  Kandungan hara yang 

rendah berarti biaya untuk setiap unit unsur hara yang digunakan relatif lebih 

mahal. 

? Ketersediaan unsur hara lambat. Hara yang berasal dari bahan organik diperlukan 

untuk kegiatan mikroba tanah untuk dialihrupakan dari bentuk ikatan kompleks 



 
 

  

organik yang tidak dapat dimanfaatkan tanaman menjadi bentuk senyawa organik 

dan anorganik sederhana yang dapat diserap oleh tanaman. 

? Menyediakan hara dalam jumlah terbatas.  Penyediaan hara yang berasal dari 

pupuk organik biasanya terbatas dan tidak cukup dalam menyediakan hara yang 

diperlukan tanaman. 

Menurut Primantoro (2001) dan Sutanto (2002) keuntungan yang diperoleh dengan 

memanfaatkan pupuk organik adalah sebagai berikut: 

? Pupuk organik berfungsi sebagai granulator sehingga dapat memperbaiki struktur 

tanah.  Adanya bahan organik dapat mengikat butir-butir tanah menjadi butiran 

yang lebih besar dan remah sehingga tanah menjadi lebih gembur.  Pada tanah 

yang bertekstur pasiran, bahan organik akan meningkatkan pengikatan antar-

partikel. 

? Daya serap tanah terhadap air dapat meningkat dengan pemberian pupuk organik 

karena dapat mengikat air lebih banyak dan lebih lama. 

? Pupuk organik dapat meningkatkan kondisi kehidupan di dalam tanah.  Jasad renik 

dalam tanah sangat berperan dalam perubahan bahan organik.  Dengan adanya 

pupuk organik, jasad renik aktif mengurai bahan organik tersebut karena pupuk 

organik menjadi energi bagi jasad renik tersebut sehingga unsur hara dalam tanah 

dapat diserap tanaman.  Tanah yanag kaya bahan organik akan mempercepat 

perbanyakan fungi, bakteri, mikro flora dan mikro fauna tanah. 

? Unsur hara di dalam pupuk organik merupakan sumber makanan bagi tanaman.  

Walaupun dalam jumlah sedikit, pupuk organik mengandung unsur yang lengkap 

dan menjadi sumber unsur hara N, P dan S. 

 

Faktor yang Mempengaruhi dan Mengontrol Proses Pengomposan 

 

Pada kondisi alami, limbah organik yang ada di permukaan tanah dengan 

temperatur permukaan normal dan kondisi aerob akan terdekomposisi secara lambat.  

Proses dekomposisi alami dapat dipercepat secara buatan dengan cara memperbaiki 

kondisi proses dekomposisi.  Kondisi dekomposisi optimum dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 



 
 

  

Tabel 1. Nilai optimal yang mengontrol proses pengomposan (Sutanto, 2002) 

No. Parameter Nilai optimum 

1. Ukuran partikel 
bahan 

25 – 40 mm 

50 mm untuk aerasi alami dan timbunan panjang 

2. Nisbah C/N 20 - 40 

3. Kandungan lengas 50%-60% 

No. Parameter Nilai optimum 

4. Keasaman (pH) 5,0-8,0 

5. Suhu 55oC-60oC untuk 4-5 hari 

6. Aerasi Secara periodik timbunan di balik 

7. Kehalusan bahan Makin halus makin cepat terdekomposisi 

8. Ukuran timbunan Panjang bervariasi, tinggi 1,5 m dan lebar 2,5 m 

9. Aktivator 

 

Tahap awal mesofilik (fungi selulopati, bakteri 
penghasil asam), suhu meningkat 40oC (bakteri 
termofilik, aktinomisetes dan fungi), suhu > 70oC 
(bakteri termofilik), suhu udara ambien (bakteri 
mesofilik dan fungi) 

 

 

Teknologi Mikroorganisme Efektif (Teknologi EM) 

Perkembangan bioteknologi di bidang pertanian telah dapat mengatasi kekurangan 

pada proses pengomposan tradisional.  Salah satu modifikasi teknik pengomposan yang 

telah dikembangkan dan banyak digunakan saat ini adalah dengan memanfaatkan 

mikroorganisme efektif atau dikenal dengan nama EM Technology.  Teknologi ini 

dikembangkan pada tahun 1970-an di Universitas Ryukus, Okinawa, Jepang oleh Prof. 

Teruo Higa.  Teknologi ini berbasis campuran berbagai mikroorganisme yang selanjutnya 

dimurnikan hingga diperoleh tiga tipe utama mikroorganisme yang dapat ditemukan di 

seluruh ekosistem yaitu bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik, ragi, jamur fermentasi dan 

aktinomicetes. Ketiganya dicampur dalam molase/tetes tebu atau media gula dan disimpan 

dalam pH rendah (pH 3-4) dengan suhu ruangan.  Teknologi ini diperkenalkan ke dunia 

internasional pada tahun 1989 di Thailand dan pengujian efektifitasnya dilakukan dengan 

berhasil di 13 negara Asia Pasifik. Saat ini produk teknologi EM  dibuat di hampir 40 

negara dengan menggunakan mikroorganisme lokal dan tidak diimpor dari Jepang ataupun 

menggunakan mikroorganisme hasil rekayasa genetika.  



 
 

  

Penggunaan EM secara umum adalah pada bidang pertanian dan pengelolaan 

lingkungan. Manfaat EM di kedua bidang tersebut telah dilaporkan di banyak negara dan 

dipresentasikan pertama kali secara luas pada International Conferences of IFOAM 

(International Federation of Organic Agriculture Movements) tahun 1987 dan the 

International Conferences on Kyusei Nature Farming tahun 1989.  

Penggunaan EM pada awalnya adalah untuk pertanian khususnya untuk 

meningkatkan produktivitas sistem pertanian organik. Pada saat itu EM diaplikasikan 

langsung pada bahan organik yang diberikan di lapangan atau pada kompos untuk 

mengurangi waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan pupuk biologis.  EM  juga 

diberikan dalam bentuk Bokashi yang terbuat dari limbah seperti jerami, serbuk gergaji 

dengan campuran kaya nitrogen seperti tepung ikan, beras dan gandum. 

Keberhasilan penggunaan EM dalam skala riset untuk meningkatkan produksi 

pertanian banyak dilaporkan, seperti pada pepaya di Brazil (Chagas et al, 2001), sayuran 

di New Zealand dan Sri Lanka (Daly dan Stewart, 1999, Sangakkara dan Higa, 2000) dan 

apel di Jepang (Fujita, 2000). Peningkatan produktivitas dengan EM disebabakan oleh 

banayak faktor yang mencakup pelepasan unsur hara yang lebih besar dari bahan organik 

yang dikomposkan dengan EM (Sangakkara dan Weerasekera, 2001), peningkatan proses 

fotosintesis (Xu et al, 2001) dan aktivitas protein (Konoplya dan Higa, 2001). Hasil 

penelitian juga memperlihatkan resistensi yang lebih tinggi terhadap stress air (Xu, 2000), 

lebih besarnya mineralisasi karbon (Daly dan Stewart, 1999), peningkatan sifat tanah 

(Hussein et al., 2000) dan penetrasi akar yang lebih baik (In Ho dan Ji Hwan, 2001). 

Pengaruh EM dalam menopang pertumbuhan tanaman juga dilaporkan melalui 

pengendalian hama dan penyakit (Kremer et al, 2001; Wang et al., 2000). 

Penggunaan EM di peternakan juga dilaporkan efektif di beberapa negara.  EM 

ditambahkan ke pakan serta disemprotkan untuk sanitasi, seperti pada ternak ayam 

ataupun babi di Afrika Selatan (Hanekon et al., 2001, Safalaoh dan Smith, 2001).  Dalam 

hal ini, EM dapat meningkatkan aktivitas fisiologi pada hewan ternak serta efisiensi 

konversi makanan yang lebih baik (Safalaoh dan Smith, 2001, Konoplya dan Higa, 2000). 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

METODE PEMBUATAN KOMPOS/BOKASHI 

Secara umum pembuatan kompos dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana 

konsep dasar dari masing-masing cara tersebut adalah sama. Adapun prosedur umum yang 

dilakukan adalah persiapan, penyusunan tumpukan, pemantauan suhu dan kelembaban 

tumpukan, pembalikan dan penyiraman, pematangan, pengayakan kompos serta 

pengemasan dan penyimpanan.  Dalam pembuatan kompos/bokashi tersebut, potensi 

bahan bakar di lokasi demplot berupa daun dari berbagai jenis pakis menjadi bahan utama 

yang diusahakan waktu pengomposannya dipercepat dengan bantuan teknologi EM. 

Proses pembuatan untuk 100 kg campuran bahan organik berupa pakis dan bahan lainnya 

dilakukan sesuai dengan kondisi setempat seperti pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pembuatan kompos dengan EM-4 (Bokashi) 
        untuk setiap 100 kg bahan bakar 
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Gambar 3.  Bahan baku pembuatan kompos berupa empat jenis pakis (lembiding, paku, 
uban dan resam) dan proses pembuatan di lokasi demplot. 

 

 

Tabel 2. Mutu kompos pakis kualitas rendah-sedang 

 

Parameter Kuantitas 

Kandungan Air  24,9-35,6% 

Berat jenis 0,413-0,6 g/l 

pH 6,6-7,3 

Bahan organik 22,4-39,7% 

Karbon (C) 14.5-19,6% 

Garam terlarut   0,8-1,8% 

Total Nitrogen (N)  0,6-1,1% 

Phospat (P2O5)  0,3-0,9 

Kalium (K20)   0,2-0,6 

 



 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.  Kunjungan lapangan pada salah satu demplot pembuatan kompos 
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PENDAHULUAN 

 
 

Kerusakan atau tingkat penurunan kualitas lingkungan disebabkan oleh banyak 

faktor, salah satunya adalah kegiatan pembukaan lahan hutan dengan cara pembakaran. 

Sejak ribuan tahun yang lalu, kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian tradisional 

ataupun ladang berpindah dengan cara membakar sudah sering dilakukan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan pembakaran hanya 

membutuhkan biaya sepertiga hingga seperempat dari biaya pembukaan lahan tanpa 

bakar. Pembukaan lahan tanpa bakar selain harus membayar mahal dan memerlukan 

waktu yang cukup lama, juga memiliki beberapa resiko tambahan, antara lain 

kemungkinan berjangkitnya hama dan atau penyakit tanaman karena habitat aslinya telah 

hancur dan siklusnya telah terputus sehingga berpindah pada lahan pertanian. Oleh 

karena itu sistem pembukaan lahan dengan cara pembakaran banyak diterapkan terutama 

untuk persiapan lahan perkebunan meski dilarang. Hal ini akan menimbulkan dampak ke 

semua tingkatan, secara lokal kesehatan dan keamanan manusia terganggu karena 

pengaruh asap dan debu, dan dalam beberapa kasus mengakibatkan kehilangan jiwa. 

Pada tingkat nasional dan regional kegiatan perdagangan dan industri terganggu 

khususnya dalam aspek transportasi. 

Sistem perladangan berpindah (pertanian berpindah) pada awal penerapannya dan 

bagi pengguna yang lebih luas di tentukan oleh tekanan populasi manusia yang rendah 

terhadap sumber daya hutan. Mereka menyediakan satu dasar yang subsisten bagi 

penduduk lokal disekitar hutan yang lestari dan dampaknya tidak begitu besar terhadap 

stabilitas ekosistem hutan (Nye dan Greenland, 1960). 

Dengan membakar mereka sangat terbantu dalam penyiapan lahan yang cepat, 

murah dan mudah (Saharjo, 1997) serta akan mendapat tambahan mineral gratis yang 

berasal dari abu hasil pembakaran berupa, meningkatnya kadar karbon organik, 

phosphor, magnesium, potassium, sodium, kapasitas  tukar kation dan kejenuhan basa 

(Daubenmire, 1968; Viro, 1974; Lal and Cummings, 1979; Pritchet and Fisher, 1987; dan 

Saharjo, 1995). Namun perlu diingat bahwa penambahan mineral gratis ini hanyalah 

bersifat sementara. Hal ini terlihat dengan tingginya hasil panenan pada tahun pertama 



dan menurun drastisnya pada tahun-tahun berikut (Garren, 1943; Jordan, 1985 dan 

Whitmore, 1990). 

 
PENYIAPAN LAHAN DENGAN PEMBAKARAN 

 
Penggunaan api 

 
Api sudah sejak lama digunakan (500.000 tahun yang lalu), tetapi baru dipelajari 

penggunaannya sejak 20.000 tahun yang lalu.  Banyak tulisan yang berhasil dihimpun 

dari pengalaman masa lalu yang menunjukan bagaimana api itu telah digunakan, juga 

penggunaan hingga saat ini.  Sebagai salah satu contoh dalam hal penggunaan api dari 

masa lampau hingga saat ini adalah penggunaan api yang digunakan oleh orang-orang 

Aborigin di Australia. Api digunakan untuk membersihkan vegetasi yag padat dengan 

tujuan untuk membuka jalan, meregenerasi tanaman-tanaman yang cocok digunakan 

sebagai bahan pangan dan penggunaan pencegah api (sekat bakar) di seputar tenda.  

Untuk sebagian besar ekosisitem, api adalah katalis alami untuk keragamannya 

yang memungkinkan terjadinya kestabilitan dalam ekosisitem.  Tanpa api komunitas 

berhutan menjadi seragam dan memungkinkan terjadinya pelimpahan dari jenis-jenis 

yang sama, terjadi akumulasi bahan bakar, stagnasi, dan reproduksi yang tidak memadai 

sehingga mudah diserang oleh hama dan penyakit.  

Api dan bahan bakar memegang peranan penting dalam penyiapan lahan baik  

bagi dunia usaha (kehutanan dan perkebunan) maupun bagi peladang berpindah. Selain 

mudah, murah dan cepat, juga menghasilkan mineral gratis dari abu hasil 

pembakarannya. Namun tingginya bahan bakar di areal pembakaran serta luasnya areal 

yang dibakar mengakibatkan dampak polusi udara yang hebat dengan asap hitamnya 

yang tebal yang dapat terbang jauh bahkan melintas negara tetangga sekalipun. Untuk itu 

kegiatan ini harus ditangani secara serius agar dampak negatif yang ditimbulkannya tidak 

mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.  

 
Penyiapan lahan dengan pembakaran untuk masyarakat tradisional/adat 

 
Penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian 

Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran 

Hutan dan atau Lahan menyatakan bahwa ”penanggulangan kebakaran lahan tidak 



berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan 

kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut sampai di luar areal ladang dan 

kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan 

ladang dan kebun”.   

 

Masyarakat tradisional/adat 

 

Menurut Sardjono (2004), masyarakat lokal tradisional (local traditional 

community) yaitu masyarakat yang sudah berada turun temurun di dalam atau sekitar 

hutan, baik yang saat ini sudah atau belum bertempat tinggal pada suatu desa yang 

definitif, tetapi masih memiliki dan mempraktekkan kelembagaan (organisasi, struktur 

dan norma) adat dan teknologi tradisionalnya dalam kehidupan sehari-hari (termasuk 

dalam mengelola sumberdaya hutan sebagai sumber utama kehidupan dan penghidupan 

disamping kegiatan perladangan dan perkebunan tradisional). Umumnya kelompok ini 

merupakan masyarakat asli, yang relatif bersifat homogen (dari satu etnik dan memiliki 

hubungan kekerabatan yang erat), lokasi tempat tinggalnya terpencil atau terisolir 

(khususnya dari kegiatan pembangunan) dan oleh karenanya fasilitas fisik dan prasarana 

sosial lainnya tertinggal (termasuk pendidikan dan kesehatan), serta pola dan orientasi 

hidupnya sederhana (bahkan ada beberapa kelompok yang masih bersifat tertutup 

terhadap orang asing). 

 Masyarakat tradisional (Anonimous, 1998), masih menerapkan sistem-sistem 

tradisional dalam penyiapan lahannya dan merupakan salah satu sumber mata 

pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dalam sistem 

perladangan mereka hanya menggunakan lahan yang relatif kecil (tipe perladangan 

subsistem). Secara normal setiap kepala keluarga hanya mampu membuka hutan rata-rata 

1 ha/tahun untuk dijadikan ladang. 

 Masyarakat tradisional juga diyakini memiliki kearifan dalam mengelola 

sumberdaya hutan termasuk penggunaan api dalam penyiapan dan penggunaan lahan 

untuk ladang atau kebun. Kearifan tradisioanl (termasuk di dalamnya kearifan 

lingkungan) merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat 

tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan 



model-model pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (Zakaria, 1994 dalam 

Sardjono, 2004). Pengetahuan dimaksud merupakan citra lingkungan tradisional yang 

didasarkan pada sistem religi, yang bercorak kosmis magis dan memandang manusia 

adalah bagian dari alam lingkungan itu sendiri, dimana terdapat roh-roh yang bertugas 

menjaga keseimbangannya. Oleh karenanya untuk menghindarkan bencana atau 

malapetaka yang bisa mengancam kehidupannya, manusia wajib menjaga hubungannya 

dengan alam semesta termasuk dalam pemanfaatannya harus bijaksana dan 

bertanggungjawab. 

Hairansyah (2003) menyatakan bahwa masyarakat adat mempunyai kearifan lokal 

dalam bertani yang tidak perlu diragukan lagi. Pada dasarnya mereka sangat bergantung 

pada alam, karena itu masyarakat adat akan senantiasa menjaga keseimbangan alam.  

 

TAHAPAN DALAM PENYIAPAN LAHAN DENGAN PEMBAKARAN 

 

Dalam melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran khususnya yang biasa 

dilakukan oleh masyarakat adat/tradisional adalah mereka lebih mengedepankan upaya 

pencegahan diatas segala-galanya. Hal itu mereka lakukan supaya areal yang terbakar 

nantinya tidak akan merembet ke lahan non target sehingga akan menimbulkan konflik 

dengan tetangganya (hal yang mereka sangat hindarkan). Selain itu mereka tidak ingin 

dalam pembakaran tersisa bagian yang tidak terbakar. Oleh karena itu dalam rangka 

penyiapan lahan dengan pembakaran terdapat beberapa tahapan yang biasanya mereka 

lakukan sehingga tujuan pembakaran dapat tercapai dengan baik. Belakangan banyak 

juga terdapat kejadian dimana akibat kegiatan pembakaran telah mengakibatkan terbakar 

pula areal non target dan mereka mengatasnamankan masyarakat, namun terbukti bahwa 

yang melakukan kegiatan pebakaran tersebut sesungguhnya bukan masyarakat 

adat/tradisional namun sesungguhnya adalah mereka yang mengaku sebagai masyarakat 

adat/tradisional.  

Tahapan dalam penyiapan lahan dengan pembakaran yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat tradisional di Sumatera Selatan berdasarkan informasi yang berhasil 

dihimpun adalah sebagai berikut: 

 



1. Persiapan bahan bakar 
 
 Berdasarkan kebiasaan masyarakat adat/tradisional khususnya di wilayah 

Sumatera Selatan terungkap bahwa pada tahapan ini  terdapat pula beberapa kegiatan 

yang mereka lakukan: 

a. Penebangan dan penebasan 

 Semua pohon besar yang terdapat di dalam areal yang akn dibuka/bakar biasanya 

mereka tebang terlebih dahulu baik berdiameter besar maupun kecil, namun biasanya 

hanya terdapat 1 atau 2 pohon saja yang berdimater besar (> 10 cm) karena areal yang 

akan dibuka/bakar merupakan hutan sekunder terganggu. Alat yang biasa digunakan 

adalah gergaji dan kapak. Pekerjaan tampak begitu cepat dan mudah dilakukan karena 

seluruh anggota keluarga yang memiiki areal tersebut ikut terlibat bersama-sama saling 

bantu membantu. Pohon yang berdiameter besar (> 10 cm) selain mereka gunakan untuk 

keperluan rumah, sebagian mereka gunakan juga untuk membuat pagar pembatas dengan 

areal tetangganya. Belakangan tidak sedikit diantara mereka yang menggunakan chain 

saw. Tidak sedikit diantara mereka juga melakukan pencincangan bagi log-log yang 

mereka anggap nantinya tidak akan dengan mudah terbakar, alat yang biasanya 

digunakan adalah parang. Loga yang berdiameter kecil biasanya mereka biarkan di areal 

yang akan dibakar. Untuk tumbuhan bawah biasanya mereka lakukan penebasan. 

 
b. Pengeringan 

 Setelah penebangan, penebasan, pencincangan dan pengaturan bahan bakar 

dilakukan di areal yang akan dibakar maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan 

pengeringan terhadap bahan bakar yang sudah mereka siapkan tersebut sebelumnya. 

Tujuan pengeringan selain menurunkan kadar air dari bahan bakar yang akan dibakar, 

mereka juga berharap bahan bakar yang mereka siapan akan menjadi lebih mudah 

terbakar dan relatif mudah dikendalikan ketika pembakaran dilakukan. Menurut mereka 

pengeringan bahan bakar menjadi salah satu unsur penting dalam melakukan 

pembakaran, karena bila tidak merata kekeringan bahan bakarnya maka tidak sedikit 

bahan bakar yang tidak terbakar dan hal ini tidak baik karena akan merupakan salah satu 

sumber timbulnya hama dan penyakit. 



 Lamannya pengeringan bahan bakar sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan 

dan bahan bakar yang akan dibakar. De ngan potensi bahan bakar yang rendah sekitar 20-

30 ton/ha biasanya hanya membutuhkan waktu 2-3 minggu saja. Kegiatan pengeringan 

bila dilakukan lebih lama akan mengakibatkan tumbuhan bawah tumbuh kembali 

sehingga akan menghambat proses pembakaran. 

 
c. Pembuatan sekat bakar 

 Sekat bakar dibuat dengan cara membersihkan lahan disekitar areal yang akan 

dibakar dengan lebar sekitar 2-3 meter, tergantung dari luasnya areal yang akan dibakar 

serta tingginya tumpukan bahan bakar yang tersedia, makin luas dan makin tebal akan 

membuat panjang nyala (flame length) akan semakin panjang apalagi dibantu oleh angin 

sehingga sekat bakarpun akan makin lebar. Sekat bakar ini harus benar-beran bersih dari 

bahan bakar sehingga proses penjalaran melalui bahan bakar pada sekat bakar tersebut 

tidak terjadi. Sekat bakar ini dapat dibuat dengan menggunakan parang dan cangkul. 

Biasanya pembuatan sekat bakar ini dilakukan menjelang akhir dari waktu pengeringan. 

 

d. Pemagaran 

  Sebelum pembakaran ladang dilakukan maka terlebih dahulu si pemilik lahan atau 

kelompoknya membatasi ladang mereka yang akan dibakar dengan ladang milik orang 

lain yang berdekatan, biasanya menggunakan batang atau ranting. 

 Pemagaran ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan agar hewan ataupun 

ternak tidak dapat masuk ke dalam ladangnya pada saat pembakaran dan pada saat 

ladangnya akan ditanami atau pada saat panen karena tentu saja akan merusak isi ladang. 

Selain itu juga untuk menghindari terjadinya keributan seandainya api meloncat dan 

masuk ke lahan milik orang lain. Namun ada pula peladang yang tidak memagari 

ladangnya bahkan ada juga yang memagarnya setelah pembakaran usai. 

 

2. Pembakaran 
 
 Pembakaran dilakukan bila kondisi lingkungan (kecepatan angin dan arah, suhu 

dan kelembaban) serta waktu pembakaran mendukung. 

 



a. Waktu pembakaran 
 
 Hasil observasi dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penduduk 

biasanya melakukan pembakaran antara pukul 14.00-16.00 dimana pada waktu ini angin 

tampak stabil dan tidak berubah-ubah, sehingga relatif dapat dikendalikan. Pembakaran 

di waktu pagi hari jarang dilakukan selain karena kelembaban masih tinggi sehingga 

proses penjalaran api akan terganggu juga tidak dikhawatirkan hasil pembakaran tidak 

merata. Sementara pada sore atau malam hari juga jarang dilakukan karena akan sulit 

mendapatkan bantuan bila kebakaran menjadi tidak terkendali. Suhu ketika pembakaran 

dilakukan biasanya berkisar antara 30-35oC, kelembaban relatif 70-80 %, kecepatan 

angin 1,6-1,8 m/detik dan kadar air bahan bakar rata-rata 20 %. 

 
b. Pembakaran 
  

Tehnik pembakaran merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan pembakaran selain bahan bakar harus terbakar juga untuk mencegah agar 

pembakaran tersebut tidak melebar ke areal non target sehingga menjadi masalah baru. 

Banyak cara yang digunakan oleh pemabakar tradisional yang tahu betul bagaimana cara 

menyiapkan lahan dengan pembakaran, salah satu metoda/tehnik yang sering digunakan 

adalah tehnik melingkar (ring method). Dengan cara ini maka penjalaran api benar-benar 

dapat dikendalikan karena api akan berakhir di tengah. Kegiatan pembakaran dengan cara 

ini membutuhkan beberapa orang pembakar, dan biasanya 1 ha lahan yang akan dibakar 

membutuhkan sekitar 3 orang pembakar. Ketiga pembakar ini menjalankan tugasnya 

dibawah satu orang komando/perintah. Pembakaran dapat mengikuti arah jarum jam atau 

melawan arah jarum jam tergantung dari arah dan kecepatan angin. Pembakar pertama 

menuju pembakar ke dua dan kemudian pembakar ketiga menuju pembakar  pertama. 

Pembakar pertama bergerak menuju pembakar ke dua setelah bahan bakar yang berada 

didepannya terbakar, kalau tidak terbakar maka harus ditunggu sampai terbakar. 

3.  Pembersihan Lahan 

 Pada beberapa tempat biasanya agar kegiatan penanaman lebih mudah dan 

persaingan terhadap gulma sedikit sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik maka 

dilakukan upaya pembersihan lahan bekas dibakar. 



Sisa ranting dan kayu-kayu besar yang tidak habis terbakar dikumpulkan dan dipilih 

untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Setelah pengumpulan biasanya terdapat onggokan-

onggokan ranting tengah lahan, umumnya ditempatkan ke titik -titik tertentu yang 

dianggap tanahnya belum masak tersebut.  

 

                         
  

Gambar 1. Contoh kegiatan penyiapan lahan 

 

 

 
 
 



Gambar 2. Contoh kegiatan pembakaran 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Contoh api bergerak ke tengah areal pembakaran 
 
 
 
 

 
 



Gambar 4. Contoh kondisi lahan setelah pembakaran 
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