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PENDAHULUAN 
 
 
FFPCP mulai bekerja di Palembang, propinsi Sumatera Selatan pada bulan Juni 1995 
dengan Tujuan Umum, “ Untuk menyediakan dukungan, pedoman dan bantuan teknis 
dalam Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan rasional” dan dengan tujuan khusus, 
“Untuk menyusun system pencegahan dan pengendalian kebakaran yang terintegrasi, yang 
melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait. 
 
Proyek ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2001 dan sepertinya sekaranglah waktu 
yang tepat untuk merangkum penemuan-penemuan penting dan rekomendasi – 
rekomendasi yang dihasilkan proyek ini selama enam tahun terakhir ini. Kami menetapkan 
tindakan ini dengan merangkum tulisan-tulisan dari enam belas laporan yang telah 
diterbitkan oleh FFPCP sejak tahun 1998 dalam satu jilid. Hal terakhir yang menjadi pusat 
perhatian adalah tidak terabaikannya laporan-laporan yang disiapkan terlebih dahulu untuk 
disirkulasikan dilingkungan Departemen kehutanan dan Komisi Eropa. Ketika FFPCP 
mulai mengetahui sedikit mengenai kebakaran vegetasi di Sumatera dan penemuan awal 
tersebut merupakan dasar untuk pengembangan lebih lanjut. 
 
Rangkuman tersebut dikelompokkan dalam enam judul: 
• Sebab-sebab kebakaran, 
• Pendidikan Lingkungan, 
• Sejarah Kebakaran 
• Pelatihan Pemadam Kebakaran, 
• Pengelolaan Kebakaran, 
• Penanggulangan Kebakaran, dan 
• Penduan-Panduan Teknis 
 
Dalam prakteknya, setiap topik sangat terkait dan gambaran keseluruhan harus dimengerti 
ketika menyusun agenda untuk mengelola kebakaran. Tema kebijakan penggunaan lahan 
yang arif dan perencanaan penggunaan lahan yang hati-hati terus-menerus dinyatakan 
dalam laporan-laporan tersebut; keduanya sangat mendasar dalam pengelolaan kebakaran 
yang efektif namun masih dalam awal perkembangannya di Indonesia.  
 
Termasuk dalam buku ini adalah CD ROM (dalam format pdf) sebagai referensi yang 
mudah yang memuat ke-enambelas laporan yang dirangkum di sini secara utuh. Dalam 
disk tersebut kami juga menyertakan materi yang karena keterbatasan waktu menghalangi 
kami untuk menerbitkannya namun sudah dimuat dalam website-nya FFPCP menjelang 
berakhirnya proyek ini. Hal tersebut mencakup: 
• Laporan-laporan dan artikel-artikel yang terakhir 
• Inisiatif pelatihan kebakaran yang terakhir 
• Bagan Index Kekeringan dari Keech-Bryan 
• Bagan Curah Hujan 
• Koleksi foto, dan  
• Sebuah daftar artikel-artikel terpilih mengenai kebakaran vegetasi dari Koran – Koran 

yang terbit di Indonesia 



 
 
 

Banyak yang masih harus dilakukan sebelum propinsi Sumatera Selatan, Sumatera dan 
Indonesia secara keseluruhan, berada pada keadaan yang jelas lebih baik di lapangan untuk 
menghadapi tahun kering el-nino yang tidak terelakkan. Kemampuan penanggulangan di 
setiap tingkatan masih tetap terlemah, bahkan tidak pernah terwujud. Bagaimanapun juga, 
untuk memahami bagaimana, kapan dan dimana “masalah kebakaran” akan muncul, 
propinsi ini masih jauh lebih bagus ketimbang tahun 1995. Jadi ssekarang saatnya untuk 
secara bijaksana mengarahkan sumber-sumber pengelolaan kebakaran dan keuangan yang 
terbatas, tetapi membuahkan hasil  yang terbaik. 
 
Dalam kesadaran akan kebutuhan dukungan lanjutan, Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia 
telah menyetujui untuk pendanaan sebuah Proyek Pengelolaan Kebakaran Hutan di 
Sumatera Selatan “lanjutan”. SSFFMP diproyeksikan akan mulai bekerja pada bulan April 
2001 dan akan berlangsung selama 5 tahun.  Tujuan khusus proyek ini dinyatakan dalam 
kesepakatan antar pemerintah sebagai, “ Untuk menyusun pengelolaan kebakaran di 
tingkat pedesaan, kecamatan, kabupaten dan propinsi di seluruh Sumatera Selatan, dimana 
masyarakat local, perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah bekerja 
sama secara efektif mengurangi terjadinya kebakaran yang tidak terkontrol dan dampak-
dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan”. 
 
Proyek baru ini akan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, 
lembaga utama yang ditugaskan untuk pengelolaan kebakaran di propinsi tersebut, dan 
dibawah arahan Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Pemerintah Daerah). 
 
Perubahan nama proyek tersebut menggambarkan pengakuan bahwa pengelolaan 
kebakaran merupakan satu elemen dari pengelolaan hutan lestari dan, dengana demikian, 
termasuk didalamnya pencegahan dan kesiapan seperti pengendalian dan rehabilitasi. Kami 
berharap proyek baru ini akan berhasil. 
 
 
M. Roderick Bowen                                       Ir. H. Syaiful Ramadhan 
Pimpinan Proyek FFPCP     Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan 
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SEBAB - SEBAB KEBAKARAN 
 
 
 

PENGELOLAAN LAHAN DI PROPINSI SUMATERA 
SELATAN, INDONESIA. MEMADAMKAN KEBAKARAN: 
MASALAH KELEMBAGAAN DALAM KEBAKARAN 
TANAMAN  
 
(LAND MANAGEMENT IN SOUTH SUMATRA PROVINCE, INDONESIA. 
FANNING THE FLAMES: THE INSTITUTIONAL CAUSES OF VEGETATION 
FIRES) 
 
J.M. Bompard and P. Guizol 
 
European Union and Ministry of Forestry. Forest Fire Prevention and Control Project, and Kanwil 
Kehutanan, Palembang. 90 pp. (1999). 
 
Kebijaksanaan dan peraturan mengenai 
manajemen lahan di tingkat nasional dan 
propinsi, serta bagaimana aturan tersebut di-
implementasikan di lapangan, sangat 
mempengaruhi kelakuan dan tindak tanduk 
individu dan kelompok terkait dalam 
pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. 
 
Faktor institusi secara langsung dan tidak 
langsung mempengaruhi besarnya kerusakan 
yang diakibatkan oleh kebakaran vegetasi di 
Sumatera Selatan, pada tahun 1997 maupun 
sekarang dan di masa mendatang. Faktor 
tersebut dipelajari dalam proyek FFPCP untuk 
memberikan jalan keluar guna melaksanakan 
sebuah sistem integrasi pencegahan kebakaran 
vegetasi. 
 
Penduduk lokal tidak mempunyai cukup hak 
dalam penggunaan lahan dan sumber alam. 
Mereka tidak diikut sertakan dalam proses 
pengambilan keputusan yang mempengaruhi 
tata guna lahan dan juga dalam pembagian hasil 
yang diperoleh dari eksploitasi hutan. 
 
Penduduk lokal secara sistematik tetap berada 
di posisi yang lemah dalam hubungannya 
dengan aparat pemerintahan dan pemilik modal. 
Sejak penghapusan hukum marga yang lebih 
demokratis, institusi pemerintahan di tingkat 
desa tidak lagi mewakili aspirasi masyarakat.  

 
 
Tidak cukupnya kebijaksanaan tata guna lahan 
juga menyebabkan banyak timbul sejumlah 
kebakaran. Formulasi kebijaksanaan tata guna 
lahan dan hutan telah dan terus berlanjut 
didominasi oleh pemerintah pusat dan Presiden 
(sampai desentralisasi pada bulan Januari 2001), 
dengan sedikit memperhatikan pemerintahan di 
tingkat propinsi, kabupaten, dan lebih lagi 
penduduk lokal. 
 



 
 
 

Tumpang tindih dari berbagai struktur 
administratif di Jakarta dan di dalam propinsi, 
menciptakan banyak kekuasaan administratif, 
mengarahkan permasalahan menjadi lebih 
kompleks dan menciptakan berbagai prosedur 
yang tak jelas. Dalam masalah kebakaran 
vegetasi ini, tidak jelas institusi mana yang 
mempunyai tanggung jawab. 
 
Kelemahan perencanaan tata guna lahan pada 
tingkat propinsi dan kabupaten adalah 
kekurangan terbesar dalam setiap rencana 
pencegahan kebakaran vegetasi. Resiko 
kebakaran tidak pernah diperhitungkan dalam 
perencanaan lahan serta prosedur 
mengalokasikan lahan untuk perkebunan dan 
melepaskan kawasan hutan untuk dikonversi, 
kurang dihargai karena proses ini tidak 
transparan dan kurang terkontrol, dan ada 
kekurangan dalam penetapan hukum. 
 
Dengan alasan untuk proses pengembangan 
yang cepat sebagai prioritas utama, 
pemerintahan di tingkat propinsi mendukung 
pengusaha yang sebenarnya mendahulukan 
kepentingan jangka pendek tanpa 
memperhatikan akibat jangka panjang yang 
akan terjadi. Kebakaran vegetasi yang sering 
terjadi adalah sebagai akibat kebijaksanaan 
yang bertujuan untuk membuka hutan dan 
konversi lahan hutan. Penebangan hutan yang 
berlebihan dimungkinkan oleh kebijaksanaan 
kehutanan yang khusus dan penegakan 
peraturan yang lemah. Kurang pengawasan atau 
tidak adanya perhatian, terutama di daerah 
lahan basah, adalah sangat lumrah sehingga 
pengusaha yang tidak bertanggung jawab 
mempersiapkan kondisi kebakaran vegetasi 
yang luas. Insentif disediakan bagi pengusaha 
konsesi hutan untuk mengembangkan hutan 
tanaman industri (HPHTI) dalam skala besar, 
sementara resiko bahaya kebakaran vegetasi 
pada tahun pertama tidak diperhitungkan secara 
masak. 
 
Program transmigrasi di lahan kering 
melibatkan pembukaan lahan dalam skala besar 
yang akan menciptakan lahan alang-alang 
(Imperata cylindrica). Drainasi yang dibuat di 
areal transmigrasi pasang surut menjadikan 
hutan rawa yang berdekatan menjadi lebih 
kering dan rawan kebakaran di tahun-tahun El 
Nino. Perencanaan yang tidak matang 

mengakibatkan lahan tersebut menjadi tempat 
yang tidak berguna dan kemudian akan 
ditelantarkan, dan pada akhirnya terbakar. 
 
Sistem fiskal adalah merupakan insentif bagi 
pemerintahan lokal untuk memberikan izin 
pengkonversian lahan hutan menjadi 
perkebunan. 
 
Desain proyek untuk masa yang akan datang 
dalam pencegahan kebakaran vegetasi harus 
mengingat persepsi dan kepentingan semua 
pihak yang terkait, terutama penduduk lokal. 
Terdapat resiko tidak konsistennya antara yang 
direncanakan dalam proyek dan kenyataan yang 
terjadi bila ternyata proyek tersebut terlalu 
dipengaruhi oleh pandangan internasional atau 
nasional. Pandangan di tingkat desa mengenai 
tata guna sumber daya alam dapat bervariasi 
dari satu tempat dengan tempat lainnya, tetapi 
pada dasarnya menuntut ‘pemanfaatan yang 
bijaksana’: sehingga mereka dapat membentuk 
basis yang mendahulukan kepentingan 
penduduk lokal sama baiknya dalam pencapaian 
tujuan pencegahan kebakaran vegetasi di 
tingkat nasional dan internasional. 
 
Pada tingkat nasional, kerangka hukum dan 
peraturan memerlukan revisi untuk keberhasilan 
mencapai tujuan yang diharapkan dalam 
perbaikan tata guna lahan yang diintegrasikan 
dengan pencegahan bahaya kebakaran. 
 
Pada tingkat propinsi dan lokal di Sumatera 
Selatan, integrasi dari pencegahan kebakaran 
dan tata guna lahan membutuhkan bantuan dan 
dukungan kepada organisasi masyarakat di 
tingkat desa supaya mereka bisa mampu dan 
diakui sebagai ‘partner’ dalam pengambilan 
keputusan mengenai tata guna lahan dan 
pencegahan resiko kebakaran (seperti partisipasi 
dalam perencanaan dan pemetaan tata guna 
lahan, dalam pengidentifikasian prioritas 
pencegahan bahaya kebakaran di tingkat desa, 
dan menyangkut juga kesempatan untuk 
mendapatkan kredit). 
 
Sokongan untuk memajukan proses-proses 
penengah dalam pencapaian persetujuan antara 
penduduk setempat dengan pihak kepentingan 
lain, seperti konsesi mengenai batas wilayah, dll 
untuk memperkuat kapasitas instansi-instansi 



 
 
 

yang merupakan kunci dalam perencanaan tata 
guna lahan di tingkat propinsi dan kabupaten. 
 
Organisasi penyuluhan lapangan kehutanan 
perlu didukung (antara lain melalui pelatihan) 
untuk bekerja dalam kerjasama yang lebih erat 
dengan aktifitas pengembangan pedesaan yang 
dilakukan oleh Departemen Perkebunan dan 
Pertanian. 
  

Pada lahan rawa adalah perlu dikuranginya 
resiko terjadinya kebakaran gambut yang 
berhubungan dengan penanaman padi sistem 
sonor di tahun El Nino. Rencana pencegahan 
kebakaran perlu dibuat sebagai prioritas segera 
untuk lahan rawa di pesisir. Hal ini seharusnya 
memberikan berbagai jalan keluar untuk 
melindungi hutan rawa (gambut dan bukan 
gambut) yang masih tersisa dalam kondisi baik 
di bagian selatan Sumatera. 
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KEBAKARAN YANG DISEBABKAN OLEH MANUSIA DI 
INDONESIA: SUATU TINJAUAN DARI SUMATERA  
 
(ANTHROPOGENIC FIRES IN INDONESIA: A VIEW FROM SUMATRA) 
 
M.R. Bowen, J.M. Bompard, I.P. Anderson, P. Guizol and A. Gouyon 
 
European Union and Ministry of Forestry. Forest Fire Prevention and Control Project, and Kanwil 
Kehutanan, Palembang. 26 pp. Reprinted from, 'Forest Fire And Regional Haze In Southeast Asia' Editors 
M. Radojevic and P. Eaton. Nova Science, New York, USA 
 
Hal yang aman untuk menyatakan bahwa semua 
kebakaran tanaman yang terjadi di areal hutan 
inti di Kalimantan, Sumatera dan Irian Jaya 
disebabkan oleh manusia. Kebakaran yang 
terjadi karena serangan petir sangat jarang 
terjadi pada kondisi seperti di Indonesia, 
kebakaran lapisan batu bara menyebabkan 
kerusakan yang tidak seberapa dan sangat 
terlokalisasi dan – seperti dimanapun di seluruh 
dunia – putung rokok sangatlah tidak penting. 
Pemicu api seringkali disebut namun tidak ada 
bukti yang dikemukakan, dan meskipun di 
daerah dimana tekanan konflik lahan sangat 
tinggi, pemicu api merupakan hal terakhir 
dalam daftar penyebab kebakaran tanaman. 
Terdapat kebakaran liar dalam jumlah yang 
kecil dalam pengertian, “setiap kebakaran yang 
tidak menunjang tujuan pengelolaan dan untuk 
itu membutuhkan penanganan”, dimanapun di 
Indonesia dalam tahun-tahun kering. 
Bagaimanapun juga dalam kekeringan akibat el-
Nino, jumlah kebakaran yang dimonitor 
menggunakan satelit NOAA mencapai ribuan 
tiap harinya. Baik penggunaan api dalam 
pengelolaan lahan maupun catatan tentang 
kebakaran tanaman di Indonesia sejak tahun 
1980.  Peran yang dimainkan oleh tiga lembaga 
utama pemerintahan yang bertanggung jawab 
pada pengelolaan lahan sudah didiskusikan dan 
referensi khusus sudah disimpulkan bahwa 
fungsi yang saling tumpah tindih, dan difusi 
tanggung jawab, memberikan kontribusi yang 
sangat besar dalam masalah kebakaran. 
 
Dengan cara yang sama kerangka penegakan 
hukum yang menentukan pengelolaan 
kebakaran ditinjau ulang. Telah dicatat bahwa 
banyak usaha sudah dicurahkan pada penetapan 
mekanisme pengendalian kebakaran sementara 
pemerintah seperti biasa tetap memberikan ijin 
penggunaan api untuk membersihkan jutaan 

 

 
 
hektar lahan perkebunan yang terus berlanjut 
tanpa pengawasan yang sebenarnya dan tidak 
ada sedikitpun kemauan untuk menyelidiki, 
apalagi menuntut, perusahaan-perusahaan yang 
dicurigai melanggar peraturan-peraturan 
penggunaan api. Sudah disimpulkan bahwa 
penyelesaian masalah kebakaran di Indonesia 
sebagian besar terletak dalam peningkatan 
perencanaan penggunaan lahan ditingkat lokal 
dan memperkuat pengelolaan setempat, secara 
bersamaan membantu perkembangan inisiatif 
lokal dan memberikan otonomi daerah. 
Kelanjutan pendekatan birokrasi atas-bawah 
dalam pengelolaan kebakaran yang difokuskan 
pada penanganan kebakaran akan gagal dalam 
pelaksanaannya di lapangan pada masa 
kekeringan akibat El Nino yang akan datang 
seperti yang terjadi pada tahun 1997.
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KEBAKARAN TANAMAN DI SUMATERA, INDONESIA. 
PERTANIAN KELAPA SAWIT DI LAHAN BASAH 
SUMATERA, INDONESIA: PENGEMBANGAN ATAU 
PERUSAKAN? 
 
(VEGETATION FIRES IN SUMATRA, INDONESIA. OIL PALM AGRICULTURE IN 
THE WETLANDS OF SUMATRA: DESTRUCTION OR DEVELOPMENT?). 
 
H.J. Sargeant  
 
Kebakaran vegetasi di Sumatera, Indonesia. Pertanian kelapa sawit di lahan basah Sumatera: perusakan 
atau pembangunan? H.J. Sargeant (2001). Proyek Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Uni 
Eropa dengan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan. Uni Eropa dan Departemen Kehutanan, 
Jakarta, Indonesia, 50 pp. 
 
Sepuluh konglomerat terbesar mempelopori 
peningkatan industri kelapa sawit di Indonesia. 
Mereka didorong oleh kesadaran pemerintah 
akan kebutuhan untuk mengurangi kemiskinan, 
menyediakan bahan makanan dan lapangan 
kerja berbasis perekonomian yang kuat, 
kelestarian bagi populasi penduduk yang besar, 
dan meningkat dengan cepat. Total luas 
tanaman di seluruh Indonesia saat ini 
diperkirakan sebesar 2.8 juta hektar.  
 
Bagaimanapun juga perkebunan menghadapi 
kritik yang memuncak, terutama karena 
penggunaan api untuk membersihkan lahan 
baru. Tuduhan tersebut banyak ditujukan 
terhadap perusahaan-perusahaan yang 
beroperasi di Sumatera, termasuk yang berskala 
kecil, menguasai 2,1 juta ha. Banyak 
perusahaan-perusahaan baru mengambil tempat  
di 11.5 juta ha lahan basah, dan sering juga di 
lahan gambut. Pembakaran yang awalnya 
dipergunakan untuk puing kayu masuk ke 
dalam gambut yang kemudian berlanjut menjadi 
pembakaran tak sempurna dan menyebarkan 
kabut asap tebal yang berlangsung lama setelah 
api di permukaan padam.  
 
Hukum di Indonesia secara tegas melarang 
penggunaan api untuk membersihkan lahan. 
Namun demikian pengadilan, dengan berbagai 
alasan, masih enggan untuk menghukum 
perusahaan-perusahaan yang melakukan 
pembakaran. Data yang diambil dari satelit dan 
citra penginderaan jauh memperlihatkan lokasi-
lokasi kebakaran dengan waktu dan tempat 
yang tepat. Bekas kebakaran akan tetap terlihat 
setidaknya selama tiga tahun. Meskipun sampai  

 

 
 
sekarang banyak yang lolos dari hukuman, 
perusahaan-perusahaan kelapa sawit harus 
menerima kenyataan, bahwa kebakaran yang 
mereka sebabkan sudah diketahui dan informasi 
ini tersedia bebas di seluruh penjuru dunia. 
 
Tidak ada alasan kuat dalam menggunakan api 
untuk membersihkan lahan tanaman baru. Biaya 
pembangunan perkebunan dari langkah pertama 
yaitu persetujuan pemerintah sampai pada 
pelaksanaan produksi tidak berbeda antara 
lahan tersebut dibersihkan sepenuhnya 
menggunakan sistem mekanik yang berarti 
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tanpa pembakaran, atau dibersihkan secara 
mekanik dan serpihnya kemudian dibakar. 
Perusahaan-perusahaan terkemuka sudah 
menyadari akan hal tersebut dan mulai 
menggalakkan pembersihan lahan tanpa 
pembakaran. Namun sangat disayangkan, para 
pejabat tinggi di perusahaan-perusahaan lain 
mungkin mempunyai “kebijakan tanpa 
pembakaran” tapi hal tersebut tidak 
diterjemahkan ke dalam “pelaksanaan tanpa 
pembakaran”. Menejer tingkat menengah masih 
menyukai bersihnya lahan yang terbakar dan 
membuat api untuk  membakar serpihan. Kantor 
pusat sepertinya menutup mata tentang hal 
tersebut. 
 
 
Pembersihan lahan tanpa pembakaran harus 
menjadi standar pelaksanaan terbaik tanpa ada 
kompromi. Kelompok-kelompok lingkungan 
baik nasional maupun internasional sekarang 
melancarkan tuntutan-tuntutan terhadap 
perusahaan-perusahaan tersebut dari arah yang 
berbeda. Organisasi-organisasi itu 
memanfaatkan data lokasi dan saat kebakaran 
untuk menyakinkan bank dan lembaga-lembaga 
keuangan untuk menghentikan pinjaman 
mereka kepada perusahaan-perusahaan tersebut.  
 
Kelompok-kelompok yang sama juga mencoba 
menimbulkan kesadaran lingkungan dari 
pengguna hasil kelapa sawit. Berkembang 
kemungkinan bahwa uang yang digunakan 
untuk pembiayaan perluasan perkebunan di 
Indonesia akan menipis, dan industri kelapa 
sawit di Indonesia akan menghadapi 
pemboikotan produk oleh negara-negara barat. 
Banyak yang memilih agar tanaman dijauhkan 
dari lahan basah yang bernilai ekologi tinggi 
dan telah dipercaya bahwa kelapa sawit tidak 

akan tumbuh subur di lahan gambut. Tetapi 
rupanya hal ini salah. Dengan pengelolaan air 
yang benar dan pemberian  komponen-
komponen tiruan sampai saat ini hasil buahnya 
sangat bagus. Biaya pembangunan lebih tinggi 
karena lahan gambut membutuhkan 
pemampatan sebelum ditanami dan  penggalian 
kanal pengairan/pembuangan air, namun 
keuntungan masih memadai. 
 
Kasus dalam hal penanaman kedua dan 
seterusnya pada lahan gambut di Sumatera, 
bagaimanpun juga, sampai sekarang belum 
muncul. Jika kemampuan drainase tidak 
bertahan dalam jangka panjang (sebagai contoh 
untuk waktu 25 sampai 100 tahun), bencana 
akan terjadi. 
 
Permintaan dunia akan kelapa sawit diramalkan 
akan meningkat dari yang sekarang sebesar 20 
200 000 ton pertahun menjadi 40 000 000 ton 
pada tahun 2020. Jika permintaan itu akan 
dipenuhi, maka dibutuhkan 300 000 ha 
perkebunan baru yang harus ditanami tiap tahun 
selama 20 tahun mendatang. Kita menduga 
bahwa bagian terbesar dari lahan baru tersebut 
berasal dari Indonesia di mana masih terdapat 
banyak tenaga kerja dan lahan. Dan kita 
menduga bahwa Sumatera, yang pembangunan 
sarana prasarananya cukup bagus dan 
merupakan pusat dari tenaga kerja terlatih,  
akan menampung 1 600 000 ha dari perluasan 
tersebut. Tak dapat dielakkan bahwa sebagian 
besar perkebunan kelapa sawit baru tersebut 
akan berada di lahan basah, karena lahan kering 
yang lebih di sukai sudah habis digunakan. Kita 
menduga bahwa areal baru tersebut separuhnya 
akan di bagun oleh perkebunan dan separuhnya 
lagi oleh usaha kecil.  
 

Aspek positif yang diperankan oleh sektor 
perkebunan kelapa sawit dalam proses 
pembangunan nasional seringkali diabaikan 
dengan adanya kontroversi dalam hal perubahan 
fungsi lahan basah menjadi lahan pertanian dan 
sebagai penyebab kabut asap. Kebun itu sendiri 
sebenarnya ramah lingkungan. Sekitar 400 000 
karyawan dipekerjakan secara tetap oleh 
perkebunan dan menikmati subsidi perumahan, 
pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas 
lainnya. Lebih dari 500 000 petani mendapat 
pendapatan yang memadai dari pola kerjasama 
antara petani dan perkebunan.  

 
Dengan sistem produksi hilir dan penambahan  
industri pelayanan, jumlah penduduk (pekerja 
dan keluarganya) yang tergantung pada 
keberhasilan perkebunan kelapa sawit tersebut 
di Indonesia sekitar 4,5 juta. Dari penjualan 
kelapa sawit saat ini menyumbangkan $ 1,7 
milliar pada perekonomian Indonesia (Sumatera 
$ 1,4 milyar). Angka tersebut diharapkan 
meningkat tajam dengan pemulihan harga dari 
rendahnya harga selama 15 tahun. Jika industri 
minyak kelapa sawit di Indonesia berharap 
menyebar luaskan informasi tentang kontribusi
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yang telah mereka perankan pada pembangunan 
nasional, diperlukan kebersamaan dalam satu 
asosiasi perdagangan dan berbicara dengan satu 
suara.  
 
Tugas utama asosiasi tersebut adalah mengatur 
ativitas tiap anggotanya, dan melancarkan 
tekanan moral dan perdagangan pada 
perusahaan yang masih menggunakan api untuk 
membersihkan lahan mereka. Data lokasi 
kebakaran yang sama dapat digunakan oleh 
pihak lawan karena bebas tersedia bagi industri 
ketika orang memerlukan untuk menyangkal 
tuduhan yang tidak adil. 
 

Pembentukan Haze Prevention Group 
(Kelompok Pencegahan Asap) yang dibiayai 
oleh dua konglomerat di sektor perkebunan 
kelapa sawit dan industri kertas besar baru-baru 
ini dianggap sebagai langkah bagus untuk 
memperbaiki kenyataan dan citra perusahaan-
perusahaan tersebut. Inisiatif ini harus ditindak 
lanjuti secara nyata dan kelompok tersebut tidak 
boleh berganti hanya sekedar tameng bagi 
industri tersebut. Dialog harus dilakukan 
sungguh-sungguh dan sedini mungkin dengan 
kelompok-kelompok konservasi. Tidak satupun 
dari isu tanpa pembangunan ekonomi, 
kepunahan orang utan Sumatera, harimau dan 
badak merupakan pilihan yang bijak.
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PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN YANG 
BERKELANJUTAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN 
TANAMAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN, 
INDONESIA. HUTAN KARET  
 
(THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TREE CROPS AND THE 
PREVENTION OF VEGETATION FIRES IN SOUTH SUMATRA PROVINCE, 
INDONESIA. JUNGLE RUBBER). 
 
A. Gouyon  
 
European Union and Ministry of Forestry. Forest Fire Prevention and Control Project, and Kanwil 
Kehutanan, Palembang. 61 pp. (1999). 
 
Perubahan besar dalam tata guna lahan di 
Sumatera Selatan lebih awal bila dibandingkan 
dengan daerah-daerah lain di luar Jawa. Studi di 
propinsi ini menunjukkan bahwa hal ini akan 
terjadi dimana saja apabila metode-metode dan 
kebijaksanaan seperti sekarang terus 
berlangsung. 
 
Resiko dan bahaya kebakaran vegetasi ini telah 
diperbesar selama lebih dari dua puluh tahun 
oleh: (i) meluasnya usaha perkayuan dengan 
menggunakan teknik-teknik yang merusak, (ii) 
pembukaan lahan skala besar oleh perusahaan 
agro-industri, (iii) pembukaan lahan sebagai 
lokasi transmigrasi secara besar-besaran, (iv) 
pemanfaatan lahan oleh perusahaan dan 
pemerintah tanpa mementingkan kepentingan 
penduduk asli. 
 
Usaha perkayuan dan pembukaan lahan telah 
mengakibatkan kerentanan terhadap bahaya 
kebakaran vegetasi dan berkurangnya selimut 
hutan.  
 
Perkebunan rakyat tetap sebagai pengguna 
utama lahan di daerah dataran rendah Sumatera 
(10 juta hektar dalam skala nasional) dan 
perkebunan-perkebunan rakyat ini tetap 
menganggap perlu usaha menjaga kelestarian 
hutan dan perkebunan karena dengan demikian 
diharapkan akan menyediakan hak akan lahan 
mereka. 
 
Penduduk di dataran rendah biasanya bertanam 
padi di lahan basah, pohon buah-buahan, dan 
mengelola ladang. Ladang adalah pembukaan 
dan pembakaran lahan hutan yang kemudian  

 

 
 
diikuti dengan penanaman padi di lahan kering 
dan tanaman lainnya selama satu sampai dua 
tahun. Lahan tersebut kemudian ditinggalkan 
menjadi hutan kembali dan lama tidak ditanami 
(±20 tahun), dan untuk mengembalikan 
kesuburan tanahnya diperlukan pembakaran 
selanjutnya. Sistem ini dapat menghidupi 25 
orang per km2. Hutan yang terbengkalai tersebut 
dipenuhi oleh semak-semak. Pada saat sekarang 
ini pengenalan mengenai kemajuan teknik di 
bidang wanatani dapat mendukung lebih banyak 
jumlah penduduk tanpa harus membahayakan 
kelestarian lingkungan. Karet diperkenalkan ke 
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Indonesia pada pergantian abad dan petani 
segera menanamnya di ladang mereka.  
 
Hutan yang terbengkalai digantikan oleh 
‘wanatani karet’, sebuah campuran antara 
pohon karet yang sengaja ditanam, pohon-
pohon hutan dan pohon buah-buahan yang 
strukturnya setaraf dengan hutan sekunder. 
Setelah 30 sampai 40 tahun, pohon-pohon karet 
tersebut akan rusak dan diperbarui dengan 
sistem tebang dan bakar. Sistem ini dapat 
mendukung dan memiliki bahaya kebakaran 
vegetasi yang rendah.  
 
Wanatani karet seluas 3-5 ha. telah membuat 
petani dapat mencukupi kebutuhan rumah 
tangganya. Dalam keaneka-ragaman dan kira-
kira 80% dari penghasilan berasal dari 
penjualan lateks, dan sisanya dari usaha-usaha 
dan jenis tanaman lain.  
 
Kemampuan untuk mendapatkan pendapatan 
yang cukup tergantung dari tersedianya lahan 
baru yang akan digunakan untuk mendukung 
penyebaran populasi. 
 
Pemerintah telah memperluas batasan bagi 
perkebunan rakyat supaya mereka dapat 
menanam tanaman karet bermutu tinggi yang 
dapat menggandakan penghasilan mereka 
sampai dengan Rp 4 juta per ha. setiap 
tahunnya. Hal ini menyebabkan para petani 
dapat mempersiapkan keperluan modal untuk 
penanaman berikutnya. Jenis klon tanaman 
karet ini beresiko kebakaran yang rendah karena 
perkebunan apabila dipelihara dari rumput liar 
tidak dapat bersaing dengan tanaman jenis lain. 
 
Menanam jenis klon tanpa bantuan finansial 
adalah sangat mahal dan terlalu beresiko untuk 
kebanyakan petani yang memiliki luas tanaman 
karet kurang dari 4 ha. dan hidup secara pas-
pasan. Satu-satunya jalan bagi mereka untuk 
menambah penghasilan adalah dengan 
mengusahakan kebun karet yang lain di lahan 
yang belum ditanami. Tetapi area ini biasanya 
telah berada dekat dengan hutan areal usaha 
perkayuan, proyek transmigrasi, atau agro-
industri yang semuanya beresiko kebakaran 
tinggi. 
Perkebunan rakyat yang menjalankan sistem 
klon tersebut mendapatkan kesulitan dalam 

mengkontrol tumbuhnya semak dan alang-
alang diantara tanaman karet muda tersebut dan 
area ini rawan akan kebakaran vegetasi. 
Diperkirakan 40.000 ha. luas perkebunan rakyat 
(6.000 ha. jenis klon) yang terbakar di tahun 
1997 dengan kerugian $8,9 juta. 
 
Penggunaan teknik tanpa membakar sama 
sekali atau pembatasan jumlah pembakaran 
disarankan sebagai cara terbaik dalam 
pembukaan lahan. Hampir seluruh perusahaan 
dan perkebunan rakyat menganggap cara ini 
sangat mahal dan tidak mungkin dilakukan. 
Harus dilakukan suatu penelitian untuk dapat 
mengembangkan prosedur yang dapat 
diadaptasikan pada kondisi di Indonesia, dan 
kebijaksanaan dari pemerintah untuk 
keberhasilan metode tersebut. 
 
Promosi jangka panjang dalam penggunaan 
kayu karet, akan mengurangi volume 
pembakaran biomassa. Usaha tersebut 
dibutuhkan di Sumatera Selatan untuk 
mengidentifikasikan kelompok-kelompok 
perkebunan karet rakyat yang dapat menjual 
kayu pohon karet mereka kepada pabrik perabot 
rumah tangga di sekitar kota Palembang. Cara 
lain untuk mengurangi resiko kebakaran dan 
pada saat bersamaan menambah penghasilan 
adalah dengan menambah bantuan keuangan 
kepada perkebunan rakyat yang menanam karet 
jenis klon tetapi mendapat kesukaran dalam 
merawatnya. Proyek dapat membantu 
pemerintah daerah dengan memberikan kredit 
ringan bagi perkebunan rakyat. 
 
Bagaimanapun satu-satunya cara permanen 
untuk mengurangi jumlah kebakaran vegetasi di 
Indonesia adalah dengan mengubah 
kebijaksanaan tata guna lahan. Pada tingkat 
lokal dibutuhkan penambahan kapasitas institusi 
untuk mengembangkan keahlian dalam 
pemetaan dan partisipasi perencanaan 
penggunaan lahan. Bantuan unit tata guna lahan 
perlu diselenggarakan dan dibantu oleh donor 
pada tingkat nasional. Unit ini harus bekerja 
sama dengan instansi-instansi pemerintah, 
sektor pribadi, dan lembaga sosial masyarakat 
untuk saling bertukar informasi, mendiskusikan 
pilihan untuk mengubah dan memperpanjang 
bantuan yang bersifat teknik. Hasil pekerjaan 
tersebut harus tersedia secara menyeluruh. 
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PENDIDIKAN LINGKUNGAN 
 
 
 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN - DENGAN ARAHAN 
KHUSUS PADA PENCEGAHAN KEBAKARAN - DI 
SEKOLAH DASAR DI PROPINSI SUMATERA SELATAN, 
INDONESIA. DENGAN 'DESA ILALANG' SEBUAH CERITA 
UNTUK ANAK-ANAK DALAM BAHASA INDONESIA. 
 
(ENVIRONMENTAL EDUCATION - WITH SPECIAL REFERENCE TO FIRE 
PREVENTION - IN PRIMARY SCHOOLS IN THE PROVINCE OF SOUTH 
SUMATRA, INDONESIA. WITH ‘DESA ILALANG’, A STORY FOR CHILDREN IN 
BAHASA INDONESIA) 
 
M. Idris, S. Porte, J.M. Bompard, F. Agustono (illustrator) et al. 
 
European Union, Ministry of Forestry and Estate Crops, and Ministry of Culture and Education. Forest Fire 
Prevention and Control Project, and Kanwil Kehutanan dan Perkebunan, Palembang, in collaboration with 
Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tk I, South Sumatra. (1999) 145 pp. 
 
Pendidikan lingkungan di sekolah adalah suatu 
cara yang efektif untuk membantu pembentukan 
masyarakat yang mempunyai pengetahuan, 
kesadaran dan pemahaman akan prinsip-prinsip 
dasar alam. Hal tersebut juga akan membangun 
masyarakat yang memiliki kemampuan dan 
komitmen yang diperlukan untuk melindungi 
dan meningkatkan kualitas lingkungan. 
Bagaimanapun juga, pendidikan lingkungan di 
Indonesia masih diterapkan dalam tahap yang 
sangat awal. Secara umum sistem mengajar 
lebih didasarkan pada ingatan untuk 
memberikan jawaban yang benar daripada 
memberikan murid-murid tersebut pengetahuan 
untuk menemukan jawaban-jawaban untuk diri 
mereka sendiri melalui pengalaman, 
pemahaman dan penemuan. Dalam memberikan 
pendidikan lingkungan diperlukan sebuah 
pendekatan baru. Kesulitan tambahan adalah 
sekolah di daerah pedesaan seringkali 
mempunyai materi pendidikan yang sangat 
sedikit atau tidak mencukupi. Sebagai langkah 
awal untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
FFPCP telah memproduksi sebuah buku cerita 
untuk anak-anak sekolah Tujuan dari kegiatan 
tersebut adalah: (a) untuk kebakaran kepada 
anak-anak sekolah yang menggambarkan 
kondisi lingkungan menyampaikan pesan 
tentang pencegahan setempat dalam bentuk 

 
 
buklet yang menarik, (b) untuk mendukung 
guru-guru sekolah dasar dalam pelaksanaan 
pendidikan lingkungan, (c) untuk menyediakan 
sebuah contoh bagi pihak-pihak  lain yang 
terlibat dalam pengembangan materi 
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pendidikan. Harus dipahami bahwa pencegahan 
kebakaran bukanlah merupakan tujuan itu 
sendiri. Maksud dari pencegahan dan 
pengawasan kebakaran adalah untuk membantu 
menghentikan degradasi lingkungan lebih lanjut 
baik itu merupakan habitat alam maupun 
ekosistem pertanian yang dibuat oleh manusia. 
Jadi, penekanan lebih diberikan pada kelestarian 
sumberdaya alam daripada hanya untuk 
perlindungan hutan. Lebih lagi, pendekatan 
konservasi tidak lagi relevan di Sumatera 
Selatan, sebuah propinsi yang telah kehilangan 
hutan alamnya secara besar-besaran. Sekarang, 
isu yang berkembang adalah bagaimana 
mencegah kebakaran liar yang memberikan 
kontribusi yang sangat besar pada kerusakan 
lingkungan lebih lanjut. 
 
Kelompok sasaran adalah anak-anak kelas 5 
sekolah dasar di daerah pedesaan di 5 
kabupaten di Sumatera Selatan yang dipilih atas 
kriteria-kriteria sebagai berikut: (i) merupakan 
kelompok umur dimana presentase 
kehadirannya tinggi, (ii) anak-anak yang sudah 
mampu membaca dan menulis dalam bahasa 
Indonesia, (iii) merupakan kelompok kelas 
dengan ketersediaan waktu senggang yang 
cukup dalam kurikulum nasional (iv) sekolah-
sekolah di daerah yang paling cocok untuk 
pesan tersebut.  
 
Buklet tersebut berisi sembilan bab cerita 
tentang sebuah desa di Sumatera Selatan. Setiap 
bab berkaitan dengan tema tersebut. Kegiatan-
kegiatan untuk para murid (tugas, permainan 
dan diskusi) diusulkan di setiap akhir bab untuk 
menjamin penekanan hubungan antara tema 
yang diperkenalkan dalam cerita tersebut 
dengan lingkungan para murid itu sendiri; 
“Bagaimana hal tersebut di desa kalian 
sendiri?”. 
 
Sebuah cerita bagus yang dituliskan untuk 
menekankan bahwa pemecahan masalah-
masalah lingkungan ada pada murid-murid 
tersebut. Ide yang mengubah segala sesuatunya 
ke arah yang positif sangat didukung. Anak-
anak di pedesaan tersebut diberikan peran 
penentu dalam cerita dan memberi pelajaran 
pada anak-anak dari kota besar (Jakarta), 
tentang lingkungan desa mereka dan sekitarnya. 
Maksudnya adalah untuk membuat murid-murid 
desa tersebut merasa lebih baik dalam status 
sosial mereka, meingkatkan harga diri dan lebih 

percaya diri akan kemampuan mereka sendiri. 
Buklet tersebut mengajarkan para murid untuk 
memandang dengan sudut pandang yang baru 
pada segala sesuatu yang sudah mereka kenal. 
Hal tersebut menarik para murid untuk 
mengamati, menganalisa dan mempertanyakan 
hal-hal di sekitar mereka, dan untuk 
menemukan hubungan antara kegiatan yang 
dilakukan di desa tersebut dan lingkungannya. 
Karena titik berat buklet tersebut adalah pada 
lingkungan murid-murid sekolah dasar, hal 
tersebut akan membantu untuk meningkatkan 
perhatian mereka pada daerah mereka sendiri. 
Hal ini, pada saatnya, akan meningkatkan rasa 
tanggung jawab mereka: apa yang kamu cintai, 
harus kamu jaga. Kegiatan-kegiatan dalam 
buklet tersebut dirancang untuk merangsang 
kreativitas para guru dan murid. Banyak poin-
poin awal yang cocok untuk kegiatan lanjutan 
yang dapat ditambahkan oleh para guru 
tersebut. 
 
Bagian penting dari kegiatan ini adalah 
diproduksinya suplemen dari buklet tersebut 
yang berisi catatatan pendukung bagi para guru. 
Suplemen tersebut meliputi pendahuluan umum 
dalam pendidikan lingkungan  dan juga 
menyediakan informasi-informasi tambahan 
pada setiap kegiatan. Sketsa yang dipilih bisa 
digandakan dengan mudah dan tidak 
memerlukan fasilitas pencetak dengan kualitas 
tinggi untuk memproduksi hasil yang 
memuaskan. 
 
Sebagian dari konsep buklet tersebut telah 
diujicobakan oleh sebuah kelompok pengajar di 
Gunung Megang, di Kabupaten Muara Enim. 
Dari percobaan tersebut menunjukkan bahwa 
para guru dan murid menyukai materi tersebut 
dan mereka juga memberikan umpan balik yang 
sangat berguna untuk perbaikan lebih lanjut. 
Pendamping dari Departemen Kehutanan 
Sumatera Selatan dan pegawai dari Departemen 
Pendidikan juga membantu dalam proses 
evaluasi dan revisi konsep tersebut secara 
berulang-ulang. 
 
Beberapa bulan setelah buklet tersebut 
disebarkan, pengamat-pengamat harus 
mendatangi sekolah-sekolah tersebut untuk 
memeriksa: (i) berapa banyak buklet yang 
sudah diterima oleh sekolah (ii) seberapa sering 
buklet tersebut digunakan, dan (iii) seberapa 
baik dampak dari buklet yang sudah diterima.
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SEJARAH KEBAKARAN 
 
 

 

KEBAKARAN VEGETASI DI INDONESIA: SEJARAH 
KEBAKARAN DI BEBERAPA PROPINSI DI SUMATERA 
1996 - 1998 SEBAGAI PERKIRAAN DAERAH YANG 
BERESIKO DI MASA DATANG 
 
(VEGETATION FIRES IN INDONESIA: THE FIRE HISTORY OF THE SUMATRA 
PROVINCES 1996 - 1998 AS A PREDICTOR OF FUTURE AREAS AT RISK) 
 
I.P. Anderson, M.R. Bowen, I.D. Imanda and Muhnandar 
 
European Union and Ministry of Forestry and Estate Crops. Forest Fire Prevention and Control Project, 
Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II, and Kanwil Kehutanan dan Perkebunan, Palembang. 
23 pp. (1999). 
 
Kejadian-kejadian kebakaran vegetasi di pulau 
Sumatera terpantau melalui penginderaan dan 
pengolahan data satelit NOAA sejak Januari 
1996 sampai dengan Desember 1998.  
 
Jumlah kebakaran vegetasi yang terpantau pada 
bulan mana pun, sebagaimana yang dapat 
diperkirakan, tergantung dengan jumlah curah 
hujan yang turun pada periode sebelumnya dan 
pada bulan yang bersangkutan. Pada bulan-
bulan puncaknya kebakaran (Juni sampai 
dengan Oktober) pada tahun 1997 – dimana 
terjadi tahun yang luar biasa keringnya karena 
tidak adanya hujan di Sumatera bagian selatan 
dari pertengahan Mei sampai dengan 
pertengahan Nopember – terjadilah kebakaran 
dengan jumlah tiga ratus kali lebih dibanding 
pada bulan yang sama di tahun 1996 dan 1998 
yang termasuk tahun rata-rata dan tahun basah. 
 
Kebiasaan dalam pengolahan dan pemanfaatan 
lahan juga mempengaruhi baik dalam kuantitas 
maupun kualitas kebakaran. Pembukaan lahan 
dan skala besar – yang berlangsung setelah 
perambahan kayu – yang dilakukan oleh 
perusahaan kelapa sawit komersil 
mengakibatkan sejumlah kebakaran yang besar, 
yang berlangsung  lama dan luas di Propinsi 
Riau dan sedikit di Propinsi Jambi. Selama tiga 
tahun tersebut propinsi Riau adalah propinsi 
yang paling sering terjadi kebakaran baik dalam 
perhitungan jumlah kebakaran yang  
 

 
 
terpantau maupun jumlah kebakaran per 100 
km2. Pengubahan hutan alam menjadi lahan 
perkebunan/pertanian pada dasarnya di Propinsi 
Sumatera Selatan dan Lampung telah selesai. Di 
daerah tersebut, kebakaran lebih kecil dan 
mudah diatasi, umumnya terjadi sehubungan 
dengan persiapan lahan untuk musim tanam 
oleh peladang maupun petani dengan skala 
kecil. 
Walaupun di propinsi Riau terdapat jumlah 
kebakaran besar yang paling banyak, kebakaran 
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yang paling merusak ekologi serta paling menyebabkan polusi terjadi pada daerah rawa di 
Sumatera Selatan dan Jambi pada tahun 1997. 
Daerah rawa ini didominasi oleh semak belukar, 
alang-alang dan sisa-sisa hutan sekunder pada 
lahan gambut. Pada masa krisis kebakaran 
tahun 1997-1998 di Indonesia, lebih dari 80% 
dari kabut asap diperkirakan berasal dari daerah 
rawa di Sumatera bagian Timur dan Kalimantan 
bagian Selatan. Usaha dimasa lalu yang telah 
dihentikan, untuk mengeringkan tanah rawa 
untuk usaha pertanian mungkin telah 
memberikan kontribusi terhadap keganasan 
kebakaran tersebut. Kabut asap dari kebakaran 
lahan tersebut menutupi sebagian besar pulau 
Sumatera di bagian Utara Propinsi Lampung 
pada bulan September, Oktober dan awal 
Nopember 1997. Kabut asap ini juga tertiup ke 
utara dan ke timur menutupi Singapura dan 
Malaysia dan menyebabkan kerugian ekonomi 
yang cukup besar secara langsung mau pun 
tidak langsung. 
 
Dibandingkan pada propinsi lainnya terdapat 
lebih sedikit kebakaran di Propinsi Bengkulu 
pada tahun 1997. Pada ketiga propinsi – Aceh, 
Sumatera Utara dan Sumatera Barat – yang 
dipantau sesekali, jumlah kebakaran yang 
terpantau juga lebih sedikit. Khususnya yang 
terpantau oleh FFPCP pada tahun 1997 dan 
awal 1998, sejumlah kebakaran besar terdapat 
di Propinsi Sumatera Utara (dekat perbatasan 
Riau) dan sejumlah kebakaran yang 
berlangsung lama di daerah rawa di Propinsi 
Sumatera Barat. 
 
Sejarah kebakaran pulau Sumatera pada masa 
tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 
menunjukkan suatu gelombang kebakaran yang 
menjalar dari utara ke selatan pada setiap tahun. 
Puncak jumlah kebakaran di Propinsi Riau 
tertinggi di bulan-bulan sebelum Juli; di Jambi 
dari Juli sampai dengan September; di Sumatera 
Selatan pada September; dan di Lampung dari 
Agustus sampai dengan Oktober. Pada tahun-
tahun yang terdapat curah hujan rata-rata atau 
lebih di Sumatera, misalnya tahun 1996 dan 
1998, jumlah angka kebakaran secara 
keseluruhan pulau berpuncak antara bulan Juli 

sampai dengan September. Kebanyakan 
diantara kebakaran tersebut diatas, disebabkan 
oleh pembukaan lahan untuk 
pertanian/perkebunan berskala kecil sampai 
besar di daerah tanah kering. Pada tahun dengan 
curah hujan rata-rata, lahan di tanah rawa 
tergenang atau terbanjiri oleh air sepanjang 
tahun dan seringkali tidak terpengaruhi oleh 
kebakaran, terjadi beberapa kebakaran pada 
padang rumput yang disebabkan oleh persiapan 
panen. Hujan yang sering dan humiditas yang 
tinggi mengurangi polusi atmosfir yang 
diakibatkan oleh kebakaran lahan kering dan 
rawa pada tingkat yang hanya menjadi perhatian 
setempat. 
 
Konversi hutan lindung secara progresif, 
dengan menggunakan api sebagai medianya, 
berlangsung pada semua propinsi setiap 
tahunnya dibawah tekanan perkembangan 
ekonomi and pertumbuhan penduduk di 
pedesaan. Pembukaan lahan berlangsung tanpa 
peduli terhadap iklim musim dan sering kali 
adalah sebuah aktifitas yang tidak melanggar 
hukum dan sudah pasti akan berlangsung pada 
masa yang akan datang. 
 
Hutan alam pada lahan kering di dataran rendah 
pulau Sumatera di luar beberapa lokasi telah 
rusak. Lebih dari 50% dari hutan alam yang 
terdapat di tahun 1980 di pulau Sumatera telah 
rusak pada tahun 1985. Hutan primer yang 
ditutup terbatas pada daerah tertentu pada 
perbukitan Bukit Barisan yang menjadi tulang 
punggung di bagian barat pulau Sumatera, 
ditambah dengan hutan-hutan rawa di pantai 
timur. Hutan di daerah perbukitan masih utuh 
sepanjang masa 1980-1985. Beberapa 
kebakaran yang terpantau oleh NOAA dan 
tercatat selama masa tiga tahun terakhir 
menunjukkan bahwa daerah tersebut masih 
tertutup oleh hutan. Daerah perbukitan tersebut 
dianggap masih terlalu terpencil untuk kegiatan 
pertanian dan perkebunan sehingga untuk 
sementara terhindar dari perambahan seperti 
daerah-lainnya.
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KEBAKARAN TANAMAN DI SUMATERA, INDONESIA: 
REFLEKSI KEBAKARAN PADA TAHUN 1999 
 
(VEGETATION FIRES IN SUMATRA, INDONESIA: REFLECTIONS ON THE 
1999 FIRES) 
 
I.P. Anderson, I.D. Imanda, and Muhnandar 
 
European Union and Ministry of Forestry and Estate Crops. Forest Fire Prevention and Control Project, 
Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II, and Kanwil Kehutanan dan Perkebunan, Palembang. 
20 pp. (2000). 
 
Curah Hujan bulanan di tahun 1999 sesuai 
dengan rata-rata curah hujan seluruh sumatera 
untuk jangka waktu yang cukup lama, meskipun 
pada bulan Juni sampai September lebih kering 
dari biasanya di bagian selatan dari kepulauan 
tersebut. Beberapa kebakaran dalam tiap bulan, 
seperti dalam tahun-tahun non ENSO 
sebelumnya sangat berhubungan dengan curah 
hujan, ketika curah hujan dinyatakan sebagai 
kekeringan tanah atau indek kekeringan dengan 
menggunakan metoda Keetch-Byran. 
 
Adanya peningkatan jumlah kebakaran secara 
bertahap dari Sumatera bagian Tengah sampai 
dengan bagian Selatan dalam setahun. 
Kebakaran pertama terjadi tiba-tiba secara tidak 
beraturan di sebelah utara garis katulistiwa dari 
Januari sampai Juli dan berkembang mencapai 
titik tertinggi di Sumatera Selatan dan Lampung 
pada bulan September. Ada hubungan yang erat 
antara pergerakan rata-rata indeks kekeringan 
bulanan dengan jumlah kebakaran tanaman 
(titik api) yang terdeteksi dengan menggunakan 
satelit penginderaan NOAA. Di Sumatera 
hampir 23 000 titik api terdeteksi pada tahun 
1999. Dari jumlah tersebut, 95 persennya 
meliputi kebakaran kecil, penggunaan api 
terkontrol dan menyebabkan sedikit kabut asap. 
Petani dan penduduk desa menggunakan cara 
ini untuk membersihkan rumput atau alang-
alang, menjaga tanaman dan tanah milik mereka 
dari kebakaran yang tidakdi inginkan. Yang 
lebih penting untuk diperhatikan adalah 5 
persen dari kebakaran tersebut digunakan oleh 
perusahaan-perusahaan perkebunan untuk 
membakar tonggak-tonggak bekas penebangan 
hutan di lahan gambut pada lahan basah di 
pesisir pantai timur Sumatera Tengah. 
Kebakaran yang serupa juga terjadi, meskipun 
dalam skala lebih kecil, pada lahan basah 
ditengah pulau dan dipesisir  pantai barat. 

 

 
 
Kebakaran tersebut merupakan tanda awal 
adanya perkebunan kelapa sawit baru dan 
mereka mengundang kritik baik nasional 
maupun internasional ketika kabut asap dari 
Riau/Sumatera Utara meluas sampai ke 
Semenanjung Malaysia pada bulan Maret dan 
Juli. Kebakaran yang berlangsung paling lama 
dalam kurun waktu empat tahun sejak 1996 
ternyata tidak terliput oleh media masa dan 
masyarakat umum  karena kepadatan asap yang 
tebal tidak mempengaruhi aktivitas penduduk. 
Kebakaran tersebut membakar 14000 ha lahan 
basah di sebelah Timur Palembang, Sumatera 
Selatan, dan berlangsung selama 3,5 bulan. 
Kantor Wilayah Kehutanan menyebutkan hanya 
sekitar 100 ha yang terbakar. 
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ZONA KEBAKARAN DAN ANCAMANNYA PADA LAHAN 
BASAH DI SUMATERA, INDONESIA 
 
 
(FIRE ZONES AND THE THREAT TO THE WETLANDS OF SUMATRA, 
INDONESIA) 
 
I.P. Anderson and M.R. Bowen 
 
European Union and Ministry of Forestry. Forest Fire Prevention and Control project, and Departemen 
Kehutanan, Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan. 46 pp. (2000). 
 
Penggunaan api sebagai alat untuk 
membersihkan lahan untuk pertanian 
merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan di 
Indonesia. Dan, ketika penggunaanya oleh 
petani dilakukan pada saat curah hujan rata-rata 
atau di bawah rata-rata, pelaksanaanya 
menyebabkan sedikit ancaman terhadap 
lingkungan. Di Sumatera penggunaan api secara 
luas oleh perusahaan-perusahaan perkebunan 
untuk membersihkan ribuan hektar lahan, dalam 
hal ini untuk perkebunan kelapa sawit, 
merupakan masalah yang lebih 
mengkawatirkan. 
 
Lahan basah di Sumatera mencakup 11 juta 
hektar, setara dengan 23 persen total lahan. 
Sejauh ini lahan rawa terluas ditemukan di 
Propinsi Riau – 4,75 juta hektar – dan di 
Sumatera Selatan seluas 3,2 juta hektar. Lahan 
basah di kawasan pesisir timur merupakan areal 
terpenting  untuk konservasi tanaman dan 
hewan khas dan/atau yang terancam 
kepunahannya. Pengakuan oleh pemerintah 
tentang hal tersebut dinyatakan pada tahun 
1998, dengan menyatakan areal seluas 544 000 
hektar  tersebut sebagai kawasan konservasi dan 
selanjutnya seluas 597 000 ha secara resmi 
diusulkan sebagai kawasan cagar alam. 
Cadangan lahan gambut tebal (+2m) ditemukan 
di semua propinsi kecuali Bengkulu.  Areal ini 
sangat sulit dikeringkan untuk mencapai tingkat 
panen yang memadai tanpa resiko kehilangan 
oleh sebab oksidasi dan penyusutan. Meskipun 
drainase dilakukansecara baik, ancaman 
kebakaran  meningkat melampaui derajat yang 
tidak  dibolehkan, dan menempatkan resiko 
sebesar  500 t C ha-1 pada setiap meter 
kedalaman gambut. Program transmigrasi dan 
perusahaan perkebunan masuk ke daerah rawa 
 

 

 
 
tersebut tanpa menghiraukan rendahnya 
kesuburan tanah, infrastruktur yang tak 
memadai dan sejarah kegagalan pertaniannya. 
Invasi lahan basah Sumatra meningkat pesat 
didorong oleh keterbatasan pemanfaatan lahan 
kering yang dikuasai oleh hak lahan petani dan 
oleh peluang untuk menguras jenis kayu 
niagawi. Berdasar citra SPOT yang terbatas, 
data kebakaran NOAA, publikasi perusahaan 
kelapa sawit, dan kunjungan lapangan, kami 
menduga bahwa pada empat tahun Non-ENSO 
terakhir (yakni 1996, 1998, 1999 dan 2000)  
beberapa ratus ribu hektar telah dibakar untuk 
kepentingan berbagai kegiatan pertanian di 
sumatra. Sebagian besar adalah pembukaan 
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lahan berulang oleh petani sekala kecil 
sedangkan beberapa puluh ribu hektar berupa 
pembukaan lahan baru oleh perusahaan 
perkebunan.  Dari pembukaan lahan baru kami 
lebih lanjut menduga bahwa sebagian besar 
berada di lahan basah.  Paling kurang 2 juta 
hektar lahan di Sumatra telah habis terbakar 
dalam kurun waktu sepuluh sampai limabelas 
tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir 
sebanyak 30 persen kebakaran yang terdeteksi 
di Sumatra adalah di Propinsi Riau. [Riau 
mempunyai peluang frekuensi kebakaran 
tertinggi di antara seluruh propinsi di Indonesia 
dalam hal banyaknya kebakaran per kilometer 
persegi]. Propinsi ini secara cepat dan kasar 
sedang menebang sisa-sisa hutannya. 
 
Di Sumatera teridentifikasi 7 kawasan utama 
rawan kebakaran. Kawasan tersebut adalah (i) 
Sumatera Utara – perbatasan Riau, (ii) lahan 
basah Sungai Kampar di Riau, (iii) lahan basah 
di pesisir Sumatera Barat – perbatasan Sumatera 
Utara, (iv) Sumatera Barat – lahan basah 
dipesisir Bengkulu, (v) lahan basah Sungai 
Batanghari di Jambi berbatasan dengan taman 
Nasional Berbak, (vi) rawa dipedalaman 
Sumatera Selatan, dan (vii) lahan basah di 
pesisir Sumatera Selatan. 
 
Enam dari 7 zona rawan kebakaran tersebut 
mempunyai ciri-ciri yang sama yaitu berada 
dalam lahan basah yang kaya gambut. Areal 
tersebut merupakan jenis tanah yang menurut 
masyarakat setempat tidak cocok dijadikan 
lahan pertanian tradisional maupun pemukiman. 
Ada pola keteraturan mengenai alasan dan 
urutan kejadian yang mengarah pada penetapan 
zona kebakaran. Prakiraan mengenai 
pergerakan kebakaran vegetasi di Sumatera 
adalah tidak pasti, sebagaimana semua 
prakiraan lainnya. Yang menjadikan tidak jelas 
adalah seberapa lahan yang sudah dialokasikan 
untuk pengusahaan perkebunan akan tetap 
dibakar sepanjang beberapa waktu mendatang. 
Juga, seberapa permohonan yang sudah 
diajukan tetapi belum memperoleh ijin untuk 
pembangunan kebun kelapa sawit. Tambahan 
sebesar 1 juta ha pembukaan dengan 

pembakaran di Sumatra sendiri kelihatannya 
adalah dugaan yang konservatif. 
 
Setelah lima tahun ke depan kami yakin bahwa:  
• Banyaknya kebakaran pada saat tertentu dan 
selama setahun penuh, akan terus dikendalikan 
oleh curah hujan: jika tahunnya semakin basah, 
kebakaran semakin sedikit. 
• Hanya sedikit bahkan tidak ada api liar di 
Sumatra pada tahun-tahun dengan curah hujan 
rata-rata atau di atas rata-rata. 
• Cukup banyak api liar menyala selama tahun 
El Nino yang akan datang 
 
Kami juga mempunyai dugaan kuat bahwa: 
• Pembakaran untuk pembersihan lahan oleh 
industri kelapa sawit akan terus berlanjut 
beberapa tahun paling tidak di lima zona di 
antara tujuh zona yang disebutkan dalam 
laporan  ini. 
• Pencemaran asap akan terus muncul setiap 
tahun dan banyak asap berasal dari Riau 
bergerak ke Singapura dan Semenanjung 
Malaysia 
• Bilamana lahan yang sekarang belum dan 
sedang dibuka di tujuh zona kebakaran telah 
ditanami penuh maka banyaknya kebakaran di 
zona tersebut akan sangat berkurang. 
• Pembentukan zona kebakaran baru akan 
sangat bergantung pada kebijakan tataguna 
lahan dari pemerintah propinsi dan sampai batas 
tertentu ditentukan oleh situasi ekonomi industri 
perkelapa sawitan: tidak ada dugaan yang 
mantap yang dapat dibuat. 
•  “Keseimbangan api” yang baru akan tercapai 
di Sumatra secara keseluruhan dan banyaknya 
kebakaran akan kembali pada tingkat sebelum 
1996 untuk tahun-tahun dengan curah hujan 
rata-rata.  
 
Penekanan pada laporan ini adalah mengenai 
kebakaran vegetasi di Sumatra tetapi 
sebenarnya kebijakan dan praktek pemanfaatan 
lahan dari pemerintah dan pencari keuntungan 
sesaatlah yang menjadi sebab hilangnya hutan; 
zona kebakaran hanya merupakan tanda saja. 
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PELATIHAN PEMADAMAN KEBAKARAN 
 
 

 

PELATIHAN PEMADAM KEBAKARAN HUTAN DI 
INDONESIA 
 
(THE TRAINING OF FOREST FIREFIGHTERS IN INDONESIA) 
 
M.V.J. Nicolas and G.S. Beebe  
 
European Union, German Agency For Technical Cooperation and Ministry of Forestry and Estate Crops. 
Forest Fire Prevention and Control Project, Palembang and Integrated Forest Fire Management Project, 
East Kalimantan. Kanwil Kehutanan dan Perkebunan, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Sumatera 
Selatan. 44 pp. (1999). 
 
Kurangnya staf untuk kebakaranyang terlatih 
pada semua tingkat sangat membatasi usaha-
usaha pencegahan dan pengendalian kebakaran 
di seluruh Indonesia.  
 
Kerangka kerja yang luas termasuk di dalamnya 
pelatihan pemadam kebakaran yang dapat 
dikembangkan dan di implementasikan. 
(persiapan kurikulum semacam ini adalah tugas 
instansi pemerintah). Dalam kerangka kerja 
tersebut, pelajaran dasar yang diutamakan. 
Pelatihan ini dapat diringkas sebagai (i) unit 
regu kebakaran yang terdiri dari 5 - 20 orang 
dalam satu unit, (ii) pemimpin regu - orang 
yang memimpin regu kebakaran, serta (iii) 
pemimpin kebakaran - orang yang bertanggung 
jawab atas semua kegiatan pemadaman dan 
pelayanan di tempat kebakaran. 
 
Laporan ini dapat menyatukan pemikiran masa 
kini dan memprioritaskan terhadap pelatihan 
pasukan kebakaran daari beberapa negara 
dengan pengalaman dan sejarah lama untuk 
mengatasi kebakaran hutan kemudian 
menyesuaikan prioritas tersebut untuk kondisi 
di Indonesia. Adaptasi tersebut berdasarkan 
pengalaman lama di lapangan di Kalimantan 
dan di Sumatera. Sudah teruji dan dibuktikan. 
 
Staf Dinas Kehutanan untuk tingkat Kabupaten 
harus menjadi tulang punggung dari sistem 
mengatasi kebakaran yang diperbaruhi, dan 
orang dari instansi-instansi lain harus 
diikutsertakan. Pada saat ini HPH (Hak 
Pengusahaan Hutan) adalah merupakan sumber 
tenaga kerja yang terlatih dan merupakan 

 
 
organiasi dasar yang dapat dilatih ulang dan 
dioptimalkan. Masyarakat sebagai pasukan 
kebakaran sukarelawan dan anggota LSM 
(Lembaga Swadaya Masyarakat) juga harus 
berperan serta begitu pula dengan TNI.  
 
Pelatihan teori dan praktek untuk pasukan 
pemadam kebakaran terbaik adalah dilakukan  
oleh instruktur lokal. Langkah  pertama adalah 
latihan untuk pelatih (train-the-trainers), yang 
kedua adalah menyebarkan pengetahuan di 
dalam organisasi  untuk menentukan pendirian  
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sebuah organisasi yang modern, yang paling 
diutamakan adalah organisasi tersebut 
beradaptasi dengan baik. 
 
Menentukan minimal teori pengetahuan dan 
pengalaman praktek yang mana untuk melatih 
pasukan kebakaran pada tingkat kabupaten dan 
propinsi. Topik yang dibahas termasuk istilah 
dan teori pemadam kebakaran, rantai komando, 
perlu untuk diantisipasi dan tak kalah 
pentingnya komunikasi. 
 
 

Komponen praktek yang dibahas dalam kursus 
latihan itu dimaksud adalah untuk mengetahui 
prilaku orang pada waktu latihan mengenai 
kebakaran serta teknik pemadam kebakaran. 
Pengalaman secara langsung dengan 
menggunakan peralatan dalam kodisi tertentu 
merupakan persyarataan yang penting, sebelum 
pasukan yang baru dapat menghadapi 
kebakaran. 
 
Memadamkan kebakaran itu sangat berbahaya 
dan harus mempunyai fisik yang kuat. 
Keselamatan harus diutamakan dan termasuk 
pertolongan pertama pada kecelakaan.
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MANAJEMEN KEBAKARAN 
 
 
 
PENGELOLAAN KEBAKARAN HUTAN HPH DAN HPHTI 
DI INDONESIA 
 
(FIRE MANAGEMENT IN THE LOGGING CONCESSIONS AND PLANTATION 
FORESTS OF INDONESIA)  
 
M.V.J. Nicolas and G.S. Beebe  
 
European Union, German Agency For Technical Cooperation and Ministry of Forestry and Estate Crops. 
Forest Fire Prevention and Control Project, Palembang and Integrated Forest Fire Management Project, 
East Kalimantan. Kanwil Kehutanan dan Perkebunan, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Sumatera 
Selatan. 43 pp. (1999). 
 
Pencegahan kebakaran adalah kunci untuk 
mengatasi masalah kebakaran hutan yang 
berulang di Indonesia selama musim kemarau.  
 
Perungang-undangan yang terkait dengan 
kebakaran hutan dikeluarkan dan disimpulkan 
bahwa pemegang ijin HPH mempunyai insentif 
kuat untuk mencegah terjandinya kebakaran 
pada pohon yang dapat ditebang/panen, tetapi 
tidak untuk mengawasi areal bekas tebangan. 
Insentif HPHTI sedikit lebih tinggi karena ingin 
melindungi modalnya untuk penanaman. 
Jumlah regu kebakaran hutan  yang ditentukan 
oleh Perundang-undangan belum juga cukup. 
Cara penghitungan mengoreksi jumlah yang 
sesuai kondisi ditempatkan mempertimbangkan 
topografi dan hal-hal yang mempunyai faktor 
lain. Efek akses masuk area, klasifikasi bahan 
bakar, berbagai macam hutan, cuaca, topografi 
serta penguraian cara praktis mengelola 
manajemen hutan yang berkaitan dengan relatif 
bahaya kebakaran. 
 
Peran masyarakat setempat dalam pencegahan 
kebakaran dikaji; susunan yang akan 
menguntungkan kedua belah pihak yaitu 
HPH/HPHTI serta masyarakat perlu 
mendapatkannya. Hak milik tanah dan hak guna 
tanah harus diurus dan HPH/HPHTI harus 
menyadari bahwa penetapan tata luas batas 
tanpa menerima masukan-masukan lain bukan 
pilihan yang realistis. Saling mempercayai 
waktu dulu sangat berkurang, untuk itu 
perkembangan perlu kesabaran. Saling  

 

 
 
mempercayai partisipatif yang menguntungkan   
masyarakat secara seimbang, merupakan jalan 
keluar yang memungkinkan untuk diusulkan 
kalau mereka ingin mencegah kebakaran atau 
bekerja sebagai regu kebakaran. 
 
Aspek teknis pencegahan kebakran dijelaskan 
secara terinci. Termasuk gambaran dan 
penjelasan  serta cara membaut sekat bakar, 
ilaran api dan jalan masuk, sumber air dan 
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menara api juga dibahas. Pekerjaan yang 
dilakukan dengan perkiraan bahwa kebakaran 
hutan akan terjadi walupun sudah ada tindakan 
pencegahan - istilah manajemen kebakaran 
adalah pra pemadaman kebakaran - juga 

dijelaskan. Beberapa bagian dari buku ini 
membahas rencana prapemadaman, prosedur 
stadar operasi dan organisasi manajemen 
kebakran. Perhitungan keperluan staf dan 
peralatan dibahas dalam bagian organisasi. 
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KEBAKARAN VEGETASI DI SUMATERA, INDONESIA: 
TINJAUAN AWAL INDEKS VEGETASI DAN INDEKS 
KEKERINGAN TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN 
PERISTIWA KEBAKARAN 
 
(VEGETATION FIRES IN SUMATRA, INDONESIA: A FIRST LOOK AT 
VEGETATION INDICES AND SOIL DRYNESS INDICES IN RELATION TO FIRE 
OCCURRENCE) 
 
I.P. Anderson, I.D. Imanda and Muhnandar 
 
European Union and Ministry of Forestry and Estate Crops. Forest Fire Prevention and Control Project, 
Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II, and Kanwil Kehutanan dan Perkebunan, Palembang. 
13 pp. (1999). 
 
Resiko terjadinya kebakaran vegetasi dapat 
dinilai dengan menggunakan referensi-referensi 
sebagai berikut: (i) peta sejarah peristiwa 
kebakaran pada masa lalu, (ii) ndeks kekeringan 
atau indeks kekeringan tanah, dan (iii) indeks 
kekeringan relatif vegetasi sekarang ini. 
 
Peta-peta yang digambarkan untuk 
menunjukkan peristiwa-peristiwa kebakaran 
vegetasi pada masa lampau sangat berguna 
untuk memperkirakan kebakaran yang akan 
datang. Jumlah dan tingkat kebakaran di suatu 
daerah dapat dihubungkan dengan pemanfaatan 
tanah, tipe vegetasi, dan curah hujan. Dan 
daerah yang ada kecenderungan terjadi 
kebakaran dapat dikenali dengan mudah. 
Penggunaan atas indeks kekeringan dan citra 
satelit yang diolah dalam format status vegetasi 
sebagai petunjuk kemungkinan terjadi peristiwa 
kebakaran diuraikan disini. 
 
Sistem penilaian atas tingkat bahaya yang 
berdasarkan metoda Keech-Byram dilakukan 
dengan menggunakan data cuaca harian yang 
diberikan oleh stasiun BMG. Penilaian terhadap 
tingkat bahaya kebakaran berdasarkan 
pendekatan terhadap keseimbangan air yang 
menggunakan curah  hujan harian dan estimasi 
jumlah penguapan yang terjadi sebagai 2 
variabel untuk mengkalkulasikan indeks 
kekeringan tanah atau indeks kekeringan. 

 
 
Diasumsikan bahwa tanah yang lebih kering 
mengandung  tingkat bahaya kebakaran yang 
lebih besar. Dengan menggunakan SDI, bahaya 
kebakaran dibagi dalam tingkatan, sedang atau 
tinggi.

Pengujian atas data dari Propinsi Sumatera 
Selatan kuat dan signifikan antara jumlah 
kebakaran yang terpantau oleh citra satelit 
NOAA dan SDI. SDI memberikan suatu ukuran 
yang baik dan sebagai petunjuk yang lebih 

dapat dipercaya untuk peristiwa kebakaran 
masa depan dari pada menggunakan data curah 
hujan saja. Normalised Difference Vegetation 
Indices



 

 22
 

 

 (NDVI), yang disaring dari data NOAA-
AVHRR, dipergunakan sebagai pengukur 
empiris atas kuantitas dan kegiatan fotosintesa 
vegetasi. Maximum Value Composite (MVC) 
atas citra Pulau Sumatera di bagian selatan 
Danau Toba dipersiapkan dengan piranti lunak 
IDRISI untuk menghasilkan indeks yang dapat 
memberikan ukuran terhadap tingkat 
kekeringan vegetasi, dan kecenderungan 
terbakar. Daerah yang memiliki angka NDVI 
yang rendah kemungkinan besar menunjukkan 
vegetasi yang kering sehingga mudah terbakar. 
Perbedaan pada setiap bulan dalam status 

vegetasi seperti yang diindikasikan dengan 
NDVI diuraikan untuk masa 1996 sampai 
dengan 1998. 
 
Penelitian-penelitian awal terhadap kedua cara 
pendekatan untuk memperkirakan bahaya 
kebakran - menggunakan SDI dan NDVI 
sebagai cara untuk menghitung tingkat 
kemungkinan kebakran vegetasi - menunjukkan 
bahwa cara SDI memberikan metode yang 
walau lebih memakan waktu dan tenaga tetapi 
lebih meyakinkan dan praktis. 
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PENANGGULANGAN KEBAKARAN 
 
 
 
PENDEKATAN LAPANGAN KEBAKARAN GAMBUT DAN 
BATUBARA DI PROPINSI SUMATERA SELATAN 
INDONESIA 
 
(A FIELD-LEVEL APPROACH TO COASTAL PEAT AND COAL-SEAM FIRES IN 
SOUTH SUMATRA PROVINCE, INDONESIA) 
 
M.V.J. Nicolas and M.R. Bowen 
 
European Union and Ministry of Forestry and Estate Crops. Forest Fire Prevention and Control Project and 
Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan. 39 pp. (1999). 
 
Keselamatan dari pemadam kebakaran adalah 
sangat penting. Pakaian pelindung uang 
lengkap, pelatihan, disiplin yang ketat dan 
pengetahuan Pertolongan Pertama Pada 
Kecelakaaan (P3K) adalah prasyarat dasar yang 
harus dipenuhi sebelum usaha pengendalian 
kebakaran dilakukan. 
 
Diperkirakan lebih dari 500.000 hektar dari 
3.000.000 hektar lahan-lahan basah di daerah 
pesisir Sumatera Selatan terkena pengaruh 
kebakaran pada tahun 1997. Sekat api digali 
sedalam dua dan tiga meter sampai menembus 
tanah mineral dan api dicegah supaya tidak 
menyebar ke hutan primer terdekat. Kebakaran-
kebakaran itu dipadamkan dengan kombinasi 
atas penggunaan peralatan-peralatan tangan, 
pompa punggung, pompa-pompa air dan selang. 
 
Meskipun zona-zona ini diklasifikasikan 
sebagai rawa, cadangan airnya yang ada selalu 
terbatas pada musim kemarau 1997. Di 
beberapa tempat, lubang 2.5 x 2.5 x 2.5 meter 
digali sebagai tempat-tempat pengumpulan air 
pada waktu pemadaman kebakaran, diperlukan 
waktu   selama 24 jam untuk kembali terisi 
dengan rembesan air. Di area lain, air harus 
diambil dari sumber dengan menggunakan pipa 
saluran air sepanjang 10 km. Rata-rata 
diperlukan 40 orang selama tiga hari untuk 
memadamkan satu kebakaran.  
 
Keterbatasan cadangan air ditambah dengan 
kebakaran gambut yang terjadi di tempat yang 
dalam, maka berarti langkah pengendalian total  

 

 
 
adalah tidak mungkin dan kebakaran tersebut 
hanya dapat dipadamkan setelah dua bulan 
kemudian dengan terjadinya hujan-hujan dan 
naiknya permukaan air tanah. Pencegahan 
kebakaran adalah penting jika tidak kemudian 
akan terjadi kemerosotan ekosistem di lahan 
basah dan kabut asap yang melewati perbatasan 
di masa depan. Walaupun Pelatihan dan 
perlengkapan sebagai kemampuan dasar dalam 
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pemadaman api di lapangan adalah hal 
terpenting.  
 
Kebakaran batubara di permukaan ditemukan di 
Kabupaten Muara Enim di pusat propinsi. 
Kebakaran Batubara sangat sulit dipadamkan 
tetapi di Sumatera Selatan api yang berhasil 
dipadamkan kurang dari lima meter per tahun. 
Oleh karena itu hanya apabila infrastruktur yang 
mahal dan penting terancam, perlu 
dipertimbangkan untuk menggali lapisan 
batubara yang terbakar atau mengarah aliran-
aliran sumber air untuk menggenangi area 
sehingga memadamkan batubara yang terbakar. 

Didalam setiap hal, pengisolasian api dari 
semua bahan sekitar yang mudah terbakar 
menyediakan pengendalian yang cukup. 
Empat kebakaran hutan dan lahan akibat lapisan 
batubara yang masih ada. Semuanya terjadi 
dalam waktu lama dan terbakar di perkebunan-
perkebunan pulp, yang mana merupakan 
sumber pemicu yang potensial. Sekat bakar 
yang lebar dibuat untuk memisahkan dan 
mengelilingi bagian-bagian yang terbakar, dan 
sistem pengawasan kebakaran dilakukan selama 
musim kemarau. Alternatif yang lebih murah 
dari pada berusaha untuk memadamkan api. 
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PEDOMAN TEKNIS 
 
 
 
KEBAKARAN VEGETASI DI INDONESIA: PROSEDUR 
PENGOPERASIAN STASIUN NOAA-GIS DI PALEMBANG, 
SUMATERA 
 
(VEGETATION FIRES IN INDONESIA: OPERATING PROCEDURES FOR THE 
NOAA-GIS STATION IN PALEMBANG, SUMATRA) 
 
I.P. Anderson, I.D. Imanda and Muhnandar 
 
European Union and Ministry of Forestry and Estate Crops. Forest Fire Prevention and Control 
Project, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II, and Kanwil Kehutanan dan 
Perkebunan, Palembang. 28 pp. (1999). 
 
Sistim penerimaan NOAA dihubungkan dengan 
GIS (Sistim Informasi Geografis) yang di 
pasang di Palembang, Sumatera Selatan, pada 
Januari 1996. Sistim tersebut memakai alat 
penerimaan data untuk memperoleh data yang 
sedang terjadi dalam pemantauan titik api dan 
memonitor tingkat kekeringan vegetasi. 
 
Buku panduan teknis ini disajikan untuk 
operator sistim di Palembang, tetapi dapat juga 
diadaptasi penggunaannya untuk peralatan yang 
sejenis di lokasi lain tanpa mengalami kesulitan 
yang berarti, dengan asumsi operator memiliki 
pengetahuan dasar mengenai MS-DOS 
(Microsoft Disk Operating System). 
 
Gambaran sebelum dan sesudah penerimaan 
data, serta pengolahan setelah penerimaan data 
dari NOAA dipaparkan secara berurutan. 
Disamping itu juga digambarkan proses yang 
menyebabkan terjadinya koordinat titik api, 
yang dibutuhkan dalam mempersiapkan peta-
api dan gambaran indek tetumbuhan; Juga 
dijelaskan metoda yang penggunaan indek 
tetumbuhan tersebut untuk memperhitungkan 
tingkat kekeringan tetumbuhan dan resiko 
kebakaran dalam skala regional. 

  
 
Demikian juga dengan prosedur yang 
dibutuhkan untuk mengintegrasikan GIS dan 
data titik panas dari NOAA. 
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KEBAKARAN VEGETASI DI SUMATERA, INDONESIA: 
PRESENTASI DAN DISTRIBUSI DATA NOAA 
 
(VEGETATION FIRES IN SUMATRA, INDONESIA: THE PRESENTATION AND 
DISTRIBUTION OF NOAA-DERIVED DATA) 
 
I.P. Anderson, I.D. Imanda and Muhnandar 
 
European Union and Ministry of Forestry and Estate Crops. Forest Fire Prevention and Control Project, 
Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II, and Kanwil Kehutanan dan Perkebunan, Palembang. 
12 pp. (1999). 
 
Data diterima dari Satelit NOAA dan mengolah 
informasi ini untuk memperoleh lokasi 
kebakaran vegetasi di Indonesia. Informasi  
lokasi kebakaran dapat disajikan dalam 
berbagai bentuk disesuaikan dengan kebutuhan 
individu. Sistim Informasi Geografis (Arc 
View) dipakai untuk menganalisa dan 
menghasilkan peta dari data yang diperoleh 
NOAA. 
 
Dari hasil proses data NOAA sebagai text files 
dapat dideteksi kebakaran  secara bujur dan 
lintang geografis, dalam derajat desimal.  File-
file ini menyimpan sejarah peristiwa kebakaran 
dan dapat dimasukan kedalam GIS untuk 
analisa ruang dan pembuatan peta. 
 
Peta berskala kecil dipergunakan sebagai 
petunjuk atas distribusi titik panas secara 
visualisasi yang dapat dipergunakan untuk 
membantu pengalokasian prioritas pemadaman 
kebakaran. Peta-peta tersebut juga meyediakan 
urutan jadwal yang dapat diinterpretasi dengan 
mudah atas kecenderungan terjadinya 
kebakaran. 
 
Peta berskala besar memfokuskan perhatian 
pada daerah-daerah tertentu, seperti areal HPH 
dan daerah gambut yang rawan kebakaran pada 
musim kering. Contoh dari tinjauan secara 
umum terhadap peta kebakaran untuk Sumatera 
dan Kalimantan, peta propinsi, dan peta 
Kabupaten dipaparkan dalam skala besar dan 
dalam data tabel/data grafis. 

 
 
Data dalam bentuk tabel dan peta disajikan pada 
pemakai sebagai lampiran e-mail. Peta-peta 
dikonversikan ke dalam bentuk Windows 
Bitmap sebelum dikirim.  
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KEBAKARAN VEGETASI DI INDONESIA: INTERPRETASI 
DATA TITIK API NOAA 
 
(VEGETATION FIRES IN INDONESIA: THE INTERPRETATION OF NOAA-
DERIVED HOT-SPOT DATA) 
 
I.P. Anderson, I.D. Imanda and Muhnandar 
 
European Union and Ministry of Forestry and Estate Crops. Forest Fire Prevention and Control Project, 
Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II, and Kanwil Kehutanan dan Perkebunan, Palembang. 
19 pp. (1999). 
 
Sebuah sistem penerimaan, yang dihubungkan 
dengan GIS atau sistem informasi geografis 
digunakan untuk menangkap dan mengolah data 
dari lima kanal spektrum satelit NOAA 12 dan 
14, untuk memantau kebakaran vegetasi di 
Sumatera dan Kalimantan. 
 
Kanal (saluran) 3 dalam wujud gelombang 
infra merah-tengah sangat sensitif terhadap 
emisi panas dan digunakan untuk memantau 
kebakaran. Titik api yang berpotensi kebakaran 
muncul dalam citra dalam bentuk titik-titik 
hitam. Suhu-suhu pada titik-titik tersebut 
dibandingkan dengan titik-titik di sekeliling 
agar dijadikan ambang batas suhu untuk 
mengolah data. Satu dari dua algoritma 
digunakan untuk memilih semua titik yang 
berada di atas ambang batas suhu (threshold 
temperature) yang telah terpilih, inilah titik 
kebakaran yang benar. 
 
Ada enam sumber utama kesalahan yang dapat 
mengurangi ketepatan data NOAA untuk 
memantau kebakaran vegetasi. Empat 
diantaranya karena sifat dari data yang diterima 
dari satelit, dan dua sisanya disebabkan oleh 
fungsi dari piranti lunak pengolahan data. 
Semua kesalahan dapat dikurangi melalui 
kehati-hatian dan pelatihan operator. 
 
Terlepas dari kesalahan-kesalahan yang 
mungkin terjadi, data dari NOAA memberikan 
jalan untuk mendapatkan lokasi kebakaran 
vegetasi dengan cepat, murah dan dapat 
diandalkan. Penerbangan lintas yang dilakukan 
secara independen yang diawasi menunjukkan 
bahwa 87 persen dari koordinat yang diberikan 
oleh FFPCP berhubungan dengan kebakaran 
besar dan sisanya menunjukkan daerah yang 
baru habis terbakar. Enam puluh tiga persen 

 
 
dari titik api NOAA berada dalam radius 2 km 
dari posisi api yang betul; delapan puluh 
sembilan persen dalam 3 km. Untuk sesuatu 
alasan yang tidak jelas, arah kesalahan 
kebanyakan terdapat di Selatan dan Timur. 
Kebakaran yang berlangsung singkat terpantau 
dalam jumlah banyak. 
 
Ini berhubungan dengan pembukaan lahan skala 
kecil oleh petani dan tidak menjadi masalah 
yang serius bagi lembaga-lembaga pencegahan 
dan pengendalian kebakaran. Perhatian lebih 
terletak pada kebakaran yang berlangsung lama, 
dan kumpulan-kumpulan titik-titik api yang 
tersebar.
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Pengelompokkan terhadap kumpulan kebakaran 
didasari pengalaman operator tetapi kumpulan 
data NOAA dalam tiga tahun dari 1996 sampai 
dengan 1999 menunjukkan adanya tiga macam 
pengelompokkan yang dapat dibedakan. 
Pertama-tama adalah pengelompokkan titik 
kebakaran yang terpisah tetapi berdekatan yang 
mengindikasikan kebakaran besar dan 
menyebar luas. Pengelompokkan yang 
memanjang yang terdapat dari citra NOAA 
yang berkelanjutan memberi kesan bahwa 

terjadi kebakaran yang bergerak maju dalam 
bentuk ‘linear’. Tipe pengelompokkan ketiga 
terdiri dari sebuah titik api atau sekelompok 
titik api yang tersebar dalam satu daerah yang 
luas dan membentuk sebuah zona kebakaran. 
Sebuah zona kebakaran yang besar misalnya 
yang terjadi di daerah tanah rawa di tepi pantai 
Sumatera Selatan pada tahun 1997, 
mengandung beberapa zona kebakaran yang 
kecil-kecil. 
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PROSEDUR STANDAR OPERATIONAL NOAA 
 
(STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR THE NOAA SYSTEM) 
 
Ifran D. Imanda 
 
Proyek Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan - Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera 
Selatan, Palembang 35pp. 
 
Laporan ini menggantikan laporan FFPCP 
nomor 32 (1997), 'Prosedur Standar 
Pengoperasian NOAA' dan kemudian direvisi 
oleh Anderson I, Imanda I dan Muhnandar 
(1999), berjudul 'Kebakaran Vegetasi di 
Indonesia: Prosedur Pengoperasian Stasiun 
NOAA-GIS di Palembang, Sumatera'. 
 
Penambahan perencanaan Window-based, 
menangkap, memproces dan menyimpan piranti  
lunak yang didapat pada bulan September 2000 
untuk mengupgrade stasiun penerima NOAA 
Palembang. Panduan ini memberikan petunjuk 
prosedur pengoperasian untuk menggunakan 
piranti lunak yang baru dalam mendeteksi and 
menentukan kebakaran vegetasi di Sumatera. 
 
Komponen yang terpenting pada piranti lunak 
ini adalah petunjuk operasional NOAA (NOM). 
Petunjuk ini menyediakan cara yang efisien 
dalam mengatur citra data base yang besar and 
mempunyai relevansi ketepatan informasi 
waktu dari data NOAA AVHRR. 
 
 
 


