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PREFACE

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

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

in part fulfilment of Activity 2.1, “Support government agencies, private
companies, rural communities and other relevant stakeholders to improve
fire management capacity at province and district levels.”

to achieve Result 2 “Stakeholders enabled to organize and apply fire
management mechanisms in their areas.”

to realise 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.”

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

The report has been prepared by:

 Bambang Hero Saharjo

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

Palembang, 14 October 2004

Dr. Ir. Dodi Supriadi Dr. Karl-Heinz Steinmann
National Co-Director EU Co-Director



Fire Management Assessments and Recommendation for HTI’s
and Estate Crops in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

ii

EXECUTIVE SUMMARY

This document prepared by the EU-funded South Sumatra Forest Fire Management

Project (SSFFMP) in order to know the performance of HTI’s and Estate Crops in fire

management activities especially beyond the 3 Districts priorities named Kabupaten

Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin and Kabupaten Ogan Komering Ilir and their

cooperation with the local communities.

The purpose of the activities are to the identify the existing fire management plans

from the main HTI’s/Estate Crops of South Sumatra, develop fire recommendations to

improve the fire management capacity of the private sector companies and finally to

develop cooperative agreements between private sector and local communities. To

implement in the field situation 2 HTI’s chosen namely PT.Musi Hutan Persada and

PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industry and another 2 estate crops (rubber)

namely PT.Perkebunan Nusantara VII and PT.PP Lonsum Tbk.

The results of the studies shown that there was a significant different in the term of

fire management between HTI’s and Estate Crops. It had been found that prevention

activities had been done by estate crops since the beginning of their activity that is

land preparation mechanically and maintenance activities that being done until the

plantation come to the harvesting period. Those activities resulted in reducing of high

potential fuel that prevent from fire invasion. Beside that in order to make their area

far from fire they make a good collaboration with the community that stay near their

area. Unfortunately this situation is very contrary with HTI’s condition, because even

though they have many equipment and community development activities the number

of hotspot seems increase year by year. Field finding shown that the new program

which will encourage the community to have more benefit seems create new fire

spots.

The conclusions that can be derived from this study are that prevention activities must

be done early the company itself and the role of community in fire management must

be done during prevention activity. It is recommended also that the community cannot

be full responsibility for fire management activities in the companies and the

community development should be done in the terms of increasing their incomes and

welfare and also it must be site specific.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini disiapkan oleh South Sumatra Forest Fire Management Project
(SSFFMP) bantuan dana dari Uni Eropa, dalam upaya melihat gambaran kegiatan
pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri
(HTI) dan Perusahaan Perkebunan karet di 3 wilayah Kabupaten Prioritas yaitu
Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering
Ilir serta kerjasama yang telah dibangun dengan masyarakat yang berada di sekitar
areal usaha tersebut.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi rencana pengendalian
kebakaran pada unit HTI dan Perkebunan, menyusun rekomendasi bagi manajemen
pengendalian kebakaran dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen
pengendalian kebakaran sektor swasta serta mengevaluasi kerjasama yang telah
dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat lokal. Sasaran kegiatan ini ditujukan
pada perusahaan HTI PT.Musi Hutan Persada, HTI PT. Sebangun Bumi Andalas
Wood Industry, Perkebunan karet PT.Perkebunnan Nusantara VII (unit usaha
Musilandas) dan Perkebunan karet PT.PP Lonsum Tbk (Kebun Pakaran, Cengal).

Hasil studi menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara
pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh perusahaan HTI dan perusahaan
perkebunan karet. Kegiatan pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh perusahaan
karet lebih mengutamakan aspek pencegahan, hal itu tercermin dari kegiatan
pengolahan tanah dan kegiatan pemeliharaan yang intensif yang dilakukan hingga
tanaman siap panen. Hasil dari kegiatan tersebut adalah rendahnya peluang lahan
tersebut terbakar karena terjadi pengurangan bahan bakar. Selain itu untuk mencegah
timbulnya api mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara
memenuhi permintaan mereka yang rasional yang dapat dinikmati oleh orang banyak.
Hal diatas bertolak belakang dengan apa yang terjadi di areal perusahaan HTI, dimana
sarana dan prasarana yang cukup serta sederet kegiatan yang dilakukan dengan
masyarakat ternyata belum mampu untuk menekan jumlah hotspot yang terus
meningkat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kehadiran program baru dengan
tujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat serta mampu menekan frekuensi
terjadinya kebakaran, ternyata menimbulkan modus operandi baru yang justru
meningkatkan jumlah hotspot.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kegiatan pencegahan sebaiknya secara
tehnis sedini mungkin hendaknya telah dilakukan oleh perusahaan, serta keterlibatan
masyarakat dalam upaya pengendalian hendaknya lebih banyak dilakukan pada
kegiatan pencegahan. Direkomendasikan pula bahwa keterlibatan masyarakat dalam
upaya pengendalian kebakaran bukan merupakan tulang punggung kegiatan
pengendalian kebakaran di perusahaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat
hendaknya ditujukan untuk mampu menunjang kehidupan mereka serta bentuk
kegiatannya harus disesuaikan dengan tempat mereka tinggal yang site specific.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada setiap kejadian kebakaran umumnya di Indonesia khususnya di Propinsi

Sumatera Selatan maka perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) atau perusahaan

perkebunan (biasanya sawit dan karet) selalu menjadi sorotan masyarakat karena

dianggap sebagai salah satu sumber penting yang berada di balik timbulnya asap

sebagai bukti telah terjadinya kebakaran. Hal tersebut dapat dimengerti karena areal

yang menjadi konsesi HTI atau perkebunan cukup luas mulai dari yang hanya sekitar

50 ha hingga ratusan ribu ha (misal PT.MHP dengan luas 296 400 ha). Dugaan kuat

mengapa mereka berada dibalik asap akibat terjadinya kebakaran tersebut cukup

beralasan karena tidak sedikit dari perusahaan HTI dan perkebunan itu telah

melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran dengan target utama adalah

meningkatkan kualitas tanah (umumnya gambut) melalui perubahan pH dengan cara

memanfaatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang telah turut pula

menjadikannya sebagai pupuk gratis. Kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran

tersebut dilakukan seperti yang dilakukan oleh peladang berpindah yang tidak

mempunyai pilihan lain selain membakar dalam melakukan penyiapan lahannya.

Padahal tidak sedikit diantara perusahaan tersebut yang mendapatkan dukungan dana

dalam pelaksanaan kegiatan produksinya termasuk dengan persyaratan melakukan

penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), namun dalam implementasinya perusahaan-

perusahaan tersebut justeru berlomba-lomba untuk melakukannya. Padahal

sesungguhnya dibalik pembakaran tersebut terjadi perubahan besar pada lahannya

(terutama gambut) karena gambut akan rusak dan tidak dapat menjalankan fungsi

utamanya sebagai penyimpan air (water reservoir).

Pada tahun 1999 di Propinsi Sumatera Selatan tercatat terdapat 21 konsesi Hak

Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersebar pada hampir di seluruh kabupaten dengan

total area 1.773.616 ha. Selain itu terdapat pula sekitar 7 perusahaan Hutan Tanaman

Industri (4 HTI pulp dan 3 HTI kayu pertukangan)dengan total area seluas 684.988 ha

disamping areal transmigrasi seluas 1.284.133 ha. Perusahaan perkebunan sendiri di
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Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan data statistik 1997 berjumlah 81 perusahaan

yang meliputi perkebunan karet, sawit, kelapa, lada, teh dan tebu dengan luas total

287.481 ha.

Luas kawasan hutan di Sumatera Selatan sekitar 3.700.000 ha atau sekitar 37 % dari

luas total propinsi. Dari total kawasan hutan, sebanyak 18 % merupakan Hutan Suaka

Alam (HSA), 14 % Hutan Lindung (HL), 6 % Hutan Produksi Terbatas, 48 % Hutan

Produksi Tetap dan 13 % Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Sebagian

besar kawasan hutan terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Luas areal perkebunan di

Sumatera Selatan berkisar 1.648.917 ha, dimana sekitar 488.722 ha merupakan areal

perkebunan karet dan sekitar 409.589 ha merupakan areal perkebunan sawit

(Anonimous, 2002). Tingginya tingkat eksploitasi dan gangguan hutan lainnya seperti

perambahan, illegal logging maupun kebakaran hutan menyebabkan berkurangnya

luasan wilayah hutan primer di Sumatera Selatan. Berdasarkan analisa data citra

satelit Landsat tahun 2000-2001, diperoleh luasan hutan primer (termasuk hutan

mangrove) yang tersisa di Sumatera Selatan sekitar 19 % dari luas kawasan hutan atau

sekitar 7 % dari luas provinsi.

Pada tahun 2004 di Propinsi Sumatera Selatan diketahui sudah tidak terdapat lagi

HPH yang beroperasi, sementara perusahaan HTI yang bertahan tinggal 2 perusahaan

yaitu PT.Musi Hutan Persada dan PT.SBA Wood Industry yang keduanya

memproduksi tanaman untuk bahan baku pulp.

Perusahaan perkebunan yang tercatat menurut data tahun 2002 adalah sekitar 92

perusahaan yang tersebar pada 6 kabupaten dengan berbagai macam bentuk usaha

perkebunan yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perkebunan Besar Swasta

Nasional (PBSN), INTI-PLASMA, PIR-TRANS dan Perkebunan Besar Swasta Asing

(PBSA), dengan luas 1.639.910 ha dimana 80 % diantaranya diusahakan oleh rakyat

(Yusuf, 2004). Peran subsektor perkebunan dalam menghasilkan devisa sampai

September 2002 mencapai volume ekspor 534.573,48 ton atau setara dengan US$

256.697.630,26 disamping sumbangan dalam penyerapan tenaga kerja serta

pengembangan wilayah baru (remote area). Pembanguan perkebunan dalam skala
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besar (Yusuf, 2004) berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Pembukaan lahan secara besar-besaran dengan mengkonversi hutan tropika basah dan

hutan/lahan pasang surut telah memunculkan kritik dari masyarakarat Internasional

terkait dengan kerusakan lingkungan maupun konflik dengan masyarakat. Indonesia

dinilai telah merusak hutan dalam kegiatan pembangunannya. Sebagai bukti akan hal

tersebut, AMRO BANK dan RABO BANK akibat tekanan masyarakat Internasional

tidak akan mendukung pembanguan perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Yusuf,

2004).

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan assessment manajemen kebakaran dan rekomendasinya bagi

perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan adalah:

1. Mengidentifikasi rencana pengendalian kebakaran pada HTI dan perkebunan

2. Menyusun rekomendasi bagi manajemen pengendalian kebakaran dalam rangka

meningkatkan kapasitas manajemen pengendalian kebakaran sektor swasta

3. Mengevaluasi kerjasama perusahaan dengan masyarakat lokal

Sasaran kegiatan ini ditujukan pada perusahaan HTI dan perkebunan yang berada di

dalam 3 wilayah kabupaten prioritas yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),

Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dan Kabupaten Banyuasin.
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2. PREDIKSI BAHAYA KEBAKARAN BERDASARKAN PERILAKU
HOTSPOT MENURUT TIPE PENGGUNAAN LAHANNYA TAHUN 2001,
2002 DAN 2003

Tidak tersedianya informasi tentang luas areal terbakar dalam kurun waktu tertentu

(misal 2001-2003) pada setiap tipe penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan

relatif agak sukar untuk menganalisisnya secara kunatitaif terhadap sumber-sumber

asap dibalik terjadinya kebakaran. Namun hal tersebut tidak menjad kendala dalam

mengungkap tentang sumber-sumber asap dibalik terjadinya kebakaran di Provinsi

Sumatera Selatan dan 3 Kabupaten Prioritas yaitu Kabupaten Banyuasin, Musi

Banyuasin dan Ogan Komering Ilir dengan tersedianya data hotspot. Data hotspot

yang digunakan adalah yang disediakan oleh GIS Specialist South Sumatra Forest

Fire Management Project.

2.1. Tingkat Provinsi

Jumlah hotspot terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2001 (periode Juli-

September) sebanyak 291 titik, pada tahun 2002 (periode Juni-November) meningkat

menjadi 2440 titik dan pada tahun 2003 (periode Mei-Oktober) turun menjadi 2265

titik (Tabel 2-1).

Tabel 2-1. Jumlah hotspot terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2001, 2002
dan 2003 berdasarkan areal penggunaan lahannya

Areal penggunaan lahan Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003
APL 104 702 818
HANKAM 0 0 1
HPK 20 246 171
HPT 11 64 91
HSA 7 83 76
HL 7 117 89
HP 53 887 444
KWSN HANKAM 1 9 13
KEBUN 1 1 2
TRANSMIGRASI 42 238 334
LEBAK 6 15 19
IRIGASI 0 13 41
CADANGAN KEBUN 39 63 160
REHAB IRIGASI 0 2 6

JUMLAH 291 2440 2265
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Tahun 2001

Hotspot yang terdeteksi pada tahun 2001 sebanyak 98 titik (33,7 %) bersumber dari

kawasan hutan, 40 titik (13,7 %) berasal dari kebun dan 153 titik (52,6 %) berasal

bukan dari keduanya. Sebanyak 53 titik (54,1 %) hotspot yang terdeteksi di kawasan

hutan (total 98 titik) berasal dari Hutan Produksi, 20 titik (20,4 %) berasal dari HPK

dan 11 titik (11,2%) berasal dari HPT. Sebanyak 39 titik (97,5 %) hotspot yang

terdeteksi di areal perkebunan (total 40 titik) bersumber dari areal pencadangan

kebun. Sebanyak 104 titik (68 %) hotspot yang terdeteksi pada areal bukan hutan dan

kebun (total 153 titik) berasal dari APL dan 42 titik (27,5 %) berasal dari areal

Transmigrasi.
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Gambar 2-1. Jumlah hotspot terdeteksi periode Juli-September 2001 berdasarkan
tipe penggunaan lahannya di Provinsi Sumatera Selatan

BASIN

MUBA

OKI

SUMSEL

Dapat dikatakan bahwa sumber utama penyebab kebakaran di Provinsi Sumatera

Selatan pada tahun 2001 adalah berasal dari areal bukan kawasan hutan atau kebun

yaitu berasal dari kegiatan pada Areal Penggunaan Lain dengan jumlah 104 yang

terdeteksi dari 291 hotsppot terdeteksi di Sumatera Selatan diikuti oleh hotspot yang

terdapat di kawasan hutan produksi sebanyak 35 titik, sementara dari areal

perkebunan di dominasi oleh hotspot yang terdapat di areal pencadangan kebun

sebanyak 39 titik (Gambar 2-1).
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Tahun 2002

Hotspot yang terdeteksi pada tahun 2002 sebanyak 1397 titik (57,3 %) bersumber dari

kawasan hutan, 64 titik (2,6 %) berasal dari kebun dan 979 titik (40,1 %) berasal

bukan dari keduanya. Sebanyak 887 titik (63,5 %) hotspot yang terdeteksi di kawasan

hutan (total 1397 titik) berasal dari Hutan Produksi, 246 titik (17,6 %) berasal dari

HPK, 117 titik (8,4 %) berasal dari Hutan Lindung dan 83 titik (5,9 %) berasal dari

Hutan Suaka Alam. Sebanyak 63 titik (98,4 %) hotspot yang terdeteksi di areal

perkebunan (total 64 titik) bersumber dari areal pencadangan kebun. Sebanyak 702

titik (71,7 %) hotspot yang terdeteksi pada areal bukan hutan dan kebun (total 979

titik) berasal dari APL dan 238 titik (24,3 %) berasal dari areal Transmigrasi.
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Gambar 2-2. Jumlah hotspot terdeteksi periode Juni-November 2002 berdasarkan
tipe penggunaan lahannya di Provinsi Sumatera Selatan
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Pada tahun 2002 terjadi sedikit pergeseran dimana hotspot yang berasal dari kawasan

hutan produksi dengan jumlah 887 titik mendominasi hotspot di Provinsi Sumatera

Selatan dari 2440 hotspot yang terdeteksi, diikuti oleh hotspot yang berasal dari Areal

penggunaan lain sebanyak 702 titik, sementara dari areal perkebunan terdeteksi 63

titik yaitu pada areal pencadangan kebun (Gambar 2-2).
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Tahun 2003

Hotspot yang terdeteksi pada tahun 2003 sebanyak 871 titik (38,4 %) bersumber dari

kawasan hutan, 162 titik (7,2 %) berasal dari kebun dan 1232 titik (54,4 %) berasal

bukan dari keduanya. Sebanyak 444 titik (51,0 %) hotspot yang terdeteksi di kawasan

hutan (total 871 titik) berasal dari Hutan Produksi, 171 titik (19,6 %) berasal dari

HPK, 91 titik (10,4 %) berasal dari HPT, 89 titik (10,2 %) berasal dari Hutan Lindung

dan 76 titik (8,7 %) berasal dari Hutan Suaka Alam. Sebanyak 160 titik (98,7 %)

hotspot yang terdeteksi di areal perkebunan (total 162 titik) bersumber dari areal

pencadangan kebun. Sebanyak 818 titik (66,4 %) hotspot yang terdeteksi pada areal

bukan hutan dan kebun (total 1232 titik) berasal dari APL dan 334 titik (27,1 %)

berasal dari areal Transmigrasi.
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Gambar 2-3. Jumlah hotspot terdeteksi periode Mei-Oktober 2003 berdasarkan

tipe penggunaan lahannya di Provinsi Sumatera Selatan
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Pada tahun 2003 hotspot yang terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan didominasi

oleh hotspot yang berasal dari kawasik bukan hutan dan kebun yaitu dari Areal

Penggunaan Lain sebanyak 818 titik 2265 titik yang terdeteksi, sementara dari areal

kawasan hutan didominasi oleh hotspot yang terdetngan di kawasan hutan produksi

dengan 444 titik, dan dari areal perkebunan sebannyak 160 titik yang terdeteksi pada

areal pencadangan kebun (Gambar 2-3).
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2.2. Tingkat Kabupaten Prioritas (Banyuasin, MUBA dan OKI)

2.2.1. Kabupaten Banyuasin

Pada tahun 2001 di Kabupaten Banyuasin terdeteksi 24 hotspot, kemudian meningkat

menjadi 205 hotspot pada tahun 2002 dan meningkat kembali menjadi 263 hotspot

pada tahun 2003 menurut areal penggunaan lahannya (Tabel 2-2).

Tabel 2-2. Jumlah hotspot terdeteksi di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2001, 2002
dan 2003 berdasarkan areal penggunaan lahannya

Areal penggunaan lahan Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003
APL 5 64 115
HANKAM 0 0 0
HPK 2 9 27
HPT 0 0 0
HS A 0 40 23
HL 0 0 3
HP 3 4 0
KWSN HANKAM 0 0 0
KEBUN 0 0 1
TRANSMIGRASI 14 81 90
LEBAK 0 0 0
IRIGASI 0 3 3
CADANGAN KEBUN 0 4 1
REHAB IRIGASI 0 0 0

JUMLAH 24 205 263

Pada tahun 2001 dari total 24 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 5 hotspot (20,8 %)

terdeteksi di kawasan hutan, tidak terdeteksi di areal kebun dan sebanyak 19 hotspot

(79,2 %) terdeteksi bukan di kawasan hutan dan areal kebun. Sebanyak 19 hotspot

terdeteksi di luar kawasan hutan dan areal kebun dimana 14 titik (73,7 %) terdeteksi

di areal transmigrasi dan 4 titik (21 %) di areal APL.

Pada tahun 2002 dari total 205 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 53 titik (25,9 %)

terdeteksi di kawasan hutan, 4 titik ( 2 %) terdeteksi di areal kebun dan sebanyak 148

titik (72,2 %) terdeteksi bukan di kawasan hutan dan areal kebun. Sebanyak 53 titik

terdeteksi di kawasan hutan diama diantaranya 40 titik (75,5 %) dideteksi pada Hutan

Suaka Alam dan 9 titik (17 %) terdeteksi di HPK. Sebanyak 4 titik (100 %) terdeteksi

di areal kebun yang semuanya berasal dari areal pencadangan kebun. Sebanyak 148

titik terdeteksi di luar kawasan hutan dan kebun dimana 81 titik (54,7%) terdeteksi di

di areal transmigrasi dan 64 titik (43,2 %) di areal APL.
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Pada tahun 2003 dari total 263 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 53 titik (20,2 %)

terdeteksi di kawasan hutan, 2 titik (0,8 %) terdeteksi di areal kebun dan sebanyak

208 titik (79,1 %) terdeteksi bukan di kawasan hutan dan areal kebun. Sebanyak 53

titik terdeteksi di kawasan hutan dimana 23 titik (43,4 %) dideteksi pada Hutan Suaka

Alam dan 27 titik (50,9 %) terdeteksi di HPK. Sebanyak 2 titik terdeteksi di areal

kebun yang masing-masing 1 titik (50 %) berasal dari areal pencadangan kebun dan

areal perkebunan. Sebanyak 208 titik terdeteksi di luar kawasan hutan dan areal kebun

dimana 90 titik ( 43,3 %) terdeteksi di areal transmigrasi dan 115 titik (55,3 %) di

areal APL.

Pada tahun 2001 hotspot di Kabupaten Banyuasin didominasi oleh hotspot yang

terdeteksi di luar kawasan hutan dan kebun yaitu di areal Transmigrasi dengan 14

hotspot dan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan 5 hotspot dari 24 hotspot yang

terdeteksi, sementara 3 hotspot terdeteksi di hutan produksi dan tidak satupun dari

areal perkebunan.

Pada tahun 2002 hotspot di Kabupaten Banyuasin kembali di dominasi oleh hotspot

yang berasal dari areal di luar kawasan hutan dan kebun yaitu dari areal transmigrasi

dengan 81 hotspot dan Areal Penggunaan Lain dengan 64 hotspot, sementara dari

kawasan hutan di dominasi oleh hotspot yang berasal dari Hutan Suaka Alam dengan

40 hotspot serta dari areal perkebunan sebanyak 4 hotspot terdeteksi di areal

pencadangan kebun.

Pada tahun 2003 hotspot di Kabupaten Banyuasin kembali di dominasi oleh areal di

luar kawasan hutan dan kebun yaitu di Areal Penggunaan Lain dengan 115 hotspot

dan areal Transmigrasi dengan 90 hotspot, sementara dari kawasan hutan yaitu

sebanyak 27 hotspot pada Hutan Produksi Konversi dan 23 hotspot pada Hutan Suaka

Alam. Pada areal perkebunan hanya terdeteksi 2 hotspot.

Dari tahun 2001 hingga 2003 tampak terjadi peningkatan jumlah hotspot yang

signifikan di Kabupaten Banyuasin yang didomiunasi oleh hotspot yang terdapat di

luar kawasan hutan dan perkebunan terutama pada Areal Transmigrasi dan Areal
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Penggunaan Lain, sementara dari kawasan hutan sumber hotspot dominan berasal dari

Hutan Produksi Konversi dan Hutan Alam, sementara dari areal perkebunan sangat

kecil sekali yaitu pada areal pencadangan kebun (Gambar 2-4).
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Gambar 2-4. Jumlah hotspot terdeteksi di Kabupaten Banyuasin tahun 2001,

2002, dan 2003 berdasarkan tipe penggunaan lahannya

2001
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2003

2.2.2. Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)

Pada tahun 2001 di Kabupaten Musi Banyuasin terdeteksi 68 hotspot, kemudian

meningkat menjadi 200 hotspot pada tahun 2002 dan meningkat kembali menjadi 460

hotspot pada tahun 2003 menurut areal penggunaan lahannya (Tabel 2-3).
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Tabel 2-3. Jumlah hotspot terdeteksi di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2001,
2002 dan 2003 berdasarkan areal penggunaan lahannya

Areal penggunaan lahan Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003
APL 4 16 62
HANKAM 0 0 0
HPK 6 20 37
HPT 2 5 20
HS A 0 6 21
HL 1 1 6
HP 11 57 113
KWSN HANKAM 0 0 0
KEBUN 0 0 0
TRANSMIGRASI 16 84 135

LEBAK 0 1 0
IRIGASI 0 1 2
CADANGAN KEBUN 28 9 64
REHAB IRIGASI 0 0 0

JUMLAH 68 200 460

Pada tahun 2001 dari total 68 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 20 titik ( 29,4 %)

terdeteksi di kawasan hutan, 28 titik ( 41,2%) terdeteksi di areal kebun dan sebanyak

20 titik ( 29,4 %) terdeteksi bukan di kawasan hutan dan areal kebun. Sebanyak 20

titik terdeteksi di kawasan hutan dimana diantaranya 11 titik (55 %) terdeteksi pada

Hutan Produksi dan 6 titik ( 30 %) terdeteksi di HPK. Sebanyak 28 titik terdeteksi di

areal kebun dimana keseluruhannya ( 100 %) terdeteksi pada areal pencadangan

kebun. Sebanyak 20 titik terdeteksi di luar kawasan hutan dan areal kebun dimana 16

titik (80 %) terdeteksi di areal transmigrasi dan 4 titik (20 %) di areal APL.

Pada tahun 2002 dari total 200 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 89 titik (44,5 %)

terdeteksi di kawasan hutan, 9 titik (4,5 %) terdeteksi di areal kebun dan sebanyak

102 titik (51 %) terdeteksi bukan di kawasan hutan dan areal kebun. Sebanyak 89 titik

terdeteksi di kawasan hutan dimana diantaranya 57 titik ( 64 %) terdeteksi pada Hutan

Produksi dan 20 titik ( 22,5%) terdeteksi di HPK serta 6 titik ( 6,7 %) terdeteksi di

Hutan Suaka Alam. Sebanyak 9 titik terdeteksi di areal kebun dimana

keseluruhannya ( 100 %) terdeteksi pada areal pencadangan kebun. Sebanyak 102

titik terdeteksi di luar kawasan hutan dan areal kebun dimana diantarany 84 titik (82,3

%) terdeteksi di areal transmigrasi dan 16 titik ( 15,7%) di areal APL.
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Pada tahun 2003 dari total 460 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 197 titik (42,8 %)

terdeteksi di kawasan hutan, 64 titik (13,9 %) terdeteksi di areal perkebunan dan

sebanyak 199 titik (43,3%) terdeteksi bukan di kawasan hutan dan areal kebun.

Sebanyak 197 titik terdeteksi di kawasan hutan dimana diantaranya 113 titik (57,4 %)

terdeteksi pada Hutan Produksi, 37 titik (18,8 %) terdeteksi di HPK, 21 titik (10,7 %)

di Hutan Suaka Alam dan 20 titik (10,2 %) terdeteksi di HPT. Sebanyak 64 titik

terdeteksi di areal kebun dimana keseluruhannya (100 %) terdeteksi pada areal

pencadangan kebun. Sebanyak 199 titik terdeteksi di luar kawasan hutan dan areal

kebun dimana diantaranya 135 titik (67,8 %) terdeteksi di areal transmigrasi dan 62

titik ( 31,2 %) di areal APL.

Pada tahun 2001 hotspot di Kabupaten Musi Banyuasin didominasi oleh hotspot yang

berasal dari areal perkebunan yang bersumber pada areal pencadangan kebun yaitu

sebanyak 28 hotspot dari total 68 hotspot yang tertdeteksi, diikuti oleh hotspot yang

berasal dari luar kawasan hutan dan kebuin yaitu di areal transmigrasi sebanyak 16

hotspot dan 11 hotspot pada kawasan hutan produksi.

Pada tahun 2002 hotspot di Kabupaten Musi Banyuasin di dominasi oleh hotspot yang

terdeteksi pada areal bukan hutan dan kebun yaitu pada areal transmigrasi yaitu

sebanyk 84 titiik, diikuti oleh hotpot yang terdeteksi di kawasan hutan produksi

dengan 57 hotspot sementara dari areal perkebunan terdeteksi 9 hotspot pada areal

pencadangan

Pada tahun 2003 hotspot di Kabupaten Musi Banyuasin kembali di dominasi oleh

hotspot yang berasal dari luar kawasan hutan dan kebun yaitu dari areal transmigrasi

sebanyak 135 hotspot, diikuti oleh kawasan Hutan Produksi sebanyak 113 hotspot dan

dari areal pencadangan kebun sebanyak 64 hotspot.

Jumlah hotspot yang terdeteksi di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami

peningkatan yang signifikan dari tahun 2001 hingga 2003, peningkatan tersebut dapat

di lihat pada areal bukan Hutan dan kebun yaitu di Areal Penggunaan Lain dan areal

Transmigrasi, sementara di kawasan hutan pada areal Hutan Produksi dan Hutan

Produksi Konversi serta areal pencadangan kebun (Gambar 2-5).
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Gambar 2-5. Jumlah hotspot terdeteksi di Kabupaten Musi Banyuasin tahun

2001, 2002, dan 2003 berdasarkan tipe penggunaan lahannya

2001

2002

2003

2.2.3. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Pada tahun 2001 di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdeteksi 58 hotspot, kemudian

meningkat menjadi 1342 hotspot pada tahun 2002 dan turun menjadi 384 hotspot pada

tahun 2003 menurut areal penggunaan lahannya (Tabel 2-4).

Tabel 2-4. Jumlah hotspot terdeteksi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada
tahun 2001, 2002 dan 2003 berdasarkan areal penggunaan lahannya

Areal penggunaan lahan Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003
APL 34 357 159
HANKAM 0 0 0
HPK 4 163 62
HPT 0 27 0
HS A 0 20 6
HL 4 67 14
HP 9 651 117
KWSN HANKAM 0 2 0
KEBUN 0 0 0
TRANSMIGRASI 4 28 18
LEBAK 0 8 4
IRIGASI 0 3 0
CADANGAN KEBUN 3 16 4
REHAB IRIGASI 0 0 0

JUMLAH 58 1342 384
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Pada tahun 2001 dari total 58 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 17 titik (29,3 %)

terdeteksi di kawasan hutan, 3 titik (5,2 %) terdeteksi di areal kebun dan sebanyak 38

titik (65,5 %) terdeteksi bukan di kawasan hutan dan areal kebun. Sebanyak 17 titik

terdeteksi di kawasan hutan dimana diantaranya 9 titik (52,9 %) terdeteksi pada Hutan

Produksi dan 4 titik (23,5 %) terdeteksi di HPK dan 4 titik (23,5%) di Hutan Lindung.

Sebanyak 3 titik terdeteksi di areal kebun dimana keseluruhannya (100 %) terdeteksi

pada areal pencadangan kebun. Sebanyak 38 titik terdeteksi di luar kawasan hutan dan

areal kebun dimana diantaranya 4 titik (10,5 %) terdeteksi di areal transmigrasi dan 34

titik (89,5 %) di areal APL.

Pada tahun 2002 dari total 1342 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 928 titik (69,2 %)

terdeteksi di kawasan hutan, 16 titik (1,2 %) terdeteksi di areal kebun dan sebanyak

398 titik (29,7 %) terdeteksi bukan di kawasan hutan dan areal kebun. Sebanyak 928

titik terdeteksi di kawasan hutan dimana diantaranya 651 titik (70,2 %) terdeteksi

pada Hutan Produksi, 163 titik (17,56 %) terdeteksi di HPK, 67 titik (7,2 %)

terdeteksi di Hutan Lindung, 27 titik (2,9 %) terdeteksi di HPT dan 20 titik (2,2 %) di

Hutan Suaka Alam. Sebanyak 16 titik terdeteksi di areal kebun dimana

keseluruhannya (100 %) terdeteksi pada areal pencadangan kebun. Sebanyak 398 titik

terdeteksi di luar kawasan hutan dan areal kebun dimana diantaranya 28 titik (7 %)

terdeteksi di areal transmigrasi dan 357 titik (89,7 %) di areal APL.

Pada tahun 2003 dari total 384 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 199 titik (51,8 %)

terdeteksi di kawasan hutan, 4 titik (1 %) terdeteksi di areal perkebunan dan

sebanyak 181 titik (47,1 %) terdeteksi bukan di kawasan hutan dan areal kebun.

Sebanyak 199 titik terdeteksi di kawasan hutan dimana diantaranya 117 titik (58,8 %)

terdeteksi pada Hutan Produksi, 62 titik (31,2 %) terdeteksi di HPK, 6 titik (3 %) di

Hutan Suaka Alam dan 14 titik (7 %) terdeteksi di Hutan Lindung. Sebanyak 4 titik

terdeteksi di areal kebun dimana keseluruhannya (100 %) terdeteksi pada areal

pencadangan kebun. Sebanyak 181 titik terdeteksi di luar kawasan hutan dan areal

kebun dimana diantaranya 18 titik (10 %) terdeteksi di areal transmigrasi dan 159

titik (87,8 %) di areal APL.
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Gambar 2-6. Contoh kebakaran di APL, Sepucuk, Kayu Agung, OKI

Pada tahun 2001 hotspot yang terdeteksi di Kabupaten Ogan Komering Ilir

didominasi oleh hotspot yang terdapat di areal bukan hutan dan kebun yaitu dari Areal

Penggunaan Lain sebanyak 34 titik, diikuti oleh kawasan produksi sebanyak 9 titik

sementara dari areal perkebunan 5 hotspot terdeteksi pada areal pencadangan kebun.

Pada tahun 2002 dominasi hotspot bergeser dari areal bukan hutan dan kebun tahun

2001 menjadi kawasan hutan yaitu di areal Hutan Produksi sebanyak 651 hotspot dan

163 hotspot pada Hutan Produksi Konversi dari 1342 total hotspot yang terdeteksi,

diikuti oleh hotspot yang terdeteksi pada Areal Penggunaan Lain sebanyak 357 titik,

sementara 16 hotspot terdeteksi pada areal pencadangan kebun.

Pada tahun 2003 kembali dominasi hotspot bergeser pada areal bukan hutan dan

kebun yaitu pada Areal Penggunaan Lain dengan 159 hotspot dari total 384 hotspot

yang terdeteksi, sementara di areal Hutan Produksi terdeteksi 117 hotspot dan 62

hotspot pada Hutan Produksi Konversi, serta 4 hotspot terdeteksi pada areal

pencadangan kebun.
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Gambar 2-7. Jumlah hotspot terdeteksi di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2001,
2002, dan 2003 berdasarkan tipe penggunaan lahannya
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Jumlah hotspot yang tedeteksi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun 2001

hingga 2003 berfluktuasi secara signifikan, hal itu terjadi karena adanya peningkatan

jumlah hotspot yang besar pada tahun 2002 yang terdeteksi pada Areal Penggunaan

Lain dan dari Hutan Produksi (Gambar 2-7).
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3. MASYARAKAT DAN KEBAKARAN HUTAN
3.1. Peranan api bagi masyarakat

Pembukaan lahan dengan cara membakar sudah menjadi bagian dari pola pertanian

tradisional yang dilakukan secara turun-menurun di daerah pedalaman khususnya di

Sumatra dan Kalimantan. Namun semenjak 5 tahun terakhir penggunaan api dan

dampak dari penjalarannya semakin negatif baik terhadap lingkungan, pelestarian

sumber daya alam, kesehatan masyarakat dan eknomi. Hal ini disebabkan oleh

sejumlah fenomena yang menyebabkan semakin banyaknya terjadi kebakaran liar.

Fenomena tersebut telah didentifikasi dan dipelajari secara mendalam oleh berbagai

institusi baik dari dalam maupun luar negeri. Kebakaran tersebut disebabkan oleh

(SSFFMP, 2003).

1. Kegiatan pengelolaan lahan dan hutan

- Pertumbuhan penduduk
- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan
- Makin luasnya tipe penutupan lahan yang rawan kebakaran
- Meningkatnya luas lahan gambut yang kering dan rawan kebakaran
- Konversi hutan alam dan sekunder masih dilakukan terus menerus dalam skala

besar untuk perluasan areal perkebunan dan HTI
- Meningkatnya penggunaan metode berburu dan mencari ikan yang sangat

merusak

2. Kondisi Sosial Ekonomi

- Meningkatnya konflik sosial
- Berkurangnya dukungan dan harapan social
- Semakin lunturnya system peraturan tradisional (adat)
- Kurangnya kemungkinan alternative pendapatan bagi masyarakat pedesaan yang

berkepanjangan
- Kurangnya insentif dan snksi ekonomi bagi perusahaan dan petani untuk tidak

menggunakan api dalam penyiapan lahan

3. Keterbatasan Perencanaan, Monitoring, Koordinasi dan Kontrol

- Kurangnya tata ruang yang tepat di tingkat desa dan kabupaten
- Ketidakserasian antar berbagai rencana pengembangan sector berkaitan dengan
pemanfaatan sumberdaya alam
- Berlanjutnya dominasi pemikiran ekonomi dan financial jangka pendek dan
menengah dalam kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah yang berkaitan
dengan penggunaan sumberdaya alam
- Kurangnya penegakan hokum yang mengatur status dan management

sumberdaya hutan dan lahan
- Kurangnya kemampuan kabupaten dalam kegiatan pencegahan, pemantauan dan



Fire Management Assessments and Recommendation for HTI’s
and Estate Crops in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

18

pemadaman kebakaran
- Kurangnya koordinasi dan tindakan efektif di lapangan dalam menangani
kebakaran
- Kurangnya komitmen dalam bentuk kebijaksanaan dan dana untuk perawatan,
perbaikan dan penggantian peralatan pemantauan dan pemadaman kebakaran
- Kurangnya komitmen dalam bentuk kebijaksanaan dan dana untuk mendukung
dan membina lebih lanjut personel yang telah terlatih
- Kurangnya ketersediaan dan akses akan data yang akurat dan terkini tentang
kondisi sumberdaya hutan dan lahan termasuk kebakaran
- Terbatasnya interaksi antara masyarakat pedesaan (petani), staf Dinas dan LSM.

Secara umum (Samodra, 2003), kondisi sosial ekonomi saat ini telah memaksa

masyarakat untuk semaksimal mungkin memanfaatkan sumberdaya alam di

sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, sehingga rawa gambut

dipandang sebagai penyedia kebutuhan tersebut baik dari hasil hutannya berupa kayu,

rotan maupun pemanfaatan lahan sebagai tambak maupun areal pertanian. Pada

kegiatan inilah api memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat

untuk memudahkan pembukaan areal pertanian, tambak maupun kegiatan lainnya.

Api sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu sebagai sarana untuk

kegiatan pembukaan lahan, sementara kegiatan yang mengarah pada perlindungan

terhadap rawa gambut tidak popular bagi telinga mereka, karena dianggap tidak

langsung memberikan manfaat ekonomi. Akhirnya unsur konservasi alam dapat

dikatakan sangat jauh dari pola fikir masyarakat pinggiran hutan/rawa gambut.

Bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan rawa gambut, api memiliki peran

yang sangat penting. Pada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan

sumberdaya alam masih banyak dilakukan dengan menggunakan media api (Samodra,

2003). Hal tersebut sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan mereka yang sangat

berbeda dengan lingkungan alam di daratan dimana akses untuk penggunaan alat

modern serta tenaga kerja umumnya sangat terbatas sehingga dalam upaya

pengelolaan lahan untuk kebutuhan ekonomi (misal: kebun, persawahan, perikanan)

rawa gambut lebih memiliki faktor kesulitan sangat tinggi. Kegiatan masyarakat yang

berhubungan dengan penggunaan media api antara lain: pembukaan lahan untuk

persiapan pembukaan sawah/kebun/tambak, pencarian lokasi iakn di rawa-rawa

dengan cara membakar semak-semak yang menutupi permukaan air, pemberantasan

hama tikus atau babi.
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Pemanfaatan api (Samodra, 2003) bagi masyarakat menjadi menjadi sangat penting

karena:

a. Mudah dilakukan
b. Tidak memerlukan biaya mahal
c. Tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak
d. Proses lebih cepat
e. Peralatan yang sederhana
f. Adanya anggapan bahwa tanah bekas kebakaran dinilai lebih subur

3.2. Pengendalian kebakaran oleh masyarakat

Cara pencegahan kebakaran hutan rawa gambut berdasarkan model prediksi

(Soewarso, 2003) adalah mengimplementasikan pola usaha tani menetap yang

difokuskan pada lokasi-lokasi sepanjang kiri-kanan sungai. Dengan demikian maka

walupun bahan bakar potensial tersedia di dalam kawasan hutan namun jika tidak ada

sumber api yang berasal dari aktivitas masyarakat baik yang terlibat di perusahaan

maupun masyarakat sekitar hutan maka peluang kebakaran hutan dapat diminimalkan

atau bahkan dapat dihindarkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya di hutan rawa gambut (Soewarso,

2003), menyarankan agar perusahaan pemegang HPH yang mengusahakan areal di

eksosistem hutan rawa gambut tidak membangun kanal terbuka sabagai sarana untuk

mengeluarkan kayu bulat dari dalam hutan, selain itu karena kebiasaan masyarakat

sekitar hutan yang membalak dan nglebung selama musim kemarau disarankan juga

agar dicarikan alternative mata pencaharian lain misalnya budidaya ikan jenis asli

setempat seperti toman, belida, sepat, gabus dan betok.

Karakteristik persepsi masyarakat terhadap keberadaan HPH/HTI dan hutan serta

kelembagaan formal maupun non formal (Soewarso, 2003) menunjukkan sikap yang

relative sama pada dua kelompok masyarakat yang diteliti (kelompok masyarakat di

dalam hutan dan luar hutan). Kondisi yang sangat mencolok perbedaannya di antara

kedua kelompok masyarakat adalah pada mata pencaharian utama dan kondisi tempat

tinggal masyarakat. Diketahui bahwa masyarakat di dalam hutan penghidupannya

sangat tergantung pada sumberdaya hutan khususnya kayu dan ikan di dalam lebung

atau genangan air di dalam kawasan hutan, sementara masyarakat yang di luar hutan

tidak menggantungkan pada hutan melainkan pada usaha tani yang dikembangkannya.

Ketergantungan terhadap api bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Taman
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Nasional cukup tinggi sehingga adanya aktivitas masyarakat di dalam kawasan (baik

dari desa maupun dari desa tetangga) sangat berpotensi bagi terjadinya gangguan

terhadap kawasan juga kebakaran hutan (Sakimin, 2003). Solusi terhadap

permasalahan ini (Sakimin, 2003) yaitu ekonomi masyarakat di sekitar hutan harus

segera dibenahi melalui kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan

sehingga lahan yang ada dimanfaatkan dengan baik dan dapat mengurangi kegiatan

masyarakat di dalam hutan, selain itu masyarakat harus dilibatkan dalam

penanggulangan kebakaran agar mereka merasa punya tanggungjawab.

Upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan sampai saat ini (Hasanudin, 2003)

meskipun sudah dilakukan namun belum memberikan pengaruh yang berarti karena

selain upaya yang dilakukan belum terencana secara sistematis juga belum menyentuh

pada sasaran yang tepat. Pengelolaan Kebakaran Hutan Berbasiskan Masyarakat

(PKBM) merupakan strategi baru yang akan dicoba untuk dikembangkan pada

sasaran yang lebih konkrit yaitu bekerja dengan memberdayakan masyarakat dengan

perencanaan yang baik dan tahapan yang terarah (Hasanudin, 2003):

1. Membangkitkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk sadar lingkungan

2. Memberdayakan masyarakat dari segi ekonomi dan ketrampilan teknis

pengelolaan kebakaran

3. Pembentukan kelembagaan sebagai wadah pembinaan dan aktivitas masyarakat

4. Penumbuhan komitmen di tingkat lokal dengan memfasilitasi peningkatan

pelaksanaan kearifan local menjadi aturan formal yang mengikat dan disepakati

seluruh warga desa (membuat peraturan desa).

Peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Nicolas dan Beebe, 1999) akan

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak bila HPH/HPHTI memberikan

kesempatan kepada masyarakat local untuk berpartisipasi dalam pencegahan

kebakaran. Berpartisipasi tidak diartikan hanya sekedar memasang papan peringatan

agar orang makin berhati-hati akan bahaya api, tetapi dimaksudkan pula agar dapat

memberikan pekerjaan kepada masyarakat local sebagai mitra dalam pencegahan

kebakaran (Nicolas dan Beebe, 1999). Jalan menuju sukses adalah memberikan

insentif/kompensasi kepada masyarakat local agar mereka turut membentuk regu

pemadam kebakaran.
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Gambar 3-1. Contoh penyiapan lahan dengan pembakaran
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4. PROFIL PERUSAHAAN HTI DAN PERKEBUNAN SERTA
KEGIATANNYA DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN

Dalam rangka untuk melihat gambaran bagaimana perusahaan HTI dan perkebunan

(karet dan sawit) melakukan kegiatan pengendalian kebakaran baik secara tehnis dan

non tehnis (community based fire management) maka setelah berkoordinasi dengan

Fire Management Long Term Expert, Counterpart dari Dinas Kehutanan dan Dinas

Perkebunan, telah dipilih 2 perusahaan HTI yaitu PT.Musi Hutan Persada (PT.MHP)

dan PT.Sebangun Bumi Andalas Wood Industry (PT.SBA Wood Industry), 2

perusahaan perkebunan yaitu PT.Perkebunan Nusantara VII (unit Musi Landas) dan

PT.PP Lonsum Tbk, serta 2 perusahaan perkebunan sawit yaitu PT.Pinangwitmas

Sejahtera dan PT.Gutrie Pecconica Ind (PMA/Malaysia), namun hingga penulisan

laporan ini ke dua perusahaan perkebunan sawit tersebut tidak bersedia untuk

didatangi kebun sawitnya maupun diwawancara dengan berbagai alasan.

Pada bagian ini ditampilkan kegiatan pengendalian kebakaran pada perusahaan HTI

PT Musi Hutan Persada (beroperasi di tanah mineral) dan PT.Sebangun Bumi

Andalas Wood Indsutry (beroperasi di lahan gambut) serta 2 perusahaan perkebunan

karet yaitu PT.Perkebunan Nusantara VII (unit usaha Musi Landas) dan PT.PP

Lonsum Tbk (Kebun Pakaran, Cengal).

4.1. Perusahaan HTI
4.1.1. HTI PT. Musi Hutan Persada (PT.MHP)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.38/Kpts-II/96 tanggal 29

Januari 1996 luas areal pengelolaan HTI PT. Musi Hutan Persada adalah 296.400 ha

yang terbagi ke dalam tiga kelompok hutan yaitu Benakat 198.741 ha; Subanjeriji

87.354 ha dan Martapura 10.305 ha. PT.MHP merupakan patungan antara

PT.Inhutani V (Badan Usaha Milik Negara, Departemen Kehutanan) dan PT.Enim

Musi Lestari (Barito Pacific Group).

Secara administrasi pemerintahan areal HTI PT.MHP termasuk wilayah Kabupaten

Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu dan Musi Rawas. Berdasarkan wilayah

administratifnya maka luas areal pencadangannya 161.400 ha terdapat di Kabupaten
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Muara Enim, 15.000 ha di Kabupaten OKU, 28.000 ha di Kabupaten Lahat, 70.000 ha

di Kabupaten Musi Rawas, dan 22.000 ha di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sesuai dengan peruntukannya PT.Musi Hutan Persada membagi arealnya menjadi

beberapa bagian sesuai dengan konsep “Lestari Hutanku” yaitu:

- Luas Tanaman HTI, 193.500 ha (65.3 %)

- Kawasan Lindung:

 Sempadan sungai, 6.076 ha (2.1 %)

 Hutan konservasi, 80.372 ha (27.1 %)

- Sarana dan Prasarana, 9.152 ha (3.1 %)

- Tanaman kehidupan, 4.300 ha (1.4 %)

- Tanaman unggulan lokal, 3.000 ha (1 %)

Sebelum arealnya dibuka untuk pembangunan HTI PT.MHP maka lahan yang ada

terdiri dari :

- Padang alang-alang, 70.563 ha

- Belukar, 59.891 ha

- Lahan tidak produktif, 63.046 ha

-

Visi perusahaan ini adalah membangun dan mengelola hutan tanaman sebagai pusat

unggulan kehutanan Indonesia yang memenuhi semua kriteria dan standar praktek

kehutanan Internasional. Misinya adalah menghutankan kembali lahan tidak

produktif menjadi hutan tanaman yang tinggi produktifitasnya secara berkelanjutan

guna menghasilkan bahan baku kayu industri.

Pembangunan Tanaman

Prioritas utama pembangunan HTI PT.MHP adalah:

1. Memperbaiki lingkungan hidup

2. Meningkatkan produktivitas lahan

3. Menciptakan lapangan kerja

4. Meningkatkan pendapatan daerah (PSDA, PBB)
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Pembukaan lahan

Pembukaan areal PT.MHP dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pembukaan lahan secara mekanis

2. Pembukaan lahan secara manual tanpa bakar

3. Pembukaan lahan secara chemis

Pemeliharaan

Dalam kegiatan pemeliharaan, PT. MHP menerapkan tehnik Silvikultur sebagai

berikut:

1. Pemupukan

2. Pemeliharaan tahun berjalan:

- Weeding I, II, III dan slashing

- Slashing I, II, III, pruning dan thinning

3. Pemeliharaan tahun ke tiga dan keempat berupa slashing dua kali

Sasaran/Target yang diharapkan

Dengan terbangunnya hutan tanaman pada areal kerja PT.Musi Hutan Persada

diharapkan akan tercipta sasaran yang bersifat dan bercorak multiflier effect,

diantaranya:

A. Aspek ekologis

1. Terbangunnya hutan tanaman pada lahan-lahan tidak produktif (padang alang-

alang dan semak belukar)

2. Tumbuhnya permudaan alami Acacia mangium dalam jumlah yang sangat besar

3. Bertambahnya embung-embung air berupa kolam-kolam pada cekungan lahan

4. Terbentuknya lapisan bahan organik pada profil tanah dan meningkatnya

kandungan N dalam hara tanah

5. Tercegahnya kebakaran lahan pada areal padang alang-alang dan tanaman muda

Acacia mangium

6. Terciptanya fungsi hydro-orologis pada aliran sungai Komering, Lematang dan

sungai Musi
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B. Aspek sosial

1. Terciptanya lapangan pekerjaan dengan bangkitnya kembali masyarakat sekitar

kawasan hutan, dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang bekerja-sama dengan

perusahaan dalam program Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) dan

Mengelola Hutan Rakyat (MHR)

2. Tumbuhnya dampak nilai ganda infra struktur Sosial, Budaya dan Ekonomi

kemasyarakatan pada tingkat dusun/talang dan desa

C. Aspek ekonomi

1. Terbukanya wilayah-wilayah terpencil dengan terbangunnya jalan, jembatan,

angkutan

2. Terbukanya peluang pasar setempat

3. Meningkatnya Pendapatan Daerah (PBB, PSDH dan PPh 21 karyawan)

4. Meningkatnya perekonomia masyarakat dari kegiatn yang secara langsung

berkaitan dengan kegiatan perusahaan (penanaman, pemeliharaan dan pemanenan)

Penanggulangan Kebakaran Hutan

Hotspot terdeteksi tahun 2001-2003
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Gambar 4-1. Akumulasi hotspot di PT.MHP tahun 2001, 2002 dan 2003

Hotspot
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Pada periode Mei-Oktober 2001 terdeteksi 20 hotspot, kemudian jumlah hotspotnya

meningkat pada periode Mei-Oktober 2002 menjadi 139 titik dan pada periode Mei-

Oktober 2003 jumlah hotspotnyapun meningkat menjadi 168 titik (Gambar 4-1).

Sebanyak 20 hotspot terdeteksi pada tahun 2001 di areal PT.MHP dimana diantaranya

18 titik terdeteksi pada bulan Agustus, 7 titik pada bulan Juli dan 5 titik pada bulan

September. Pada tahun 2002 sebanyak 139 hotspot terdeteksi, dimana diantaranya 78

titik terdeteksi pada bulan September, 32 titik pada bulan Oktober, dan 28 titik pada

bulan Juli. Pada tahun 2003 sebanyak 168 hotspot terdeteksi, dimana diantaranya 68

titik terdeteksi pada bulan September, 38 titik pada bulan Agustus, 24 titik masing-

masing pada bulan Juni dan Oktober serta 12 titik pada bulan Juli.

Permasalahan

Kebakaran hutan merupakan ancaman utama dalam pembangunan HTI. Di areal HTI

PT.Musi Hutan Persada permasalahan yang berkaitan dengan masalah kebakaran

hutan diantaranya adalah:

1. Kebakaran sebagian besar disebabkan oleh manusia baik secara sengaja maupun

tidak sengaja (kelalaian)

2. Upaya penegakan hukum/yustisi dalam rangka shock therapy telah diupayakan

namun dirasakan belum optimal

3. Penyiapan lahan masyarakat di sekitar kawasan hutan tanaman dan konservasi

yang masih menggunakan pembersihan semak-belukar dengan pembakaran sewaktu-

waktu dapat menjalar walaupun sudah dihimbau bila akan melakukan pembakaran

dapat dibantu untuk menjaga dan dapat dibuat sekat bakar yang aman.

Upaya tindak lanjut

Dalam rangka melindungi asset tanaman pokok maupun pohon-pohon dalam kawasan

konservasi maka ancaman yang timbul akibat terjadinya kebakaran telah diupayakan

seoptimal mungkin hingga sasaran pada kebakaran yang sekecil mungkin. Upaya

tindak lanjut/rencana aksi yang akan ditempuh oleh PT.Musi Hutan Persada dalam

menanggulangi kebakaran adalah:
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1. Melaksanakan kegiatan sesuai tata urut dalam kalender tahunan siaga api

1.1.Persiapan-persiapan siaga
1.2.Persiapan alat/perlengkapan
1.3.Persiapan satuan-satuan tugas siaga api
2. Pendekatan kepada masyarakat

2.1. Kampanye dan penyuluhan

2.2. Memfasilitasi dan kemitraan dengan masyarakat dalam hal intensifikasi

produksi dan pemasaran madu

2.3. Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan berupa bantuan sembako,

sarana/prasarana umum dan sarana produksi pertanian untuk talang, dusun, desa dan

pemukiman transmigrasi

2.4. Upaya-upaya pendekatan lain, misal pada tokoh masyarakat, bantuan

alat/perlengkapan pemadam untuk talang, dusun, desa dan pembinaan SISKAMLING

3. Siaga aktif satuan-satuan tugas pengendalian api (Satuan inti, khusus, bantuan,

jaga dan logsitik, cadangan, satpam PH)

4. Penambahan sarana pendukung tambahan untuk pemadaman api (alat berat,

mobilisasi, tangki air dan penyediaan ambulance)

5. Pelaporan ke Direksi (rutin/periodic, incidental/darurat dan pembuatan BAP

kebakaran)

6. Konsolidasi Siaga (Inventarisasi/Perbaikan/Penyimpanan perlengkapan dan

pendataan, evaluasi system operasi dan penyempurnaan sistem operasi pemadaman)

Upaya pencegahan yang telah dilaksanakan

1. Pembuatan jalan sekat bakar selebar 30 m mengelilingi petak

2. Pengadaan sarana prasarana (jalan, jembatan, checkdam, menara api, bulldozer,

grader, excavator, wheel tractor, disc plow, tanki air, sarana komunikasi, alat tangan

pemadam kebakaran)

3. Pembentukan regu-regu, Satpam, Satuan Khusus, Satuan Inti, Satuan Bantuan,

Satuan Cadangan

4. Pembuatan system dan prosedur tetap dan kekanisme kerja

5. Latihan tenaga simulasi

6. Penyuluhan dan pelaksanaan HPHTI Bina Desa

7. Pelibatan Masyarakat secara langsung melalui MHBM dan MHR
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Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang tersedia

1. Perangkat lunak, antara lain:

 Standard Operating Procedure Pengendalian Kebakaran Hutan
 Sistem Pengendalian Api
 Kalender Tahunan Siaga Api/Tata Waktu Kegiatan
2. Perangkat keras, antara lain:

2.1. Sumberdaya manusia/Tenaga terlatih (untuk 3 wilayah dan 13 unit)
a. Satuan khusus : 240 orang
b. Satuan Inti : 768 orang
c. Satuan Bantuan : 957 orang
d. Satuan Jaga/Logistik : 389 orang
e. Satpam PH : 36 orang
f. Satuan cadangan : 1.440 orang
g. Satuan Pagar Betis : 720 orang

Jumlah : 4.550 orang

2.2. Sarana dan Prasarana:

a. Peralatan

- Peralatan tangan
* Pompa kodok dan Pacitan : 271 buah
* Gepyok : 1.849 buah
* Garu Api : 451 buah
* Chain saw : 24 buah

- Peralatan pompa air

* Pompa Robin/Tohatsu : 71 buah
* Slang kain : 347 buah

* Nozle : 61 buah
* Tangki : 45 buah

- Alat komunikasi

* HT : 176 buah
* Rig : 20 buah

* SSB : 16 buah

2.3. Kendaraan dan Alat Berat

- Pick up : 63 buah
- Truk : 10 buah
- Buldozer : 8 buah
- Grader : 8 buah
- Excavator : 3 buah
- Tronton : 1 buah
- Tractor : 43 buah
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2.4. Menara Api

- Permanen : 41 buah
- Temporer : 41 buah

2.5. Check Dam : 110 buah

2.6. Jembatan

- Permanen : 63 buah
- Temporer : 151 buah

2.7. Sekat bakar alam dan sumber air/Sungai: Semangus, Keruh, Jernih, Deras,

Niru, Birik, Rambang, Cacahan dan Gilas

Perhutanan Sosial

Untuk meningkatkan kerjasama dan membantu mensejahterakan masyarakat di

sekitar HTI, dibentuklah pola yang saling menguntungkan antara masyarakat dan

perusahaan.

Adapun kegiatan perhutanan social yang telah berjalan adalah:

1. MHBM (Mengelola Hutan Bersama Masyarakat)
2. MHR (Mengelola Hutan Rakyat)
3. Agrotrisula dan Agrobisnis
4. Tumpangsari
5. Pembangunan HTI - Transmigrasi
6. Bantuan pembangunan sarana jalan, Masjid, SD, SMP dan lain-lain
7. Beasiswa

Pada periode Mei-Oktober 2001 terdeteksi 20 hotspot, kemudian jumlah hotspotnya

meningkat pada periode Mei-Oktober 2002 menjadi 139 titik dan pada periode Mei-

Oktober 2003 jumlah hotspotnyapun meningkat menjadi 168 titik.

Sebanyak 20 hotspot terdeteksi pada tahun 2001 di areal PT.MHP dimana diantaranya

18 titik terdeteksi pada bulan Agustus, 7 titik pada bulan Juli dan 5 titik pada bulan

September. Pada tahun 2002 sebanyak 139 hotspot terdeteksi, dimana diantaranya 78

titik terdeteksi pada bulan September, 32 titik pada bulan Oktober, dan 28 titik pada

bulan Juli. Pada tahun 2003 sebanyak 168 hotspot terdeteksi, dimana diantaranya 68

titik terdeteksi pada bulan September, 38 titik pada bulan Agustus, 24 titik masing-

masing pada bulan Juni dan Oktober serta 12 titik pada bulan Juli.
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4.1.2. HTI PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industry

Pada tanggal 15 Juli 1992, Departemen Kehutanan mengalokasikan areal seluas

134.000 ha hutan rawa gambut bagi HPH PT.SBA Wood Industries. Pada tanggal 18

Februari 1998 kembali Departemen Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan

No.125/Kpts-II/1998 memberikan hak kepada PT.SBA Wood Industry untuk

mengkonversi arealnya seluass 40.000 ha menjadi HTI, sementara sisa areal seluas

107.885 ha dari eks-HPH dicadangkan untuk perluasan pada masa yang akan datang

(Anonimous, 2003).

Secara umum keadaan topografi areal HTI PT.SBA WI adalah relatif datar dengan

kelerengan antara 0-8 %, dan ketinggian 0-5 m di atas permukaan laut. Seluruh areal

terdiri dari gambut dengan kedalaman bervariasi antara 0.5-2.5 m dan pH sekitar 4.

Berdasarkan citra landsat dan hasil survey yang dilakukan pada tahun 1999,

penutupan lahan terdiri dari 78.35 % (31.340 ha) terdiri dari daerah bekas tebangan

yang terbakar dan 21.65 % (8.660 ha) berupa semak/belukar dan praktis tidak terdapat

hutan yang bernilai ekonomis (Anonimous, 2003). Jenis tanaman pokoknya yang

dipilih adalah Acacia crassicarpa karena pertumbuhan Acacia mangium tampak

kurang baik karena tanahnya relative asam. Jenis pohon yang akan dikembangkan

pada masa yang akan dating adalah Campnosperma spp, Dyera polyphilla dan

Alstonia pneumatophora.

Rencana penggunaan lahannya adalah sebagai berikut (Anonimous, 2003) :

- 72 % untuk tanaman pokok (28.800 ha)

- 10 % untuk jenis lokal yang bernilai ekonomis (4.000 ha)

- 8 % untuk areal konservasi (3.200 ha)

- 5 % untuk tanaman kehidupan (2.000 ha)

- 5 % untuk sarana dan prasarana lainnya seperti gedung (2.000 ha)

Pada periode tahun 1999-2002 paling tidak sekitar 3.244 ha areal di PT.SBA WI ini

telah ditanami dengan jenis Acacia crassicarpa. Penyiapan lahan dilakukan tanpa

bakar mengikuti anjuran pemerintah yaitu “zero burning policy”.
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Peristiwa Kebakaran di areal PT. SBA Wood Industry

Selama musim kering tahun 1997 diperkirakan hampir 50.000 ha lahan milik PT.SBA

Wood Industry telah terbakar baik pada areal konsesinya maupun wilayah Hutan

Lindung pantai. Diperkirakan 90 % asap yang menyelimuti kota Palembang dan

Jambi dari Oktober hingga Desember berasal dari areal yang terbakar tersebut

(Anonimous, 2003). Selama musim kemarau tahun 2002 terjadi lagi kebakaran besar

pada periode bulan September yang telah merusak 2.973 ha areal yang sudah ditanami

Acacia crassicarpa (92 % tanaman terbakar) sehingga kerugian mencapai Rp. 9

Miliar. Pada tahun 2004 kembali kebakaran besar melanda areal HTI PT. SBA Wood

Industry dimana yang terbakar selain areal yang sudah ditanam, areal imas tebang dan

semak belukar.

Permasalahan kebakaran di PT. SBA WI

Jumlah hotspot terdeteksi tahun 2001-2003
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Gambar 4-3. Akumulasi hostpot di PT.SBA tahun 2001, 2002 dan 2003

Hotspot

Pada periode Mei-Oktober 2001 terdeteksi 3 hotspot, kemudian jumlah hotspotnya

meningkat pada periode Mei-Oktober 2002 menjadi 82 titik dan pada periode Mei-

Oktober 2003 jumlah hotspotnyapun turun menjadi 2 titik (Gambar 4-3).
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Sebanyak 3 hotspot terdeteksi pada tahun 2001 di areal PT.SBA WI dimana

keseluruhannya terdeteksi pada bulan September. Pada tahun 2002 sebanyak 82

hotspot terdeteksi, dimana diantaranya 57 titik terdeteksi pada bulan Oktober, 12 titik

pada bulan September, dan 11 titik pada bulan Agustus. Pada tahun 2003 sebanyak 2

hotspot terdeteksi, dimana masing-masing 1 titik pada bulan Mei dan Oktober.

Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran

Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang dimiliki oleh PT.SBA Wood

Industry tergolong sangat minim dalam kuantitasnya, sehingga manjadikannya

sebagai masalah ketika kebakaran tidak hanya terjadi di satu titik tapi pada berbagai

titik seperti yang terjadi pada tahun 2004. Alat yang tersediapun hanya beberap yang

dapat dikatakan layak pakai, itupun sebagian adalah peralatan yang biasa digunakan

dalam proses produksi. Jadi tidak disangsikan lagi ketika kebakaran terjadi areal yang

terbakar luas dan terkendali didukung pula oleh aksesibilitas yang rendah dan

kemampuan personil pemadam yang minim pula.

Penyebab

Studi yang dilakukan oleh FFPCP tahun 1997 menunjukkan bahwa sonor dilakukan

setiap empat atau lima tahun terutama setelah musim kemarau panjang. Meskipun

lahan rawa gambut diperkirakan terdapat dalam jumlah yang besar (15.000 ha) namun

petani biasanya hanya membersihkan sebagian kecil saja lahan tersebut (0.5-2.0 ha).

Biasanya petani membakar lahannya pada bulan Juli dan Agustus. Mereka umumnya

tidak melakukan tindakan pencegahan sebelum melakukan pembakaran sehingga

areal yang terbakar akan menjadi sangat luas dan sulit dikendalikan serta sering

menjalar ke dalam areal konsesi.

Sebagai contoh, seperti disampaikan oleh Setiyono dan Nicolas (2003) adalah wilayah

desa Simpang Tiga yang terletak di daerah rawa Kecamatan Tulung Selapan,

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Desa Simpang Tiga terdiri dari tiga dusun

dimana mayoritas penduduknya adalah petani dan nelayan. Ketika musim kemarau

tiba mereka masuk ke daerah rawa dan mulai menjalankan aktivitasnya yaitu sonor.

Penanaman padi sonor dilaksanakan menjelang akhir musim hujan. Petani tidak
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melakukan pengolahan tanah sebelum penanaman dan hanya melakukan penyiangan

saja secara sporadis. Benih padi dari hasil panen tahun lalu disebar begitu air rawa

telah menyurut dan rumput rawa yang telah mengering oleh teriknya sinar matahari

dibersihkan dengan dibakar sehingga menimbulkan asap yang luar biasa.

Alternatif dan tindakan untuk mengurangi bahaya kebakaran

Berdasarkan pada kenyataan bahwa areal rawa telah terdegradasi berat oleh kegiatan

pembalakan dan kebakaran sehingga mengakibatkan bahaya kebakaran menjadi besar

akibat areal menjadi lebih kering maka Setijono dan Nicolas (2003) dalam

Anonimous (2003) menyarankan alternatif dan tindakan untuk mengurangi bahaya

kebakaran sebagai berikut:

- Kegiatan pertanian yang terfokus pada kegiatan pemeliharaan ikan dalam bentuk
karamba

- Produksi tanaman dengan membuat pertanian pola agro-forestry
- Pengelolaan teknik pembakaran untuk pertanian sonor
- Pengelolaan praktek pembakaran untuk Sistem Lelang Lebak Lebung
- Peningkatan rencana pengelolaan kebakaran dan kemampuan pengelolaan kebakaran

HTI
- Peningkatan kesepakatan kerjasama antara pihak HTI dengan masyarakat local
- Penyuluhan melalui kampanye penyadaran akan bahaya kebakaran, survey dan patroli

bersama masyarakat
- Pelatihan pencegahan kebakaran, peralatan dan P3K untuk masyarakat lokal
- Peralatan untuk masyarakat yang terlatih dengan peralatan dan perlengkapan

pengaman

4.2. Perusahaan Perkebunan

4.2.1. PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO)
(Unit Usaha Musilandas, Banyuasin)

Pemerintah Hindia Belanda semula menetapkan sentra perkebunan di Pulau Jawa,

namun selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu maka

kebijaksanaan yang semula hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa di arahkan (ekspansi)

ke luar pulau Jawa. Salah satu perusahaan perkebunan miliki maskapai (perusahaan)

Nederlands Indische bernama Internatio mempunyai lahan di Musilandas, Sumatera

Selatan yang berdiri pada tahun 1926 dengan komoditi Karet.
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Sejalan dengan perkembangan zaman maka pada tahun 1957 dengan

dideklarasikannya Trikora oleh Pemerintah Indonesia, maka ex-Perusahaan Belanda

terkena Nasionalisasi.

Perkembangan Badan Usaha Perkebunan Musilandas era Nasionalisasi adalah sebagai

beriku:

1. Tahun 1958-1969 bernama PPN Karet IX

2. Tahun 1969-1980 bernama PNP X

3. Tahun 1980-1996 bernama PTP X (Persero)

4. Tahun 1996-saat ini bernama PTPN VII (Persero)

Letak

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit usaha Musilandas terletak di Desa Air

Batu, Purwosari, Rawa Maju, Karang Anyar, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Kondisi topografi relative datar dengan ketinggian dari muka laut 15-40 meter. Jenis

tanah Podsolik Merah Kuning dan Latosol. Curah hujan rata-rata 2.500-3.000 mm per

tahun dengan musim basah 8 bulan. Suhu udara harian berkisar antara 24ºC hingga

32º C.

Komposisi areal hingga akhir Juni 2004

Table 4-1. Komposisi areal hingga akhir Juni 2004

No. URAIAN LUAS AREAL PER AFDELING (ha)

I II III IV Total

1. Tanaman Menghasilkan (TM) 722 590 451 697 2460

2. Tanaman Belum Menghasilkan

(TBM)

- 116 137 - 253

3. Tanaman Ulang - - 137 - 137

4. Bibit Entrys - 2 - 1 3

5. Emplasment 5 13 14 12 44

6. Jalan, parit, sungai, dan lain-

lain

28 30.50 26 70.22 154.72

Jumlah 755 751.50 765 780.22 3.051,72
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Produktivitas Tanaman Menghasilkan

Tabel 4-2. Produktivitas tanaman menghasilkan

No. Tahun Luas TM

(ha)

Produksi

(kg)

Kg/ha Umur rata-rata

(thn)

1. 1994 2.629 3.823.545 1.454 16.6

2. 1995 2.591 4.239.237 1.636 17.1

3. 1996 2.502 4.378.429 1.750 18.0

4. 1997 2.237 3.296.426 1.474 17.9

5. 1998 2.263 3.352.411 1.481 18.7

6. 1999 2.306 2.965.642 1.286 19.5

7. 2000 2.396 3.065.107 1.279 19.7

8. 2001 2.432 3.226.019 1.326 17.8

9. 2002 2.415 3.051.768 1.264 18.8

10. 2003 2.473 3.303.395 1.336 19.6

11. 2004 (Juni) 2.460 2.052.512 834 20.0

Kontribusi Perusahaan

Keberadaan unit usaha Musilandas telah memberikan kontribusi kepada Negara

maupun kepada daerah setempat yakni:

1. Pajak Bumi Bangunan (PBB)

2. PPN

3. PPH pasal 21

4. Commodity of Development

5. Kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar

6. Dan lain-lain

Penebangan pohon karet tua

Kegiatan pembukaan lahan untuk penanaman karet baru diawali dengan kegiatan

penebangan pohon karet tua yang tidak produktif yang berumur kira-kira 25-30 tahun.

Kegiatan penebangan biasanya diserahkan kepada kontraktor dengan surat perjanjian

tertentu. Bila dalam suatu areal tertentu terdapat banyak pohon karet tua yang akan
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ditebang (diremajakan) maka tidak seluruh karet tua yang terdapat di areal tersebut

yang akan ditebang (diremajakan). Luasan areal yang akan ditebang dari total areal

karet tua yang akan diremajakan (ditebang) maksimal 4 % setiap tahun berjalan

seperti dijelaskan oleh Bpk. Edison Nainggolan (Sinder PT.PN VII Unit Usaha

Musilandas), jadi bila ada sekitar 4000 ha karet tua yang akan diremajakan (ditebang)

maka setiap tahun berjalan terdapat sekitar 160 ha karet tua yang akan ditebang. Hal

ini dilakukan dalam upaya untuk secara efektif dan efisien memanfaatkan tenaga kerja

manusia yang tersedia (masyarakat) sehingga mereka tetap dapat bekerja.

Penebangan biasanya dilakukan menggunakan chainsaw agar target penebangan dapat

dicapai sehingga kegiatan pembukaan lahan dapat segera dilakukan. Hasil tebangan

kemudian dijual oleh PT.PN VII (Persero).

Pembukaan lahan

Setelah kegiatan penebangan dilakukan maka pada bekas areal yang telah ditebang

tersebut akan terdapat sisa-sisa hasil tebangan berupa ranting, batang karet, tunggak

dan akar. Sebagian dari hasil tebangan ini masih layak jual sehingga ada juga

penduduk yang memanfaatkannya dengan cara mengumpulkannya untuk kemudian

mengangkut dan menjualnya sebagai bahan bakar bagi kegiatan pembuatan batu-bata.

Kegiatan pembukaan lahan biasanya dilakukan pada musim kering pada sekitar bulan

Juli dan sesudahnya. Alat berat yang digunakan adalah bulldozer yang digunakan

untuk mendorong sisa-sisa hasil tebangan tadi sehingga membentuk jalur bersih (jalur

tanaman) dan jalur kotor (rumpukan). Lebar jalur bersih (tanaman) bervariasi sesuai

dengan kondisi lapangan dan rata-rata berkisar sekitar 30 meter sedangkan jalur kotor

(rumpukan) sekitar 3 meter. Setelah kegiatan ini dilakukan maka langkah berikutnya

adalah pengeringan, dimana bahan-bahan sisa tebangan dan tumbuhan bawah

dibiarkan mengering dibawah terik sinar matahari. Pada periode ini biasanya masih

terdapat masyarakat yang memanfaatkan batang karet baik yang terdapat di dalam

jalur bersih (jalur tanaman) maupun dalam jalur kotor (rumpukan). Dengan

pengambilan kayu-kayu karet tadi pada jalur kotor maka lebar jalur kotor akan

semakin berkurang sehingga memperluas jalur bersih. Setelah melewati tahapan

pengeringan maka langkah berikutnya adalah pembersihan lahan dari sisa kayu karet

yang ada (bila dirasakan memang perlu) dengan menggunakan alat berat.
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Pengolahan tanah

Pengolahan tanah dalam kegiatan penanaman dimulai dengan kegiatan membajak 1

dan membajak 2. Kegiatan membajak dilakukan dengan menggunakan traktor dimana

tanah dibalikkan sehingga akar tumbuhan bawah dapat terangkat dan akhirnya mati.

Selang waktu antara membajak 1 dan membajak 2 adalah 21 hari. Setelah kegiatan

membajak 1 dan 2 dilakukan maka tahapan berikutnya adalah menggaru. Setelah

kegiatan membajak dan menggaru dilaksanakan biasanya diharapkan selesai pada

bulan Oktober maka kegiatan persiapan untuk penanaman siap dilakukan pada bulan

November.

Gambar 4.4. Contoh pengolahan tanah di PT.PN VII

Persiapan Penanaman

Kegiatan persiapan untuk penanaman dimulai dengan kegiatan pemasangan ajir.

Kegiatan pemasangan ajir disesuaikan dengan jarak tanam yang akan digunakan.

Kegiatan pembuatan ajir dan pemasangan ajir dilakukan oleh masyarakat yang

dilibatkan dalam pekerjaan seperti disampaikan oleh Bpk Edison Nainggolan.
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Setelah pemasangan ajir dilakukan maka langkah selanjutnya adalah pembuatan

lubang tanaman. Ukuran lubang tanam adalah 60 cm x 60 cm pada bagian atas

(permukaan) sedangkan pada bagian bawah (dasar) adalah 40 cm x 40 cm. Sebelum

ditanami pada lubang tanam ini diberikan pupuk tunggal (Rock Phosphate).

Pembuatan lubang tanampun dilakukan oleh masyarakat yang dipekerjakan secara

borongan.

Penanaman

Kegiatan penanaman biasanya dilakukan pada bulan November dimana sudah banyak

turun hujan. Bibit karet yang siap tanam adalah yang memiliki 2 payung (2 strata

daun) atau kurang lebih berumur 3 hingga 4 bulan. Bersamaan dengan kegiatan

penanaman juga dilakukan pemberian fungisida untuk mencegah bibit karet yang

akan ditanam dari ancaman serangan jamur akar putih.

Pemeliharaan

Pemeliharaan sudah dilakukan sejak sebelum bibit karet ditanam yaitu dengan cara

weeding (pembersihan gulma) sebanyak 2 kali sebulan. Setelah bibit karet

ditanampun maka weeding tetap dilakukan sebanyak 2 kali sebulan dan penanaman

Land Cover Crop (LCC) dilakukan. Kegiatan weeding tetap dilakukan 2 kali sebulan

hingga tanaman berumur 3 bulan. Setelah tanaman berumur 3 bulan hingga 1 tahun

kegiatan pemeliharaan tetap dilakukan dengan weeding sebanyak 1 kali sebulan.

Setelah tanaman berumur 1 tahun hingga 2 tahun kegiatan pemeliharaan dilakukan

dengan pembersihan sekitar piring tanaman (rotary weeding) sebanyak 9 kali setahun,

sementara sebanyak 3 kali (3 bulan) tidak dilakukan pemeliharaan yaitu pada musim

kering (bulan Juli, Agustus dan September). Setelah tanaman karet berumur 3 tahun,

pemeliharaan dilakukan secara strip weeding yaitu membuka jalur antara satu

tanaman dengan tanaman lain dalam satu jalur. Weeding (pembersihan gulma)

dilakukan untuk membersihkan lahan dari serangan rumput pahit, pakis-pakis dan

Mikania mucronata (yang dapat menekan laju pertumbuhan tanaman).

Pemanenan

Karet yang sudah berumur 6 atau 7 tahun (Tanaman Menghasilkan 1) sudah dapat

dipanen (disadap).
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Pemantauan (monitoring)

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari 4 orang untuk satu

Afdeling (luasan 600 ha). Tim ini mengadakan patroli terutama pada daerah-daerah

yang dianggap rawan dari ancaman:

- Gangguan ternak (sapi)

- Gangguan keamanan (pencurian)

- Gangguang kebakaran

Menurut Bpk Edison Nainggolan, ancaman yang paling serius bagi kawasan

perkebunan karet adalah gangguan ternak dan pencurian kayu, sementara ancaman

kebakaran tidak terlalu merisaukan namun hal itu tidak berarti bahwa ancaman dari

bahaya kebakaran tidak ada, sebab kemungkinan itu selalu ada terutama ketika musim

kemarau tiba terutama pada waktu kegiatan pembukaan lahan dimana banyak

masyarakat yang membakar sisa-sisa hasil penebangan maupun yang terdapat pada

jalur kotor (rumpukan).

Gambar 4-5. Contoh tanaman karet TBM 1 di PT.PN VII
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Penanggulangan Kebakaran

Jumlah hotspot terdeteksi tahun 2001-2003

Pada periode Mei-Oktober 2001 terdeteksi 4 hotspot, kemudian hotspotnya menurun

pada periode Mei-Oktober 2002 menjadi 1 titik dan meningkat pada periode Mei-

Oktober 2003 menjadi 12 titik (Gambar 4-6).
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Gambar 4-6, Akumulasi hotspot di PT.PN VII tahun 2001, 2002 dan 2003

Hotspot

Sebanyak 4 hotspot terdeteksi pada tahun 2001 di areal PT.PN VII (Persero) dimana 3

titik terdeteksi pada bulan Juli dan 1 titik pada bulan Agustus. Pada tahun 2002

sebanyak 14 hotspot terdeteksi, dimana diantaranya 5 titik terdeteksi pada bulan

Agustus, 5 titik pada bulan September, 3 titik pada bulan Juli dan 1 titik pada bulan

Oktober. Pada tahun 2003 sebanyak 12 hotspot terdeteksi, dimana 7 titik terdeteksi

pada bulan Agustus, 2 titik pada bulan September, dan masing-masing 1 titik pada

bulan Juni, Juli dan Oktober.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di areal Unit Usaha Musilandas (23-24

September 2004) tampak bahwa di areal pembukaan lahan maupun di areal TBM

(tanaman Belum Menghasilkan) dan TM (Tanaman Menghasilkan) tidak ditemukan

sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran seperti menara api, papan

peringatan, maupun alat kelengkapan lainnya. Selain itu organisasi penanggulangan

kebakaranpun tidak khusus berdiri sendiri untuk perlindungan tanaman karet baik

untuk TBM maupun TM.
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Menurut Bpk Edison Nainggolan, kegiatan penanggulangan kebakaran di Unit Usaha

Musilandas diutamakan untuk melindungi hasil produksi karet berupa latex dari

pabrik pengolahan karet Unit Usaha Musilandas yang sudah berdiri sejak tahun 1957

dan mulai beroperasi April 1968. Pabrik pengolahan di renovasi tahun 1977 dengan

kapasitas olah (terpasang) 8 ton per hari atau 32.000 liter latex, dimana pada tahun

2003 kapasitasnya dinaikkan menjadi 12 ton per hari. Untuk melindungi produk hasil

olahan pabrik tersebut telah tersedia 27 orang tenaga yang terlatih yang dibagi

menjadi tiga shift dimana masing-masing shift terdiri dari 9 orang, disamping itu

tersedia pula lebih dari 10 hydrant yang terdapat pada masing-masing daerah rawan di

areal pabrik. Tim ini pulalah yang bertanggungjawab terhadap terjadinya kebakaran di

areal di luar pabrik pengolahan karet misalnya di TBM atau TM.

Kerjasama dengan masyarakat

Menurut Bpk Edison Nainggolan, tidak ada bentuk kerjasama formal antara PT.PN

VII Unit Usaha Musilandas dengan masyarakat di sekitar areal perkebunan karet

mereka seperti dalam bentuk kelompok tani atau sejenisnya. Masyarakat sudah

dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara borongan dalam

pembangunan kebun karet, seperti pembuatan ajir, pemasangan ajir, penanaman karet,

pemeliharaan dan pemanenan (penyadapan) karet. Selain itu kegiatan penebangan

yang maksimum 4 % setahunpun karena salah satu pertimbangannya adalah masalah

tenaga kerja yang dalam hal ini banyak melibatkan masyarakat. Untuk itu kegiatan

CD (Community Development) lebih banyak dititikberatkan pada upaya untuk

kepentingan semua masyarakat dan bukan hanya untuk satu kelompok masyarakat

tertentu. Kegiatan tersebut misalnya dengan pembangunan jalan desa, pembangunan

rumah ibadah, dan kerjasamanyapun dengan pihak (aparat) Desa terkait.
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Gambar 4-7. Salah satu bentuk kerjasama PT.PN VII dengan masyarakat

4.2.2. PT.PP Lonsum Tbk (Kebun Kubu Pakaran, Cengal)

Investasi PT.PP Lonsum Tbk khususnya karet di Sumatera Selatan dimulai pada tahun

1995 di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang berjarak

kurang lebih 5,5 jam dengan kendaraan (darat). Pada saat bukaan awal areal yang

akan dibangun kebun karet tersebut merupakan hutan sekunder yang dipenuhi oleh

semak belukar dan kebun karet rakyat. Sebagian besar areal didominasi oleh tanah

mineral yang miskin hara dan sebagian kecil oleh gambut. Pada saat awal penanaman

ada keinginan selain menanam karet juga menanam Acacia mangium karena adanya

keinginan yang kuat untuk membangun pabrik MDF di lokasi yang akan dibuka

tersebut. Seiring berjalannya waktu kegiatan penanaman karet di selingi dengan

tanaman Acacia mangium terus berlangsung, namun karena satu dan lain hal maka

pabrik MDF tidak dapat didirikan sehingga nasib tegakan A. mangium yang telah

dibangun tersebut menjadi tidak jelas peruntukannya.

Luas HGU PT.PP Lonsum Tbk pada saat awal kegiatan penanaman (tahun 1995)

adalah 44.827,27 ha yang dibagi dalam 9 kebun inti dan plasma dimana kebun inti

dengan total luas 20.507,59 ha dan kebun plasma dengan total luas 24.319,68 ha

(Tabel 4-3 ).
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Tabel 4-3. Luas HGU kebun karet inti dan plasma PT.PP Lonsum Tbk tahun 1995

No. Nama Kebun Inti (ha) Plasma (ha) Luas(ha)

1 Raman Makmur 4.202,87 2.150,0 6352,87

2 Tulung Gelam 2.021,79 3.441,59 5463,38

3 Balam Murni 1.788,78 2.418,65 4207,43

4 Bebah Permata 4.087,69 2.318,29 6405,98

5 Jeruju Rimbun 4.104,03 1.584,09 5688,12

6 Kubu Pakaran 1.137,34 3.544,71 4682,05

7 Ulak Kedondong 192,10 3.624,86 3816,96

8 Talang Lama 161,87 3.828,97 3990,84

9 Tulung Buaya 2.811,12 1.408,44 4219,56

Total 20.507,59 24.319,68 44.827,27

Pada tahun 1999 terjadi perampingan dari 9 kebun yang ada (Tabel ) diatas menjadi 4

kebun (Tabel 4-4) dan pada tahun 2000 terjadi perampingan lagi dalam rangka

efisiensi sehingga tinggal 3 kebun saja hingga saat ini (Tabel 4-5).

Tabel 4-4. Kebun karet PT.Lonsum Tbk 1999

No. Nama Kebun

1 Tulung Gelam

2 Bebah Permata

3 Jeruju Rimbun

4 Kubu Pakaran

Tabel 4.5. Nama kebun, Luas HGU dan luas areal yang sudah ditanami (2004)

No. Nama Kebun Luas HGU (ha) Lahan sudah tanam (ha)

1 Tulung Gelam 4.215 1.957,2

2 Bebah Permata 4.117,6 1.379,4

3 Kubu Pakaran 5.092,8 2.773,4

Jumlah 13.425,4 6110.0



Fire Management Assessments and Recommendation for HTI’s
and Estate Crops in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

44

Kondisi Kebun Kubu Pakaran (Cengal)

Dari total areal yang sudah ditanami sejak tahun 1995 yang lalu bersamaan dengan

penanaman A.mangium (sehubungan dengan rencana akan dibangunnya pabrik MDF)

telah mengakibatkan pertumbuhan karet tidak terlalu bagus, hal ini tampak dari

penampilan pohon dengan diameter tidak seragam. Dari seluruh areal yang telah

dibersihkan dari tegakan A.mangium tersebut yang rata-rata berumur 9 - 10 tahun

tampaknya baru sekitar 60-70 % saja yang baru bisa disadap sementara yang lainnya

masih belum, padahal umur karet yang biasa di sadap dalam kedaan normal adalah

4,5-5 tahun. Produksi dari tegakan karet yang baru bisa disadap tersebut baru

mencapai 800 kg/ha/tahun.

Pola tanam karet di areal Kubu Pakaran, Cengal adalah pola perkebunan Inti-Plasma.

Pada areal plasma (pasif) petani hanya menyediakan lahannya saja sementara seluruh

komponen kegiatan seperti pembukaan lahan, penanaman dan penyadapan dilakukan

oleh pihak perusahaan. Mereka (petani plasma pasif) akan menerima penghasilannya

ketika karet di lahan mereka mulai disadap biasanya pada umur 4,5-5 tahun (Tanaman

Menghasilkan 1). Pada kondisi ini maka petani plasma akan menerima pendapatan

sebesar Rp.250.000,00/paket (2 ha lahan)/tahun, penerimaan ini akan meningkat

sebesar 5 % setiap tahun hingga akhir kontrak yang biasanya sampai 15 tahun. Setelah

kontrak berahir maka keputusan diserahkan kepada petani apakah ingin tetap

meneruskan sadapannya (bias sampai 20-25 tahun) atau mengganti dengan tanaman

baru (meremajakan). Bagi mereka yang termasuk pada petani plasma aktif biasanya

mereka ikut aktif pula untuk menyadap, dan mengeluarkan sejumlah tertentu dari

hasil sadapannya kepada pihak perusahaan. Di kebun Kubu Parakan terdapat tiga

divisi inti (Divisi I, II dan III) serta 3 plasma (A, B dan C).

Penanaman

Pembukaan lahan

Kegiatan penanaman tanaman karet baru dimulai dengan penebangan karet tua (di

lokasi Cengal, kebun karet tua adalah milik rakyat yang dulu pernah menanamnya)

atau membuka lahan yang berupa hutan sekunder yang penuh semak belukar.

Kegiatan pembukaan lahan ini dilakukan dengan menggunakan traktor.



Fire Management Assessments and Recommendation for HTI’s
and Estate Crops in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

45

Pengolahan tanah

Setelah traktor membuka lahan maka langkah berikutnya adalah membajak lahan

tersebut dan sekaligus membersihkannya dari kayu-kayu atau material lain yang

berada dalam jalur bersih. Bajak yang kedua kali dilakukan sekitar 2-3 minggu setelah

bajak 1 tergantung pada kondisi areal yang akan dibajak dan kersediaan sumberdaya

manusianya. Kegiatan Hero yaitu melakukan pemecahan terhadap bongkahan yang

besar dan memperhalus bongkahan-bongkahan yang kecil dilakukan setelah bajak 1

dan 2 dilakukan. Langkah terkahir dalam pengolahan lahan adalah ripping yaitu

melakukan pembersihan akar yang terdapat di dalam jaur bersih (jalur tanam) yang

rata-rata lebarnya adalah 4 gawang (larik).

Kegiatan pembukaan lahan dan pengolahan lahan dimulai pada bulan Juli dan

diharapkan pada bulan Oktober semua kegiatan selesai sehingga pada bulan

November dimana banyak turun hujan maka kegiatan penanaman dapat dilakukan.

Gambar 4-8. Bentuk pengolahan tanah di PT.PP Lonsum Tbk (Cengal)
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Persiapan penanaman

Kegiatan persiapan penanaman dimulai dengan penataan areal yang akan ditanam

seperti pembuatan jalur bersih untuk tanam serta batas (berupa rumpukan). Biasanya

jalur penanaman (bersih) akan terdiri dari 4 larikan tanaman tapi terkadang bisa lebih

tergantung kondisi lapangan yang ada.

Pemasangan ajir dilakukan pada areal yang sudah siap tanam dan kemudian diikuti

dengan pembuatan lubang tanam.

Penanaman

Penanaman karet dilakukan biasanya pada bulan November ketika sudah banyak

turun hujan. Bibit yang ditanam adalah yang mempunyai dua lapis daun dan

pucuknya pada lapisan paling atas sudah mengeras sebab kalau tidak maka ketika

selesai ditanam bibit karetnya akan mati. Biasanya umur dari karet yang sudah siap

tanam ini hampir satu tahun prosesnya namun dalam polybag besar berkisar sekitar

2,5 bulan. Pembibitan karet mereka buat sendiri dalam satu lokasi pembibitan yang

cukup yang mampu menyediakan bibit dalam jumlah jutaan bibit. Jumlah tanaman per

ha pada saat tanam pertama adalah 505 batang dan pada tahun tanam 2004 ini jumlah

bibit karet yang ditanam per ha berkurang menjadi dibawah 505 batang.

Pada tahun 2004 ini mereka merencanakan untuk menanam areal seluas 250 ha, tahun

2005 seluas 500 ha, sehingga pada tahun 2006 sudah terdapat sekitar 6000 ha areal

yang sudah tertanami karet sehingga nantinya dapat dipecah menjadi 2 estate yang

berkekuatan masing-masing 3000 ha.

Pemeliharaan

Pemeliharaan terhadap karet muda sudah dilakukan sejak setelah ditanami yaitu

dengan melakukan weeding terhadap piringan tananam (circle weeding) sebanyak

setiap bulan sekali selama 1 tahun dan penanaman cover dilakukan. Kegiatan weeding

masih tetap dilakukan hingga tahun ke -2 hanya saja frekuensinya berubah menjadi

sebanyak 1 kali dalam 2 bulan, sehingga selama setahun paling tidak 6 kali circle

weeding di lakukan. Menginjak tanaman karet berumur dua tahun dilakukan

penyemprotan dengan herbisida dan kegiatan weeding tetap dilakukan. Setelah



Fire Management Assessments and Recommendation for HTI’s
and Estate Crops in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

47

tanaman karet berumur 3 tahun, pemeliharaan dilakukan secara strip weeding yaitu

membuka jalur antara satu pohon karet yang satu dengan lainnya dalam satu jalur.

Weeding (pembersihan gulma) dilakukan untuk membersihkan lahan dari serangan

rumput pahit, pakis-pakis dan Mikania mucronata (yang dapat mencekik dan

menekan laju pertumbuhan tanaman).

Pemanenan

Ketika daun karet saling bersentuhan dengan daun karet dari pohon lainnya atau

biasanya ketika karet sudah berumur 4,5-5 tahun, getahnya sudah dapat di sadap atau

yang biasa disebut dengan Tanaman Menghasilkan 1, namun kondisi tanaman karet

yang siap untuk disadap sangat bergantung kepada kualitas tanah dan penampilan

diameter dari bibit yang ditanam.

Pemantauan (monitoring)

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari satpam

perusahaan dan dari pihak kepolisian. Tim ini mengadakan patroli terutama pada

daerah-daerah yang dianggap rawan dari ancaman:

- Gangguan keamanan (pencurian getah hasil sadapan)

Menurut Bpk Basuki (Manajer Kebun), ancaman yang paling serius bagi kawasan

perkebunan karet adalah gangguan pencurian getah hasil sadapan, sementara ancaman

kebakaran tidak terlalu merisaukan namun hal itu tidak berarti bahwa ancaman dari

bahaya kebakaran tidak ada, sebab kemungkinan itu selalu ada terutama ketika musim

kemarau tiba terutama pada waktu kegiatan pembukaan lahan dimana banyak

masyarakat yang membakar sisa-sisa hasil penebangan dalam rangka penyiapan lahan

yang telah turut pula memangsa pohon karet yang kebetulan berada di dekat lokasi

pembakaran tersebut seperti yang tengah dialami oleh Kebun Kubu Pakaran.

Penanggulangan Kebakaran

Jumlah hotspot terdeteksi tahun 2001-2003

Pada periode Mei-Oktober 2001 tidak terdeteksi hotspot, kemudian pada periode Mei-

Oktober 2002 terdeteksi 2 titik dan pada periode Mei-Oktober 2003 tetap menjadi 2

titik (Gambar 4-9).



Fire Management Assessments and Recommendation for HTI’s
and Estate Crops in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

48

0

1

2

J
u
m

la
h

2001 2002 2003

Tahun

Gambar 4-9. Akumulasi hotspot di PT.PP Lonsum Tbk tahun 2001, 2002 dan

2003

Hotspot

Sebanyak 2 hotspot terdeteksi pada tahun 2002 di areal PT.PP Lonsum Tbk yang

keseluruhannya terdeteksi pada bulan September. Pada tahun 2003 sebanyak 2

hotspot terdeteksi, dimana yang keseluruhannya terdeteksi pada bulan September.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kebun Karet Kubu Pakaran (Cengal)

tanggal 4-5 Oktober 2004 tampak bahwa di areal pembukaan lahan maupun di areal

TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) dan TM (Tanaman Menghasilkan 1) tidak

ditemukan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran seperti menara api, papan

peringatan, maupun alat kelengkapan lainnya. Tersedia peralatan pemadaman namun

sangat terbatas sekali yang meliputi peralatan tangan yang mereka buat sendiri

(gepyok), disamping peralatan lain seperti alat komunikasi. Pada keadaan tertentu bila

terjadi kebakaran maka tangki air yang biasanya mereka gunakan untuk proses

produksi karet mereka modifikasi untuk dijadikan sebagai tangki air dalam kegiatan

pemadaman. Selain itu organisasi penanggulangan kebakaranpun tidak khusus berdiri

sendiri untuk perlindungan tanaman karet.
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Menurut Bpk Basuki (Manajer Kebun), kegiatan penanggulangan kebakaran

diutamakan pada musim kering yaitu pada bulan Juli, Agustus dan September yang

puncaknya jatuh pada bulan Agustus. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan

kegiatan patroli rutin setelah jam kerja penyadap usai yaitu setelah pukul 14.00.

Kegiatan ini dikoordinir langsung oleh Asisten Divisi masing-masing yang dibantu

oleh stafnya. Selain itu upaya lain yang dilakukan untuk menghindarkan terjadinya

kebakaran yang lebih besar akibat penyiapan lahan dengan pembakaran oleh

masyarakat adalah dengan meminta masyarakat yang akan membakar tersebut untuk

lapor sehingga pihak perusahaan dapat mengantisipasi semaksimal mungkin.

Kerjasama dengan masyarakat

Menurut Bpk Basuki (Manajer Kebun Kubu Pakaran, Cengal) tidak ada bentuk

kerjasama formal antara PT.PP Lonsum Tbk dengan masyarakat di sekitar areal

perkebunan karet mereka seperti dalam bentuk kelompok tani atau sejenisnya.

Masyarakat sudah dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara borongan

dalam pembangunan kebun karet, seperti pembuatan ajir, pemasangan ajir,

penanaman karet, pemeliharaan dan pemanenan (penyadapan) karet. Selain itu

kegiatan penyadapanpun sudah melibatkan paling tidak sekitar 615 penyadap karet

yang berasal dari desa sekitar areal perkebunan karet. Sebagai salah satu bentuk

kepedulian mereka dalam meningkatkan kerjasama dengan masyarakat adalah melalui

KUD. Melalui KUD ini pihak perusahaan menyediakan klon unggul yang siap tanam

(pihak perusahaan mensubsidi penyediaannya) serta pemberian pengetahuan tentang

pembibitan sendiri menggunakan polybag besar.

Satu kegiatan besar yang tengah mereka lakukan saat ini adalah kegiatan “tukar

guling lahan”. Dalam kegiatan ini yang menjadi perhatian phak perkebunan adalah

lahan-lahan masyarakat yang berada di tengah areal perkebunan (enclave) yang

jumlahnya cukup luas. Areal enclave ini kalau segera tidak dibenahi dikhawatirkan

akan mengganggu kegiatan produksi. Pada kegiatan ini maka pihak perusahaan

menyediakan areal tanaman karet siap sadap (TM 1) yang akan ditukar gulingkan

dengan lahan masyarakat. Pada kondisi tertentu bisa saja 1 ha TM 1 ditukar gulingkan

dengan 3 ha lahan masyarakat tetapi pada kondisi lain bisa saja ditukar gulingkan



Fire Management Assessments and Recommendation for HTI’s
and Estate Crops in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

50

dengan 2 ha lahan. Dalam kegiatan tukar guling ini melibatkan pihak Desa maupun

Camat yang dilakukan secara formal dalam rangka menghindarkan hal-hal yang tidak

diinginkan nantinya misal upaya mereka untuk mencoba mendapatkan lahan mereka

yang telah di tukar gulingkan.
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5. SISTIM PENGENDALIAN KEBAKARAN DI PERUSAHAAN HTI DAN
PERKEBUNAN

5.1. Perusahaan HTI
5.1.1. PT.Musi Hutan Persada (PT.MHP)

Dengan melihat profil PT.MHP dan kegiatannya dalam upaya pengendalian

kebakaran hutan dan lahan tampak bahwa perusahaan ini begitu seriusnya. Hal

tersebut tercermin pula dari laporan mereka tentang ketersediaan sumberdaya

manusianya yang handal, sarana dan prasarana yang memadai maupun kerjasamanya

dengan masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial dalam berbagai bentuk

aktivitas seperti Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM), Mengelola Hutan

Rakyat (MHR), Agrotrisula dan Agribisnis, tumpang sari dan lain-lain. Namun

sungguh sangat mengejutkan sekali kalau dikaitkan dengan jumlah hostpot yang

ditemukan di lahan mereka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut

diakui pula oleh Ginting (2004) bahwa meskipun kondisi sebaran areal wilayah hutan

tananam yang sudah berjakan efektif dan upaya perlindungan hutan relative optimal,

namun setiap tahun masih dijumpai terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dilihat dari segi tehnis berupa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang

dimiliki oleh PT.MHP dalam upaya pengendalian kebakaran, tampaknya tidak ada

masalah, demikian pula halnya dengan terbangunnya kerjasama yang baik dengan

masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatanpun merupakan suatu pendekatan yang

baik pula, namun mengapa jumlah hotspot meningkat dari tahun ke tahun ?

Kegiatan pencegahan kebakaran mereka lakukan baik secara tehnis maupun secara

non tehnis. Secara tehnis misalnya dengan pembuatan sekat bakar, pengadaan sarana

dan prasarana pencegahan (pembangunan menara permanen dan temporer), serta

patroli. Secara non tehnis kegiatan pencegahan dilakukan diantaranya melalui

pelibatan masyarakat secara langsung melalui MHBM dan MHR; penyuluhan dan

pelaksanaan HPHTI Bina Desa; tumpang sari; dan pembangunan sarana jalan.
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Program MHBM dan MHR yang dilaksanakan di PT.MHP (Unit VI) mendapat

sambutan baik dari masyarakat di sekitar kawasan HTI, sebagai wujud nyata

sambutan masyarakat terhadap program ini adalah banyaknya anggota masyarakat

yang ingin ikut bergabung, sehingga dengan banyaknya partisipasi warga masyarakat

akan membuka jalan terbentuknya kerjasama antara perusahaan dan warga

masyarakat sebagai salah satu usaha meningkatkan kesejahteraan mereka (Aripin,

2003). Bagi masyarakat sendiri (Aripin, 2003) adanya program MHBM dan MHR ini

memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan, menciptakan peluang

dan lapangan kerja serta diharapkan akan mampu memperbaiki hubungan kerjasama

antara perusahaan dan masyarakat di sekitar areal HTI. Program ini ternyata tidak

seluruhnya mendapat respon yang baik dari masyarakat karean ada sebagian

kelompok masyarakat yang tidak merasa senang dengan hadirnya program ini

(Aripin, 2003). Bagian dari kelompok masyarakat ini menganggap pelaksanaan

program MHBM yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak lain adalah salah satu cara

agar masyarakat tidak dapat melakukan klaim atas lahan-lahan nenek moyang mereka

yang telah dikelola perusahaan sebelumnya, dan kelompok masyarakat inipun

beranggapan bahwa mereka telah dibodohi (Aripin, 2003). Lahan-lahan yang menjadi

prioritas pelakasanaan MHBM (Aripin, 2003) adalah lahan HTI yang bermasalah

serta lahan HTI yang baru ditebang tegakannya serta berdekatan dengan pemukiman

masyarakat. Sementara itu pelaksanaan program MHR hanya dapat dilaksanakan oleh

kelompok masyarakat yang memiliki lahannya sendiri serta memilki bukti yang sah

atas kepemilikan lahannya (Aripin, 2003). Peserta program MHR ini sebagian besar

adalah (Aripin, 2003) warga masyarakat yang hidup mapan dan memiliki lahan yang

luas (puluhan hektar), mereka hanya memanfaatkan lahan mereka yang tidak

produktif agar dapat menghasilkan keuntungan financial yang besar.

Disamping mendapat respon positif dari warga masyarakat dengan hadirnya program

MHBM tersebut ternyata telah pula menciptakan menimbulkan masalah baru yang

berujung pada kegiatan perusakan (pembakaran) yaitu perebutan tata batas antara

wilayah desa yang berada di sekitar areal konsesi PT.MHP, sementara pada program

MHR telah pula memicu terjadinya pengklaiman lahan oleh kelompok masyarakat

yang ingin memiliki lahan luas untuk dijadikan areal MHR (Aripin, 2003).



Fire Management Assessments and Recommendation for HTI’s
and Estate Crops in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

53

5.1.2. PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industry (PT.SBA Wood Industry)

Kebakaran yang terjadi pada PT.SBA Wood Industry sesungguhnya tidak hanya

setelah dialihfungsikan arealnya menjadi HTI, namun sejak dari konsesi awalnya

dalam wujud HPH sudah berulang kali terjadi kebakaran. Pada tahun 1997

diperkirakan sekitar 40.000 ha dari 130.000 ha lahan konsesi milik PT.SBA Wood

Industry terbakar selama lebih kurang dua bulan mulai dari pertengahan September

hingga pertengahan November (Nicolas dan Bowen, 1999). Kebakaranpun tetap

terjadi hampir setiap tahun di areal konsesi PT. SBA WI yang pada tahun 1998

sebagian areal konsesinya seluas 40.000 ha telah diizinkan untuk dikonversi menjadi

HTI. Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada periode musim kemarau 2002 telah

terjadi kebakaran besar yang kemudian diketahui telah merusak 92 % areal HTI nya

atau setara dengan 2,973 ha yang telah ditanami Acacia crassicarpa pada periode

tahun 1999-2002 seluas 3.244 ha. Pada tahun 2004 hingga akhir September

diperkirakan hampir 5000 ha lahannya termasuk areal yang sudah ditanami telah

terbakar.

Gambar 5-1. Kebakaran yang terjadi di PT.SBA Wood Industry 2004
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Melihat apa yang telah dialaminya sejak masih dalam konsesi HPH dimana kejadian

kebakaran telah terjadi berulangkali, hendaknya di era pengelolaan HTInya maka

PT.SBA WI sudah sewajarnya melakukan koreksi terhadap kegiatan pengendalian

kebakaran hutannya, namun tampaknya hal tersebut memang tampak telah dilakukan

tetapi masih sangat terbatas.

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan di areal HTI PT.SBA WI dilaksanakan baik

secara tehnis maupun non tehnis. Secara tehnis kegiatan pencegahan mereka lakukan

dengan menggunakan peralatan yang tersedia, namun sayangnya peralatan yang

tersedia tersebut selain sangat terbatas (sementara areal yang harus dilindungi luar

biasa luas) juga tidak layak. Dapat dikatakan bahwa alat yang tersedia tersebut baru

dalam taraf “ada” belum dapat dikatakan telah memenuhi standard untuk peralatan

pengendalian kebakaran untuk satu unit HTI. Jadi sangatlah beralasan bila kebakaran

yang terjadi di areal mereka menjadi sangat sulit dikendalikan dan terkesan “setengah

dibiarkan”. Hal tersebut bertambah pelik lagi tatkala kejadian kebakaran di areal

mereka terdapat pada beberapa blok yang berjauhan satu dengan lainnya. Secara non

tehnis kegiatan pengendalian kebakaran juga dilakukan oleh PT.SBA WI namun

sangat terbatas sekali, hal itu misalnya dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat

dalam melakukan proses produksi misalnya pelibatan mereka dalam kegiatan

pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.

Gambar 5-2. Peralatan pemadam yang sangat minim di PT.SBA WI
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Bagi kedua perusahaan HTI ini yaitu PT.Musi Hutan Persada (beroperasi di tanah

mineral) dan PT.Sebangun Bumi Andalas Wood Industry (beroperasi di lahan

gambut) kebakaran merupakan ancaman utama terhadap berlangsungnya

produktivitas lahan mereka. Hal itu tidak perlu dibuktikan lagi karena keduanya telah

mengalami kebakaran dalam jumlah yang signifikan dari sejak perusahaan berdiri

hingga dalam proses produksi. Tampaknya kedua perusahaan ini mempunyai

permasalahan yang hamper sama bila dikaitkan dengan pengendalian kebakaran :

- kerjasama yang kurang harmonis antara pekerja dan kontraktor

- kerjasama yang kurang harmonis antara kontraktor dan pihak perusahaan

- staf perusahaan sendiri yang berulah

Antisipasi terhadap timbulnya kebakaran tampaknya lebih disikapi dengan baik oleh

PT.MHP, hal itu tampak dari tersedianya sarana dan prasarana pengendalian

kebakaran yang ada dan didukung oleh kegiatan perhutanan social (misalnya MHBR

dan MHR). Hanya saja dalam implementasinya di lapangan masih mendapat banyak

tantangan sehingga peralatan tehnis dan dukungan kegiatan perhutanan social masih

belum mampu untuk menekan jumlah hotspot yang terus meningkat dari tahun ke

tahun.

Bagi PT.SBA Wood Industry ancaman bahaya kebakaran adalah ancaman yang

paling menghantui fikiran mereka yaitu sejak areal mereka masih berbentuk konsesi

HPH yang terus berlanjut hingga sebagain diizinkan untuk dikonversi menjadi HTI.

Hal ini terbukti dengan terjadinya kebakaran pada tahun 2002 yang telah memangsa

92 % dari tanaman HTI mereka serta kebakaran tahun 2004 yang juga telah

merenggut sekitar 1500 ha tanaman HTI mereka dari total sekitar 5000 ha lahan

mereka yang terbakar.

Sangat terbatasnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang mereka miliki

dan sumberdaya manusianya dibandingkan dengan begitu luasnya areal yang harus

dilindungi membuat apa yang mereka perbuat seakan tidak berarti untuk mencegaha

laju penjalaran api, apalagi didukung dengan masih kurangnya penedekatan mereka

kepada masyarakat setempat. Padahal masyarakat di areal PT.SBA WI merupakan

kunci dalam pergerakan sumber api maupun dalam antisipasinya. Hal tersebut
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menimbulkan rasa ketidak pedulian mereka dengan adanya kebakaran di lokasi

perusahaan. Terbukti kejadian kebakaran terdapat pada beberapa blok tanaman yang

jaraknya berjauh satu sama lain yang baru merek ketahui setelah mereka sendiri

melakukan pemeriksaan.

5.2. Perusahaan Perkebunan
5.2.1. PT.Perkebunan Nusantara VII (Unit Musi Landas)

Secara formal memang tidak tampak tersedia peralatan pengendalian kebakaran di

areal tanaman karet PT.PN VII (unit usaha Musi Landas) yang luasnya sekitar 3000

ha. Di areal tanaman karet mereka (baik yang terdapat pada areal TBM maupun TM)

tidak ditemukan menara pengawas api, papan peringatan, embung (kantong air) dan

sebagainya. Sebagian alat seperti alat pemadam kebakaran portable (Yamato) dan

tangki air justeru terdapat di lokasi pabrik yang sensitif terhadap api.

Tampaknya kegiatan pencegahan sudah mereka lakukan dari sejak pembukaan lahan,

dimana pada kegiatan ini semua bahan bakar yang terdapat dikurangi sensitifitasnya

terhadapa ancaman bahaya kebakaran. Seperti tertulis dalam profil perusahaan

perkebunan ini maka setelah dilakukan bajak 1 dan 2 maka dilakukan pembersihan

lahan dari bahan bakar baik itu berupa akar maupun material lain yang terdapat di

permukaan tanahnya, hal itu mereka lakukan agar pertumbuhan karet tidak terganggu

dan dapat tumuh secara optimal.

Pada saat tanaman berumur muda upaya pencegahanpun secara tidak sengaja mereka

lakukan misalnya dengan melakukan rotary weeding (pembersihan gulma pada

pringan tanaman) yang dilakukan setiap 1 bulan sekali hingga tanaman berumur 1

tahun. Ketika tanaman karet berumur antara 1 dan 2 tahun kegiatan pemeliharaan

berupa weeding tetap dilakukan sebanyak 9 kali kecuali bulan Juli, Agustus dan

September. Dan ketika tanaman karet berumur 3 tahun kegiatan pemeliharaan

dilakukan secara strip weeding yaitu membuka jalur antara satu tanaman dengan

tanaman lainnya, dengan membersihkan jalur tersebut dari rumput pahit, pakis-pakis

dan Mikania mucronata. Melalui kegiatan pemeliharaan ini maka dipastikan bahwa

peluang untuk terjadinya kebakaran sangat kecil sekali, selain karena potensi bahan

bakar dapat ditekan juga karena kegiatan monitoringpun dilakukan selama musim

kering.
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5.2.2. PT.PP Lonsum Tbk (Kebun Kubu Pakaran, Cengal)

Seperti halnya apa yang tampak di lapangan pada perkebunan karet di PT.PN VII

maka pada kebun karet Kubu Pakaran (Cengal)pun tidak ditemukan sarana dan sarana

pengendalian kebakaran diantaranya seperti menara api, papan peringatan atau

kantong-kantong air. Peralatan sederhana yang mampu mereka buat sendiri misalnya

gepyok dapat ditemukan dalam gudang mereka di kantor.

Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh PT.PN VII (unit

usaha Musi Landas) dalam kegiatan pengendalian kebakaran, PT.PP Lonsum Tbk

pun telah melakukan kegiatan pencegahan (secara tidak langsung) yaitu sejak

dimulainya kegiatan pembukaan lahan. Secara mekanis kegiatan ini dilakukan dengan

menggunakan traktor (gambar ) yang kemudian diikuti dengan kegiatan bajak 1 dan

bajak 2 yang kemudian dilengkapi dengan kegiatan pemebersihan lahan dari akar dan

material lain yang nantinya akan menghambat pertumbuhan karet. Kegiatan ini semua

secara tidak langsung telah berupaya menekan laju peningkatan potensi bahan bakar

sebagai salah satu unsur penting dalam terjadinya peristiwa kebakaran.

Upaya pengurangan bahan bakar tersebut terus dilakukan melalui kegiatan

pemeliharaan (weeding) mulai dari sejak tanam hingga tanaman berumur 3 tahun

yang dilakukan secara manual dengan sistim circle weeding dan strip weeding.

Dengan melihat apa yang telah dilakukan perusahaan mulai dari sebelum penanaman

hingga tanaman berumur 3 tahun tampaknya tidak ada masalah yang berkaitan dengan

kebakaran, namun hal ini bukan berarti bahwa areal mereka pasti aman dari ancaman

bahaya kebakaran, hal itu karena implementasi di lapangan yang dilakukan oleh

pekerja yang dibayar oleh kontraktor terkadang tidak sesuai dengan harapan. Hal itu

terbukti dengan ditemukannya beberapa blok tanaman baru yang kurang perawatan

dan kurang kontrol sehingga potensi bahan bakar tetap tinggi yang membuat areal

tanaman tetap sensitive bila terjadi kebakaran. Disamping itu adanya beberapa

enclave yang lahannya dimiliki oleh masyarakat tetap merupakan ancaman potensial

sebagai sumber penyulutan untuk terjadinya kebakaran termasuk pada tegakan yang

sudah menghasilkan sekalipun. Hal itu terbukti dengan adanya Tanaman

Menghasilkan 1 yang turut terbakar ketika masyarakat melakukan kegiatan penyiapan

lahan dengan pembakaran ( Gambar 5-3 ).
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Gambar 5-3. Tanaman Menghasilkan 1 (TM 1) di PT.PP Lonsum Tbk yang ikut terbakar
akibat penyiapan lahan dengan pembakaran oleh masyarakat

Dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh dua perkebunan karet baik yang

dimiliki pemerintah (PT.PN VII) maupun milik swasta (PT.PP Lonsum Tbk) dalam

kegiatan pengendalian kebakaran tampaknya bagi mereka seperti juga diakui oleh

Bapak Edison Nainggolan (Sinder PT.PN VII) dan Bapak Basuki (Manajer Kebun

Cengal, PT.PP Lonsum Tbk) bahwa kebakaran bukanlah masalah atau ancaman yang

menghantui fikiran mereka dan juga bukan masalah yang terlalu dikhawatirkan,

namun demikian hal itu tidak berarti bahwa mereka tidak peduli dengan ancaman

bahaya kebakaran, hanya saja skala prioritasnya masih dibawah ancaman perncurian

hasil (karet atau kayu) dan gangguan ternak. Untuk mengantisipasi hal itu mereka

selain melibatkan para pekerja yang secara tidak langsung membantu mengawasi

kebun, juga melakukan kegiatan membantu masyarakat dalam caranya sendiri-sendiri

sehingga dengan demikian masyarakat merasa bahwa mereka adalah bagian dari

komponen yang juga turut menyukseskan proses produksi perusahaan. Menurut

Yusuf (2004) pengendalian kebakaran di bidang perkebunan dilakukan pada setiap

tahap mulai dari penyiapan lahan, pemeliharaan (kebun), panen dan pasca panen.



Fire Management Assessments and Recommendation for HTI’s
and Estate Crops in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

59

Gambar 5-4. Tanaman Belum Menghasilkan 1 (TBM 1) yang ikut terbakar akibat
penyiapan lahan dengan pembakaran oleh masyarakat di PT.PP Lonsum Tbk
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6. EVALUASI DAN REKOMENDASI SISTIM PENGENDALIAN
KEBAKARAN DI HTI DAN PERKEBUNAN

Fire management yang dimaksud dalam bagian ini lebih cenderung kepada bentuk

pengendalian kebakarannya bukan pada bentuk pengelolaannya karena bagi

perusahaan HTI dan perkebunan penyiapan lahan dengan menggunakan api sangat

dilarang, sehingga tujuan pengendaliannya adalah menimisasi terjadinya kebakaran di

areal usaha mereka baik secara teknis maupun secara non teknis (misalnya melalui

pendekatan community based fire management). Untuk itu maka evaluasi terhadap

sistim pengendalian kebakaran pada perushaan HTI dan perkebunan diarahkan pada

dua komponen tersebut yaitu secara teknis dan non teknis

6.1. Evaluasi Sistim Pengendalian Kebakaran
6.1.1. PT. Musi Hutan Persada
6.1.1.1. Pencegahan (tehnis)

PT.1 Struktur organisasi (komando) * Sudah cukup baik

PT.2 Sumberdaya manusia (skill) * Pasukan pemadam masih dianggap
sebagai “buangan”

PT.3 Rencana pengendalian kebakaran
(Fire management plan)

- Peta areal kerja
- Peta vegetasi (bahan bakar)
- Peta jaringan sarana dan prasarana
- Peta jaringan jalan
- Peta jaringan jembatan
- Peta sumber air (embung-embung)
- Peta lokasi pemukiman

masyarakat

* Rencana pengendalian kebakaran
masih belum memadai

PT.4 Standard Operational Procedure (SOP) * SOP masih dimengerti oleh tingkat
manajerial saja

PT.5 Jaringan jalan * Aksesibilitas menuju daerah
bermasalah masih rendah

PT.6 Early warning system
- Sistem Peringkat Bahaya

Kebakaran
- Patroli

* Masih mengandalkan pengamatan
secara manual

PT.7 Early detection system
- Manajemen hotspot
- Menara pemantau api

* Menara pemantau cukup banyak tapi
kurang berfungsi maksimal
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PT.8 Pengelolaan bahan bakar * Pengeringan bahan bakar banyak
dilakukan namun dengan resiko
terjadinya kebakaran yang tinggi

6.1.1.2. Pencegahan (Non tehnis)

PNT.1 Sistem Pendidikan * Pencegahan melalui tahapan ini masih
bersifat memenuhi syarat formal

PNT.2 Penyuluhan * Sudah agak jarang dilakukan
PNT.3 Kampanye * Sudah jarang dilakukan
PNT.4 Kerjasama dengan masyarakat * Kerjasama dengan masyarakat

tampaknya maju tapi melegitimasi
kegiatan pembakaran

PNT.5 Penegakan hukum * Penegakan hukum pelaku pelanggaran
masih pilih kasih

6.1.1.3. Pemadaman

Pm.1 Rencana pemadaman kebakaran
- tujuan
- tipe vegetasi
- tipe ekosistem
- peralatan tersedia

* Tujuan pemadaman masih belum
jelas (meminimalisasi kebakaran atau

melindungi asset)

* Kegiatan pemadaman masih serabutan dan
belum focus pada masing-masing tipe vegetasi

Pm.2 Regu (recruiting) * Recruiting regu pemadam terbentuk bukan
karena alasan kebutuhan tapi lebih kepada
hukuman

Pm.3 Pelatihan * Pelatihan dilakukan untuk memenuhi syarat
formal saja

Pm.4 Pakaian Pemadam * Pakaian pemadam tersedia namun hanya pada
regu inti

Pm.5 Posko Kebakaran * Posko kebakaran terbatas hanya pada unit
yang dirangkap

Pm.6 Sarana Komunikasi * Sarana komunikasi merangkap juga alat
komunikasi proses produksi

Pm.7 Transportasi * Tersedia dalam jumlah yang cukup karena
juga digunakan sebagai alat proses produksi

Pm.8 Peralatan Tangan * Sebagian besar dibuat sendiri dan kualitas
kurang meyakinkan

Pm.9 Pompa Pemadam * Tersedia karena juga merupakan bagian dari
proses produksi

Pm.10 Tangki air * Tersedia karena juga merupakan bagian dari
proses produksi

Pm.11 Alat Berat * Tersedia karena juga merupakan bagian dari
proses produksi
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Pm.12 Gudang peralatan * Gudang tersedia namun tidak terlalu
memenuhi syarat

6.1.2. PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industry
6.1.2.1. Pencegahan (tehnis)

PT.1 Struktur organisasi (komando) * Tidak memiliki struktur
organisasi serta job description
yang jelas

PT.2 Sumberdaya manusia (skill) * Sumberdaya manusia sebagian
besar masih menggunakan otot

PT.3 Rencana pengendalian kebakaran
(Fire management plan)

- Peta areal kerja
- Peta vegetasi (bahan bakar)
- Peta jaringan sarana dan prasarana
- Peta jaringan jalan
- Peta jaringan jembatan
- Peta sumber air (embung-embung)
- Peta lokasi pemukiman

masyarakat

* Rencana pengendalian masih
tidak jelas
* Peta-peta tidak tersedia
* Aksesibilitas rendah

PT.4 Standard Operational Procedure (SOP) * Tidak ada SOP yang jelas
PT.5 Jaringan jalan/kanal * Jaraingan kanal masih

mengandalkan peninggalan HPH
dengan kulaitas yang sangat
rendah

PT.6 Early warning system
- Sistem Peringkat Bahaya

Kebakaran
- Patroli

* Masih menggunakan cara-cara
manual

PT.7 Early detection system
- Manajemen hotspot
- Menara pemantau api

* Tidak terdapat menara
pengawas api
* Kebakaran di deteksi dari
timbulnya asap yang membesar

PT.8 Pengelolaan bahan bakar * Pengelolaan bahan bakar
dengan cara-cara yang justeru
meningkatkan peluang terjadinya
kebakaran
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6.1.2.2. Pencegahan (Non tehnis)

PNT.1 Sistem Pendidikan * Masih jauh dari sekedar memenuhi
alasan formal

PNT.2 Penyuluhan * Penyuluhan sangat kurang dilakukan
PNT.3 Kampanye * Kampanye sangat kurang bahkan

belakangan hamper tidakpernah
dilakukan

PNT.4 Kerjasama dengan masyarakat * Kerjasama dengan masyarakat baru
mau akan atau kalaupun lebih maju yaitu
dengan melibatkan mereka dalam
pekerjaan

PNT.5 Penegakan hukum * Terkesan terjadi pembiaran

6.1.2.3. Pemadaman

Pm.1 Rencana pemadaman
kebakaran

- tujuan
- tipe vegetasi
- tipe ekosistem
- peralatan tersedia

* Kegiatan pemadaman menjadi tidak jelas
tujuannya untuk apa

Pm.2 Regu (recruiting) * Regu pemadam terbentuk tidak melalui
recruiting yang benar hanya sekedar ada saja
sudah cukup

Pm.3 Pelatihan * Pelatihan dilakukan dengan frekuensi yang
sangat minim

Pm.4 Pakaian Pemadam * Pakaian pemadaman tersedia dan sangat
terbatas
* Sebagian besar pemadam justru menggunakan
pakian kerja biaya untuk pemadaman

Pm.5 Posko Kebakaran * Posko kebakaran merangkap posko pekerjaan
lain dengan fasilitas serba minim

Pm.6 Sarana Komunikasi * Sarana komunikasi sangat minim
Pm.7 Transportasi * Transpotasi tidak tersedia dalam jumlah yang

cukup serta dengan kualitas yang seadanya
Pm.8 Peralatan Tangan * Peralatan tangan tersedia dalam jumlah yang

terbatas dan kualitas yang menyedihkan
Pm.9 Pompa Pemadam * Pompa pemadam tersedia dalam jumlah

terbatas namun dengan kualitas yang kurang
memadai

Pm.10 Tangki air * Menggunakan peralatan proses produksi
Pm.11 Alat Berat * Alat berat menggunakan peralatan kontraktor
Pm.12 Gudang peralatan * Gudang peralatan tidak dapat disebut sebagai

gudang peralatan
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6.1.3. PT.Perkebunan Nusantara VII
6.1.3.1. Pencegahan (tehnis)

PT.1 Struktur organisasi (komando) *Struktur oragnisasi ada namun
tidak formal

PT.2 Sumberdaya manusia (skill) * Sumberdaya manusia masih
mengandalkan tenaga pemadam
pabrik

PT.3 Rencana pengendalian kebakaran
(Fire management plan)

- Peta areal kerja
- Peta vegetasi (bahan bakar)
- Peta jaringan sarana dan prasarana
- Peta jaringan jalan
- Peta jaringan jembatan
- Peta sumber air (embung-embung)
- Peta lokasi pemukiman

masyarakat

* Secara formal tidak tertulis
karena kebakaran bukan prioritas
utama

PT.4 Standard Operational Procedure (SOP) * SOP tersedia namun tidak
formal

PT.5 Jaringan jalan * Aksesibilitas berupa jaringan
jalan menuju daerah rawan api
tinggi

PT.6 Early warning system
- Sistem Peringkat Bahaya

Kebakaran
- Patroli

* Patroli dilakukan bersamaan
dengan pemantauan kegiatan lain
seperti pencurian dan
pengamanan terhadap gangguan
ternak

PT.7 Early detection system
- Manajemen hotspot
- Menara pemantau api

* Tidak terdapat menara
pemantau api

PT.8 Pengelolaan bahan bakar * Pengelolaan bahan bakar
dilakukan dengan sangat baik

6.1.3.2. Pencegahan (Non tehnis)

PNT.1 Sistem Pendidikan * Kegiatan pencegahan melalui tahaan
ini dikaitkan dengan kegiatan lain

PNT.2 Penyuluhan * Kegiatan penyuluhan dilakukan
bersamaan dengan kegiatan lain

PNT.3 Kampanye * Kegiatan kampanye tidak secara
formal dilakukan
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PNT.4 Kerjasama dengan masyarakat * Kerjasama dengan masyarakat tidak
dalam bentuk formal
* Realisasi kerjasama dengan masyarakt
adalah memenuhi keinginan masyarakat
yang saling menguntungkan melalui
perantara pihak Desa

PNT.5 Penegakan hukum * Mengandalkan aparat yang
berkompeten

6.1.3.3. Pemadaman

Pm.1 Rencana pemadaman kebakaran
- tujuan
- tipe vegetasi
- tipe ekosistem
- peralatan tersedia

* Tujuan pemadaman adalah
meminimalisasi dampak negatif
* Dipadamkan dengan
menggantungkan peralatan yang
terdapat di pabrik

Pm.2 Regu (recruiting) * Regu pemadam lebih
mengandalkan regu pemadam
kebakaran di pabrik, sehingga tidak
ada recruiting khusus untuk
pemadaman di kebun

Pm.3 Pelatihan * Pelathan dilakukan dengan tuuan
utama melindungi asset pabrik

Pm.4 Pakaian Pemadam * Secara formal tidak ada pakaian
pemadam khusus untuk kebakaran di
kebun

Pm.5 Posko Kebakaran * Posko kebakaran kebun tidak ada
Pm.6 Sarana Komunikasi * Sarana komunikasi menggunakan

sarana untuk proses produksi
Pm.7 Transportasi * Transportasi tersedia namun

sebagain besar adalah asset pabrik
Pm.8 Peralatan Tangan * Peralatan tangan tersedia untuk

pelindungan terhadap pabrik
sementara untuk kebun tersedia
dalam jumlah yang minim

Pm.9 Pompa Pemadam * Pompa pemadam menggunakan
fasilitas pabrik

Pm.10 Tangki air * Tangki air menggunakan fasilitas
pabrik

Pm.11 Alat Berat * Alat berat tidak tersedia, kalaupun
terpaksa akan menggunakan peralatan
kontraktor

Pm.12 Gudang peralatan * Gudang peralatan khusus untuk
peraalatan pengendalian kebun tidak
ada
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6.1.4. PT.PP Lonsum Tbk
6.1.4.1. Pencegahan (tehnis)

PT.1 Struktur organisasi (komando) * Secara structural berada dibawah
asisten divisi masing-masing
* Bekerja hanya pada musim kering
(Juli-September)

PT.2 Sumberdaya manusia (skill) * Sumberdaya manusia masih
mengandalkan tenaga kerja di kantor
dan tidak terdapat pasukan pemadam
khusus

PT.3 Rencana pengendalian kebakaran
(Fire management plan)

- Peta areal kerja
- Peta vegetasi (bahan bakar)
- Peta jaringan sarana dan

prasarana
- Peta jaringan jalan
- Peta jaringan jembatan
- Peta sumber air (embung-

embung)
- Peta lokasi pemukiman

masyarakat

* Pengendalian dilakukan untuk
mengurangi tegakan yang terbakar
* Pengendalian kebakaran bukan
prioritas utama

PT.4 Standard Operational Procedure
(SOP)

* SOP tersedia namun tidak formal

PT.5 Jaringan jalan * Aksesibilitas menuju daerah operasi
cukup tinggi

PT.6 Early warning system
- Sistem Peringkat Bahaya

Kebakaran
- Patroli

* Kegiatan dilakukan dengan patroli
terutama pada musim kering setelah
penyadap selesai bertugas sekitar pkl.
14.00

PT.7 Early detection system
- Manajemen hotspot
- Menara pemantau api

* Tidak terdapat menara pemantau
api

PT.8 Pengelolaan bahan bakar * Pengelolaan bahan bakar dilakukan
dengan sangat baik
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6.1.4.2. Pencegahan (Non tehnis)

PNT.1 Sistem Pendidikan * Dilakukan namun terintegrasi
dengan kegiatan lain

PNT.2 Penyuluhan * Penyuluhan dilakukan naum tidak
spesifik pada masalah kebakaran

PNT.3 Kampanye * Kampanye khusus pengendalian
kebakaran hamper tidak pernah
dilakukan

PNT.4 Kerjasama dengan masyarakat * Kerjsama dengan masyarakat cukup
baik dan tidak langsung berhubungan

PNT.5 Penegakan hukum * Tidak spesifik kasus kebakaran
namun mengandalkan jajaran
kepolisian

6.1.4.3. Pemadaman

Pm.1 Rencana pemadaman kebakaran
- tujuan
- tipe vegetasi
- tipe ekosistem
- peralatan tersedia

* Tujuan pemadaman untuk
mengurangi kerusakan tegakan
* Pengendalian kebakaran bukan
merupakan prioritas utama

Pm.2 Regu (recruiting) * Regu pemadam masih
mengandalkan tenaga kerja di kantor

Pm.3 Pelatihan * Pelatihan dilakukan namun dengan
frekuensi yang sangat jarang

Pm.4 Pakaian Pemadam * Pakaian pemadam lebih
mengandalkan pakaian kerja sehari-
hari

Pm.5 Posko Kebakaran * Tidak tersedia posko kebakaran
secara khusus

Pm.6 Sarana Komunikasi * Sarana komunikasi mengandalkan
fasilitas peralatan proses produksi

Pm.7 Transportasi * Transportasi mengandakan fasilitas
proses produksi

Pm.8 Peralatan Tangan * Peralatan tangan lebih
mengandalkan kepada peralatan
buatan sendiri

Pm.9 Pompa Pemadam * Menggunakan fasilitas produksi
Pm.10 Tangki air * Tangki air memodifikasi fasilitas

pabrik
Pm.11 Alat Berat * Tidak tersedia untuk pemadaman
Pm.12 Gudang peralatan * Tidak terdapat gudang peralatan

khusus peralatan pemadam
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6.2. Rekomendasi Sistim Pengendalian Kebakaran

6.2.1. PT.Musi Hutan Persada
6.2.1.1. Pencegahan (tehnis)

PT.1 Struktur organisasi (komando) * Struktur organisasi yang ada
cukup baik namun perlu
ditingkatkan opersionalnya

PT.2 Sumberdaya manusia (skill) * Hendaknya sumberdaya
manusia terdiri dari oaring-orang
yang berdikasi tinggi dalam
pengendalian kebakaran
* Buang jauh-jauh bahwa pasukan
pemadama adalah kumpulan
orang-orang buangan (tidak
disukai)

PT.3 Rencana pengendalian kebakaran
(Fire management plan)

- Peta areal kerja
- Peta vegetasi (bahan bakar)
- Peta jaringan sarana dan prasarana
- Peta jaringan jalan
- Peta jaringan jembatan
- Peta sumber air (embung-embung)
- Peta lokasi pemukiman

masyarakat

* Rencana pengendalian
kebakaran hendaknya sudah
mulai dilengkapi dengan peta
bahan bakar atau peta rawan
kebakaran berdasarkan bahan
bakar
* Areal bahan bakar yang
sensitive hendaknya juga
dipetakan

PT.4 Standard Operational Procedure (SOP) * SOP hendaknya yang field
implementation (siapapun punya
persepsi yang sama)

PT.5 Jaringan jalan * Daerah yang selama ini sebagai
sumber api hendaknya
aksesibiltasnya lebih ditingkatkan

PT.6 Early warning system
- Sistem Peringkat Bahaya

Kebakaran
- Patroli

* Sudah saatnya Sistim Peringkat
Bahaya Kebakaran digunakan
* Patroli lebih ditingkatkan tidak
hanya sekedar mundar-mandir

PT.7 Early detection system
- Manajemen hotspot
- Menara pemantau api

* Jumlah menara tidak menjadi
jaminan terdeteksinya asap
dengan baik tanpa alat Bantu
yang memadai di dalam menara
* Manajemen hotspot hendaknya
sudah mulai meningkat perannya

PT.8 Pengelolaan bahan bakar * Pengelolaan bahan bakarnya
hendaknya tidak hanya
mengedepankan keuntungan
perusahaan semata
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6.2.1.2. Pencegahan (Non tehnis)

PNT.1 Sistem Pendidikan * Melalui pendidikan formal kegiatan
pencegahan dapat ditingkatkan
misalnya dengan menempatkan mata
ajaran tertentu pada kurikulum anak
didik yang berkaitan dengan
pengendalian kebakaran

PNT.2 Penyuluhan * Penyuluhan sebaiknya dilakukan
tidak hanya sekedar memenuhi syarat
formal belaka

PNT.3 Kampanye * Kampanye pengendalian kebakaran
yang komprehensif sebaiknya
dilakukan ketika indikasi terjadinya
kebakaran meningkat

PNT.4 Kerjasama dengan masyarakat * Kerjasama dengan masyarakat
hendaknya diantisipasi dengan
mencegah timbulnya ancaman bahaya
kebakaran baru
* Masyarakat adalah partner bukan
pelengkap penderita atau yang selalu
harus disalahkan

PNT.5 Penegakan hukum * Penegakan hukum terhadap pelaku
pelanggaran tanpa pilih kasih akan
merupakan jalan terbaik menindak
pelaku pelanggaran

6.2.1.3. Pemadaman

Pm.1 Rencana pemadaman kebakaran
- tujuan
- tipe vegetasi
- tipe ekosistem
- peralatan tersedia

* Tujuan pemadaman seharusnya jelas
yaitu meminimalisasi kebakaran dan
melindungi asset dengan cara yang
bijaksana termasuk memperhatikan
kepedulian terjadap masyarakat

Pm.2 Regu (recruiting) * Regu pemadam hendaknya dipilih dari
orang-orang yang memang berniat untuk
mengendalikan api

Pm.3 Pelatihan * Pelatihan hendaknya sering dilakukan
dengan berbagai variasi kegiatan
pemadaman

Pm.4 Pakaian Pemadam * Pakaian pemadam yang sudah ada tetap
dipertahankan kuantitas dan kualitasnya
sementara yang belum mendapatkan perlu
di prioritaskan
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Pm.5 Posko Kebakaran * Posko kebakaran hendaknya mandiri
dan benar-benar melakukan fungsinya
sebagai posko kebakaran

Pm.6 Sarana Komunikasi * Sarana komunikasi sebaiknya pada saat
digunakan selalu dalam keadaan siap
pakai (bukan malah mencari-cari)

Pm.7 Transportasi * Transportasi khusus untuk kegiatan
pengendalian hendaknya sudah siap setiap
saat ketika musim kering tiba

Pm.8 Peralatan Tangan * Peralatan tangan yang ada sebaiknya
kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan

Pm.9 Pompa Pemadam * Pompa pemadam hendaknya ketika
musim kering tiba mudah untuk diperoleh
dan siap digunakan
* Perlu peningkatan kualitas

Pm.10 Tangki air * Tangki air seharusnya tidak lagi
menggunakan mobil yang sudah uzur

Pm.11 Alat Berat * Alat berat yang akan digunakan
hendaknya telah disesuaikan dengan
keadaan areal yang rawan kebakaran

Pm.12 Gudang peralatan * Hendaknya tersedia gudang peralatan
yang sesuai dengan peruntukan dan fungsi
alatnya
* Tersedia fasilitas perawatan terhadap
peralatan yang ada

6.2.2. PT.Sebangun Bumi Andalas Wood Industry
6.2.2.1. Pencegahan (tehnis)

PT.1 Struktur organisasi (komando) * Perlu dibentuk struktur organisasi
pemadam yang permanent dengan job
description yang jelas
* Organisasi ini berwenang dan
bertanggungjawab penuh terhadap
upaya pengendalian kebakaran

PT.2 Sumberdaya manusia (skill) * Sumberdaya manusia hendaknya tidak
lagi hanya mengandalkan otot semata
atau siapa saja yang mau tetapi sudah
mempertimbangkan skill dari masing-
masing bagian yang dibutuhkan
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PT.3 Rencana pengendalian kebakaran
(Fire management plan)

- Peta areal kerja
- Peta vegetasi (bahan bakar)
- Peta jaringan sarana dan

prasarana
- Peta jaringan jalan
- Peta jaringan jembatan
- Peta sumber air (embung-

embung)
- Peta lokasi pemukiman

masyarakat

* Rencana pengendalian kebakaran
seharusnya mempunyai persepsi yang
sama yaitu meminimalisasi areal yang
terbakar dan mengurangi kerusakan
yang timbul dan bukan justeru
memanfaatkannya dengan menyalahkan
pihak lain
* Ketersediaan fasilitas pendukung
hendaknya tidak hanya dimiliki oleh
pihak pengelola saja
* Harus segera dibuat peta rawan
kebakaran berdasarkan bahan bakar

PT.4 Standard Operational Procedure
(SOP)

* SOP yang bertanggungjawab
sebaiknya segera disusun dan
dilaksanakan

PT.5 Jaringan jalan/kanal * Sistim kanalisasi seharusnya
menggunakan water management yang
benar dan bukan asal buat

PT.6 Early warning system
- Sistem Peringkat Bahaya

Kebakaran
- Patroli

* Untuk mengantisipasi kebakaran yang
lebih besar dan lebih merusak lagi maka
penggunaan SPBK direkomendasikan
untuk segera dilaksanakan

PT.7 Early detection system
- Manajemen hotspot
- Menara pemantau api

* Menara pemantau api harus segera
dibangun pada temapt-tempat strategis
dalam memantaua terjadinya kebakaran
* Manajemen hotspot harus segera
ditindaklanjuti dan ditingkatkan kualitas
pelaksanaannya

PT.8 Pengelolaan bahan bakar * Pengelolaan bahan bakar jangan hanya
memperhitungkan kepentingan bisnis
semata tetapi harus juga
mempertimbangkan kemungkinan
peluang terjadinya kebakaran dan
dampak yang ditimbulkannya

6.2.2.2. Pencegahan (Non tehnis)

PNT.1 Sistem Pendidikan * Pencegahan melalui kegiatan ini
hendaknya tidak lagi hanya sekedar
memenuhi kewajiban formal tetapi
merupakan suatu keharusan

PNT.2 Penyuluhan * Penyuluhan harus ditingkatkan baik
kualitas maupun kuantitasnya
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PNT.3 Kampanye * Kampanye pengendalian kebakaran
harus dilakukan dan semata-mata tidak
hanya menyinggung kerugian perusahaan
tetapi juga peranan masyarakat sebagai
salah satu aktor

PNT.4 Kerjasama dengan masyarakat * Kerjsama dengan masyarakat harus di
realisasikan dalam bentuk yang lebih
nyata dan kongkrit dan bukan hanya
sekedar sisipan belaka
* Usaha peningkatan produktivitas lahan
masyarakat merupakan salah satu bentuk
solusi yang tepat

PNT.5 Penegakan hukum * Upaya penegakan hukum yang tepat,
benar dan transparan merupakan suatu
syarat mutlak yang harus diketahui
masyarakat
* Upaya penegakan hukum yang semu
hanya akan meningkatkan hotspot di areal
yang tak terduga

6.2.2.3. Pemadaman

Pm.1 Rencana pemadaman kebakaran
- tujuan
- tipe vegetasi
- tipe ekosistem
- peralatan tersedia

* Tujuan pemadaman hendaknya
mempunyai persepsi yang sama yaitu
meminimalisasi areal yang terbakar dan
mengurangi dampak (perusakan) yang
akan ditimbulkannya.
* Pemadaman hendaknya didasarkan
pada tipe ekosistemnya dan tidak
generalisasi

Pm.2 Regu (recruiting) * Regu pemadam dibentuk dengan
tujuan untuk mengendalikan api serta
merupakan tim yang tangguh tidak
hanya otot tetapi juga kemampuan
* Recruiting tenaga didasarkan akan
kemampuan dan kebutuhan

Pm.3 Pelatihan * Pelatihan harus sering dilakukan
dengan variasi yang tidak monoton

Pm.4 Pakaian Pemadam * Pakaian pemadam hendaknya juga
dimiliki oleh pasukan pemadam

Pm.5 Posko Kebakaran * Perlu disiapkan posko kebakaran yang
berdiri sendiri mengingat ancaman
bahaya kebakaran cukup tinggi

Pm.6 Sarana Komunikasi * Sarana komunikasi perlu ditingkatkan
kualitas maupun kuantitasnya
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Pm.7 Transportasi * Transportasi melalui kanal hanya
dapat dilakukan oleh alat yang memadai
baik dalam tenaga maupun kualitas

Pm.8 Peralatan Tangan * Peralatan tangan perlu ditingkatkan
kuantitas dan kualitsanya

Pm.9 Pompa Pemadam * Pompa pemadam hendaknya
menggunakan alat yang standard dan
bukan yang asal ada atau yang bisa di
modifikasi di lapangan

Pm.10 Tangki air * Tangki air hendaknya tersedia dalam
jumlah yang cukup dan tidak hanya
mengandalkan air kanal belaka

Pm.11 Alat Berat * Alat berat perlu disiapkan untuk
membuat sekat bakar buatan dan
kegiatan lain namun dengan
memperhatikan kondisi lapangan yang
bergambut

Pm.12 Gudang peralatan * Hendaknya dibangun gudang
peralatan yang jelas peruntukan dan
fungsinya dan bukan hanya sekedar
pelengkap

6.2.3. PT.Perkebunan Nusantara VII
6.2.3.1. Pencegahan (tehnis)

PT.1 Struktur organisasi (komando) * Hendaknya terdapat struktur oragnisasi
pengendalian kebakaran yang formal seperti
diamanatkan oleh PP.4/2001 serta Undang-
Undang Perkebunan yang baru (2004)

PT.2 Sumberdaya manusia (skill) * Sumberdaya manusia yang
bertanggungjawab terhadap kebakaran di
kebun hendaknya juga mempunyai
capabilitas minimal sama dengan yang di
pabrik

PT.3 Rencana pengendalian kebakaran
(Fire management plan)

- Peta areal kerja
- Peta vegetasi (bahan bakar)
- Peta jaringan sarana dan

prasarana
- Peta jaringan jalan
- Peta jaringan jembatan
- Peta sumber air (embung-

embung)
- Peta lokasi pemukiman

masyarakat

* Peluang kebakaran tetap ada pada TBM1
untuk itu prioritas pengendalian kebakaran
hendaknya juga mendapat tempat yang
layak
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PT.4 Standard Operational Procedure
(SOP)

* SOP perlu diformalkan

PT.5 Jaringan jalan * Aksesibilitas tetap dipertahankan
PT.6 Early warning system

- Sistem Peringkat Bahaya
Kebakaran

- Patroli

* Patroli hendaknya juga diadakan pada saat
pengolahan tanah yaitu pada areal
rumpukan yang sering dibakar
* Patroli juga harus dilakukan pada karet
TBM terutama yang berdekatan dengan
sumber api

PT.7 Early detection system
- Manajemen hotspot
- Menara pemantau api

* Menara pemantau api bukan tidak
mungkin untuk dibangun mengingat
peluang terjadinya kebakaran tetap tinggi
terutama pada daerah rawan

PT.8 Pengelolaan bahan bakar * Pengelolaan lahan seperti yang telah
dilakukan hendaknya tetap dipertahankan

6.2.3.2. Pencegahan (Non tehnis)

PNT.1 Sistem Pendidikan * Hendaknya porsi pengendalian
kebakaran melalui tahapan
pendidikan juga ditingkatkan
prioritasnya

PNT.2 Penyuluhan * Penyuluhan perlu ditingkatkan baik
kuantitas maupun kualitasnya
meskipun kebakaran bukan
merupakan prioritas utama

PNT.3 Kampanye * Kampanye pengendalian kebakaran
hendaknya perlu dilakukan meskipun
terintegrasi dengan masalah lain

PNT.4 Kerjasama dengan masyarakat * Kerjasama dengan masyarakat
seperti yang ada sekarang tetap
dipertahankan
* Internal konflik sekecil apapun
hendaknya segera dituntaskan

PNT.5 Penegakan hukum * Penegakan hukum yang benar dan
transparan adalah solusi terhadap
masalah hukum yang ada
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6.2.3.3. Pemadaman

Pm.1 Rencana pemadaman kebakaran
- tujuan
- tipe vegetasi
- tipe ekosistem
- peralatan tersedia

* Meskipun kegiatan pengendalian
(pemadaman) bukan merupakan
prioritas utama namun kesiapsiagaan
harus tetap dijaga terutama pada
musim kering dan pada daerah rawan
kebakaran di lokasi TBM (1-3)

Pm.2 Regu (recruiting) * Regu pemadam kebun (meskipun
bukan prioritas) hendaknya juga
mempunyai kualifikasi sama dengan
pemadam pabrik

Pm.3 Pelatihan * Pelatihan sebaiknya ditingkatkan
terutama pada musim kering

Pm.4 Pakaian Pemadam * Pakaian pemadam (khusus kebun)
hendaknya juga tersedia untuk
membedakan dengan pemadam
pabrik

Pm.5 Posko Kebakaran * Posko kebakaran (meskipun tidak
prioritas) hendaknya ada meskipun
bergabung peralatan asalkan sesuai
peruntukan dan fungsinya.

Pm.6 Sarana Komunikasi * Pada saat memasuki musim
kemarau sarana komunikasi
hendaknya sudah dalam keadaan siap
pakai terutama menghadapi ancaman
bahaya kebakaran

Pm.7 Transportasi * Sarana transportasi (meskipun tidak
tersedia khusus untuk pemadaman)
hendaknya juga dalam keadaan siaga
menghadapi ancaman bahaya
kebakaran ketika musim kering tiba

Pm.8 Peralatan Tangan * Peningkatan jumlah peralatan
tangan baik dalam kualitas dan
kuantitas

Pm.9 Pompa Pemadam * Ketika musim kering tiba
hendaknya siaga

Pm.10 Tangki air * Persiapan modifikasi tangki air
menjadi alat yang “mobile”
hendaknya sudah dilakukan ketika
musim kering tiba

Pm.11 Alat Berat * Tidak harus tersedia asalkan
pengolahan lahan sudah benar

Pm.12 Gudang peralatan * Gudang peralatan meskipun tidak
tersedia khusus hendaknya
mempertimbangkan peruntukan dan
fungsinya
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6.2.4. PT.PP Lonsum Tbk (Cengal)
6.2.4.1. Pencegahan (tehnis)

PT.1 Struktur organisasi (komando) * Hendaknya terdapat struktur
oragnisasi pengendalian kebakaran
yang formal seperti diamanatkan
oleh PP.4/2001 serta Undang-
Undang Perkebunan yang baru
(2004)

PT.2 Sumberdaya manusia (skill) * Sumberdaya manusia yang
bertanggungjawab terhadap
kebakaran hendaknya dipilih untuk
menjadi tim pengendalian bukan
hanya mengandalkan otot

PT.3 Rencana pengendalian kebakaran
(Fire management plan)

- Peta areal kerja
- Peta vegetasi (bahan bakar)
- Peta jaringan sarana dan

prasarana
- Peta jaringan jalan
- Peta jaringan jembatan
- Peta sumber air (embung-

embung)
- Peta lokasi pemukiman

masyarakat

* Peluang kebakaran tetap ada
terutama pada TBM1 karena masih
banyak tersisa bahan bakar yang
potensial sehingga kegiatan
pengendalian kebakaran hendaknya
juga mendapat prioritas

PT.4 Standard Operational Procedure
(SOP)

* SOP perlu diformalkan

PT.5 Jaringan jalan * Aksesibilitas tetap dipertahankan
PT.6 Early warning system

- Sistem Peringkat Bahaya
Kebakaran

- Patroli

* Patroli hendaknya juga diadakan
pada lokasi pengolahan tanah yang
tidak diolah secara memuaskan
terutama pada TBM 1
* Patroli juga harus dilakukan pada
karet TBM terutama yang
berdekatan dengan sumber api

PT.7 Early detection system
- Manajemen hotspot
- Menara pemantau api

* Menara pemantau api bukan tidak
mungkin untuk dibangun mengingat
peluang terjadinya kebakaran tetap
tinggi terutama pada daerah rawan.

PT.8 Pengelolaan bahan bakar * Pengelolaan lahan hendaknya
tidak menimbulkan bahan bakar
menjadi potensial untuk terbakar
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6.2.4.2. Pencegahan (Non tehnis)

PNT.1 Sistem Pendidikan * Hendaknya porsi pengendalian
kebakaran melalui tahapan
pendidikan juga ditingkatkan
prioritasnya
* Peningkatan kualitas sadapan bisa
ditingkatkan melalui peningkatan
kualitas pengetahuan masyarakat

PNT.2 Penyuluhan * Penyuluhan perlu ditingkatkan baik
kuantitas maupun kualitasnya
meskipun kebakaran bukan
merupakan prioritas utama, terutama
pada daerah enclave

PNT.3 Kampanye * Kampanye pengendalian kebakaran
hendaknya perlu dilakukan meskipun
terintegrasi dengan masalah lain

PNT.4 Kerjasama dengan masyarakat * Kerjasama dengan masyarakat
seperti yang ada sekarang tetap
dipertahankan
* Internal konflik sekecil apapun
hendaknya segera dituntaskan

PNT.5 Penegakan hukum * Penegakan hukum yang benar dan
transparan adalah solusi terhadap
masalah hukum yang ada
* Tukar-guling lahan yang berresiko
lebih baik ditinggalkan

6.2.4.3. Pemadaman

Pm.1 Rencana pemadaman kebakaran
- tujuan
- tipe vegetasi
- tipe ekosistem
- peralatan tersedia

* Meskipun kegiatan pengendalian
(pemadaman) bukan merupakan prioritas
utama namun kesiapsiagaan harus tetap
dijaga terutama pada musim kering dan
pada daerah rawan kebakaran di lokasi
TBM (1-3) serta yang berada di sekitar
enclave

Pm.2 Regu (recruiting) * Regu pemadam kebun (meskipun bukan
prioritas) hendaknya tediri dari orang-orang
dengan kualitas yang baik dan bukan asal
ada

Pm.3 Pelatihan * Pelatihan sebaiknya ditingkatkan terutama
pada musim kering

Pm.4 Pakaian Pemadam * Pakaian pemadam (khusus kebun)
hendaknya juga tersedia
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Pm.5 Posko Kebakaran * Posko kebakaran (meskipun tidak
prioritas) hendaknya ada meskipun
bergabung peralatan asalkan sesuai
peruntukan dan fungsinya.

Pm.6 Sarana Komunikasi * Pada saat memasuki musim kemarau
sarana komunikasi hendaknya sudah dalam
keadaan siap pakai terutama menghadapi
ancaman bahaya kebakaran

Pm.7 Transportasi * Sarana transportasi (meskipun tidak
tersedia khusus untuk pemadaman)
hendaknya juga dalam keadaan siaga
menghadapi ancaman bahaya kebakaran
ketika musim kering tiba, terutama di
arahkan pada daerah yang rawan terutama
dekat dengan enclave

Pm.8 Peralatan Tangan * Peningkatan jumlah peralatan tangan baik
dalam kualitas dan kuantitas

Pm.9 Pompa Pemadam * Ketika musim kering tiba hendaknya siaga
Pm.10 Tangki air * Persiapan modifikasi tangki air menjadi

alat yang “mobile” hendaknya sudah
dilakukan ketika musim kering tiba

Pm.11 Alat Berat * Tidak harus tersedia asalkan pengolahan
lahan sudah benar

Pm.12 Gudang peralatan * Gudang peralatan meskipun tidak tersedia,
hendaknya mempertimbangkan peruntukan
dan fungsinya
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7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan melihat apa yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan Hutan Tanaman

Industri (HTI) dan perusahaan perkebunan (karet) dalam upaya pengendalian

kebakaran maka dapat disimpulkan :

7.1. Kesimpulan

7.1.1. Kegiatan pencegahan kebakaran secara tehnis sedini mungkin hendaknya telah

dilakukan oleh perusahaan HTI seperti yang telah ditunjukkan oleh perusahaan

perkebunan (karet). Kegiatan tersebut mulai dari pengolahan lahan hingga perawatan

sampai siap panen.

7.1.2. Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran merupakan salah

satu syarat terjaminnya kontinuitas produksi di lahan perusahaan, namun hal itu bukan

jaminan bahwa lahannya akan aman dari ancaman bahaya kebakaran selama

perusahaan itu sendiri tidak mengantisipasinya sejak awal.

7.1.3. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hendaknya lebih

dominan pada kegiatan pencegahan dari pada pemadaman. Keterlibatan mereka

diutamakan pada tahap-tahap awal penanaman serta pada tahap pemeliharaan, dan

sebaiknya pada tahap pemanenan mereka kembali dilibatkan.

7.2. Rekomendasi

7.2.1. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran bukan

merupakan tulang punggung kegiatan pengendalian kebakaran di perusahaan,

kehadiran mereka hanya terbatas pada kegiatan bagaimana mengendalikan masuknya

api yang rasional (bukan api liar).

7.2.2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat (Community Development) hendaknya

ditujukan untuk mampu menunjang kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lagi

mempunyai kesempatan untuk mencari keuntungan lain (berulah) yang merugikan

perusahaan yang pada kemudian hari akhirnya akan merugikan mereka sendiri.
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7.2.3. Bentuk kegiatan Community Development sebaiknya ditujukan untuk

meningkatkan produktivitas lahan mereka dengan kegiatan yang sesuai dengan

karakteristik mereka tinggal dan hal ini merupakan site specific dan tidak ada

generalisasi.

7.2.4. Khusus kepada perusahaan HTI PT.Sebangun Bumi Andalas Wood Industry

perlu dilakukan revisi total terhadap sistim pengendalian kebakaran dalam rangka

untuk mencegah kebakaran yang lebih besar lagi serta kerusakan yang sedang

menanti.

7.2.5. Khusus kepada perusahaan HTI PT.Musi Hutan Persada bahwa penyelesaian

konflik internal atas inisiatif pelaksanaan MHBR dan MHR, serta pelaksanaan

pencegahan yang dilakukan sendiri (pemeliharaan) adalah kunci dalam mereduksi

jumlah hotspot yang terus meningkat.
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DAFTAR ISTILAH

APL : Areal Penggunaan Lain
BAP : Berita Acara Pemeriksaan
BASIN : Banyuasin
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
CADBUN : Cadangan Kebun
HANKAM : Pertahanan Keamanan
HL : Hutan Lindung
HP : Hutan Produksi
HPH : Hak Pengusahaan Hutan
HPHTI : Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
HPK : Hutan Produksi Konversi
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HSA : Hutan Suaka Alam
HTI : Hutan Tanaman Industri
INHUTANI : Industri Kehutanan Indonesia
IRGS : Irigasi
KBN : Kabun
KHNKM : Kawasan Pertahanan Keamanan
KUD : Koperasi Unit Desa
KWSN : Kawasan
LCC : Land Cover Crop (Tanaman Penutup Tanah)
LBK : Lebak
MHBM : Mengelola Hutan Bersama Masyarakat
MHR : Mengelola Hutan Rakyat
MUBA : Musi Banyuasin
MHP : Musi Hutan Persada
OKI : Ogan Komering Ilir
PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
PBSA : Perkebunan Besar Swasta Asing
PBSN : Perkebunan Besar Swasta Nasional
PH : Perlindungan Hutan
PIR-TRANS : Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi
PPH : Pajak Penghasilan
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
P3K : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
PSDA : Pengelolaan Sumber Daya Alam
PSDH : Pengelolaan Sumber Daya Hutan
PTP : Perseroan Terbatas Perkebunan
PTPN : Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
RHIR : Rehabilitasi Irigasi
SATPAM : Satuan Pengamanan
SISKAMLING : Sistim Keamanan Lingkungan
SSFFMP : South Sumatera Forest Fire Management Project
SUMSEL : Sumatera Selatan
SDA : Sumber Daya Alam
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TBM : Tanaman Belum Menghasilkan
TM : Tanaman Menghasilkan
Tbk : Terbuka


