
I Operasional Pengendalian Kebakaran

o Pengembangan SDM bidang pengelolaan
kebakaran hutan dan lahan

o Pengembangan standarisasi sarana dan
prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan

o Pengembangan sistem operasional pemadaman
kebakaran hutan dan lahan

oFasilitasi pengembangan organisasi
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

o Penyusunan Rencana Mobilisasi Pemadaman
Kebakaran Hutan dan Lahan

o' Pengembangan lncidentCommand System (ICS)
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Pemantauan Titik Api (Hotspot) dengan
menggunakan satelit NOAA / AVHRR.
Pengembangan Early Warning Sysfem (Sistem

Peringatan Dini) melalui perhitungan lndeks
Tingkat Bahaya Kebakaran dan Tingkat Siaga.
Pengembangan peta rawan kebakaran Propinsi
Kalimantan Timur.
Pengembangan data base kebakaran hutan dan

lahan
Pengembangan mekanisme pelaporan
kebakaran dari Kabupaten ke Propinsi
Penerbitan Buletin lnformasi Kebakaran Hutan

dan Lahan serta Kegiatan Monitoring I
Penanggulangan Kebakaran masing-masing
Kota / Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur.
Distribusi lnformasi Kebakaran ke semua institusi
yang terkait dan publik melalui website dan
media lainnya.
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Telp. (62 541)732625

Fax. (62 541) 733519

e-mail : uptd_pkhl@samarinda.org

homepage : www.iffm.org
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I Latar Belakang

Masalah kebakaran hutan merupakan masalah
internasional yang harus ditangani secara serius
mengingat dampak yang ditimbulkan sangat
merugikan bagi kehidupan, antara lain : munculnya
gangguan kesehatan, terganggunya lalu lintas darat,
laut dan udara serta timbulnya kerugian ekonomi dan
kerusakan ekologis yang sangat besar.
Untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan
lahan di Kalimantan Timur, sejak tahun 1994 telah
dilakukan upaya pengembangan sistem pengelolaan
kebakaran hutan melalui proyek lntegrated Forest
Fire Management (IFFM). Proyek IFFM ini
merupakan proyek kerjasama bilateral Pemerintah
lndonesia (cq. Dep. Kehutanan dan Dinas Kehutanan
Prop.Kaltim) dengan Pemerintah Jerman (cq.
Gesellschaft fur Technische zusammen narbeiVGTZ)
Proyek IFFM ini akan berakhir pada tahun 2004.
Untuk menindaklanjuti kegiatan yang sudah dirintis
IFFM, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melalui
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :

16 Tahun 2001 tanggal 24 September 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas, telah membentuk Unit
Pelaksana TeknisDinasPengendalianKebakaran
Hutan dan Lahan (UPTD PKHL). UPTD PKHL ini
merupakaq suatu lembaga di bawah Dinas
Kehutanan Prop. Kalimantan Timur

VlSl : Tenvujudnya pengendalian kebakaran hutan

dan lahan secara terpadu yang berbasiskan

masyarakat di Propinsi Kalimantan Timur

MlSl : 1. Mengembangkan sistem pengendalian

kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan

kondisi daerah

2. Penguatan kelembagaan PKHL pada berbagai

tingkatan
3. Peningkatan pelayanan PKHL

Mendukung kelancaran seluruh aktivitas Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan baik melalui penye-

lenggaraan Administrasi perkantoran maupun
pembiayaan untuk kegiatan operasional kantor.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Bidang
Administrasi meliputi :

. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

dibidang Pengelolaan Kebakaran Hutan dan

Lahan

o Fasilitasi dalam penyediaan, perawatan serta

mobilisasi sumber daya peralatan kebakaran

hutan dan lahan

o Merancang dan mengkoordinir upaya pengem-

bangan staff dalam rangka meningkatkan
profesionalisme kerja

rr*§ahan dan Qp§rä§ionel

tr Pencegahän Kebakaran Hutan

oPengembangan konsep dan memfasilitasi

kegiatan penyuluhan, kampanye serta
penyedraan media kampanye pencegahan

kebakaran hutan.

oPengembangan konsep teknis pencegahan

kebakaran

oPengembangan konsep pengelolaan kebakaran

hutan berbasis masyarakat (PKBM)

oPengembangan konsep dan memfasilitasi

kegiatan pendidikan lingkungan.
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Ka. UPTD

Sumber Dana Anggaran Rutin UPTD PKHL Tahun 2005

1. Administrasi

ORGANISA§I UPTD PKHL
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