
Membuat Arang Briket
Memanfaatkan limbah pembukaan 

dan pembersihan lahan sebagai upaya 
dan mencegah kebakaran hutan dan Lahan 
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Hampir setiap tahun, pada saat musim kemarau, 

sering terjadi pembakaran untuk pembersihan lahan 

dan pembukaan lahan untuk mempersiapkan 

penanaman baru, terutama tanaman perkebunan 

(karet dan sawit) serta tanaman padi, karena ini 

dianggap sebagai cara yang murah dan cepat dalam 

membersihkan lahan.

Pembakaran yang dilakukan secara serentak pada 

puncak musim kemarau, menyebabkan jumlah titik 

api menjadi sangat banyak. Terlebih lagi hal ini 

jika terjadi di daerah gambut, menyebabkan 

kebakaran yang berkepanjangan, sulit dipadamkan 

dan menghasilkan asap yang sangat tebal  tidak 

saja terjadi di wilayah pembakaran, tetapi 

tersebar ke daerah lain bahkan hingga ke negara 

tetangga. 

Untuk mengurangi asap dan mencegah kebakaran, 

limbah pembersihan lahan sebenarnya dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan arang 

briket. 

Buku ini merupakan panduan sederhana bagaimana 

bahan-bahan yang biasa dibuang atau dibakar 

dapat dimanfaatkan untuk membuat arang briket, 

untuk mengupayakan pengurangan pembakaran 

dalam pembembersihan lahan.



Banyak material pembersihan lahan yang dianggap 

tidak berguna, seperti dahan-dahan berukuran 

kecil, ranting-ranting, dedaunan, semak, dan 

rumput-rumputan  dapat dimanfaatkan menjadi 

bahan pembuatan arang briket.

Material sisa pembersihan lahan dikumpulkan, 

dipilih, dan dikeringkan (untuk mengurangi asap 

saat membuat arang). Untuk ukuran yang panjang 

seperti dahan dan ranting sebaiknya dipotong-

potong terlebih dahulu.
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Cerobong asap

 Lubang-lubang
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Untuk proses pembuatan arang dibutuhkan 

jobongan, yaitu tempat pembuatan arang, agar 

proses pembakaran dapat berlangsung terkendali 

tidak sampai menjadi abu. Jobongan dapat dibuat 

secara sederhana dengan membuat lobang atau 

tanah yang digali yang dikenal dengan jobongan 

sementara atau dikenal juga dengan istilah 

jobongan desa, serta jobongan tetap yang terbuat 

dari drum bekas yang diberi lubang dan cerobong 

asap.
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Dalam jobongan sementara, kayu bahan arang 

disusun melintang diatas galangan, mulai dari kayu 

berdiameter kecil dan lebih kering. Kayu-kayu 

besar diletakkan ditengah tumpukan. Penumpukan 

kayu diusahakan rapat, agar lapisan tanah penutup 

tidak turun sebelum waktunya. Kebocoran 

(masuknya udara) dapat menyebabkan kayu 

terbakar menjadi abu.

Kayu bahan arang yang telah ditumpuk kemudian 

ditimbun dengan dedaunan setebal 10-15 cm. 

Diatasnya diberi lapisan tanah setebal 30 cm untuk 

tanah basah atau 20 cm untuk tanah kering. 

Lapisan tanah ini harus bisa bergerak turun sesuai 

dengan tahap pengarangan. Searah kayu galangan 

dibuat lubang sebagai tempat keluar masuknya 

udara dan kayu umpan (untuk memasukan api).

Pada jobongan tetap, sebelum 

pengisian bahan baku, terlebih 

dahulu letakkan bambu atau pipa 

paralon dibagian tengah badan 

jobongan tersebut tegak lurus 

dasar jobongan. Kemudian baru 

dilakukan pengisian bahan baku. 
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Ketika akan melakukan 

pembakaran, bambu atau 

pipa paralon dicabut terlebih 

dahulu. Kemudian umpan api 

dimasukkan ke dalam badan 

jobongan. Jika bahan briket 

didalam jobongan telah 

terbakar, maka tungku 

dapat ditutup. lubang di 

baris terbawah yang 

dibiarkan  terbuka, sedang 

lubang pada bagian tengah 

dan bagian atas ditutup 

dengan tanah liat. Bila terlihat bahan arang 

terbakar dan membara dari lubang udara 

terbawah, maka lubang itu ditutup dan lubang baris 

kedua dari bawah dibuka, demikian seterusnya. 

Pembakaran dianggap selesai apabila asap dari 

cerobong sudah tipis dan berwarna kebiruan. Dalam 

kondisi tersebut pembakaran dihentikan dengan 

menutup rapat semua lubang udara dan cerobong 

asap jobongan. Setelah itu jobongan dibiarkan 

mendingin (sekitar 6 jam). 
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Jobongan yang telah dingin, isinya dituangkan. 

Setelah dipisahkan arang kemudian dihancurkan 

dengan menggunakan mesin penggiling. Arang yang 

telah digiling ditadah menggunakan karung yang 

diikatkan pada lubang tempat keluar serbuk 

arangmesin.  

Arang yang telah diperoleh kemudian dipisahkan 

dari kotoran berupa abu dan bahan baku yang 

belum jadi arang. 
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Dengan 

menggunakan alat 

yang sederhana, 

arang dapat digiling 

atau ditumbuk, 

misalnya dengan 

menggunakan 

lumpang atau alat 

penumbuk lainnya. 

Arang dimasukkan 

ke dalam lumpang 

kemudian ditumbuk 

sampai berbentuk 

serbuk. Serbuk 

arang kemudian 

disaring.

Arang masih kasar dapat ditumbuk kembali.
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Siapkan tepung tapioka  

sebanyak 7,5 gram,lalu 

dicampurkan dengan 

air sebanyak 90 ml 

aduk sedikit demi 

sedikit hingga jadi 

merata dan masak 

dengan api kecil sambil 

di aduk hingga menjadi 

bahan perekat (lem).

Kempa / Alat Pres

Hidrolik / Dongkrak

Siapkan sebanyak 150 gram arang yang telah 

disaring campurkan dengan bahan perekat tadi 

aduk hingga merata sampai menjadi adonan arang 

briket.

Adonan arang briket dimasukan ke dalam alat 

pencetak berupa mesin kempa yang terbuat dari 

besi dengan dongkrak sebagai alat pengepres 

(penekan), agar adonan menjadi padat.
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PENCETAKAN BRIKET

Adonan arang dimasukkan kedalam cetakan dan 

selanjutnya cetakan tersebut ditutup rapat dan 

dilakukan pengempaan/pengepresan dengan 

menggunakan dongkrak hidrolik. Pengempaan bisa 

juga dilakukan dengan berbagai cara, misalnya 

dengan pencetakan batako dan alat pengempaan 

khusus agar adonan menjadi padat. Untuk 

pengepresan secara sederhana, masukkan adonan 

arang ke dalam pipa paralon atau bambu yang 

dengan tutup dan alat tekan. Kemudian tekan 

bahan briket sekuat mungkin. Selanjutnya 

keluarkan briket yang

telah dicetak. 
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Pipa/bambu
Secara sederhana 

pencetakan dapat 

dilakukan dengan 

menggunakan pipa yang 

terbuat bambu atau pipa 

paralon yang dilengkapi 

dengan tutup dan alat 

tekan. 

 Alat tekan

Tutup pipa



Briket arang yang telah dicetak, kemudian dijemur 

di panas matahari sampai kering.

Arang briket kering yang telah jadi kemudian 

dikemas dalam kantong plastik, agar bisa disimpan 

lama dan kekeringannya terjaga. Briket yang telah 

dikemas bisa disimpan untuk dipakai sendiri atau 

untuk dijual.
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Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 
South Sumatra Forest Fire Management Project  
Jl. Jend. Sudirman No.2837 KM 3,5, POBox 1229,

 Palembang 30129, Sumatera Selatan
 Telp(+62) 0711 377821 Fax (+62) 0711 353176. 

Email: ssffmp.eu@telkomnet; Website: www.ssffmp.co.id

Mari mencegah 
kebakaran hutan dan lahan

Buku ini ditulis berdasarkan hasil “Studi Integrasi Pengetahuan 
Saintifik dengan Pengetahuan Tradisional dalam Pembersihan 
Lahan” oleh Dr. Bambang Hero Saharjo, ditulis ulang oleh Mochamad 
Saleh & Muhammad Iqbal, ilustrasi oleh Fajar Agustono, desain dan 
layout oleh Yoga Travolindra dan Mochamad Saleh. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

