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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 the first and second Annual Work Plan (AWP I/II)
and

in part fulfilment of Activity 2.2, “Train a cadre of fire managers from
government agencies and private companies in the art and science of fire
prevention, firefighting and rescue.” and Activity 2.3, “Train fire crews
and trainers from government agencies, private companies, NGOs and
rural communities in fire prevention, firefighting and rescue.”

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 authors and in no way reflect
the official opinion of the Commission. The report has been prepared by:

Hairul Pansah, S.Hut, Dr. H. M. Nicolas and Junaidi, SP
[and edited by Dr. H. M. Nicolas]

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

Palembang, 31 Juli 2007

Dr. Karl-Heinz Steinmann Dr. Ir. H. Dodi Supriadi
International Co-Director National Co-Director
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu tugas pokok Proyek Pengendalian Kebakaran Hutan Sumatera
Selatan (SSFFMP), yaitu mengadakan pelatihan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan serta mendistribusikan perlengkapan peralatan kebakaran
untuk masyarakat desa di Sumatera Selatan. Berdasarkan rencana kerja
yang dimuat dalam OWP, selama menjelang musim kemarau proyek
SSFFMP merekrut satu tenaga ahli lokal yang berdedikasi sebagai
spesialis pelatihan pengendalian kebakaran dan penyelamatan korban yang
berpengalaman baik secara operasional ditingkat lapangan maupun teknis
pelatihan.

Proyek SSFFMP berkewajiban memberikan dukungan ataupun masukan
demi pembangunan dan kemajuan Manggala Agni khususnya di Provinsi
Sumatera Selatan. Oleh karena itu, selain memberikan bantuan pelatihan,
proyek juga mencoba menggali dan mengevaluasi beberapa kebutuhan
pokok yang belum dikembangkan.

Pelatihan Pengendalian Kebakaran dan P3K pada 4 Daops Manggala Agni
di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dalam rangka kerjasama antara
proyek SSFFMP dengan Direktorat Pengendalian Kebakaran PHKA
Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan BKSDA Sumatera
Selatan, yang bertujuan;

Meningkatkan kompetensi dan kualitas anggota dalam organisasi
pengendalian kebakaran, dengan cara menggali potensi dan motivasi
sesuai dengan budaya dan rutinitas pada setiap Daops
Menerapkan sistem alih teknologi secara terpadu dan
berkesinambungan,
Meningkatkan pengetahuan, penguasaan materi dan keahlian baik
anggota sukarelawan maupun junior instruktur dalam memajukan
Manggala Agni yang lebih mandiri,
Meningkatkan efektifitas kerja dalam operasional pengendalian
kebakaran hutan dan P3K,
Menjadikan anggota Manggala Agni lebih profesional berdasarkan
Tupoksi dan tujuan visi dan misi
Sebagai model pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
secara benar dan nyata untuk seluruh Indonesia

Jumlah anggota yang mengikuti pelatihan yaitu 205 orang sebagai peserta
dan 27 orang sebagai junior instruktur. Sedangakan jumlah senior
instruktur ada 4 orang yaitu; DR. H. Muhammad Nicolas, R (Fire
Management Expert SSFFMP-Uni Eropa) Hairul Pansah, S. Hut (Fire
Training Specialist SSFFMP-Uni Eropa), Junaidi, Sp (Fire Training
Counterpart Dishut OKI), dan Oscar Devi Presta, S. Hut (Fire Trainer
Dishut MUBA).

Laporan ini memberikan beberapa rekomendasi untuk Brigade
Pengendalian Kebakaran Hutan, khususnya di provinsi Sumatera Selatan;



Pelatihan Pengendalian Kebakaran Manggala Agni Sumatera Selatan
Evaluasi dan Rekomendasi

South Sumatra Forest Fire Management Project iii

Seluruh anggota harus diadakan pelatihan penyegaran minimal setahun
sekali baik anggota sukarelawan maupun anggota SMART
Setiap Daops harus dibentuk/memiliki 1 regu elite Manggala Agni /
regu SMART sedangkan regu lainnya adalah regu biasa dan regu
sukarelawan
Kantor BKSDA (Manggala Agni Provinsi), perlu memiliki satu
ruangan khusus untuk gudang yang berisi stock peralatan dan
perlengkapan kebakaran untuk empat Daops di Provinsi Sumatera
Selatan.
Kepala Daops tidak boleh mempunyai posisi/jabatan ganda, melainkan
harus hanya satu jabatan yaitu Kepala Daops Manggala Agni, hal ini
untuk menghindari agar jabatan kepala Daops tidak berkesan hanya
bersifat membantu dan pada akhirnya kinerja Manggala Agni kurang
terkonsentrasi atau kurang optimal
Setiap markas Daops harus dilengkapi dengan alat pemadam tabung
APAR, minimal 4 buah (dikantor, garasi, dapur dan digudang)
Peralatan dan perlengkapan individu yang rusak atau hilang harus
dilakukan pergantian secepatnya demi keselamatan dan efektifitas
kinerja anggota pemadam
Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk anggota Manggala Agni
yang akan datang harus mempunyai standar spesifikasi baik kualitas,
bahan, model/bentuk dan warna

Kemampuan dalam berorganisasi dan pola kepemimpinan merupakan
kunci kesuksesan dalam menggerakkan perkembangan Manggala Agni
yang lebih mandiri, namun semua itu perlu didukung dengan sistem yang
berkesinambungan

Manggala Agni Harus menjadi ”Lembaga yang Independen atau menjadi
Balai tersendiri” bukan menjadi bagian dari BKSDA, selain itu
Manggala Agni perlu membentuk satu PUSDIKLAT Nasional sebagai
wadah melaksanakan, membina serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan
pendidikan dan pelatihan khususnya dibidang kebakaran hutan dan lahan.

Seluruh jajaran yang tergabung dalam organisasi Manggala Agni perlu
dibuatkan kejelasan kepangkatan sebagai bentuk penghargaan dan
profesionalisme kerja dalam suatu organisasi dan sebagai tanda
penghormatan serta pemicu motivasi anggota berdasarkan kinerja,
kreatifitas dan jasa pengabdian pada Manggala Agni.
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan South Sumatra Forest Fire Management Project merupakan
kerjasama teknis antara Uni Eropa, Departemen Kehutanan dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang bertujuan meningkatkan
kemampuan dan kompetensi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan
dan lahan di Sumatera Selatan.

Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, South Sumatra Forest Fire
Management Project melalui komponen pengendalian kebakaran hutan
dan lahan, telah memberikan beberapa hasil dilapangan:

 Terbentuknya 50 kader instruktur yang berasal dari 9 kabupaten/kota,
dishut provinsi, disbun provinsi, BKSDA Sumatera Selatan, HTI dan
perusahaan perkebunan serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

 Berhasilnya produksi peralatan pemadamam kebakaran buatan lokal di
Sumatera Selatan, terutama pompa punggung (jet sprayer), pompa
mesin pemadam dan peralatan tangan yang berkualitas tinggi.

 Terbentuknya 202 Regu Kebakaran Desa Terlatih yang dilengkapi
dengan peralatan kebakaran pada 9 kebupaten/kota di Provinsi
Sumatera Selatan dengan total anggota 2500 orang, sedangkan total
peralatan yang telah didistribusikan yaitu; 3.030 set perlengkapan
individu, 4.242 unit peralatan tangan, 606 unit pompa punggung, 404
unit radio HT dan 202 kotak set P3K serta 6 unit perahu ketek untuk
patroli

 Terbentuknya 18 posko pengendalian kebakaran dikantor kecamatan
pada tiga kabupaten prioritas, dengan total anggota yang terlatih 126
orang, sedangkan peralatan yang telah didistribusikan; 126 set
perlengkapan individu khusus manajer, 18 unit radio base stasion dan
menara antena, 36 unit radio HT, 252 unit peralatan tangan, 36 unit
pompa punggung, 18 unit pompa mesin dilengkapi dengan selang dan
nosel, serta 18 kotak P3K

 Terbentuknya 4 posko dikantor Dinas Kehutanan (Dishut OKI, Muba,
Banyuasin dan Dishut Provinsi) dengan total anggota yang terlatih 28
orang, sedangkan peralatan yang telah didistribusikan khusus posko
dinas kehutanan masing-masing mendapat 2 set peralatan, dengan
rincian sebagai berikut; 56 set perlengkapan individu, 4 unit radio base
stasion, 16 unit radio HT, 168 unit peralatan tangan, 24 unit pompa
punggung, 3 unit pompa mesin slip-on tank dilengkapi dengan selang
dan nosel, serta 8 kotak P3K

Setiap tahun seluruh anggota regu kebakaran dilakukan pelatihan
penyegaran. Pada tahun 2007 pelatihan kebakaran diadakan untuk 1800
anggota yang tergabung dalam: 1 kali pelatihan penyegaran untuk 24
senior pelatih, 1 kali pelatihan penyegaran untuk 24 manager, 29 kali
pelatihan untuk 1332 anggota regu masyarakat desa, 4 kali pelatihan
penyegaran untuk 240 anggota brigade Manggala Agni, 1 kali pelatihan
dalam rangka kerjasama dengan perusahaan perkebunan PT. Golden
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Blossom Sumatra, 1 kali pelatihan dalam rangka kerjasama dengan Taman
Nasional Sembilang dan 1 kali pelatihan dalam rangka kerjasama dengan
Kepolisian R.I Daerah Sumatera Selatan.

Guna memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan anggota,
sejak tahun 2003 Manggala Agni telah melakukan berbagai pelatihan.
Khusus di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan pelatihan diadakan
pertama kali pada saat pembentukan Manggala Agni yang bertempat di
Mariana. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa, kegiatan yang
dimaksud bukanlah pelatihan sebenarnya, melainkan hanya untuk
persiapan peresmian Manggala Agni di Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan diatas, untuk melakukan pelatihan secara terpadu dan
sistem alih teknologi yang dapat diterapkan secara berkesinambungan,
proyek SSFFMP memberikan pelatihan kebakaran dan P3K yang lebih
sesuai dan nyata sekaligus melakukan evaluasi regu Manggala Agni
terutama yang berhubungan dengan motivasi dan kompetensi anggota
Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada
masing-masing Daops.

1.2. Kerjasama SSFFMP dan Manggala Agni

Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) menetapkan tiga pokok kebijakan
kebakaran hutan yaitu pengembangan kelembagaan, pemantapan
operasional dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat.

Sebagai implementasi kebijakan kelembagaan, pada tahun 2002
Departemen Kehutanan telah membentuk brigade pengendalian kebakaran
yang berada di lima provinsi paling rawan kebakaran yaitu Sumatera
Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan tengah. Kemudian
pada tahun 2005 dibentuk lagi di tiga provinsi yaitu Sumatera Selatan,
Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Seiring dengan pembentukan dan perkembangan Manggala Agni di
Indonesia, proyek SSFFMP memberikan beberapa bantuan sebagai bentuk
kerjasama baik dalam bidang pelatihan maupun peralatan. Adapun
dukungan yang telah diberikan yakni sebagai berikut:

Pelatihan perawatan peralatan dan pompa mesin kebakaran untuk
Manggala Agni di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi
Pelatihan kebakaran dan P3K untuk Sumatera (Daops Manggala Agni
Riau dan Jambi), Kalimantan dan Sulawesi.
Pelatihan SMART Manggala Agni di Pusdiklat kebakaran DKI Jakarta
Bantuan darurat untuk pasukan Manggala Agni Kabupaten OKI selama
Pemadaman Kebakaran gambut pada bulan September 2006 yang
meliputi 1 orang tenaga Ahli, 15 unit pompa punggung, 30 unit
peralatan tangan dan bantuan dana operasional
Bantuan darurat untuk pasukan Manggala Agni yang bertugas di
Yogyakarta setelah gempa bumi pada bulan Mei 2006 yang meliputi 3
orang tenaga ahli, 20 set perlengkapan individu dan 10 set kotak P3K
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Bantuan darurat untuk pasukan Manggala Agni yang bertugas di
Banda Aceh setelah Tsunami pada bulan Januari 2005 yang meliputi 2
orang tenaga ahli, 200 set perlengkapan individu, dan 10 set kotak P3K
Bantuan 1 unit kapal patroli kebakaran yang diserahkan kepada
BKSDA Sumatera Selatan untuk pasukan Manggala Agni pada bulan
November 2005
Bantuan 1 unit Pompa Slip-on tank buatan Eropa yang diserahkan
kepada pasukan Manggala Agni pada bulan Mei 2005.

Kerjasama pelatihan untuk brigade Manggala Agni terlaksana sesuai
permohonan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak H. M.S
Kaban, pada bulan Mei 2006 di Yogyakarta, dan sesuai keputusan dari
mantan Direktur Pengendalian Kebakaran Bapak Ir. H. Tri Wibowo pada
Januari 2007 di Jakarta, serta Keputusan Direktur Pengendalian
Kebakaran Bapak Ir. H. Sonny Partono pada bulan Maret 2007.

Pelatihan Pengendalian Kebakaran dan P3K pada 4 Daops Manggal Agni
di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dalam rangka kerjasama antara
proyek SSFFMP dengan Direktorat Pengendalian Kebakaran PHKA
Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan BKSDA Sumatera
Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari laporan ini adalah :

1) Mengevaluasi kemampuan anggota dalam pelatihan kebakaran dan
P3K di masing-masing Daops,

2) Menggali potensi dan memberikan motivasi untuk seluruh anggota
sesuai budaya dan rutinitas pada setiap Daops,

3) Meningkatkan kompetensi dan kualitas anggota dalam organisasi
pengendalian kebakaran,

4) Mengevaluasi perlengkapan peralatan kebakaran dan P3K secara tidak
langsung,

5) Menerapkan sistem alih teknologi secara terpadu dan
berkesinambungan,

6) Dapat memberikan rekomendasi, masukan dan perbaikan untuk
membangun Manggala Agni yang lebih konfrehensip,

7) Meningkatkan pengetahuan, penguasaan materi dan keahlian baik
pelatih junior maupun anggota sukarelawan untuk memajukan
Manggala Agni yang mandiri,

8) Meningkatkan efektifitas kerja dalam operasional pengendalian
kebakaran hutan dan P3K,

9) Menjadikan anggota Manggala Agni lebih profesional berdasarkan
Tupoksi dan tujuan visi dan misi

10) Sebagai model pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
secara benar dan nyata untuk seluruh Indonesia

11) Sebagai bahan acuan/pedoman dalam kegiatan pelatihan kebakaran
dan P3K untuk seluruh Daops Manggala Agni di Indonesia.
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1.4. Sasaran

Sasaran laporan evaluasi dan rekomendasi untuk brigade Manggala Agni
secara khusus ditujukan kepada seluruh Daops Manggala Agni yang ada di
Sumatera Selatan termasuk anggota dan junior instruktur dan secara umum
pembuatan laporan ini ditujukan kepada seluruh Daops Manggala Agni di
Seluruh Indonesia dan instansi/lembaga/badan yang terkait dengan
kebakaran hutan terutama pemerintah pusat.
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2. TEKNIS KERJASAMA PELAKSANAAN PELATIHAN

2.1 Tugas dan Tanggung Jawab

2.1.1 SSFFMP-Uni Eropa

Menyediakan tenaga instruktur yang berpengalaman dan profesional
Menyediakan biaya operasional pelatihan terdiri dari uang konsumsi,
uang saku untuk korban P3K dan uang saku untuk junior instruktur
Menyediakan buku materi, buku tulis, pena, spidol, baju kaos untuk
peserta dan spanduk,
Menyiapkan dokumen pelatihan, antara lain : Biodata Peserta,
Absen, dan Daftar hadir konsumsi,
Membuat dan mengeluarkan sertifikat/piagam pelatihan untuk
seluruh peserta dan instruktur

2.1.2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Memastikan dan menjamin kesiapan Daops dalam pelaksanaan
pelatihan,
Mengkondisikan seluruh Daops terutama anggota dan tempat
pelatihan.
Menentukan urutan lokasi pelatihan,
Sebagai pendamping selama pelaksanaan pelatihan
Membantu melatih sebagai junior instruktur

2.1.3. Daops Manggala Agni

Menyiapkan logistik (makan, minum, snack) sesuai dengan biaya
dari SSFFMP melalui BKSDA,
Menyediakan ruang pelatihan yang dapat menampung 60 orang
peserta,
Memastikan seluruh peserta menginap di markas Daops
Memastikan seluruh anggota (PNS dan Sukarelawan) mengikuti
pelatihan selama 3 hari penuh
Mencari 5 orang anak sebagai pembantu/fasilitator untuk teori &
praktek P3K, dengan biaya honor dari SSFFMP

2.1.4. Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan terdiri anggota Manggala Agni dari PNS dan
Sukarelawan,
Peserta yang telah mengikuti SMART termasuk Kepala Daops harus
menjadi sekaligus pelatih magang / junior pelatih.
Setiap peserta pelatihan diwajibkan memakai pakaian perlengkapan
pemadam,
Seluruh peserta harus mengikuti pelatihan selama tiga hari penuh
Setiap peserta harus patuh pada peraturan & tata tertib yang
ditetapkan selama pelatihan
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2.2 Instruktur Pengendalian Kebakaran dan P3K

Instruktur pengendalian kebakaran dan P3K adalah orang yang telah
mempunyai berbagai pengalaman dibidangnya baik secara operasional
lapangan maupun secara administratif serta dapat diuji kebenarannya,
kemudian dapat menyalurkan ilmu pengetahuanya kepada anggota /
peserta melalui pelatihan-pelatihan.

Instruktur pengendalian kebakaran dan P3K harus mempunyai wawasan
yang luas tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta
penyelamatan korban didaerah operasi. Selain itu instruktur harus
mengetahui perbedaan atau batasan antara per materi yang akan
disampaikan, agar penyampaian materi tetap fokus pada topik / isi pokok
materi dan tidak membingungkan. Adapun metode penyampaian materi
kepada peserta :

Mampu menggunakan alat atau fasilitas seadanya,
Bersifat fleksibel,
Penyampaian materi dilakukan sistem bergantian (rolling antar
pelatih) dalam satu materi,
Harus jelas, tegas dan tidak boleh sistem baca,
Mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman dilapangan,
Selalu mengundang daya tarik bagi peserta,
Pembuatan gambar atau photo dalam materi dapat membantu
penjelasan dan menggunakan ilustrasi yang ada dilingkungan
peserta.

Seorang Instruktur harus mempunyai pengalaman minimal pernah
mengikuti pelatihan kebakaran hutan dan penyelamatan korban.
Instruktur yang melatih anggota Manggala Agni Sumatera Selatan,
terdiri dari senior dan junior instruktur. Selama pelatihan berlangsung,
ada beberapa metode dan kreatifitas yang digunakan:

Membuka diri untuk menjalin kekeluargaan,
Mendorong dialog dan keterbukaan untuk saling belajar dari yang
lain,
Masuk kedalam proses pemecahan masalah bersama peserta,
Mendiagnosa masalah anggota regu selama dilapangan,
Meningkatkan percaya diri peserta,
Kerja bukanlah tugas semata, melainkan ibadah yang wajib
dikerjakan,
Mendorong pengambilan keputusan dan pembuatan rencana tindak
lanjut,
Mendidik dan meningkatkan kualitas pelatihan,
Menegakkan disiplinitas peserta.

Instruktur perlu memperhitungkan kesulitan-kesulitan yang mungkin
akan timbul, seperti :

Kondisi sosial (pendidikan, jabatan, budaya, generasi),
Kualitas individu (kepandaian, karakter, prasangka, dll),
Mood (depressi, kekawatiran, kemarahan, harapan, antusiasme),
Pengetahuan dan sikap yang bertentangan dengan isi pelajaran,
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Kemampuan untuk mengaplikasikan hal-hal teoritis, adaptasi
pengetahuan dan informasi ke alam situasi nyata adalah tujuan akhir
pelatihan - oleh karena itu instruktur harus menciptakan motivasi belajar
yang selalu optimal,
Mengantisipasi seluruh pertanyaan yang kemungkinan akan muncul dan
mengatasi tingkat kedisiplinan peserta.

2.3 Pelaksanaan Pelatihan Teori

Pelatihan penyegaran pada setiap Daops dilaksanakan selama 3 hari
penuh baik teori maupun praktek lapangan. Jumlah anggota yang ikut
pelatihan sebanyak 4 regu atau sekitar 60 orang. Sebelum pelatihan
dimulai, ada beberapa tahapan yang dilakukan;

Memastikan seluruh peserta telah terkumpul didalam ruangan dengan
jumlah yang sesuai.
Seluruh Peserta harus memakai pakaian pemadam secara lengkap
kecuali helm, kacamata, sarung tangan dan peoples hanya dipakai
pada saat praktek.
Pembagian buku tulis, pena dan biodata peserta,
Peserta diperintahkan untuk langsung mengisi biodata yang telah
dibagikan,
Biodata yang telah diisi harus dikembalikan kepada pelatih, dan
sebagai buktinya peserta langsung mendapatkan buku materi.
Pembukaan pelatihan secara resmi,
Setelah acara pembukaan berakhir, seluruh instruktur dan peserta
memperkenalkan diri masing-masing (Nama, Asal, Umur), kemudian
Seluruh peserta dilakukan tes pengetahuan yang berguna untuk
mengetahui tingkat penguasaan ilmu kebakaran dan P3K yang
dimiliki peserta serta sebagai evaluasi atau introspeksi diri.

Photo 1. Pelatihan teori

Pelatihan secara teori dilakukan didalam ruangan. Metode pelatihan
menggunakan sistem kekeluargaan dan penyampaiannya menggunakan
cara bergantian / rolling. Sistem bergantian yang dimaksud adalah setiap
penyampaian satu materi dilakukan oleh seluruh pelatih yang ada saat itu
(setiap instruktur hanya menyampaikan antara 10-15 menit), hal ini
berguna agar penyampaian materi dapat diberikan secara optimal tanpa
ada yang terlupakan. Selain itu pelatih dapat menghemat tenaga serta
mengetahui batas-batas dalam satu materi yang perlu disampaikan.
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Metode ini sangat efektif mengingat pada saat penyampaian materi, pada
akhirnya peserta menjadi lebih fokus dan tidak merasa monoton karena
adanya pergantian suara dan gaya penyampaian dari pelatih.

Materi pelatihan terbagi dalam dua buku yang menyampaikan empat
materi pokok pembahasan yaitu materi pengendalian kebakaran hutan
dan lahan, materi pengendalian kebakaran rumah / gedung, materi
penyelamatan korban di daerah operasi / P3K, dan materi sistem pompa
hidrolika.

Gambar 1. Buku materi untuk pelatihan Manggala Agni

Setiap materi yang disampaikan secara teori dan praktek diadakan tes /
evaluasi guna mengetahui sejauh mana perkembangan atau penyerapan
ilmu yang didapat oleh peserta.

2.4 Pelaksanaan Pelatihan Praktek

Sebelum kegiatan praktek, para peserta dibagi menjadi empat regu
berdasarkan regu yang telah dibentuk masing-masing Daops dan
dikomando oleh komandan regu dan komandan api.

2.4.1. Praktek Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Kegiatan praktek P3K merupakan penerapan dari materi yang
disampaikan secara teori didalam ruangan. Pelaksanaan praktek
dilakukan bersamaan dengan ujian teori dan materi yang dipraktekkan
dibagi menjadi tiga bagian yakni Patah Tulang, Posisi Miring Stabil
(PMS) untuk korban pingsan, dan Pernafasan Buatan.

Pada putaran pertama regu 1 mengikuti ujian teori, regu 2 praktek PMS,
regu 3 patah tulang, dan sedangkan regu 4 melakukan praktek pernafasan
buatan. Setiap regu harus melakukan ujian teori P3K dan ketiga macam
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praktek tersebut. Waktu yang diberikan ± 15 menit, setelah itu regu
bergantian berdasarkan urutan praktek yang harus dilakukan.

Gambar 2. Putaran pertama praktek P3K

Gambar 3. Putaran kedua dan seterusnya untuk praktek P3K

Lokasi praktek dibagi menjadi enam tempat yang terpisah dan
didampingi oleh pelatih dengan 1 orang korban. Setiap peserta harus
melakukan praktek satu persatu.

2.4.2. Praktek Baris berbaris

Pelaksanaan praktek baris berbaris dilakukan sebelum praktek kombinasi
pemadaman dan penyelamatan korban. Pokok materi yang diberikan
antara lain sikap siap, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, sikap
hormat, dan yang paling penting adalah metode laporan komandan regu
(DANRU) ke komandan api.

Praktek baris berbaris diperlukan untuk meningkatkan disiplin,
kekompakan, motivasi dan tingkat percaya diri anggota. Pelaporan harus
singkat, padat dan jelas

Pelaporan Danru kepada Danpi yang berkaitan dengan baris barbaris
dilakukan pada saat apel sebelum berangkat dan setelah selesai
melakukan aksi kegiatan dilapangan. Adapun yang perlu dilaporkan
yaitu asal regu, jumlah anggota, jumlah dan jenis peralatan yang dibawa
/ digunakan, contoh:

Sebelum Berangkat ; “LAPOR – REGU 1 – 10 ORANG – 3 POMPA
PUNGGUNG – 7 PEMUKUL API – 1 RADIO HT - SIAP
MELAKSANAKAN TUGAS”.
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Setelah aksi pemadaman/dari lokasi ; “LAPOR – REGU 1 – 10
ORANG, 1 ORANG LUKA BAGIAN TANGAN, 1 ORANG PINGSAN
– 3 POMPA PUNGGUNG – 7 PEMUKUL API, 1 PATAH – 1
RADIO HT – LAPORAN SELESAI”.

.

Photo 2. Pelatihan baris berbaris

2.4.3. Praktek Kombinasi Pemadaman dan Penyelamatan Korban

Praktek kombinasi merupakan materi terakhir pada saat pelatihan.
Pembagian tugas regu disesuaikan dengan jumlah anggota, jika anggota
regu lengkap maka akan dipilih sebagai regu pemadam, sebaliknya jika
regu yang jumlahnya paling sedikit dipilih menjadi regu P3K.

Regu pemadam dilengkapi dengan perlengkapan individu, mulai dari
helm, pakaian pemadam, sarung tangan dan sepatu. Sedangkan regu
penyelamat hanya memakai pakaian pemadam, sepatu dan topi pet.

Photo 3. Regu pemadam pakai helm dan regu P3K pakai topi pet

Sebelum bergerak ke lokasi, Danpi memanggil dan memerintahkan
Danru untuk bersiap pemadaman. Setelah siap, Danru membariskan
anggota dan melapor kepada Danpi atas kesiapan dan perintah
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dilaksanakan. Lalu semua regu berangkat sambil lari ke lokasi atas
perintah Danpi.

Photo 4. Laporan dan berangkat ke lokasi

Setelah sampai di lokasi dan berdasarkan penilaian situasi kebakaran
pada saat itu, Danpi langsung memberikan pengarahan kepada seluruh
Danru sekaligus menentukan strategi pemadaman. Setelah Danru
mendapat perintah dari Danpi atau menerima informasi kejadian bencana
maka selama kegiatan Danru harus melapor kepada Danpi (perubahan-
perubahan dan kejadian penting) pada saat dan setelah praktek berjalan.

Photo 5. Pengarahan taktik dan strategi pemadaman-P3K dari Danpi

Danru tidak boleh memegang peralatan, melainkan bertanggung jawab
atas keselamatan kerja regunya serta memastikan tugas dilaksanakan
dengan baik. Pembagian peralatan untuk praktek kombinasi pemadaman
dan penyelamatan korban, diatur berdasarkan jumlah anggota dan regu.
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CONTOH PEMBAGIAN ALAT KEPADA ANGGOTA REGU
REGU I

(15 orang)
REGU II
(15 orang)

REGU III
(15 orang)

REGU IV
(15 orang)

PEMADAM
(slip-on tank)

PEMADAM
(alat tangan)

PEMADAM
(alat tangan)

PENYELAMAT

Helm (15)
Sarung tangan (15)
Mobil slip-on (1)
Selang (6)
Nosel (2)
Radio HT (1)

Helm (15)
Sarung tangan (15)
Pompa punggung (3)
Kepyok (7)
Garu api (2)
Cangkul garu (2)
Radio HT (1)

Helm (15)
Sarung tangan (15)
Pompa punggung (3)
Kepyok (7)
Garu api (2)
Cangkul garu (2)
Radio HT (1)

Kotak P3K yang
dilengkapi obat-
obatan (1)
Bidai panjang
(4)
Bidai pendek (4)
Kain segitiga (8)
Tali kain (8)

Tabel 1. Pembagian alat untuk praktek kombinasi

Gambar 4. Praktek kombinasi pemadaman dan penyelamatan korban

Tehnik pemadaman menggunakan peralatan tangan adalah teknik 2-1-
2/2 yang artinya 2 pemukul api,1 pompa punggung dan diakhiri 2 garu
api dan 2 cangkul garu.
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Gambar 5. Teknik 2-1-2/2 pemadaman dengan alat tangan

Teknik Pencarian dan Penyelamatan Korban yaitu :

Seluruh anggota berpencar mencari korban namun terorganisir
Ada 3 korban disekitar lokasi kebakaran (jenis kecelakaan belum
diketahui),
Regu penyelamat hanya membawa perlengkapan kotak P3K,
Jika korban ditemukan, Danru wajib melapor kepada Danpi,
Setiap korban yang ditemukan ditangani oleh 5 orang peserta,
sedangkan yang lain mencari korban berikutnya.

Photo 6. Penyelamatan korban di daerah operasi
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3. EVALUASI PELATIHAN UNTUK MANGGALA AGNI
SUMATERA SELATAN

Setiap Daops memiliki rutinitas, kemampuan, cara pandang dan sifat
individu yang berbeda-beda. Kemampuan dalam berorganisasi dan cara
kepemimpinan merupakan kunci kesuksesan dalam menggerakkan
perkembangan Manggala Agni yang lebih mandiri.

South Sumatra Forest Fire Management Project bukanlah organisasi yang
berwenang untuk melakukan pemeriksaan semua aktivitas Manggala Agni,
namun SSFFMP berkewajiban untuk memberikan dukungan ataupun
masukan demi pembangunan dan kemajuan Manggala Agni khususnya di
Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, selain memberikan bantuan
pelatihan, SSFFMP juga mencoba menggali dan mengevaluasi beberapa
kebutuhan pokok yang belum dikembangkan oleh masing-masing daops.

Pelatihan pengendalian kebakaran dan penyelamatan korban untuk
Manggala Agni diberikan lebih lengkap mengingat brigade Manggala
Agni merupakan pasukan yang profesional dalam penanggulangan
bencana khususnya pengendalian kebakaran. Metode pelatihan yang
diterapkan terdiri dari 50 % ilmu kebakaran dan P3K dan 50% tentang
peningkatan kompetensi dan motivasi anggota berdasarkan potensi pada
masing-masing Daops.

Ada beberapa hal yang dilakukan dan diperhatikan selama kegiatan
pelatihan;

Melaksanakan dan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan untuk
Daops Manggala Agni
Mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi serta kualitas anggota
regu
Menggali potensi dan memberikan motivasi regu
Menyatukan ilmu pelatihan kebakaran dan P3K secara terpadu dan
berkesinambungan, serta
Mengevaluasi kelengkapan peralatan secara tidak langsung

Berdasarkan hasil kegiatan dilapangan, bahwa pelatihan pada umumnya
berjalan dengan baik dan telah terjadi proses transfer pengetahuan (alih
teknologi) kepada seluruh peserta. Walaupun masih banyak yang perlu
dikembangkan.

No. DESKRIPSI
DAOPS

BANYUASIN
DAOPS
LAHAT

DAOPS
MUBA

DAOPS
OKI

1
Persiapan
Pelatihan

Sangat Baik
Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

2
Disiplin
Anggota

Sangat Baik
Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

3
Kekompakan

Sangat Baik
Sangat
Baik

Baik Sangat
Baik

4 Kesehatan Fisik Baik Baik Baik Baik
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Anggota

5
Motivasi/
Semangat

Baik
Sangat
Baik

Baik Sangat
Baik

6
Kemampuan
anggota

Baik Baik
Baik Sangat

Baik

7
Kehadiran
Peserta

Sangat Baik
Sangat
Baik

Sangat
Baik

Baik

Tabel 2. Evaluasi pelatihan secara umum pada Daops Manggala Agni

Gambar 6. Diagram evaluasi pelatihan secara umum

Selama kegiatan pelatihan berbagai bumbu atau pun metode penyampaian
yang digunakan untuk mengetahui karakteristik individu pada masing-
masing anggota di suatu daops.

Kegiatan awal yang diterapkan pada saat pelatihan, yaitu dimulai dengan
penegakan disiplin anggota baik disiplin bicara, disiplin waktu maupun
disiplin bertingkah laku. Kemudian menciptakan tingkat percaya diri
anggota, kekompakan dan peningkatan motivasi dengan cara menggali
potensi masing-masing peserta pelatihan.

No. DESKRIPSI
DAOPS

BANYUASIN
DAOPS
LAHAT

DAOPS
MUBA

DAOPS
OKI

1
Ilmu kebakaran
hutan & lahan

Sangat Baik
Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

2
Pembacaan
peta & skala

Cukup Cukup Cukup Cukup

3
Ilmu kebakaran
gedung/rumah

Baik Baik
Baik

Baik

4 Sistem pompa Baik Baik Baik Baik
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hidrolika
5 Ilmu dasar P3K Baik Baik Baik Baik

6
Pendarahan &
patah tulang

Sangat Baik
Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

7
Luka bakar

Sangat Baik
Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

8
Posisi Miring
Stabil (PMS)

Baik Baik
Baik

Baik

9
Pernafasan
Buatan

Baik Baik
Baik

Baik

10

Praktek
Kombinasi
(pemadaman &
penyelamatan
korban)

Sangat Baik
Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Tabel 3. Evaluasi peserta berdasarkan materi pelatihan

Gambar 7. Diagram evaluasi berdasarkan materi pelatihan

Setelah 3 hari penuh pelatihan teori dan praktek serta hasil ujian/tes yang
dilakukan di setiap akhir materi, dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta
yang mengikuti pelatihan rata-rata hanya 50% yang benar-benar
memahami materi, sedangkan 50% lagi agak lambat atau masih belum
mengerti secara keseluruhan walaupun instruktur telah mengulasnya
secara berulang kali.

Secara umum hasil tabel dan diagram menunjukkan bahwa Daops
Manggala Agni OKI merupakan lebih baik di berbagai bidang kemudian
disusul Daops Lahat, Daops Banyuasin dan Daops Muba
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3.1. Evaluasi Daops Manggala Agni Banyuasin

Pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K untuk Daops Manggala Agni
Banyuasin di Pangkalan Balai dilaksanakan selama tiga hari penuh dimulai
pada tanggal 03 s/d 05 April 2007 bertempat di ruang pelatihan markas
Daops Banyuasin.

Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Kepala Balai Konservasi Daya Alam
(BKSDA), Team Leader SSFFMP, Direktorat Pengendalian Kebakaran
Hutan Departemen Kehutanan Jakarta, Fire Management Expert SSFFMP,
Senior Instruktur dan 4 Kepala Daops Manggala Agni Sumatera Selatan.

Photo 7. Peserta pelatihan Daops Banyuasin

3.1.1. Peserta dan Instruktur Pelatihan

Pelatihan penyegaran untuk DAOPS Banyuasin di Pangkalan Balai terdiri
dari 59 peserta yang terbagi menjadi 55 orang anggota sukarelawan dan 4
orang anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari total peserta tersebut,
terdapat pula 6 orang anggota Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis
(SMART).

Senior Instruktur ada 3 orang yaitu Fire Management Expert SSFFMP-Uni
Eropa, Fire Training Counterpart Dishut Kabupaten OKI, Fire Trainer
Dishut Kabupaten MUBA. Mengingat banyaknya jumlah peserta tidak
sebanding dengan jumlah instruktur maka, peserta yang telah menjadi
anggota SMART dan yang pernah mengikuti pelatihan dari SSFFMP
direkrut sebagai Junior instruktur yang berjumlah 8 orang. Sehingga
peserta berjumlah 51 orang.

Selama pelatihan semua peserta bermalam di markas Daops guna
mempermudah untuk mengkoordinir peserta pada saat pelatihan dimulai,
walaupun ada beberapa anggota bertempat tinggal dekat dengan markas
Daops.
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Tabel 4. Daftar nama senior dan junior instruktur di Daops Banyuasin

Tabel 5. Peserta pelatihan Manggala Agni Daops Banyuasin
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Pada hari pertama pelatihan, seluruh peserta menggunakan pakaian
seragam kerja kehutanan, sedangkan hari kedua dan ketiga seluruh peserta
diperintahkan untuk memakai perlengkapan pakaian pemadam.

Seluruh junior instruktur memakai werpak biru dari proyek SSFFMP
(sama seperti senior instruktur) werpak tersebut menjadi hak milik
Manggala Agni. Junior instruktur bertugas sebagai pendamping dan
membantu selama praktek P3K.

Berdasarkan analisa biodata peserta bahwa Anggota yang berasal dari
Banyuasin hanya 24 %, sedangkan 76% lagi berasal dari luar Banyuasin
seperti Palembang, Muba dan luar Sumatera Selatan.

Gambar 8. Persentase asal kelahiran anggota di Daops Banyuasin

3.1.2. Pelaksanaan Pelatihan

Sebelum penyampaian materi, setiap anggota diadakan uji pengetahuan
yang dilakukan secara tertulis. Uji pengetahuan dimaksud untuk
mengetahui tingkat ilmu yang dimiliki dan sebagai bahan introspeksi diri
bagi peserta pelatihan serta sebagai bahan pertimbangan bagi instruktur
dalam penyampaian materi prioritas khususnya berkaitan dengan
kebakaran dan penyelamatan korban.

Berdasarkan hasil tes pengetahuan sebelum penyampaian materi, diperoleh
bahwa peserta yang telah mengetahui ilmu dasar kebakaran dan P3K
hanya 14% dari total keseluruhan. 14% tersebut merupakan peserta yang
telah mengikuti pelatihan SMART dan pelatihan dari proyek SSFFMP.

Secara keseluruhan penyampaian materi dilakukan oleh senior instruktur
dan untuk praktek P3K dibantu junior instruktur. Penyampaian materi
lebih diprioritaskan pada materi yang dianggap baru bagi peserta, namun
mengingat banyaknya jumlah anggota sukarelawan yang belum
mengetahui ilmu dasar kebakaran dan P3K, maka ilmu tersebut
disampaikan juga secara rinci dan berulang kali. Adapun materi yang
disampaikan pada saat pelatihan teori yaitu:

Materi kebakaran hutan dan lahan; sifat-sifat dan prilaku api, struktur
organisasi komando dan keamanan, metode-metode pemadaman,
pembacaan skala dalam peta, sistem radio komunikasi dan pelaporan.
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Materi Penyelamatan korban di daerah operasi/P3K; Prinsip dasar dan
urutan pemeriksaan, luka pendarahan, patah tulang, luka bakar, posisi
miring stabil (PMS) dan evakuasi, dan pernafasan buatan.
Materi kebakaran gedung / rumah; Sifat-sifat dan prilaku api,
pemadaman api kompor, metode pemadaman menggunakan APAR,
tali simpul, evakuasi dan keamanan.
Materi pompa mesin kebakaran dan prinsip-prinsip pompa hidrolika

Setelah materi disampaikan secara teori, Praktek pertama yang dilakukan
yaitu P3K. Bersamaan dengan kegiatan praktek tersebut dilakukan juga
ujian teori. Materi yang dipraktekkan yaitu Patah Tulang, Posisi Miring
Stabil dan Pernafasan Buatan.

Pelaksanaan praktek dan ujian teori P3K dibagi menjadi enam kelompok
dan setiap kelompok didampingi oleh instruktur, untuk praktek patah
tulang dan Posisi Miring Stabil dibantu oleh 4 orang sebagai korban yang
diambil diluar dari peserta.

Adapun pembagiannya yaitu: Regu 1 mengikuti ujian teori yang di
koordinir oleh DR.H.M. Nicolas, regu 2 melakukan praktek patah tulang
yang dikoordinir oleh Sofian dan Alfarobi (regu 2.a) Feriyanto dan Masri
(regu 2.b), Regu 3 melakukan praktek Posisi Miring Stabil yang
dikoordinir oleh Oscar dan Sukirno (regu 3.a) Wawan Sukawan dan
Mauludin (regu 3.b), regu 4 melakukan praktek Pernafasan Buatan yang
dikoordinir oleh Junaidi, SP dan Edi Sopian, S.Sos. setiap 15 menit
seluruh regu di gilir supaya dapat melakukan semua jenis materi yang
dipraktekkan.

Sementara itu untuk materi luka pendarahan dan luka bakar dianggap tidak
perlu dipraktekkan mengingat sudah dipraktekkan dan disampaikan secara
jelas di dalam ruangan.

Gambar 9. Organisasi komando saat praktek di Banyuasin
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Praktek Kombinasi terdiri dari tiga regu sebagai pemadam dan satu regu
sebagai penyelamat, skenario untuk regu pemadaman yaitu satu regu
menggunakan slip-on tank unit dan dua regu menggunakan peralatan
tangan metode pemadaman sistem 2-1-2/2. Sedangkan regu penyelamat
bertanggung jawab untuk mencari, menolong dan mengevakuasi tiga orang
korban yang berada disekitar lokasi kebakaran serta merawat selama
perjalanan ke rumah sakit terdekat. Lokasi praktek berada di sekitar Daops
tepatnya berada di belakang markas Daops Banyuasin.

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan penyerapan peserta dalam
pemahaman ilmu kebakaran dan P3K, dilakukan beberapa kali tes/ujian.
Baik tertulis maupun praktek, kemudian dari hasil tes tersebut dilakukan
evaluasi untuk perbaikan dan menentukan tingkat kebutuhan kegiatan
pelatihan yang akan datang.

Berdasarkan hasil kuis/uji pengetahuan setelah penyampaian materi dan
praktek, diperoleh bahwa peserta yang mengerti dan memahami materi
baik teori maupun praktek selama pelatihan hanya sekitar 50% saja dari
total keseluruhan. Sedangkan 50% lagi masih perlu dilakukan pelatihan
kembali, baik dalam bentuk penyegaran atau pelatihan khusus.

3.1.2. Kelengkapan Peralatan Pemadam

Kegiatan pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K untuk Manggala Agni
Sumatera Selatan memiliki beberapa fungsi yaitu mengadakan pelatihan,
mengevaluasi anggota dan pelatihan, serta sekaligus mengevaluasi
kelengkapan peralatan secara tidak langsung.

Evaluasi peralatan secara tidak langsung dimaksud adalah setiap
pelaksanaan pelatihan praktek tentunya menggunakan perlengkapan
ataupun peralatan kebakaran, hasil pantauan di Daops Banyuasin terdapat
beberapa pakaian individu yang dimiliki anggota mempunyai perbedaan
kualitas bahan dan ada beberapa sepatu yang telah rusak. Selain itu
peralatan juga banyak yang mengalami kerusakan terutama peralatan
tangan dan selang pemadam.

3.2. Evaluasi Daops Manggala Agni Lahat

Pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K untuk Daops Manggala Agni
Lahat di Merapi dilaksanakan selama tiga hari penuh dimulai pada tanggal
10 s/d 12 April 2007 bertempat di ruang pelatihan markas Daops Lahat.

Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Kepala Daops Lahat, Fire Management
Expert SSFFMP dan Kader Senior Instruktur.

 KEPALA DAOPS TIDAK MENJADI PESERTA
 DAOPS BANYUASIN SANGAT KEKELUARGAAN
 JUNIOR INSTRUKTUR TELAH PRAKTEK PERNAFASAN

BUATAN
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Photo 8. Peserta pelatihan Daops Lahat

3.1.1. Peserta dan Instruktur Pelatihan

Pelatihan penyegaran untuk DAOPS Lahat di Merapi terdiri dari 58
peserta yang terbagi menjadi 55 orang anggota sukarelawan dan 3 orang
anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari total peserta tersebut, terdapat 3
orang anggota Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART).

Senior Instruktur ada 2 orang yaitu Fire Management Expert SSFFMP-Uni
Eropa, Fire Training Counterpart Dinas Kehutanan Kabupaten OKI.
Peserta yang direkrut sebagai junior instruktur berjumlah 6 orang terdiri
dari 3 orang anggota SMART dan 3 orang PNS, sehingga peserta
berjumlah 52 orang.

Pada hari pertama pelatihan, seluruh peserta menggunakan pakaian
seragam kerja kehutanan dan hari kedua serta ketiga seluruh peserta
diperintahkan untuk memakai perlengkapan pakaian pemadam. Sedangkan
senior dan junior instruktur memakai werpak biru dari proyek SSFFMP.
werpak yang dipakai junior instruktur tersebut menjadi hak milik
Manggala Agni.

Tabel 6. Daftar nama senior dan junior instruktur di Daops Lahat
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Tabel 7. Peserta pelatihan Manggala Agni Daops Lahat

Berdasarkan hasil dari biodata peserta bahwa anggota yang berasal dari
Lahat hanya 52 %, sedangkan 48% lagi berasal dari luar Lahat seperti
Muaraenim, OKU dan luar Sumatera Selatan.

Gambar 10. Persentase asal kelahiran anggota di Daops Lahat
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Selama pelatihan semua peserta bermalam di markas Daops guna
mempermudah pengkoordiniran peserta pada saat pelatihan dimulai.
Walaupun ada beberapa peserta bertempat tinggal dekat dengan markas
Daops.

3.1.2. Pelaksanaan Pelatihan

Berdasarkan hasil tes/uji pengetahuan sebelum materi, diperoleh bahwa
peserta yang telah mengetahui ilmu dasar kebakaran dan P3K hanya 7%
dari total keseluruhan. 7 % tersebut merupakan peserta yang telah
mengikuti pelatihan SMART dan pelatihan dari proyek SSFFMP.

Secara keseluruhan penyampaian materi dilakukan oleh senior instruktur
dan untuk praktek P3K dibantu junior instruktur. Penyampaian materi
lebih diprioritaskan pada materi yang dianggap baru bagi peserta, namun
mengingat banyaknya jumlah anggota sukarelawan yang belum
mengetahui ilmu dasar kebakaran dan P3K, maka ilmu tersebut
disampaikan juga secara rinci dan berulang kali. Adapun materi yang
disampaikan pada saat pelatihan teori yaitu:

Materi kebakaran hutan dan lahan; sifat-sifat dan prilaku api, struktur
organisasi komando dan keamanan, metode-metode pemadaman,
pembacaan skala dalam peta, sistem radio komunikasi dan pelaporan.
Materi Penyelamatan korban di daerah operasi/P3K; Prinsip dasar dan
urutan pemeriksaan, luka pendarahan, patah tulang, luka bakar, posisi
miring stabil (PMS) dan evakuasi, dan pernafasan buatan.
Materi kebakaran gedung / rumah; Sifat-sifat dan prilaku api,
pemadaman api kompor, metode pemadaman menggunakan APAR,
tali simpul, evakuasi dan keamanan.
Materi pompa mesin kebakaran dan prinsip-prinsip pompa hidrolika

Praktek pertama yang dilakukan yaitu P3K yang bersamaan dengan ujian
teori. Materi yang dipraktekkan yaitu Patah Tulang, Posisi Miring Stabil
dan Pernafasan Buatan.

Pelaksanaan praktek dan ujian teori P3K dibagi menjadi enam kelompok
dan setiap kelompok didampingi oleh instruktur, untuk praktek patah
tulang dan Posisi Miring Stabil dibantu oleh 4 orang sebagai korban yang
diambil diluar dari peserta. Adapun pembagiannya yaitu: Regu 1
mengikuti ujian teori yang di koordinir oleh DR.H.M. Nicolas, regu 2
melakukan praktek patah tulang yang dikoordinir oleh Sefran Effendi dan
Yuliandar (regu 2.a) Alaidir dan Alfanir (regu 2.b), Regu 3 melakukan
praktek Posisi Miring Stabil yang dikoordinir oleh Muhammad Nur (regu
3.a) Widodo (regu 3.b), regu 4 melakukan praktek Pernafasan Buatan yang
dikoordinir oleh Junaidi, SP. setiap 15 menit seluruh regu diputar supaya
dapat melakukan semua jenis materi yang dipraktekkan.

Praktek Kombinasi terdiri dari tiga regu sebagai pemadam dan satu regu
sebagai penyelamat, skenario untuk regu pemadaman yaitu satu regu
menggunakan slip-on tank unit dan dua regu menggunakan peralatan
tangan metode pemadaman sistem 2-1-2/2. Sedangkan regu penyelamat
bertanggung jawab untuk mencari, menolong dan mengevakuasi tiga orang
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korban yang berada disekitar lokasi kebakaran serta merawat selama
perjalanan ke rumah sakit terdekat. Lokasi praktek berada di sekitar Daops
tepatnya berada di samping markas Daops Lahat.

Gambar 11. Organisasi komando saat praktek di Lahat

Berdasarkan hasil kuis/uji pengetahuan setelah materi dan praktek,
diperoleh bahwa peserta yang mengerti dan memahami materi baik teori
maupun praktek selama pelatihan hanya sekitar 52% saja dari total
keseluruhan. Sedangkan 48% lagi masih perlu dilakukan pelatihan kembali
baik dalam bentuk penyegaran atau pelatihan khusus.

3.1.2. Kelengkapan Peralatan Pemadam

Kegiatan pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K untuk Manggala Agni
Sumatera Selatan memiliki beberapa fungsi yaitu mengadakan pelatihan,
mengevaluasi anggota dan pelatihan, serta sekaligus mengevaluasi
kelengkapan peralatan secara tidak langsung.

Hasil pantauan di Daops Lahat terdapat beberapa pakaian individu yang
dimiliki mempunyai perbedaan kualitas bahan, sebanyak satu regu tidak
mempunyai sepatu pemadam. Selain itu beberapa peralatan tangan dan
selang pemadam mengalami kerusakan, akibat operasional pemadaman
kebakaran lahan gambut di kabupaten OKI tahun 2006.

 KEPALA DAOPS TIDAK MENJADI PESERTA
 KEPALA DAOPS MEMPUNYAI JABATAN GANDA
 DAOPS LAHAT SANGAT DISIPLIN & MOTIVASI TINGGI
 JUNIOR INSTRUKTUR TELAH PRAKTEK PERNAFASAN

BUATAN
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3.3. Evaluasi Daops Manggala Agni MUBA

Pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K untuk Daops Manggala Agni
MUBA di Bayung Lencir dilaksanakan selama tiga hari penuh dimulai
pada tanggal 17 s/d 19 April 2007 bertempat di ruang pelatihan markas
Daops MUBA.

Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Kepala Balai Konservasi Daya Alam,
Kepala Daops MUBA, Fire Management Expert SSFFMP, Fire Training
Specialist SSFFMP dan Kader Senior Pelatih.

Photo 9. Peserta pelatihan Daops MUBA

3.1.1. Peserta dan Instruktur Pelatihan

Pelatihan penyegaran untuk DAOPS MUBA di Bayung Lencir terdiri dari
58 peserta yang terbagi menjadi 55 orang anggota sukarelawan dan 3
orang anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari total peserta tersebut,
terdapat 3 orang anggota Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART).

Tabel 8. Daftar nama senior dan junior instruktur di Daops MUBA
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Senior Instruktur ada 3 orang yaitu Fire Management Expert SSFFMP -
Uni Eropa, Fire Training Specialist SSFFMP-Uni Eropa, dan Fire Training
Counterpart Dinas Kehutanan Kabupaten OKI. Mengingat banyaknya
jumlah peserta dan tidak sebanding dengan jumlah instruktur, maka
anggota yang telah mengikuti pelatihan SMART atau yang pernah
mengikuti pelatihan dari proyek SSFFMP, di rekrut sebagai junior
instruktur berjumlah 6 orang, sehingga peserta berjumlah 52 orang.

Pada hari pertama pelatihan, seluruh peserta menggunakan pakaian
seragam kerja kehutanan dan hari kedua serta ketiga seluruh peserta
diperintahkan untuk memakai perlengkapan pakaian pemadam. Sedangkan
senior dan junior instruktur memakai werpak biru dari proyek SSFFMP.
werpak yang dipakai junior instruktur tersebut menjadi hak milik
Manggala Agni.

Tabel 9. Peserta pelatihan Manggala Agni Daops MUBA

Selama pelatihan semua peserta bermalam di markas Daops guna
mempermudah pengkoordiniran peserta pada saat pelatihan dimulai,
walaupun ada beberapa anggota bertempat tinggal dekat dengan markas
Daops.
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Berdasarkan analisa biodata peserta bahwa Anggota yang berasal dari
MUBA hanya 32 %, sedangkan 68% lagi berasal dari luar MUBA seperti
Palembang dan luar Sumatera Selatan.

Gambar 12. Persentase asal kelahiran anggota di Daops MUBA

3.1.2. Pelaksanaan Pelatihan

Berdasarkan hasil tes/uji pengetahuan sebelum materi, diperoleh bahwa
peserta yang telah mengetahui ilmu dasar kebakaran dan P3K hanya 5%
dari total keseluruhan. 5 % tersebut merupakan peserta yang telah
mengikuti pelatihan SMART.

Secara keseluruhan penyampaian materi dilakukan oleh senior instruktur
dan untuk praktek P3K dibantu junior instruktur. Penyampaian materi
lebih diprioritaskan pada materi yang dianggap baru bagi peserta, namun
mengingat banyaknya jumlah anggota sukarelawan yang belum
mengetahui ilmu dasar kebakaran dan P3K, maka ilmu tersebut
disampaikan juga secara rinci dan berulang kali. Adapun materi yang
disampaikan pada saat pelatihan teori yaitu:

Materi kebakaran hutan dan lahan; sifat-sifat dan prilaku api, struktur
organisasi komando dan keamanan, metode-metode pemadaman,
pembacaan skala dalam peta, sistem radio komunikasi dan pelaporan.
Materi Penyelamatan korban di daerah operasi/P3K; Prinsip dasar dan
urutan pemeriksaan, luka pendarahan, patah tulang, luka bakar, posisi
miring stabil (PMS) dan evakuasi, dan pernafasan buatan.
Materi kebakaran gedung / rumah; Sifat-sifat dan prilaku api,
pemadaman api kompor, metode pemadaman menggunakan APAR,
tali simpul, evakuasi dan keamanan.
Materi pompa mesin kebakaran dan prinsip-prinsip pompa hidrolika

Praktek pertama yang dilakukan yaitu P3K yang bersamaan dengan ujian
teori. Pelaksanaan praktek dan ujian teori P3K dibagi menjadi enam
kelompok dan setiap kelompok didampingi oleh instruktur, untuk praktek
patah tulang dan Posisi Miring Stabil dibantu oleh 4 orang sebagai korban
yang diambil diluar dari peserta. Adapun pembagiannya yaitu: Regu 1
mengikuti ujian teori yang di koordinir oleh DR.H.M. Nicolas, regu 2
melakukan praktek patah tulang yang dikoordinir oleh Edy Satriawan, Sp
dan Lukmanul Hakim Nasution (regu 2.a) Jeffri Septiawan dan Jamhari
(regu 2.b), Regu 3 melakukan praktek Posisi Miring Stabil yang
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dikoordinir oleh Junaidi, SP (regu 3.a) Adi Nofriansyah dan Alhadi (regu
3.b), regu 4 melakukan praktek Pernafasan Buatan yang dikoordinir oleh
Hairul Pansah, S.Hut. setiap 15 menit seluruh regu diputar supaya dapat
melakukan semua jenis materi yang dipraktekkan.

Praktek Kombinasi terdiri dari tiga regu sebagai pemadam dan satu regu
sebagai penyelamat, skenario untuk regu pemadaman yaitu satu regu
menggunakan slip-on tank unit dan dua regu menggunakan peralatan
tangan metode pemadaman sistem 2-1-2/2.

Sedangkan regu penyelamat bertanggung jawab untuk mencari, menolong
dan mengevakuasi tiga orang korban yang berada disekitar lokasi
kebakaran serta merawat selama perjalanan ke rumah sakit terdekat.
Lokasi praktek berada di sekitar Daops tepatnya berada di samping markas
Daops MUBA.

Gambar 13. Organisasi komando saat praktek di MUBA

Berdasarkan hasil kuis/uji pengetahuan setelah materi dan praktek,
diperoleh bahwa peserta yang mengerti dan memahami materi baik teori
maupun praktek selama pelatihan hanya sekitar 50% saja dari total
keseluruhan. Sedangkan 50% lagi masih perlu dilakukan pelatihan kembali
baik dalam bentuk penyegaran atau pelatihan khusus

3.1.2. Kelengkapan Peralatan Pemadam

Kegiatan pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K untuk Manggala Agni
Sumatera Selatan memiliki beberapa fungsi yaitu mengadakan pelatihan,
mengevaluasi anggota dan pelatihan, serta sekaligus mengevaluasi
kelengkapan peralatan secara tidak langsung.

Hasil pantauan di Daops MUBA terdapat beberapa pakaian individu yang
dimiliki mempunyai perbedaan kualitas bahan, sebanyak tiga orang tidak
memiliki sepatu pemadam. Selain itu beberapa peralatan peralatan tangan
dan selang pemadam mengalami kerusakan.
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3.4. Evaluasi Daops Manggala Agni OKI

Pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K untuk Daops Manggala Agni
OKI di Kayuagung dilaksanakan selama tiga hari penuh dimulai pada
tanggal 24 s/d 26 April 2007 bertempat di ruang pelatihan markas Daops
OKI.

Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Kepala Daops OKI, Fire Management
Expert SSFFMP, Fire Training Specialist SSFFMP dan Kader Senior
Pelatih.

Photo 10. Peserta pelatihan Daops OKI

3.1.1. Peserta dan Instruktur Pelatihan

Pelatihan penyegaran untuk DAOPS OKI di Kayu Agung terdiri dari 57
peserta yang terbagi menjadi 53 orang anggota sukarelawan dan 4 orang
anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari total peserta tersebut, terdapat
pula 3 orang anggota Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART).

Senior Instruktur 3 orang yaitu Fire Management Expert SSFFMP-Uni
Eropa, Fire Training Specialist SSFFMP-Uni Eropa, dan Fire Training
Counterpart Dinas Kehutanan Kabupaten OKI. Sedangkan junior
instruktur 7 orang yang telah mengikuti pelatihan SMART dan SSFFMP.

Pada hari pertama pelatihan, seluruh peserta menggunakan pakaian
seragam kerja kehutanan, sedangkan hari kedua dan ketiga seluruh peserta
diperintahkan untuk memakai perlengkapan pakaian pemadam. Seluruh
junior instruktur memakai werpak biru dari proyek SSFFMP (sama seperti
senior instruktur) werpak tersebut menjadi hak milik Manggala Agni.

 KEPALA DAOPS MENJADI PESERTA
 KEPALA DAOPS MEMPUNYAI JABATAN GANDA
 DAOPS MUBA SANGAT BERAGAM
 JUNIOR INSTRUKTUR TELAH PRAKTEK PERNAFASAN

BUATAN
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Junior instruktur bertugas sebagai pendamping dan membantu selama
praktek P3K.

Tabel 10. Daftar nama senior dan junior instruktur di Daops OKI

Tabel 11. Peserta pelatihan Manggala Agni Daops OKI
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Selama pelatihan semua peserta bermalam di markas Daops guna
mempermudah pengkoordiniran peserta pada saat pelatihan dimulai,
walaupun ada beberapa anggota bertempat tinggal dekat dengan Daops.

Berdasarkan hasil dari biodata peserta bahwa Anggota yang berasal dari
OKI hanya 31 %, sedangkan 69% lagi berasal dari luar OKI seperti
Palembang, Ogan Ilir dan luar Sumatera Selatan.

Gambar 14. Persentase asal kelahiran anggota di Daops OKI

3.1.2. Pelaksanaan Pelatihan

Berdasarkan hasil tes/uji pengetahuan sebelum materi, diperoleh bahwa
peserta yang telah mengetahui ilmu dasar kebakaran dan P3K hanya 5%
dari total keseluruhan. 5 % tersebut merupakan peserta yang telah
mengikuti pelatihan SMART.

Secara keseluruhan penyampaian materi dilakukan oleh senior instruktur
dan untuk praktek P3K dibantu junior instruktur. Penyampaian materi
lebih diprioritaskan pada materi yang dianggap baru bagi peserta, namun
mengingat banyaknya jumlah anggota sukarelawan yang belum
mengetahui ilmu dasar kebakaran dan P3K, maka ilmu tersebut
disampaikan juga secara rinci dan berulang kali. Adapun materi yang
disampaikan pada saat pelatihan teori yaitu:

Materi kebakaran hutan dan lahan; sifat-sifat dan prilaku api, struktur
organisasi komando dan keamanan, metode-metode pemadaman,
pembacaan skala dalam peta, sistem radio komunikasi dan pelaporan.
Materi Penyelamatan korban di daerah operasi/P3K; Prinsip dasar dan
urutan pemeriksaan, luka pendarahan, patah tulang, luka bakar, posisi
miring stabil (PMS) dan evakuasi, dan pernafasan buatan.
Materi kebakaran gedung / rumah; Sifat-sifat dan prilaku api,
pemadaman api kompor, metode pemadaman menggunakan APAR,
tali simpul, evakuasi dan keamanan.
Materi pompa mesin kebakaran dan prinsip-prinsip pompa hidrolika
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Praktek pertama yang dilakukan yaitu P3K yang bersamaan dengan ujian
teori. Materi yang dipraktekkan yaitu Patah Tulang, Posisi Miring Stabil
dan Pernafasan Buatan.

Pelaksanaan praktek dan ujian teori P3K dibagi menjadi enam kelompok
dan setiap kelompok didampingi oleh instruktur, untuk praktek patah
tulang dan Posisi Miring Stabil dibantu oleh 4 orang sebagai korban yang
diambil diluar dari peserta. Adapun pembagiannya yaitu: Regu 1
mengikuti ujian teori yang di koordinir oleh DR.H.M. Nicolas, regu 2
melakukan praktek patah tulang yang dikoordinir oleh Syamsuddin dan
Firdaus (regu 2.a) Saripin dan Victorio Monte Carlo (regu 2.b), Regu 3
melakukan praktek Posisi Miring Stabil yang dikoordinir oleh Junaidi, SP
dan Tri Prayogi, S.Hut (regu 3.a) Candra Ifransyah, S.Hut dan Agus Herli
(regu 3.b), regu 4 melakukan praktek Pernafasan Buatan yang dikoordinir
oleh Hairul Pansah, S.Hut. setiap 15 menit seluruh regu diputar supaya
dapat melakukan semua jenis materi yang dipraktekkan.

Praktek Kombinasi terdiri dari tiga regu sebagai pemadam dan satu regu
sebagai penyelamat, skenario untuk regu pemadaman yaitu satu regu
menggunakan slip-on tank unit dan dua regu menggunakan peralatan
tangan metode pemadaman sistem 2-1-2/2. Sedangkan regu penyelamat
bertanggung jawab untuk mencari, menolong dan mengevakuasi tiga orang
korban yang berada disekitar lokasi kebakaran serta merawat selama
perjalanan ke rumah sakit terdekat. Lokasi praktek berada di sekitar Daops
tepatnya berada di belakang markas Daops OKI.

Gambar 15. Organisasi komando saat praktek di OKI

Berdasarkan hasil kuis/uji pengetahuan setelah materi dan praktek,
diperoleh bahwa peserta yang mengerti dan memahami materi baik teori
maupun praktek selama pelatihan hanya sekitar 50% saja dari total
keseluruhan. Sedangkan 50% lagi masih perlu dilakukan pelatihan kembali
baik dalam bentuk penyegaran atau pelatihan khusus
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3.1.2. Kelengkapan Peralatan Pemadam

Kegiatan pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K untuk Manggala Agni
Sumatera Selatan memiliki beberapa fungsi yaitu mengadakan pelatihan,
mengevaluasi anggota dan pelatihan, serta sekaligus mengevaluasi
kelengkapan peralatan secara tidak langsung.

Hasil pantauan di Daops OKI terdapat beberapa pakaian individu
mempunyai perbedaan kualitas bahan, sebanyak lima orang tidak memiliki
sepatu pemadam. Selain itu beberapa peralatan peralatan tangan dan selang
pemadam mengalami kerusakan.

OKI

Peralatan paling banyak rusak

Peserta kurang

Sangat terkoordinir, sopan
dan bersosial tinggi

Pengorganisiran
lebih matang,
karena pengalaman
selama musim
kemarau 2006

LAHAT

KADAOPS dobel jabatan

Perlengkapan banyak rusak
dan Kurang perhatian dari
Provinsi

Sangat homogen, sehingga
terlihat lebih kompak dan
bersemangat

Pengorganisiran
bagus, karena
pengalaman
membantu
pemadaman di
OKI selama
kemarau 2006

BANYUASIN

Anggota kebanyakan dari luar
daerah Banyuasin

Sangat kekeluargaan

Pengorganisiran
cukup bagus,
karena perhatian
dari KADAOPS

MUBA

KADAOPS dobel jabatan

Anggota terlalu banyak dari
luar daerah MUBA sehingga
susah dikoordinis dan kurang
motivasi

Masing-masing anggota sangat
berkompetisi

Pengorganisiran
cukup, KADAOPS
perlu lebih
perhatian, tegas,
berwibawa, dan
lebih banyak
berperan

NB. Peserta baru pertama kali ini ikut pelatihan yang sebenarnya
Total peserta yang pelatihan = 205 orang
Total peserta yang menjadi junior Instruktur = 27 orang

 KEPALA DAOPS MENJADI PESERTA
 DAOPS OKI SANGAT BERMOTIVASI, KEKELUARGAAN,

BERSOSIAL TINGGI
 JUNIOR INSTRUKTUR TELAH PRAKTEK PERNAFASAN

BUATAN
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4. REKOMENDASI PELATIHAN MANGGALA AGNI
SUMATERA SELATAN

Peranan BKSDA sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan masa depan
Manggala Agni di Daerah Operasi. Manggala Agni di Sumatera Selatan
baru beroperasi sejak tahun 2006, oleh karena itu masih banyak yang perlu
dibangun dan dikembangkan. Hasil evaluasi dan pengamatan dilapangan
pada 4 daops Manggala Agni di Sumatera Selatan secara umum dapat
disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Kantor BKSDA (Manggala Agni Provinsi), perlu memiliki satu
ruangan khusus untuk gudang peralatan dan perlengkapan kebakaran,
Kantor BKSDA (Manggala Agni Provinsi), harus memiliki stock
peralatan dan perlengkapan individu untuk empat Daops di Provinsi
Sumatera Selatan agar semua jenis perlengkapan yang rusak atau
hilang dapat diganti secara cepat, terutama yang menyangkut
kebutuhan/perlengkapan pokok,
Manggala Agni Provinsi bukan hanya bersifat administratif melainkan
perlu juga memiliki regu kebakaran dan P3K,
Kepala Daops tidak boleh mempunyai posisi/jabatan ganda, melainkan
seharusnya cuma satu jabatan yaitu Kepala Daops Manggala Agni dan
jabatan tersebut perlu ditetapkan secara formal dari pusat agar yang
menjabat tersebut tidak berkesan hanya bersifat membantu dan pada
akhirnya kinerja Manggala Agni kurang terkonsentrasi atau kurang
optimal
Untuk meningkatkan motivasi dan kempetensi pada setiap daops harus
dibentuk 1 regu elite Manggala Agni, atau dengan kata lain setiap
daops memiliki satu regu SMART sedangkan regu lainnya adalah regu
biasa dan regu sukarelawan
Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk anggota Manggala Agni
yang akan datang harus mempunyai standar spesifikasi baik kualitas,
bahan, model/bentuk dan warna
Selama 10 tahun pengalaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia,
perlengkapan yang paling cocok untuk anggota kebakaran sesuai
dengan iklim, topografi, dan ketahanan fisik individu adalah werpak
(pakaian pemadam kebakaran hutan dan lahan harus menyatu antara
baju dan celana, tidak boleh terputus atau sambungan apalagi
berbentuk jaket)

4.1. Rekomendasi Daops Manggala Agni Banyuasin

Setiap anggota yang mengikuti pelatihan kebakaran harus memakai
perlengkapan pakaian pemadam selama kegiatan pelatihan berlangsung
Seluruh anggota harus diadakan pelatihan penyegaran minimal setahun
sekali



Pelatihan Pengendalian Kebakaran Manggala Agni Sumatera Selatan
Evaluasi dan Rekomendasi

South Sumatra Forest Fire Management Project 36

50 % anggota yang mengalami keterlambatan dalam penyerapan ilmu
kebakaran dan P3K selama mengikuti pelatihan, harus dilakukan
pelatihan tersendiri baik secara langsung maupun tidak langsung
Setiap pengadaan atau pergantian anggota yang baru, harus diberikan
pelatihan tingkat dasar kebakaran hutan dan P3K secara benar dan
nyata dengan materi; pengenalan peralatan dan cara penggunaannya,
sifat-sifat dan prilaku api, organisasi komando dan keamanan, metode-
metode pemadaman, sistem radio komunikasi dan pelaporan, peraturan
dan perundang-undangan dan P3K (luka pendarahan, luka bakar, patah
tulang dan posisi miring stabil)
Sedangkan untuk pelatihan anggota yang lama atau pelatihan lanjutan
bagi anggota yang telah menguasai ilmu dasar, diberikan materi
seperti; Prosedur tetap operasional, pembacaan dan antisipasi
kebakaran menggunakan peta, struktur dan tanggung jawab komando,
persiapan/prakiraan dan pengawasan, kepemimpinan, dan P3K
(metode pencarian korban, tandu, pernafasan buatan dan evakuasi
korban)
Anggota SMART harus diadakan penambahan hingga minimal 1 regu
dan setiap tahunnya perlu dilakukan pelatihan penyegaran
Manggala Agni harus mandiri dan harus punya instruktur sendiri,
junior instruktur di Daops Banyuasin seperti Wawan Sukawan, S.Hut,
Sukirno, mauludin, Alfarobi, Feriyanto, masri dan Sofian harus
diikutkan dalam pelatihan khusus instruktur agar dapat melatih
anggota-anggota yang belum menguasai ilmu kebakaran dan P3K atau
anggota yang baru.
Markas Daops Banyuasin harus dilengkapi dengan alat pemadam
tabung APAR, minimal 4 buah (di kantor, di garasi, di dapur umum
dan di gudang)
Peralatan dan perlengkapan individu yang rusak atau hilang harus
dilakukan pergantian secepatnya demi keselamatan dan efektifitas
kinerja anggota pemadam

4.2. Rekomendasi Daops Manggala Agni Lahat

Kepala Daops Lahat tidak boleh mempunyai dua jabatan agar kegiatan,
visi dan misi Manggala Agni dapat dilaksanakan secara optimal dan
terkonsentrasi.
Setiap anggota yang mengikuti pelatihan kebakaran harus memakai
perlengkapan pakaian pemadam selama kegiatan pelatihan berlangsung
Seluruh anggota harus diadakan pelatihan penyegaran minimal setahun
sekali
50 % anggota yang mengalami keterlambatan dalam penyerapan ilmu
kebakaran dan P3K selama mengikuti pelatihan, harus dilakukan
pelatihan tersendiri baik secara langsung maupun tidak langsung
Setiap pengadaan atau pergantian anggota yang baru, harus diberikan
pelatihan tingkat dasar kebakaran hutan dan P3K secara benar dan
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nyata dengan materi; pengenalan peralatan dan cara penggunaannya,
sifat-sifat dan prilaku api, organisasi komando dan keamanan, metode-
metode pemadaman, sistem radio komunikasi dan pelaporan, peraturan
dan perundang-undangan dan P3K (luka pendarahan, luka bakar, patah
tulang dan posisi miring stabil)
Sedangkan untuk pelatihan anggota yang lama atau pelatihan lanjutan
bagi anggota yang telah menguasai ilmu dasar, diberikan materi
seperti; Prosedur tetap operasional, pembacaan dan antisipasi
kebakaran menggunakan peta, struktur dan tanggung jawab komando,
persiapan/prakiraan dan pengawasan, kepemimpinan, dan P3K
(metode pencarian korban, tandu, pernafasan buatan dan evakuasi
korban)
Anggota SMART harus diadakan penambahan hingga minimal 1 regu
dan setiap tahunnya perlu dilakukan pelatihan penyegaran
Manggala Agni harus mandiri dan harus punya instruktur sendiri,
junior instruktur di Daops Lahat seperti Muhammad Nur, Widodo,
Alaidir, Alfanir, Sefran Effendi, dan Yuliandra harus diikutkan dalam
pelatihan khusus instruktur agar dapat melatih anggota-anggota yang
belum menguasai ilmu kebakaran dan P3K atau anggota yang baru.
Markas Daops Lahat juga harus dilengkapi dengan alat pemadam
tabung APAR, minimal 4 buah (di kantor, di garasi, di dapur umum
dan di gudang)
Peralatan dan perlengkapan individu yang rusak atau hilang harus
dilakukan pergantian secepatnya demi keselamatan dan efektifitas
kinerja anggota pemadam

4.3. Rekomendasi Daops Manggala Agni MUBA

Kepala Daops MUBA tidak boleh mempunyai dua jabatan agar
kegiatan, visi dan misi Manggala Agni dapat dilaksanakan secara
optimal dan terkonsentrasi.
Kepala Daops harus lebih banyak mengambil peranan dalam
memajukan dan mengembangkan anggota mengingat tingkat
keragaman dan perbedaan asal sangat tinggi.
Setiap anggota yang mengikuti pelatihan kebakaran harus memakai
perlengkapan pakaian pemadam selama kegiatan pelatihan berlangsung
Seluruh anggota harus diadakan pelatihan penyegaran minimal setahun
sekali
50 % anggota yang mengalami keterlambatan dalam penyerapan ilmu
kebakaran dan P3K selama mengikuti pelatihan, harus dilakukan
pelatihan tersendiri baik secara langsung maupun tidak langsung
Setiap pengadaan atau pergantian anggota yang baru, harus diberikan
pelatihan tingkat dasar kebakaran hutan dan P3K secara benar dan
nyata dengan materi; pengenalan peralatan dan cara penggunaannya,
sifat-sifat dan prilaku api, organisasi komando dan keamanan, metode-
metode pemadaman, sistem radio komunikasi dan pelaporan, peraturan
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dan perundang-undangan dan P3K (luka pendarahan, luka bakar, patah
tulang dan posisi miring stabil)
Sedangkan untuk pelatihan anggota yang lama atau pelatihan lanjutan
bagi anggota yang telah menguasai ilmu dasar, diberikan materi
seperti; Prosedur tetap operasional, pembacaan dan antisipasi
kebakaran menggunakan peta, struktur dan tanggung jawab komando,
persiapan/prakiraan dan pengawasan, kepemimpinan, dan P3K
(metode pencarian korban, tandu, pernafasan buatan dan evakuasi
korban)
Anggota SMART harus diadakan penambahan hingga minimal 1 regu
dan setiap tahunnya perlu dilakukan pelatihan penyegaran
Manggala Agni harus mandiri dan harus punya instruktur sendiri,
junior instruktur di Daops MUBA seperti Adi Nofriansah, Jamhari,
Jeffrie Septiawan, Alhadi, dan Lukmanul Hakim Nasution harus
diikutkan dalam pelatihan khusus instruktur agar dapat melatih
anggota-anggota yang belum menguasai ilmu kebakaran dan P3K atau
anggota yang baru.
Markas Daops MUBA juga harus dilengkapi dengan alat pemadam
tabung APAR, minimal 4 buah (di kantor, di garasi, di dapur umum
dan di gudang)
Peralatan dan perlengkapan individu yang rusak atau hilang harus
dilakukan pergantian secepatnya demi keselamatan dan efektifitas
kinerja anggota pemadam

4.4. Rekomendasi Daops Manggala Agni OKI

Setiap anggota yang mengikuti pelatihan kebakaran harus memakai
perlengkapan pakaian pemadam selama kegiatan pelatihan berlangsung
Seluruh anggota harus diadakan pelatihan penyegaran minimal setahun
sekali
50 % anggota yang mengalami keterlambatan dalam penyerapan ilmu
kebakaran dan P3K selama mengikuti pelatihan, harus dilakukan
pelatihan tersendiri baik secara langsung maupun tidak langsung
Setiap pengadaan atau pergantian anggota yang baru, harus diberikan
pelatihan tingkat dasar kebakaran hutan dan P3K secara benar dan
nyata dengan materi; pengenalan peralatan dan cara penggunaannya,
sifat-sifat dan prilaku api, organisasi komando dan keamanan, metode-
metode pemadaman, sistem radio komunikasi dan pelaporan, peraturan
dan perundang-undangan dan P3K (luka pendarahan, luka bakar, patah
tulang dan posisi miring stabil)
Sedangkan untuk pelatihan anggota yang lama atau pelatihan lanjutan
bagi anggota yang telah menguasai ilmu dasar, diberikan materi
seperti; Prosedur tetap operasional, pembacaan dan antisipasi
kebakaran menggunakan peta, struktur dan tanggung jawab komando,
persiapan/prakiraan dan pengawasan, kepemimpinan, dan P3K
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(metode pencarian korban, tandu, pernafasan buatan dan evakuasi
korban)
Anggota SMART harus diadakan penambahan hingga minimal 1 regu
dan setiap tahunnya perlu dilakukan pelatihan penyegaran
Manggala Agni harus mandiri dan harus punya instruktur sendiri,
junior instruktur di Daops OKI seperti Candra Irfansyah, S.Hut, Agus
Herli, Saripin, Victorio Monte Carlo, Syamsuddin, dan Firdaus harus
diikutkan dalam pelatihan khusus instruktur agar dapat melatih
anggota-anggota yang belum menguasai ilmu kebakaran dan P3K atau
anggota yang baru.
Markas Daops OKI juga harus dilengkapi dengan alat pemadam
tabung APAR, minimal 4 buah (di kantor, di garasi, di dapur umum
dan di gudang)
Peralatan dan perlengkapan individu yang rusak atau hilang harus
dilakukan pergantian secepatnya demi keselamatan dan efektifitas
kinerja anggota pemadam

 Anggota regu harus sehat jasmani & rohani, disiplin, kompak,
bersifat kekeluargaan serta tanggap darurat

 Regu kebakaran bukan hanya bekerja pada saat musim kemarau
saja tetapi juga melakukan pencegahan secara teknis

 Anggota yang baru masuk perlu diadakan sistem karantina agar
benar-benar mampu & profesional (tidak boleh melakukan
pemadaman / pemakaian peralatan kebakaran sekurang-
kurangnya 6 bulan, yang boleh dilakukan hanyalah mengikuti /
melakukan latihan sampai matang dan dinyatakan lulus
kelayakan)

 Anggota perlu dibedakan berdasarkan tingkatan; Anggota
Pemula – Anggota Biasa – Anggota Luar Biasa – Anggota
Tertinggi

 Pengadaan peralatan harus standart dan cocok untuk kebakaran
hutan dan lahan, serta sesuai dengan kondisi lapangan (peralatan
secanggih apapun tidak akan efektif bila tidak sesuai dengan
keadaan)

 Pelatihan harus dilakukan secara benar dan nyata serta rutin
pada setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk
formalitas saja melainkan harus memenuhi syarat kualitas dan
kuantitas pelatihan itu sendiri baik secara teori maupun praktek
atau simulasi.
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5. BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Departemen Kehutanan sejak tahun 2002 telah mencanangkan Konsep
Pembangunan Kehutanan yang diarahkan pada upaya-upaya rehabilitasi
dan konservasi Sumberdaya Hutan. Sebagai pelaksana dari konsep
tersebut, Menteri Kehutanan telah menetapkan Pengendalian Kebakaran
Hutan sebagai salah satu dari lima kebijakan prioritas bidang kehutanan
yang harus segera dilaksanakan, dengan tujuan agar terkendalinya
kebakaran lahan dan hutan serta mewujudkan kondisi masyarakat yang
terlindungi dari berbagai dampak akibat kebakaran. Kebijakan
Pengendalian Kebakaran Hutan dijabarkan dalam 3 pokok yaitu:

Kebijakan kelembagaan, kebijakan operasional (Pencegahan,
pemadaman dan penanganan dampak kebakaran)
Kebijakan peningkatan peranserta, dan
Pemberdayaan masyarakat

Salah satu bentuk dari implementasi kebijakan kelembagaan yaitu
pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang disingkat
BRIGDALKARHUT. Brigdalkarhut adalah suatu lembaga yang
dilengkapi dengan sumber daya tenaga, peralatan, dan dana yang memadai
untuk melakukan tugas-tugas dan fungsi dalam pengendalian kebakaran.
Kemudian Brigdalkarhut tersebut diberi nama Manggala Agni yang
disingkat GALAAG.

Pembentukan GALAAG didasari dari hasil evaluasi pelaksanaan upaya
pengendalian kebakaran dan hasil identifikasi beberapa kendala utama
dilapangan yang menyebabkan belum optimalnya penanganan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan selama ini. Adapun kendala
tersebut antara lain;

Belum adanya institusi yang memadai dalam pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
Belum terbentuknya satu lembaga sebagai leading agency yang
menangani pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan garis
komando yang jelas dan program yang terencana dan terarah
Belum adanya kesatuan komando pengendalian kebakaran yang
menghubungkan tingkat pusat (nasional), wilayah (provinsi) dan
tingkat operasional lapangan (kabupaten/kota)

Sebagai tindak lanjut dan pencapaian tujuan kebijakan pengendalian
kebakaran hutan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, hingga tahun
2006 telah terbentuk Manggala Agni di 10 provinsi rawan satu yang
terbagi pada 30 daerah operasi dengan anggota berjumlah 1590 orang,
dengan penyebaran sebagai berikut:

No Provinsi
Jumlah
(orang)

Daerah Operasi

1 Sumatera Utara
180

Simalungun, Labuhan Batu,
Sibolangit
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2 Riau 240 Pekanbaru, Siak, Dumai, Rengat
3 Kepulauan Riau 30 Batam
4 Jambi

210
Jambi, Muara Bulian,
Sorolangun, Muara Tebo

5 Kalimantan Barat
240

Ketapang, Singkawang,
Pontianak, Sintang, Putussibau

6 Kalimantan Tengah
210

Muara Teweh, Palangkaraya,
Pangkalan Bun, Sampit

7 Sumatera Selatan
240

Ogan Komering Ilir, Musi
Banyuasin, Banyuasin, Lahat

8 Kalimantan Selatan 120 Tanah Bumbu, Tanah Laut
9 Sulawesi Selatan 60 Gowa
10 Sulawesi Barat 60 Malili

Tabel 12. Jumlah Anggotan dan Daops Manggala Agni (siaran pers, 2006)

Manggala Agni bertugas melakukan pencegahan, pemadaman, dan
penanganan pasca kebakaran hutan serta penyelamatan korban. Untuk
peningkatan kinerja Manggala Agni sebagai ujung tombak pengendalian
kebakaran hutan dan lahan, Departemen Kehutanan melakukan pelatihan
dan spesialisasi agar terciptanya personil yang profesional.

Personil Manggala Agni direkrut dari anggota Polisi Kehutanan Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) pada masing-masing provinsi
yang bersangkutan dan masyarakat sekitar Daops, komposisi setiap regu
berjumlah 15 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai negeri sipil dan 12
orang masyarakat atau yang disebut sukarelawan. Pada masing-masing
Daops terdapat Minimal 3 orang Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis
(SMART).

Untuk meningkatkan kemampuan dan sebagai penunjang operasional
Manggala Agni dalam menjalankan tugas pokok pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, seluruh regu telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan
serta pedoman mekanisme kerja dan mekanisme koordinasi yang sesuai
dalam operasi kebakaran

5.1. Manggala Agni Mandiri (Menjadi Balai Tersendiri)

Manggala Agni dipersiapkan untuk menjadi model dan stimulator bagi
semua stakholder dalam pengembangan kelembagaan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan di dalam jurisdiksi dan wilayah kerja.

Departemen Kehutanan telah mengambil langkah-langkah antisipatif
melalui pembentukan Brigade Manggala Agni di provinsi rawan
kebakaran dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di 150 desa
rawan kebakaran lahan dan hutan. Selain itu melakukan kerjasama dengan
JICA terutama dalam pengembangan deteksi dini dan pengembangan
MPA, kemudian kerjasama dengan Jerman dalam pembangunan pusat
pengendalian kebakaran di Kalimantan Timur. Selanjutnya kerjasama
dengan Uni Eropa dalam pembentukan dan pengembangan Regu
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Kebakaran Desa Terlatih (RKDT) di 202 desa rawan kebakaran di
Sumatera Selatan.

Berbagai langkah telah dilakukan dalam peningkatan kemampuan
pengendalian kebakaran secara operasional, sistematis dan institusional
dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholders), namun demikian
penanganan kebakaran masih saja menjadi delematis.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab
bersama, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Keberhasilannya
sangat tergantung dari peranserta dan komitmen para pihak terkait dalam
melakukan aksi nyata dilapangan. Terkendalinya kebakaran lahan dan
hutan maka secara otomatis bencana asap akan teratasi.

Pengendalian kebakaran hutan harus dilakukan oleh suatu wadah yang
mempunyai garis komando yang jelas dan tegas dari pusat sampai ke
tingkat lapangan. Untuk kesatuan garis komando Manggala Agni
sementara ini berkedudukan dan menjadi bagian Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Direktorat Jenderal PHKA dibawah Balai Konsevasi Sumberdaya
Alam.

Manggala Agni di tingkat Pusat disebut Pusat Pengendalian Operasi
Kebakaran Hutan Indonesia disebut PUSDALOPS yang berkedudukan di
kantor Pusat Departemen Kehutanan. PUSDALOPS berada dibawah
Menteri Kehutanan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), kemudian sebagai ketua pelaksana
atau sekretariat PUSDALOPS yaitu Direktur Pengendalian Kebakaran
Hutan.

Manggala Agni Provinsi disebut Galaag Provinsi, berkedudukan di kantor
Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), sebagai ketuanya yaitu
Kepala Balai KSDA, kemudian sebagai ketua sekretariat Provinsi ditunjuk
salah seorang kepala seksi dikantor BKSDA.

Sedangkan Manggala Agni dilapangan disebut Galaag Daerah Operasi,
berkedudukan di seksi Konservasi Sumberdaya Alam, sebagai ketuanya
yaitu Kepala seksi KSDA, kemudian sebagai ketua sekretariatnya ditunjuk
salah seorang staf dikantor seksi KSDA.

Sasaran kegiatan Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan
yaitu diprioritaskan pada kawasan konservasi, sedangkan kawasan hutan
lainnya seperti kawasan diluar konservasi atau lahan, Manggala Agni
dapat membantu atau memenuhi bantuan tersebut apabila tidak ada
kebakaran di dalam kawasan konservasi.

Secara kelembagaan Manggala Agni perlu dikembangkan terus menerus
dan secara operasional harus berdiri sendiri serta menjadi bagian inti dari
sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan di setiap tingkatan. Oleh
karena itu disarankan, Manggala Agni Harus menjadi ”Lembaga yang
Independen atau menjadi Balai tersendiri” bukan menjadi bagian dari
BKSDA, menimbang dan mengingat:
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Meningkatnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan serta
kompleksitas pengendalian kebakaran,
Mengingat luasnya skala ruang lingkup kerja serta tugas dan tanggung
jawab Balai Konservasi Sumberdaya Alam,
Hutan dan lahan (diluar kawasan konservasi) terdapat lebih luas
Kejadian kebakaran dan hotspot banyak terdapat diluar kawasan
konservasi,
Banyaknya permintaan agar Manggala Agni melakukan operasional
pemadaman di luar kawasan konservasi
Berkembangnya dan atau untuk mengembangkan jumlah anggota dan
daerah operasi Manggala Agni di seluruh wilayah dari tahun ke tahun
Meluruskan, mempertegas dan memperjelas garis komando secara
sistematis dan tidak tumpang tindih dari pusat hingga tingkat lapangan
Seringnya terjadi pelemparan tanggung jawab pada saat terjadi
kebakaran hutan dan lahan
Perlu mengsinergikan visi dan misi dalam pengendalian kebakaran
hutan dan lahan yang telah dibuat oleh berbagai
pihak/lembaga/instansi ataupun organisasi.

Sembilan poin diatas tentunya tidak menutup kemungkinan bagi seluruh
instansi/lembaga/organisasi untuk membentuk regu pengendalian
kebakaran sendiri, namun dalam hal ini pengendalian kebakaran hutan dan
lahan ditangani khusus oleh instansi atau balai tersendiri yang didukung
oleh berbagai pihak terkait.

Gambar 16. Struktur organisasi Manggala Agni Pusat / PUSDALOPS
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Gambar 17. Struktur organisasi Manggala Agni Provinsi

Gambar 18. Struktur organisasi Manggala Agni Daerah Operasi

5.2. Pusdiklat Manggala Agni

Meningkatnya peranan Manggala Agni dalam mengatasi bencana alam
khususnya kebakaran hutan, banjir, gempa dan tsunami, perlu
memperhatikan kapasitas para anggota dan memajukan teknologi serta
ilmu pengetahuan yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas, agar mendapatkan pencapaian lebih baik dibidang
pengendalian kebakaran dan penyelamatan korban. Oleh karena itu,
Manggala Agni disarankan perlu membentuk satu PUSDIKLAT Nasional
untuk melaksanakan, membina serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan
pendidikan dan pelatihan.

Adapun pertimbangan diperlukannya PUSDIKLAT nasional yaitu:

Berkembangnya jumlah anggota dan Daops Manggala Agni di seluruh
Indonesia, secara otomatis akan terjadi peningkatan kuantitas kegiatan
pelatihan (seluruh anggota harus diberikan pelatihan penyegaran
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minimal setahun sekali baik anggota sukarelawan baru atau lama,
maupun anggota SMART yang baru dan yang lama)
Belum adanya acuan, bahan, ataupun pedoman secara spesifik yang
distandarkan didalam kebakaran hutan dan lahan
Belum adanya wadah khusus yang menangani masalah pendidikan
dan pelatihan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Belum adanya kreteria tingkatan berdasarkan kurikulum pelatihan
(tingkat dasar, menengah, pembina/pelatih dan manager)
Banyaknya jumlah perusahaan, badan, lembaga ataupun organisasi
yang tidak mengetahui kemana, dimana dan bagaimana untuk
mendapatkan ilmu kebakaran hutan dan lahan secara teknis

Sedangakan tujuan pembentukan atau pembangunan PUSDIKLAT
nasional dimaksud yaitu:

Untuk mewujudkan dan meningkatkan jumlah mutu anggota
Manggala Agni dan pegawai kehutanan agar berkualitas, aktif,
mandiri dan produktif sehingga mampu menghadapi tantangan
khususnya dalam bencana kebakaran hutan dan lahan.
Menyatukan dan men-standarkan seluruh bahan, acuan, ataupun
pedoman tentang kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kurikulum
dan tingkatan pelatihan
Mempersiapkan, menyalurkan dan memberdayakan tenaga, apresiasi
serta partisipasi dalam mendukung pembangunan pemerintah untuk
menciptakan iklim yang kondusif
Memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan perusahaan, badan,
lembaga ataupun organisasi dalam mendukung
Sebagai Pusat pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pemeliharaan
khususnya masalah kebakaran hutan dan lahan

Secara umum, program pendidikan dan pelatihan yang dapat dilaksanakan
Pusdiklat terdiri dari program pendidikan formal dan non formal. Program
pendidikan formal umumnya merupakan pendidikan berjenjang dengan
gelar atau non gelar yang umumnya diselenggarakan bagi mahasiswa,
pegawai kehutanan dan Manggala Agni, sedangkan program pendidikan
non formal merupakan program pelatihan dengan waktu yang relatif
singkat dan diselenggarakan baik secara swakelola maupun bekerjasama
dengan institusi lain.

Kualitas pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang sangat penting
dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta di bidang
kebakaran hutan dan lahan serta penyelamatan korban, oleh karena itu
tahap awal yang harus dilakukan adalah pembentukan atau pengadaan
kader Instruktur serta pembuatan materi pendidikan dan pelatihan secara
terpadu. Mengingat permasalahan yang menyangkut didalam kegiatan ini
disebabkan keterbatasan memiliki instruktur-instruktur yang profesional
dan berpengalaman.

Pelaksanaan pelatihan harus mengacu pada pedoman jaminan kualitas agar
tuntutan peserta dan pemanfaaatan pelatihan memperoleh kepuasan
seoptimal mungkin. Tenaga-tenaga instruktur yang perlu disiapkan salah
satunya; Tenaga ahli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tenaga ahli
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penyelamatan dan evakuasi korban di daerah operasi, tenaga ahli peralatan
dan sistem pergudangan kebakaran, tenaga ahli sistem komunikasi dan
informasi kebakaran, serta tenaga ahli bidang penyidik dan investigasi
areal kebakaran.

Fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Pusat Pendidikan
dan Pelatihan salah satunya yaitu:

Ruang kelas / seminar yang berkapasitas 60 orang, dilengkapi alat
bantu Notebook, LCD, OHP, slide projector, papan tulis putih dan
spidol serta sistem audio visual
Ruang pelatihan untuk penyelamatan korban yang berkapasitas 30
orang, dilengkapi dengan Notebook, LCD, papan tulis putih dan
spidol, peralatan P3K, Boneka untuk praktek, Tandu dan tali temali
Gudang peralatan dilengkapi dengan rak-rak untuk peralatan sebagai
percontohan
Ruang rapat yang berkapasitas 30 orang, dilengkapi alat bantu
OHP,papan tulis putih dan spidol, komputer dan printer
Perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi buku, laporan dan leflet
tentang kebakaran hutan dan lahan
Lokasi praktek untuk pemadaman kebakaran dan arboretum jenis-
jenis pohon atau tumbuhan yang tidak mudah terbakar
Laboratorium untuk analisa bahan bakar yang dilengkapi dengan
timbangan, oven, pengukur kelembaban bahan bakar, dll
Ruangan / laboratorium Aplikasi yang dilengkapi, komputer dan
printer yang mempunyai softwer tentang perpetaan, GPS, pengukur
kecepatan angin, radio komunikasi, dll.

5.3. Kepangkatan Manggala Agni

Jenjang kepangkatan menggambarkan kompetensi yang dimiliki seseorang
untuk mengisi jabatan, semakin tinggi pangkat seseorang, maka semakin
tinggi pula jabatan yang dapat dijalankannya.

Susunan pangkat didasari kualifikasi dan teori investasi sumberdaya
manusia serta asas senioritas. Senioritas menggambarkan pengalaman
kerja. Pengalaman kerja dan pelatihan sebagai salah satu jalur
pengembangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan atau menaikkan pangkat dipergunakan sebagai bahan
pendukung pertimbangan untuk naik jabatan.

Seluruh jajaran yang tergabung dalam organisasi Manggala Agni perlu
dibuatkan kejelasan kepangkatan sebagai bentuk penghargaan dan
profesionalisme kerja dalam suatu organisasi dan sebagai tanda
penghormatan serta pemicu motivasi anggota berdasarkan kinerja,
kreatifitas dan jasa pengabdian pada Manggala Agni.
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KEPANGKATAN MANGGALA AGNI
PANGKAT SINGKATAN

SETINGKAT PERWIRA
SETINGKAT PERWIRA TINGGI

Jenderal Galaag JEN.GAL

Komisaris Jenderal Galaag KOMJEN.GAL

Inspektur Jenderal Galaag INSJEN.GAL

Brigade Jenderal Galaag BRIJEN.GAL

SETINGKAT PERWIRA MENENGAH

Komisaris Besar Galaag KBG

Ajun Komisaris Besar Galaag AKBG

Komisaris Galaag KOMGAL

SETINGKAT PERWIRA PERTAMA

Ajun Komisaris Galaag AKG

Inspektur Galaag Satu IGTU

Inspektur Galaag Dua IGDA

Tabel Kepangkatan Manggala Agni setingkat perwira
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KEPANGKATAN MANGGALA AGNI
PANGKAT SINGKATAN
SETINGKAT BINTARA TINGGI

Ajun Inspektur Galaag Satu AIGTU

Ajun Inspektur Galaag Dua AIGDA

SETINGKAT BINTARA

Brigade Galaag Kepala BRIGKA

Brigade Galaag BRIGAL

Brigade Galaag Satu BRIGTU

Brigade Galaag Dua BRIGDA

SETINGKAT TAMTAMA

Ajun Brigade Galaag ABIG

Ajun Brigade Galaag Satu ABIGTU

Ajun Brigade Galaag Dua ABIGDA

Sukarelawan Kepala SUKKA

Sukarelawan Satu SUKTU

Sukarelawan Dua SUKDA

Tabel 14. Kepangkatan Manggala Agni setingkat Tamtama dan Bintara
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Gambar 19. Posisi pangkat pada pakaian pemadam
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5.4. Peralatan dan Sistem Pergudangan

5.4.1 Pakaian Individu

1. Tiap anggota regu harus dilengkapi dengan pakaian dan perlengkapan
individu, bagi yang belum lengkap tidak diperbolehkan ikut kegiatan
pemadaman,

2. Pakaian pemadam harus siap pakai, dan berbahan “Taipan drill” anti
api (tidak berbahan campuran karet),

3. Pakaian pemadam harus menutupi seluruh badan, lengan panjang
dengan sistem tutupan (perekat) di pergelangan tangan dan celana
dengan sistem tutupan (tali elastis) di pergelangan kaki,

4. Warna pakaian pemadam harus kontras dan mempunyai lis “Scotch-
light” yang dapat memantulkan cahaya,

5. Untuk meminimalisasikan angka kecelakaan kerja, Pakaian dan
perlengkapan yang dimiliki oleh anggota pemadam harus terjaga
kualitasnya.

Gambar 20. Pakaian pemadam kebakaran (werpak)
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5.4.2 Perawatan dan Penyimpanan Peralatan Tangan

1. Peralatan tangan (cangkul garu, garu api, pemukul api, kampak, gergaji
atau parang) dan pompa punggung harus sesuai dan standar,

2. Peralatan tangan dan pompa punggung harus dirawat dan diperiksa
secara rutin. Jika terdapat kerusakan harus segera diperbaiki.

Cangkul Garu (Macleod Tool) dan Garu Api (Fire Rake)

Perawatan Penyimpanan
 Setelah selesai digunakan, bersihkan

dengan menggunakan air dan kain
basah lalu keringkan,

 Periksa pegangan rotan dan sambungan
apakah ada yang patah,

 Tajamkan mata garu/cangkul dengan
menggunakan kikir (jangan
menggunakan grinda),
Berikan sedikit oli untuk menghindari
karat.

 Garu api dan cangkul
garu harus disimpan
menggantung di rak
gudang (jangan
terbaring menumpuk di
lantai).

Tabel 15. Perawatan dan penyimpanan Cangkul garu dan Garu Api

Pemukul Api (Fire Swatter)
Perawatan Penyimpanan
 Setelah selesai digunakan, bersihkan

dengan menggunakan air dan sikat, lalu
keringkan dengan hati-hati,

 Periksa pegangan rotan dan sambungan
apakah ada yang patah,

 Periksa kawat ram ayam, pastikan tetap
kuat,

 Ganti kawat ram ayam bila rusak.

 Pemukul Api harus
disimpan di atas rak
gudang (jangan
tersimpan tertumpuk di
lantai)

Tabel 16. Perawatan dan penyimpanan Kepyok Pemukul Api

Pompa Punggung (Back-Pack Pump)
Perawatan Penyimpanan
→ Perawatan Kantong Air :
 Setelah selesai digunakan, cuci kantong

air secara hati-hati dengan
menggunakan sabun dan air,

 Periksa kantong dengan air untuk
memeriksa kebocoran,

 Tambal bagian yang bocor dengan
karet penambal,

 Periksa jalan keluar air untuk
memastikan tidak ada yang pecah,

 Pastikan penutup serta saringan tetap
bersih.

 Kantong air harus
disimpan menggantung
pada rak, tidak dibundel
atau diletakkan diatas
rak,

 Pastikan tidak ada air
yang tersisa sebelum
penyimpanan (pastikan
agar benar-benar
kering),

 Jangan menyimpan
kantong air jika pompa
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→ Perawatan Pompa (Trombone hand)
 Setelah selesai digunakan, pastikan

semua perlengkapan bergerak bebas
dan tidak ada yang bocor,

 Semua sambungan harus dikencangkan
dengan tangan (harus dapat dibuka
kembali tanpa menggunakan kunci
inggris),

 Jika reaksi pompa keras pindahkan baut
gelang dan berikan sedikit minyak
gemuk tahan air pada bagian dalam
baut gelang,

 Tes untuk memastikan pompa dapat
bekerja dengan baik,

 Pastikan air tidak mengalir dari mulut
pipa yang berada di bawah tangki air
(jika air keluar dari mulut pipa,
bersihkan dan perbaiki katup
pembuka).

→ Perawatan Tali Gendongan :
 Pasanglah tali gendongan dengan baik

agar mudah dan nyaman digunakan,
 Periksalah tali gendongan apakah

bekerja dengan baik dan kuat.

masih terpasang,
 Kantong air disimpan

dengan tali menempel
dan tutup outlet terbuka,

 Simpan pompa terbaring
rata, selang harus dalam
keadaan lurus.

Tabel 17. Perawatan dan penyimpanan Pompa Punggung

5.4.3 Alat radio komunikasi

1. Pastikan semua peralatan radio dalam keadaan siap pakai, dan semua
personil pemadam harus mematuhi disiplin, etika dan prosedur radio,

2. Batasi kesibukan radio (penggunaan hanya untuk informasi yang
penting saja),

3. Pelihara peralatan komunikasi, periksa peralatan radio dengan teratur,
gunakan radio seperlunya untuk menghemat pemakaian baterai.

5.4.4 Syarat Pergudangan

1. Luas gudang harus sesuai dengan tingkat kebutuhan penyimpanan,
2. Atap gudang anti bocor dari hujan dan lantai tetap kering dan bersih,
3. Pondasi dan dinding gudang kuat,
4. Tersedia ventilasi udara yang cukup untuk menghindari efek

kelembaban dan jamur,
5. Tersedia akses gudang yang baik dan pintu yang dilengkapi dengan

kunci untuk mendukung keamanan gudang,
6. Tersedia sistem perlindungan terhadap gangguan binatang pengerat

dan serangga,
7. Tersedia alat kerja pendukung (kalender kegiatan dan peta),
8. Adanya petugas gudang yang bertugas :
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 Menjaga kebersihan dan keamanan gudang,
 Mengatur peralatan dan bertanggung jawab atas kunci gudang.
 Bertanggung jawab atas semua peralatan di dalam gudang,
 Membukukan semua peralatan yang masuk dan yang dikirim ke

luar gudang,
 Mencatat semua peralatan yang dikembalikan,
 Melaporkan ke Kepala Daops atas semua peralatan yang hilang atau

rusak,
 Membuat/memberi catatan atau label pada alat yang rusak untuk

segera diperbaiki.
9. Tersedia rak-rak yang digunakan untuk menggantungkan peralatan dan

pakaian.

Gambar 21. Rak untuk penyimpanan peralatan

Gambar 22. Contoh sistem pergudangan yang sistematis
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LAMPIRAN

PELATIHAN PENYEGARAN

MANGGALA AGNI 2007

Hari Waktu Materi Pelajaran Nota Bene
Ke-1 08.00 – 08.30

08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
19.00 – 19.30

Registrasi & Evaluasi Ilmu Pengetahuan Peserta
Pembukaan
Sifat-sifat & Prilaku Api (Karhutlah)
Rehat Kopi
Organisasi Komando & Keamanan (Karhutlah)
Metode-metode Pemadaman (Karhutlah)
Makan Siang
Prinsip Dasar P3K & Urutan Pemeriksaan (P3K)
Pendarahan : P, Patah Tulang : PT & Luka Bakar (P3K)
Rehat Kopi
Korban Pingsan & Posisi Miring Stabil (P3K)
Makan Malam

1 Kelas

1 Kelas

1 Kelas
1 Kelas

1 Kelas
1 Kelas

1 Kelas

Ke-2 07.30 – 08.00
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
19.00 – 19.30

Sarapan pagi
Praktek P + PT + PMS, sekaligus Ujian (Piagam P3K)
Pernafasan Buatan : PB & Evakuasi Korban : EK (P3K)
Rehat Kopi
Praktek PB + EK, sekaligus Ujian (Piagam P3K)
Ujian Teori P3K (Piagam P3K dari Pemerintah Perancis)
Makan Siang
Kelas Api, APAR & Metode Pemadaman (Karrum)
Pompa Mesin Kebakaran & Prinsip Hidrolika (Karhut)
Rehat Kopi
Peralatan Tangan & Pompa Punggung (Karhut)
Makan Malam

4 Regu
1 Kelas

4 Regu
4 Regu

1 Kelas
1 Kelas

1 Kelas

Ke-3 07.30 – 08.00
08.00 – 08.45
08.45 – 09.15
09.15 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Sarapan pagi
Evaluasi Kesehatan Fisik Peserta
Ujian Teori Pemadam Kebakaran (Karhut & Karrum)
Evaluasi PBB Peserta
Persiapan Praktek Kombinasi Kebakaran & P3K
Rehat Kopi
Praktek Kebakaran & Penyelamatan Korban
Makan Siang
Diskusi & Evaluasi Praktek Kebakaran & P3K
Evaluasi Pelatihan
Hasil Ujian P3K, Ujian Kebakaran & Kesehatan Fisik
Rehat Kopi
Penutupan

4 Regu
4 Regu
4 Regu
1 Kelas

4 Regu

1 Kelas
1 Kelas
1 Kelas

1. DAOPS Banyuasin : tgl. 03 s/d 05 April 2007 (54 peserta + 6 pelatih)

2. DAOPS Lahat : tgl. 10 s/d 12 April 2007 (54 peserta + 6 pelatih)

3. DAOPS MUBA : tgl. 17 s/d 19 April 2007 (54 peserta + 6 pelatih)

4. DAOPS OKI : tgl. 24 s/d 26 April 2007 (54 peserta + 6 pelatih)
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UJIAN TEORI P3K PELATIHAN MANGGALA AGNI

NAMA

TANGGAL

TANDA
TANGAN

Pertanyaan 01 Apa kepanjangan dari P-A-T-U-T?
Jawaban 01

Pertanyaan 02 Bagaimana cara memeriksa pernafasan
pada korban?

Jawaban 02

Pertanyaan 03 Bagaimana cara memeriksa sirkulasi
darah (Jantung)?

Jawaban 03

Pertanyaan 04 Kapan dan kenapa harus menggunakan
cara Posisi Miring Stabil?

Jawaban 04
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Pertanyaan 05 Apa yang harus dilakukan sebelum
membuat pernafasan buatan?

Jawaban 05

Pertanyaan 06 Kenapa harus menghentikan luka
pendarahan dengan segera?

Jawaban 06

Pertanyaan 07 Bagaimana cara membuat imobilisasi
patah tulang pada bagian betis?

Jawaban 07

Pertanyaan 08 Kapan tandu perlu digunakan?
Jawaban 08

Pertanyaan 09 Kenapa harus mengaliri luka bakar
dengan air selama 15 menit?

Jawaban 09

Pertanyaan 10 Kenapa harus membawa korban patah
tulang ke rumah sakit?

Jawaban 10
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UJIAN TEORI KEBAKARAN UNTUK MANGGALA AGNI

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.

1. SKALA 50:000, JIKA DI PETA 5,5 CM MAKA BERAPA KM

DILAPANGAN? (4)

......................................................................

2. APA KEPANJANGAN ”Z” DALAM BAHASA INTERNASIONAL

RADIO KOMUNIKASI?(2)

.....................................................................

3. APA YANG DIMAKSUD: ”KELAS API B” ?(2)

.....................................................................

4. KENAPA KITA HARUS MINUM SEBELUM RASA HAUS?(2)

.....................................................................

5. SEBUTKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PRILAKU API (2)

.....................................................................

6. APA PERBEDAAN ANTARA POMPA MESIN KEBAKARAN

DENGAN POMPA IRIGASI (PETANI)? (3)

....................................................................

7. SEBUTKAN 4 METODE PEMADAMAN KARHUTLAH? (5)

a) .............................................. b) ..........................................

c) ............................................. d) .........................................
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UJIAN PEMBACAAN SKALA UNTUK MANGGALA AGNI
SOAL DIBERIKAN DAN DIPILIH SECARA ACAK

SKALA 1 : 25. 000

3 CM = BERAPA KM DILAPANGAN?

JAWAB:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

NAMA:

SKALA 1 : 50. 000

7 CM = BERAPA KM DILAPANGAN?

JAWAB:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

NAMA:

SKALA 1 : 100. 000

5 CM = BERAPA KM DILAPANGAN?

JAWAB:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

NAMA:

SKALA 1 : 150. 000

5 CM = BERAPA KM DILAPANGAN?

JAWAB:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

NAMA:


