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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, “Tain 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 [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, 30 April 2007

Dr. Karl-Heinz Steinmann Dr. Ir. H. Dodi Supriadi
International Co-Director National Co-Director
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EXECUTIVE SUMMARY (Ringkasan Bahasa Inggris)

One of the tasks of the South Sumatra Forest Fire Management Project
(SSFFMP) is the training of local communities from South Sumatra in
forest and land fire management. In accordance with the SSFFMP overall
work plan, a local short term firefighting specialist with direct experience
in practical fire operations at field level and fire training is recruited
during the dry-season.

Staff from the District Forestry Services has to form the backbone of an
upgraded fire management system although people from many other
agencies must also be included. Trained firefighters from local
communities have an important part to play as the major source of
volunteer manpower. The theoretical and practical training of firefighters
is best carried out by local instructors. The first step is thus to train-the-
trainers. The second is to spread the knowledge within to ensure the
establishment of the modern, well-adapted organization that is urgently
needed.

From February until April 2007, SSFFMP and the senior trainers from
relevant stakeholders have organized refresher trainings in fire
management and rescue for 147 crews from the local communities. In
addition, 2 new villages from around private company location in
Muaraenim district and 3 new villages from around Sembilang National
Park location have been trained and equipped. These large scale activities
have been conducted for a total of 152 villages.

The present report brings recommendations on firefighters’ training
techniques and tailors these to South Sumatra conditions. Prior to the dry
season, it is the need to check all the fire crews and to inventory the fire
equipment stored in the villages’ warehouse. Each existing fire crew must
be provided with a refresher training every year.

Fire training assessment in year was continuation from fire assessment and
recommendation previous. The quality of training and provosion trained
was significative rise to OKI’s district. Whereas in MUBA,s district dan in
Banyuasin district have a little reduction. The completely assessments
result for 2007 and the necessary recommendations for 2008 are explained
in detail.

SFFMP will end in December 2007 after having strongly contributed to
the building of a community-based fire organization with 202 trained and
equipped villages fire crews. In the expectation that forest fires will occur
despite prevention measures, more than 2500 men and women are ready to
carry out the difficult mission of firefighting, under the control of many
posts of command at sub-district, district and provincial levels.
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But the system still need to become sustainable and it is time now for the
government institutions at provincial, district, sub-district and local levels
more aktif for fire management and to prepare the necessary budget for the
crews’ training and equipment. Before the end of SSFFMP, the relevant
authorities have the high responsibility to make available and to provide
what is the “elementary necessity” for any operational structure:

- Refresher trainings and equipment maintenance for the existing crews,
- Fire and rescue trainings and fire equipment for the new villages,
- Operational budgets for fire crews,
- Official payment system for the fire crews’ members once they have

been send to a fire,
- Suitable assurance protection for the crews’ members in case of

accident or death during a mission.
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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 musim kemarau proyek SSFFMP
merekrut satu tenaga ahli lokal yang berdedikasi sebagai spesialis teknisi
pelatihan pengendalian kebakaran dan penyelamatan korban yang
berpengalaman secara praktek operasional ditingkat lapangan dan tehnis
pelatihan.

Staf dari Dinas Kehutanan merupakan tulang punggung dalam
memperbaharui sistim pengendalian kebakaran, termasuk
mengikutsertakan seluruh pihak yang berkompeten. Pelatihan pemadam
kebakaran untuk masyarakat desa merupakan bagian yang terpenting
dalam pengadaan sumber tenaga sukarelawan yang terlatih. Pelatihan
pemadaman kebakaran secara teoritis maupun praktis sebaiknya dilakukan
oleh pelatih lokal. Tahap awal yang dilakukan adalah melatih para kader
pelatih. Kedua adalah menyebar luaskan pengetahuan agar organisasi yang
diperlukan dapat terbentuk sesuai dan modern.

Dari bulan Februari sampai dengan April 2007, SSFFMP dan kader senior
pelatih dari masing-masing instansi yang relevan telah mengadakan
pelatihan penyegaran pengendalian kebakaran dan P3K kepada 147 regu
masyarakat desa. Sebagai tambahan, 2 desa baru disekitar perusahaan
perkebunan di kabupaten Muaraenim dan 3 desa baru disekitar Taman
Nasional Sembilang telah dilatih dan diberikan peralatan kebakaran.
Kegiatan berskala besar ini telah dilaksanakan sebanyak berjumlah 152
desa.

Laporan ini merekomendasikan mengenai pelatihan pemadam kebakaran
secara tehnis dan sesuai dengan kondisi di Sumatera Selatan. Sebelum
musim kemarau perlu dilakukan pengecekan seluruh regu kebakaran dan
menginventarisir ulang peralatan yang ada digudang desa. Setiap regu
kebakaran yang telah ada di desa harus diberikan pelatihan penyegaran
setiap tahun.

Evaluasi pelatihan pada tahun ini merupakan tindak lanjut dari laporan
evaluasi dan rekomendasi pada tahun sebelumnya. Kelengkapan peserta
dan mutu pelatihan terjadi peningkatan dan kemajuan yang signifikan di
kabupaten OKI, sedangkan kabupaten Muba dan banyuasin terjadi sedikit
penurunan. Hasil evaluasi selengkapnya pada tahun 2007 serta
rekomendasi yang diperlukan untuk tahun 2008 dijelaskan secara rinci
didalam laporan ini.
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SSFFMP akan berakhir pada bulan Desember 2007, setelah sangat
membantu berhasilnya pembentukan organisasi kebakaran berbasiskan
masyarakat dengan 202 regu kebakaran desa yang dilatih dan diberikan
peralatan. Karena akan terjadi kebakaran walaupun telah ada tindakan
pencegahan, lebih dari 2500 orang laki-laki dan perempuan telah siap
menghadapi misi pemadaman kebakaran yang berbahaya, dibawah kendali
Posko-Posko tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Namun sistem itu masih perlu menjadi berkesinambungan dan sudah
saatnya sekarang ini pihak pemerintah baik tingkat provinsi, kabupaten,
kecamatan hingga tingkat desa menjadi lebih aktif dalam pengendalian
kebakaran dan menyiapkan anggaran dana untuk keperluan pelatihan dan
pengadaan peralatan. Sebelum SSFFMP berakhir, pihak yang mempunyai
otoritas harus bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan dan persiapan
kebutuhan yang paling mendasar dalam setiap struktur operasional seperti:

- Pelatihan penyegaran dan pemeliharaan peralatan untuk seluruh regu,
- Pelatihan kebakaran dan P3K serta peralatan untuk desa baru,
- Dana operasional pemadaman untuk anggota regu,
- Sistem pembayaran honor untuk anggota regu pada saat mereka

disuruh untuk kegiatan pemadaman,
- Perlindungan asuransi jiwa untuk anggota regu pada saat kecelakaan

atau meninggal dunia selama melakukan misi.
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan proyek SSFFMP (kerjasama teknis Uni Eropa, Dinas Kehutanan
dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) untuk meningkatkan
kemampuan dan kompetensi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan
dan lahan

Pada tahun 2003 sampai tahun 2004, hampir seratus persen pelatihan dan
pendistribusian peralatan dilakukan secara langsung oleh proyek SSFFMP,
sedangkan mitra dari tingkat kabupaten hanya sebagai pendamping dan
sekaligus menjadi pelatih magang.

Dalam upaya membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di
Provinsi Sumatera Selatan. proyek SSFFMP melalui komponen
pengendalian kebakaran telah membentuk 50 kader pelatih yang berasal
dari 9 kantor Dishut Kabupaten/kota, Dishut Provinsi, Disbun Provinsi,
Perusahaan HTI, Perusahaan Perkebunan dan LSM.

Photo 1. Kader pelatih dan regu masyarakat desa

Selain itu, Proyek SSFFMP telah mengadakan pelatihan sekaligus
mendistribusikan bantuan peralatan kebakaran dan P3K kepada 202 desa
yang berada di sembilan Kabupaten dan atau kota di Provinsi Sumatera
Selatan.

Pada tahun 2007, bantuan proyek SSFFMP hanya fokus kepada tiga
kabupaten prioritas yakni; Kabupaten OKI, MUBA dan Banyuasin. Bentuk
bantuan yang diberikan hanya pelatihan penyegaran mengingat pada
tahun-tahun sebelumnya seluruh regu tersebut telah menerima bantuan
peralatan sekaligus pelatihan tahap awal. Ada 147 desa mengikuti
pelatihan penyegaran yang terbagi menjadi 29 kali pelatihan.
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Penambahan desa baru terjadi berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan
perusahaan perkebunan PT. Golden Blossom Sumtra di kabupaten
Muaraenim dan bantuan kerjasama untuk Taman Nasional Sembilang di
kabupaten Banyuasin. Ada penambahan 2 desa baru (Prambatan dan
Tanjung Kurung) di kabupaten Muaraenim yang nantinya akan
bekerjasama dengan perusahaan perkebunan dan 3 desa baru di kabupaten
Banyuasin yang nantinya akan bekerjasama dengan Taman Nasional
Sembilang.

Pelaksanaan pelatihan penyegaran untuk regu masyarakat desa, hanya dari
Dinas Kehutanan Kabupaten. Sedangkan pelaksanaan pelatihan untuk 5
desa baru dilakukan oleh pelatih dari SSFFMP bekerjasama dengan pihak
kabupaten. Sehubungan dengan itu juga Proyek SSFFMP sekaligus
melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi untuk masa kegiatan pada
tahun kedepan.

Pada tingkat kecamatan, proyek SSFFMP telah membangun 18 posko
kebakaran di kantor kecamatan yang ada pada tiga kabupaten prioritas dan
telah dilengkapai dengan peralatan serta anggota terlatih.

Seluruh kegiatan pelatihan dan pendistribusian bantuan peralatan dari
proyek SSFFMP untuk masyarakat desa pada tahun ini merupakan yang
terakhir kali seiring berakhirnya masa proyek. Warisan nyata yang telah
dibangun oleh komponen pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu
disosialisasikan agar pihak instansi terkait mulai merencanakan dan
menjamin untuk menindaklanjutinya

1.2. Maksud dan Tujuan Sasaran

Adapun maksud dan tujuan dari laporan ini adalah :

1) Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kebakaran dan P3K di tiga
kabupaten prioritas,

2) Mengamati, menilai dan meningkatkan mutu pelatihan secara tidak
langsung,

3) Mengevaluasi permasalahan atau hambatan dilapangan yang dihadapi
oleh masing-masing kabupaten selama kegiatan pelatihan,

4) Memeriksa perlengkapan peralatan kebakaran dan P3K secara tidak
langsung ditingkat desa,

5) Memastikan pelaksanaan pelatihan dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan,

6) Menerapkan sistem alih teknologi secara terpadu dan
berkesinambungan,

7) Dapat memberikan rekomendasi, masukan dan perbaikan pelaksanaan
pelatihan untuk tahun berikutnya,

8) Meningkatkan pengetahuan, penguasaan materi dan keahlian baik
pelatih maupun masyarakat lokal dalam memajukan untuk membangun
Sumatera Selatan yang mandiri,



Pelatihan Pengendalian Kebakaran Masyarakat Desa
Tahun 2007 : Evaluasi dan Rekomendasi

South Sumatra Forest Fire Management Project 3

9) Dapat meminimalisasi terjadinya kebakaran melalui pelatihan dan
pengetahuan regu masyarakat yang telah dilatih,

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

11) Meningkatkan efektifitas dan mobilisasi regu masyarakat desa secara
optimal

12) Dapat digunakan dan diterapkan dilapangan seefektif mungkin sesuai
dengan keadaan hutan dan topografi di Sumatera Selatan,

13) Sebagai bahan acuan/pedoman dalam kegiatan pelatihan kebakaran
dan P3K.

Sasaran laporan evaluasi dan rekomendasi pelatihan kebakaran dan P3K
bagi masyarakat desa secara khusus ditujukan kepada pelatih kebakaran
yang ada disetiap kabupaten dan seluruh anggota regu kebakaran khusunya
di kabupaten prioritas dan secara umum pembuatan laporan ini ditujukan
kepada seluruh instansi atau badan yang terkait dengan kebakaran hutan
mulai dari masyarakat hingga pemerintah pusat, seperti: Masyarakat lokal,
Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan,
Pemerintah Kabupaten dan atau Kota, Pemerinta Provinsi, dan Pemerintah
Pusat.

1.3. Pengelolaan Regu dan Peralatan

1.3.1 Regu Kebakaran

1. Anggota regu pemadam harus sehat jasmani dan rohani, disiplinitas
yang tinggi, kompak, bersifat kekeluargaan serta tanggap darurat,

2. Anggota regu pemadam berusia minimal 15 tahun dan maksimal 50
tahun,

3. Anggota pemadam dalam 1 regu kebakaran harus berjumlah antara 10
dan 15 orang (tidak boleh lebih),

4. Untuk meningkatkan tingkat kinerja dan operasional dalam
pemadaman, maka anggota dalam 1 regu pemadam harus secara
terpadu baik anggota regu yang berpengalaman dan anggota regu baru,

5. Untuk meningkatkan produktifitas kerja, anggota regu pemadam (Regu
inti atau regu cadangan) harus mendapatkan honor dan asuransi
kecelakaan yang sesuai pada saat dibutuhkan,

6. Setiap anggota regu pemadam harus mengetahui secara jelas tentang
tugas, tanggung jawab, struktur organisasi komando dan fungsinya
termasuk tentang rencana kerja,

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

8. Tiap personil regu kebakaran harus tetap siap siaga 24 jam dan mudah
untuk dihimpun terutama pada saat musim kemarau,

9. Harus dihilangkan anggapan bahwa regu kebakaran adalah regu
buangan.
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1.3.2 Perlengkapan Pakaian Individu

1. Tiap personil regu kebakaran harus dilengkapi dengan pakaian dan
perlengkapan individu, bagi anggota regu 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.

1.3.3 Perawatan dan Penyimpanan Peralatan Tangan

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

2. 1 regu harus memiliki minimal 7 unit Cangkul Garu (MacLeod), 7 unit
Garu Api (Fire Rake), 7 unit Pemukul Api (Fire Swatter) dan 3 unit
Pompa Punggung (Back-Pack Pump),

3. 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 1. 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,

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



Pelatihan Pengendalian Kebakaran Masyarakat Desa
Tahun 2007 : Evaluasi dan Rekomendasi

South Sumatra Forest Fire Management Project 5

 Periksa kawat ram ayam, pastikan tetap
kuat,

 Ganti kawat ram ayam bila rusak.

Tabel 2. 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.

→ 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.

 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
masih terpasang,

 Kantong air disimpan
dengan tali menempel
dan tutup outlet terbuka,

 Simpan pompa terbaring
rata, selang harus dalam
keadaan lurus.

Tabel 3. Perawatan dan penyimpanan Pompa Punggung
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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.

Syarat Pergudangan

1. Luas gudang standar minimal 4 x 5 meter,
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 :
 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 Desa 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 1. Rak untuk menyimpan peralatan
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1.3.4 Pelatihan Kebakaran

1. Anggota regu pemadam yang baru harus dilatih terlebih dahulu
minimal pelatihan tingkat dasar dengan materi sebagai barikut :

 Sifat-sifat dan Prilaku Api,
 Organisasi Komando dan Keamanan,
 Metode-metode Pemadaman,
 Sistem Radio Komunikasi dan Laporan,
 Peraturan dan Perundang-undangan,
 P3K dan Penyelamatan (Luka Pendarahan, Patah Tulang, Luka

Bakar, Posisi Miring Stabil, Tandu).

2. Anggota regu pemadam inti (yang lama) harus mendapat pelatihan
penyegaran agar ilmu yang telah didapat tidak hilang atau lupa begitu
saja.

3. Anggota pemadam inti harus bisa mengantisipasi pada saat terjadi
kebakaran dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan serta
mempunyai pengetahuan tentang :

 Prosedur Standar Operasi,
 Antisipasi Kebakaran Menggunakan Peta,
 Struktur dan Tanggung Jawab Komando,
 Supervisi,
 Kepemimpinan,
 P3K dan Penyelamatan (Luka Pendarahan, Patah Tulang, Luka

Bakar, Posisi Miring Stabil, Tandu dan Pernafasan Buatan).

4. Setiap kali pelatihan kebakaran harus selalu disertai dengan ilmu P3K,
materi pelatihan kebakaran harus selalu diperbaharui dari tahun ke
tahun, usahakan mencari kader pelatih yang berpengalaman.

5. Selain pelatihan kebakaran harus juga diadakan pelatihan mengenai
penggunaan serta perawatan pompa pemadam.

6. Dilaksanakan secara rutin tiap tahun dengan tujuan kebutuhan bukan
hanya untuk memenuhi syarat formal saja.

7. Pelatihan yang dilaksanakan harus memenuhi syarat baik dari segi
kualitas dan kuantitasnya.

8. Pelatihan kebakaran bukan hanya bersifat teori saja tetapi juga
digabung dengan praktek dan simulasi kebakaran.

1.4. Pelatih Kebakaran

Pelatih kebakaran dan P3K adalah orang yang telah mempunyai berbagai
pengalaman dibidang kebakaran dan P3K serta dapat diuji kebenarannya
kemudian disalurkan kepada anggota pemadam melalui pelatihan-
pelatihan.
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Pelatih kebakaran dan P3K harus mempunyai wawasan yang luas tentang
pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta penyelamatan korban
didaerah operasi. Selain itu pelatih harus mengetahui perbedaan atau
batasan antara per materi yang akan disampaikan, agar pada saat
penyampaian materi tetap fokus pada topik / isi pokok materi dan tidak
bertele-tele. 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 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 pelatih harus mempunyai pengalaman minimal pernah mengikuti
pelatihan kebakaran hutan dan penyelamatan. Selama pelatihan
berlangsung, seorang pelatih akan membutuhkan ketrampilan-ketrampilan
seperti :

 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 berbentuk ibadah,
 Mendorong pengambilan keputusan dan pembuatan rencana tindak lanjut,
 Mendidik dan meningkatkan kualitas pelatihan,
 Menegakkan disiplinitas peserta.

Pelatih harus memperhitungkan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan
timbul, seperti :

 Kondisi sosial (kelas, pendidikan, jabatan, budaya, generasi),
 Kualitas individu (kepandaian, karakter, prasangka, dll),
 Mood (depressi, kekawatiran, kemarahan, harapan, antusiasme),
 Pengetahuan dan sikap yang bertentangan dengan isi pelajaran,
 Kemampuan untuk mengaplikasikan hal-hal teoritis, adaptasi pengetahuan

dan informasi kealam situasi nyata adalah tujuan akhir pelatihan - oleh
karena itu pelatih harus menciptakan motivasi belajar yang selalu optimal,

 Mengantisipasi seluruh pertanyaan yang kemungkinan akan muncul dan
mengatasi tingkat kedisiplinan peserta.
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2. TEKNIS PELAKSANAAN PELATIHAN DILAPANGAN

2.1. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

2.1.1 SSFFMP-Uni Eropa

 Menyediakan biaya operasional pelatihan & set peralatan desa
yang akan diserahkan (Gambar 1),

 Menyediakan buku tulis, pena, buku materi, topi pet, kaos untuk
peserta dan Spanduk, spidol, papan tulis putih untuk pelatihan,

 Menyiapkan dokumen pelatihan, antara lain : “Formulir informasi
pribadi untuk peserta pelatihan”, “Absen peserta”, “Daftar hadir
konsumsi”, “Formulir pembayaran uang transportasi”,

 Untuk pelatihan desa baru, menyiapkan Surat Berita Acara Serah
Terima peralatan dengan tiga tanda tangan beserta stempel :
a. “SSFFMP- UNI EROPA” : yang menyerahkan peralatan,
b. “DINAS KEHUTANAN PROVINSI” : yang mengetahui,
c. “DESA PENERIMA” (kepala desa atau yang mewakili) yang

menerima peralatan.

2.1.2 Dinas Kehutanan Kabupaten (OKI, MUBA & Banyuasin)

 Memastikan & menjaga kwalitas pelaksanaan pelatihan,
 Memastikan pendistribusian set peralatan benar-benar sampai ke

desa,
 Menyediakan kendaraan untuk mobilisasi set peralatan desa, tetapi

jika tidak tersedia SSFFMP-UNI EROPA akan menyiapkan biaya
untuk penyewaan,

 Menentukan dan memilih calon desa yang akan menjadi peserta
pelatihan berdasarkan dengan kriteria yang telah ditentukan,

 Memastikan desa yang dituju agar siap jadi tempat pelatihan,
 Memastikan kedatangan peserta dari desa lokasi pelatihan, serta

peserta dari desa sekitarnya,
 Memastikan tiap Kepala Desa yang datang membawa stempel desa

terutama sebelum hari penutupan pelatihan,
 Menyiapkan air minum kemasan gelas untuk pelatihan,
 Menyiapkan bahan bakar (minyak tanah) dengan biaya dari

SSFFMP – UNI EROPA untuk praktek kombinasi kebakaran dan
penyelamatan.

2.1.3 Desa Tempat Pelatihan

 Menyiapkan logistik pelatihan yang sesuai (makan, minum, snack)
dengan biaya dari SSFFMP – UNI EROPA melalui pelatih
kabupaten,

 Menyediakan ruang pelatihan yang bisa dipakai (disesuaikan
dengan kondisi) misal balai desa, kelas sekolah, rumah Kepala
Desa,
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 Penginapan untuk pelatih dan peserta dari desa lain yang
membutuhkan,

 Memastikan set peralatan desa tetap dalam kondisi aman selama
diatas kendaraan (dijaga hansip),

 Mencari 3 orang anak sebagai pembantu/fasilitator untuk teori &
praktek P3K, dengan biaya honor dari SSFFMP – UNI EROPA.

2.1.4 Peserta Pelatihan

 Tiap kepala desa memastikan anggota yang menjadi peserta
pelatihan, untuk datang tepat pada waktunya,

 Tiap kepala kepala desa menyiapkan stempel desa untuk “Berita
Acara Serah Terima Peralatan”,

 Tiap desa memastikan kualitas & kuantitas set peralatan yang
diterima,

 Tiap desa harus patuh pada peraturan & tata tertib yang ditetapkan
selama pelatihan.

2.2 Tahapan Pelaksanaan Pelatihan

Desa yang ikut pelatihan merupakan desa yang terpilih dan dianggap
memenuhi kriteria baik dari proyek maupun Dinas Kehutanan Kabupaten.
Desa yang terpilih dan ikut pelatihan akan menerima bantuan pelatihan
dan peralatan.

Pelatihan desa baru dilaksanakan selama 3 hari penuh baik teori diruangan
maupun praktek lapangan. Peserta pelatihan berasal dari 3 desa terpilih
dalam 1 kecamatan dan salah satu dari 3 desa tersebut menjadi tempat
pelatihan. Jumlah peserta pelatihan, setiap desa mengirimkan 11 orang
shingga jumlah peserta setiap kali pelatihan sebanyak 33 sampai 35 orang
termasuk kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa lainnya.

Dalam pelatihan penyegaran, desa yang mengikuti pelatihan tidak
mendapatkan bantuan peralatan lagi. pelatihan penyegaran hanyalah
bersifat mengulangi pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun
yang lalu dan mempelajari materi tambahan yang terbaru.

Pelatihan penyegaran yang diadakan oleh proyek SSFFMP hanya desa
yang berasal dari tiga kabupaten prioritas (OKI, MUBA, Banyuasin).
Pelatihan penyegaran dilaksanakan selama 2 hari penuh (teori kelas &
praktek lapangan) sedangkan peserta pelatihan berasal dari 6 desa
berdekatan dan salah satu desa menjadi tempat pelatihan, jumlah peserta
pelatihan terbatas setiap desa 9 orang sehingga totalnya antara 54 hingga
55 orang, termasuk kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa
lainnya. Tiap desa harus mengikutsertakan ≤ 2 orang perempuan dan
peserta harus mengikuti pelatihan dengan serius & disiplin. Berikut urutan
kegiatan dalam pelaksanaan pelatihan :
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a. Pra Pelatihan

 Peserta diminta datang ke tempat pelatihan ± jam 08.00 WIB,
 Peserta diminta hanya membawa kaos kaki dan kebutuhan pribadi,
 Untuk pelatihan penyegaran peserta harus memakai perlengkapan

individu secara lengkap seperti helm, werpak, sepatu, kacamata,
kopel, sarung tangan dan peples,

 Setiap peserta diminta membawa parang pribadi untuk praktek.

b. Registrasi

 Pemasangan spanduk pelatihan,
 Pembagian buku tulis, pena dan formulir biodata kepada peserta,
 Peserta mengisi formulir biodata yang telah dibagikan, formulir ini

harus diisi dengan jelas (menggunakan huruf balok) karena
berguna dalam pembuatan piagam. Pelatih harus mengecek ulang
formulir biodata (nama & tempat tanggal lahir),

 Biodata yang telah diisi harus dikembalikan kepada pelatih,
sebagai tanda bukti peminjaman werpak dan sepatu PDL dari
masing-masing set desa (untuk desa baru),

 Werpak & sepatu PDL yang dipinjam harus langsung dipakai.
Kades & Sekdes tidak meminjam werpak dan sepatu PDL karena
telah memakai seragam dinas pemerintahan,

 Peserta yang telah memakai werpak & sepatu PDL harus kembali
segera ke ruang pelatihan,

 Pembagian buku materi, topi pet & baju kaos, kemudian persiapan
pembukaan pelatihan, sedangkan pelatihan penyegaran hanya
mendapatkan buku materi dan baju kaos saja.

“HARUS DITEGASKAN” kepada peserta, bahwa :

 Werpak & sepatu PDL yang mereka pakai hanyalah bersifat
pinjaman, maka setelah pelatihan selama 3 hari perlengkapan
tersebut harus dikembalikan kepada kepala desa,

 Setiap peralatan termasuk perlindungan individu menjadi inventaris
desa, bukan milik perorangan kecuali buku materi, buku tulis,
pena, topi pet & kaos.

c. Pembukaan

 Usahakan setiap pembukaan pelatihan dihadiri oleh camat setempat
atau yang mewakili,

 Setelah pembukaan selesai harus ditutup dengan pembacaan do’a.

d. Penyampaian Materi teori

Seluruh materi untuk desa baru disampaikan selama 3 hari penuh
sedangkan penyegaran hanya 2 hari sesuai jadwal pelatihan, Pelatihan
secara teori dilakukan didalam ruangan. Metode pelatihan
menggunakan metode kekeluargaan dan sistem bergantian. System
bergantian dimaksud adalah setiap penyampaian satu materi dilakukan
oleh seluruh pelatih yang ada saat itu (setiap pelatih hanya
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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. Metode sangat efektif
mengingat pada saat penyampaian materi, peserta akhirnya lebih focus
dan tidak merasa monoton karena adanya pergantian suara dari pelatih.

Gambar 2. Buku materi selalu diperbaharui

Adapun materi yang disampaikan pada saat pelatihan teori yaitu: sifat-
sifat dan prilaku api, struktur organisasi komando dan keamanan,
metode-metode pemadaman, system radio komunikasi dan pelaporan,
peraturan dan perundang-undangan, peralatan tangan, serta
penyelamatan korban didaerah operasi.

e. Pembentukan Regu

 1 desa menjadi 1 regu,
 Komandan regu (DANRU) ditunjuk oleh masing-masing kepala

desa, tapi jika ada DANRU yang formal maka dialah yang menjadi
DANRU,

 Nama-nama anggota regu ditulis di kertas dengan spidol (1 warna 1
regu), lalu ditempel di dinding.
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Gambar 3. Contoh pembagian regu saat pelatihan

2.3 Pelaksanaan Pelatihan Praktek

2.3.1. Praktek Baris berbaris

Pokok materi yang diberikan antara lain sikap siap, hadap kiri, hadap
kanan, balik kanan, sikap hormat, dan yang paling penting cara laporan
komandan regu (DANRU).

Pelaksanaan praktek baris berbaris dilakukan setelah teori diruangan dan
sebelum praktek sekat bakar. Adapun tempat praktek biasanya dilakukan
didepan atau disekitar ruang belajar.

Photo 2. Pelatihan Baris Berbaris

2.3.2. Praktek Pembuatan Sekat Bakar

Kegiatan pembuatan sekat bakar dilakukan setelah praktek baris berbaris
dan rehat kopi. Lokasi pelatihan dicari dan siapkan oleh pelatih dan
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didampingi kepala desa setempat untuk menentukan persetujuan lokasi.
Daerah yang akan dibuat sekat akan lebih baik jika didaerah yang bertanah
keras, berbahan bakar rapat dengan sedikit rumput ilalang. Lokasi praktek
tidak boleh terlalu jauh dari tempat teori (maksimal 1 km), Setelah lokasi
ditentukan, pelatih membuat tanda batas lokasi sekat yang akan dibuat
oleh masing-masing regu. Ada sistematika kerja dalam praktek pembuatan
sekat :

 Pelatih menjelaskan tujuan dari praktek pembuatan sekat bakar. salah
satu pelatih harus menjadi Komandan Api (DANPI) untuk
memberikan contoh kepada regu yang ada,

 Pembagian jarak pembuatan sekat bakar tiap regu disesuaikan dengan
jumlah anggotanya,

 Tiap regu membentuk barisan sebelum ke lokasi praktek dan dipimpin
oleh DANRU masing-masing,

 Tiap DANRU melapor pada DANPI mengenai jumlah regu &
peralatan, menerima perintah, informasi rekomendasi dan
mengevaluasi praktek,

 Regu tetap terkoordinasi dan tetap dalam barisan selama perjalanan ke
lokasi,

 Keamanan dan keselamatan kerja haruslah selalu diutamakan serta
menjadi tanggung jawab bersama.

Pembagian peralatan dalam pembuatan sekat bakar harus bersifat fleksibel
dan diatur berdasarkan jumlah anggota dan jumlah alat yang ada. Peralatan
saat pelatihan desa baru dipinjamkan dari masing-masing set desa yang
akan diserahkan. Sedangkan untuk pelatihan penyegaran, peralatan praktek
hanya meminjan dari set desa yang menjadi tempat pelatihan. Adapun
contoh pembagian peralatan untuk praktek pembuatan sekat seperti table
dibawah.

Tabel 4. Pembagian alat kepada regu saat praktek pembuatan sekat bakar

Desa tempat pelatihan harus menyiapkan parang untuk pembuatan sekat
bakar, saat praktek DANRU tidak boleh memegang peralatan, ia
bertanggung jawab atas keselamatan kerja regunya serta memastikan sekat
bakar dibuat dengan baik. Pelatih harus menjelaskan jumlah dan jenis
peralatan yang akan dibawa tiap regu. Termasuk fungsi dan tata cara
penggunaannya.

Urutan kinerja peralatan pada saat pembuatan sekat sesuai dengan
fungsinya meliputi : - Parang untuk menebas bahan bakar dan membuka

CONTOH PEMBAGIAN PERALATAN UNTUK REGU REGU
REGU I (10 orang) REGU II (11 orang) REGU III (12 orang)
Helm (10)
Sarung Tangan (10)
Parang (03)
Cangkul Garu (03)
Garu Api (03)

Helm (11)
Sarung Tangan (11)
Parang (03)
Cangkul Garu (04)
Garu Api (03)

Helm (12)
Sarung Tangan (12)
Parang (03)
Cangkul Garu (04)
Garu Api (04)
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sekat, - Garu api untuk menarik sisa tebasan, - Cangkul Garu untuk
membersihkan sisa tegakan, tunggul dan akar.

Lebar sekat bakar minimal 3 meter, dan harus bersih sampai terlihat warna
tanah serta bagian atas sekat tidak ada lagi terdapat cabang, ranting atau
daun yang dapat menjadi akses penyebaran api.

Photo 3. Skema dan pembagian regu dalam pembuatan sekat bakar

2.3.3. Praktek P3K

Praktek P3k dibagi menjadi tiga bagian yakni “Patah Tulang”,
”Pendarahan”, & ”Posisi Miring Stabil (PMS)” untuk korban pingsan.
Pelaksanaan praktek P3K, setiap regu harus melakukan ketiga macam
praktek tersebut dan tiap regu diberi waktu dalam 1 macam materi ≤ 15
menit, setelah itu regu diputar berdasarkan urutan praktek yang harus
dilakukan.

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

Photo 4. Pembagian regu untuk praktek P3K (desa baru)
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2.3.4. Praktek Kombinasi Pemadaman dan Penyelamatan Korban

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

Sebelum kegiatan kelokasi, regu dibariskan dan menunggu perintah dari
masing-masing DANRU. Setelah DANRU mendapat perintah dari DANPI
atau menerima informasi kejadian bencana maka DANRU harus lapor
kepada DANPI (jumlah regu, peralatan, perubahan situasi dan kejadian
penting) sebelum, pada saat dan setelah praktek berjalan.

DANRU tidak boleh memegang peralatan, melainkan bertanggung jawab
atas keselamatan kerja regunya serta memastikan tugas dilaksanakan
dengan baik.

Pembagian regu dan peralatan untuk praktek kombinasi pemadaman dan
penyelamatan korban, diatur berdasarkan jumlah anggota dan jumlah alat
yang ada. Peralatan saat pelatihan desa baru dipinjamkan dari masing-
masing set desa yang akan diserahkan kecuali peralatan P3K yang
dipinjamkan dari pelatih. Sedangkan untuk pelatihan penyegaran,
peralatan praktek hanya meminjan dari set desa yang menjadi tempat
pelatihan.

CONTOH PEMBAGIAN PERALATAN REGU PEMADAM DAN P3K
REGU I (12 orang) REGU II (11 orang) REGU III (10 orang)
REGU PEMADAM REGU PEMADAM REGU P3K

 Helm (12)
 Sarung Tangan (12)
 Pompa Punggung (3)
 Pemukul Api (8)

 Helm (11)
 Sarung Tangan (11)
 Pompa Punggung (3)
 Pemukul Api (7)

 Regu Penyelamat /
P3K hanya
membawa kotak
P3K

Tabel 5. Pembagian alat untuk praktek kombinasi pemadaman dan
evakuasi korban
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Tehnik pemadaman yang dipakai adalah teknik 2-1 yang artinya 2
pemukul api dan 1 pompa punggung.

Photo 5. Pemadaman dengan teknik 2-1

Teknik Pencarian dan Penyelamatan Korban (Regu P3K) :

 3 orang korban (orang yang sama pada saat praktek P3K), berada
diluar sekat bakar & pembakaran,

 Regu P3K hanya membawa perlengkapan pertolongan,
 Setiap kali korban menemukan korban, DANRU wajib melapor pada

DANPI,

 Jika 1 korban ditemukan, maka 3 orang anggota regu memberi
pertolongan. Kemudian anggota regu lainnya mencari korban berikut.

Photo 6. Penyelamatan Korban di Daerah Operasi

2.4 Penyerahan Alat dan Penyelesaian Administrasi

Sebelum peralatan diserahkan, “Surat Berita Acara Serah Terima“ harus
ditandatangani dan di stempel secara lengkap oleh 3 pihak (SSFFMP,
Dinas Kehutanan Provinsi, Desa Penerima).

Jumlah Peralatan yang dibagikan kepada masing-masing desa sesuai
dengan Surat Berita Acara Serah Terima. Pembagian ”Uang Transportasi”
untuk peserta dilakukan pada waktu sebelum penutupan.
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3 EVALUASI PELATIHAN DAN PERALATAN

Setiap kabupaten mempunyai cara, kemampuan dan jumlah pelatih yang
berbeda-beda dalam melaksanakan pelatihan, oleh karena itu kegiatan
evaluasi dilakukan agar dapat mempermudah jalannya pelatihan secara
terpadu pada setiap kabupaten tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas
yang ada.

Evaluasi pelatihan kali ini merupakan evaluasi lanjutan dari tahun
sebelumnya. Pada tahun lalu, evaluasi difokuskan pada kegitan pelatihan
secara teknis yang menyangkut tentang fisik perlakuan pelatihan itu
sendiri. Sedangkan pada tahun ini, evaluasi dilakukan secara administratif
yang menyangkut tentang mekanisme pelatihan dimulai pada perencanaan
hingga penyelesaian.

Berdasarkan pengamatan dan penilaian dilapangan, diperoleh bahwa
pelatihan pada umumnya berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa hal
yang harus dan dianggap masih perlu diperhatikan salah satunya seperti
jumlah desa setiap satu kali pelatihan, jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan dari satu desa, dan lain-lain. Untuk lebih jelas lihat pada table 6
dan gambar 4.

No. DESKRIPSI OKI MUBA BANYUASIN

1
Penyusunan
Jadwal Pelatihan

Sangat Baik Cukup Baik

2
Penentuan dan
Penggabungan
Desa Pelatihan

Sangat Baik Cukup Baik

3
Kelengkapan
Peserta

Sangat Baik Kurang Baik

4 Mutu Pelatihan Sangat Baik Baik Baik

5
Pengelolaan
Pelatihan di
Lapangan

Sangat Baik Baik Baik

Tabel 6. Pelaksanaan pelatihan di tiga kabupaten prioritas

Penjelesan:

1. Penyusunan Jadwal Pelatihan meliputi; Ketepatan dan penetapan
waktu pelatihan,

2. Penentuan dan penggabungan desa pelatihan meliputi; Jumlah desa
dalam satu kali pelatihan, jumlah desa yang menginap, jumlah peserta
dari regu desa

3. Kelengkapan peserta meliputi; Keseimbangan kehadiran jumlah desa
dan peserta selama pelatihan

4. Mutu Pelatihan meliputi; sistematika dan penerapan teknis pelatihan
5. Pengelolaan pelatihan di lapangan meliputi; pengorganisiran desa dan

peserta dilokasi pelatihan
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Gambar 4. Diagram Pelaksanaan pelatihan di tiga kabupaten prioritas

Setiap satu kali pelatihan penyegaran terdiri dari 6 desa dan setiap desanya
mengirimkan anggota sebanyak 9 orang sehingga total peserta setiap
pelatihan sebanyak 54 orang. Dari jumlah tersebut rata-rata sebagian
bermalam dilokasi pelatihan mengingat jarak antara desa tempat pelatihan
dengan asal desa mereka cukup berjauhan

3.1 Evaluasi di Kabupaten OKI

Pada tahun 2007 Kabupaten Ogan Komering Ilir telah
menyelesaikan pelaksanaan pelatihan penyegaran
sebanyak 48 regu/desa.

3.1.1. Penyusunan Jadwal Pelatihan

Kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan jika telah tersusun jadwal, waktu
dan lokasi pelatihan. Perubahan jadwal pelatihan biasanya disebabkan
karena kurang mampunya mengelola pelatihan dilapangan. Penyusunan
jadwal pelaksanaan pelatihan di kabupaten OKI dibuat sangat baik dan
terjadwal secara sistematis.
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3.1.2. Peserta dan Pelatih

Selama sembilan kali kegiatan pelatihan, ada 6 kali pelatihan yang diikuti
oleh 6 desa dan 3 kali pelatihan diikuti oleh 4 desa, namun jumlah peserta
tetap 9 orang dari masing-masing desa dan semua itu telah sesuai dengan
jadwal yang direncanakan.

Pelatih berasal dari Dinas Kehutanan Kabupaten OKI, nama-nama pelatih
yang aktif yaitu:
1. Junaidi, SP,
2. Yangcik Hendry, SH,
3. Teguh.

3.1.3. Mutu Pelatihan

Pelatihan Penyegaran dilakukan selama 2 hari penuh dan pelatihan untuk
desa baru dilakukan selama 3 hari penuh. Pelatihan dilakukan secara teori
dan praktik. Pelatihan praktek yang dilakukan ada tiga macam yakni;
Praktek Pembuatan Sekat Bakar, Praktek Penyelamatan korban (P3K), dan
praktek kombinasi pemadaman dan evakuasi korban kecelakaan didaerah
bencana.

Perkembangan pelatihan setelah evaluasi dan rekomendasi pada tahun lalu
mendapatkan respon yang baik dan penuh kemajuan secara signifikan,
terlebih lagi dengan adanya evaluasi tahun lalu pihak kabupaten OKI
merasa terpacu dan meningkatkan kompetensi pelatihan menuju harapan
yang lebih baik. Apalagi pengalaman musim kemarau tahun 2006
menjadikan bahan penunjang dalam menyukseskan pemadaman kebakaran
dimasa mendatang.

Sebelum praktek kelapangan peserta dibagi menjadi 6 regu (setiap regu 9
orang), kemudian menentukan komandan regu masing-masing, selanjutnya
dilatih baris-berbaris. Pada saat pelatihan kebakaran dan P3K yang
dilaksanakan selama dua hari, ada 3 macam praktek pokok yang
dilakukan, yaitu :

1. Praktek Pembuatan Sekat Bakar; Peralatan yang digunakan saat
praktek diambil dari set desa (hanya desa tempat pelatihan), seperti
yang diketahui satu set desa memiliki 7 cangkul garu dan 7 garu api.
Sehingga dalam pembagiannya setiap regu hanya mendapatkan 1 atau
2 buah peralatan dalam satu jenis, selebihnya meminjam/memakai
parang dari desa tempat pelatihan;

2. Praktek P3K di daerah Operasi; Materi yang dipraktekkan dalam P3K
yaitu Luka Pendarahan, Pingsan (Posisi Miring Stabil), & Patah
Tulang. Sehubungan dengan itu juga peserta pelatihan dibagi menjadi
3 regu (2 regu jadi 1) dan dibantu 3 orang lain untuk menjadi korban.
Sedangkan peralatan yang digunakan dipinjam dari kotak P3K pelatih;



Pelatihan Pengendalian Kebakaran Masyarakat Desa
Tahun 2007 : Evaluasi dan Rekomendasi

South Sumatra Forest Fire Management Project 21

3. Praktek Kombinasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban;
Praktek ini terdiri dari 5 regu jadi pemadam kebakaran dan 1 regu
menjadi regu penyelamat. Peralatan regu pemadam diambil dari set
desa tempat pelatihan yang mana dalam satu set desa hanya terdapat 3
Pompa punggung dan 7 Kepyok pemukul api. Oleh karena itu dalam
pembagiannya 2 regu mendapatkan masing-masing 2 buah kepyok
pemukul api dan 3 regu lainnya hanya mendapatkan 1 buah saja.
Sedangkan pompa punggung diberikan kepada 3 regu yang hanya
mempunyai 1 buah kepyok pemukul api. Selebihnya peserta masing-
masing regu yang tidak memegang peralatan disuruh membawa
cangkul garu dan garu api;

3.2 Evaluasi di Kabupaten MUBA

Pada tahun 2007 Kabupaten Musi banyuasin telah
menyelesaikan pelaksanaan pelatihan penyegaran
sebanyak 47 regu/desa, semula direncanakan 48 regu.

3.2.1. Penyusunan Jadwal Pelatihan

Kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan jika telah tersusun jadwal, waktu
dan lokasi pelatihan. Perubahan jadwal pelatihan biasanya disebabkan
karena kurang mampunya mengelola pelatihan dilapangan. Penyusunan
jadwal pelaksanaan pelatihan di kabupaten OKI dibuat cukup baik.

3.2.2. Peserta dan Pelatih

Selama delapan kali kegiatan pelatihan, dalam pengelompokan jumlah
desa dan jumlah peserta pelatihan masih belum merata. Bahkan jumlah
bisa dikatakan tidak seimbang jika jumlah peserta mencapai 72 orang
dalam satu kali pelatihan.

Ada 3 kali pelatihan yang diikuti oleh 8 desa dan 1 kali pelatihan diikuti
oleh 7 desa, 1 kali pelatihan diikuti oleh 5 desa, 2 kali pelatihan diikuti
oleh 4 desa, 1 kali pelatihan diikuti oleh 3 desa. Berkaitan dengan hal itu
juga akhirnya jumlah peserta yang datang pun berirama, tidak 9 orang dari
setiap desa. Selama pelatihan di MUBA terdapat 1 desa yang tidak mau
ikut lagi pelatihan penyegaran dengan alasan pelatihan penyegaran sudah
diikutinya beberapa kali, sehingga merasa monoton.

Pelatih berasal dari Dinas Kehutanan Kabupaten OKI, nama-nama pelatih
yang aktif yaitu:
1. Sazili,
2. 2. Oscar Devi Presta,
3. R. Ridwan S.,
4. Menandar
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3.2.3. Mutu Pelatihan

Pelatihan Penyegaran dilakukan selama 2 hari penuh. Pelatihan dilakukan
secara teori dan praktik. Pelatihan praktek yang dilakukan ada tiga macam
yakni; Praktek Pembuatan Sekat Bakar, Praktek Penyelamatan korban
(P3K), dan praktek kombinasi pemadaman dan evakuasi korban
kecelakaan didaerah bencana.

Setelah evaluasi dan rekomendasi pada tahun lalu ternyata masih belum
mendapatkan respon yang lebih baik walaupun telah mencoba semaksimal
mungkin. Hal ini dapat dilihat dari jumlah desa yang direncanakan dilatih
terdapat 1 desa yang tidak datang.

Penyampaian materi saat teori masih dilakukan dengan cara setiap satu
materi hanya disampaikan oleh satu orang pelatih. Sebelum praktek
kelapangan peserta dibagi menjadi beregu (setiap regu 9 orang), kemudian
menentukan komandan regu masing-masing, selanjutnya dilatih baris-
berbaris. Pada saat pelatihan kebakaran dan P3K yang dilaksanakan
selama dua hari, ada 3 macam praktek pokok yang dilakukan, yaitu :

1. Praktek Pembuatan Sekat Bakar; Peralatan yang digunakan saat
praktek diambil dari set desa (hanya desa tempat pelatihan), seperti
yang diketahui satu set desa memiliki 7 cangkul garu dan 7 garu api.
Tetapi pada kenyataannya di desa Tanjung Agung Utara, untuk
cangkul garu cuma ada 4 sedangkan garu api hanya 6 buah. Sehingga
dalam pembagiannya setiap regu hanya mendapatkan 1 garu api
dan/atau cangkul garu, sedangkan parang yang dipinjam dari desa
tempat pelatihan hanya cukup 2 buah untuk setiap regu selebihnya
kebanyakan tidak membawa peralatan;

2. Praktek P3K di daerah Operasi; Materi yang dipraktekkan dalam P3K
yaitu Luka Pendarahan, Pingsan (Posisi Miring Stabil), & Patah
Tulang. Sehubungan dengan itu juga peserta pelatihan dibagi menjadi
3 regu (2 regu digabung jadi 1 regu) dan dibantu 3 orang pembantu
yang diambil diluar dari peserta untuk menjadi korban. Sedangkan
peralatan yang digunakan dipinjam dari kotak P3K pelatih;

3. Praktek Kombinasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban;
Praktek ini jumlah regu dibuat menjadi 3 regu jadi pemadam
kebakaran dan 3 regu menjadi regu penyelamat. Peralatan regu
pemadam diambil dari set desa tempat pelatihan yang mana dalam satu
set desa hanya terdapat 3 Pompa punggung dan 7 Kepyok pemukul api.
Oleh karena itu dalam pembagiannya 4 regu mendapatkan masing-
masing 1 atau 2 buah kepyok pemukul api dan 1 unit pompa
punggung. Selebihnya peserta yang tidak memegang peralatan disuruh
membawa cangkul garu dan garu api;
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3.3 Evaluasi di Kabupaten Banyuasin

Pada tahun 2007 Kabupaten Banyuasin telah
menyelesaikan pelatihan penyegaran sebanyak 52
regu/desa). Untuk 3 regu desa baru dilakukan oleh
proyek SSFFMP dengan Taman Nasional Sembilang.

3.3.1. Penyusunan Jadwal Pelatihan

Kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan jika telah tersusun jadwal, waktu
dan lokasi pelatihan. Perubahan jadwal pelatihan biasanya disebabkan
karena kurang mampunya mengelola pelatihan dilapangan. Jadwal
pelatihan di kabupaten Banyuasin sedikit terlambat dibanding dua
kabupaten lainnya namun pelaksanaannya baik dan terjadwal.

3.3.2. Peserta dan Pelatih

Selama dua belas kali kegiatan pelatihan, dalam pengelompokan jumlah
desa dan jumlah peserta pelatihan masih belum merata. Jumlah desa pada
saat pelatihan di kabupaten Banyuasin merupakan kebalikan dari jumlah
desa saat pelatihan di Muba. Jika di Muba terlalu banyak jumlah desa dan
jumlah peserta dalam satu kali pelatihan, sedangkan di banyuasin Jumlah
desa dan jumlah peserta terlalu sedikit sehingga lebih banyak makan
waktu.

Selama dua belas kali kegiatan pelatihan, ada 6 kali pelatihan yang diikuti
oleh 3 desa, 5 kali pelatihan yang diikuti oleh 6 desa dan 1 kali pelatihan
diikuti oleh 4 desa, namun jumlah peserta tetap 9 orang dari masing-
masing desa dan semua itu telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Pelatih berasal dari Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuasin, nama-nama
pelatih yang aktif yaitu:
1. Dawami, SP,
2. Sarnubi Yusuf,
3. Yulizar,
4. Suroto,

3.3.3. Mutu Pelatihan

Pelatihan Penyegaran dilakukan selama 2 hari penuh dan pelatihan untuk
desa baru dilakukan selama 3 hari penuh. Pelatihan dilakukan secara teori
dan praktik. Pelatihan praktek yang dilakukan ada tiga macam yakni;
Praktek Pembuatan Sekat Bakar, Praktek Penyelamatan korban (P3K), dan
praktek kombinasi pemadaman dan evakuasi korban kecelakaan didaerah
bencana.

Perkembangan pelatihan setelah evaluasi dan rekomendasi pada tahun lalu
mendapatkan respon yang cukup baik dan ada kemajuan walaupun masih
ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal.
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Dengan adanya evaluasi tahun lalu pihak kabupaten banyuasin merasa
terpacu dan meningkatkan kompetensi pelatihan menuju harapan yang
lebih baik.

Sebelum praktek kelapangan peserta dibagi menjadi 3 regu (setiap regu 9
orang), kemudian menentukan komandan regu masing-masing, selanjutnya
dilatih baris-berbaris. Pada saat pelatihan kebakaran dan P3K ada 3 macam
praktek pokok yang dilakukan, yaitu :

1. Praktek Pembuatan Sekat Bakar; Peralatan yang digunakan saat
praktek diambil dari set desa (hanya desa tempat pelatihan), seperti
yang diketahui satu set desa memiliki 7 cangkul garu dan 7 garu api.
Sehingga dalam pembagiannya setiap regu hanya mendapatkan 2 atau
3 buah peralatan dalam satu jenis, selebihnya meminjam/memakai
parang dari desa tempat pelatihan;

2. Praktek P3K di daerah Operasi; Materi yang dipraktekkan dalam P3K
yaitu Luka Pendarahan, Pingsan (Posisi Miring Stabil) dan Patah
Tulang. Sehubungan dengan itu juga peserta pelatihan dibagi menjadi
3 regu dan dibantu 3 orang lain untuk menjadi korban. Sedangkan
peralatan yang digunakan dipinjam dari kotak P3K pelatih;

3. Praktek Kombinasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban;
Praktek ini terdiri dari 2 regu jadi pemadam kebakaran dan 1 regu
menjadi regu penyelamat. Peralatan regu pemadam diambil dari set
desa tempat pelatihan yang mana dalam satu set desa hanya terdapat 3
Pompa punggung dan 7 Kepyok pemukul api. Oleh karena itu dalam
pembagiannya setiap regu mendapatkan masing-masing 3 atau 4 buah
kepyok pemukul api dan pompa punggung hanya 1 dan 2 untuk satu
regu yang. Selebihnya peserta masing-masing regu yang tidak
memegang peralatan disuruh membawa cangkul garu dan garu api.

3.4. Evaluasi Secara Keseluruhan

1. Pelatihan kebakaran dan P3K tingkat masyarakat desa dimulai pada 20
Februari 2007 dan dilaksanakan sebanyak 29 kali pelatihan untuk 152
desa (29 kali pelatihan penyegaran yang diikuti 147 desa dan 2 kali
pelatihan desa baru yang diikuti 5 desa) dengan total peserta
keseluruhan sekitar 1227 orang.

2. Pelatihan dilakukan secara teori dan praktek yang dilatih oleh kader
pelatih dari Dinas Kehutanan Kabupaten dan pelatih SSFFMP.
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3. Seluruh desa / regu yang akan mengikuti pelatihan penyegaran tidak
membawa alat sama sekali kecuali pakaian pribadi dan perlengkapan
individu. Tapi terkadang peserta yang datang juga ada yang tidak
membawa pakaian perlengkapan individu.

4. Pada Pelatihan Penyegaran No. M-6 di Kabupaten MUBA, desa
Bayung Lencir pada tahun ini tidak berminat mengikuti pelatihan
penyegaran karena desa tersebut berkeinginan pelatihan bertempat
didesa mereka, selain itu pelatihan penyegaran sudah didapat beberpa
kali sehingga desa tersebut lebih memprioritaskan bidang kegiatan lain
yang dianggap lebih benefit.

5. Mutu pelatihan dan kelengkapan peserta di kabupaten Muba dan
Banyuasin terjadi penurunan, sedangkan di kabupaten OKI meningkat
secara signifikan.

6. Desa Kaliberau kabupaten Muba mengharapkan adanya penambahan
jumlah peralatan dan masih perlu diadakan pelatihan kebakaran,
mengingat luasan desa mereka terbagi dalam beberapa dusun yang
letaknya berjauhan.

7. Peralatan kebakaran milik regu desa di tiga kabupaten prioritas mulai
ada yang rusak dan hilang baik disengaja maupun tidak sengaja.

8. Pengalaman kebakaran pada tahun 2006, regu desa yang telah terlatih
bergerak sendiri tanpa ada komando dari kecamatan khususnya jika
kebakaran terjadi disekitar aset desa.

9. Pelatihan penyegaran pada tahun 2007 terjadi penurunan kualitas.
Pelatihan kebakaran dan P3K pada beberapa desa prioritas menjadi
kurang diutamakan, karena bantuan tersebut dianggap lebih kecil
dibanding bantuan dari komponen lainnya seperti bantuan sapi, traktor,
dan lain sebagainya.
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4 REKOMENDASI PELATIHAN DAN PERALATAN

4.1 Rekomendasi di Kabupaten OKI

1. Penyampaian materi harus lebih fokus pada isi pokok suatu materi.
Pelatih dari Dinas Kehutanan Kabupaten OKI (Yangcik Hendry, SH).
Masih perlu mendalami dan melihat tata cara penyampaian materi dari
pelatih yang lebih terdahulu/senior.

2. Setiap desa yang akan mengikuti pelatihan penyegaran, Selain
membawa pakaian perlengkapan individu hendaknya membawa
peralatan seperti; parang 5 buah, kepyok pemukul api 2 buah, dan
pompa punggung 3 unit. Peralatan tersebut dimaksud selain untuk
praktek, agar pihak kabupaten secara tidak langsung dapat memeriksa
apakah peralatan yang telah didistribusikan masih baik atau sudah
rusak dan sudah dipakai atau belum.

3. Penentuan desa yang akan bermalam dilokasi pelatihan hendaknya
desa yang mempunyai radius perjalanan diatas 1 jam dari asal desa ke
tempat pelatihan. Karena kebanyakan dan biasanya apabila perjalanan
masih satu jam kebawah, para peserta tidak ingin menginap melainkan
pulang kerumah masing-masing. Kecuali untuk daerah sungai atau
laut.

4. Sebelum musim kemarau, lakukan inventarisir peralatan yang ada pada
masing-masing desa, jika ada yang rusak atau hilang segera anggarkan
dana untuk penggantian peralatan tersebut. Mengingat regu kebakaran
tidak boleh beroperasi jika tidak memiliki peralatan lengkap.

4.2 Rekomendasi di Kabupaten MUBA

1. Dalam penyampaian materi hendaknya, setiap satu materi disampaikan
oleh seluruh pelatih dengan cara rolling agar pelatih dapat menghemat
tenaga dan peserta yang mengikuti tidak bosan atau monoton.

2. Jumlah desa yang akan mengikuti pelatihan penyegaran tidak boleh
lebih dari 6 desa atau 54 orang, agar penyampaian materi dan
penegakan disiplin peserta dapat terjaga dengan baik.
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3. Setiap desa yang akan mengikuti pelatihan penyegaran, para
anggotanya harus membawa pakaian perlengkapan individu, parang 5
buah, kepyok pemukul api 2 buah, dan pompa punggung 3 unit.
Peralatan tersebut dimaksud selain untuk praktek, agar pihak
kabupaten secara tidak langsung dapat memeriksa secara simbolis,
apakah peralatan yang telah didistribusikan masih baik atau sudah
rusak dan sudah dipakai atau belum.

4. Penentuan desa yang akan bermalam dilokasi pelatihan hendaknya
desa yang mempunyai radius perjalanan diatas 1,5 jam dari asal desa
ke tempat pelatihan. Karena kebanyakan dan biasanya apabila
perjalanan masih satu jam kebawah, para peserta tidak ingin menginap
melainkan pulang kerumah masing-masing. Kecuali untuk daerah
sungai atau laut.

5. Pada pelatihan No. M-6 yaitu desa Bayung Lencir harus diberikan
pelatihan penyegaran pada tahun berikutnya, walaupun proyek
SSFFMP sudah tidak memberikan bantuan lagi.

6. Sebelum musim kemarau, lakukan inventarisir peralatan yang ada pada
masing-masing desa, jika ada yang rusak atau hilang segera anggarkan
dana untuk penggantian peralatan tersebut. Mengingat regu kebakaran
tidak boleh beroperasi jika tidak memiliki peralatan lengkap.

4.3 Rekomendasi di Kabupaten Banyuasin

1. Penyampaian materi harus lebih fokus pada isi pokok materi. Jumlah
desa yang akan mengikuti pelatihan penyegaran tidak boleh kurang
dari 6 desa atau 54 orang, agar waktu dan biaya pelatihan tidak terlalu
besar.

2. Dua orang pelatih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Banyuasin (Yulizar dan Suroto) hendaknya belajar dan melihat tata
cara penyampaian materi dari pelatih yang lebih terdahulu/senior
seperti Dawami, Sp serta harus diberikan lagi pelatihan TOT agar
tingkat percaya diri dan penguasaan materi lebih baik.

3. Setiap desa yang akan mengikuti pelatihan penyegaran, selain
membawa pakaian perlengkapan individu hendaknya membawa
peralatan seperti; parang 5 buah, kepyok pemukul api 2 buah dan
pompa punggung 3 unit. Peralatan tersebut dimaksud selain untuk
praktek, agar pihak kabupaten secara tidak langsung dapat memeriksa
apakah peralatan yang telah didistribusikan masih baik atau sudah
rusak dan sudah dipakai atau belum.
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4. Penentuan desa yang akan bermalam dilokasi pelatihan hendaknya
desa yang mempunyai radius perjalanan diatas 1 jam dari asal desa ke
tempat pelatihan. Karena kebanyakan dan biasanya apabila perjalanan
masih satu jam kebawah, para peserta tidak ingin menginap melainkan
pulang kerumah masing-masing. Kecuali untuk daerah sungai atau
laut.

5. Sebelum musim kemarau, lakukan inventarisir peralatan yang ada pada
masing-masing desa, jika ada yang rusak atau hilang segera anggarkan
dana untuk penggantian peralatan tersebut. Mengingat regu kebakaran
tidak boleh beroperasi jika tidak memiliki peralatan lengkap

4.4 Rekomendasi Secara Keseluruhan

1. Setiap desa yang akan mengikuti pelatihan penyegaran, harus
membawa parang 5 buah, kepyok pemukul api 2 buah, pompa
punggung 3 unit dan masing-masing anggota membawa atau memakai
pakaian lengkap individu. Peralatan tersebut dimaksud selain untuk
praktek, agar pihak kabupaten secara tidak langsung dapat memeriksa
secara simbolis, apakah peralatan yang telah didistribusikan masih baik
atau sudah rusak dan sudah dipakai atau belum.

2. Para kader pelatih harus memastikan bahwa peserta yang mengikuti
pelatihan membawa dan memakai perlengkapan individu secara
lengkap selama pelatihan berlangsung. Pastikan semua desa yang
direncanakan harus datang dan ikut pelatihan, baik desa baru atau pun
penyegaran.

3. Penentuan desa yang akan bermalam dilokasi pelatihan hendaknya
desa yang mempunyai jarak radius perjalanan diatas 1,5 jam dari asal
desa ke tempat pelatihan. Karena kebanyakan dan biasanya apabila
perjalanan masih satu jam kebawah, para peserta tidak ingin menginap
melainkan pulang kerumah masing-masing. Kecuali untuk daerah
sungai atau laut.

4. Setiap kepala desa harus mengambil dan mengumpulkan kembali
seluruh peralatan kebakaran dan disimpan didalam gudang, supaya
terhindar dari penyalah gunaan peralatan dan jika ada peminjaman
maka harus ada sistem pinjam pakai di dalam manajemen
pergudangan.

5. Untuk mengantisipasi dan memelihara aset sumber daya yang sudah
ada disetiap kabupaten, pada saat mendekati musim kemarau,
hendaknya pihak kabupaten secara rutin menginventarisir/mengecek
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ulang/mendata baik peralatan ataupun regu desa yang telah diberikan
bantuan. Jika ada yang rusak atau hilang segera anggarkan dana untuk
penggantian peralatan tersebut. Mengingat regu kebakaran tidak boleh
beroperasi jika tidak memiliki peralatan lengkap

6. Penentuan desa tempat pelatihan dan desa yang akan digabung dalam
satu pelatihan di Kabupaten OKI, Muba atau Banyuasin hendaknya
telah mengantisipasi seluruh permasalahan kecil dilapangan, salah
satunya jarak tempuh antara desa asal mereka dengan desa tempat
pelatihan, situasi jalan baik darat maupun sungai/laut, termasuk sumber
daya/fasilitas untuk pelatihan yang ada didesa tersebut.

7. Jika seandainya proyek SSFFMP masih berlanjut pada tahun 2008,
hendaknya bantuan untuk desa-desa prioritas harus dibatasi dan bentuk
bantuan pun harus berdasarkan tujuan utama proyek.

8. Mengingat Proyek SSFFMP-Uni Eropa berakhir pada tahun 2007,
sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan telah terbentuk sebanyak 202
regu yang dilengkapi peralatan kebakaran dan P3K, maka untuk
menindak lanjuti kegiatan dari proyek SSFFMP pada tahun 2008,
hendaknya pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten atau pun kota
hingga tingkat kecamatan dan desa harus mulai
menganggarkan/merencanakan anggaran dana untuk biaya pelatihan
penyegaran, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, dana operasional
pemadaman, honor dan sistem asuransi untuk anggota regu yang sudah
ada. Dengan kata lain pemerintah daerah hendaknya memasukkan
anggaran rencana ini kedalam salah satunya anggaran APBD
(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), khususnya untuk kabupaten
Banyuasin dan MUBA.
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5 MOBILITAS REGU MASYARAKAT DESA

5.1 Sebaran Regu dan Peralatan kebakaran

Sejak tahun 2003 Proyek SSFFMP telah melakukan pelatihan kebakaran
untuk masyarakat desa sebanyak 202 desa dengan total anggota 2.500
orang yang tersebar pada sembilan kabupaten dan kota di Provinsi
Sumatera Selatan.

Adapun sebaran regu desa yang dimaksud yaitu: di Kabupaten Ogan
Komering Ilir 48 Desa, Musi Banyuasin 48 Desa, Banyuasin 55 Desa,
Ogan Ilir 9 Desa, Muara Enim 15 Desa, Musi Rawas 12 Desa, Ogan
Komering Ulu 6 Desa, Lahat 5 Desa, dan Kota Pagar Alam 4 Desa.

Peta 1. Sebaran jumlah desa yang telah memiliki regu kebakaran

Seluruh regu desa telah dilengkapi dengan set peralatan kebakaran dan
P3K yang menjadi inventaris desa. Adapun jumlah peralatan yang telah
diserahkan kepada desa-desa tersebut yaitu 4200 unit peralatan tangan,
3000 set perlengkapan individu, 600 unit pompa punggung, 400 unit radio
HT dan 200 set kotak P3K

Untuk daerah perairan, proyek SSFFMP telah memberikan bantuan sarana
transportasi untuk patroli kebakaran sebanyak 6 unit perahu ketek untuk 6
desa prioritas dan 1 unit speedboat untuk Manggala Agni Daops OKI.
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Peta 2. Sebaran peralatan kebakaran untuk regu masyarakat desa

Peta 3. Sebaran perahu ketek yang ada didesa prioritas

5.2 Sebaran Posko Kebakaran

Setelah para camat dan staf kecamatan mengikuti pelatihan tingkat
manajer, proyek SSFFMP memberikan bantuan pemasangan posko di
kantor kecamatan sebanyak 18 kecamatan yang tersebar ditiga kabupaten
prioritas. Adapun lokasi posko yang dimaksud yaitu; 6 posko kecamatan di
kabupaten OKI (Posko kecamatan Air Sugihan, Posko kecamatan cengal,
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Posko kecamatan Mesuji, Posko kecamatan Pampangan, Posko kecamatan
Tulung Selapan, dan Posko kecamatan Mesuji Makmur); 6 posko
kecamatan di kabupaten MUBA (Posko kecamatan Babat Toman, Posko
kecamatan Batanghari Leko, Posko kecamatan Lais, Posko kecamatan
Sungai Keruh, Posko kecamatan Sungai Lilin, dan Posko kecamatan
Lalan); 6 posko kecamatan di kabupaten Banyuasin (Posko kecamatan
Banyuasin III, Posko kecamatan Betung, Posko kecamatan Muara Padang,
Posko kecamatan Muara Telang, Posko kecamatan Rambutan, dan Posko
kecamatan Talang Kelapa).

Photo 7. Pelatihan tingkat manajer

Peta 4. Sebaran posko yang dilengkapi peralatan kebakaran
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Setiap posko kecamatan kabupaten dan posko provinsi yang telah terlatih
diberikan set peralatan kebakaran yang menjadi inventaris masing-masing
pihak. Jumlah peralatan posko yang telah diserahkan sebanyak; 22 set
radio base station beserta tower antena 20 meter, 50 unit radio HT, 280
unit peralatan tangan, 200 set perlengkapan individu, 50 unit pompa
punggung, 30 set kotak P3K dan 20 set mesin pompa bertekanan tinggi.

Peta 5. Sebaran pompa slip-on tank

Untuk posko di tiga kabupaten prioritas dan posko provinsi termasuk
Manggala Agni daops OKI dan dinas kehutanan kabupaten Ogan Ilir, telah
didistribusikan masing-masing 1 unit pompa slip-on tank yang dilengkapi
dengan selang dan nosel.

5.3 Sistem Komando Operasi Kebakaran

Uni Eropa bukanlah organisasi tetap di Indonesia, oleh karena itu kami
tidak boleh membuat suatu struktur paralel tersendiri. Namun kami
mendukung instansi-instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan dan
kompetensi dalam organisasi yang telah baku di Indonesia.

Dengan menggunakan teori Buttom-up, komponen pengendalian
kebakaran telah membentuk/membantu ditingkat desa - tingkat kecamatan
- tingkat kabupaten - hingga provinsi, yang mana fungsi regu desa sebagai
tulang punggung pemadaman kebakaran dilapangan, kecamatan sebagai
komando untuk regu yang ada didesa, kabupaten sebagai komando untuk
kecamatan, provinsi untuk memberikan komando kepada kabupaten.

Secara struktural, organisasi komando didalam pemerintahan sangat jelas
dimulai dari provinsi hingga tingkat lapangan atau regu masyarakat desa.
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Gambar 5. Contoh garis komando untuk tiga kabupaten prioritas

Sistem komando pengendalian kebakaran berdasarkan struktur
pemerintahan dari provinsi hingga tingkat lapangan akan menjadi lebih
mudah dalam memobilisasi regu masyarakat desa ketika terjadi kebakaran.
Tanpa mempertanyakan : Dimana? Siapa? Berapa? dan Bagaimana?.
Namun sebagai penggerak dilapangan seperti kabupaten dan kecamatan
harus lebih aktif menjadi motor pengendali regu yang ada didesa.

Banyaknya lembaga dan organisasi yang menangani masalah kebakaran
serta seringnya terjadi tumpang tindih dan saling melimpahkan tanggung
jawab pada saat terjadi bencana kebakaran, mengakibatkan kurang
efektifnya pengendalian kebakaran secara operasional.

Gambar 6. Garis komando dalam struktur pemerintahan
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5.4 Mobilisasi Regu Dengan Struktur dan Sistem Komunikasi

Bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan bencana
tahunan yang akan selalu terjadi sekalipun menggunakan alat dan
teknologi yang canggih. Sadar atau tidak sadar yang perlu dilakukan mulai
sekarang ini adalah bagaimana cara mengantisipasi agar kebakaran yang
terjadi pada saat musim kemarau tidak terlalu parah.

Fenomena kebakaran yang terjadi di Sumatera Selatan tidak terlepas dari 3
faktor yang mengakibatkan bahaya kebakaran, yakni; Kemarau, Gambut
dan Sonor. Tanpa diundang ketiga faktor tersebut selalu berinteraksi pada
waktu yang bersamaan.

Gambar 7. Faktor penyebab bahaya kebakaran

Penanganan bencana kebakaran pada tahun 2006 di Sumatera Selatan
dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang mewakili
Gubernur Sumatera Selatan sekaligus sebagai Panglima dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Banyaknya jumlah titik api dan
asap, pemerintah dituntut bergerak cepat untuk mengatasinya.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan melibatkan
berbagai pihak baik pusat, provinsi dan kabupaten, perusahaan HTI,
perusahaan perkebunan serta regu masyarakat desa terlatih yang dibantu
oleh proyek SSFFMP.
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Secara struktural, mobilisasi regu desa yang terlatih masih belum
sepenuhnya dimanfaatkan termasuk peralatannya. Walaupun sebenarnya
regu masyarakat sangat berperan aktif pada saat bencana kebakaran
terutama kebakaran yang berada disekitar desa mereka dan melindungi
aset yang dimiliki. Masih kurangnya dimanfaatkan regu dan peralatan
yang ada didesa dikarenakan ketidakjelasan komando secara struktural dari
atas hingga ke tingkat lapangan, terutama ditingkat kabupaten dan
kecamatan banyak yang tidak aktif.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus menjadi tanggung jawab
bersama. Walapun masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dinas-dinas
terkait ketika terjadi kebakaran. Terlebih lagi, belum dimantapkannya
lembaga yang menangani masalah kebakaran didaerah.

Gambar 8. Sistem alur komando dalam provinsi

Dengan struktur pemerintahan yang sudah ada, sebenarnya sistem
komando operasional kebakaran dalam memobilisasi regu desa sudah
sangat jelas. Bantuan proyek SSFFMP mulai dari regu desa, posko untuk
kecamatan, posko kabupaten dan posko provinsi, sudah cukup
menjelaskan siapa yang memerintah/diperintah dan siapa yang bekerja
dilapangan. Namun struktur yang dibangun oleh proyek SSFFMP secara
struktural masih belum di formalkan. Sehingga ketika terjadi kebakaran
masih simpang siur tentang bagaimana, dimana dan siapa yang bertugas
ketika terjadi bencana kebakaran.
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Peta 6. Lokasi regu masyarakat desa dan posko

Berikut sistem komando operasi kebakaran yang telah dibangun oleh
proyek SSFFMP dan perlu di formalkan dari posko tingkat provinsi, posko
di tiga kabupaten prioritas, dan posko di 18 kecamatan.

Gambar 9. Sistem komando di tiga kabupaten prioritas
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Dalam pengendalian kebakaran perlu dibuat beberapa standar pokok yang
jelas yaitu: standar kegiatan dan standar biaya, kemudian standar-standar
tersebut menjadi bahan untuk menyusun prosedur tetap pengendalian
kebakaran hutan dan lahan. Desa-desa yang telah dilengkapi peralatan dan
anggota yang terlatih di provinsi Sumatera Selatan yaitu:

Gambar 10. Daftar desa yang memiliki regu dan peralatan kebakaran

Gambar 11. Desa yang berada dibawah 12 kecamatan (6 posko kecamatan)
di Kabupaten Ogan Komering ilir



Pelatihan Pengendalian Kebakaran Masyarakat Desa
Tahun 2007 : Evaluasi dan Rekomendasi

South Sumatra Forest Fire Management Project 39

Gambar 12. Desa yang berada dibawah 9 kecamatan (6 posko kecamatan)
di Kabupaten Musi Banyuasin

Gambar 13. Desa yang berada dibawah 11 kecamatan (6 posko kecamatan)
di Kabupaten Banyuasin



Pelatihan Pengendalian Kebakaran Masyarakat Desa
Tahun 2007 : Evaluasi dan Rekomendasi

South Sumatra Forest Fire Management Project 40

Sistem komando dalam mobilisasi regu harus didukung dengan sistem
komunikasi baik tingkat posko provinsi, kabupaten, kecamatan hingga
regu masyarakat desa yang ada dilapangan.

Gambar 14. Sistem komunikasi dalam pengendalian kebakaran sesuai
dengan struktur komando

DPRD Sumsel harus mendukung peningkatkan kegiatan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan melalui Dinas Kehutanan Provinsi dan
Kabupaten, serta meningkatkan kemampuan regu-regu terlatih dari
masyarakat desa dalam melaksanakan pengendalian kebakaran secara
efektif.

Belum ada asuransi jiwa untuk anggota regu jika terjadi kecelakaan hingga
meninggal saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran.

Setiap kabupaten harus menyiapkan anggaran untuk pengendalian
kebakaran hutan dan lahan. Contoh, Dishut Kabupaten OKI telah
mengajukan anggaran APBD untuk tahun 2007 :

o Operasional gugus tugas SIKLAH (data hot spots & cuaca) : Rp.
6.120.000,-

o Pembuatan leaftlet, maklumat dan alat Bantu penyuluhan : Rp.
12.000.000,-

o Pengadaan peralatan pemadaman : Rp. 225.000.000,-
o Patroli pemantauan hot spots dan pemadaman : Rp. 67.200.000,-
o Operasional pemadaman bagi regu masyarakat desa terlatih sebanyak

10 regu selama 10 hari : Rp. 225.000.000,-
o Operasional pemadaman untuk regu Manggala Agni dan Polhut Dishut

sebanyak 5 regu (75 orang) selama 10 hari : Rp. 300.000.000,-
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Photo 8. Regu masyarakat desa yang berada di Sumatera Selatan.

2500 Anggota masyarakat desa yang telah terlatih merupakan aset
Sumatera Selatan, oleh karena itu jangan sia-siakan aset yang telah
dimiliki. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi pertama kali yang
memiliki anggota regu kebakaran terbanyak dibanding provinsi lain di
Indonesia. Jika jumlah tersebut tidak dipelihara dan dijaga maka anggota
yang telah ada akan menjadi seperti anak yatim piatu, jika itu terjadi maka
akan sia-sia bantuan dari proyek SSFFMP selama ini. Lebih parah lagi,
semua anggota regu beserta peralatannya sedikit demi sedikit akan hilang
bagai ditelan bumi.
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LAMPIRAN

DATA PELATIH YANG AKTIF PADA TAHUN 2007

No. Nama Instansi
Jenis

Kelamin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DR. H. M. Nicolas R, DESS
Hairul Pansah, S.Hut
Rivai Komara
Junaidi, SP
Yangcik Hendry, SH
Teguh
Sazili
Oscar Devi Presta
R. Ridwan S
Menandar
A. Dawami, SP
Zarnubi Yusuf
Yulizar
Suroto
Alwasi, SH
Ir.Maryana
Rio Victory

SSFFMP
SSFFMP
SSFFMP

Dishut OKI
Dishut OKI
Dishut OKI

Dishut MUBA
Dishut MUBA
Dishut MUBA
Dishut MUBA

Dishutbun Banyuasin
Dishutbun Banyuasin
Dishutbun Banyuasin
Dishutbun Banyuasin

Dishut Muaraenim
Disbun Muaraenim

PT. GBS

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L

DATA PELATIHAN PENYEGARAN TAHUN 2007

No.
O : OKI
M : MUBA
B : Banyuasin

Tanggal Kecamatan

Nama Desa

 Desa Tempat Pelatihan (TP)
 Desa yang pulang setiap malam
 Desa yang bermalam di lokasi

Peserta
per
Desa

Total
Peserta

O-1
Kamis dan
Jumat
22-23/02/07

Mesuji
dan
Mesuji Makmur

 Surya Adi (TP)
Marga Bakti
 Jaya Bakti
 Catur Tunggal
 Sumber Mulya
 Cahaya Mulya

9
9
9
9
9
9

54

O-2

Senin dan
Selasa
26-27/02/07

Mesuji
dan
Mesuji Makmur

 Pematang Suka Tani (TP)
Mukti Karya
 Surya Karta
 Bina Karsa
 Bina Tani
 Beringin Jaya

9
9
9
9
9
9

54

O-3
Jumat dan
Sabtu
02-03/03/07

Pedamaran,
Teluk Gelam,
Lempuing Jaya
Dan
Kayuagung
Kota

 Suka Pulih (TP)
Mulya Guna
 Panca Tunggal Benawa
Muara Burnai I
Muara Burnai II
 Kota Raya

9
9
9
9
9
9

54

O-4
Selasa dan
Rabu
06-07/03/07

Cengal

 Cengal (TP)
 Kampung Lian Cengal
 Pelimbangan
 Talang Rimba

9
9
9
9

36
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O-5
Jumat dan
Sabtu
09-10/03/07

Pampangan
dan
Jejawi

 Ulak Kemang (TP)
 Tapus
 Kuro
 Lubuk Ketepeng
 Tanjung Aur
 Talang Cempedak

9
9
9
9
9
9

54

O-6
Rabu dan
Kamis
14-15/03/07

Pangkalan
Lampam

 Sungai Bungin (TP)
 Sukaraja
 Darat
 Perigi
 Air Rumbai
 Riding

9
9
9
9
9
9

54

O-7
Sabtu dan
Minggu
17-18/03/07

Pampangan,
Pangkalan
Lampam
dan
Tulung Selapan

 Deling (TP)
 Secondong
 Jermun
 Penanggoan Duren
 Jerambah Rengas
 Lebung Hitam Darat

9
9
9
9
9
9

54

O-8
Rabu dan
Kamis
21-22/03/07

Tulung Selapan

 Ujung Tanjung (TP)
 Lebung Gajah
 Simpang Tiga
 Simpang Tiga Sakti

9
9
9
9

36

O-9
Senin dan
Selasa
26-27/03/07

Air Sugihan

 Kerta Mukti (TP)
 Nusantara
 Banyu Biru
 Bukit Batu

9
9
9
9

36

M-1
Selasa dan
Rabu
20-21/02/07

Lais

 Purwosari (TP)
 Epil
 Lais
 Tanjung Agung Timur
 Tanjung Agung Barat
 Tanjung Agung Utara
 Teluk Kijing I
 Teluk Kijing II

9
9
9
9
9
9
9
9

72

M-2
Kamis dan
Jumat
22-23/02/07

Sungai Keruh

 Rantau Sialang (TP)
 Tebing Bulang
 Suka Lali
 Kertayu
 Pagar Kaya
 Talang Mandung
 Rukun Rahayu
Mekar Jaya

9
9
9
9
9
9
9
9

72

M-3
Selasa dan
Rabu
27-28/02/07

Babat Toman,
Bintialo
dan
Sanga Desa

 Beruge (TP)
 Sereka
 Tanjung Raya
 Bangun Sari
 Sungai Angit
 Pinggap
 Pengaturan
 Lubuk Buah

9
9
9
9
9
9
9
9

72

M-4
Kamis dan
Jumat
01-02/03/07

Keluang
dan
Sungai Lilin

 Gajah Mati (TP)
 Babat Banyuasin
 Langkap
 Tanjung Kerang
 Loka Jaya
 Tenggaro
 Supat

9
9
9
9
9
9
9

63

M-5
Selasa dan
Rabu
06-07/03/07

Bayung Lencir
dan
Bintialo

 Kaliberau (TP)
 Pangkalan Tungkal
 Lubuk Bintialo
 Pangkalan Bulian
 Ulak Embacang

9
9
9
9
9

45

M-6
Selasa dan
Rabu
13-14/03/07

Bayung Lencir
 Bayat Ilir (TP)
 Bayung Lencir
Muara Bahar

9
9
9

45
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 Pagar Desa
 Pangkalan Bayat

9
9

M-7
Rabu dan
Kamis
21-22/03/07

Bayung Lencir

Mangsang (TP)
Muara Merang
 Pulai Gading
Muara Medak

9
9
9
9

36

M-8
Selasa dan
Rabu
27-28/03/07

Lalan
 Karang Agung (TP)
 Jaya Agung
 Suka Makmur

9
9
9

27

B-1
Selasa dan
Rabu
06-07/03/07

Rantau Bayur
 Tanjung Menang (TP)
 Sejagung
 Sri Jaya

9
9
9

27

B-2
Jumat dan
Sabtu
09-10/03/07

Rambutan
 Sako (TP)
 Gelebak Dalam
 Pangkalan Gelebak

9
9
9

27

B-3
Selasa dan
Rabu
13-14/03/07

Talang Kelapa
 Suka Damai (TP)
 Banyu Urip
 Suka Tani

9
9
9

27

B-4
Jumat dan
Sabtu
16-17/03/07

Pulau Rimau
 Senda Mukti (TP)
 Buana Murti
 Tirta Mulya

9
9
9

27

B-5
Rabu dan
Kamis
21-22/03/07

Muara Padang
dan
Makarti Jaya

 Sumber Makmur (TP)
 Purwodadi
Margo Mulyo
 Tirta Kencana
 Pendowo Harjo
 Delta Upang

9
9
9
9
9
9

54

B-6
Senin dan
Selasa
26-27/03/07

Banyuasin III
dan
Betung

 Biyuku (TP)
 Bengkuang
 Lubuk Lancang
 Kayuara Kuning
 Regan Agung
 Rimba Balai

9
9
9
9
9
9

54

B-7
Kamis dan
Jumat
29-30/03/07

Pulau Rimau
dan
Rambutan

 Durian Gadis (TP)
 Suka Pindah
 Plajau
 Bentayan
 Keluang
 Teluk Tenggulang

9
9
9
9
9
9

54

B-8
Selasa dan
Rabu
03-04/04/07

Banyuasin II
dan
Muara Telang

Muara Telang (TP)
 Terusan Tengah
 Talang Lubuk
 Sungsang II
 Sungai Semut
 Teluk Payoh

9
9
9
9
9
9

54

B-9
Selasa dan
Rabu
10-11/04/07

Makarti Jaya
dan
Muara Padang

 Upang Jaya (TP)
 Upang
 Upang Karya
 Timbul Jaya
 Jalur Mulya
 Beringin Agung

9
9
9
9
9
9

54

B-10
Jumat dan
Sabtu
13-14/04/07

Talang Kelapa
 Sako Makmur (TP)
 Limbang Mulya
 Pulau Muning

9
9
9

27

B-11
Selasa dan
Rabu
17-18/04/07

Muara Padang

 Sri Katon (TP)
 Sri Mulyo
 Sidoarjo
 Prajen Jaya

9
9
9
9

36

B-12
Jumat dan
Sabtu
20-21/04/07

Banyuasin I
 Rimba Jaya (TP)
 Budi Mulyo
 Sido Makmur

9
9
9

27
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