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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 2.1, “Support government agencies, private
companies, rural communities and other relevant stakeholders to improve
fire management capacity at province and district levels” 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, 18 June 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 May until August 2006, SSFFMP and the senior trainers from
relevant stakeholders have organized refresher trainings in fire
management and rescue for 126 crews from the local communities. In
addition, 20 new villages have been trained and equipped. These large
scale activities have been conducted for a total of 146 villages from the 3
fire-prone priority Districts (OKI, MUBA and Banyuasin).

Based firmly on the long-term field-based experience from Sumatra and
Kalimantan, 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. The 2006
training experience has shown that the new course on traditional fire use
(prescribed burning) makes the crews’ members confused as far as almost
all the villages are located in peat swamp areas; any burning activities in
the priority districts are against the Indonesian forest fire related
legislation regulations and will create haze and smoke emission. Therefore
it is strongly recommended to stop teaching prescribed burning.

Fire and rescue trainings have been controlled in different villages in order
to assess kindly but fermely the organization and the quality of the training
activities. Equipment warehouses have been checked as well. The findings
and assessments for 2006 and the necessary recommendations for 2007 are
explained in detail.
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SFFMP will end in December 2007 after having strongly contributed to
the building of a community-based fire organization with 197 trained and
equipped villages fire crews. In the expectation that forest fires will occur
despite prevention measures, more than 2350 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.

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
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 (the calculation of budget
requirements is given in the Annexes):

- Refresher trainings and equipment maintenance for the existing crews,
- Fire and rescue trainings and fire equipment for the new villages,
- 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

Dokumen ini disiapkan oleh South Sumatra Forest Fire Management
Project (SSFFMP) bantuan dana dari Uni Eropa yang menyampaikan
laporan tentang Perencanaan Pengendalian Kebakaran “Evaluasi dan
Rekomendasi” untuk PT. Golden Blossom Sumatra

Sesuai dengan rencana kerja (OWP), selama musim kemarau SSFFMP
merekrut satu tenaga ahli lokal yang berdedikasi sebagai spesialis
pengendalian kebakaran dan penyelamatan yang berpengalaman dalam
praktek operasional pengendalian bencana kebakaran ditingkat lapangan
termasuk pelatihan kebakaran.

Komponen Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan proyek SSFFMP
memberikan dukungan teknis pengendalian kebakaran kepada empat pilot
kebun (inti-plasma) PT. Golden Blossom Sumatra;

Kebun Inti Lematang Makmur
Kebun Inti Musi Makmur
Kebun Plasma Abab Makmur
Kebun Plasma Tanjung Kurung

Tujuannya agar dapat memuat perencanaan pengendalian kebakaran
kedalam rencana pengelolaan kebun. Berdasarkan kesepakatan kerjasama
antara proyek SSFFMP dan PT. Golden Blossom Sumatra No. MN098 /
EU Project / Perkebunan, pada tanggal 02 Maret 2007, kedua belah pihak
telah melakukan kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran, pelatihan
teknis pemadam kebakaran, pelatihan penyelamatan korban didaerah
operasi, pengembangan sumberdaya manusia, penyerahan dua set
peralatan kebakaran bantuan dari proyek SSFFMP untuk desa Prambatan
dan desa Tanjung Kurung, serta penyerahan satu set peralatan kebakaran
bantuan dari proyek SSFFMP untuk satu regu perusahaan PT. Golden
Blossom Sumatra (sebagai percontohan). Pihak perusahaan PT. Golden
Blossom Sumatra telah mengadakan pembelian perlengkapan peralatan
kebakaran untuk 30 anggota atau dua regu.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/3/2002,
tentang pedoman perizinan usaha perkebunan Bab V, pasal 19 huruf d,
yang berbunyi ; Perusahaan perkebunan wajib membuka lahan tanpa bakar
dan mengelolah sumberdaya alam secara lestari. Jika larangan tersebut
dilanggar maka sanksi yang diberikan adalah izin suatu perusahaan
tersebut akan dicabut.

Laporan ini merupakan hasil dari evaluasi dilapangan dan memberikan
beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan sebelum musim kemarau.
Regu inti diperusahaan merupakan tulang punggung dalam pengendalian
kebakaran pada seluruh wilayah PT. Golden Blossom Sumatra. Pasukan
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kebakaran dari masyarakat sekitar mempunyai peranan penting sebagai
sumber tenaga sukarelawan yang terlatih.

Tingginya tingkat resiko kebakaran pada perusahaan yang membuka lahan
tanpa bakar merupakan efek dari penerapan sistem zero burning. Hal ini
disebabkan tingginya muatan bahan bakar perhektar yang dibuat
rumpukan/ stacking. Selain itu resiko kebakaran didaerah gambut akan
meningkat dikarenakan keterbukaan lahan dan banyaknya jumlah kanal
yang dibuat, sehingga lahan gambut mengalami kekeringan dan rusaknya
fungsi tanah gambut sebagai resapan atau tangkapan air

Laporan ini secara rinci berisi tentang aspek-aspek teknis pencegahan
kebakaran di lahan perkebunan termasuk jalan masuk, sekat bakar, gudang
peralatan, menara pemantau, sumber air, dan peralatan pompa mesin
kebakaran. Penilaian pra penanggulangan dan penanggulangan kebakaran
juga dijelaskan disini, seperti struktur organisasi komando, sistem radio
komunikasi, prosedur operasi standar, dan tingkat bahaya kebakaran.
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai luas wilayah seluruhnya
±8.701.742 Ha, termasuk kawasan hutan, sungai, danau, daerah rawa,
gambut dan tepian pantai. Wilayah yang berkawasan gambut seluas 1,4
juta hektar atau 16,3% dari luas wilayah yang tersebar di lima kabupaten
yaitu: Ogan Komering Ilir (768.501.00 Ha), Musi Banyuasin (340.604.48
Ha), Banyuasin (252.706,52 Ha), Musi Rawas (34.126,00 Ha) dan
Muaraenim (24.104,00 Ha). (Bappeda Prov.Sumsel, 2007).

Sumberdaya hutan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian
Indonesia, baik secara lokal maupun nasional. Indonesia merupakan
negara yang sedang berkembang dan memiliki berbagai persoalan yang
harus diselesaikan secara serius, mulai dari masalah ekonomi, sosial dan
budaya, politik, dan masalah bencana yang datang bertubi-tubi dalam
beberapa tahun terakhir ini.

Kemerosotan nilai lingkungan hidup salah satunya dikarenakan adanya
upaya untuk mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya tanpa
diikuti upaya pelestarian terhadap lingkungan. Kemudian baru sebagian
kecil saja yang telah ditangani secara serius terhadap kondisi lingkungan
yang rusak disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir
setiap tahun.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup besar
untuk mendukung pengembangan dan pembangunan terutama dibidang
pertanian, kehutanan dan perkebunan. Pembangunan hutan tanaman
industri dan sistem konversi hutan menjadi perkebunan menyebabkan
defortasi bertambah luas. Perusahaan perkebunan di Provinsi Sumatera
Selatan yang tercatat menurut data tahun 2002 terdapat lebih kurang
sekitar 92 perusahaan yang tersebar pada 6 kabupaten dengan berbagai
macam bentuk usaha perkebunan yaitu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), INTI-PLASMA,
PIR-TRANS dan Perkebunan Besar Swasta Asing (PBSA), dengan luas
1.639.910 ha.

PT. Golden Blossom Sumatra merupakan salah satu perusahaan
perkebunan kelapa sawit dengan bentuk usaha pola kemitraan Inti-Plasma
yang berada di atas lahan gambut yang rawan kebakaran di kabupaten
Muaraenim.

Setiap terjadi kebakaran hutan, lahan dan kebun pada umumnya yang
selalu menjadi sorotan utama masyarakat luas adalah perusahaan Hutan
Tanaman Industri dan perkebunan, karena mereka merupakan salah satu
sumber yang dapat menimbulkan asap atau kebakaran lahan kebun. Hal ini
dikarenakan tidak sedikit perusahaan HTI dan perkebunan melakukan
penyiapan lahan dengan cara pembakaran.
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Gambar 1. Peta lokasi PT. Golden Blossom Sumatra

Berdasarkan kesepakatan kerjasama antara proyek SSFFMP dan PT.
Golden Blossom Sumatra No. MN098 / EU Project / Perkebunan, pada
tanggal 02 Maret 2007, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan
rencana kerjasama dalam rangka pelatihan dan pengadaan peralatan.

Upaya pencegahan kebakaran pada dasarnya merupakan bagian dari pola
perlindungan hutan dan kebun. Sebagai dasar untuk berpijak dalam
melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan di Indonesia
melalui Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 yang secara
khusus diatur dalam Bab V Tentang Perlindungan Hutan, Pasal 15 Ayat 1
s/d 4 yang secara ringkas yaitu:

 Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi
fungsinya

 Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk:

- Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan
hasil-hasilnya yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan
ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.

- Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan
hasil-hasilnya

 Untuk menjamin terlaksananya perlindungan tersebut dengan sebaik-
baiknya maka rakyat diikutsertakan.

Dalam rangka untuk mengantisipasi bahaya kebakaran di kawasan
perusahaan perkebunan dan dari hasil kesepakatan kerjasama, kedua belah
pihak telah melakukan berbagai kegiatan antara lain pelatihan pencegahan
kebakaran, pelatihan teknis pemadam kebakaran, pelatihan penyelamatan
korban didaerah operasi, pengembangan sumberdaya manusia, penyerahan
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dua set peralatan kebakaran bantuan dari proyek SSFFMP untuk dua regu
desa yang ada disekitar wilayah perusahaan yaitu desa Prambatan dan desa
Tanjung Kurung, serta penyerahan satu set peralatan kebakaran bantuan
dari proyek SSFFMP untuk satu regu perusahaan PT. Golden Blossom
Sumatra (sebagai percontohan). Sebagai timbal balik kerjasama, pihak
perusahaan PT. Golden Blossom Sumatra telah mengadakan pembelian
perlengkapan peralatan kebakaran untuk 30 anggota atau dua regu.

1.2. Wilayah Perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra

Luas wilayah perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Muaraenim No.691/KPTS/Pertanahan/2005 tanggal 16
Juni 2005, memiliki izin lokasi perkebunan seluas ± 16.000 hektar yang
berada di desa Prambatan dan desa Tanjung Kurung Kecamatan Penungkal
Abab Kabupaten Muaraenin.

Gambar 2. Peta luas wilayah perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra

Lokasi tanah seluas ± 16.000 hektar tersebut diperuntukan kebun inti 50 %
dan kebun Plasma 50 %. Hasil pengecekan dilapangan dan sesuai surat PT.
Golden Blossom Sumatra Nomor. 16/DU-EXT/VIII/2006 tanggal 4
September 2006 perihal Izin Usaha Perkebunan, maka Keputusan Bupati
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Muaraenim Nomor: 1144/KPTS/BUN/2006 tentang Izin Usaha
Perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra tanggal 6 Oktober 2006.
menyatakan dari luasan ± 16.000 hektar yang diberikan, lahan yang dapat
diusahakan atau direalisasikan hanya seluas ± 14.254 hektar yang terbagi ±
7.127 hektar kebun inti dan ± 7.127 hektar kebun plasma.

Wilayah PT. Golden Blossom Sumatra pada bagian barat berbatasan
dengan sungai Abab dan kebun karet milik masyarakat, pada bagian timur
berbatasan dengan hutan belukar galam dan persawahan milik masyarakat
yang berada dipinggir sungai lingkis dan sungai lematang, pada bagian
utara berbatasan dengan sawah dan sungai Musi, sedangkan pada bagian
selatan berbatasan dengan hutan galam yang belum digarap milik
perusahaan PT. Imogiri Raja Pratama dengan luas sekitar ± 8.000 hektar.

Pembukaan lahan dan pembangunan kebun milik PT. Golden Blossom
Sumatra dilakukan bertahap hingga tahun 2009. Adapun rencana
Pembukaan lahan dan pembangunan kebun serta rencana kerja PT. Golden
Blossom Sumatra telah disusun berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Muaraenim Nomor: 1144/KPTS/BUN/2006 tentang Izin Usaha
Perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra tanggal 6 Oktober 2006.

Rencana Kerja dan Pembukaan
Lahan/Pembangunan KebunNo

Jenis Kegiatan
Satuan

2006 2007 2008 2009
1.

2.
3.
4.

Tanam Kelapa
Sawit
Pembibitan
Parit/Kanal
Jalan

Ha

Ha
Km
Km

2.000

60
100
100

3.560

-
200
200

4.460

-
250
250

4.234

-
248
248

Tabel 1. Rencana kerja pembukaan lahan dan pembangunan kebun

Photo 1. Proses pembukaan lahan
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Pembukaan lahan sementara ini di prioritaskan pada kebun Inti Lematang
Makmur dan Kebun Plasma Abab Makmur. Sedangkan kebun inti Musi
Makmur dan kebun plasma Tanjung Kurung akan dimulai ketika kedua
kebun yang sedang digarap sekarang ini telah selesai dibuka dan ditanam.

Hingga saat ini wilayah yang telah digarap berkisar ± 35% dari total
keseluruhan, selebihnya akan dibuka pada tahun berikutnya. Pada lahan
yang belum terbuka terdapat bahan bakar jenis tegakan galam campur
semak belukar yang mempunyai tingkat kerapatan sangat tinggi. Sebagai
tahap awal dalam pembukaan lahan, pihak perusahaan telah membuat
akses dan kanal air yang berfungsi untuk jalan masuk dan pembatas petak
atau blok.

Photo 2. Jalan masuk menuju areal yang belum dibuka

Photo 3. Kanal diareal lahan yang belum dibuka
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PT. Golden Blossom Sumatra memiliki 2 kebun inti dan 2 kebun plasma
yakni:
- Kebun Inti Lematang Makmur
- Kebun Inti Musi Makmur
- Kebun Plasma Abab Makmur
- Kebun Plasma Tanjung Kurung

Gambar 3. Lokasi kebun inti dan plasma

Areal kerja atau areal tanaman didalam kebun inti dan plasma dibagi
berdasarkan blok, setiap blok terdapat petak dan setiap petak berukuran
lebar 340 meter dan panjang 1 kilo meter.

Kanal utama dibuat memanjang dari selatan ke utara menuju sungai musi,
sedangkan kanal kecil sebagai pembatas petak atau blok dibuat
memanjang dari barat ke timur menuju sungai lingkis dan lematang.
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Photo 4. Petak areal tanaman

Photo 5. Kanal utama yang menuju sungai musi

1.2.1 Kebun Inti Lematang Makmur

Luas wilayah kebun Inti Lematang Makmur ± 4.000 hektar yang terbagi
dalam lima divisi atau sektor. Areal yang telah digarap atau bahkan sudah
ditanam berada pada lokasi divisi 4 dan 5, sedangkan pada divisi 3, 2, dan
1 masih tahap proses pembukaan lahan dan pembuatan rumpukan atau
stacking. Namun pada divisi tersebut telah dibuat akses untuk jalan masuk
dan kanal air.
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Gambar 4. Lokasi Kebun Inti Lematang Makmur

Didalam kawasan kebun inti lematang makmur terdapat 1 kantor camp
induk dan 9 komplek perumahan karyawan. Adapun sebaran komplek
perumahan karyawan yaitu: divisi 1, 4 dan divisi 5 masing-masing terdapat
2 perumahan karyawan, sedangkan divisi 3 terdapat 1 camp induk dan 2
perumahan karyawan dan pada divisi 2 terdapat hanya 1 perumahan
karyawan.

Adapun luasan tanggung jawab baik untuk penanaman, pemeliharaan dan
pemanenan, divisi 1 bertanggung jawab sekitar 9 blok, divisi 2
bertanggung jawab sekitar 6 blok, sedangkan divisi 3, 4 dan divisi 5
masing-masing bertanggung jawab sekitar 10 blok tanaman.
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1.2.2 Kebun Inti Musi Makmur

Luas wilayah kebun Inti Musi Makmur ± 4.000 hektar yang terbagi dalam
lima divisi atau sektor. Areal Kebun Inti Musi Makmur sampai dengan
saat ini baru tahap proses pembuatan akses untuk jalan masuk dan kanal
air, sedangkan pembukaan lahan sekaligus pembuatan rumpukan rencanya
akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Gambar 5. Lokasi Kebun Inti Musi Makmur

Didalam kawasan kebun inti lematang makmur rencananya terdapat 1
kantor induk dan 7 komplek perumahan karyawan. Adapun letak sebaran
komplek perumahan karyawan yaitu: divisi 1 dan 5 rencananya masing-
masing terdapat 2 perumahan karyawan, sedangkan divisi 2, 3 dan divisi 4
rencananya masing-masing terdapat 1 perumahan karyawan. Pabrik kelapa
sawit rencananya akan dibangun pada divisi 2, sedangkan untuk kantor /
base camp induk berada pada divisi 3.

Adapun luasan tanggung jawab baik untuk penanaman, pemeliharaan dan
pemanenan, divisi 1 dan divisi 3 masing-masing bertanggung jawab sekitar
9 blok, divisi 2 bertanggung jawab sekitar 7 blok, divisi 4 bertanggung
jawab sekitar 6 blok, sedangkan divisi 5 bertanggung jawab sekitar 8 blok.
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Sehubungan belum dilakukannya proses pembukaan lahan pada kebun inti
Musi Makmur, maka secara struktural karyawan yang bekerja juga belum
ada (masih dalam rencana)

1.2.3 Kebun Plasma Abab Makmur

Luas wilayah kebun Plasma Abab Makmur ± 3.554 hektar yang terbagi
dalam empat divisi pada dua lokasi. Lokasi pertama yaitu seluas ± 2.800
hektar yang terbagi 3 divisi sedangkan lokasi kedua yaitu seluas ± 754
hektar yang berada pada divisi 4. Areal yang telah ditanami sawit terletak
pada divisi 1 dan 2, sedangkan divisi 3 dan 4 masih tahap proses
penyelesaian pembukaan lahan sekaligus pembuatan rumpukan.

Gambar 6. Lokasi Kebun Plasma Abab Makmur
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Didalam kawasan kebun plasma Abab makmur terdapat 1 camp induk dan
3 komplek perumahan karyawan. Jadi masing-masing divisi memiliki 1
komplek perumahan karyawan kecuali divisi 2 terdapat camp induk dan
rencana perumahan karyawan.

Adapun luasan tanggung jawab baik untuk penanaman, pemeliharaan dan
pemanenan, divisi 1 bertanggung jawab sekitar 9 blok, divisi 2
bertanggung jawab sekitar 6 blok, sedangkan divisi 3 dan 4 masing-masing
bertanggung jawab sekitar 7 blok.

1.2.4 Kebun Plasma Tanjung Kurung

Luas wilayah kebun Plasma Tanjung Kurung ± 2.700 hektar yang terbagi
dalam dua divisi atau sektor. Areal Kebun Plasma Tanjung Kurung sampai
dengan saat ini baru tahap proses pembuatan akses untuk jalan masuk dan
kanal air, sedangkan pembukaan lahan sekaligus pembuatan rumpukan
rencanya akan dilakukan pada tahun berikutnya serentak dengan kebun inti
Musi Makmur.

Gambar 7. Lokasi Kebun Plasma Tanjung Kurung
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Didalam kawasan kebun plasma Tanjung Kurung rencananya terdapat 1
kantor camp induk dan 2 komplek perumahan karyawan. Jadi masing-
masing divisi memiliki 1 perumahan karyawan, sedangkan kantor / camp
induk rencananya akan dibangun diperbatasan divisi.

Adapun luasan tanggung jawab baik untuk penanaman, pemeliharaan dan
pemanenan, masing-masing bertanggung jawab sekitar 12 blok.
Sehubungan belum dilakukannya proses pembukaan lahan pada kebun
plasma Tanjung Kurung, maka secara struktural karyawan yang bekerja
juga belum ada.

Karyawan yang bekerja pada PT. Golden Blossom Sumatra berjumlah
sekitar 590 orang yang terdiri dari 90 orang karyawan tetap dan 500 orang
pekerja lepas atau tidak tetap. Sumber karyawan hampir 70% berasal dari
desa sekitar perusahaan yaitu desa Prambatan, Tanjung Kurung, Karang
Agung dan desa lainnya, sedangkan 30% lagi merupakan hasil perekrutan
di Palembang.

1.3. Peraturan dan Perundang - Undangan

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya
terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber
hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi
serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu
pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu
pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, UU
No. 5 tahun 1990, UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 4
tahun 2001, PP No 45 tahun 2004 dan beberapa keputusan Menteri
Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen
Pengusahaan Hutan. Namun gangguan terhadap sumberdaya hutan terus
berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan menegaskan bahwa dalam rangka pencegahan
kebakaran hutan pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi,
kesatuan pengelolaan hutan lindung, izin pemanfaatan hutan, izin
penggunaan kawasan hutan dan hutan hak:
 melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
 menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
 menyiapkan regu-ragu pemadam kebakaran;
 membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
 mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan
 membuat sekat bakar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4/2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang
Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan menegaskan bahwa
setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan,
dan setiap usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
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pencegahan terjadinya kebakaran. Dalam pasal 14 mengharuskan untuk
menyiapkan :

 sistem deteksi dini untuk mengetahui kebakaran, alat pencegahan
kebakaran,

 prosedur operasional standar untuk mencegah dan menanggulangi
terjadinya kebakaran,

 perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan
menanggulangi terjadinya kebakaran,

 serta pelatihan penanggulangan kebakaran secara berkala.

Sebuah keputusan Direktur Jenderal PHPA (SK No. 243/Kpts/DJ-
VI/1994) menentukan bahwa perusahaan pemegang HPH dan HTI harus
membentuk anggota Satgasdamkarhut satpam hutan terdiri dari 10 hingga
20 orang. Rasio jumlah personil pemadam terhadap luas area di dalam
HPH ditentukan antara 1:2000 ha dan 1:5000 ha; dan di HTI antara 1:1000
ha dan 1:2000 ha. Seperti yang dinyatakan oleh MoE/UNDP, “Rasio
tersebut tidak mencukupi apa yang diperlukan untuk mengontrol
kebakaran vegetasi”.

Di dalam surat keputusan yang sangat berkaitan (SK No. 244/Kpts/DJ-
VI/1994), para personil pemadam kebakaran tersebut harus diperlengkapi
dengan peralatan seperti pemukul api, penggaruk api, gergaji mesin,
pompa punggung, mesin pompa air dengan selang (definisi dijelaskan
dalam lampiran Terminologi Manajemen Kebakaran). Namun sepeda
motor, traktor dan buldozer diklasifikasikan sebagai peralatan penunjang
yang dioperasikan oleh Pusdalkarhutlah (Pusat Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan), sehingga pemegang konsesi tidak perlu mensuplai
mereka.

Pemilik perusahaan juga perlu menuliskan dan mengimplementasikan
rencana pengendalian kebakaran lahan serta berpartisipasi di dalam
pencegahan dan pengendalian kebakaran vegetasi secara umum di areal
yang bersebelahan. Mutu perencanan seperti itu sangat bervariasi
tergantung dari kemampuan dan motivasi perusahaan.

Khusus untuk perusahaan perkebunan dan atau pertanian larangan tersebut
telah dibuat sangat jelas didalam Keputusan Menteri Pertanian No.
357/Kpts/HK.350/3/2002, tentang pedoman perizinan usaha perkebunan
Bab V, pasal 19 huruf d, yang berbunyi ; Perusahaan perkebunan wajib
membuka lahan tanpa bakar dan mengelolah sumberdaya alam secara
lestari. Jika larangan tersebut dilanggar maka sanksi yang diberikan adalah
izin suatu perusahaan tersebut akan dicabut.

UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan pasal 26 menyebutkan
bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya
pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup dan sanksi larangan
ini diatur dalam pasal 48 dan pasal 49.
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1.4. Maksud dan Tujuan Sasaran

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi
perencaan pengendalian kebakaran untuk PT. Golden Blossom Sumatra
adalah :

1. Agar perusahaan perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra dapat
dijadikan percontohan untuk perusahaan perkebunan lain, baik dari sisi
pengendalian, struktur komando maupun standarisasi peralatan yang
digunakan.

2. Dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran dan memaksimalkan
pencegahan secara teknis terutama pada daerah rawan kebakaran.

3. Meningkatkan integritas kerjasama antar perusahaan atau dengan
masyarakat lokal disekitar hutan atau kebun.

4. Meningkatkan efektifitas dan kualitas kerja dalam operasional
pengendalian kebakaran hutan

5. Terbentuknya suatu rencana kerja dan implementasinya dalam
pengendalian kebakaran

6. Terbentuknya sistem mekanisme kerja yang terkoordinir dengan badan
atau instansi terkait dalam usaha pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas.

7. Mempunyai struktur ogranisasi secara jelas dan tegas dalam bidang
pengendalian kebakaran

8. Dapat digunakan sebagai acuan/pedoman dalam hal pengendalian
kebakaran hutan pada suatu perusahaan.

Sedangkan sasaran laporan ini, secara umum ditujukan kepada seluruh
instansi yang terkait, perusahaan, masyarakat atau badan yang terkait
dengan kebakaran hutan di Indonesia dan secara khusus ditujukan kepada
perusahaan perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra yang berlokasi di
kabupaten Muaraenim.
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2. PENGENDALIAN KEBAKARAN UNTUK KAWASAN
PERKEBUNAN

Konvensi hutan bagi perkebunan sawit yang diikuti ambisi menjadi
pengekspor crude pal oil (CPO) terbesar di dunia merupakan salah satu
penyebab luluh lantaknya tutupan hutan di Indonesia. Dalam beberapa
dekade terakhir pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
berkembang sangat pesat, terlebih lagi permintaan pasar dunia meningkat
secara signifikan.

Saat ini minyak sawit dunia 85% dihasilkan dari Indonesia dan Malaysia.
Untuk meningkatkan produksi minyak sawit, pemerintah mencanangkan
program revitalisasi yang ditargetkan mencapai luasan satu juta hektar. Hal
itu untuk mendukung program bioenergi (biodisel dari minyak sawit).
Minyak kelapa yang berbuah dalam tandan-tandan tersebut beratnya bisa
mencapai 40-50 kg. Pada 100 kg bibit minyak biasanya dapat
menghasilkan 20 kg minyak, sementara itu satu hektar kelapa sawit bisa
menghasilkan 5.000 kg minyak mentah, atau sekitar 6.000 liter minyak
mentah, hal ini tentunya sangat menguntungkan bila ditanam di
perkebunan yang luas.

Photo 6. Pembibitan kelapa sawit PT. Golden Blossom Sumatra

Sehubungan semakin terbatasnya lahan keras di daerah daratan untuk
usaha perkebunan, sementara itu masih luasnya lahan gambut atau rawa
gambut yang berbentuk hamparan serta terhindar dari konflik dengan
masyarakat sekitar hutan, maka satu-satunya jalan untuk mengembangkan
kelapa sawit yaitu dilakukan pada daerah gambut atau rawa gambut.
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Lahan yang berada di wilayah PT. Golden Bossom Sumatra merupakan
lahan gambut yang mempunyai ketebalan antara 1 meter sampai dengan 4
meter. Jika kedalaman kanal yang dibuat telah melebihi 4 meter maka akan
ditemukan lapisan tanah lumpur.

Photo 7. Lahan gambut di wilayah PT. Golden Blossom Sumatra

Bencana kebakaran hutan, lahan dan kebun merupakan bencana alam yang
akan selalu terjadi pada setiap tahunnya terlebih lagi pada saat musim
kemarau panjang. Sadar atau tidak sadar yang perlu lakukan mulai
sekarang ini adalah bagaimana cara mengantisipasi agar kejadian
kebakaran tidak terlalu parah dibanding tahun sebelumnya. Namun semua
itu tidak cukup jika tidak dipikirkan persiapan dalam menghadapi musim
kemarau yang akan datang, baik persiapan jumlah orang, peralatan,
persiapan dana untuk tehnis operasional, serta termasuk kesiapan dari sisi
politis.

Proses terjadinya kebakaran hutan atau lahan tidak terlepas dari efek
samping kegiatan ulah manusia. Setiap terjadi kebakaran hutan, lahan dan
kebun pada suatu daerah selalu diawali dan dikarenakan adanya akses
jalan masuk yang dapat menuju kesuatu daerah tersebut. Sementara itu
setiap pelaku usaha yang akan membangun suatu perkebunan yang akan
melakukan pembukaan lahan selalu diawali dengan pembuatan akses atau
jalan masuk.

Sistem zero burning terkadang tidak sepenuhnya diterapkan oleh semua
perusahaan. Bukti penunjang bahwa konsesi perkebunan membersihkan
lahan dengan cara membakar dapat juga dilihat indikasinya dilapangan.
Penyalahgunaan dan penipuan yang dilakukan perusahaan dengan cara
pembuatan rumpukan sebagai tameng bahwa perusahaan tidak melakukan
pembakaran kerap kali terjadi dilapangan. Padahal sebaliknya terkadang
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dengan adanya rumpukan malah lebih sering perusahaan melakukan
pembakaran terkendali, dengan alasan supaya mendapatkan hasil yang
efektif dan sebagai salah satu upaya meminimalisir kejadian kebakaran
pada musim kemarau.

Perusahaan perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra merupakan salah
satu contoh perusahaan yang membuka lahan tanpa bakar atau
menggunakan sistem zero burning. Hal ini dapat dilihat dari hasil
pembukaan lahan, dimana bahan bakar dari tegakan yang telah
ditumbangkan langsung dibuat rumpukan atau stacking berbaris
memanjang dengan rapi. Jarak antar rumpukan berkisar ± 16 meter
sedangkan tinggi rumpukan antara 1 meter hingga ± 2 meter.

Photo 8. Pembukaan lahan sekaligus pembuatan rumpukan

Akibat bencana kebakaran tidak hanya berdampak pada faktor ekonomi
dan rusaknya sumber daya alam saja, namun juga merusak dan
menurunkan kualitas lingkungan hidup, baik dari skala lokal, regional
bahkan skala global.

Pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun pada dasarnya meliputi
pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi atau kegiatan pasca
kebakaran. Upaya pencegahan secara umum terdiri dari kegiatan
sosialisasi atau kampanye tentang kebakaran, pelatihan pengendalian
kebakaran dan membentuk jaringan kerjasama. Upaya penanggulangan
terdiri dari penetapan prosedur standar operasi (SOP), distribusi informasi,
mobilisasi sumber daya yang ada dan pelaksanaan aksi nyata dilapangan.
Sedangkan upaya rehabilitasi meliputi evaluasi operasional pemadaman
kebakaran, pendataan lokasi, menganalisa dan merehabilitasi lingkungan
termasuk infrastruktur.
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2.1. Tingkat Bahaya Kebakaran di Kawasan Perkebunan

Kebakaran hutan, lahan dan kebun merupakan indikator kurang mantapnya
pengelolaan suatu kawasan. Pada dasarnya kebakaran yang terjadi pada
akhir-akhir ini disebabkan oleh multifaktor yang sangat kompleks
mencangkup aspek fisik yang biasanya berupa bahan bakar dan kondisi
iklim, sosial ekonomi dan budaya antropologis masyarakat, organisasi
pengelola, kelembagaan serta intensitas pengelolaan hutan dan lahan.

Resiko kebakaran didaerah bekas tebangan atau daerah yang telah
dilakukan pembukaan lahan akan lebih tinggi dibandingkan hutan primer.
Tingginya resiko kebakaran sebanding dengan tingkat pembalakan. Hutan
yang dieksploitasi secara besar-besaran diperkirakan akan meningkat
menjadi 10 kali lipat. Hutan tersebut akan memerlukan waktu sekitar 20
tahun untuk memulihkan diri dan menjadi relatif aman terhadap
kebakaran. Bila terjadi kebakaran sebelum waktu tersebut maka tingkat
kerusakannya akan menjadi semakin berat dan bertambah parah.

Bahaya kebakaran sangat dipengaruhi oleh iklim, tipe hutan, dan kegiatan
pengelolaan hutan itu sendiri. Hutan primer mempunyai kelembaban yang
tinggi dan terdapat banyak kanopi yang saling menutupi bagian permukaan
tanah. Sehingga didaerah hutan primer resiko kebakaran sangat rendah.
Sedangkan didaerah hutan sekunder resiko kebakaran jauh lebih besar

Kebakaran di areal HTI maupun perkebunan selalu tinggi disebabkan
banyaknya limbah kayu kering pada tahun setelah konversi dan banyaknya
jumlah bahan bakar dari sisa pohon, dahan dan daun yang mati serta
kecepatan angin yang berada dilahan terbuka akan lebih kencang bahkan
lebih sering menimbulkan angin puting beliung. Sehingga ketika terjadi
kebakaran di areal ini penjalaran api jauh lebih cepat dibanding daerah
semak belukar. Kebakaran seperti apapun pada saat tersebut akan
menghancurkan anakan tanaman bahkan hingga tingkat tajuk. Apalagi
jenis tanaman kelapa sawit pada bagian dahan dan daun mempunyai kadar
air yang rendah sehingga ketika terjadi proses perpindahan suhu disekitar
tanaman, peroses pengeringan dan pembakaran terjadi sangat cepat..

Proses pelapukan bahan bakar didaerah gambut lebih lambat dibanding
daerah dataran tinggi atau daratan. Bahan bakarnya lebih basah dan tidak
beraturan, oleh karena itu pada saat kebakaran, api hanya memakan atau
memusnakan pada bagian permukaan saja. Namun jika musim kemarau
berkepanjangan, semua bahan bakar yang ada dilahan gambut baik
permukaan maupun bahan bakar bawah akan ikut terbakar.

Kebakaran pada lahan gambut akan meningkat apabila lahan tersebut telah
dilakukan pembukaan dan dibuat kanal /parit dalam jumlah banyak. Yang
mengakibat kandungan air didalam gambut sudah tidak tertata lagi,
terlebih jika pernah dilakukan pengeringan pada lahan tersebut.
Pengeringan atau kekeringan pada tanah gambut menyebabkan
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dekomposisi (penguraian) gambut dengan cepat dan secara otomatis terjadi
pelepasan jumlah emisi karbon yang luar biasa ke atmosfer.

Kebakaran lahan perkebunan sering diakibatkan oleh adanya kegiatan
pembukaan lahan serta banyaknya jumlah bahan bakar. Pembukaan lahan
perusahaan PT. Golden Blossom Sumatra pada awalnya dilakukan
pembukaan secara manual, dengan cara tebang, tebas dan langsung dibuat
rumpukan (hampir 30% lahan yang telah dibuka dilakukan secara manual)

Mengingat pembukaan lahan secara manual membutuhkan waktu lebih
lama dan lahan yang dibuka tidak terlalu bersih, maka untuk selanjutnya ±
70% lahan yang telah dibuka dilakukan dengan alat berat atau secara
mekanis.

Photo 9. Areal bekas kebakaran pada lahan yang dibuka secara manual

Pembukaan lahan yang dilakukan secara manual lebih rawan terhadap
kejadian kebakaran karena perambatan atau penjalaran api jauh lebih cepat
dibanding pada areal yang dibuka secara mekanis. Hal ini disebabkan
lahan yang dibuka secara manual mempunyai kandungan bahan bakar
lebih kering dan ketika terjadi kebakaran bahan bakar tersebut akan habis
total dilalap api.

Pembukaan lahan secara mekanis sedikit lebih aman sebab lahan yang
dibuka lebih bersih dan bahan bakar yang dibuat rumpukan tidak kering
menyeluruh karena bahan bakar yang ditumpuk bercampur dengan tanah
dan lumpur. Sehingga ketika terjadi kebakaran rumpukan tersebut tidak
akan habis total melainkan hanya menjadi rendah karena api membakar
pada bagian atasnya saja. Selain itu penjalaran api tidak secepat dilahan
yang dibuka secara manual.
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Photo 10. Bahan bakar pada lahan yang dibuka secara mekanis

Secara umum, pembukaan lahan dengan cara tebas bakar oleh perusahaan
khusunya didaerah gambut adalah untuk menghemat biaya dan
meningkatkan kualitas tanah melalui perubahan pH dengan cara
memanfaatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral dan sekaligus
merupakan sumber pupuk gratis. Sedangkan jika pembukaan lahan
dilakukan tanpa bakar seperti di PT. Golden Blossom Sumatra, biaya
pembukaan lahan untuk membersihkan 1 lorong antara rumpukan saja
menelan biaya sebesar 2 juta rupiah. Oleh karena itu cara ini terus berpacu
pada perusahaan perkebunan dan HTI.

Padahal sebenarnya sistem pembakaran pada lahan dapat mengakibatkan
kerusakan dan fungsi tanah tidak berjalan dengan baik yaitu sebagai
penyimpan air, sedangkan sumber mineral dan pupuk gratis yang
dihasilkan dari pembakaran hanya bersifat sementara atau beberapa waktu
saja. Perbedaan pembersihan lahan tanpa bakar dengan pembersihan lahan
dengan cara bakar dapat disimpulkan sebagai berikut.

Metode
Pembesihan

lahan
Keuntungan Kerugian

Tanpa
Bakar

-Dapat merubah tingkat
kepadatan tanah gambut, karena
telah dipadatkan alat berat
sehingga tegakan tidak mudah
tumbang atau terjungkit
-Sistem penyimpanan air masih
berfungsi baik

-Rumpukan dapat
menimbulkan resiko
kebakaran lebih besar
-Proses pelapukan sebagai
pupuk tambahan terjadi
lebih lambat
-Biaya lebih mahal
-Rumput kacang kurang
subur dan susah hidup

Pembakaran
/kebakaran

-Pengerjaan lebih murah dan
mudah

-Tegakan mudah tumbang
atau terjungkit
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-Pupuk tambahan dari hasil
pembakaran diperoleh lebih cepat
-Resiko kebakaran berkurang
karena bahan bakar telah
dikurangi
-Rumput kacang lebih subur

-Rusaknya fungsi
penyimpanan air
- terjadi pelepasan emisi
karbon

Tabel 2. Perbedaan dalam pembukaan lahan

Potensi terjadinya kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit sebenarnya
tidak terlalu tinggi dibanding daerah lahan yang mempunyai vegetasi
alang-alang atau semak belukar. Bahan bakar atau gulma yang berada
dipermukaan tanah di areal perkebunan selalu terjaga dan dipelihara
bahkan bersih sampai kelantai tanah, hal ini karena selalu dilakukan
pembersihan gulma apalagi jika tanaman pokok sudah mulai panen.

Faktor pemicu membesarnya api yang disebabkan oleh bahan bakar saat
terjadi kebakaran diareal perkebunan hampir dikatakan tidak ada, oleh
karena itu banyaknya perusahaan yang acuh tak acuh terhadap kejadian
kebakaran, karena mereka menilai bencana kebakaran akan terhindar
dikawasan mereka selain itu perusahaan perkebunan mempunyai sistem
asuransi tanaman.

Sistem asuransi tanaman pada suatu perusahaan mempunyai efek positif
dan negatif. Efek positifnya yaitu perusahaan yang mengalami kerusakan
akibat kelalaian atau ketidak sengajaan akan mendapatkan ganti rugi,
sehingga terhindar daari kerugian besar. Sedangkan efek negatifnya yaitu
banyaknya perusahaan yang melakukan pembakaran pada areal tanaman
yang dianggap kurang potensial dan dengan mengatasnamakan kerusakan
atau banyaknya tanaman yang mati disebabkan kebakaran adalah musibah
ketidak sengajaan, sehingga perusahaan berharap mendapatkan ganti rugi
untuk menutupi kerugian tanaman yang telah mati terbakar.

Photo 11. Tanaman kelapa sawit yang ada di perusahaan PT. GBS
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Berdasarkan informasi dari perusahaan PT. Golden Blossom Sumatra,
tanaman yang mati akibat musibah kebakaran pada tahun 2006 tidak
memiliki asuransi. Hal ini dikarenakan pihak asuransi masih belum mau
atau belum berminat untuk memberikan sistem asuransi kepada
perusahaan mengingat umur tanaman dikawasan tersebut masih terlalu
dini. Untuk diketahui bahwa tanaman sawit yang ada diperusahaan PT.
Golden Blossom Sumatra rata-rata baru berumur sekitar 6 bulan.

Keadaan cuaca dan bahan bakar baik tipe, jenis, ketebalan, penyebaran dan
susunannya sangat menentukan bahaya kebakaran dan cara
penanggulangannya. Apalagi bahan bakar yang berada diareal hutan
tanaman atau perkebunan pada umumnya jenis maupun penyebaran dan
susunannya rata-rata sama, sehingga lebih mudah terjadinya bencana
kebakaran. Terlebih lagi tingginya rumpukan dapat menimbulkan jumlah
api loncat lebih banyak.

Bahan bakar sangat variatif menurut jenis dan tipenya, dimulai dari bahan
bakar bawah; gambut dan batu-bara, permukaan; serasah reruntuhan
daun/ranting, limbah tebangan, bahan bakar alang-alang, belukar, dan
sampai pada bahan bakar tajuk.

Bahan bakar di permukaan gambut biasanya selalu terendam air selama
hampir sepanjang tahun dan bukan merupakan bahaya walaupun pada saat
padang rumput yang bersebelahan dapat terbakar. Namun pada musim
kering yang ekstrim, api dapat membakar bahan bakar permukaan dan
menjangkau hingga kedalaman gambut 0,5 – 2,0 meter di bawah
permukaan tanah. Api seperti itu cenderung berkembang setelah
sebelumnya membunuh pohon dan menjadi sulit dikendalikan.

Proses pembakaran pada bahan bakar ringan terjadi sangat cepat, karena
bahan bakar tersebut mudah menyerap suhu dan mempunyai kadar air
yang rendah. Sehingga ketika terjadi pemanasan sedikit saja, akan lebih
cepat mencapai titik bakar.

Sebaliknya untuk bahan bakar berat proses pembakarannya lebih lambat
dan lama, karena bahan bakar tersebut menyerap dan melepaskan uap air
relatif pelan. Selain itu proses pemanasan untuk mencapai titik bakar juga
lama dan memerlukan intensitas yang lebih tinggi. Akan tetapi ketika telah
terjadi pembakaran maka proses pembakarannya lebih lama dan lebih
panas

Areal yang mudah terbakar dan sering terjadi biasanya di areal lahan yang
terbuka. Salah satu faktor yang sesungguhnya dianggap paling aman dalam
mencegah terjadinya kebakaran di areal HTI dan perkebunan adalah
dengan cara membuat kondisi bahan bakar bawah seperti vegetasi berupa
rumput dibuat menjadi sedikit mungkin. Kondisi demikian akan dapat
mengurangi perambatan dan lajunya kecepatan api hingga perusakan pada
tanaman.
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Photo 12. Bekas kebakaran diatas rumpukan

Tingginya tingkat resiko kebakaran pada perusahaan yang membuka lahan
tanpa bakar merupakan efek dari penerapan sistem zero burning. Hal ini
dapat dilihat dari tinggi rumpukan dan banyaknya muatan bahan bakar
kering perhektar dalam suatu areal yang dapat mempengaruhi intensitas
api.

Photo 13. Tinggi rumpukan dan banyaknya muatan bahan bakar kering

Resiko lain disebabkan karena tingkat pembukaan lahan dan pembuatan
jalan untuk perusahaan relatif banyak, sehingga tingkat penyebaran bahan
bakar akibatnya lebih padat dan mudah kering, Selain itu, suhu menjadi
tinggi, tingkat kelembaban menjadi rendah, kecepatan angin bertambah
kencang serta tersedianya bahan bakar kering yang berasal dari sisa limbah
kayu selama pembuatan jalan

Aspek lain yang sangat menunjang dalam mengantisipasi terjadinya
kebakaran adalah dengan cara membuat sekat bakar selebar-lebarnya
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sebelum musim kemarau. pembuatan sekat yang berfungsi sebagai
menghambat penjalaran api dan sekaligus sebagai akses.

Namun disisi lain pembuatan sekat dapat juga menimbulkan bahaya
kebakaran yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan ketika adanya akses
didalam areal hutan maka faktor terjadinya kebakaran yang disebabkan
oleh ulah manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi
dalam pencegahan secara tehnis akan lebih mudah dibandingkan belum
adanya akses sama sekali.

Photo 14. Jalan masuk dan areal yang terbakar

Mengurangi bahan bakar bawah pada tegakan hutan memang tidak mudah.
Tumbuhnya vegetasi gulma dibawah tegakan biasanya dipengaruhi oleh
adanya naungun dari kanopi tanaman pokok, kesuburan tanah dan
intensitas pemeliharaan. Setiap jenis tanaman hutan yang dijadikan
tanaman pokok ternyata mempunyai karakter yang berbeda-beda didalam
merangsang ataupun menghambat pertumbuhan gulma. Jenis-jenis
tumbuhan yang mampu menghambat pertumbuhan gulma biasanya
dicirikan oleh kondisi tajuk yang tebal bahkan beberapa jenis dapat
memproduksi zat alelopati atau penetrasi cahaya kebawah tegakan yang
dapat merangsang pertumbuhan gulma menjadi sangat cepat dan rapat.

Setelah dilakukan pembukaan lahan, bahan bakar yang ada diatas
permukaan lahan gambut didominasi oleh tumbuhan gulma jenis paku.
Banyaknya tumbuhan paku tergantung dari luasan lahan yang telah dibuka.
Gulma jenis paku merupakan bahan bakar ringan yang mudah terbakar dan
mempunyai kadar air rendah. Untuk mengurangi jenis gulma ini, perlu
diadobsi dengan jenis tumbuhan yang mampu menutupi seluruh
permukaan tanah agar tidak ada peluang untuk paku. Salah satu tumbuhan
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yang dapat digunakan untuk menutupi seluruh permukaan lahan yang
terbuka adalah jenis liana sp.

Pengelolaan bahan bakar dikawasan perusahaan HTI berbeda dengan
dikawasan perusahaan perkebunan. Hasil pantauan lapangan diareal
perusahaan PT. Golden Blossom Sumatra, bukannya mengurangi gulma
melainkan menanam gulma jenis rumput kacang yang berfungsi untuk
mengurangi hama dan tumbuhnya rumput paku.

Berdasarkan isu yang beredar, gulma ini juga dapat berfungsi untuk
memperlambat pernjalaran api. Rumput kacang lebih suka diareal bekas
kebakaran, hal ini terlihat jelas bahwa rumput kacang yang berada diareal
bekas kebakaran lebih subur dan sangat rapat hingga menutupi permukaan
tanah. Dengan kata lain, jika tumbuhan rumput kacang terlihat lebih subur
dan rapat berarti areal tersebut merupakan areal bekas kebakaran

Photo 15. Rumput kacang diatas rumpukan

Rumput kacangan dibudidayakan khusus dikawasan perkebunan karet dan
sawit, ada beberapa manfaatnya yakni:

1. Untuk menjaga kelembaban tanah (didaerah daratan)
2. Untuk menjaga keseimbangan air dalam tanah, kelembaban bahan

bakar dan kelembaban rumpukan (lahan gambut)
3. Untuk menutupi lahan yang terbuka dan mengurangi pertumbuhan

gulma
4. Sedikit memperlambat penyebaran api ketika kebakaran,
5. Mengurangi jenis maupun jumlah hama dan penyakit

Berdasarkan analisa dilapangan rumput kacangan sangat tidak disukai oleh
kelapa sawit, karena rumput kacangan merupakan gulma pencekik
tanaman pokok.
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Dari semua kegiatan tersebut diatas belum lengkap apabila belum adanya
regu kebakaran yang professional beserta peralatan yang sesuai untuk
penanggulangan kebakaran secara dini pada saat munculnya api pertama
kali.

Mengingat permasalahan kebakaran sangat multi kompleks sementara
kerugian yang ditimbulkan sangat besar maka pengendalian kebakaran
harus dilaksanakan secara terpadu dengan mendayagunakan aspek
kebijakan, hukum, organisasi, kelembagaan, teknologi pengendalian,
standar dan strategi pengendalian serta mobilisasi sumber daya manusia
dan peralatan. Seluruh aspek tersebut diatas akan sukses apabila dilakukan
secara tepat dalam kinerja pengendalian kebakaran hutan

2.2. Perencanaan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih banyak
sekali yang perlu ditingkatkan, baik secara teknis maupun non teknis.
Salah satu upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu
dikembangkan kembali system peringatan dini bahaya kebakaran yang
berfungsi secara handal dan bukan hanya dipandang dari segi penyedia
informasi saja melainkan aksi nyata secara langsung
dilapangan.Kebakaran lahan pada suatu perusahaan masih tetap luas pada
setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan belum tingginya kepedulian serta
sinergisitas para pihak mengatasi permasalahan tersebut. Pengendalian
kebakaran perlu membutuhkan tindakan sistematis dan terencana, teknik
organisasi yang tepat, dukungan peralatan yang memadai dan petugas
kebakaran yang profesional.

Konversi hutan untuk kegiatan HTI, perkebunan, dan budidaya pertanian
lainnya mempunyai bobot resiko paling besar. Untuk itulah perlu
diantisipasi secara dini baik melalui teknis maupun non teknis terutama
pada lapisan masyarakat yang berada didekat lokasi rawan kejadian
kebakaran

Pengendalian kebakaran merupakan tiga kegiatan pokok yang berisikan
tentang pencegahan, Penanggulangan dan pemulihan setelah kejadian
kebakaran. Perencanaan pengendalian kebakaran pada suatu perusahaan
harus berdasarkan pembagian divisi atau blok areal kerja. Hal ini berfungsi
untuk mempermudah mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan seperti;
lokasi sekat bakar, jalan masuk, kanal/sumber air, lokasi perumahan
karyawan atau base camp, jarak tempu antara regu dengan lokasi
kebakaran serta hambatan yang akan dihadapi, tempo waktu dalam
pembuatan sekat bakar atau ilaran api jika diperlukan pada suatu areal,
serta mengetahui hambatan yang akan ada dilapangan.

Rencana pengendalian kebakaran merupakan suatu kegiatan yang terfokus
untuk melindungi nilai-nilai vegetasi dari kebakaran. Rencana
pengendalian kebakaran perlu dibuat pada tingkat nasional, provinsi,
kabupaten, kecamatan, pedesaan dan perusahaan. Pada era otonomi daerah
rencana pengendalian kebakaran secara rinci dibuat oleh tingkat
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kabupaten, sedangkan untuk tingkat perusahaan harus dibuat dari tingkat
lapangan sampai kejajaran yang lebih tinggi. Kegiatan rencana
pengendalian kebakaran pada perusahaan perkebunan dan HTI merupakan
kegiatan rencana fokus secara operasional. Adapun kegiatan perencanaan
yang dilakukan salah satunya sebagai berikut:

- Rencana tata ruang areal kerja dan areal yang dilindungi; rencana ini
merumuskan tentang luas dan cakupan areal kerja, tipe-tipe
penggunaan lahan pada areal kerja, dan prioritas areal yang dilindungi
pada saat menjelang musim kemarau

- Rencana inventqarisasi tipe dan muatan bahan bakar; rencana ini
berfungsi untuk memperediksi tingkat bahaya kebakaran dan intensitas
api serta kecepatan penjalaran api. Selain itu untuk informasi
penentuan jumlah personil dan peralatan kebakaran yang diperlukan.

- Rencana pemantapan struktur organisasi dan regu kebakaran; rencana
ini menjelaskan tentang susunan organisai, tanggung jawab, tugas serta
prosedur kerja yang baik khususnya pada saat menjelang musim
kebakaran

- Rencana pencegahan; rencana ini meliputi kegiatan pengurangan
bahan bakar, pembuatan sekat bakar, pembaharuan peta lokasi, sistem
tingkat bahaya kebakaran, rencana deteksi kebakaran, sistem tingkat
peringatan dini, informasi dan komunikasi serta penyuluhan dan sistem
kerja sama antar instansi terkait dan masyarakat.

- Rencana pemadaman; rencana ini pada intinya untuk melokalisir areal
kebakaran sesegera mungkin sebelum kebakaran membesar pada saat
kebakaran terjadi. Selain itu merencanakan permohonan bantuan
tenaga sukarelawan jika dperlukan.

- Rencana Logistik; rencana ini bersisikan salah satunya tentang bantuan
suplai bahan makanan dan keperluan anggota regu kebakaran pada saat
operasional dilapangan

- Peta kebakaran dan pelaporan; peta yang diperlukan pada saat
kebakaran adalah peta operasional dengan sistem grid dan spesifikasi
lokasi lengkap serta konkrit secara lapangan. Peta dan pelaporan
merupakan sebagai data pendukung dalam pengendalian kebakran
hutan

Perencanaan pengendalian kebakaran harus dibuat secara terjadwal pada
setiap tahunnya. Rincian kegiatan dan waktu pelaksanaan dibuat
berdasarkan tingkat kerawanan yang biasanya terjadi menurut urutan bulan
kejadian pada setiap tahun. Contoh kegiatan didalam kalender tahunan
untuk siaga kebakaran dapat dilihat pada tabel ??
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Tabel 3. Kalender tahunan kegiatan pengendalian kebakaran

STATUS SIAGA / BULAN

URAIAN KEGIATAN HIJAU KUNING M ERAH BIRU PUTIH

M aretApril M ei Juni Juli AgustSept Okt Nov Des Jan Peb
I. PERSIAPAN-PERSIAPAN SIAGA

A. Persiapan Prasarana dan sarana
1. Prasarana (Pem eliharaan &Pem bangunan)

a. Perasarana penghubung : Jalan, jem batan, gorong-gorong

b. Prasarana deteksi : Menara api, pos jaga, pos m onyet

c. Prasarana sum ber air : Check dam , bendungan, em bun (kantong air), kolam

d. Sekat bakar, ilaran api dan jalur bebas bayang (pem bersihan bahu jalan)

2. Sarana (Inventarisasi, Reparasi & Penam bahan)

a. Sarana kom unikasi : Pesawat HT , Rig, SSB, T elepon, Fax

b. Sarana m obilisasi : Mobil pic-up, truk, dum p-truk,sp m otor

c. Sarana alat berat : W heel-tractor, bulldozer, wheel-loader, tanki, bajak

d. Sarana m esin-m esin : Pom pa T OHAT SU, pom pa Robin, Chain-saw, dll

B. Persiapan Alat/Perlengkapan
1. Alat/Perlengkapan penyuluhan dan kam panye pencegahan kebakaran

a. Papan-papan penyuluhan, larangan, him bauan, peringatan bahaya api

b. Papan tingkat kerawanan kebakaran

c. Brosur, leaflet, edaran, poster tantang bahaya api

2. Alat/Perlengkapan pem adam an

a. Alat/Perlengkapan personil : Seragam , helm , parang, peples, m asker, sepatu, dll

b. Alat/Perlengkapan pem adam an

- deteksi : Kom pas, teropong, peta, dll

- penyerangan : Kepyok, pacitan, garu api

- pendukung : Linggis, cangkul, sekop, kapak, senter, dll

3. Alat/Perlengkapan lain : Selang kain, selang spiral, nozzle, dll

C. Persiapan Satuan-Satuan Tugas Siaga Api

1. Konsulidasi satuan khusus

2. Pem bentukan satuan-satuan pendukung: Satuan inti, Satuan bantuan, Satuan jaga, dan logis tik,

Satuan cadangan, Satuan pagar betis

3. T raining, pelatihan, uji coba pendadakan, pem antapan sistem dan m ikanism ekerja

pem adam an api terpadu, dll

II. PENDEKATAN KE M ASYARAKAT
A. Kam panye dan Penyuluhan

1. Kam panye ke sekolah-sekolah (SD, SMP)

2. Penyebaran brosur, leaflet, poster tentang bahaya api

3. Pem utaran film tentang kebakaran hutan

4. Pem asangan baleho, papan peringatan, papan larangan, papan him bauan tentang bahaya api

5. Pem asnagan papan tingkat kerawanan bahaya kebakaran

6. Penyuluhan secara langsung di talang, dusun, desa, pem ukim an, transm igrasi dan

kantong-kantong pem ungkim an lain

7. Pendataan ladang/kebun dan penyuluhan kepada para peladang/peram bah hutan

B. Kegiatan-Kegiatan Sosial-Kem asyarakatan

1. Bantuan bahan m akanan pokok(sem bako) untuk talang, dusun, desa, transm igras i

2. Bantuan sarana/prasarana um um untuk talang, dusun, desa, pem ukim an trans, dll

3. Bantuan sarana produksi pupuk dan benih/bibit kepada para peladang/petani

C. Upaya-Upaya Pendekatan Lain

1. Pendekatan m elallui tokoh m asyarakat (Satuan Pagar Betis)

2. Bantuan alat/perlengkapan pem adam an untuk talang, dusun, desa, HT I-T rans

3. Pem binaan SISKAMLING warga (khususnya HT I-T rans)

III. SIAGA AKTIF SATUAN-SATUAN TUGAS PENGENDALIAN API
A. SatuanSiaga Inti

1. Penjagaan m enara api

2. Patroli m obil/sepeda-m otor/jalan kaki

3. Penjagaan titik-titik/lokasi rawan api

4. Siaga pem adam an

B. Satuan Siaga Khusus

- Siaga pem adam an

C. Siaga Satuan Bantuan

- Siaga pem adam an

D. Siaga Satuan Jaga dan Logistik

- Siaga pem adam an (pendukung)

E. Siaga Satuan Cadangan

- Siaga pem adam an

F. Siaga SATPAM - PH

1. Patroli pengam anan hutan (pengam anan m enyeluruh)

2. Penyidikan, pengusutan, dan tindak lanjut upaya hukum penyebab kebakaran

G . Siaga Satuan Bantuan dan Satuan Jaga dan Log. di Kantor Palembang

IV. PENAM BAHAN SARANA PENDUKUNG TAM BAHAN (RENTAL) UNTUK
PEM ADAM AN API

A. Penam bahan Alat Angkutan/Mobilisas i (Colt Pick-up, T ruk dan T ronton)

B. Penam bahan Bollduzer

C. Penam bahan T anki Air Untuk Pem adam an Api

D. Penyediaan Tanki Air Untuk Suplai Air Minum

E. Penyediaan Am bulance

v. PELOPORAN KE DIREKSI

A. Laporan Rutin dan Priodik

B. Laporan Insidentil/Darurat

C . Pem buatan BAP Kebakaran

VI. KONSULIDASI SIAG A

A. Penurunan & Penyim panan Papan Penyuluhan

B. Inventarisas i Perlengkapan & Pendataan

C. Perbaikan Perlengkapan & pendataan

D. Penyim panan Perlengkapan & pendataan

E. Evaluasi Sistem Operasi

F. Penyem purnaan Sistem Operasi
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2.3. Sistem Tingkat Bahaya Kebakaran

Sistem tingkat bahaya kebakaran (Fire Danger Rating System – FDRS)
merupakan hitungan yang berdasarkan pada indeks kekeringan Keetch
Byram. Sistem ini terbukti untuk sebagai alat yang baik untuk
memprediksi kejadian kebakaran. Metode perhitungan tingkat kekeringan
sangat sederhana karena hanya diperlukan tiga unsur data untuk
menghitung nilai tingkat bahaya kebakaran, yaitu;

- Curah hujan rata-rata tertinggi tahunan dari stasiun cuaca setempat
- Suhu maksimum hari itu, dan
- Curah hujan harian

Gambar 8. Contoh grafik indeks kekeringan

Data-data tersebut kemudian dimasukkan kedalam data spreadsheet dan
dilakukan perhitungan indeks kekeringan harian dan tingkat bahaya
kebakaran. Batas teori tertinggi dari indeks kekeringan adalah 2000.
Klasifikasi tingkat bahaya kebakaran dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

 0 s/d 999; Bahaya kebakaran rendah (hijau)
 1000 s/d 1499; Bahaya kebakaran sedang (kuning)
 1500 s/d 200; Bahaya kebakaran tinggi (merah)

Data cuaca dimasukkan perminggu selama musim hujan. Jika telah
mendekati musim kemarau data tersebut harus diambil secara harian.
Formulasi data cuaca dapat juga dikalkulasikan dalam bentuk indeks
kekeringan tanah. Indeks kekeringan tanah adalah suatu skala jumlah dari
data curah hujan dan data suhu maksimum harian, dimana keduanya
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mempengaruhi evapotranspirasi atau penguapan udara. Dilokasi
perusahaan PT. Golden Blossom Sumatra sementara ini telah terpasang
alat pengukur curah hujan yang manual dan sederhana. Alat ini terpasang
didepan kantor kebun Inti Lematang Makmur, untuk pembuatan atau
penghitungan indeks kekeringan masih perlu ditambah alat pengukur suhu

Photo 16. Alat pengukur curah hujan

Prosedur standar operasi dipergunakan untuk pencegahan dan
penanggulangan kebakaran yang dipengaruhi oleh tingkat bahaya
kebakaran pada saat itu dan prakiraan musim kemarau atau El-Nino

Gambar 9. Papan peringatan tingkat kerawan kebakaran
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Musim kebakaran di Indonesia yang sangat membahayakan adalah
mengikuti pola El Niño. Beberapa lembaga internasional melakukan
pengukuran pada arus dari Samudera Pasifik dan suhu pada permukaan
laut kemudian mempublikasikan perkiraan kejadian dan lamanya El Niño
sampai 6 bulan berikutnya. Semakin dekat kejadinya, semakin benar
informasinya. Perencana haruslah selalu memperhatikan informasi awal
dan menyatukannya dengan data lokal untuk mendapatkan waktu yang
cukup untuk membuat persiapan managemen kebakaran.

- El Niño: Informasi jangka panjang biasanya dapat
diperoleh minimal setelah 6 bulan
(internet, Dinas Meterologi).

- Data cuaca wilayah: setelah 1-4 hari tergantung keadaan cuaca.
- Tingkat bahaya Kebakaran: Minimal setelah 3-4 hari sebelum masuk

ketingkat yang lebih tinggi, bilamana
digunakan bersamaan dengan data cuaca
wilayah.

2.4. Prosedur Standar Operasi

Penerapan Prosedur Standar Operasi Pengendalian Kebakaran untuk
pencegahan dan pemadaman tergantung tingkat bahaya kebakaran pada
saat itu dan perkiraan El Niño jangkah panjang. Informasi perkiraan cuaca,
perkiraan musim kering dan tingkat bahaya kebakaran merupakan
landasan dasar dalam pembuatan perencanaan kegiatan pencegahan
kebakaran, pra penanggulangan dan penanggulangan.

Prosedur standar operasi merupakan sebagai informasi untuk kegiatan
persiapan, perencanaan dan tindakan yang harus dilakukan pada saat
kondisi cuaca dan bahaya kebakaran pada tingkat tertentu. Upaya tindakan
pengendalian berdasarkan tingkat bahaya kebakaran dibagi menjadi lima
kelompok yaitu: Metode ini memberitahu manejer persis pap yang mereka
perlu melakukan pada saat ada kondisi cuaca dan tingkat bahaya api
tertentu. Makalah apa yang harus dilakukan pada periode tingkat bahaya
kebakaran tinggi sudah ditentukan. Pra-perencanna dapat masuk lima
kelompok tertentu yaitu:

Tingkat bahaya kebakaran <500, (El Niño diprediksikan lemah atau
tidak ada

 Tingkat bahaya kebakaran sangat rendah, musim kering
diperkirakan tidak akan lama,

 Kebakaran dapat terjadi pada musim kering mendatang, khususnya
pada lahan dan areal yang baru dibuka,

 Lakukan pemeriksaan dan pemiliharaan peralatan,
 Adakan Pelatihan penyegaran bagi anggota regu termasuk regu

masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan,
 Belum perlu dilakukan patroli,
 Adakan penambahan peralatan baru (jika diperlukan)
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 Penilaian bahaya kebakaran cukup dievaluasi setiap minggu.

Tingkat bahaya kebakaran < 500, (El Niño diperkirakan kuat)

 Bahaya kebakaran masih rendah namun musim kering yang akan
datang diperkirakan akan mulai parah,

 Kemungkinan besar kebakaran akan terjadi pada daerah rerumputan
dan tegakan yang baru ditembang, kemudian akan meluas ke hutan
yang belum terjamah atau hutan primer,

 Lakukan pengetesan peralatan sekaligus pelatihan penyegaran bagi
regu kebakaran yang berpengalaman,

 Lakukan pelatihan untuk anggota regu yang baru,
 Segera adakan pembelian peralatan yang baru,
 Penilaian bahaya kebakaran cukup dievaluasi setiap minggu,
 Siapkan perencanaan patroli,
 Lakukan pembentukan regu berdasarkan struktur komando: regu

kebakaran yang baru dibentuk harus seimbamg antara anggota regu
baru degan anggota inti, selanjutnya lakukan simulasi kebakaran untuk
menguji kesiapan patroli, tindakan reaksi cepat, komunikasi dan
logistik.

Tingkat bahaya kebakaran 500-1000

 Kegiatan ditingkat ini merupakan kegiatan lanjutan dari sebelumnya
 Hujan terkadang masih turun, namun ketika hari mulai panas api dapat

membakar alang-alang, rumput paku dan tumpukan bahan bakar
ringan lainnya,

 Tingkat bahaya kebakaran harus dievaluasi setiap hari,
 Lakukan pembuatan dan pembersihan pada sekat bakar, jalan masuk

dan kanal
 Pastikan semua peralatan siap pakai
 Lakukan konfirmasi dan rencana kerjasama teknis kebakaran dengan

instansi, perusahaan tetangga dan masyarakat lokal yang telah terlatih,
 Lakukan patroli 3 kali sehari.

Tingkat bahaya kebakaran 1000-15000

 Bahaya bahaya sudah menunjukkan tingkat menengah, kebakaran
dapat terjadi pada rumpukan/stacking dan limbah kayu sisa tebangan,

 Lakukan patroli minimal 5 kali dalam sehari,
 Tingkat bahaya harus dievaluasi setiap hari,
 Lakukan sosialisasi tingkat bahaya kebakaran dan siapkan kesiagaan

anggota regu sukarelawan dari masyarakat sekitar yang terlatih,
 Ajak dan mintalah masyarakat untuk melakukan patroli kebakaran

disetiap sudut perbatasan,
 Pastikan anggota regu kebakaran siap berangkat dalam tempo waktu

30 menit,
 Kurangi skala luasan pembukaan lahan (jika masih tahap proses

pembukaan lahan)
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 Lakukan penutupan jalan pada areal blok tanaman
 Pastikan semua peralatan termasuk Buldozer, swam karya/swam kits,

dan truk pemadaman dalam keadaan siap untuk pemadaman, dan
 Perbaharui peta lokasi dan buat secara rinci.

Tingkat bahaya kebakaran >1500

 Bahaya kebakaran sudah menunjukkan pada tingkat tinggi.
 Ketika terjadi kebakaran, kemungkinan besar terjadi angin putting

beliung dan banyak terdapat api loncat
 Hentikan semua kegiatan yang berhubungan dengan pembukaan lahan,
 Lakukan patroli terus-menerus,
 Pastikan semua regu kebakaran siap berangkat dalam tempo waktu 5

menit,
 Adakan penjagaan ketat disetiap sudut jalan masuk didalam

perusahaan,
 Tingkat bahaya kebakaran harus dievaluasi setiap saat,
 Tempatkan peralatan seperti Bulldozer, swam karya, dan truk

pemadaman pada areal yang ingin dilindungi, lakukan pembasahan
pada daerah rawan kebakaran dan tutup semua pintu air hingga
tergenang
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3. KESEPAKATAN KERJASAMA PELATIHAN DAN
PERALATAN KEBAKARAN

Sejak tahun 2003 Proyek Pengendalian Kebakaran Hutan Sumatera
Selatan (SSFFMP-UNI EROPA) bekerjasama dengan Dinas Kehutanan,
telah melatih dan mendistribusikan bantuan peralatan kebakaran dan P3K
kepada 202 desa yang berada di sembilan Kabupaten dan atau kota di
Provinsi Sumatera Selatan.

Bantuan proyek SSFFMP fokus pada tiga kabupaten prioritas yang rawan
kebakaran yaitu kabupaten OKI, Muba dan Banyuasin. Salah satu
kabupaten diluar prioritas yang mendapatkan bantuan yaitu kabupaten
Muaraenim. Total regu yang telah mendapatkan pelatihan dari SSFFMP di
kabupaten Muaraenim sebanyak 15 desa, sedangkan peralatan yang telah
didistribusikan sebanyak; 225 set perlengkapan individu, 315 unit
peralatan tangan, 45 set pompa punggung, 30 unit radio HT dan 15 set
kotak P3K.

Berdasarkan surat kesepakatan kerjasama antara proyek SSFFMP-Uni
Eropa dengan PT. Golden Blossom Sumatra, terdapat dua pokok kegiatan
rencana kerjasama yaitu: rencana kerjasama dalam rangka pelatihan dan
rencana kerjasama dalam rangka pengadaan peralatan kebakaran.

3.1 Rencana Kerjasama Dalam Rangka Pelatihan Kebakaran

Sebelum pelaksanaan pelatihan, proyek SSFFMP telah melakukan
kunjungan awal ke lokasi PT. Golden Blossom Sumatra pada tanggal 14
maret 2007. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah peninjauan tempat
pelatihan, survei lokasi kebakaran, koordinasi dengan pihak pemerintah
kabupaten, koordinasi dengan 2 desa yang akan mengikuti pelatihan,
pemantauan peralatan dan pendukung lainnya yang berkaitan dengan
kebakaran.

3.1.1 Bagian PT. Golden Blossom Sumatra

Adapun tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pelatihan yaitu:
o Menunjuk dan mengundang 2 desa yang akan mengikuti pelatihan

berdasarkan kriteria perusahaan dan SSFFMP.
o Menyediakan konsumsi dan uang transportasi untuk 30 orang peserta

yang berasal dari perusahaan selama 3 hari pelatihan.
o Menyediakan akomodasi dan konsumsi untuk 7 orang pelatih selama 3

hari dan 3 malam.
o Menyediakan ruangan pelatihan yang dilengkapi dengan papan tulis

putih
o Pengadaan alat tulis dan buku materi untuk 56 orang peserta.
o Mengundang seluruh peserta pelatihan termasuk 2 kepala desa, camat

dan seluruh jajaran instansi ataupun pihak yang dianggap
berkompeten.



Perencanaan Pengendalian Kebakaran : Evaluasi dan Rekomendasi
untuk PT. Golden Blossom Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project 35

Photo 17. Survey untuk persiapan pelatihan

3.1.2 Bagian Proyek SSFFMP-Uni Eropa

Adapun tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pelatihan yaitu:
o Menyediakan 3 orang pelatih dari kantor SSFFMP
o Mendatangkan/mengundang 2 orang pelatih dari kabupaten

Muaraenim (1 orang dari Dinas Kehutanan dan 1 orang dari Dinas
Perkebunan)

o Mendatangkan/mengundang Junior pelatih P3K
o Menyiapkan dana transportasi untuk 2 orang pelatih dari kabupaten

Muaraenim dan 2 orang pelatih junior P3K.
o Menyiapkan dana konsumsi untuk 26 orang peserta selama 3 hari

pelatihan
o Menyiapkan dana transportasi untuk 26 orang peserta selama 3 hari

pelatihan
o Menyiapkan data dan administrasi untuk 56 orang peserta pelatihan
o Memberikan piagam/sertifikat pelatihan kepada 56 orang peserta
o Menyiapkan dan membuat spanduk untuk pelatihan
o Melatih seluruh peserta baik teori maupun praktek selama 3 hari penuh

3.1.3 Bagian Desa (Kepala Desa)

Adapun tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pelatihan yaitu:
o Menyiapkan peserta sesuai jumlah yang telah ditentukan
o Memastikan seluruh peserta datang tepat waktu
o Mentaati peraturan dan tata tertib yang diberlakukan selama pelatihan
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3.2 Rencana Kerjasama Dalam Rangka Pengadaan Peralatan

PT. Golden Blossom Sumatra telah memiliki 10 unit pompa mesin yang
dilengkapi dengan selang dan nosel, namun pompa yang dimaksud bukan
pompa khusus kebakaran bertekanan tinggi melainkan pompa pertanian
yang digunakan untuk penyiraman bibit sawit. Spesifikasi pompa khusus
kebakaran yaitu mempunyai takanan tinggi dan debit air rendah. Regu
yang baru dibentuk perusahaan belum memiliki peralatan tangan dan
perlengkapan individu.

Photo 18. Mesin pompa milik PT. Golden Blossom Sumatra

Berdasarkan kebutuhan perlengkapan individu dan peralatan tangan di
perusahaan PT. Golden Blossom Sumatra untuk 3 regu dari perusahaan
dan 2 set peralatan lengkap khusus untuk regu masyarakat desa Prambatan
dan desa Tanjung Kurung, telah dilakukan kesepakatan sebagai berikut;

3.2.1 Bagian PT. Golden Blossom Sumatra

o Mengadakan pembelian 2 set peralatan tangan termasuk perlengkapan
individu sebelum tanggal 15 maret 2007, agar dapat digunakan pada
saat pelatihan

o Mengadakan pembelian selang dan nosel tambahan sesuai kebutuhan
untuk 10 unit pompa mesin yang ada

o “Setelah pelatihan”, PT. Golden Blossom Sumatra mengadakan
pembelian 1 unit pompa mesin bertekanan tinggi dilengkapi selang dan
nosel khusus kebakaran.
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3.2.2 Bagian Proyek SSFFMP-Uni Eropa

o Menyediakan dan mendistribusikan 1 set peralatan kebakaran termasuk
perlengkapan individu untuk regu desa Prambatan (alat tersebut
menjadi barang inventaris desa)

o Menyediakan dan mendistribusikan 1 set peralatan kebakaran termasuk
perlengkapan individu untuk regu desa Tanjung kurung (alat tersebut
menjadi barang inventaris desa)

o Menyediakan dan mendistribusikan 1 set peralatan kebakaran termasuk
perlengkapan individu untuk regu perusahaan PT. Golden Blossom
Sumatra.

3.2.3 Bagian Desa (Kepala Desa)

o Menyiapkan stempel cap dari desa
o Menyiapkan dan Menyediakan gudang untuk peralatan
o Mengkoordinir dan mengumpulkan semua peralatan yang dipinjam

oleh anggota
o Bertanggung jawab atas semua peralatan yang telah menjadi inventaris

desa (akan diterima secara formal pada hari terakhir pelatihan)

3.3 Pelaksanaan Pelatihan Kebakaran dan P3K

Pelatihan di adakan selama 3 hari penuh baik secara teori maupun praktek.
Pelaksanaan pelatihan dimulai pada tanggal 20 Maret sampai dengan 22
Maret 2007 bertempat di ruang mushola base camp Lematang Makmur
PT. Golden Blossom Sumatra di Kabupaten Muaraenim.

Foto 19. Pelatihan di lokasi PT. Golden Blossom Sumatra
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3.3.1 Peserta dan Pelatih

Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 56 peserta yang terdiri dari:
30 orang berasal dari karyawan PT. Golden Blossom Sumatra, 11 orang
berasal dari desa Prambatan, 11 orang berasal dari desa Tanjung Kurung,
dan 4 orang berasal dari staff kantor kecamatan Abab. (lihat lampiran ??)

Peserta pelatihan dari PT. Golden Blossom Sumatra rata-rata mempunyai
jabatan sebagai Kepala Divisi, Asisten, Surveyor dan Mandor. Sedangkan
peserta dari 2 regu masyarakat desa terdiri dari toko masyarakat, hansip,
anggota LSM dan petani kebun karet.

Desa yang mengikuti pelatihan merupakan desa yang terpilih. Setelah
mengikuti pelatihan desa-desa tersebut nantinya akan bekerjasama dengan
PT. Golden Blossom Sumatra dalam rangka pengendalian kebakaran
hutan, lahan, dan kebun. Jarak antara desa Prambatan dengan lokasi
perusahaan sekitar 3 km sedangkan jarak desa Tanjung Kurung dengan
lokasi perusahaan sekitar 7 km.

Pelatih kebakaran dan P3K merupakan orang yang telah mempunyai
pengalaman dibidangnya serta dapat diuji kebenaran dan karya nyata
dilapangan Pelatih kebakaran dan P3K juga harus mempunyai wawasan
yang luas tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta
penyelamatan korban didaerah operasi. Selain itu harus mengetahui
perbedaan atau batasan antara setiap materi yang akan disampaikan.

Pelatih yang berperan aktif pada saat pelatihan di PT. Golden Blossom
Sumatra, berjumlah 8 orang yang berasal: 3 orang senior pelatih SSFFMP,
2 orang junior pelatih P3K SSFFMP, 1 Orang pelatih dari Dinas
Kehutanan kabupaten Muaraenim, 1 orang pelatih dari Dinas Perkebunan
kabupaten Muaraenim dan 1 orang pelatih dari PT. Golden Blossom
Sumatra.

3.3.2 Pelatihan Teori

Pelatihan secara teori dilakukan didalam ruangan. Metode penyampaian
materi dilakukan dengan cara sistem kekeluargaan dan sistem bergantian.
Sistem bergantian dimaksud adalah setiap penyampaian satu materi
dilakukan oleh seluruh pelatih (setiap pelatih menyampaiakan hanya 10-15
menit), hal ini berguna agar penyampaian dapat disampaikan secara penuh
tanpa da yang terlupakan, selain itu pelatih dapat menghemat tenaga dan
mengetahui batasan-batasan materi yang perlu disampaiakan. Metode ini
sangat efektif mengingat pada saat penyampaian materi, peserta akhirnya
lebih fokus dan tidak merasa monoton karena adanya pergantian suara
pelatih.

Adapun materi yang disampaikan selama pelatihan yaitu: Sifat-sifat dan
Prilaku Api, Organisasi Komando dan Keamanan, Metode-metode
Pemadaman, Sistem Radio Komunikasi dan Laporan, Peraturan dan
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Perundang-undangan, P3K dan Penyelamatan (Luka Pendarahan, Patah
Tulang, Luka Bakar, Posisi Miring Stabil, Tandu) pengenalan dan
penggunaan peralatan serta sistem hidrolika pompa mesin kebakaran.

Photo 20. Pembelajaran secara teori didalam ruangan

3.3.3 Pelatihan Praktek

Pelatihan praktek merupakan tindak lanjut dari materi yang disampaikan
saat teori. Setiap materi teori yang disampaikan wajib dilakukan secara
praktek, hal ini berguna sebagai pembuktian nyata bahwa apa yang telah
disampaikan memang teruji kebenarannya.

Sebelum praktek dilapangan, seluruh peserta dibentuk menjadi 5 regu.
Jumlah regu biasanya berdasarkan jumlah desa atau jumlah orang yang
mengikuti pelatihan, kemudian setelah terbentuk nama-nama anggota regu
ditulis dan ditempelkan didalam ruangan. Penunjukan Komandan regu
(Danru) untuk desa ditunjuk langsung oleh kepala desa, sedangkan untuk
regu perusahaan ditunjuk berdasarkan kesepakatan peserta dalam regu.

Adapun materi yang dipraktekkan meliputi: Baris-berbaris, penggunaan
peralatan, pembuatan sekat dengan alat tangan, pemadaman dengan
peralatan tangan dan pompa punggung, praktek P3K (penyelamatan luka
pendarahan, korban pingsan, dan korban patah tulang), serta praktek
penggunaan pompa dan cara penggulungan selang didaerah operasi
kebakaran.
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Gambar 10. Praktek dilapangan

3.4 Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kebakaran

3.4.1 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 pekerja, Pakaian dan
perlengkapan yang dimiliki oleh anggota pemadam harus terjaga
kualitasnya.

3.4.2 Perawatan dan Penyimpanan Peralatan Tangan

1. Peralatan tangan (cangkul garu, garu api, pemukul api, parang) dan
pompa punggung harus sesuai dan standar,
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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 4. 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 5. 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,

 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),
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 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.

 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 6. Perawatan dan penyimpanan Pompa Punggung

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,
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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 11. Rak untuk menyimpan peralatan
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4. EVALUASI DAN REKOMENDASI

4.1 Pengalaman Kebakaran Pada Musim Kemarau 2006

PT. Golden Blossom Sumatra merupakan salah satu perusahaan
perkebunan yang berdiri diatas lahan rawa gambut yang rawan terjadi
kebakaran. Musibah kebakaran yang terjadi pada tahun 2006 adalah suatu
kejadian dan kerugian awal yang harus diperhitungkan oleh perusahaan,
baik dari sisi finansial, waktu, tenaga, maupun dari sisi politis.

Kejadian kebakaran dilokasi perusahaan perkebunan PT. Golden Blossom
Sumatra pada tahun 2006 terjadi pada lahan yang telah digarap dengan
luas kebakaran sekitar ± 500 hektar yang terdiri dari ± 300 hektar lahan
siap tanam dan ± 200 hektar lahan (inti-plasma) yang sudah ditanam sawit.
Jumlah tanaman sawit yang hangus terbakar ± 100.000 batang. Namun
dari jumlah tersebut, yang mati total akibat terbakar hanya sekitar ±
30.000 batang atau kalau dihitung kerugian secara finansial diperkirakan
sekitar ± 1 miliar rupiah.

Kebakaran dikawasan PT. GBS merupakan kebakaran permukaan. Lahan
gambut yang berada dikawasan perusahaan ini sedikit berbeda dengan
kawasan gambut didaerah lain. Ketika musim kemarau lahan gambut
tersebut sangat kering hingga hampir tidak ada air sama sekali, sedangkan
dikawasan perkebunan PT. GBS, walaupun musim kemarau debit air
masih mencukupi untuk pembasahan lahan, tinggal bagaimana caranya
mengelolah air tersebut supaya selalu tetap tergenang.

Photo 21. Genangan air di lahan gambut PT. Golden Blossom Sumatra
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Menjelang musim kemarau, langkah-langkah yang dipersiapkan oleh
perusahaan yaitu melakukan penimbunan atau penutupan outlet di kanal
induk dan main drain agar air dapat dipertahankan tetap tergenang dan
membasahi permukaan tanah. Alat transportasi untuk mengangkut tanah
maupun pekerja khusus daerah gambut menggunakan alat swam carrier.

Photo 22. Alat (swam carrier) khusus untuk transportasi di gambut

Sedangkan untuk penyiraman atau untuk melindungi pembibitan agar
terhindar dari kebakaran, digunakan pompa yang mempunyai debit air
besar yang dihisap dari genangan sumber air. Air disalurkan melalui pipa
paralon menuju lokasi pembibitan, kemudian air tersebut disemprotkan
dilokasi bibit atau disekitar bibit. Pipa paralon ini berfungsi juga sebagai
hidran air.

Photo 23. Hidran dan pipa paralon untuk penyiraman bibit
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Kebakaran di lokasi PT. Golden Blossom Sumatra terjadi pada lahan yang
dilakukan pembukaan secara manual dan mekanis. Kebakaran yang terjadi
pada pembukaan lahan secara manual, penyebaran apinya sangat cepat dan
hampir semua bahan bakar yang telah dibuat rumpukan habis total dilalap
api. Sedangkan pada lahan yang dibuka secara mekanis, penyebaran api
tidak terlalu cepat dan bahan bakar yang telah dibuat rumpukan hanya
terbakar pada bagian atasnya saja.

Berdasarkan pantauan dan informasi dilapangan, kebakaran lahan di
kawasan PT. Golden Blossom Sumatra terjadi secara bertahap dari bulan
Agustus sampai dengan Oktober 2006. kebakaran pada awalnya terjadi
dari persawahan/landang yang berada di pinggir sungai Lingkis lalu
menyebar menuju kawasan hutan belukar kemudian terjadi kebakaran
hingga keperbatasan pada bagian timur perusahaan dan akhirnya seiring
arah angin, api pun meloncat kekawasan perusahaan.

Photo 24. Api datang dari hutan dekat perbatasan

Pada setiap sisi perbatasan khususnya pada bagian timur sudah dibuat
sekat bakar, namun karena faktor kencangnya angin dan tingginya tegakan
di areal hutan belukar didekat perbatasan mengakibatkan sekat yang telah
dibuat masih dapat diloncati api.

Ada dua titik api loncat yang terdapat diareal kawasan perusahaan PT.
Golden Blossom Sumatra. Titik pertama yaitu berada di kebun Inti
Lematang Makmur sedangkan titk api yang kedua yaitu berada di kebun
plasma Abab makmur.
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Photo 25. Sekat diperbatasan bagian timur perusahaan

Kebakaran didaerah kebun inti Lematang Makmur awalnya terjadi di blok
85 pada divisi 5, kemudian karena dipengaruhi oleh arah dan kencangnya
angin api tahap demi tahap menjalar ke blok berikutnya hingga sampai
mendekati perbatasan yang ada dibagian barat disekitar base camp.
Sedangkan kebakaran didaerah kebun inti plasma Abab Makmur awalnya
terjadi di blok 20 pada divisi 2, kemudian mengikuti arah angin, api
menjalar ke blok-blok yang ada didepannya hingga menuju ke daerah
kebun inti Lematang makmur sampai ke base camp dan keperbatasan
bagian barat.

Kejadian kebakaran pada saat itu sangat sulit dikendalikan mengingat
akses atau mobilitas keperbatasan masih kurang memadai, sementara
angin kencang. Oleh karena itu dari dua titik api yang berbeda akhinya
menuju dan bertemu pada satu titik yang sama.

Ketika api telah memasuki lahan perkebunan PT. Golden Blossom
Sumatra, kebakaran mulai sulit ditanggulangi karena angin selalu berubah
arah dan lebih sering terjadi angin puting beliung. Hanya dalam tempo
waktu beberapa jam saja kebakaran dari arah timur sudah menjalar
dibeberapa blok. Yang lebih parah lagi, kebakaran mengancam base camp
Lematang Makmur, sehingga seluruh karyawan, perabotan serta peralatan
milik perusahaan sudah dinaikkan kemobil untuk evakuasi. Padahal semua
itu sebenarnya tidak perlu dilakukan.

Penjalaran api sangat berirama seiring gelombang permukaan lahan.
Kecepatan penjalaran saat pertama api masuk ke areal perkebunan
dipengaruhi juga oleh faktor kesalahan dalam pembuatan arah kanal dan
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memposisikan arah rumpukan dibeberapa blok, namun pada blok-blok lain
telah dilakukan dengan benar yang mengarah dari selatan ke utara.

Saat kebakaran terjadi pada lorong diantara rumpukan, api berjalan secara
sepintas dan cepat sedangkan pada saat terjadi diatas rumpukan, penjalaran
api menjadi lebih lambat namun bukan berarti bahaya berkurang
melainkan bahaya justru lebih tinggi karena panas,tinggi lidah api, dan
faktor penyebab terjadinya api loncat berpeluang lebih besar apalagi jika
datangnya angin puting beliung.

Gambar 12. Lokasi kebakaran di wilayah perkebunan PT. Golden
Blossom Sumatra

Dengan adanya arah dan sumber api dari bagian timur menuju ke bagian
barat sedangkan arah jalur rumpukan dari utara memanjang ke selatan.
Maka pada saat terjadi kebakaran tahun 2006, menunjukkan bahwa
tanaman sawit yang masih bertahan hidup rata-rata berada dibagian timur
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rumpukan. Sedangkan tanaman yang hampir semuanya mati berada pada
bagian barat rumpukan.

Gambar 13. Arah lidah api saat terjadi kebakaran diatas rumpukan

Photo 26. Lidah api menjangkau tanaman sawit dibagian barat rumpukan

Banyaknya jumlah tanaman yang mati pada bagian barat rumpukan
disebabkan karena lidah api pada saat di atas rumpukan lebih condong ke
bagian barat lantaran didorong angin dari bagian timur.

Penanganan bencana kebakaran harus dilakukan oleh orang yang
profesional. Metode pemadaman yang dilakukan oleh regu perusahaan
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adalah metode pemadaman secara langsung pada bagian kepala dan
metode tidak langsung dengan cara bakar balik. Pemadaman dilakukan
tanpa berdasarkan ilmu kebakaran secara teknis, melainkan dengan cara
membuka buku secara teoritis tentang pemadaman dengan cepat dan
singkat.

Photo 27. Pemadaman dengan mesin pompa

Akibat masih kurangnya pengetahuan tentang pengendalian kebakaran,
sementara api harus dipadamkan secara darurat, akhirnya peralatan
pemadam banyak yang terbakar terutama selang dan nosel. Adapun jenis
peralatan yang digunakan pada saat itu adalah ember dan pompa robin
yang biasa digunakan untuk pertanian, yang dilengkapi dengan selang dari
plastik dan nosel terbuat dari potongan pipa paralon.

Anggota pemadam yang melakukan pemadaman berasal dari regu
perusahaan dan regu sukarelawan masyarakat sekitar. Anggota masyarakat
yang ikut memadamkan api sekitar 25 orang yang terbagi dari desa
Prambatan dan desa Tanjung Kurung

Seluruh anggota yang memadamkan kebakaran tidak dilengkapi dengan
pakaian perlengkapan individu sesuai standar keselamatan kerja dalam
pemadam kebakaran. melainkan hanya menggunakan perlengkapan
seadanya seperti memakai baju kaos, menggunakan sepatu bot karet, tidak
ada sarung tangan, bahkan pada saat itu beberapa anggota pemadam hanya
menggunakan sendal jepit. padahal kegiatan pemadaman merupakan
kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.

Faktor kencangnya angin pada siang hari dan selalu berubah arah
menyebabkan perpindahan api dari satu rumpukan ke rumpukan lainnya
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menjadi tidak terkendali, sehingga pemadaman disetiap perbatasan petak
secara efektif hanya bisa dilakukan pada malam hari. Itupun api tidak mati
secara tuntas melainkan muncul kembali pada keesokan harinya.

Photo 28. Pemadam dengan mesin pompa pada malam hari

Photo 29. Pembuatan sekat dan penutupan saluran air di kanal petak
menggunakan alat berat.
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Meningkatnya bahaya kebakaran disuatu lahan perkebunan yang
melakukan pembukaan tanpa bakar disebabkan oleh tingginya muatan
bahan bakar yang dibuat rumpukan serta jarak rumpukan tidak begitu jauh
sehingga api masih dapat menjangkau rumpukan berikutnya dengan cepat.

Proses pembukaan lahan yang paling murah adalah dengan cara tebas,
tebang dan bakar. Namun khususnya untuk usaha yang berbadan hukum
seperti perusahaan kehutanan, perkebunan ataupun pertanian dilarang
melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar atau dengan kata lain
harus menggunakan sistem zero burning terutama didaerah rawa gambut.

4.2 Daerah Rawan Kebakaran di Wilayah PT.GBS

Kebakaran tidak akan terjadi begitu saja, setiap kejadian kebakaran
disebabkan karena suatu efek kegiatan, dan setiap terjadi kebakaran bawah
seperti gambut atau batu bara selalu diawali terjadinya kebakaran
permukaan terlebih dahulu. Dengan kata lain bahaya kebakaran akan
meningkat pada saat munculnya kegiatan disuatu daerah dan daerah yang
rawan kebakaran adalah daerah permukaan.

Daerah rawan kebakaran sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tipe dan
sebaran bahan bakar, jumlah dan kerapatan bahan bakar serta bentuk
permukaan lahan pada suatu daerah. Tingkat kerawanan kebakaran
didaerah lahan gambut berbeda dengan daerah daratan yang mempunyai
lahan kering.

Photo 30. Bahan bakar disekitar perusahaan dan di lahan yang belum
terbuka
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Sistem pengelolaan bahan bakar dan metode pembukaan lahan yang ada
diperusahaan merupakan penerapan dari peraturan pemerintah tentang zero
burning. Tingkat kerawanan didaerah ini akan lebih tinggi pada saat satu
minggu setelah pembukaan lahan, karena kadar air didalam bahan bakar
yang telah ditebang menjadi semakin menipis hingga tidak ada sama
sekali. Jika bahan bakar telah sampai pada proses pengeringan dan proses
pelapukan, maka bahan bakar tersebut tidak bisa tersentuh sedikitpun oleh
percikan api atau panas, jika itu terjadi api akan menyalah dan menyebar
dengan cepat.

Tingkat kerawanan didaerah gambut disebabkan oleh keterbukaan lahan
dan banyaknya jumlah kanal yang dibuat, sehingga lahan gambut
mengalami kekeringan dan rusaknya fungsi tanah gambut sebagai resapan
atau tangkapan air.

Semua daerah dapat dikatakan rawan kebakaran ketika musim kemarau
panjang mulai tiba. Jika prakiraan musim kemarau belum ada, maka
tingkat kerawanan pada suatu daerah masih dapat dipilah-pilah
berdasarkan tingkat kekeringan lahan dan bahan bakar. Daerah rawan
kebakaran yang ada diwilayah PT. Golden Blossom Sumatra terletak
didalam lokasi perusahaan dan disekitar perbatasan.

Pengalaman kebakaran tahun 2006 merupakan suatu pembelajaran yang
sangat berarti dan sebagai titik awal kejadian yang harus diantisipasi pada
setiap tahunnya dalam perencanaan pengelolaan perkebunan. Daerah yang
paling rawan yaitu berada di berbatasan pada bagian timur, mengingat
sumber api muncul berasal dari bagian tersebut. Untuk menilai tingkat
kerawanan kebakaran secara rinci akan dijabarkan berdasarkan bagian-
bagian kebun.

Photo 31. Tegakan vegetasi di perbatasan bagian timur

Daerah yang paling rawan kebakaran dilokasi kebun inti Lematang
Makmur yaitu berada pada perbatasan dibagian timur dan utara.
Perbatasan pada bagian timur terdapat hutan belukar yang mempunyai
vegetasi galam campuran dengan volume dan kerapatan bahan bakar
kering sangat tinggi. Sedangkan tingkat kerawanan dibagian selatan
disebabkan karena lahan disisi ini masih tahap proses pembukaan sehingga
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bahan bakar yang baru ditebas dapat memberikan peluang kebakaran lebih
besar walaupun sudah dibentuk atau disusun menjadi rumpukan.

Pada kebun inti Musi Makmur, kerawanan kebakaran akan meningkat
pada saat terjadinya priode pembukaan lahan. Daerah rawan kebakaran
dilokasi kebun Inti Musi Makmur yaitu berada pada perbatasan dibagian
timur dan selatan. Tingkat kerawanan kebakaran pada bagian timur sama
seperti dikebun inti lematang makmur. Untuk daerah perbatasan pada
bagian selatan dianggap paling rawan karena pada sisi ini berbatasan
dengan areal yang telah dimulai kegiatan proses pembukaan lahan
sehingga tingkat kecepatan angin, intensitas panas dan tingkat kekeringan
bahan bakar dapat terjadi lebih tinggi.

Daerah rawan kebakaran dilokasi kebun Plasma Abab Makmur yaitu
berada pada bagian timur, selatan dan barat. Tingkat kerawanan kebakaran
pada bagian timur sama seperti dikebun lainnya. Untuk daerah yang paling
rawan terletak pada perbatasan bagian selatan dan bagian barat, karena
pada bagian selatan merupakan daerah perbatasan dengan PT. Imogiri Raja
Pratama yang belum dibuka dengan volume dan kekeringan bahan bakar
sangat dominan sebagai pendorong terjadinya kebakaran.

Photo 32. Perbatasan dengan lahan milik PT.Imogiri Raja Pratama

Sedangkan pada bagian barat terdapat plot kebun karet milik masyarakat
yang berada didalam lokasi perusahaan. Pada bagian ini, kebakaran dapat
membahayakan kedua belah pihak yang bersebelahan.
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Photo 33. Perbatasan dengan kebun karet milik masyarakat

Pada kebun plasma Tanjung Kurung, kerawanan kebakaran akan
meningkat pada saat terjadinya priode pembukaan lahan. Namun daerah
ini masih tetap rawan kebakaran mengingat telah dilakukan proses
pembuatan akses untuk jalan dan kanal

Kerawanan kebakaran pada suatu lahan akan meningkat satu tahap ketika
telah dibukanya akses jalan atau kanal yang dapat menuju areal tersebut.
Kebakaran di areal perkebunan akan selalu terjadi dengan mudah selama
masih berlangsungnya proses pembukaan lahan. Resiko kebakaran dapat
dinyatakan mulai aman ketika vegetasi atau tumbuhan pokok sudah
berumur 10 tahun keatas. Namun bukan berarti setelah itu pelaku usaha
hanya tinggal diam begitu saja, melainkan justru harus lebih hati-hati
karena kebakaran masih akan terjadi setiap saat dan terlebih lagi tanaman
pokok yang sudah panen harus perlakukan lebih ekstra.

4.3 Evaluasi Pengendalian Kebakaran

Pengendalian kebakaran akan berhasil jika semua bagian kebun atau pilot
kerja memiliki keseimbangan antara jumlah orang dan peralatan kebakaran
yang digunakan. Perbandingan skala luasan dengan jumlah orang yang
bertanggung jawab pada suatu lahan untuk penanaman dan pemeliharaan
di perusahaan PT. Golden Blossom Sumatra yaitu 5 : 100 hektar atau 1
orang bertanggung jawab seluas 20 hektar.

Setelah dilakukan penilaian dalam sejumlah survey, laporan ini
memberikan evaluasi tentang pengendalian kebakaran secara umum,
mengingat saat ini PT. Golden Blossom Sumatra baru fokus pada kebun
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Inti Lematang Makmur dan kebun Plasma Abab makmur, sedangkan
kebun Inti Musi Makmur dan kebun Plasma Tanjung Kurung masih belum
beroperasi sepenuhnya baik secara teknis maupun organisasi, namun
rencana kerja dan pembangunan kebun telah disusun dan akan
dilaksanakan pada tahun mendatang. Adapun hasil evaluasi yang didapat
dilapangan sebagai berikut;

NO DESKRIPSI KETERANGAN

1 Regu dan pakaian pemadam Kurang
2 Peralatan tangan dan pompa mesin kebakaran Cukup
3 Posko kebakaran dan alat radio komunikasi Cukup
4 Gudang peralatan kebakaran Sangat kurang
5 Jalan masuk Baik
6 Sekat bakar dan pengelolaan bahan bakar Baik
7 Sumber air Sangat baik
8 Truck tangki air dan alat berat Baik
9 Menara pemantau Kurang
10 Sarana transportasi Sangat baik
11 Jaringan kerjasama Sangat baik
12 Kampanye penyuluhan Cukup

Tabel 7. Hasil evaluasi PT. Golden Blossom Sumatra

Gambar 14. Diagram evaluasi PT. Golden Blossom Sumatra

Evaluasi pengendalian kebakaran untuk PT. Golden Blossom Sumatra,
akan dijabarkan secara rinci berdasarkan informasi, temuan atau pun
pantauan dilapangan. Diagram diatas menyatakan bahwa fasilitas yang
masih sangat minim yaitu gudang peralatan dan menara pengawas,
sementara itu yang masih perlu di kembangkan yaitu regu dan pakaian
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pemadam, peralatan tangan dan pompa mesin kebakaran, posko dan alat
radio komunikasi, serta kampanye penyuluhan. Langkah-langkah yang
dilakukan dalam persiapan sebelum musim kemarau yaitu:
a. Meningkatkan kemampuan karyawan/regu melalui pelatihan

kebakaran dan P3K
b. Memperbaiki dan membuat akses jalan ke perbatasan kebun

masyarakat
c. Penimbunan outlet di kanal induk dan main drain untuk

mempertahankan air didalam kawasan
d. Memperlebar parit di sekitar perbatasan
e. Membangun menara pemantau di kebun inti dan kebun plasma
f. Pengadaan peralatan kebakaran dan memasang papan pengingatan

bahaya api
g. Penanaman tanaman penutup tanah

Untuk lebih jelas tentang rincian evaluasi di PT. Golden Blossom Sumatra
dapat dilihat dibawah ini.

NO DESKRIPSI URAIAN

1
Regu & Pakaian

Pemadam

 Anggota pemadam yang telah dilatih dan
dilengkapi pakaian individu ada 3 regu
 Regu terlatih menjabat mandor, surveyor &

assisten divisi
 Belum ada regu inti
 Tanggung jawab regu masih bersifat umum
 Jumlah regu belum idial dengan luasan areal

yang dilindungi
 Struktur organisasi pemadam belum ada

2

Peralatan
Tangan

& Pompa
Pemadam

 Peralatan tangan terdiri ; 15 kepyok, 15 garu
api, 15 cangkul garu, 9 pompa punggung
 Pompa mesin berjumlah 12 unit
 Pompa mesin menggunakan pompa

irigasi/pertanian
 Belum ada pompa khusus untuk kebakaran
 Selang plastik ada 8 (biasa untuk PDAM)
 Belum ada selang kanvas khusus kebakaran
 Nosel ada 8 terbuat dari pipa paralon
 Mesin pompa biasa digunakan untuk

penyiraman bibit

3

Posko
Kebakaran

& Alat Radio
Komunikasi

 Posko baru ada 1 ( inti & plasma)
 Belum ada posko khusus kebakaran
 Letak posko bergabung diruang kantor
 Alat radio komunikasi terdapat; 10 HT & 1 unit

base station.
 Belum ada pusat posko utama

4
Gudang

Peralatan
Kebakaran

 Gudang masih bergabung diruang perumahan
karyawan
 Belum ada rak untuk peralatan

5 Jalan Masuk

 Jalan masuk kelokasi cukup bagus
 Jalan terpelihara dengan baik
 Jalan disekitar perbatasan / menuju perbatasan

kurang terpelihara
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 Gorong-gorong / saluran air baru dipasang
 Dipinggir jalan areal perkebunan sebagaian

bersih/terpelihara

6
Sekat Bakar &
Pengelolaan
Bahan Bakar

 Sekat bakar jalur kuning cukup banyak dan
bagus
 Sekat bakar terdiri dari jalan dan kanal
 Sekat disekeliling perbatasan masih terlalu

kecil dan kurang terpelihara
 Bahan bakar diperbatasan rata-rata tebal &

rapat dengan ketinggian sekitar 3 s/d 7 meter
 Bahan bakar didalam kawasan dibuat

rumpukan
 Jarak antar rumpukan sekitar 16 m, tingginya

mencapai 2 m
 Diadakan penanaman tanaman penutup lahan

7 Sumber Air

 Sumber air terdapat dari sungai dan kanal
 Setiap petak dan blok memiliki sumber air

kanal
 Tidak ada penampungan air secara khusus
 Air dikanal mempunyai pintu pengatur air

8
Truck Tangki

Air
& Alat Berat

 Truck tanki air tidak ada
 Alat berat terdapat 1 bulldozer, 14 excavator
 Peralatan tersebut terawat dan terpelihara

9
Menara

Pemantau

 Ada 2 unit menara (inti & plasma)
 Jarak antar menara 4 km
 Tinggi menara sekitar 10 m
 Menara belum dilengkapi dengan peralatan

10
Sarana

Transportasi

 Sarana transportasi terdapat 2 truck, 2 pick-up,
2 spead boath, dan 4 swamp carrier
 Kondisinya sangat baik
 1 unit spead boath keadaan rusak

11
Jaringan

Kerjasama

 Kerjasama masyarakat sangat baik
 Telah dibentuk 2 regu dari desa Prambatan dan

Tanjung Kurung
 Jaringan kerjasama dengan perusahan tetangga

sangat baik
 Kerjasama dengan instansi/lembaga sangat

baik

12
Kampanye
Penyuluhan

 Kampanye penyuluhan dengan masyarakat
belum secara teknis
 Kampanye penyuluhan dengan masyarakat

dilakukan secara sepintas saja
 Papan peringatan bahaya kebakaran masih

kurang
 Penempatan papan peringatan kurang strategis
 Belum ada penyuluhan secara khusus tentang

kebakaran

Tabel 8. Uraian evaluasi pengendalian kebakaran

4.4 Rekomendasi Pengendalian Kebakaran

Setelah dilakukan evaluasi, PT. Golden Blossom Sumatra dipandang perlu
melakukan beberapa hal yang lebih intensif berkaitan dengan kebakaran.
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Rekomendasi yang dimuat dalam laporan ini secara keseluruhan harus
dilaksanakan paling lambat sebelum tahun 2009, seiring dengan susunan
dan rencana kerja pembangunan kebun yang dimuat dalam Surat
Keputusan Bupati Muaraenim Nomor: 1144/KPTS/BUN/2006.

Sistem dan mekanisme pengendalian kebakaran lahan PT. Golden
Blossom Sumatra sudah mulai terbentuk, namun dipandang masih sangat
kurang dan perlu dibenahi secepatnya. Penanganan dan perlindungan
terhadap kebakaran harus lebih di utamakan pada kebun inti Lematang
Makmur dan plasma Abab Makmur.

Perencanaan pengendalian kebakaran lahan untuk kebun Inti Makmur dan
plasma Tanjung Kurung harus di perhitungkan dan dibuat sebelum
melakukan pembukaan lahan, guna menghindari terjadinya kebakaran
pada areal yang dilindungi. Sebelum musim kemarau tahun 2007, PT.
Golden Blossom Sumatra harus membangun gudang khusus untuk
perlengkapan dan peralatan kebakaran.

Gambar 15. Contoh gudang peralatan untuk Lematang Makmur

Selain itu perlu melakukan pengadaan pompa mesin bertekanan tinggi
khusus untuk pemadam kebakaran minimal 4 unit. Masing-masing unit
pompa dilengkapi dengan 6 gulung selang kanvas diameter 38 mm dengan
panjang 30 m, 1 unit nozel yang dapat digunakan untuk tembak lurus dan
mengembang serta 1 selang penghisap dilengkapi dengan saringan

Regu kebakaran merupakan tulang punggung pada saat musim kemarau,
baik dalam pemadaman kebakaran maupun dalam pencegahan kebakaran
secara teknis. Dalam pelaksaan pemadaman kebakaran atau pun
pencegahan, regu kebakaran harus didukung dengan peralatan yang
lengkap seperti: werpak, sepatu, helm, masker, sarung tangan, dll.

Regu kebakaran di kebun inti Lematang Makmur dan plasma Abab
Makmur harus dibentuk secepatnya berdasarkan jumlah divisi, setiap
divisi memiliki satu regu pemadam. Anggota regu kebakaran perlu
diberikan pelatihan penyegaran minimal setahun sekali dan perlu
membentuk regu baru untuk mengimbangi luasan areal yang dilindungi.
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Photo 34. Mesin pompa bertekanan tinggi khusus untuk kebakaran

4.4.1 Regu dan Perlengkapan Pakaian Pemadam

Photo 35. Regu kebakaran PT. Golden Blossom Sumatra

Anggota regu harus sehat rohani dan jasmani, disiplinitas yang tinggi,
kompak, bersifat kekeluargaan serta tanggap darurat
Anggota regu kebakaran minimal berusia 15 tahun dan maksimal 45
tahun
Anggota pemadam dalam satu regu harus berjumlah 10-15 orang dan
tidak boleh lebih.
Setiap perusahaan harus mempunyai regu kebakaran inti/khusus,
minimal setiap 1 unit perusahaan mempunyai satu regu inti
Regu sukarelawan kebakaran yang direkrut dari masyarakat harus
diberikan asuransi kecelakaan.
Regu yang diambil dari staf karyawan selain regu inti harus
berpengalaman dalam pemadaman kebakaran minimal pernah ikut
pelatihan kebakaran tingkat dasar
Anggota regu harus dibekali dengan ilmu tentang P3K
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Jumlah regu kebakaran harus sesuai dengan jumlah luasan areal
perusahaan
Regu kebakaran dibagi menurut wilayah divisi sehingga sehari-hari
mempunyai tanggung jawab yang jelas
Anggota regu harus mengetahui secara jelas tentang tugas,tanggung
jawab, dan struktur organisasi sesuai dengan fungsinya
Harus diadakan pelatihan secara kontinyu minimal setahun sekali
Regu kebakaran harus punya standar operasional prosedur
Komandan regu pemadam harus 1 orang saja. Tidak boleh lebih
Setiap regu kebakaran harus mempunyai rencana kerja tahunan dalam
pengelolaan kebakaran
Sistem struktur organisasi kebakaran harus dibuat secara jelas
Regu kebakaran bukan hanya bekerja pada saat musim kemarau saja,
tetapi juga melakukan kegiatan pencegahan secara teknis, salah
satunya memelihara sekat dan membuat sekat bakar baru diareal rawan
kebakaran, membuat dan memelihara sumber air,

Photo 36. Perlengkapan pakaian pemadam

Setiap anggota regu harus mempunyai pakaian pemadam secara
lengkap (perlu diadakan penambahan untuk stok dan anggota baru)
Pakaian pemadam harus dalam keadaan siap pakai setiap saat dan jika
pada saat kebakaran anggota tidak mengenakan pakaian secara
lengkap, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan
pemadaman
Pakaian pemadam harus anti api dan tidak boleh berbahan campuran
karet
Pakaian pemadam harus menutupi seluruh badan dan sesuai dengan
ukuran poster tubuh anggota.
Helm pemadam harus tahan banting/pecah dan Kacamata pemadam
harus terbuat dari plastic, bukan dari kaca dengan gagang besi
Setiap anggota regu harus membawa slayer sebagai masker untuk
menutupi hidung dari debu dan asap
Sarung tangan pemadam harus terbuat dari kulit asli dan harus lebih
panjang dari pergelangan tangan
Sepatu pemadam harus terbuat dari kulit asli dan bukan sepatu booth
karet yang biasa dipakai petani
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Pakaian pemadam harus diberi scotlight agar mudah dikenali pada saat
bekerja dimalam hari
Masing-masing anggota regu harus mempunyai dan membawa peples
air minum

Photo 37. Perlengkapan untuk P3K

Setiap regu kebakaran harus mempunyai perlengkapan P3K
Dalam satu regu minimal satu orang yang mahir dalam penyelamatan
P3K
Setiap anggota regu harus mengetahui standar minimal dalam P3K
Kotak P3K harus yang tahan air dan tidak mudah pecah
Obat-obatan didalam kotak P3K minimal mempunyai: obat mata
Visine, Obat merah, Bodrex Tablet, Betadine, Pembalut elastis
Tensocrepe, Perban, Plester / Rol Putih Leukofix, Balsem Hansaplast,
Bioplacenton Gel, Alkohol 96%, Kassa pembalut Hydrophile, kapas
putih, gunting dan peniti.

4.4.2 Peralatan Tangan dan Pompa Mesin Kebakaran

Photo 38. Peralatan tangan

Peralatan tangan harus sesuai dengan kondisi dan poster tubuh orang
Indonesia
Peralatan garu api (fire rake), cangkul garu (MacLeod tool) dan
pemukul api (fire swatter) harus punya minimal 7 unit untuk masing-
masing alat dalam satu regu.
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Gagang peralatan tangan lebih baik menggunakan rotan dibanding
kayu, mengingat kayu lebih berat dan mudah patah
Panjang gagang untuk pemukul api harus 190 cm
Panjang gagang cangkul garu harus 100 cm dan untuk garu api harus
120 cm
Diameter gagang untuk peralatan tangan harus 3,5 – 4 cm
Seluruh peralatan tangan harus dipelihara dengan baik dan benar
Harus membeli peralatan tangan yang standar dalam kebakaran hutan
Peralatan tangan dan pompa punggung harus dalam keadaan siap pakai
setiap saat

Photo 39. Pompa punggung

Penyimpanan pompa punggung di gudang harus dalam keadaan
digantung. Tidak boleh ditumpuk atau digulung
Pastikan tidak ada air yang tersisa sebelum penyimpanan
Setiap regu minimal harus memiliki 3 unit pompa punggung
Sebelum pengoperasian sebaiknya pompa dites terlebih dahulu
Ukuran pompa punggung harus sesuai dengan poster tubuh pemakai
Bahan kantong pompa punggung terbuat dari terpal 0,5 mm dan bahan
penutup lubang air harus terbuat dari alumunium, tidak boleh dari
plastik.
Kapasitas air dalam pompa punggung yang cocok untuk tubuh orang
Indonesia tidak lebih dari 16 liter
Panjang trombone dan nosel pompa punggung dalam keadaan stanby
tidak lebih dari 45,5 cm

Photo 40. Pompa Mesin Kebakaran
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Setiap regu kebakaran minimal mempunyai satu unit mesin pompa
pemadam
Pompa pemadam dalam regu harus portable supaya dapat dipindah-
pindah
Pompa pemadam yang digunakan harus standar untuk kebakaran
(mengeluarkan volume air yang sedikit tapi mempunyai tekanan yang
tinggi)
Pompa kebakaran harus dalam keadaan siap pakai setiap saat
Selang kebakaran harus selang yang basah (dapat dirembes oleh air)
supaya tidak mudah terbakar.
Selang harus disimpan pada gudang yang kering
Pada saat mau disimpan, selang harus bersih, kering dan digulung.
Perawatan dan pemeliharaan pompa mesin harus lebih ditingkatkan
dibanding alat tangan

4.4.3 Posko dan Alat Radio Komunikasi

Untuk tahap awal,posko kebakaran utama dapat digabung dengan
ruang kantor, namun akan lebih baik lagi kalau sudah ada posko
khusus kebakaran diruangan tersendiri
Posko induk harus berada disetiap base camp induk
Posko harus mempunyai peta operasional
Posko harus mempunyai struktur sistem pengendalian yang jelas
Pada waktu musim kemarau posko dan radio komunikasi harus aktif 24
jam
Posko juga harus dilengkapi dengan meja dan kursi kerja beserta papan
tulis

Photo 41. Radio komunikasi

Dalam setiap kebun harus mempunyai radio base station
Setiap regu kebakaran harus mempunyai satu unit radio Handy Talky
yang digunakan komandan regu
Setiap alat berat, truck dan pick-up harus dilengkapi dengan radio
mobile
Penggunaan radio harus dioperasikan oleh orang yang mahir minimal
mengetahui cara penggunaan dan mengerti kode atau sandi dalam
komunikasi radio internasional, mematuhi struktur organisasi dan
prosedur penggunaan radio
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Radio komunikasi pada saat menjelang musim kemarau harus keadaan
standby satu kali 24 jam
Radio komunikasi harus dalam keadaan siap pakai setiap saat
Pada saat operasional kebakaran harus batasi kesibukan radio (berikan
informasi jelas, singkat, padat dan mudah dimengerti oleh penerima)
dan gunakan radio seperlunya saja agar dapat menghemat baterai
Pengguna radio HT harus mengetahui jarak efektif dalam
berkomunikasi
Pastikan frekuensi atau chanel yang digunakan sesuai kesepakatan
bersama

4.4.4 Gudang Peralatan Kebakaran

Gudang peralatan kebakaran tidak boleh ditempatkan /dicampur
dengan gudang umum
Harus ada orang yang stanby dan memegang kunci gudang sebagai
penanggung jawab keluar-masuk peralatan kebakaran selama 1 x 24
jam
Penyimpanan barang didalam gudang harus tersusun rapi, siap pakai,
mudah diambil dan sesuai jenis masing-masing(sistematis)
Perlu dilengkapi dengan alat kerja pendukung (system manajemen
pergudangan, kalender kegiatan, peta, dll)
Letak gudang tidak boleh jauh dari posko kebakaran
Luas ruang bangunan gudang minimal 5 x 4m
Didepan gudang harus mempunyai halaman parkir yang cukup
Atap gudang harus anti bocor dan lantai tetap kering dan bersih,
Pondasi dan dinding gudang harus kuat dan tersedia akses gudang yang
baik,
Tersedia ventilasi udara yang cukup untuk menghindari efek
kelembaban dan jamur,
Pintu dilengkapi kunci untuk mendukung keamanan gudang,
Tersedia sistem perlindungan terhadap gangguan binatang pengerat
dan serangga,
Tersedia rak-rak yang digunakan untuk menggantungkan peralatan dan
pakaian.
Gudang harus dilengkapi dengan sarana sistem penyimpanan yang baik

4.4.5 Akses Jalan Masuk

Photo 42. Penimbunan tanah pada jalan masuk
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Badan utama jalan masuk pada setiap perusahaan minimal 4 meter
Jalan masuk utama untuk ke base camp, gudang, sumber air dan ke
dalam areal tanaman harus mempunyai sistem drainase yang lebih baik
Didaerah gambut, seluruh jalan masuk harus dilakukan penimbunan
tanah merah
Jembatan kayu yang terdapat diareal perusahaan harus dibersihkan
semaksimal mungkin, khususnya pada saat musim kemarau
Gorong-gorong/saluran air harus dibersihkan secara rutin
Bahan bakar yang terdapat dipinggir jalan masuk harus dibersihkan
sampai kedasar tanah mineral minimal 3 meter kiri dan kanan jalan
Harus dipasang rambu-rambu jalan yang jelas pada setiap tempat yang
dianggap rawan
Jalan masuk yang berada didaerah rawan kebakaran, pada musim
kemarau harus dijaga ketat dan jika perlu ditutup untuk sementara
waktu.

4.4.6 Sekat Bakar dan Pengelolaan Bahan Bakar

Photo 43. Pembuatan sekat bakar

Sekeliling perbatasan perusahaan harus dibuat tiga sekat bakar
Sekat bakar dapat berupa sekat bakar kuning dan sekat hijau
Lebar sekat bakar pada perusahaan perkebunan minimal 7 meter bersih
sampai tanah mineral
Setiap perbatasan blok harus dibuat dobel sekat (jalan & parit)
Seluruh badan jalan didalam perusahaan harus dilakukan penimbunan
tanah merah
Pada saat pembuatan sekat pastikan tidak ada bahan bakar yang tersisa
Pada saat musim kemarau harus diadakan pembersihan sekat pada
setiap jembatan yang terbuat dari kayu agar tidak terbakar
Usahakan dipinggir sekat ada pinggul jalan untuk parkir mobil
minimal per 100 m agar pada saat bencana mobil dapat bergerak secara
lancar dan bergantian
Sebelum musim kemarau setiap sekat harus dibersihkan / dipelihara
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Photo 44. Bahan bakar

Bahan bakar yang ada dipinggir jalan atau sekat harus dibersihkan
sampai kedasar tanah mineral.
Jarak antara pinggir sekat/jalan ke tanaman baris pertama minimal 10
meter
Usahakan jarak antara rumpukan minimal 20 meter
Tinggi rumpukan maksimal harus 1 meter dari permukaan tanah
Pastikan tidak ada bahan bakar sama sekali antara perbatasan dengan
kebun karet masyarakat, agar terhindar konflik saat terjadi kebakaran
Pada areal yang belum dibuka; di sepanjang sekat atau jalan harus
ditanam terlebih dahulu, nantinya berfungsi sebagai sekat hijau
Letakkan posisi regu beserta peralatan pemadam disekitar areal yang
berbahan bakar tebal/rawan kebakaran jika perlu

4.4.7 Sumber Air

Photo 45. Penampungan air dan kanal

Setiap perusahaan harus membuat kantong air atau embung air pada
daerah yang jauh dari sumber air
Setiap sudut kanal utama harus dibuatkan pintu pengaturan air
Menjelang musim kemarau harus dilakukan penutupan air lebih awal
didalam kawasan
Perlu pemasangan rambu-rambu atau tanda khusus ditempat-tempat
sumber air
Disekitar sumber air harus dibersihkan dan dibuatkan cara untuk
mempermudahkan pengambilan air
Jalan menuju sumber air harus jelas dan bersih
Ketika musim kemarau seluruh sumber air harus diperiksa terlebih
dahulu untuk mengetahui volume air yang bisa diperoleh
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4.4.8 Truck Tanki dan Alat Berat

Photo 45. Tangki air dan truck tanki

Setiap unit perusahaan harus mempunyai satu unit truck tanki air
Truck tanki air harus dilengkapi dengan mesin pompa dan selang
Pastikan truck tanki siap pakai dan selalu berisi air setiap saat
Truck tanki air harus dilengkapi minimal alat radio komunikasi
Truck tanki yang dipakai harus dobel garden (4x4)
Untuk daerah yang sulit dijangkau, tangki air harus dibawa
menggunakan swamp carrier
Pada musim kemarau, posisikan truck tanki pada daerah yang paling
rawan kebakaran atau daerah yang dilindungi

Photo 46. Alat berat

Pada musim kemarau alat berat diletakkan didaerah rawan kebakaran
Alat berat berguna untuk membuat sekat bakar atau ilaran api
Alat berat harus dioperasikan oleh orang yang berpengalaman
dilapangan
Alat berat harus dilengkapi minimal alat radio komunikasi
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4.4.9 Menara Pemantau

Photo 47. Menara pemantau kebakaran

Setiap perusahaan harus mempunyai menara pemantau kebakaran pada
setiap unit/bagian kebun perusahaan
Perlu penambahan 4 menara pemantau di kebun inti dan plasma
Lokasi menara harus strategi dan menara yang sudah ada harus
diperbaiki
Tinggi menara pemantau minimal ±12 meter atau harus lebih tinggi
dari tegakan yang ada diareal tanaman.
Bahan pembuatan menara kebakaran dapat berupa plat besi atau dari
kayu
Tanaman disekeliling menara harus bersih ± 50 m dari menara
pemantau
Menara harus di fasilitasi dengan peralatan pendukung seperti : peta
areal, teropong, kompas, radio komunikasi dan alat ukur kecepatan
angin serta pada waktu kemarau harus aktif 1x24 jam

4.4.10 Sarana Transportasi

Photo 48. Sarana transportasi milik PT. Golden Blossom Sumatra

Setiap unit regu kebakaran harus mempunyai sarana transportasi untuk
mobilisasi logistik, regu, dan peralatan kebakaran
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Tersedianya sarana transportasi untuk bagian darat dan air sesuai
daerah perusahaan
Setiap unit perusahaan harus menyediakan sarana untuk patroli
kebakaran.
Seluruh jenis alat transportasi harus keadaan siap operasi dilapangan
khususnya pada musim kebakaran
Setiap sarana transportasi harus dilengkapi radio komunikasi
Mobil khusus untuk kebakaran harus dobel gardan (4x4)

4.4.11 Jaringan Kerjasama

Kerjasama dengan pihak masyarakat harus lebih ditingkatkan dan
bukan pada saat musim kebakaran saja tatapi harus juga kerjasama
dalam bidang pencegahan/sebelum kebakaran
Masyarakat sekitar harus merasakan dan menjadi bagian dari
perusahaan.
Memberikan binaan dan pelatihan penyegaran kepada masyarakat desa
sekitar
Bagi masyarakat desa yang menjadi regu sukarelawan atau pekerja
harian pada perusahaan harus dibuatkan asuransi keselamatan jiwa
Perlu adanya kerjasama antar perusahaan dalam bidang kebakaran baik
secara teknis maupun non teknis
Kerjasama dengan perusahaan lain bukan hanya membuat sekat bakar
didaerah perbatasan saja melainkan harus ada saling bantu dalam hal
pemadaman
Kerjasama yang baik akan memudahkan operasional pemadaman
kebakaran.

4.4.12 Kampanye Penyuluhan

Photo 49. Papan peringatan bahaya api

Perlu adanya papan peringatan Tingkat Bahaya Api
Kampanye penyuluhan kebakaran harus dilakukan duduk bersama
dengan masyarakat
Desa yang diberikan penyuluhan bukan secara teori saja melainkan
juga secara teknis/praktek,
Perlu adanya papan peringatan bahaya kebakaran didaerah-daerah
strategis.
Penyuluhan kepada masyarakat sekitar perusahaan harus dilakukan
minimal setahun sekali untuk masing-masing desa



Perencanaan Pengendalian Kebakaran : Evaluasi dan Rekomendasi
untuk PT. Golden Blossom Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project 71

5. ORGANISASI PENGENDALIAN KEBAKARAN

Gambar 16. Struktur komando PT. Golden Blossom Sumatra
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Struktur komando yang digambarkan diatas merupakan susunan organisasi
operasional kebakaran untuk kebun inti Lematang Makmur, kebun inti
Musi Makmur, kebun plasma Abab Makmur, dan kebun plasma Tanjung
Kurung. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan
meliputi sebagai berikut:

DEWAN DIREKSI PT. GOLDEN BLOSSOM SUMATRA
Fungsi, Tanggungjawab, Tugas dan Kegiatan

Sebagai penghubung kerjasama ditingkat nasional dan internasional
Sebagai pemberi dan pengambil kebijakan seluruh aktifitas perusahaan
Koordinasi dengan Koordinator Dalkarbun dan Pimpro
Sebagai pelindung dan pendukung dalam aktivitas kebakaran kebun
Pembuatan laporan intern dan ekstern
Mengevaluasi seluruh rencana kegiatan pengendalian kebakaran
Sebagai penasehat umum dibidang kebakaran
Menjalankan dan melaksanakan kebijakan yang disepakai oleh dewan
direksi
Sebagai penasehat dan sumbang saran kepada Koordinator Dalkabun

KOORDINATOR PENGENDALIAN KEBAKARAN KEBUN
Fungsi, Tanggungjawab, Tugas dan Kegiatan

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengendalian kebakaran di
wilayah dan disekitar PT. Golden Blossom Sumatra
Pengambil kebijakan dalam melaksanakan operasional pemadaman
kebakaran
Mengkoleksi dan mengevaluasi seluruh kegiatan pengendalian
kebakaran (baik sebelum, sedang, dan sesudah terjadi kebakaran
kebun)
Membuat laporan seluruh kegiatan pengendalian kebakaran secara
berkala kepada dewan direksi
Menilai dan mengevaluasi rencana kegiatan di empat pilot kebun
Penanggung jawab seluruh kegiatan yang berkaitan pengendalian
kebakaran di empat pilot kebun PT. Golden Blossom Sumatra
Memberi petunjuk/pengarahan kepada Dandamkarhut dan seluruh regu
pemadam kebakaran
Sebagai pimpinan kebakaran pada empat pilot kebun
Sebagai pengelola kebakaran lahan PT. Golden Blossom Sumatra
Mengkoordinir seluruh DANDAMKARBUN untuk seluruh kebakaran
kebun
Sebagai tempat untuk berkonsultasi sebelum memutuskan sesuatu
keputusan dalam operasional pemadaman



Perencanaan Pengendalian Kebakaran : Evaluasi dan Rekomendasi
untuk PT. Golden Blossom Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project 73

HUBUNGAN MASYARAKAT /PENGHUBUNG KEPIHAK LAIN
Fungsi, Tanggungjawab, Tugas dan Kegiatan

Koordinasi seluruh kegiatan kebakaran kepada pihak/instansi terkait
Menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang bertetangga
Menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat
Penjalin hubungan antar perusahaan di PT. Golden Blossom Sumatra
Penghubung dan kerjasama dengan instansi/pihak yang terkait diluar
perusahaan termasuk pemerintah atau lembaga lain
melaksanakan perintah dari Koordinator Dalkarbun
Kerjasama dengan Dandamkarbun, Perencanaan, Operasi/Danpi dan
Logistik.
Mengelola informasi dan disampaikan kepada mass media, bagian ini
adalah orang pertama yang memberikan informasi keseluruh pihak
termasuk media cetak, massa, elektronik dan orang yang pertama kali
juga dihubungi oleh pihak lain.

KOMANDAN PEMADAM KEBAKARAN KEBUN
Fungsi, Tanggungjawab, Tugas dan Kegiatan

Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh bagian
perencanaan, operasional, dan logistik
Menjalankan tugas sesuai perintah Koordinator Dalkarbun
Penganggung jawab seluruh kegiatan pengendalian kebakaran
diwilayah masing-masing kebun / pilot kerja
Mengkoordinir kegiatan pemadaman kebakaran hutan diwilayahnya
Sebagai tulang pengendali kebakaran di masing-masing kebun
Menilai kejadian dan merencanakan penyerangan/perlawanan terhadap
kebakaran
Menyebarkan tugas dan rencana pengendalian kebakaran
Kerjasama dengan Humas dan berkoordinasi kepada Dandamkarbun
lainnya
Bertanggung jawab atas keselamatan seluruh personil
Membuat laporan seluruh kegiatan secara berkala kepada Koordinator
Dalkarbun

5.1 Bagian Perencanaan

Kepala Perencanaan

Orang yang mempunyai wewenang memberikan keputusan dibidang
perencanaan
Merencanakan kegiatan tahunan dan bulanan khusus tentang
kebakaran meliputi; sarana dan prasarana, biaya, waktu, dan sumber
daya manusia
Mengkoleksi, mengevaluasi dan mempersiapkan kegiatan serta
mengantisipasi sebelum, sedang, dan sesudah terjadi kebakaran.
Membuat laporan dibidang perencanaan
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Keuangan

Betanggung jawab semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan
memanajemen anggaran untuk pengadaan peralatan dan mengurusi
asuransi serta kompensasi kendala yang dihadapi,
Pengumpulan data biaya dan persediaan pengeluaran untuk biaya
kejadian
Mendata dan menyiapkan anggaran untuk operasional pemadaman
Menyiapkan dana untuk pelatihan kebakaran

Personalia

Mendata seluruh anggota regu yang beroperasi dilapangan
Mendata anggota regu sukarelawan
Mengkoordinir jam kerja personil dan mempersiapkan regu cadangan
Membuat bagan keluar-masuknya anggota pada saat pergantian waktu
pemadaman
Mempersiapkan dan mendata anggota yang tidak memiliki asuransi
jiwa

Administrasi

Bertanggung jawab pembuatan dan keluar-masuk surat
Bertanggungjawab terhadap profesi personil dalam mengoperasikan
peralatan seperti; Komputer, mesin fax, Radio komunikasi dan telpon
Menyiapkan dan melayani bidang administrasi seperti, photocopy,
typing dan record keeping termasuk alat tulis (ATK) sesuai dengan
keperluan.

Penyuluhan

Memberikan penyuluhan secara teknis bahaya kebakaran kepada
masyarakat sekitar perusahaan
Mengadakan pertemuan dan mengajak masyarakat untuk melakukan
pencegahan dan patroli bersama

Pengadaan Pelatihan dan Peralatan

Merencanakan pelatihan penyegaran dan pelatihan untuk anggota regu
pemadam yang baru
Mendata peralatan tidak layak pakai
Merencanakan pengadaan peralatan kebakaran

Pemetaan dan Sistem Informasi Kebakaran

Pengumpulan seluruh data kejadian dan didistribusikan ke berbagai
pihak,
Membuat/menentukan tingkat kerawanan api
Mengidentifikasi kebakaran
Status hak milik hutan dan areal tanaman
Mendata lokasi bahan bakar yang berat atau rawan dengan kebakaran
Mendeteksi jenis-jenis tanah
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Mendata letak-letak sumber air, pos,pemukiman, dan aktivitas
masyarakat didalam areal
Mengembangkan kegiatan dan diinformasikan kepihak lain secara
ringkas
Pengumpulan data sebelum,sedang, sesudah kejadian
Memproses dan meng-organisir info situasi
Merangkum informasi dan mengembangkan data termasuk perakiraan
cuaca mendatang

Perlengkapan Umum

Membantu seluruh kegiatan yang ada dibagian perencanaan
Membantu kegiatan teknis perencanaan
Mengindentifikasi kegiatan perencanaan yang belum terlaksana
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5.2 Bagian Operasional

Kepala Operasinal / Komandan Api

Orang yang mempunyai wewenang memberikan keputusan dibidang
operasional pemadaman

Prosedur dan Pertanggung jawaban

Melakukan kegiatan perencanaan pengendalian kebakaran
(sebelum, sedang, dan sesudah kebakaran)
Pembuatan buku rencana kerja tahunan
Koordinasi dengan bidang OPERASI, LOGISTIK dan
DANDAMKARHUT
Bertanggung jawab kepada susunan anggota keorganisasian
Bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan didalam
perencanaan

Tugas dan Kegiatan

Rencana mengadakan pelatihan
Rencana pembuatan jalan baru, sekat bakar dan pemeliharaannya
Rencana pembuatan dan pemeliharaan menara api
Rencana pembuatan rambu-rambu
Rencana pembuatan dan pemeliharaan kantong air
Rencana pembuatan/perbaikan papan peringatan
Rencana penyuluhan kepada masyarakat
Pendataan (Sistem Tingkat Bahaya Kebakaran dan Prakiraan
cuaca)
Meng-Update/membuat peta baru
Membuat rencana tata waktu dan jumlah biaya dalam rencana
kegiatan
Merencanakan SDM untuk keperluan operasional
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Koordinasi dengan Perencanaan, Logistik dan Dandamkarbun
Menjalankan perintah dan memberikan laopran kepada Dandamkarbun
Membagi dan menentukan jumlah serta alokasi regu kebakaran yang
diperlukan
Memerintah komandan regu pemadam kebakaran
Memprediksi bahaya dan situasi kebakaran dilapangan
Menyusun strategi dan taktik dalam kegiatan kebakaran hutan
Bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatan regu
kebakaran yang sedang beroperasi

Komandan Regu

Bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan dan keselamatan kerja
anggota regu
Memberikan perintah kepada anggota regu
Menentukan dan menunjuk anggota sesuai dengan keahliannya
Sebagai pelindung anggota regu
Menjalankan perintah dari Danpi
Memberikan laporan secara rutin kepada Danpi

Regu inti dari perusahaan

bertanggung jawab atas kegiatan pencegahan dan pemadaman
kebakaran diwilayah perusahaan
Sebagai penanggung jawab wilayah berdasarkan divisi/sektor
Sebagai tenaga tehnis didalam pengelolaan kebakaran
Meminimalis terjadinya kebakaran

Regu sukarelawan dari masyarakat

Membantu pengendalian kebakaran kebun seperti; Pencegahan,
Pemadam dan pasca-kebakaran
Sebagai penyalur pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat
lainnya
Prosedur dan pertanggung jawaban

Melakukan kegiatan patroli rutin dan pelatihan pemadam kebakaran
Menjaga keselamatan regu pemadam kebakaran

Mengawasi jalannya operasi kegiatan operasional dilapangan
Tugas dan Kegiatan

Mengadakan patroli rutin
Melakukan pelatihan pemadam kebakaran
Menjalankan prosedur standar operasi
Memimpin regu-regu pemadam kebakaran
Melakukan kerjasama dengan masyarakat khususnya kegiatan
pembakaran terkendali
South Sumatra Forest Fire Management Project 76

Membuat laporan kejadian
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5.3 Bagian Logistik

Kepala Logistik

Orang yang mempunyai wewenang memberikan keputusan dibidang
logistik
Koordinasi dengan Perencanaan, Operasional dan Dandamkarbun
Menjalankan perintah Dandamkarbun
Mengelola logistik dan membagi tugas staff
Melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan dibidang logistik

Gudang dan Peralatan

Bertanggung jawab keluar-masuknya perlatan pemadam
Menjaga dan memelihara peralatan
Membuat sirkulasi pergudangan yang sistematis
Memperbaiki peralatan yang rusak

Transportasi

Menyediakan transportasi untuk personal dan peralatan kebakaran
Pengantaran(supply) makanan termasuk bahan bakar,
Bertanggung jawab untuk mengontrol traffic disekitar perusahaan.
Pemasangan rambu-rambu jalan dan sumber air

Bahan Bakar Minyak

Menyediakan bahan bakar minyak untuk alat transportasi, minyak
untuk mesin pompa, minyak untuk kebutuhan masak, dll
Membagi dan men-supply bahan bakar yang diperlukan regu

Konsumsi

Menyiapkan bahan makanan untuk seluruh anggota regu
Menyiapkan air minum
Menyiapkan perabotan masak untuk regu yang berada lokasi

Akomodasi

Membangun posko/pusat pengendali dilapangan
Mengorganisir dan membangun tempat naungan untuk regu , dalam hal
ini biasanya fasilitas tersebut untuk personil yang sedang
memadamkan api dilapangan dengan dilengkapi tempat tidur.

Teknisi Alat Radio Komunikasi

Menyediakan pemasangan antena dan radio perantara di daerah yang
susah dijangkau, pemeliharaan, pengaturan strategi radio secara teknik
Menentukan atau mengatur pemakaian channel/frekuensi lokal yang
akan digunakan, pendataan jumlah radio yang digunakan
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Penyelamatan / Pra-Medis

Menyediakan perobatan untuk mengobati personil yang mendapat
kecelakaan, seperti patah tulang, penyakit dalam, luka bakar, kelelahan
dan kepanasan.
Pelayanan medis adalah bagian yang paling penting didalam kejadian
dan biasanya termasuk dibagian besar seksi operasional

Prosedur dan Pertanggung Jawaban

Melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran
dan sarana lainnya
Bertanggung jawab atas pengeluaran dan pemasukkan barang dan
jasa/material

Tugas dan Kegiatan

Pemeliharaan alat-alat yang ada atau alat pemadam kebakaran
lainnya
Mendampingi seluruh jenis kegiatan khususnya mengenai rencana
kerja yang akan datang
Mengadakan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan
pengendalian kebakaran
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Gambar 17. Struktur komando kebun inti Lematang Makmur PT. GBS

Gambar 18. Struktur komando kebun plasma Abab Makmur PT. GBS
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Gambar 19. Struktur komando kebun inti Musi Makmur PT. GBS

Gambar 20. Struktur komando kebun plasma Tanjung Kurung PT. GBS
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5.4 Sistem Radio Komunikasi

Dengan luasan wilayah keseluruhan sekitar 16.000 hektar, perlu dilakukan
pemantapan pusat / induk kantor maupun induk camp yang dapat meng-
cover seluruh wilayah. Setiap base camp, menara pemantau dan regu
kebakaran harus dilengkapi peta dan radio komunikasi.

Gambar 21. Jaringan radio komunikasi didalam kawasan PT. GBS

Antar camp induk harus bisa berkomunikasi melalui radio terutama
dengan seluruh regu yang ada dilapangan termasuk berkomunikasi dengan
menara pemantau dan perumahan karyawan.
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Gambar 21. Bagan alur komunikasi menggunakan radio
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SINGKATAN DAN AKRONIM

EU European Union
SSFFMP South Sumatra Forest Fire Management Project
FDRS Fire Danger Rating System
HTI Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
UU Undang-undang
Kepmen Keputusan Menteri
Kpts Keputusan
MenLH Mentri Linkungan Hidup
MenHut Mentri Kehutanan
SK. Surat Keputusan
PT. Perseroan Terbatas
GBS Golden Blossom Sumatra
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalkarbun Pengendalian Kebakaran Kebun
Dandamkarbun Komandan Pemadam Kebakaran Kebun
Danpi Komandan Api
Kaops Kepala Operasi
Danru Komandan Regu
P3K Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
Perumaka Perumahan Karyawan
Kebun Inti Kebun yang dibangun, dikembangkan dan dimiliki oleh

perusahaan Inti untuk tanaman perkebunan
Kebun Plasma Kebun yang dibangun oleh perusahaan inti untuk

tanaman perkebunan yang akan dialihkan kepada petani
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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