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1. GAMBARAN IKHTISAR
1.1  Pengantar                                                                                 

Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa memulai Proyek Kerjasama Forest 
Fire Prevention and Control Project di Sumatera Selatan (FFPCP) pada tahun 
1995. FFPCP dilaksanakan sampai dengan tahun 2001. Sebagai kelanjutan 
FFPCP, Proyek baru South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) 
dimulai pada Januari 2003 dengan rencana waktu implementasi 5 tahun. SSFFMP 
mengutamakan keadaan provinsi, dalam bekerjasama dengan stakeholder terkait 
di provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten prioritas.
Tujuan umum dari Proyek SSFFMP adalah membentuk sistem pengelolaan lahan 
dan sumberdaya hutan yang rasional dan berkelanjutan berdasarkan mekanisme 
desentralisasi dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Tujuan spesifik 
adalah bantuan dan fasilitasi pembentukan sistem pengendalian kebakaran yang 
terkoordinasi pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa di Sumatera 
Selatan, dimana masyarakat desa, pihak swasta dan instansi pemerintah 
bekerjasama dalam mengurangi dampak negatif dari kebakaran terhadap 
lingkungan hidup dan sosial ekonomi.
Banyak hal yang telah dibincangkan dan ditulis tentang pengendalian kebakaran 
hutan di Sumatera Selatan, tetapi tentunya tidak cukup sampai di situ saja. Kini 
saatnya untuk melakukan tindakan nyata di tingkat lapangan. Rencana aksi yang 
terbaik adalah mempunyai kelompok-kelompok terlatih dan berpengalaman yang 
khusus menangani tingkat implementasi pengendalian kebakaran hutan terutama 
di kabupaten yang rawan api.  
Sejak Januari 2003 Proyek SSFFMP telah terlibat dalam pengembangan 
kemampuan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada berbagai HTI dan 
kawasan perkebunan di Sumatera Selatan. Kegiatan ini hanya merupakan salah 
satu aspek dari proses pengembangan kemampuan mengingat masalah 
pengendalian kebakaran tidak terikat oleh batas-batas geografis. Akan tetapi 
semua pihak memiliki perannya masing-masing.
Oleh karena itu, dengan kewenangan yang ada pada Dinas Kehutanan di tingkat 
provinsi dan kabupaten, dibutuhkan upaya untuk mengumpulkan semua mitra 
potensial dari seluruh provinsi untuk bekerjasama dalam prakarsa pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan. Dalam penerapan logika implementasi pengendalian 
kebakaran ini, SSFFMP telah berperan sebagai katalis dari berbagai kelompok 
yang bersifat multi disiplin dan multi kepemilikan dimana di dalamnya termasuk 
instansi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, masyarakat 
desa, perusahaan swasta serta stakeholder lainnya.
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1.2  Pokok Pengembangan   

1.3 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan Komponen 
Pengendalian Kebakaran    

                                                                               
Komponen Pengendalian Kebakaran merupakan inti prioritas teknis dari Proyek 
SSFFMP. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian kebakaran diprioritaskan pada 
pelatihan untuk regu-regu kebakaran dan memberikan dukungan pada instansi 
pemerintah dalam meningkatkan sistem pencegahan dan pemadaman – termasuk 
struktur komando operasi – di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. 
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan rentetan kegiatan yang 
meliputi : perencanaan, pencegahan, kesiagaan anggota regu dan peralatan serta 
pemadaman.  

Strategi rangkap yang dipakai adalah pembentukan regu-regu kebakaran dengan 
anggota dari masyarakat desa, instansi pemerintah dan perusahaan swasta di 
tingkat lapangan (bottom-up) serta perbaikan sistem komando operasi dan Posko-
Posko kebakaran di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan (top-down). 

Alih teknologi yang paling penting adalah bagaimana memahami secara jelas 
bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan lebih utama daripada pemadaman 
api.

                                                                               
Tujuan dan hasil yang diharapkan Komponen Pengendalian Kebakaran adalah 
terciptanya kemampuan stakeholder dalam mengorganisir dan menerapkan 
mekanisme pengendalian kebakaran yang efektif di wilayah mereka masing-
masing, melalui kegiatan sebagai berikut :

Mendukung instansi pemerintah, perusahaan swasta, masyarakat desa serta stakeholder lainnya dalam meningkatkan kemampuan pengendalian kebakaran di tingkat provinsi dan kabupaten (Kegiatan 2.1) :

- Mengidentifikasi organisasi pengendalian kebakaran yang ada dan 
stakeholder/instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten,

- Membantu stakeholder/instansi terkait untuk melaksanakan evaluasi tentang 
pengendalian kebakaran dan membuat rekomendasi pada provinsi dan 
kabupaten prioritas,

- Membantu stakeholder/instansi terkait untuk meningkatkan perencanaan 
pengendalian kebakaran (jalan masuk, sekat bakar, sumber air, prosedur tetap 
operasional, kesepakatan kerjasama),

- Mendukung pengembangan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat 
(community-based fire management).
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Melatih kader manager pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah dan perusahaan swasta (HTI dan perkebunan) dalam hal teknik dan metode pencegahan dan pemadaman kebakaran (Kegiatan 2.2) :
- Mengidentifikasi kader manager pengendalian kebakaran di tingkat provinsi 

dan kabupaten prioritas,
- Memperbaiki materi-materi pelatihan pengendalian kebakaran tingkat 

manager,
- Melaksanakan pelatihan pengendalian kebakaran tingkat manager.

Melatih kader instruktur dan regu-regu pemadam kebakaran dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, LSM dan masyarakat desa dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan korban (Kegiatan 2.3) :
- Mengidentifikasi kader instruktur dan regu-regu kebakaran di tingkat provinsi 

dan kabupaten prioritas,
- Memperbaiki materi-materi pelatihan tingkat instruktur dan untuk pelatihan  

tingkat regu kebakaran dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta 
penyelamatan korban (P3K),

- Melaksanakan pelatihan tingkat instruktur dan pelatihan tingkat regu 
kebakaran dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta P3K.

Membeli dan mendistribusikan kepada stakeholder peralatan pencegahan 
dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan korban yang sesuai 
dengan kondisi lokal dan melatih regu-regu tentang penggunaannya 
(Kegiatan 2.4) :
- Mengidentifikasi dan membantu pengusaha-pengusaha lokal untuk 

mengadaptasi dan memproduksi peralatan kebakaran,
- Mengidentifikasi peralatan kebakaran yang sesuai dan buatan lokal serta 

pembelian secara bertahap,
- Memilih penerima peralatan dengan fasilitas gudang yang sesuai dan 

membantu pembuatan sebuah gudang peralatan sebagai percontohan,
- Mendistribusikan peralatan kebakaran dan melaksanakan pelatihan khusus 

penggunaan peralatan tersebut.

Mendukung instansi pemerintah untuk meningkatkan Sistem Komando 
Operasi / Incident Command System (ICS) serta membangun Posko-Posko 
Kebakaran / Incident Control Centres (ICC) (Kegiatan 2.5) :
- Identifikasi instansi-instansi pemerintah yang menangani Sistem Komando 

Operasi dan Posko-Posko Kebakaran  di tingkat provinsi dan kabupaten,
- Membantu instansi-instansi pemerintah untuk meningkatkan Sistem Komando 

Operasi dan Posko-Posko Kebakaran di tingkat stakeholder,
- Bekerjasama dengan proyek / instansi pengendalian kebakaran di provinsi lain 

serta di tingkat nasional dan ASEAN tentang kesepakatan kerjasama dan 
prosedur tetap operasional.
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2.  HASIL DAN PENCAPAIAN
2.1  Pencapaian Pokok pada Saat Ini                                                                                 

Mendukung instansi pemerintah, perusahaan swasta, masyarakat desa serta stakeholder lainnya dalam meningkatkan kemampuan pengendalian kebakaran di tingkat provinsi dan kabupaten (Kegiatan 2.1) :

Instansi pemerintah dan perusahaan swasta bertanggung jawab mempersiapkan 
dan menerapkan perencanaan pengendalian kebakaran untuk wilayah mereka 
serta mengikutsertakan program pencegahan dan pemadaman kebakaran di 
kawasan tetangga (pasukan pemadam harus terlatih dan dilengkapi peralatan). 
Dengan proses desentralisasi (otonomi daerah), desa-desa bertanggung jawab 
untuk mempunyai dan menerapkan peraturan desa yang mencangkup regu 
kebakaran sukarelawan terlatih dan dilengkapi peralatan.
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2003 - Organisasi pengendalian kebakaran yang ada diidentifikasi.
- Evaluasi dan rekomendasi pengendalian kebakaran dibuat untuk HTI PT. SBA Wood Industries (kabupaten OKI).
- Pengendalian kebakaran berbasis masyarakat dimulai di 2 desa (kabupaten OKI).

2004 - Organisasi pengendalian kebakaran di tingkat provinsi, kabupaten dan lokal dianalisa dan di diperbaiki.
- Stakeholder/instansi terkait dibantu untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi pengendalian kebakaran.
- 93 desa (dari 9 kabupaten/kota) didukung untuk mempersiapkan peraturan tentang pengendalian kebakaran berbasis masyarat.

2005 - Organisasi pengendalian kebakaran di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dianalisa dan di diperbaiki.
- Perencanaan pengendalian kebakaran dari stakeholder/instansi terkait didukung (termasuk evaluasi untuk 100 perusahaan perkebunan).
- 177 desa (dari 9 kabupaten/kota) dan 7 kantor kecamatan (dari 3 kabupaten prioritas) didukung untuk mempersiapkan peraturan tentang pengendalian kebakaran berbasis masyarat.

2006 - Organisasi pengendalian kebakaran di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa diperbaiki.
- Perencanaan pengendalian kebakaran dari stakeholder/instansi terkait ditingkatkan.
- 197 desa dan 15 kantor kecamatan (dari 3 kabupaten prioritas), 3 kantor dinas kehutanan kabupaten dan kantor dinas kehutanan provinsi didukung untuk mempersiapkan peraturan tentang pengendalian kebakaran berbasis masyarat.

2007 - Organisasi pengendalian kebakaran di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa diperbaiki.
- Perencanaan pengendalian kebakaran dari stakeholder/instansi terkait ditingkatkan (termasuk Taman Nasional Sembilang).
- Evaluasi dan rekomendasi pengendalian kebakaran dibuat untuk perusahaan perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra (kabupaten Muaraenim).
- 202 desa dan 18 kantor kecamatan (dari 3 kabupaten prioritas), 3 kantor dinas kehutanan kabupaten dan kantor dinas kehutanan provinsi didukung untuk mempersiapkan peraturan tentang pengendalian kebakaran berbasis masyarat.



Melatih kader manager pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah dan perusahaan swasta dalam hal teknik dan metode pencegahan dan pemadaman kebakaran (Kegiatan 2.2) :
Staf manager membutuhkan pelatihan terdepan dalam pencegahan dan 
pemadaman kebakaran. Peserta pelatihan berasal dari instansi pemerintah dan 
perusahaan swasta (HTI dan perkebunan). Konsep-konsep yang diutamakan 
adalah : perencanaan pengendalian kebakaran, organisasi piramida strategis, 
rantai komando taktis dan metode antisipasi dengan peta. Disiplin sangat 
diperlukan dalam operasi pemadaman terutama pada saat jumlah personil sangat 
banyak. Pemadaman perlu diatur secara terorganisir dengan metode disiplin 
militer.
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2003 - Kader manager pengendalian kebakaran yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten prioritas diidentifikasi.
- Materi pelatihan pengendalian kebakaran tingkat manager diperbaiki dan distandardisasi (5 modul).
- 1 pelatihan pengendalian kebakaran untuk kader manager dari provinsi didukung (30 peserta).

2004 - Kader manager pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah diidentifikasi dan terlibat di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.
- Materi pelatihan untuk manager kebakaran diperbaiki.
- 1 pelatihan untuk kader manager kebakaran dari 7 kecamatan prioritas dilaksanakan (25 peserta).

2005 - Kader manager pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah terlibat di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.
- Materi pelatihan untuk manager kebakaran diperbaiki.
- 1 pelatihan untuk kader manager kebakaran dari 8 kecamatan prioritas dilaksanakan (30 peserta).

2006 - Kader manager pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah terlibat di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.
- Materi pelatihan untuk manager kebakaran diperbaiki.
- 1 pelatihan untuk kader manager kebakaran dari 3 kabupaten prioritas dan 3 kecamatan prioritas dilaksanakan (25 peserta).

2007 - Kader manager pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah terlibat di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.
- Materi pelatihan untuk manager kebakaran diperbaiki.
- 1 pelatihan untuk kader manager kebakaran (Kepolisian R.I) dari 14 kabupaten/kota dilaksanakan (45 peserta).



Melatih kader instruktur dan regu-regu pemadam kebakaran dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, LSM dan masyarakat desa dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan korban (Kegiatan 2.3) :
Regu-regu kebakaran merupakan ujung tombak operasional dalam pencegahan 
dan pemadaman kebakaran. Tanpa pasukan tersebut, teknologi setinggi apa pun 
yang digunakan tidak akan berguna. Pemadaman tergantung pada regu terlatih 
yang dilengkapi dengan peralatan sesuai. Setiap tahun, anggota regu perlu 
pelatihan penyegaran secara rutin. Para instruktur berasal dari instansi pemerintah 
(terutama dinas kehutanan), dan juga dari perusahaan swasta, LSM dan 
masyarakat desa. Pelatihan tingkat instruktur sangat penting dilakukan agar 
kegiatan pelatihan dapat berkelanjutan secara mandiri. Keamanan diutamakan 
dengan materi P3K karena anggota regu harus bisa menyelamatkan rekan lain 
atau warga umum jika terjadi kecelakaan di daerah operasi.
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2003 - Kader instruktur pengendalian kebakaran yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten prioritas diidentifikasi.
- Materi pelatihan untuk instruktur diperbaiki dan distandardisasi.
- 1 pelatihan untuk kader instruktur dilaksanakan (20 peserta).
- Regu-regu kebakaran yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten prioritas diidentifikasi.
- Materi pelatihan pencegahan, pemadaman kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat desa diperbaiki dan distandardisasi.
- 1 pelatihan kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat (1 desa) dilaksanakan di kabupaten OKI (30 peserta).
- 1 pelatihan kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat (1 desa) kerjasama dengan perusahaan swasta (1 HTI) dilaksanakan di kabupaten OKI (40 peserta).

2004 - Kader instruktur pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, LSM dan masyarakat desa diidentifikasi dan terlibat di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Materi pelatihan untuk instruktur diperbaiki.
- 1 pelatihan untuk kader instruktur dilaksanakan (20 peserta).
- Materi pelatihan tingkat regu masyarakat desa diperbaiki dan diterbitkan (1100 buku).
- 30 pelatihan kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat (91 desa) dilaksanakan di 9 kabupaten/kota (1088 peserta).

2005 - Kader instruktur pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, LSM dan masyarakat desa terlibat di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Materi pelatihan untuk instruktur diperbaiki.
- 1 pelatihan untuk kader instruktur dilaksanakan (45 peserta).
- Materi pelatihan tingkat regu masyarakat desa diperbaiki dan diterbitkan (1200 buku).
- 24 pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat yang ada (71 desa) dilaksanakan di 3 kabupaten prioritas (837 peserta).
- 28 pelatihan kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat yang baru (84 desa) dilaksanakan di 9 kabupaten/kota (978 peserta).
- 1 pelatihan khusus Gender dilaksanakan dengan wanita dari 3 desa (35 peserta).
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2006 - Kader instruktur pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, LSM dan masyarakat desa terlibat di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Materi pelatihan untuk instruktur diperbaiki.
- 1 pelatihan untuk kader instruktur dilaksanakan (25 peserta).
-  Materi pelatihan tingkat regu masyarakat desa diperbaiki dan diterbitkan (1300 buku).
- 22 pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat yang ada (128 desa) dilaksanakan di 3 kabupaten prioritas (1200 peserta).
- 6 pelatihan kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat yang baru (20 desa) dilaksanakan di 3 kabupaten prioritas (240 peserta).

2007 - Kader instruktur pengendalian kebakaran dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, LSM dan masyarakat desa terlibat di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Materi pelatihan untuk instruktur diperbaiki.
- 1 pelatihan untuk kader instruktur dilaksanakan (25 peserta).
- Materi pelatihan tingkat regu masyarakat desa diperbaiki dan diterbitkan (1400 buku).
- Materi pelatihan tingkat brigade Manggala Agni diperbaiki dan diterbitkan (400 buku).
- 29 pelatihan penyegaran kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat yang ada (148 desa) dilaksanakan di 3 kabupaten prioritas (1332 peserta).
- 4 pelatihan kebakaran dan P3K tingkat brigade Manggala Agni dilaksanakan di 4 Daops/kabupaten (240 peserta).
- 1 pelatihan kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat (2 desa) kerjasama dengan sektor swasta (1 perusahaan perkebunan) dilaksanakan di kabupaten Muaraenim (55 peserta).
- 1 pelatihan kebakaran dan P3K tingkat regu masyarakat (3 desa) kerjasama dengan Taman Nasional Sembilang dilaksanakan di kabupaten Banyuasin (37 peserta).



Membeli dan mendistribusikan kepada stakeholder peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan korban yang sesuai dengan kondisi lokal dan melatih regu-regu tentang penggunaannya (Kegiatan 2.4) :
Pengalaman dari lapangan membuktikan bahwa peralatan kebakaran harus cocok, 
dapat menyesuaikan diri dan mudah digunakan. Anggota regu memperlukan 
perlengkapan individu untuk keamanan mereka. Standardisasi peralatan 
menghindarkan pembelian sia-sia dengan alat-alat yang rumit atau lambat 
digunakam serta tidak sesuai dengan peralatan lain, sehingga bisa menimbulkan 
bahaya bagi personil. Peralatan kebakaran diberikan sekaligus bersamaan 
pelatihan tentang penggunaannya. 
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2003 - Spesifikasi peralatan kebakaran diperbaiki dan distandarisasi.
- Pengusaha-pengusaha lokal mampu untuk mengadaptasi dan memproduksi peralatan diidentifikasi.
- Peralatan kebakaran yang sesuai dan buatan lokal diidentifikasi.
- Pembelian peralatan tangan dan perlengkapan individu dilaksanakan secara bertahap.
- Penerima peralatan dengan fasilitas gudang yang sesuai diseleksi.
- 4 set peralatan didistribusikan kepada regu masyarakat desa dengan pelatihan khusus penggunaan di kabupaten OKI.

2004 - Spesifikasi peralatan kebakaran diperbaiki.
- Pengusaha-pengusaha lokal mampu untuk memproduksi peralatan yang sesuai didukung.
- Peralatan kebakaran buatan lokal yang sesuai diproduksi secara bertahap (peralatan tangan dan pompa punggung Jet Sprayer).
- Pembelian peralatan tangan dan perlengkapan individu dilaksanakan.
- Sebuah gudang peralatan sebagai percontohan dibuat di Palembang.
- Penerima peralatan dengan fasilitas gudang yang sesuai diseleksi.
- 91 set peralatan didistribusikan kepada regu masyarakat desa dengan pelatihan khusus penggunaan di 9 kabupaten/kota.

2005 - Spesifikasi peralatan kebakaran diperbaiki.
- Pengusaha-pengusaha lokal mampu untuk memproduksi peralatan yang sesuai didukung.
- Peralatan kebakaran buatan lokal yang sesuai diproduksi (peralatan tangan dan pompa punggung Jet Sprayer).
- Pembelian peralatan tangan dan perlengkapan individu dilaksanakan.
- Penerima peralatan dengan fasilitas gudang yang sesuai diseleksi.
- 84 set peralatan didistribusikan kepada regu masyarakat desa dengan pelatihan khusus penggunaan di 9 kabupaten/kota.

2006 - Spesifikasi peralatan kebakaran diperbaiki.
- Pengusaha-pengusaha lokal mampu untuk memproduksi peralatan yang sesuai didukung.
- Peralatan kebakaran buatan lokal yang sesuai diproduksi (peralatan tangan, pompa punggung Jet Sprayer dan pompa mesin kebakaran tekanan tinggi).
- Pembelian peralatan tangan, perlengkapan individu dan pompa mesin kebakaran tekanan tinggi dilaksanakan.
- Penerima peralatan dengan fasilitas gudang yang sesuai diseleksi.
- 20 set peralatan didistribusikan kepada regu masyarakat desa dengan pelatihan khusus penggunaan di 3 kabupaten prioritas.
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2007 - Spesifikasi peralatan kebakaran diperbaiki.
- Pengusaha-pengusaha lokal mampu untuk memproduksi peralatan yang sesuai didukung.
- Peralatan kebakaran buatan lokal yang sesuai diproduksi (peralatan tangan, pompa punggung Jet Sprayer dan pompa mesin kebakaran tekanan tinggi).
- Pembelian peralatan tangan, perlengkapan individu dan pompa mesin kebakaran tekanan tinggi dilaksanakan.
- Penerima peralatan dengan fasilitas gudang yang sesuai diseleksi.
- 5 set peralatan didistribusikan kepada regu masyarakat desa dengan pelatihan khusus penggunaan di 2 kabupaten prioritas.
- 1 set peralatan didistribusikan kepada regu sektor swasta (1 perusahaan perkebunan) dengan pelatihan khusus penggunaan di kabupaten Muaraenim.
- 3 set peralatan didistribusikan kepada regu Taman Nasional Sembilang dengan pelatihan khusus penggunaan di kabupaten Banyuasin.
- 18 unit pompa mesin kebakaran tekanan tinggi didistribusikan kepada Posko-Posko kebakaran tingkat kecamatan dengan pelatihan khusus penggunaan di 3 kabupaten prioritas.

Mendukung instansi pemerintah untuk meningkatkan Sistem Komando Operasi / Incident Command System (ICS) serta membangun Posko-Posko Kebakaran / Incident Control Centres (ICC) (Kegiatan 2.5) :
Instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten, khususnya dinas kehutanan, 
merupakan tulang punggung dari Sistem Komando Operasi serta Posko-Posko 
Kebakaran, namun stakeholder yang relevan lainnya harus pula dilibatkan. Sistem 
Komando Operasi dan Prosedur Tetap Operasional perlu ditingkatkan agar 
kerjasama antara tiap pihak menjadi efektif. Organisasi piramida strategis dan 
rantai komando taktis tidak boleh terputus dari atasan sampai lapangan (Posko 
provinsi, Posko kabupaten, Posko kecamatan dan Posko lokal). Posko tersebut 
bertanggung jawab dan memberikan keputusan untuk tujuan operasional, strategi, 
taktik serta prioritas-prioritas dalam pemadaman kebakaran.

2003 - Instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang Sistem Komando Operasi dan Posko-Posko kebakaran di tingkat provinsi dan kabupaten diidentifikasi.
2004 - Instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang Sistem Komando Operasi dan Posko-Posko kebakaran di tingkat provinsi dan kabupaten dianalisa.

- Sistem Komando Operasi dan Posko-Posko kebakaran diidentifikasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.
2005 - Perbaikan Sistem Komando Operasi dan perkembangan Posko-Posko kebakaran didukung di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.

- 7 Posko kebakaran kantor kecamatan dibangun di 3 kabupaten prioritas.
- Apel siaga dilaksanakan di 2 kabupaten prioritas.

2006 - Perbaikan Sistem Komando Operasi didukung di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.
- 8 Posko kebakaran kantor kecamatan yang baru dibangun di 3 kabupaten prioritas.
- 7 Posko kebakaran kantor kecamatan yang ada diperbaiki di 3 kabupaten prioritas.
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- 3 Posko kebakaran kabupaten dan Posko kebakaran provinsi diperbaiki.
- Apel siaga nasional dilaksanakan di Sumatera Selatan.
- Kesepakatan kerjasama dan Prosedur Tetap Operasional dianalisa beserta proyek kebakaran/instansi terkait di provinsi lain dan di tingkat nasional/ASEAN.

2007 - Perbaikan Sistem Komando Operasi didukung di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.
- Prosedur Tetap Operasional diperbaiki di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.
- Sistem kesepakatan kerjasama ditingkatkan antara instansi pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat desa.
- Sistem Komando Operasi diuji coba dengan simulasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.
- 3 Posko kebakaran kantor kecamatan yang baru dibangun di 3 kabupaten prioritas.
- 15 Posko kebakaran kantor kecamatan yang ada diperbaiki di 3 kabupaten prioritas.
- 3 Posko kebakaran kabupaten dan Posko kebakaran provinsi diperbaiki.

2.2  Ringkasan dan Kesimpulan                                                                                  
Kegiatan Proyek SSFFMP (kerjasama teknis Uni Eropa, Departemen Kehutanan 
R.I dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan) meningkatkan kemampuan dan 
kompetensi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Warisan 
nyata yang telah dibangun oleh komponen pengendalian kebakaran dipandang 
perlu untuk disosialisasikan agar pihak instansi terkait mulai merencanakan dan 
menjamin untuk melanjutkannya.

Sejak tahun 2003, SSFFMP melalui komponen pengendalian kebakaran telah 
membentuk 50 kader pelatih yang berasal dari 9 kantor dinas kehutanan 
kabupaten/kota, dinas kehutanan provinsi, dinas perkebunan provinsi, perusahaan 
swasta, LSM dan masyarakat desa.

Selain itu SSFFMP telah melakukan pelatihan kebakaran untuk masyarakat desa 
sebanyak 202 desa dengan total anggota 2.500 orang yang tersebar pada 
sembilan kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan. Adapun sebaran regu 
desa yang dimaksud yaitu : di kabupaten OKI 48 desa, MUBA 48 desa, Banyuasin 
55 desa, Ogan Ilir 9 desa, Muaraenim 15 desa, MURA 12 desa, OKU 6 desa, Lahat 
5 desa, dan kota Pagaralam 4 desa.

Sebagai pembinaan lanjutan, seluruh regu desa yang telah terlatih diberikan 
pelatihan penyegaran yang diadakan setiap tahun sebelum musim kemarau. 
Seluruh regu desa juga diberikan bantuan set peralatan kebakaran dan P3K yang 
menjadi inventaris desa. Adapun jumlah peralatan yang telah diserahkan kepada 
desa-desa tersebut yaitu 4242 unit peralatan tangan, 3030 set perlengkapan 
individu, 606 unit pompa punggung Jet Sprayer, 404 unit radio HT dan 202 set kotak 
P3K. Proyek SSFFMP juga telah memberikan bantuan sarana transportasi air 
untuk patroli kebakaran sebanyak 6 unit perahu ketek untuk 6 desa prioritas dan 1 
unit speedboat untuk Brigade Manggala Agni di kabupaten OKI.



Untuk mengkoordinir 202 regu desa, SSFFMP telah melatih para Camat beserta 
staf dan membangun Posko kebakaran di kantor kecamatan sebanyak 18 
kecamatan yang tersebar di tiga kabupaten prioritas. Adapun lokasi Posko yang 
dimaksud yaitu : 6 Posko kecamatan di kabupaten OKI (Air Sugihan, Cengal, 
Mesuji, Mesuji Makmur, Pampangan, Tulung Selapan), 6 Posko kecamatan di 
kabupaten MUBA (Babat Toman, Batanghari Leko, Lais, Lalan, Sungai Keruh, 
Sungai Lilin), 6 Posko kecamatan di kabupaten Banyuasin (Banyuasin III, Betung, 
Muara Padang, Muara Telang, Rambutan, Talang Kelapa). Selanjutnya setiap 
kecamatan yang telah terlatih diberikan set peralatan untuk Posko dan menjadi 
inventaris kecamatan. Jumlah peralatan posko yang telah diserahkan di kantor 
kecamatan sebanyak : 18 set radio base station beserta tower antena 20 meter, 36 
unit radio HT, 18 unit pompa mesin bertekanan tinggi, 252 unit peralatan tangan, 
126 set perlengkapan individu, 36 unit pompa punggung Jet Sprayer dan 18 set 
kotak P3K.
 
Untuk jenjang lebih tinggi dari tingkat kecamatan, SSFFMP telah memperbaiki 
Posko kebakaran di kantor dinas kehutanan provinsi dan di kantor dinas kehutanan 
di tiga kabupaten prioritas yaitu OKI, MUBA dan Banyuasin. Posko provinsi dan 
kabupaten tersebut, dan Posko kabupaten Ogan Ilir serta Brigade Manggala Agni 
telah mendapatkan 1 unit pompa slip-on tank. Semua peralatan yang telah 
diserahkan menjadi barang inventaris dinas masing-masing.
Proyek dari Uni Eropa bukanlah organisasi tetap di Indonesia, oleh karena itu 
SSFFMP tidak diperbolehkan membuat suatu struktur paralel tersendiri, tetapi 
harus mendukung instansi-instansi terkait untuk peningkatan kemampuan dan 
kompetensi dalam organisasi yang telah baku di Indonesia. Pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Dengan 
struktur pemerintahan yang sudah ada, dibantu prosedur tetap yang sesuai, 
sebenarnya sistem komando operasional kebakaran sudah cukup jelas dari Posko 
provinsi, melalui Posko kabupaten dan kecamatan, sampai regu-regu masyarakat 
desa.

Pada bulan Juni 2007, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah 
melaporkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan 
Lahan sebagai berikut :
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1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Unsur Provinsi, Kabupaten / Kota, Polda, TNI Se Sumatera Selatan telah dibentuk :
a. Posko Utama di Dinas Kehutanan Sumatera Selatan.
b. Posko Taktis di Kabupaten / Polres se Sumsel.
c. Posko Aju di Kecamatan / Desa rawan kebakaran.

2. Menyiagakan Tenaga Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Manggala Agni, Masyarakat terlatih, TNI/Polri, Sektor Swasta dll).
3. Pengalokasian Anggaran Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan / lahan melalui APBD Provinsi dan Kabupaten / Kota.
4. Menyiapkan Helikopter melalui yaitu PT. SBA 3, Polda Sumsel 1, belum termasuk rencana 1 dari Departemen Kehutanan.
5. Melaksanakan pelatihan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Masyarakat Desa terlatih, Swasta, Polri dll). 6. Mengoperasionalkan Deklarasi Sumsel Bebas Asap 2007.
7. Simulasi dan uji coba Prosedur Tetap Operasional (SOP) akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2007.



8. Untuk Penegakan Hukum, pada tahun ini Polda, PPNS dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menerapkan antara lain :
- Police line dan status quo untuk daerah terbakar,
- Penyidikan terhadap pelaku.

9. Tingkat Pusat telah dilaksanakan Rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Presiden R.I pada tanggal 14 Juni 2007.
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Organisasi struktural yang baru dibangun perlu diformalkan dan diumumkan, 
sehingga ketika terjadi kebakaran, tidak lagi mengalami kesimpangsiuran tentang 
bagaimana, dimana dan siapa yang bertugas. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
dan Kepolisian R.I (Polri) mempunyai peran pokok dalam penegakan hukum : 
beberapa perusahaan swasta lupa bahwa api tidak boleh digunakan (zero burning 
policy) dan pembakaran sonor dari masyarakat di lokasi gambut harus dikurangi 
dengan keras. Selain itu TNI dan Polri yang berada di setiap penjuru lapangan 
dapat menegakkan disiplin sesuai dengan yang dibutuhkan dalam sistem komando 
efektif. 

Instansi pemerintah harus menyiapkan anggaran APBD untuk pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan, sementara itu DPRD Sumatera Selatan harus tetap 
mendukung peningkatan kegiatan pengendalian kebakaran. Semua sudah tahu 
bahwa tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah lebih baik 
daripada aksi pemadaman. Namun perlu diingatkan bahwa 2500 anggota regu 
kebakaran masyarat desa merupakan 2500 duta terbaik dalam pencegahan 
kebakaran di wilayah terpencil mereka. Mereka merupakan aset provinsi Sumatera 
Selatan dan perlu perlindungan asuransi jiwa dalam menjalankan tugas 
pemadaman kebakaran. Merekalah orang Sumatera Selatan, masa depan 
Sumatera Selatan dan jalan keluar dari masalah kebakaran.
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Gambar I : Sanksi pidana terhadap pembakaran hutan atau alang-alang / semak-semak (Maklumat 2007).
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Gambar II : 202 desa dengan regu kebakaran dan penyelamatan korban (“Memang punyo kito!”).
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Gambar III : Pelatihan kebakaran dan P3K selama 3 hari penuh dengan 50 instruktur senior.
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Gambar IV : Pelatihan dengan stakeholder terkait : Tingkat dasar, tingkat manager (POSKO kebakaran) dan pelatihan penyegaran.
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Gambar V : 202 regu masyarakat desa dan 22 POSKO kebakaran di kantor kecamatan prioritas serta di kantor dinas kehutanan provinsi/kabupaten prioritas.
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Gambar VI : Sistem komando operasi (Incident Command System) di Sumatera Selatan.
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Gambar VII : Evaluasi dan rekomendasi pengendalian kebakaran untuk HTI dan perusahaan perkebunan.
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Gambar VIII : Peralatan kebakaran dan perlengkapan individu untuk 1 regu masyarakat desa.



22

Gambar IX : Peralatan radio komunikasi, peralatan kebakaran dan perlengkapan individu untuk 1 POSKO kantor kecamatan.
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Gambar X : TECHNOFIRE adalah suatu asosiasi produsen peralatan kebakaran di Sumatera Selatan.



SSFFMP South Sumatra Forest Fire Management Project
Jl. Jend. Sudirman No. 2837 KM 3,5Palembang 30129, Sumatra, Indonesia

Telp: (62) 711-377 821                                        Fax: (62) 711-353 176e-mail: ssffmp.eu@telkom.net                      Website: www.ssffmp.or.id

South Sumatra Forest FireManagement Project
SSFFMP

Ringkasan Laporan-laporan Pencapaian Hasil Kegiatan : 
B1: IKHTISAR / RINGKASAN
B2: SISTEM INFORMASI KEBAKARAN
B3: PENGEMBANGAN KAPASITAS, PENYADARTAHUAN DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN
B4: PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DESA
B5: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
B6: PENGENDALIAN KEBAKARAN 
B7: GENDER
E8: PERAN SERTA LSM 
B9: MONITORING DAMPAK
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