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04 Rekomendasi Hasil Seminar Kebakaran Hutan dan 
Lahan

Dampak kebakaran tahun ini dipandang sebagai salah 
satu yang terburuk sejak tahun 1997. Besarnya dampak 
kebakaran, termasuk korban akibat kabut asap baik 
di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN, dapat 
dikatakan bahwa episode karhutla saat ini bukan hanya 
sebagai tragedy of the common, tetapi juga sebagai 
tragedy of humanity.

08 Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 2015: 
Dampak, Upaya, dan Harapan

Peran stakeholders Kehutanan dan Perkebunan dalam 
pengendalian kebakaran baik di dalam maupun di sekitar 
wilayah kerjanya juga mutlak diperlukan sebagai wujud 
Corporate Social Responsibility (CSR).

40 Mewujudkan Tahun 2016 Awal Bebas Bencana 
Kebakaran Lahan dan Hutan (Talkshow Relawan 
Jaringan Rimbawan)

Pemerintah harus bekerja keras melakukan pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan sosialisasi, 
penguatan kapasitas, koordinasi, dan seterusnya, secara 
terintegrasi dan komprehensif terhadap multistakeholder. 
Disamping itu harus dipersiapkan penegakan hukum yang 
efektif dengan jalan antara lain penerbitan Peraturan 
Pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

43 Ir. Soenarsan Sastrosemito
Ir. Soenarsan Sastrosemito selama 30 tahun menduduki 
jabatan struktural di Daerah maupun di Pusat tentu banyak 
pengalaman yang mengesankan baik dalam mengatasi 
berbagai permasalahan, pembinaan wilayah kerja dan 
personil instansi yang dipimpinnya serta hubungan antar 
instansi dan pejabat terkait dalam menunaikan tugas dan 
kewajibannya.
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Pengantar Redaksi
Tanggal 16 Maret ditetapkan sebagai Hari Bakti Rimbawan (HBR). Setiap 

memperingati HBR berbagai acara digelar, antara lain mengadakan seminar, 
diskusi dan kegiatan di lapangan bersama-sama dengan berbagai pihak 
melakukan penanaman pohon.

Peringatan tersebut pada dasarnya mengajak seluruh Rimbawan baik yang 
masih aktif dan yang pensiun, serta dari kalangan praktisi maupun akademisi 
untuk merenung dan mengevaluasi sampai seberapa jauh bakti Rimbawan 
untuk memajukan kehutanan dan melestarikan hutan Indonesia. Disadari 
bersama bahwa akhir-akhir ini kehutanan sering menjadi sorotan berbagai 
pihak dengan adanya beberapa masalah yang dihadapi berkaitan dengan 
kepentingan masyarakat (publik).

Dari sekian masalah, yang menjadi perhatian masyarakat luas satu 
diantaranya adalah Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) yang 
sebenarnya terjadi setiap tahun, akan tetapi peristiwa kebakaran tahun 2015 
menyita perhatian besar dari masyarakat, jajaran pemerintah dan swasta 
bahkan negara-negara tetangga anggota ASEAN karena kabut asap yang 
ditimbulkannya membawa dampak yang luas dan membahayakan kehidupan 
bahkan sampai menimbulkan korban jiwa manusia, di samping mengganggu 
berbagai aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi. 

Karena Karhutla tahun 2015 dinilai sangat serius sampai-sampai Presiden 
Jokowi turun tangan meninjau lokasi kebakaran ke beberapa wilayah dan 
mengintruksikan kepada para Menteri, Gubernur, Bupati dan semua instansi 
terkait untuk secara bersama-sama mengatasi masalah karhutla ini. Selain 
melakukan koordinasi kegiatan beberapa, lembaga/badan juga mengadakan 
kajian dan penelitian.

Apabila dicermati, Karhutla dari tahun ke tahun datang dari ulah 
masyarakat petani dan pekebun dalam menyiapkan lahan untuk berbagai 
kepentingan. Bagi masyarakat tradisional, membakar lahan untuk bercocok 
tanam dengan keluasan kecil. Sedangkan dari masyarakat yang berusaha 
dibidang Perkebunan dan HTI akan membuka lahan cukup luas secara 
berbarengan.

Pembakaran lahan untuk menyiapkan tanaman secara besar-besaran 
ironisnya sering kurang kontrol, sehingga mengakibatkan kebakaran meluas 
melebihi rencana awal. Tetapi juga diteliti adanya unsur kesengajaan karena 
dari segi biaya pembersihan lahan cara ini menjadi sangat murah.

Dampak kebakaran merugikan berbagai pihak. Dari segi kesehatan 
(karena asap), pendidikan (anak sekolah libur), segi penerbangan tertunda, segi 
ekonomi berbagai angkutan darat dan laut yang membawa bahan keperluan 
hidup terhambat, akibatnya harga-harga naik. Selain kerugian di dalam negeri, 
juga negara tetangga kena dampaknya yaitu menerima kiriman asap.

Dampak kebakaran tahun 2015 menyadarkan berbagai jajaran bahwa 
Karhutla ternyata tidak mudah diatasi oleh satu pihak saja, harus diatasi oleh 
berbagai pihak secara sinergitas. baik di lapangan (Daerah) maupun Pusat, 
juga masyarakat.

Disamping kegiatan fisik di lapangan yang harus disikapi bersama adalah 
penegakan hukum, kepastian tata ruang dan peraturan pemanfaatan lahan 
hutan dan ketertiban perijinan serta sangsi yang jelas dan tegas.

Dalam memperingati Hari Bakti Rimbawan Maret 2016, MRI Volume 57 
mengangkat tema “Kebakaran Hutan dan Lahan”, materi yang disajikan ditulis 
oleh para praktisi dan akademisi.

Akhirnya melalui majalah ini pengurus mengucapkan Selamat Hari Bakti 
Rimbawan ke-33, dengan harapan semoga Rimbawan Jaya dan Jaya Hutan 
Indonesia.
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PENGANTAR REDAKSI
1. Pada tanggal 7 November 2015 bertempat di 

Auditorium Sylva Pertamina Fakultas Kehutanan 
IPB telah diselenggarakan Seminar Kebakaran 
Hutan dan Lahan oleh Himpunan Alumni Fakultas 
Kehutanan IPB dalam rangka pertemuan alumni 
berkaitan dengan Hari Pulang Kampus Alumni 
(HAPKA) 2015.

2. Seminar diselenggarakan dengan maksud untuk 
merespons fenomena kebakaran hutan dan lahan 
yang sejak tahun 1997 terus-menerus terjadi setiap 
tahun dengan intensitas yang berbeda-beda dengan 
dampak kerugian yang semakin membahayakan, 
besar dan luas.

3. Adapun tujuan yang ingin diperoleh/dicapai dari 
seminar ini adalah untuk mencari akar permasala-
han kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta 
mencari solusi untuk mengatasinya.

4. Seminar dihadiri oleh 330 orang peserta, 
kebanyakan para alumni yang bekerja di berbagai 
bidang pekerjaan dan keahlian baik di birokrasi 
pemerintahan, lembaga penelitian, kependidikan, 
perusahaan swasta dan wiraswasta, BUMN, 
pensiunan dan lain-lain baik dalam bidang 
kehutanan maupun di luar kehutanan seperti 
lembaga masyarakat, pers, perbankan, instasi 
pemerintah lainnya.

5. Seminar mendapat sambutan dan arahan (keynote 
speech) dari Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dengan judul “Konsepsi Kebijakan 
KLHK dalam Penanganan Kebakaran Hutan 
dan Lahan“ yang disampaikan oleh Sekretaris 
Jenderal Kementerian LHK, paparan dari Direktur 
Pengendalian Kebakaran Kementerian LHK, 
prasaran dari pakar/narasumber Dr. Soeryo 

Rekomendasi Hasil Seminar
Kebakaran Hutan dan Lahan

Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Disarikan oleh Slamet Soedjono

Adiwibowo dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB, 
Prof.Dr. Budi Indra Setiawan Guru Besar Fakultas 
Pertanian IPB, Ir. Dian Novita, MSc Deputy Director 
Stakeholder Engagement PT. Riau Andalan Pulp 
and Paper, Prof. Dr. Herry Purnomo, Bayuni 
Santiko dan Haris Gunawan dari CIFOR, UNIDO 
dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

6. Tim Perumus terdiri dari Prof. Dr.Hariadi 
Kertodihardjo, Prof.Dr.Herry Purnomo, Dr. Lailan 
Syaufina dan Ir. Haryanto R.Putro, MS

BUTIR-BUTIR REKOMENDASI HASIL SEMINAR
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 

merupakan kejadian karhutla yang selalu berulang 
sejak 18 tahun sebelumnya dengan luas kebakaran 
sebesar 1,69 juta ha. Di samping itu isu pencemaran 
asap lintas batas (transboundry haze pollution) sebagai 
dampak karhutla gambut yang merupakan isu sentral 
pada pembahasan rangkaian Pertemuan ke-13 ASEAN 
Ministral Meeting on the Environment (AMME-13) 
di Hanoi-Vietnam pada tanggal 26-29 Oktober 2015. 
Dampak kebakaran tahun ini dipandang sebagai salah 
satu yang terburuk sejak tahun 1997. Besarnya dampak 
kebakaran, termasuk korban akibat kabut asap baik 
di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN, dapat 
dikatakan bahwa episode karhutla saat ini bukan hanya 
sebagai tragedy of the common, tetapi juga sebagai 
tragedy of humanity.

Penyebab karhutla yang telah diidentifikasi 
sebelumnya yaitu (reklasifikasi dari presentasi Sekjen 
KLHK);
1. Tidak optimalnya penegakan hukum

• Kapasitas proses yustisia (penyidik, saksi ahli, 
pengacara)

• Organized crime akibat lebih kuatnya institusi 

4 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel Utama



illegal dibanding dengan institusi formal 
Pemerintah/Pemda

2. Hak atas hutan/lahan, konflik dan persoalan ekologi 
politik
• Konflik antar berbagai pihak yang tidak kunjung 

diselesaikan.
• Kebutuhan lahan bermotif usaha jual beli legal 

atau illegal dengan backing.
• Peta pembukaan lahan oleh masyarakat dengan 

cara membakar.
3. Sistem dan pencegahan kebakaran belum optimal

• Kecilnya sarana dan anggaran relatif terhadap 
persoalan yang dihadapi.

• Penguatan institusi dan beroperasinya KPH di 
tingkat tapak belum menjadi prioritas.

4. Cuaca dan faktor ketidaksengajaan
• Panas ekstrim/El Nino dan lemahnya respon 

cepat terjadinya awal kebakaran.
• Ketidaksengajaan dan lemahnya kelola di 

tingkat tapak.
Untuk mengatasi penyebab-penyebab terjadinya 

kebakaran tersebut, telah terdapat regulasi baru dan 
kebijakan pencegahan karhutla antara lain berupa 
Instruksi Presiden No.11/2015 tentang Peningkatan 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang 
menentukan agenda 25 Kementerian/Lembaga 
termasuk Gubernur dan Bupati serta Surat Edaran 
Menteri LHK no.5.661/Men LHK-Setjen/Rokum/2015 
kepada pimpinan IUPHHK-HA/HT/RE dan pimpinan 
perkebunan. Keduanya menekankan pelarangan 
terhadap pemanfaatan hutan/lahan gambut serta 
peningkatan kapasitas dan koordinasi antar 
Kementerian/Lembaga serta Pemda guna melakukan 
pemadaman dan pencegahan karhutla.

Rekomendasi seminar ini pada dasarnya terfokus 
kepada upaya agar regulasi maupun kebijakan 
pengendalian kebakaran hutan yang telah ada dapat 
dijalankan.

Butir-butir Rekomendasi:
1. Yang dihadapi dan strateginya

Kebakaran hutan serupa seperti banjir, kekeringan 
atau illegal logging merupakan dampak kumulatif 
dari berbagai akar masalah yang sudah terjadi 
sangat lama; seperti belum jelasnya hak atas hutan/
tanah, konflik penggunaan lahan, biaya transaksi 

perijinan-illegal institution, lemahnya penegakan 
hukum dlsb. yang menyebabkan situasi menyerupai 
fenomena tragedy of the common – yang mana 
semua orang memaksimumkan kepentingan 
individu masing-masing dengan mengorbankan 
kepentingan bersama, dalam hal ini kepentingan 
untuk dapat terhindarnya dari bencana asap. 
Dengan situasi seperti itu panjangnya musim 
kemarau akan senantiasa menjadi pemicu karhutla 
dari waktu ke waktu. Dengan sumber daya terbatas 
dan waktu kebakaran yang dapat terjadi setiap 
tahun, maka perbaikan kebijakan secara nasional 
dan fokus penyelesaian sampai tingkat tapak di 
lokasi/provinsi tertentu menjadi sangat penting. 
Dalam situasi saat ini kebijakan nasional yang 
berlaku di seluruh wilayah, apabila tidak disertai 
penguatan institusi sampai di tingkat tapak akan 
sulit dapat terlaksana. Dengan strategi demikian, 
maka adanya Instruksi Presiden dan Surat Edaran 
Men LHK di atas perlu disertai dengan kebijakan-
kebijakan berikut.

2. Ragam Aktor dengan Perbedaan Solusi di Provinsi
Perlu dipetakan akar masalah dan aktor pembakar 
hutan/lahan di provinsi-provinsi prioritas. 
Pemetaan ini selain mengetahui aktor-aktor utama 
secara spesial, kegiatan legal dan illegal, prediksi 
lokasi titik api tahun 2016 dan seterusnya, juga 
mengetahui program dan kegiatan secara tepat 
setiap aktor, termasuk terjadinya kesenjangan 
antara kapasitas yang seharusnya ada dan yang 
diperlukan. Kabupaten-kabupaten yang terdapat 
hutan/lahan gambut dapat pula menjadi fokus 
dengan agenda tersendiri. Dengan demikian, akan 
diketahui pula apa yang harus dilakukan terhadap 
provinsi-provinsi serta kabupaten-kabupaten 
sesuai dengan kondisi dan persoalan yang dihadapi 
secara spesifik.

3. Kebijakan Nasional
Pelaksanaan program/kegiatan di setiap provinsi 
yang telah diidentifikasi sebelumnya dan terkait 
dengan perizinan dan pemanfaatan sumberdaya 
hutan/lahan, harus mendapat dukungan kebijakan 
nasional seperti, tetapi tidak terbatas pada: review 
izin hutan dan kebun termasuk keterlanjuran 
kesalahan lokasi izin, penyelesaian persoalan 
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konflik hutan/lahan dan tenurial, pelarangan izin 
baru dan pembukaan hutan di izin yang sudah ada 
terhadap hutan/lahan gambut, penegakan hukum 
berdasarkan pendekatan multi doors (dengan 
menggunakan UU Kehutanan, UU PPLH, UU 
Penataan Ruang, UU Pencucian Uang/PPATK, 
UU Tipikor), pelaksanaan program pemulihan 
lahan gambut, pembangunan sistem peringatan 
dini (early warning system), serta pengembangan 
sistem ketahanan masyarakat. Kebijakan nasional 
ini tidak hanya berupa Instruksi Presiden dan Surat 
Edaran Menteri LHK sebagaimana disebutkan 
di atas, tetapi juga diikuti dengan perubahan 
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri 
yang substansinya masih bertentangan.

4. Pengembangan Ketahanan Masyarakat
Dalam hal lokasi hutan/lahan tidak menjadi areal 
izin usaha besar, serta saat ini pada umumnya 
telah dikelola oleh masyarakat lokal/adat dan/
atau masyarakat pendatang, diperlukan sinergi 
aksi di berbagai tingkatan, baik di tingkat kebijakan 
maupun praktek di lapangan/tapak oleh berbagai 
pihak. Dorongan partisipasi/peran bagi tokoh-
tokoh lokal, guru-guru di sekolah ulama/agama, 
dengan melibatkan aktifnya kepolisian dan TNI/
Kodim menjadi kebutuhan dalam mengembangkan 
ketahanan masyarakat ini. Dalam hal ini 
peran Perguruan Tinggi seperti praktek lapang 
mahasiswa/KKN dapat diprioritaskan di lokasi/
kabupaten rawan kebakaran dengan pembekalan 
materi tertentu.

5. Teknologi Pengelolaan Lahan Gambut
Pengelolaan lahan gambut didasarkan kepada 
kaidah konservasi lahan dan air serta lingkungan 
fisik dan non fisik berbasis kesatuan hidrologis 
gambut yang harus dikelola secara terpadu, 
oleh Pemerintah/Pemda atau pemegang izin, 
dengan melibatkan pemangku kepentingan 
(ABGC-Academician, Businessman-Government 
Community). Dalam pengelolaan kesatuan hidrologi 
gambut dapat sekaligus dilakukan MRV, penataan 
tenurial, rehabilitasi dan restorasi lahan gambut 
dengan kunci utama pengelolaan tata air. Dalam 
hal ini, sudah terdapat best practices pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan dan pengelolaan lahan 

gambut yang dilakukan baik oleh Pemerntah, 
Perusahaan maupun masyarakat, antara lain 
pengelolaan air di lahan gambut berdasarkan garis 
contour, no burningpolicy, program Desa Bebas 
Api (fire free village) yang dapat diadopsi dan 
disesuaikan dengan kondisi setempat.

6. Penguatan Fungsi Tata Kelola (Fire Prevention 
Governance)
Pengelolaan karhutla harus dilakukan secara 
terintegrasi dan komprehensif, mulai dari early 
warning system, early detection system, patroli, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
pemberdayaan masyarakat, pengembangan 
teknologi penyiapan lahan tanpa bakar, maupun 
law enforcement. Pendekatan multistakeholder 
merupakan kunci pengendalian karhutla termasuk 
peningkatan peran Daerah maupun kontribusi 
CSR Perusahaan, dengan membuka mekanisme 
bagi publik. Perlu dilakukan evaluasi kemampuan 
penyediaan anggaran untuk pencegahan dan 
pemadaman kebakaran, strategi peningkatan 
kapasitas daerah, perbaikan mekanisme perizinan 
di daerah serta keterbukaan anggaran daerah, 
yang mana kesemuanya itu dilaksanakan 
secara akuntabel dengan membuka mekanisme 
pelaksanaanya bagi publik. Mengingat tingginya 
kepentingan elite dalam memanfaatan hutan/lahan 
dengan cara membakar, perlu dipertimbangkan 
adanya kerjasama antara KLHK dengan KPK 
dan PPATK untuk mencegah dan memantau 
pelaksanaan dan pencegahan karhutla.

7. KPH Sebagai Lembaga Permanen
Seluruh kegiaiatan di atas, kecuali yang dapat 
dilakukan oleh pemegang izin, pelaksanaannya 
tergantung kepada lembaga yang bekerja di 
lapangan/tapak, dalam hal ini yaitu KPH. 
Kesesuaian tugas dan fungsi KPH yang mengelola 
hutan/lahan di tingkat tapak/lapangan dan bersifat 
permanen harus mendapat prioritas utama agar 
dapat beroperasi secara optimal. Dalam hal ini 
Pemerintah perlu mewujudkan terobosan kebijakan 
agar SDM KPH ini dapat diisi bukan hanya SDM 
daerah maupun perbaikan sistem penggajian agar 
dapat dikendalikan Pemerintah. KPH yang kuat, 
secara institusional telah terbukti dapat mencegah 
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terjadinya intervensi elite dan kepentingan politik 
untuk kepentingan kelompok tertentu dalam 
memfaatkan hutan/lahan secara illegal. 
Mengingat bahwa:

1. Kejadian kebakaran di Indonesia lebih banyak 
terjadi di lahan (70%) dibandingkan dengan 
kawasan hutan (30%);

2. Dalam tatanan pemerintahan saat ini Tupoksi 
Kemen LHK diperluas, termasuk menangani 
kebakaran hutan dan lahan;

3. Permasalahan kabut asap yang sangat mengganggu 
dan berbahaya disebabkan oleh terjadinya 
kebakaran di lahan gambut yang memiliki 
karakteristik berbeda dengan kebakaran lahan 
non gambut, dimana api dapat menjalar di bawah 
permukaan, di atas permukaan hingga tajuk pohon, 
sehingga sulit untuk dipadamkan dan menimbulkan 
kabut asap yang tebal;

4. Terdapat best practices yang telah diimplementasi-
kan di tingkat tapak, tetapi masih berskala demo 
sites, antara lain: teknologi zero burning, teknologi 
controlled burning, kelembagaan pengendalian 
kebakaran, pengembangan PERDA dan PERDES, 
sistem insentive/disinsentive;

5. Adanya aktor intelektual, baik local elite maupun 
national elite yang memanfaatkan masyarakat 
dalam penyiapan lahan dengan membakar.
Dalam implementasi respons tersebut, perlu 

ditekankan kepada:

1. Pendekatan MULTI STAKEHOLDERS PARTNER
SHIP yang melibatkan stake holder terkait yang 
berada di tingkat tapak sesuai dengan peran dan 
fungsi masing-masing

2. UPSCALING BEST PRACTICES dalam pengendali-
an karhutla yang telah diimplementasikan oleh 
berbagai pihak.
Penelitian-penelitian yang dapat dikembangkan 

IPB:
1. Pengembangan early warning system dan early 

detection system
2. Pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan 

(fire prone areas)
3. Pengembangan teknologi zero burning dan 

controlled burning
4. Pengembangan teknologi water management di 

lahan gambut
5. Pengembangan teknologi rehabilitasi pasca 

kebakaran di lahan gambut
6. Pendekatan conflict resolution untuk wilayah 

kebakaran
7. Pengembangan kelembagaan pengendalian 

karhutla di tingkat tapak
8. Pengembangan sistem penilaian dampak kebakaran 

dalam rangka penguatan penegakan hukum
9. Pengembangan sistem incentive/disincentive 

untuk pengendalian karhutla.

No. Akar Masalah Respons
1 Konflik masyarakat><masyarakat/

masyarakat >< perusahaan
Pendekatan sosial melalui program Sarjana Pendamping Desa terutama 
pada kawasan open access

2 Pola pembukaan lahan oleh masyarakat Pengembangan teknologi PLTB (zero burning) dan controlled burning
3 Cuaca panas ekstrim/El Nino Prediksi keadaam cuaca ekstrim sebagai salah satu pengembangan early 

warning system 
4 Penegakan hukum tidak normal Penguatan kapasitas daerah dalam pengendalian Karhutla melalui fasilitasi 

penyusunan Perda & Perdes
5 Ketidaksengajaan Peningkatan awareness melalui pelibatan mahasiswa/dosen dalam KKN/

PKL bersama
6 Kebutuhan lahan bermotif finansial Pengembangan model-model optimalisasi pemanfaatan/pengelolaan lahan/

tapak
7 Sistem pencegahan dan pemadaman 

kebakaran tidak optimal
Pengembangan manajemen karhutla yang komprehensif pada berbagai 
tahapan: early warning system, early detection system, model-model 
pencegahan kebakaran, Teknologi rehabilitasi hutan/lahan pasca kebakaran

8 Organized crime Membantu penggalian informasi/data berdasarkan Penelitian yang 
komprehensif

Kontribusi IPB dalam Solusi Permasalahan Karhutla di Indonesia

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 7

Artikel Utama



PENDAHULUAN

Hutan tropika basah Indonesia seharusnya selalu 
basah dengan kelembaban tinggi sehingga tidak 

mudah terbakar. Namun pada tahun 1982/1983 di 
Kalimantan Timur terjadi kebakaran hebat yang 
menghanguskan areal hutan lebih kurang 3,6 juta ha 
karena terjadi kekeringan selama 10 bulan disebabkan 
fenomena El Nino.

Semenjak saat itu hampir setiap tahun terjadi 
kebakaran hutan dan lahan terutama di musim 
kemarau. Pada tahun 1997/1998 kembali terjadi 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih hebat 
lagi menghanguskan hutan dan lahan seluas 11.698.379 
ha yang juga akibat dari fenomena El Nino. Di Sumatera 
hutan gambut seluas 624.000 ha juga terbakar habis.

Karhutla yang terjadi setiap tahun pasti memberikan 
dampak negatip dari berbagai aspek seperti politik, 
ekonomi, kesehatan, pendidikan, ekologi dan sosiologi. 
Karhutla gambut menimbulkan kerusakan dan kerugian 
ekosistem yang lebih besar dibandingkan dengan yang 
terjadi di tanah mineral.

Karhutla gambut selain merusak ekosistem gambut 
juga menimbulkan kabut asap yang membahayakan 
kesehatan penduduk yang terpapar, juga mengganggu 
aktivitas sehari-hari. Beberapa provinsi yang memiliki 
lahan gambut yang luas berbatasan dengan Malaysia 
dan Singapore yang sering terpapar kabut asap dari 
Indonesia ketika terjadi kebakaran. Hal ini berpotensi 
menimbulkan gangguan hubungan bilateral antara 
Indonesia dengan kedua Negara tersebut.

Pada tahun 2015 karhutla kembali terjadi yang juga 
karena kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El 
Nino. Karhutla tahun ini tidak saja terjadi di Sumatera 
dan Kalimantan, juga terjadi di Sulawesi dan Jawa. 
Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 sampai dengan 

September mencapai areal seluas 1,7 juta ha di Sumatera 
dan Kalimantan.

KONDISI KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI 
PROVINSI RAWAN KEBAKARAN 

Kejadian karhutla tahun 2015 terjadi di 16 provinsi, 
bahkan terjadi pula pada kawasan konservasi (Taman 
Nasional, Suaka Margasatwa dan Cagar Alam). 
Terdapat 6 provinsi yang menjadi perhatian dunia, 
karena asapnya telah terbawa melintas batas Negara. 
Keenam provinsi tersebut adalah:
a. Riau

Luas lahan gambut di provinsi ini berdasarkan data 
Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian 
tahun.2008 adalah 4.043.600 ha, terluas untuk 
seluruh Indonesia. Dengan kondisi seperti itu 
maka perlu perhatian dan upaya yang lebih keras 
khususnya bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga 
agar lahan gambut tidak terbakar dan menimbulkan 
bencana asap. Berdasarkan pantuan Satelit NOAA-
18 hotspot di provinsi Riau Januari-Oktober 2015 
paling banyak ditemukan di hutan produksi dan 
berdasarkan perhitungan Ditjen Planologi dan Tata 
Lingkungan Kemen LHK luas kebakaran di provinsi 
ini hingga 30 September 2015 tercatat 174.695 
ha. Di Riau terdapat 5 Daops Manggala Agni di 
bawah BBKSDA Riau yaitu Daops Pekanbaru, 
Siak, Dumai, Rengat dan Batam dengan jumlah 
personil 213 orang (16 regu) dan terdapat anggota 
Brigdalkarhut non Daops di BTN Bukit Tiga Puluh 
(30 orang), BTN Teso Nilo (30 orang). Mereka 
ini lebih focus menangani kebakaran di Taman 
Nasional, sedangkan Manggala Agni menangani 
kebakaran di hutan konservasi dan di luar areal 
konservasi. Dalam suasana kritis/genting kedua 

Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 
2015: Dampak, Upaya, dan Harapan

Oleh: Ir.Raffles Panjaitan, M.Sc.
Direktur Pengendalian Kebakaran Kement.Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Disarikan oleh Slamet Soedjono
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aparat pemadam kebakaran memerlukan bantuan 
dan dukungan dari instansi lain.

b. Jambi
Provinsi Jambi memiliki lahan gambut seluas 
716.839 ha (2008), provinsi yang memiliki lahan 
gambut paling sedikit di P.Sumatera. Hotspot di 
Jambi paling banyak terdapat di hutan produksi. 
Luas kebakaran di Jambi s/d 30 September 2015 
tercatat 97.387 ha. Jumlah anggota Manggala Agni 
272 0rang (16 regu), tersebar di Daops Kota Jambi, 
Muara Bulian, Bukit Tempurung, Sarolangun dan 
Muara Tebo. Selain adanya brigdalkarhut di BTN 
Kerinci Seblat, BTN Bukit Dua Belas dan BTN 
Berbak masing-masing 2 regu.

c. Sumatera Selatan
Luas lahan gambut di provinsi ini adalah 1.483.662 
ha (2008), jumlah hotspot 1 Juli - 20 Oktober 
2015 sebagian besar terdapat di areal penggunaan 
lain (APL). Luas kebakaran hingga 30 September 
tercatat 221.704 ha, luas ini merupakan paling besar 
di P.Sumatera. Manggala Agni BKSDA terdapat di 
Daops Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering 
Ilir dan Lahat semuanya berjumlah 240 orang (16 
regu); sedangkan brigdalkarhut terdapat di BTN 
Sembilang berjumlah 30 orang (2 regu). Jumlah 
tenaga tersebut dirasakan masih sangat kurang 
untuk melakukan kegiatan pemadaman kebakaran.

d. Kalimantan Barat
Luas lahan gambut 1.729.980 ha (2008).Luas 
kebakaran hingga 30 September 2015 adalah 86.597 
ha, jumlah hotspot paling banyak terdapat di areal 
APL. Kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini 
menyebabkan kabut asap yang sampai di Serawak 
(Malaysia). Tenaga pemadam kebakaran hutan 
terdiri dari anggota Manggala Agni sebanyak 259 
orang) dan brigdalkarhut terdapat di TN Betung 
Kerihun, Gunung Palung, BTN Bukit Baka Raya. 
Brigdalkarhut di kawasan TN difokuskan untuk 
pengamanan BTN masing-masing. Jumlah anggota 
Manggala Agni di Kalimantan Barat masih sangat 
kurang dibandingkan dengan besarnya kebakaran 
di provinsi ini sehingga sangat diperlukan kerjasama 
dan bantuan pihak lain.

e. Kalimantan Tengah
Provinsi ini mempunyai areal gambut yang paling 
luas di P.Kalimantan, luasnya 3.010.640 ha (2008). 
Jumlah hotspot yang terpantau terdapat paling 
banyak di Hutan Produksi (HP). Luas kebakaran 
sampai 30 September 2015 mencapai 441.655 
ha, terluas di P.Kalimantan. Jumlah anggota 
Manggala Agni 189 orang (4 regu) yang tersebar di 
4 Daops yaitu Palangkaraya, Kapus, Muara Teweh 
dan Pangkalan Bun. Brigdalkarhut yang focus 
menangani kebakaran di BTN Tanjung Puting 30 

http://tribratanewspolresdumai.com
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orang (2 regu) dan BTN Sebangau 30 orang (2 
regu). Di provinsi ini juga sangat kekurangan tenaga 
pemadam kebakaran hutan.

f. Kalimantan Selatan
Luas gambut 331.629 ha, terkecil di P.Kalimantan. 
Luas karhutla 174.551 ha, hotspot paling banyak di 
APL. Manggala Agni berjumlah 178 orang (12 regu) 
tersebar di 3 Daops masing-masing di Banjar, Tanah 
Bambu dan Tanah Laut. Di sini juga memerlukan 
bantuan dan kerjasama pihak lain.

KEADAAN CUACA DAN KONDISI EL NINO
Berdasarkan prediksi ENSO (tahune El Nino 

Sutahunern Oscillation) oleh BMKG menunjukkan 
bahwa secara umum El Nino kuat pada bulan September 
sampai dengan Desember 2015. Kondisi iklim di 
Indonesia berdasarkan monitoring dan analisis BMKG 
menunjukan bahwa curah hujan bulanan di sebagian 
besar wilayah Indonesia telah berkurang sejak bulan 
Juni seiring masuknya musim kemarau (terpantau 
di Sumbagsel, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua 
Selatan). Pengurangan curah hujan terus berlanjut di 
bawah normal hingga September akibat dari El Nino 
yang mengakibatkan kekeringan di sebagian wilayah 
Indonesia. Sampai dengan September anomali suhu 
permukaan laut di Pasifik Tengah yang menjadi acuan 
pemantauan intensitas El Nino terus menunjukkan 
kondisi El Nino yang cukup kuat. Sementara itu 
kondisi atmosfir telah menunjukkan pergeseran pusat 
pertumbuhan awan dari wilayah Indonesia dan Pasifik 
Bag Barat ke Pasifik Tengah. BMKG memprediksi 
intensitas El Nino masih berpeluang menguat hingga 
akhir tahun 2015. Pada awal 2016 intensitas El Nino 
secara bertahap akan mengalami penurunan hingga 
akhir kuartal pertama 2016.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN 
A. Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah awal dan sangat 
penting dalam pengendalian karhutla. Usaha ini 
hendaknya dilakukan pula oleh instansi terkait 
sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan dukungan 
dari seluruh elemen masyarakat.
1. Koordinasi dengan Berbagai Instansi melalui 

Surat Menteri

Untuk mengantisipasi musim kemarau yang 
berkepanjangan, Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan telah mengeluarkan berbagai 
macam surat yang berisi himbauan dan ajakan 
kepada Instansi Lainnya dan Pemerintah 
Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota:
a. Kepada 9 Gubernur di provinsi rawan 

kebakaran (Sumatera Utara, Riau, 
Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan 
Barat, K.Tengah, K.Selatan, K.Timur dan 
K.Utara) dalam rangka meningkatkan 
pencegahan karhutla dengan Surat No.608/
Menhut-4/2014 tanggal 31-12-2014.

b. Kepada LAPAN perihal Dukungan Data 
dalam rangka pencegahan Karhutla tanggal 
9 Februari 2015

c. Kepada Gubernur Riau, Jambi, Sumatera 
Selatan dan Kal.Barat perihal Laporan 
Upaya Penanggulangan Kejadian Karhutla 
9 Peb. 2015.

d. Kepada Kepala BNPB perihal Siaga Darurat 
Pencegahan dan Penanganan Kebakaran 
Hutan dan Lahan di Provinsi Riau tanggal 
16 Febr.2015

e. Kepada Gubernur Seluruh Indonesia 
menghimbau untuk melaksanakan 
keiapsiagaan pengendalian karhut dan 
lahan No.S.103/Men LHK/2015 tanggal 11 
Maret 2015.

f. Koordinasi dengan Gubernur Riau terkait 
dengan Pembuatan Sekat Kanal dalam 
rangka mengurangi resiko terjadinya 
karhutla gambut dengan Surat Ditjen PHKA 
No.S.177/IV/-PKH/2015 tanggal 13-3-2015.

g. Koordinasi dengan Gubernur Seluruh 
Indonesia terkait dengan Peringatan dan 
Deteksi Dini Karhutla dengan surat Menteri 
LHK No.S.109/Men LHK-II/2015 tanggal 
18 M1ret 2015.

h. Pembentukan Satgas Siaga Darurat Bencana 
Karhutla Tingkat Pusat berdasarkan SK 
Menteri LHK No SK 98/Men LHK-IV/2015 
tanggal24 Maret 2015.

i. Surat Men LHK kepada Gubernur Seluruh 
Indonesia perihal Pencegahan Karhutla 
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tanggal 30 Mart 2015.
2. Pengembangan Deteksi dan Peringatan Dini

Pada tanggal12 Maret 2015 dengan mengambil 
tempat di Gedung Manggala Wanabakti, 
Menteri LHK melakukan peluncuran portal 
Sipongi sebagai perangkat deteksi dini Karhutla. 
Dengan system ini dapat dilakukan deteksi 
hotspot melalui satelit NOAA serta Terra-Aqua 
MODIS. Informasi early warning system dapat 
diakses melalui//sipongi.menlhk.go.id dan 
disebarluaskan melalui group yaitu yahoogroup 
milist sipongi. Sampai dengan saat ini sosialisasi 
penggunaan dan pemanfaatan portal sipongi 
terus dilakukan oleh Menteri LHK kepada 
berbagai Instansi baik di Pusat maupun Daerah 
dan semua pihak agar selalu mendapatkan 
informasi terkini tentang karhutla.
Kementerian LHK telah mengembangkan 
System Peringatan Bahaya Kebakaran 
(SPBK) dari Automatic Weatahuner System 
(AWS) bekerjasama dengan BMKG dan 
BPPT dimulai tahun 2000-2003 yang juga 
bekerjasama dengan pemerintah Canada dan 
mulai menerapkan SPBK tahun 2004. SPBK 
diperlukan sebagai pelengkap informasi yang 
diperoleh dari satelit untuk antisipasi lokasi-
lokasi yang berpotensi terjadi kebakaran besar. 
Sampai dengan saat ini Daops Manggala Agni 
di 10 Provinsi mengelola data SPBK melalui 
AWS yang terpasang di setiap Daops. Sebagai 
antisipasi lainnya, dilakukan pengembangan 
posko Pusdalkarhut Direktorat Pengendalian 
Karhutla dengan sitem informasi dari call 
centre Posko 081310035000 dan media sosial 
twitter @HotspotSiPongi dan Facebook.

3. Rapat Koordinasi
Rapat kordinasi dilakukan untuk menjaring 
berbagai informasi dari instansi terkait dan 
membangun kesamaan persepsi dalam kegiatan 
dalkarhutla.
a. Rakor antara Direktorat Dalkarhut, 

Pusdalbanghut, Ditbina Usaha Hutan 
Tanaman, Ditbina Usaha Hutan Alam dan 
Pusluh Kehutanan yang menghasilkan butir-
butir kesepakatan seperti pembentukan 

task force, penetapan 5 provinsi prioritas 
yang menjadi tugas pengamanan task force, 
keharusan Pemegang Ijin Usaha Kehutanan 
membuat R.K. Pengendalian Karhut, 
inventarisasi sapras damkarhut.

b. Raker Antisipasi Karhutla Januari2015 
yang menghasilkan keputusan Men LHK 
mengapresiasi pembuatan sekat kanal oleh 
Pemda Riau, Pengusaha Hutan di lahan 
gambut harus membuat sekat kanal, patrol 
dan pemadaman dini, memenuhi kewajiban 
dan perhatian yang lebih serius dalam 
upaya pencegahan, pengedalian dan aksi 
penanggulangan karhutla.

c. Raker Pembahsan tindak lanjut kondisi 
karhutla di provinsi Riau yang hasilnya 
antara lain mendukung pembuatan hujan 
buatan bekerjasana dengan BPPT, BNPB, 
TNI AD, TNI AU, Polri, Perkebunan.

d. Rakor Siaga Darurat Karhutla yang dihadiri 
oleh Menko Polhukam, Menteri LHK, wakil 
Menteri Pertanian, wakil Kapolri, Bareskrim 
Polri, wakil Kepala BNPB, wakil Gubernur 
Jambi, Riau, Sumsel, Kalteng dan Kalbar. 
Maksud dan tujuan pertemuan ini adalah 
untuk menyamakan langkah agar lebih 
bersinergi serta menyatakan komitmen 
semua pihak dalam rangka aksi pencegahan 
karhutla.

4. Kunjungan Kerja ke Propinsi Rawan Kebakaran 
a. Kunjungan kerja Menteri LHK ke Sumatera 

Selatan 13 Januari 2015. Hasilnya 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
melaporkan telah menyusun Rencana 
Aksi Pencegahan Karhutla Jangka pendek, 
menengah dan panjang (2015-2018) 
agar bebas asap dan 3-6 bulan kedepan 
mempertegas penegakan hukum.

b. Kunjungan Kerja Presiden RI di Kalbar 
tanggal 20-21 Januari 2015. Presiden 
memerintahkan agar semua aparat 
pemerintah bekerja bersama menyelesaikan 
permasalahan karhutla dengan niat dan 
komitmen semua pihak, serius dan memiliki 
target. Presiden akan melakukan system 
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reward and punishment dalam menangani 
karhutla. Instruksi Presiden lebih lanjut 
adalah:
-  Perlunya melakukan tindakan tegas 

kepada pelaku pembakaran
-  Harus selalu monitoring hotspot dan 

pengecekan lapangan
- Harus ada niat dan kemauan kuat 

secara bersama-sama dalam menangani 
karhutla

- Masyarakat dan perusahaan harus 
segera memberikan info bila terjadi 
karhutla.

- Terus-menerus melakukan pemantauan 
terhadap daerah rawan kebakaran

- Membuat sekat kanal agar lahan gambut 
tetap basah

- Menekankan tindakan preventif dalam 
menangani karhutla.

c. Kunjungan kerja Menteri LHK ke Jambi 
tanggal 10 Februari 2015 dan ke Riau 
tanggal 16 Februari 2015

5. Pembuatan Sekat Kanal
Manfaat yang telah diperoleh dari pembuatan 
sekat kanal adalah: menyediakan cukup air 
untuk masyarakat (mandi dan minum) dan 
untuk pemadaman bila terjadi kebakaran, 
membasahi gambut di sekitarnya sehingga 
tanaman sagu menjadi segar, menghambat 
instrusi air laut dan menjadi potensi untuk 
usaha perikanan.
Sekat kanal yang telah dan akan dibuat di Riau 
21 unit telah dibuat oleh BBKSDA, 14 unit dari 
dana Kemenhut, 18 unit dari UNDP, dan akan 
dibuat 629 unit dari dana BNPB. Di Jambi 
sudah selesai dibangun di 3 lokasi (Desa Manis 
Mato, Seii Cemara dan Betara). Di Kalsel akan 
dibangun 10 unit oleh BNPB. 

6. Regulasi terkait dengan Pengendalian 
Kebakaran Hutan
Kegiatan pengendalian karhutla dapat 
diilakukan dengan mengikuti regulasi yang 
telah ada. Di dalam peraturan tersebut, tugas, 
wewenang dan kewajiban setiap instansi 
pemerintahan, perusahaan dan masyarakat 

sudah diatur dengan jelas. Regulasi tersebut 
adalah: UU No 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, UU No.32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, UU No.39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan, PP No 4 Tahun 2001 tentang 
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran 
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan 
Kebakaran Hutan dan Lahan, PP No.45 Tahun 
2004 tentang Perlindungan Hutan, PP No 
71 Tahun.2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut, Permenhut No 
12/Menhut-II/2009 tentang Kebakaran Hutan 
dan Lahan, Inpres No 11 Tahun 2015 tentang 
Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan.

B. Pemadaman
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan 
dengan 3 kegiatan yaitu pemadaman darat, 
pembuatan hujan buatan dan water bombing.
1. Pemadaman Darat bersama TNI dan Polri

Operasi pemadaman darat dilakukan oleh 
pasukan Manggala Agni sebanyak 1.758 orang 
di provinsi yang rawan kebakaran hutan dan 
lahan bersama-sama dengan instansi lainnya 
dan masyarakat yaitu Pasukan TNI sebanyak 
9.523 orang, Polri sebanyak 4.377 orang, 
Instansi Pemerintah 1972 orang, masyarakat 
sebanyak 3.953 orang.
Permasalahan yang dihadapi sewaktu 
pelaksanaan: Sumber air untuk pemadaman 
jauh dari lokasi kebakaran, Akses lokasi sulit 
dijangkau dari jalan umum sehingga dibutuhkan 
waktu dan tenaga ekstra untuk mobilisasi. 
Lokasi kebakaran berada di lahan gambut yang 
sulit dipadamkan, Lokasi berada di banyak 
tempat, Kondisi SDM terlatih terbatas adanya 
dan sudah mengalami penurunan kondisi fisik 
dan mental, Jumlah peralatan terbatas dan 
tidak dalam kondisi optimal.

2. Teknologi Modifikasi Cuaca
Pada tahun 2015 Teknologi Modifikasi Cuaca 
(TMC) dilakukan untuk membantu upaya 
pemadaman, idealnya dilakukan pada tahap 
pencegahan. Para ahli meyakini bahwa karhutla 
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di Sumatera dan Kalimantan terutama di 
lahan gambut tidak dapat dipadamkan kecuali 
dengan hujan. BPPT satu-satunya instansi 
yang memiliki TMC telah melakukan hujan 
buatan dengan dukungan dana dari BNPB. 
Anggota Manggala Agni berperan aktif dalam 
memberikan informasi kondisi lapangan. TMC 
telah dilakukan di seluruh provinsi rawan 
kebakaran dengan menggunakan 4 pesawat (3 
pesawat Casa 212-200 dan 1 pesawat CN-295) 
ditambah dengan 1 pesawat Hercules C-130. 
Pesawat tersebut dioperasikan dari Pusat 
Komando Operasi di Palembang, Pakanbaru, 
Pontianak dan Banjarmasin. Kendala yang 
dihadapi ialah tidak ada potensi awan yang 
cukup untuk disemai sehingga TMC tidak dapat 
dilaksanakan optimal.

3. Water Bombing
Water bombing merupakan upaya yang perlu 
dilakukan ketika operasi pemadaman darat 
tidak bisa lagi dilakukan karena beberapa hal 
seperti lokasi kebakaran jauh dari sumber air, 
topografi yang tidak memungkinkan untuk 
melakukan pemadaman darat, tidak tersedia 
akses menuju lokasi kebakaran dan kebakaran 
sudah terjadi sangat besar. Water bombing 
tahun 2015 dilakukan BNPB dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Manggala 
Agni memberikan informasi tentang keadaan 
lapangan, BMKG memberikan informasi 
tentang cuaca dan visibility. Operasi water 
bombing menggunakan 23 unit helicopter 
bantuandari BNPB 27 unit, Kemen LHK 2 
unit, swasta 4 unit. Ada 1 unit pesawat BE-
200 yang disewa oleh PT BAP dari Rusia 
untuk pemadaman kebakaran di areal konsesi 
PT BAP yang ikut terbakar. Water bombing 
dilakukan di provinsi Riau tanggal 12 Juli 2015 
menghabiskan air 28.462.200 liter, di Sumatera 
Selatan tanggal 10 Juli 2015 menggunakan air 
44.574.700 liter, di Jambi air yang dijatuhkan 
6.335.600 liter, Kalimantan Barat 10.216.600 
liter, Kalimantan Tengah 23.093.350 liter dan 
Kalimantan Selatan 7.857.800 liter. Bantuan 
luar negeri untuk pemadaman kebakaran hutan 

dan lahan datang dari: Singapore dengan 2 
pesawat berikut personil 48 orang, Malaysia 2 
pesawat dengan 15 orang personil dan Australia 
dengan 1 pesawat Hercules C-130.

4. Pemadaman dengan Bahan Kimia
Segala upaya digunakan untuk mencegah 
semakin besarnya areal yang terbakar termasuk 
dengan pengggunaan bahan kimia yang 
ramah lingkungan. Cairan flame freeze untuk 
pemadaman darat telah digunakan 200 liter 
dan bubuk peat fire X digunakan 45,6 kg.

LANGKAH PENEGAKAN HUKUM
Kemen LHK dalam upaya penegakan hukum 

telah menggunakan dua pendekatan yaitu Penerapan 
Multi Instrumen Hukum (Hukum Administrasi, 
Hukum Pidana dan Hukum Perdata) dan Penegakan 
Hukum Multi Rejim Hukum (untuk satu kasus 
digunakan seluruh perundang-undangan yang 
terkait). Kementerian LHK telah membentuk Tim 
Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yang bertugas untuk 
melakukan pengawasan (indentifikasi, klarifikasi dan 
verifikasi permasalahan karhutla, menandatangani 
Berita Acara Pengawasan dan menyampaikan hasil 
kerja pengawasan ke Koordinator Provinsi. Satgassus 
merupakan tim lapangan yang anggotanya terdiri dari 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali 
Ekosistem Hutan dan Polisi Hutan. Dalam tahun 2015 
(bulan September dan November) telah dikeluarkan 
sanksi administrasi terhadap 6 Perusahaan HTI, 6 
Perusahaan Perkebunan dan 2 IUPHHK Hutan Alam. 
Selain itu ada 41 perusahaan (25 Kehutanan dan 16 
Perkebunan tersebar di 7 provinsi rawan kebakaran) 
yang sedang dan akan diawasi.

POKOK MASALAH PADA LAHAN RAWA GAMBUT
Indonesia memiliki lahan basah (wetland) yang luas 

(l.k.19 juta ha) atau 10% dari total wilayah Indonesia. 
Sekitar 89% dari lahan basah tersebut merupakan 
hutan rawa gambut yang terletak di Papua Barat, 
Sumatera dan Kalimantan. Luas lahan gambut terluas 
terdapat di propinsi Riau (4.500.000 ha) atau separoh 
dari luas propinsi tersebut (9.460.000 ha). Secara 
alami gambut berfungsi sebagai penambat karbon yang 
berperan terhadap pengurangan gas rumah kaca di 

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 13

Artikel Utama



atmosfir. Apabila hutan gambut ditebang dan dibuat 
saluran drainase maka karbon yang tersimpan dalam 
gambut akan mudah teroksidasi menjadi CO2. Perlu 
kehati-hatian yang besar jika akan melakukan konversi 
lahan gambut.

Penyebab kebakaran lahan gambut antara lain 
karena:
a. Konversi lahan kebakaran yang disebabkan oleh 

pembakaran lahan untuk pertanian, jalan dan 
sebagainya.

b. Pembakaran vegetasi tak terkendali hingga api 
loncat membakar areal lain (gambut)

c. Pembuatan kanal/saluran di rawa gambut 
sedangkan kanal tadi umumnya digunakan sebagai 
sarana transportasi yang cukup membahayakan 
kebakaran hutan

d. Penguasaan lahan oleh masyarakat
Kebakaran di lahan gambut akan sulit dipadamkan 
karena kebakaran di lahan ini mempunyai 
karakteristik sendiri seperti kebekaran di bawah 
tanah sehingga pergerakan api susah diprediksi, 
perjalanan api perlahan, tanpa nyala, didominasi 
proses pembaraan, dapat bertahan dalam jangka 
waktu lama, membutuhkan upaya pemadaman 
yang sulit. Gambut merupakan ekosistem yang 
rapuh sehingga kalau mengalami kerusakan akan 
sulit untuk mengembalikan ke kondisi semula.

PENANGANAN DAMPAK
a. Dampak Kesehatan

Kabut asap mengandung gas beracun dan partikulat 
dalam jumlah banyak membahayakan kesehatan 
seperti gangguan mata, kulit dan saluran pernafasan 
yang bisa berlanjut menjadi ISPA dan Pneumonia.
Total kasus gangguan saluran pernafasan antara 
Juli-Oktober 2015 di provinsi Riau 78.232 kasus, 
Jambi 129.229, Sumatera Selatan 115.484, Kalteng 
60.225, Kalbar 46.672 dan Kalsel 98.029. Selain 
terjadi peningkatan gangguan saluran pernafasan, 
terjadi korban jiwa meninggal di provinsi Riau 6 
orang, Jambi 1 orang, Sumatera Selatan 4 orang, 
Kalbar 1 orang, Kalteng 4 0rang, Kalsel 3 orang, 
Sumatera Barat 1 orang dan Sumatera Utara 1 orang. 
Korban meninggal karena luka bakar, pneumonia, 
bronscopneumonia, asma dan meningitis yang 

diperburuk oleh ISPA.
Upaya yang dilakukan untuk menangani dampak 
kebakaran hutan adalah: pemberian bantuan 
masker, menyiapkan akses layanan kesehatan 24 
jam, melakukan promosi kesehatan. Melakukan 
penelitian dan kajian dampak asap pada 
kesehatan dalam jangka panjang, memberdayakan 
masyarakat dalam menyediakan rumah singgah 
untuk kelompok usia rentan seperti bayi, balita, ibu 
hamil dan lansia.

b. Dampak terhadap Pendidikan
Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan 
kabut asap menyebabkan aktivitas belajar dan 
mengajar di 6 provinsi terganggu. Menurut 
Kementerian P dan K terdapat 19.716 sekolah yamg 
diliburkan yang mengakibatkan 2.394.030 siswa 
tidak dapat melakukan aktivitas belajar di sekolah. 
Upaya yang telah dilakukan untuk menangani hal 
tersebut adalah Menteri P dan K bersama Tim terjun 
ke sekolah-sekolah yang terdampak, kebijakan 
fleksibilitas waktu belajar, melakukan uji coba 
sistem Sekolah Aman Asap, melakukan komunikasi 
yang massif ke publik, mobilisasi Tim Teknis.

c. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Instani 
Lainnya
Kementerian Sosial telah ikut melakukan beberapa 
upaya untuk penanganan bencana kabut asap 
dengan jalan: Pemberian santunan kematian 
terhadap korban meninggal, pendirian rumah 
singgah dan shelters di 7 provinsi dan memberikan 
bantuan kepada pemegang Kartu Keluarga Sejahtera 
di 7 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, 
Kalsel, dan Kaltim). Upaya kedepan yang akan 
dilakukan KemSos adalah menyediakan dapur 
umum dan menyediakan barang persediaan beras, 
CBP, alat evakuasi, kendaraan siaga bencana, dan 
tagana.

LANGKAH PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN
a. Arahan Presiden terkait langkah pencegahan yang 

harus dilakukan
1. One Map Policy guna mengintegrasikan data 

sebaran ijin penggunaan lahan gambut
2. Moratorium ijin pemanfatan lahan gambut
3. Melakukan review dan evaluasi terhadap ijin-
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ijin lama yang telah dikeluarkan
4. Melakukan pemulihan ekosistem gambut 

melalui restorasi hidrologi dan rehabilitasi
b. Menteri LKH telah merumuskan 10 langkah untuk 

mencegah terjadinya kembali karhutla, yaitu:
1. Menyiapkan pedoman teknis tata kelola gambut 

dan tata air di lahan gambut
2. Menyiapkan zonasi kawasan lindung di lahan 

gambut, termasuk kawasan konsesi
3. Mendorong Gubernur meminta kepada Bupati/

Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa untuk 
mengajak peran serta masyarakat dan empati 
pamong kepada masyarakat

4. Menyusun system timely bases monitoring tata 
kelola lahan dan potensi kebakaran

5. Mendorong Gubernur meminta masyarakat 
dan dunia usaha untuk membuat sekat kanal 
dan pembangunan embung/tandon air/sumur 
bor.

6. Melakukan kajian dan dorongan untuk 
melakukan revisi UU No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

7. Menyiapkan detasering personil untuk kegiatan 
pengawasan areal kebakaran yang dikembalikan 
kepada Negara atau pemerintah.

8. Menyusun material sosialisasi untuk Pemda 
bagi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 
dalam bentuk brosur, booklet, poster, film, 
komik, dan lain-lain.

9. Menyusun master plan dan rencana operasi 
Penyelesaian Permanen Karhutla menurut 
perspektif ekonomi yang dikoordinasikan oleh 
Menko Perekonomian

10.Membangun system ketahanan masyarakat 
pada wilayah rentan karhutla melalui system 
kelembagaan masyarakat setempat seperti 
Masyarakat Peduli Api, Sekolah Peduli 
Lingkungan, dan lain-lain.

HARAPAN
a. Upaya pencegahan dan penanggulangan 

karhutla tahunan perlu dipahami sebagai upaya 
yang harus dilakukan bersama-sama baik oleh 
instansi pemerintah maupun elemen masyarakat 
sehingga kejadian karhutla tidak semata-
mata tanggungjawab pemerintah, tetapi juga 
tanggungjawab setiap manusia Indonesia sebagai 
perwujudan individu yang bermoral dan berhati 
nurani luhur. Dengan demikian harapan ke depan 
adalah adanya peningkatan peran serta masyarakat 
dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya 
karhutla.

b. Peran stakeholders Kehutanan dan Perkebunan 
dalam pengendalian kebakaran baik di dalam 
maupun di sekitar wilayah kerjanya juga mutlak 
diperlukan sebagai wujud Corporate Social 
Responsibility (CSR).

c. Tahun 2016 akan lebih mengedepankan upaya 
pencegahan karhutla dan meningkatkan kapasitas 
sumberdaya pengendalian karhutla sampai ke 
tingkat tapak. Pembentukan KPH-KPH beserta 
kelengkapan sarana–prasaananya sebagai unit 
pengelola hutan harus segera dipercepat.

d. Agar segera diwujudkan pengadaan sarana 
transportasi udara untuk kelengkapan sarana 
patroli pengamanan kawasan hutan, patroli 
pencegahan karhutla serta water bombing dalam 
pemadaman kebakaran.

e. Masyarakat ASEAN dalam pertemuannya di Hanoi 
Vietnam tanggal 26-29 Oktober 2015 menyatkan 
kondisi pencemaran kabut asap tahun 2015 adalah 
yang terburuk sejak 1997. Mereka sepakat untuk 
mengembangkan Roadmap Asean Haze Free agar 
bisa bebas asap pada tahun 2020, Indonesia sendiri 
mentargetkan bebas asap tahun.2018. Tentu saja 
hal ini merupakan tantangan berat yang harus bisa 
dicapai dengan kerja keras.
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1. Peralihan Lahan Hutan menjadi Lahan Pertanian
Hutan, baik ujudnya berupa hutan alam (virgin 
forest), hutan sekunder, maupun bekas tebangan 
(log over area) dan peladangan liar yang berada 
di area hutan produksi, konservasi dan APL yang 
oleh suatu proses perizinan ataupun tanpa izin, 
diubah menjadi lahan pertanian/perkebunan. 
Perubahannya melalui proses perusakan/
penebangan yang diikuti dengan pembakaran 
sekali atau beberapa kali. Pembakaran ini akan 
menimbulkan kabut asap dan emisi Gas Rumah 
Kaca yang membayakan kehidupan dan perubahan 
ekosistem.

2. El Nino dan Kerugian akibat Kabut Asap
Fenomena El Nino yang berdampak menimbulkan 
kekeringan akibat menurunnya curah hujan jauh 
di bawah normal akan memicu cepatnya dan 
meluasnya pembakaran batang-batang, ranting dan 
dedaunan pohon yang telah ditebang. Kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla) utamanya disebabkan 
oleh perilaku manusia. El Nino memperbesar 
kebakaran itu terutama jika lahan yang terbakar 
adalah lahan gambut.
Kabut asap yang dihasilkan menjadi sangat banyak 
dan cepat meluas di udara yang seperti dikatakan 
di atas akan membahayakan kehidupan serta 
menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kabut 
asap akibat dari kebakaran tahun 2015 antara 
lain mengakibatkan korban manusia meninggal 
sebanyak 15 orang, menderita Infeksi Saluran 
Pernafasan Akut (ISPA) 500 ribu orang dan lebih 
dari 43 juta orang lainnya terdampak sakit, tidak 
bisa bekerja, tidak bisa bersekolah dan sebagainya.
Di provinsi Riau, kabut asap yang ditimbulkan 
dari karhutla tahun 2015 menimbulkan kerugian 

Rp.25 triliun, Emisi 1,5-2 GT GRK setara 10% emisi 
Indonesia.

3. Api, Lahan dan Bisnis Kelapa Sawit Indonesia
Api digunakan untuk proses pembukaan lahan 
pertanian karena murah dan mudah.
Permintaan lahan yang sangat besar untuk 
perkebunan di Indonesia dipicu oleh permintaan 
global kelapa sawit. Indonesia memasok 52% 
kebutuhan kelapa sawit dunia di tahun 2014 
dengan investasi dari dalam negeri, Malaysia dan 
Singapura.
Seluas 11 juta ha kebun kelapa sawit dimiliki oleh 
perusahaan Indonesia, Malaysia dan Singapura 
yang mampu mengekspor 33 juta ton kelapa sawit, 
menghasilkan US $ 18,4 milliar selama tahun 2014.
Kelapa sawit jelas merupakan pendoromg per-
tumbuhan ekonomi lokal, nasional maupun 
regional.

4. Studi Ekonomi Politik Kebakaran Hutan Provinsi 
Riau
Studi ditujukan kepada 11 lokasi yang mewakili 
kebakaran besar tahun 2013-2014 Metode 
yang dipakai melalui pemetaan, survey, review 
kebijakan, diskusi kelompok terfokus (FGD), 
analisis biaya manfaat (CBA) dan analisis jaringan 
(network analysis) dengan dukungan DflD-UK 
(2015-17) dengan menentukan wilayah yang diteliti 
yang berada di berbagai tipe lahan termasuk area 
tanaman hutan kayu serat dan konsesi kelapa sawit.

5. Temuan Hasil Penelitian
Secara ringkas temuan hasil penelitian dapat 
disampaikan sebagai berikut:
a. Situasi di lapangan sangat kompleks
b. Melibatkan banyak aktor ya pemerintah ya 

swasta, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Penggunaan Lahan, Ekonomi, dan Aktor 
Kebakaran Hutan dan Lahan

Oleh: Herry Purnomo, Bayuni Shantiko dan Haris Gunawan

Disarikan oleh Slamet Soedjono
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c. Beberapa tipe lahan kawasan hutan Negara, 
konsesi perusahaan, lahan komunitas dan lahan 
perseorangan

d. Beberapa penyebab ekonomi, politik, sosial dan 
iklim/cuaca.

6. Aktor Kepentingan
Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi aktor-
aktor yang berkepentingan terhadap pencegahan, 
penanganan kebakaran dan/atau memperoleh 
keuntungan dengan pembakaran hutan, yaitu:
– Pengklaim lahan
– Pengurus Kelompok Tani
– Anggota Kelompok Tani
– Tim Pemasar Lahan
– Pemerintah Desa
– Pemerintah Kecamatan
– Pemerintah Kabupaten
– Pemerintah Provinsi
– KLHK
– Makelar/spekulan tanah 
– Pembeli lahan skala kecil (< 25 ha)
– Pembeli lahan skala besar(> 25 ha)
– Pengusaha sawit kecil
– Pengusaha sawit besar
– Lembaga advokasi
– Lembaga penguatan masyarakat madani

– Penegak hukum
– Lembaga donor
– Korporasi lahan
– Lembaga Penelitian
– Badan Penanggulangan
– Bencana Daerah (BPBD)

7. Rente Ekonomi Lahan
Dari hasil penelitian selain diketahui aktor-aktor 
yang berkepentingan dapat pula diketahui siapa-
siapa yang menikmati keuntungan rupiah luar 
biasa (rente ekonomi) dalam bisnis lahan untuk 
keperluan pertanian dan perkebunan, khususnya 
kebun kelapa sawit yang di dalamnya terdapat 
aktivitas pembakaran lahan.
a. Lahan yang sudah dibersihkan per ha (dalam 

ribuan rupiah)
– Pengklaim lahan Rp. 375,- (4%),
– Tim Pemasar lahan/biaya pemasaran, Rp. 

488,- (6%),
– Oknum Aparat Desa dan Kecamatan Rp. 

1.150 (13%),
– Anggota Kelompok Tani Rp.1.250,- (14%), 
– Anggota Kelompok Tani Menebang Rp. 

1.000,- (12%),
– Pengurus Kelompok Tani Rp. 4.388,- (51%), 
– Jumlah Rp. 8.650,- (100%) 

http://tribratanewspolresdumai.com/
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b. Lahan siap tanam per ha (dalam ribuan rupiah)
– Pengklaim lahan Rp. 500,-  (4%),
– Tim Pemasar lahan/biaya pemasaran 

Rp.705,- (6%),
– Okmum Aparat Desa dan Kecamatan 

Rp.1.150,- (10%),
– Anggota Kelompok Tani Lahan murah 

Rp. 22,- (0.2%), Anggota Kelompok Tani 
menebas Rp.1.250,- (11%),

– Anggota Kelompok Tani menebang 
Rp.1.000,- (9%),

– Anggota Kelompok Tani membakar 
Rp.200,- (2%),

– Pengurus Kelompok Tani Rp.6.323,- (57%)
– Jumlah Rp.11.150,- (100%).

c. Lahan Siap Panen Sawit per ha (dalam ribuan 
rupiah)
– Anggota kelompok tani lahan murah Rp. 

22,- (0,2%),
– Pengklaim lahan Rp. 500,- (1%), 
– Tim Pemasaran/biaya pemasaran Rp. 705,- 

(2%),
– Oknum Aparat Desa dan Kecamatan 

Rp.1.150,- (3%),
– Biaya pembuatan kebun Rp.12.808,- (32%),
– Anggota kelompok tani perawatan kebun 

Rp.1.900,- (5%),
– Anggota kelompok tani menebas Rp.1.250,- 

(3%),
– Anggota kelompok tani menebang 

Rp.1.000,-  (2%),
– Anggota Kelompok tani membakar Rp.200,- 

(0,5%),
– Pengurus Kelompok tani Rp.20.374,- (51%),
– Jumlah Rp.40.000,- (100%)

8. Aktor Korporasi bisa terkoneksi dengan “Orang-
orang Penting” di masyarakat dan Pemerintahan

9. Fire spots
a. Perkembangan jumlah titik api atau firespots/

hotspots yang diidentifikasikan dari satelit 
NASA dari tahun. 2001–2015 ternyata 
berfluktuasi naik/turun dimana 2 tahun 
tertinggi terjadi pada tahun 2006 dan 2015 
yang mencapai jumlah l.k.29.000 (2006) dan 
l.k.28.000 di tahun 2015 disusul tahun 2014 

l.k.24.000. Wilayah penyebarannya meliputi 
areal HPH, HTI, wilayah tumpang tindih di 
areal konsesi (overlapped concession) dan di 
luar konsesi.

b. Ditinjau secara persentase luasan firespots, 
berada di areal tanaman hutan 23%, kebun 
kelapa sawit (Oilpalm) di areal penggunaan 
lain (APL) 11%, kebun kelapa sawit (Oilpalm) 
di areal hutan (forest area) 5%, bukan kebun 
sawit (Non Oil Palm) di areal penggunaan lain 
(APL) 34%, kawasan hutan bukan konsesi (Non 
ConcessionForest Area) 21%, areal tumpang 
tindih (Overllapped area) 2%.

10. Fire Intensity (fire spots/million ha area)
Intensitas kebakaran hutan dan lahan digambarkan 
sebagai perbandingan jumlah titik api (fire spots) 
per satu juta ha areal kebakaran.
Dari berbagai jenis lahan yang terbakar besaran 
intensitas kebakarannya dapat digambarkan 
sebagai berikut;
– Wilayah konsesi hutan 50
– Hutan Tanaman Industri 475
– Kelapa sawit di APL 200
– Kelapa sawit di kawasan hutan 310
– Kawasan tumpang tindih 110
– Bukan kebun sawit di APL 180
– Kawasan hutan bukan konsesi 80

11. Hukum dan Perundang-undangan
Beberapa ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang terkait dengan kebakaranan hutan 
dan lahan diantaranya adalah:
a. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 

50 ayat 3 d yang mengatur tentang larangan 
pembakaran dan pasal 72 ayat 2 tentang sanksi 
pidana

b. UU No 31 Tahun 2014 tentang Pertanian dan 
Perkebunan pasal 56 dan 108 yang menetapkan 
larangan untuk membakar dan sanksinya

c. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan pasal 69 ayat 1 h,2 
dan penjelasan serta pasal 116 yang mengatur 
larangan membakar lahan dan sanksinya

d. Peraturan Menteri Pertanian No.47/204
e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

No.15/2010 dan Provinsi Riau No 11/2014
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12. Mencari Solusi
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah 
menjadi aspek keamanan dan ketahanan nasional 
(national security and resilience) dari segi ekonomi, 
lingkungan dan hubungan antar Negara. Untuk ini 
perlu ada upaya dan langkah-langkah mengatasinya 
(solusinya) baik untuk jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang.

a. Solusi Jangka Pendek
Proposisi solusi jangka pendek dilakukan dengan;
– Memberantas mafia lahan (elit, cukong, oknum)
– Mengadili Direktur, Komisaris dan Kelompok 

Usaha yang terlibat kebakaran
– Membuat Watch Dog Konversi Lahan dan audit 

forensik lahan perkebunan
– Mengembalikan lahan bekas kebakaran
– Mengalokasikan Anggaran Negara untuk 

pencegahan kebakaran (saat ini 95% anggaran 
hanya diperuntukkan bagi kesiapsiagaan dan 
pemadaman kebakaran)

– Memperkuat dukungan finansial pada 
organisasi akar rumput seperti Masyarakat 
Peduli Api

– Mengalokasikan anggaran untuk merestorasi 
lahan gambut

– Mereview perizinan di lahan gambut secara 
menyeluruh.

 –  Pengembangan komoditi lokal
 –  Perbaikan rantai tata niaga

b. Proposisi solusi Jangka Menengah
– Melanjutkan proses harmonisasi rencana tata 

ruang antara Pemerintah Daerah dan Pusat
– Memastikan bahwa peraturan perlindungan 

lahan gambut jelas
– Menyediakan insentif bagi perusahaan 

perkebunan, Pemkab, Pemprov maupun 
Pemerintahan Desa untuk terlibat dalam 
restorasi lahan gambut

– Menginisiasi pengembangan kehidupan dan 
sumber penghasilan untuk masyarakat di lahan 
terdegradsi

– Menginisiasi aksi bersama Negara anggota 
ASEAN untuk mengurangi kebakaran dan asap.

– Pengembangan industri hilir

c. Proposisi solusi Jangka Panjang
– Memperkuat Kapasitas Penegakan Hukum 

untuk mendeteksi dan menghukum kejahatan 
terorganisasi yang menyebabkan kebakaran 
dan asap

– Perlu dilakukan penataan ulang pengaturan 
ekosistem gambut yang komprehensif dan 
permanen

– Mengintergrasikan pemetaan lahan gambut 
dalam kesatuan tersendiri (one map policy)

– Memperkuat ketahanan masyarakat dan 
penyadaran tentang penanganan, pencegahan 
dan pemulihan ekosistem gambut pasca 
kebakaran

– Pengembangan mekanisme insentif jasa 
lingkungan melalui berbagai skema.

http://tribratanewspolresdumai.com
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PENDAHULUAN

Asap rokok, asap kendaraan hingga asap pabrik 
tidaklah sekuku dibandingkan asap gambut. 

Asap gambut langsung mengakibatkan mata tidak 
lagi melihat, hidung susah bernafas, bahkan pesawat 
terbang yang tidak bernafas tidak lagi sanggup terbang 
karenanya. Ironisnya dapur yang biasanya berasap 
menjadi tidak lagi berasap.

Daratan provinsi Riau yang luasnya 9.036.835 ha 
dengan luas areal hutannya 5.428.244 ha di antaranya 
4.360.760 ha (80%) adalah berupa hutan gambut 
(48% dari luas daratan provinsi Riau). Dari luas hutan 
gambut tersebut ,3.406.668 ha (80%) merupakan 
hutan gambut yang memiliki ketebalan gambut di atas 
1 meter;sisanya memiliki ketebalan di bawah 1 meter.

Pada lahan gambut tersimpan cadangan karbon.
Selain itu gambut juga memiliki fungsi vital sebagai 
tata kelola air.Dan berdasarkan peraturan ekosistem 
, gambut akan dinyatakan “rusak” apabila terdapat 
drainase buatan dengan fungsi lindung yang telah 
ditetapkan ,dan permukaan air tanah di lahan gambut 
melebihi 40 cm di bawah permukaan gambut untuk 
lahan yang memliliki ketebalan gambut di atas 1 meter 
(PP N0 71/2014 Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3).

Bencana asap yang bertahun-tahun melanda Riau 
bahkan hingga saat ini, erat kaitannya dengan kondisi 
kerusakan ekosistem gambut tersebut.

AKAR MASALAH
Pelaku bisnis pemanfaatan lahan (perorangan/

kelompok orang/perusahaan), ingin mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya untuk penyiapan 
dan pengolahan lahan, meski dengan melanggar 
Peraturan Perundang-undangan dan mengorbankan 
kenyamanan dan keselamatan masyarakat umum. 
Pembakaran lahan yang tumbuh berkembang subur di 

bumi Riau karena sangat dimungkinkan oleh beberapa 
penyebab yaitu:
a. Peraturan perundang-undangan tidak ditegakan 

dengan tegas dan tepat sasaran
b. Sanksi kepada pelaku pembakar lahan sangat 

ringan sehingga tidak memberi dampak jera pelaku
c. Rencana Tata Ruang Provinsi Riau yang hingga saat 

ini belum disetujui, memberikan peluang kepada 
oknum pelaku untuk merambah dan membakar 
lahan yang notabene berstatus “kawasan belum 
mantap”

d. Penyiapan lahan tanam dengan cara membakar, 
biayanya sangat murah dibandingkan dengan cara 
lainnya.

e. Keberadan institusi Pemerintah Daerah dan BNPB 
belum mumpuni untuk mengatasi persoalan yang 
menyangkut kebakaran lahan/hutan serta bencana 
asap.

f. Kurangnya pengawasan dan publikasi proses hukum 
terhadap pelaku pembakar hutan/lahan sehingga 
memberi ruang dan peluang kepada oknum aparat 
penegak hukum untuk mencari keuntungan pribadi 
dalam kasus yang ditanganinya, sehingga proses 
hukum hanya jalan di tempat.

g. Fasilitas dan sarana untuk pemadaman kebakaran 
lahan/hutan dan penanggulangan bencana asap, 
sangat jauh dari memadai sehingga sulit untuk 
menanggulangi musibah asap yang terjadi.

h. Moratorium pemanfaatan lahan gambut 
sebagaimana diatur dalam Instrusi Presiden No.6/
Tahun 2013 jo Instruksi Presiden No 8/2015 tidak 
berjalan sebagaimana ketentuannya.

i. Kondisi harga sawit yang jatuh saat ini, 
memungkinkan untuk perusahaan mencari 
keuntungan dari investasi asuransi kebun yang 
diusahakannya

KESERAKAHAN BERBUAH ASAP
Oleh: Resvandri dan Asril Astaman

Disarikan oleh Slamet Soedjono
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j. Pembangunan kanal drainase buatan berskala 
besar dalam pemanfaatan lahan gambut.
Dengan dibangunnya kanal , maka di saat musim 

kemarau air yang sebelumnya tersimpan di lahan 
gambut akan mengering karena mengalir ke kanal 
buatan.Kondisi yang terjadi terus-menerus ini 
mengakibatkan lambat laun lahan gambut menjadi 
kering sehingga mudah terbakar.

Dengan kondisi hamparan lahan yang terbuka 
sehingga tidak ada lagi yang menghambat pergerakan 
angin di lokasi gambut tersebut,maka api akan dengan 
mudah menyebar ke lahan gambut di sekitarnya yang 
mengakibatkan api menjadi semakin besar.

Karena tersimpannya carbon yang cukup tinggi 
di dalam gambut maka gambut yang terbakar akan 
membentuk bara api di dalam gambut terbakar yang 
memproduksi asap secara terus-menerus dengan 
volume tak terkirakan sehingga sulit dihentikan.

DAMPAK ASAP
Ada empat dampak dan bencana kabut asap;

a. Keselamatan hidup manusia komunitas wilayah dan 
atau sekitar wilayah tersebut menjadi terganggu, 
terancam bahkan berakibat kematian.

b. Kerugian ekonomi masyarakat dan perusahaan 
karena terganggunya aktivitas dalam mencari 
nafkah dan kegiatan berusaha.

c. Kelangsungan hidup fauna dan flora (termasuk 
yang langka) terancam

d. Terganggunya kesehatan dan kenyamanan 
masyarakat Negara Tetangga (Singapore, Malaysia, 
Tahunailand dan Phillipina).

POTENSI HUKUM MASYARAKAT PEMBAKAR 
LAHAN DAN HUTAN

Potensi hukuman terhadap pelaku pembakar hutan 
dapat diancam dengan:
a. UU No.1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana 

pasal 187 ayat 3 yang berbunyi “Barang siapa 
yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran 
yang mengakibatkan orang mati, diancam pidana 
penjara seumur hidup atau paling lama 25 tahun. 
Sementara pasal 479 b (2) menyatakan bila 
menyebabkan bahaya lalu lintas udara” diancam 
pidana penjara paling lama 5 tahun.

b. UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman pasal 62 ayat 2 menyatakan “Tidak 
mengikuti tatacara pembukaan dan pengolahan 
lahan sesuai ketentuan, dikenakan tindakan 
pelanggaran”

c. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 
78 ayat 3 menyatakan “Pelanggaran merambah 
kawasan hutan dan membakar hutan diancam 
hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun, denda 
maksimal 5 miliar rupiah”. Pasal 80 menyatakan 
“Mewajibkan kepada pelaku membayar ganti 
kerugian kepada Negara atas kerusakan yang 
ditimbulkan dan sanksi administratif.

d. UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 
8 ayat 1 berbunyi “Barang siapa dengan sengaja 
membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara 
pembakaran yang berakibat terjadinya kerusakan 
fungsi lingkungan hidup, diancam hukuman pidana 
penjara paling lama 10 tahun dan denda paling 
banyak 10 miliar rupiyah”

e. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) 
huruf h berbunyi “Larangan melakukan pembukaan 
lahan dengan cara membakar” dan menurut pasal 
79 terhadap pelanggaran tersebut dikenakan Sanksi 
Administrasi dan Pidana.

f. PP No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup pasal 49 menyatakan “Kebakaran 
hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian 
pada orang lain dan lingkungan hidup, wajib 
membayar kerugian.

g. PP No 71 Tahun 2014 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut pasal 40 menyebutkan pelanggaran “ 
Dengan membuka lahan di ekosistem gambut 
yang berfungsi lindung, membuat drainase yang 
mengakibatkan gambut menjadi kering, membakar 
lahan gambut, dikenakan sanksi administratif. 
Penghentian Kegiatan dan Penyitaan Barang yang 
berpotensi menimbulkan pelanggaran.

UPAYA MENGATASI BENCANA ASAP
Untuk hal ini khususnya di provinsi Riau, penulis 
memberikan Rekomendasi sebagai berikut:

a. RTRW provinsi Riau diharapkan dapat segera 
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mendapat pengesahan dan legitimasi sehingga 
pola dan struktur pemanfaatan ruang di provinsi 
Riau selama 20 tahun ke depan memperoleh 
kepastian hukum secara lintas sektoral dan 
instansi teknis. Apabila RTRW telah disahkan perlu 
disosialisasikan ke public dan tingkat wilayah desa 
demi transparansi kebijakan.

b. Pembuatan kanal maupun drainase di hutan 
gambut dengan ketebalan gambut di atas 1 m perlu 
dihentikan karena kanal tsb berpotensi tinggi 
terhadap kerusakan ekosistem gambut. Pelanggaran 
pelaku pembuat kanal yang telah mengakibatkan 
rusaknya ekosistem gambut, kerugian masyarakat 
dan pencemaran lingkungan hidup harus ditindak 
secara tegas dengan hukuman seberat-beratnya.

c. Pemerintah Provinsi Riau sebaiknya memperkuat 
dan memperjelas substansi sanksi PP No 4/2001 
dengan membuat Peraturan Daerah khususnya 
menyangkut besar ganti kerugian yang wajib 
dipenuhi pelaku pembakar lahan kepada rakyat 
yang dirugikannya; selain mewajibkan pelaku untuk 
membayar biaya pengobatan korban asap sampai 
korban sehat kembali. Pergub yang “memberi 
pembenaran“ pembakaran lahan sampai 50 ha 
kepada Pejabat Pemerintah di bawah Gubernur, 
supaya dicabut.

d. Mensosialisasikan kepada masyarakat mulai 
usia dini hingga usia lanjut mengenai bahaya 
dan risiko musibah asap antara lain dengan cara 
menambahkan muatan local dari mulai tingkat SD 
sederajat sampai dengan SLTA sederajat mengenai 
kebakaran lahan dan bahaya yang ditimbulkannya.

e. Membentuk Lembaga Khusus Daerah untuk 
mencegah dan menanggulangi persoalan kebakaran 
lahan dan asap sampai tingkat desa, sehingga 
upaya daerah dalan mengatasi kebakaran lahan 
dan asap, tidak lagi membuat repot Lembaga 
TNI dan Polri. Lembaga bentukan ini juga dapat 
melakukan pengawalan terhadap proses hukum 
pelaku kebakaran hutan agar prosesnya tidak jalan 
di tempat.

f. Melakukan penyuluhan dan pelatihan secara 
kelembagaan mengenai bahaya dan penanggulangan 
kebakaran lahan dan bencana asap sampai ke 
tingkat Lembaga Desa.

g. Masyarakat umum memboikot produk perusahaan 
pelaku pembakar lahan dengan cara tidak membeli 
produk yang dihasilkannya. Dalam hal ini 
Pemerintah perlu berkomitmen secara transparan 
untuk mempublikasikan perusahaan (group 
perusahaan) yang menjadi pelaku pembakar lahan.

h. Memberikan sertifikat penghargaan dan hadiah 
kepada desa yang aman dari kebakaran lahan dan 
asap.
Demikian intisari makalah yang ditulis oleh 

dua orang alumni Fahutan IPB yang bekerja dan 
berdomomisili di provinsi Riau. Makalah disampaikan 
dalam Seminar Kebakaran Hutan Fahutan IPB dalam 
rangka peringatan pulang kampus ke XVI tanggal 7 
November 2015. 

CATATAN PENULIS
1. Ir.Resvandri,MPB.Lahir di Pekanbaru (Riau) 25 Mei 

1964,lulus Sarjana (S1) Fahutan IPB 1988,pertama 
bekerja di PT Bina Lestari mengelola konsesi hutan 
selama 14 tahun (1989-2002) menjabat sebagai 
Wakil Kepala Cabang di Riau (1989-1992), Kepala 
Cabang di Kalimantan Timur (1992-1994) dan 
Kepala Cabang Riau (1994-2002).Tahun 2002-
2009 menjadi pengusaha memiliki IPHHK-HA 
di Indragiri Ilir-Riau. Aktif di beberapa organisasi 
profesi dan sering menulis karya ilmiah untuk 
seminar,penyusunan rencana dan kebijakan Pemda 
Riau serta penulis aktif di Koran Harian Riau Pos.

2. Ir. Asril Astaman. Lahir di Air Tiris (Kampar-Riau) 
tanggal 3 September 1961. Lulus Sarjana (S1) dari 
Fahutan IPB Tahun.1986, Bekerja sebagai PNS di 
Bengkulu (1987-2000) jabatan terakhir Kepala 
Seksi Eksploitasi Hutan Kanwil Dephut Bengkulu. 
Tahun.2000- saat ini bertugas di Provinsi Riau 
berpindah-pindah tugas sebagai Kepala Dinas 
Kehutanan/Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 
dan Kampar. Penulis pernah menjuarai lomba 
karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh LIPPI 
sebagai juara II (1979) dan yang diselenggarakan 
oleh Departemen P&K bekerjasama dengan PT 
Philips sebagai juara III (1980). Menjadi anggota 
Dewan Pakar Himpunan Alumni IPB di Riau.
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PENDAHULUAN

Banyak wilayah di Indonesia 
telah terlanda kebakaran 

dalam kurun waktu yang lama 
terutama beberapa dekade 
terakhir. Di antara episode-episode 
kebakaran selama ini, dua kejadian 

kebakaran hutan dan lahan yaitu pada periode 1997-
1998 dan tahun 2015 dinggap sebagai yang terbesar. 
Ketika kebakaran terjadi pada kawasan-kawasan 
hutan yang berdekatan dengan pemukiman atau 
pusat-pusat kegiatan manusia, maka kerusakan yang 
ditimbulkan akan semakin luas. Kerusakan tidak saja 
dirasakan pada sumber daya hutan dan habitat-habitat 
di dalamnya, akan tetapi juga telah menghilangkan 
properti masyarakat dan bahkan juga korban jiwa. 
Kejadian kebakaran hutan sendiri dewasa ini telah 
diketahui dan bahkan menjadi perhatian masyarakat 
luas akibat dampak-dampak yang semakin dirasakan 
baik langsung maupun tidak langsung. Fihak-fihak 
yang terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan juga semakin banyak, sehingga 
pemahaman bersama tentang rejim kebakaran menjadi 
semakin diperlukan. Namun demikian sampai saat ini 
hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menyebabkan 
terjadinya kebakaran hutan, atau mengapa suatu 
kebakaran menghasilkan nyala api yang besar dan 
kebakaran yang lain hanya merambat pada permukaan 
tanah masih belum difahami secara luas. 

Kondisi seperti inilah barangkali yang dapat 
menimbulkan perbedaan persepsi, sikap, respon 
terhadap kejadian kebaran hutan dan lahan dan 
selanjutnya komunikasi dan koordinasi dalam 
menentukan keputusan-keputusan seringkali belum 
sepenuhnya terbangun dengan baik. Tulisan ini 

menyampaikan sebagian dari pemahaman tentang rejim 
kebakaran hutan dan lahan berdasarkan pemahaman 
penulis dan petikan dari beberapa sumber pustaka. 
Dalam bagian awal dari tulisan ini dikemukanan 
pengertian proses kebakaran secara umum yaitu 
merupakan reaksi kimia yang menghasilkan enersi 
dalam bentuk panas (Colin dan Hardy 2005). Ketika 
bahan-bahan di dalam hutan terbakar, yang terjadi 
adalah kombinasi kimiawi antara oksigen dalam udara 
dengan bahan-bahan berkayu dan elemen lain yang 
dapat terbakar di dalam hutan atau sistem penggunaan 
lahan lainnya. Proses ini disebut pembakaran, yaitu 
rantai reaksi yang secara kimiawi merupakan kebalikan 
dari fotosintesis. Fotosintesis memerlukan masukan 
panas yang difasilitasi cahaya matahari, sedangkan 
kebakaran mengeluarkan panas. Kebakaran sering 
disamakan sebagai reaksi oksidasi yang terjadi dengan 
cepat. Nyala api merupakan indikasi yang kasat 
mata dari reaksi pembakaran, walaupun ada pula 
pembakaran yang tidak disertai timbulnya nyala api. 
uraian yang menyangkut bagaimana kebakaran terjadi 
dan bagaimana perilaku kebakaran itu sendiri serta 
bagaimana pengaruh manusia merupakan topik-topik 
bahasan dalam tulisan ini.

Bahasan tentang kebakaran hutan dan lahan tidak 
cukup hanya berdasarkan pemahaman tentang konsep 
dasar seperti tersebut di atas, oleh karena dalam 
kenyataannya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 
di lapangan merupakan fenomena yang jauh lebih 
kompleks. Kompleksitas kejadian kebakaran hutan dan 
lahan tidak saja disebabkan oleh variasi elemen-elemen 
pembentuk dasar prosesnya, akan tetapi juga oleh 
adanya kontribusi perubahan lingkungan dan dalam 
banyak hal intervensi aktivitas manusia. Vegetasi dan 
komponen pembentuknya sebagai sumber elemen 

Kebakaran Hutan dan Lahan:
Suatu Fenomena yang Kompleks

Oleh: Sumardi
Staf Pengajar Purna Tugas, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta

Staf Pengajar Tetap di Fakultas Kehutanan Instiper
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material bakar pada sebagian tipe-tipe komunitas hutan 
telah banyak mengalami perubahan akibat perubahan 
karakteristik ekologis sumber daya. Perubahan iklim, 
fenomena lingkungan yang ekstrem merupakan 
kondisi-kondisi yang meningkatkan peluang terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan. Perubahan-perubahan 
itu sendiri dalam banyak hal seringkali tidak mudah 
diperkirakan terjadinya. Penyebab kebakaran yang 
pada awalnya berupa faktor-faktor alami seperti petir, 
proses vulkanik dan faktor alam lainnya, dewasa ini 
telah meluas dan bahkan didominasi oleh faktor-faktor 
yang berhubungan dengan aktivitas manusia. 

PENYALAAN AWAL DAN PENYEBARAN 
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Kebakaran hutan terjadi akibat interaksi antara 
material bakar, suhu tinggi dan oksigen di dalam 
lingkungan hutan. Ketika salah satu dari ketiga faktor 
terbut tidak tersedia, misalnya suhu tidak mencapai 
titik penyalaan, material bakar tidak tersedia, habis 
atau terisolasi atau oksigen tidak cukup tersedia, maka 
kebakaran hutan tidak terjadi atau padam. Bahan-bahan 
kayu yang ada di dalam lingkungan hutan sebenarnya 
tidak terbakar secara langsung. Bahan-bahan tersebut 
terbakar akibat gas-gas yang dikeluarkan dari material 

oleh kenaikan suhu atau suhu tinggi berinteraksi 
dengan oksigen. Akibat kenaikan suhu, bahan kayu 
menghasilkan substansi yang mudah bereaksi dengan 
oksigen dan menyebabkan kayu terbakar. Ketika suhu 
meningkat mencapai titik didih air (100oC), maka air 
yang berada dalam bahan bakar menguap menghasilkan 
uap air. Pada suhu yang lebih tinggi (sekitar 230oC) 
terjadi proses pirolisis yang menhasilkan gas-gas yang 
mudah terbakar. Akhirnya kayu dapat mengepulkan 
asap pada suhu sekitar 380oC dan ketika suhu terus 
meningkat mencapai suhu sekitar 590oC, maka kayu 
akan terbakar. 

Nyala api dapat membesar dan menyebar ketika 
panas dipindahkan ke material bakar di sekitarnya, dan 
selanjutnya dapat menurunkan kadar air material bakar 
tersebut. Penurunan kadar air material bakar di sekitar 
nyala api akan mempermudah nyala api berkembang 
menjadi lebih besar atau menyebar. Mekanisme dan 
kecepatan perpindahan panas akan menentukan 
perilaku kebakar hutan. Dua mekanisme yang berperan 
dalam perpindahan panas dalam kebakaran hutan yaitu 
konveksi dan radiasi (Prestemon dkk. 2013). Konfeksi 
adalah perpindahan panas melalui aliran cairan atau 
gas. Arus konveksi dapat menyebabkan komponen 
hutan yang berada di atas nyala api akan terkena arus 

http://beritadaerah.co.id/
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panas dan menungkinkan api menjalar ke komponen 
hutan di bagian atas seperti tajuk pohon atau perdu 
tinggi. Radiasi merupakan mekanisme perpindahan 
panas melalui pancaran atau emisi, sama seperti 
pancaran panas matahari. Dalam kebakaran hutan 
radiasi menyebabkan terjadinya pemanasan bahan-
bahan di sekitar nyala api. Suhu material bakar di sekitar 
nyala api dapat meningkat demikian tinggi sehingga 
seringkali dapat mengakibatkan terjadinya penyalaan 
sebelun nyala api mencapai bahan tersebut. Penyalaan 
langsung ini dipercepat oleh adanya kandungan bahan-
bahan yang mudah terbakar seperti resin pada pohon 
pinus. 

Dalam konsep perkembangan kebakaran, titik awal 
dimana nyala api terjadi disebut titik asal kebakaran 
(point of origin) dan perkembangan kebakaran akibat 
pemindahan panas disebut perkembangan kebakaran 
awal (specific origin). Lokasi dimana kebakaran berawal 
ditandai oleh sisa-sisa fisik material terbakar yang 
tertinggal tetap terletak sama seperti letak sebelum 
terbakar. 

Perkembangan kebakaran selanjutnya terjadi 
ketika kebakaran meluas akibat pengaruh faktor-faktor 
seperti kondisi bahan bakar, angin dan kemiringan 
lahan. Semakin banyak ketersediaan bahan bakar, 

apalagi dengan sebaran yang merata, maka nyala 
api semakin besar dan semakin tinggi kecepatan 
penyebarannya. Arah angin dan orientasi kemiringan 
lahan akan menentukan kecepatan dan arah 
penyebaran kebakaran. Daerah penyebaran kebakaran 
akibat pengaruh faktor-faktor tersebut disebut daerah 
perluasan kebakaran (National Wildfire Coordinating 
Group 2005). Pemahaman terhadap perkembangan 
kebakaran merupakan fokus bahasan dalam kajian dan 
analisis kebakaran hutan dan lahan. Proses kebakaran 
yang terjadi pada titik asal, areal perkembangan awal 
dan daerah perluasan kebakaran berbeda satu sama 
lain. 

PERILAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 
Perilaku kebakaran menjelaskan modus bagaimana 

material terbakar, nyala api membesar dan selanjutnya 
kebakaran menjalar dan meluas. Pengaruh yang 
mendasar terhadap penyebaran kebakaran hutan 
meliputi tipe dan karakteristik matrial bakar, kondisi 
cuaca areal dan kemiringan lahan. Aspek lain dari 
kebakaran adalah pergerakan api ke bagian atas, 
pergerakan api pada lapisan tajuk, perputaran kolom 
api atai asap, loncatan api berupa bara ke atas dank 
ke samping mendahului nyala api bagian depan. 
Kebakaran hutan menunjukkan rentang ragam perilaku 
yang besar, mulai dari kebakaran lapisan bahan organic 
di dalam tanah, pergerakan nyala api pada permukaan 
tanah, sampai kebakaran besar yang bergerak pada 
lapisan tajuk pohon. Oleh karena itu diskripsi perilaku 
kebakaran sering didasarkan ketiga tipe kebakaran 
yaitu kebakaran tanah, kebakaran permukaan dan 
kebakaran tajuk. 

Kebakaran permukaan menyebar oleh nyala 
api melalui bahan bakar pada atau dekat dengan 
permukaan tanah, berupa tumbuhan penutup tanah, 
jatuhan bahan tumbuhan seperti daun, ranting, buah, 
bunga dan bagian tumbuhan lain sisa-sisa elemen hutan 
yang tertinggal pasca penebangan atau pembersihan 
lahan. Kebakaran tajuk membakar lapisan tajuk 
pohon-pohon dalam hutan, pada umumnya merupakan 
perkembangan kebakaran permukaan, dan seringkali 
penyalaan awalnya berasal dari kebakaran permukaan. 
Kebakaran tanah terjadi di dalam lapisan bahan 
organik di bawah permukaan tanah, biasanya berupa 

http://2.bp.blogspot.com/
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pembaraan di bawah permukaan tanah. Tipe kebakaran 
ini biasanya juga diawali dari penyalaan awal pada 
material di atas permukaan tanah. 

Perilaku kebakaran hutan seringkali dinyatakan 
menggunakan istilah berdasarkan kecepatan dan/
atau pola penyebarannya (…). Oleh karena itu dikenal 
perilaku kebakaran menyebar cepat (running), 
menyebar lambat (creeping) dan menyebar tanpa nyala 
(smoldering). Kebakaran hutan dapat juga menyebar 
melalui loncatan bahan terbakar oleh angin (spotting) 
yang menimbulkan titik kebakaran baru jauh dari nyala 
api assalnya. Nyala api juga dapat menyebar ke bagian 
atas satu pohon dari nyala di bawahnya (torching) yang 
tidak selalu diikuti pergerakan api dari tajuk satu ke 
tajuk lainnya. 

DIMENSI LINGKUNGAN DAN MANUSIA DALAM 
REJIM KEBAKARAN

Beberapa elemen lingkungan yaitu suhu, air, udara 
dan angin telah dikemukakan sangat menentukan 
proses penyalaan awal dan perilaku kebakaran 
hutan. Kondisi lingkungan yang lain seperti iklim dan 
perubahan iklim juga dapat mempengaruhi kebakaran 
hutan sebagai suatu rejim. Tipe iklim kering dengan 
musim kemarau panjang akan membentuk tipe-
tipe hutan lebih peka terhadap kebakaran dibanding 
dengan hutan-hutan pada iklim basah. Dalam banyak 
hal elemen lingkungan tunggal tidak selalu dapat 
menyebabkan perubahan rejim kebakaran (Blodgett 
dkk. 20100 Sebagai misal, kondisi kekeringan tidak 
selalu menyebabkan kebakaran kecuali bersamaan 
dengan penyebab penyalaan dan/atau angin. Kondisi 
kering sendiri dalam periode waktu yang panjang dapat 
menyebabkan kondisi hutan menjadi lebih kering 
dan akibatnya meningkatkan kepekaannya terhadap 
kebakaran. 

Perubahan kondisi iklim dapat terjadi mulai dalam 
periode yang panjang, tahunan, musiman atau bahkan 
sampai pada perubahan harian. Cakupan perubahan 
dapat meliputi cakupan regional, lokal dan bahkan 
pada lokasi-lokasi tertentu. Perubahan iklim biasanya 
terjadi dalam kurun waktu lama misalnya peningkatan 
suhu bumi akibat pengaruh gas-gas rumah kaca, atau 
kerusakaan tutupan vegetasi. Jeda hujan dapat terjadi 
tiap tahun berupa periode hari-hari tanpa hujan 

dalam bulan-bulan hujan, dan bila terjadi maka akan 
menimbulkan pra-kondisi yang meningkatkan peluang 
terjadinya kebakaran. Kenaikan intensitas penyinaran 
matahari pada jam-jam tengah hari dapat meningkatkan 
suhu udara, menurunkan kadar air material bakar kayu 
sehingga meningkatkan peluang bahan-bahan kayu 
dalam hutan dapat terbakar. 

Perubahan juga terjadi akibat anomali iklim 
dalam waktu-waktu yang tidak selalu periodik. Aliran 
udara panas El Nino misalnya dapat meningkatkan 
peluang terjadinya kebakaran pada tipe-tipe hutan 
yang berdasarkan karakteristik ekologinya tidak akrab 
dengan kebakaran seperti tipe hutan hujan. Ketika 
atmosfer berubah menjadi tidak stabil oleh akan terjadi 
gradien suhu, maka akan mempengaruhi perilaku 
kebakaran hutan berupa pembentukan kolom-kolom 
kebakaran atau kolom asap yang lebih tinggi. Ini terjadi 
akibat adanya pergerakan udara ke arah vertikal yang 
berfungsi seperti cerobong sehingga dapat meningkat-
kan aktivitas api dalam kebakaran hutan. Variasi cuaca 
pada waktu-waktu yang berbeda dalam hari yang sama 
dapat mempengaruhi kecepatan pembakaran material 
bakar. Peluang terbakar kayu-kayu bulat yang telah 
membara dapat meningkat ketika kelembaban udara 
turun akibat intensitas penyinaran yang tinggi. Cahaya 
matahari siang hari dapat memanaskan tanah yang 
selanjutnya menimbulkan aliran udara ke arah lereng 
atas dan ke arah sebaliknya pada waktu malam hari. 
Kebakaran dihembuskan oleh aliran udara ini seringkali 
bergerak mengikuti sepanjang lereng atau lembah. 

Dimensi manusia dalam rejim kebakaran telah 
dikenali sejak zaman pre-sejarah. Ketika kajian 
sedimentasi arang menunjukkan pentingnya kebakaran 
dalam evolusi tumbuhan dan banyak ruang kehidupan 
sejak jutaan tahun silam, maka yang dimaksud adalah 
kejadian dan peran kebakaran alami. Petunjuk yang 
sama juga diperoleh dari hasil kajian bahwa diversifikasi 
dan penyebaran tumbuhan berbunga, perkembangan 
dan penyebaran savanna. Ketika kejadian kebakaran 
dikaitkannya dengan kejadian kebakaran akibat 
aktivitas manusia (Mayberry 2011). Dengan kata lain 
tidak mudah untuk kapan dimensi manusia mulai masuk 
dalam rejim kebakaran hutan dan lahan. Peneliti mulai 
dapat mengemukan petunjuk bahwa pemanfaatan api 
oleh manusia telah dilakukan sejak zaman pertengahan 
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Pleistocene (Bowman dkk, 2011). Pada periode pra-
sejarah keterlibatan manusia dalam rejim kebakaran 
ditengarai oleh peningkatan proses penyalaan dan 
waktu terjadinya, maupun oleh perubahan struktur 
dan kelimpahan material terbakar. Perkembangan 
pemanfaatan api oleh manusia semakin luas sejalan 
dengan perjalanan waktu dan perkembangan peradaban 
manusia. Pada era gelombang kolonisasi bangsa Eropa, 
sekitar 800 tahun lalu ke daerah-daerah baru di 
Amerika dan Australia, pemanfaatan api ditandai oleh 
adanya pembakaran hutan yang luas. Dalam banyak 
hal pemanfaatan api untuk pemukiman baru seperti ini 
ditujukan untuk menbaangun ruang kehidupan baru 
dan ruang budidaya atau usaha. 

Perkembangan rejim kebakaran hutan dalam sejarah 
kehidupan manusia, terutama dalam semakin kuatnya 
saling keterkaitan antara manusia, alam dan kebakaran, 
maka penentuan batas tegas antara kebakaran alami 
dan kebakaran akibat aktivitas manusia masih menjadi 
perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Lebih 
lanjut semakin dirasakan bahwa berdasarkan banyak 
contoh ragam dan bentuk pemanfaatan kebakaran, 
manusia masih belum dapat mengendalikan sepenuh 
kebakaran yang dibuat. Banyak kebakaran hutan atau 
sistem lungkungan lain yang terjadi adalah akibat 
pemanfaatan api oleh manusia seperti itu, dan bila 
terjadi maka akan menimbulkan kerusakan yang luas 
baik ekologis, ekonomis dan kehidupan manusia. 

REJIM KEBAKARAN DI INDONESIA
Dalam tiga dekade terakhir telah terjadi kebakaran 

hutan dan lahan di Indonesia hampir setiap tahun. Dua 
kajadian kebakaran hutan dan lahan yang dianggap 
paling besar selama ini ialah yang terjadi pada periode 
1997-1998 dan tahun 2015. Kebakaran hutan dan lahan 
besar yang pertama terjadi dalam musim kemarau pada 
bulan September 1997 dan mereda pada permulaan 
musim hujan bulan November 1997. Kebakaran terjadi 
kembali dalam bulan Januari 1998 yang dikondisikan 
oleh adanya gelombang panas El Nino dan mereda 
sampai hujan turun pada bulan April 1998. Besarnya 
kebakaran pada pada periode ini tidak saja disebabkan 
oleh karena sebaran lokasi dan luasan areal yang 
terbakar, akan tetapi juga oleh akibat luas dan 
besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Perkiraan luas 

areal terbakar yang dilaporkan berbeda-beda, namun 
kebaran hutan dan lahan periode ini melebihi luas areal 
terbakar pada periode 1982-1983. Luas areal terbakar 
pada kebaran hutan dan lahan tahun 2015 banyak 
dikatakan sebagai mendekati luas areal terbakar yang 
terjadi pada periode 1997-1998. Kebakaran hutan dan 
lahan pada tahun 2015 selain terjadi di banyak wilayah 
di Indonesia baik berupa hutan, lahan perkebunan 
maupun lahan milik rakyat. Di samping itu kebakaran 
tertahan dalam waktu lama akibat musim kemarau 
yang berkepanjangan. 

Seperti halnya yang terjadi di seluruh bagian dunia, 
kebakaran hutan yang dilakukan atau akibat aktivitas 
manusia di Indonesia dilaporkan terjadi sejak zaman 
pra-sejarah. Banyak kajian yang melacak sejarah 
kebakaran hutan di Indonesia, yang menyediakan 
bahasan detail tentang lingkungan kebakaran hutan 
dan analisis pengaruh perubahan iklim dan peran 
faktor manusia. Budidaya ladang berpindah merupakan 
contoh bentuk pemanfaan api yang paling dikenal 
untuk tujuan pembersihan lahan. Dalam bentuk aslinya 
praktek budidaya ini mengandung upaya perlindungan 
dari peluang meluasnya proses kebakaran. Pemanfaatan 
api untuk kepentingan pembersihan lahan dalam 
perkembangannya semakin banyak di lakukan dalam 
bentuk-bentuk budidaya atau pengusahaan lahan 
lain. Perluasan pengusahaan lahan sendiri salah satu 
pendorongnya adalah oleh kebijakan lahan untuk 
kepentingan yang lebih luas baik yang berorientasi 
pada perluasan budidaya subsistem maupun untuk 
kepentingan industri. 

Perubahan iklim dan cuaca lebih berperan sebagai 
faktor yang menciptakan pra-kondisi yang mendukung 
proses kebakaran terjadi. Fenomena El Nino dan 
periode panjang tanpa hujan telah merupakan pra-
kondisi yang terjadi pada episode-episode kebakaran 
besar yang terjadi di Indonesia selama ini. Pra-kondisi 
tersebut dapat meliputi perubahan jumlah, sifat 
dan sebaran material bakar yang tersedia, kondisi 
lingkungan yang mendukung proses penyalaan awal 
maupun penyebaran kebakaran. Perubahan iklim 
dan cuaca yang dalam kenyataannya di luar kendali 
manusia telah berakibat luas dan mendasar. Beberapa 
sumber daya yang menurut karakter ekologinya tidak 
akrab dengan kebakaran seperti hutan hujan tripika, 
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ekosistem rawa dan gambut pada sebagian tempat telah 
mulai terpapar pada kejadian kebakaran. 

Hampir seluruh kebakaran hutan dan lahan dalam 
kenyataannya bukan akibat penyebab tunggal, akan 
tetapi hasil interaksi dari banyak penyebab (Kimmins 
1997). Kondisi kering akibat arus angin panas tidak 
serta merta menyebabkan kebakaran apabila tidak 
terjadi penyebab langsung. Angin tidak akan berperan 
dalam penyebaran kebakaran apabila sebaran material 
bakar tidak memberikan peluang adanya aliran 
panas baik oleh adanya isolasi maupun sifat material 
bakarnya. Dalam banyak ketika rejim kebakaran hutan 
dan lahan merupakan femomena yang kompleks, 
maka pemahaman tentang jenis, karakteristik berbagai 
kelompok penyebabnya akan merupakan dasar dalam 
pengembangan pengendaliannya.

Apabila kejadian kebakaran hutan dan lahan diawali 
dari penyalaan awal dan diikuti oleh penyebarannya, 
maka penyebab terjadinya akan dipicu oleh kondisi 
biofisik hutan atau lahan dan kondisi sosial di 
sekitarnya. Pemicu kondisi biofisik berpengaruh besar 
terhadap keberadaan material bakar baik jumlah, 
tingkat kekeringan maupun sebarannya. Kondisi 
bahan bakar tersebut selanjutnya akan menentukan 
peluang terjadinya penyalaan awal atau perkembangan 
dan penyebaran kebakaran. Pemicu kebakaran oleh 
kondisi sosial masyarakat tergantung pada faktor 
kependudukan, pendapatan dan tingkat pembangunan. 
Tingkat pembangunan baik diukur berdasar kepadatan 
penduduk, tipe perumahan maupun kerapan jalan 
yang ada, ketiganya merupakan gambaran peng-
gunaan lahan, dengan ide semakin intensif tingkat 
pembangunan semakin tinggi peluang kebakaran 
terjadi. Pendapatan, kependudukan termasuk budaya 
akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan dan intensitas 
dalam menggunakan lahan, dengan ide bahwa pada 
areal-areal rawan kebakaran apakah jenis dan intensitas 
pekerjaan meningkatkan peluang kebakaran. 

KESIMPULAN
Rejim kebakaran telah berkembang sebagai 

fenomena yang kompleks baik ditinjau dari karakteristik 
faktor penyebab, sumber daya yang terpapar maupun 
dampak yang ditimbulkan. Peran faktor ini terjadi 
dapat sebagai penyebab penyalaan dan penyebaran 

kebakaran hutan maupun menciptakan pa-kondisi 
yang meningkatkan peluang terjadinya kebakaran. 
Faktor-faktor alam yang dalam perkembangan rejim 
masa lalu lebih dulu berperan sebagai penyebab, namun 
dalam perkembangannya manusia dan aktivitasnya 
merupakan penyebab kebakaran utama. Pengaruh 
manusia dalam rejim kebakaran dapat terjadi mulai dari 
dalam pembentukan pra-kondisi yang meningkatkan 
peluang terjadinya penyalaan awal maupun 
penyebarannya. Penyebab kebakaran hutan dan lahan 
tidak lagi berperan tunggal, akan tetapi berinteraksi 
satu dengan yang lain kesemuanya berkontribusi 
terhadap kejadian kebakaran. Pemahaman jenis-jenis 
faktor penyebab kebakaran dan interaksinya oleh 
semua fihak yang terlibat dalam rejim kebakaran akan 
membantu membangun komunikasi dan koodinasi 
dalam menhadapi reejim kebakaran.
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Masalah kebakaran hutan memang sangat pelik 
dan sampai saat ini sangat sulit atau bahkan 

tidak mampu dikendalikan oleh Pemerintah. Meskipun, 
konon, banyak orang memahami permasalahannya, 
tetapi kenyataannya tidak pernah masalah api dan 
utamanya asap dapat dipecahkan Pemerintah.

Menurut penelitian, 70-80 persen api yang 
membakar lahan dan hutan berasal dari daerah transisi 
di luar kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat 
peladang dalam proses pembakaran semak dan lahan 
sebagai kegiatan rutinnya di musim persiapan tanam. 
Kebakaran yang terjadi diduga sebanyak 90 persen 
karena faktor kecerobohan. Salah satunya 30 persen 
karena akibat membuang punting rokok sembarangan 
di Kaltim (Asian Development Bank, 1994). Sebagian 
lainnya patut diduga berasal dari lahan-lahan hutan 
yang dirambah, ataupun yang berijin dan lahan usaha 
lainnya dalam proses pembersihan lahan usaha, serta 
dari ekses penebang liar. 

Apabila telah terjadi kebakaran, di beberapa 
wilayah yang memiliki lahan gambut seperti Riau, 
Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan sebagian Kalsel 
akan menjadi sumber asap dan api yang nyaris tidak 
dapat dipadamkan meski ada upaya sekeras apapun, 
alat dan tehnologi tercanggih apapun, kecuali hujan 
lebat dalam jangka waktu yang relatif lama. Kebakaran 
lahan yang menimbulkan asap pekat dan sulit 
dihentikan terjadi hanya karena adanya gambut yang 
terbakar, serta pembakaran limbah kayu/seresah yang 
tidak sempurna. Daerah yang tidak bergambut seperti 

Lampung meskipun juga dilakukan pembakaran oleh 
peladang, sama sekali tidak menyebabkan munculnya 
asap, meski harus terus menjaga bahayanya rambatan 
api.

Pembakaran lahan di lapangan yang selalu 
dilakukan oleh ratusan ribu atau lebih masyarakat 
untuk penyiapan ladangnya juga tidak mungkin 
dihentikan melalui kebijakan “zero burning”. Karena 
pembakaran lahan merupakan cara tradisional yang 
paling murah bagi masyarakat untuk ditanami pada 
musim penghujan yang akan datang. Rakyat yang 
harus makan tidak memahami adanya gambut (peat) 
yang merupakan batubara muda di bawah permukaan 
ladangnya. Yang paling dipahami mereka hanyalah 
bagaimana berupaya menyiapkan ladang untuk 
sumber makan bagi keluarganya. Kegiatan masyarakat 
membakar calon ladang oleh rakyat juga dilindungi 
oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (1), dan 
beberapa Peraturan Gubernur.

Bagi pengusaha hutan/kebun, terutama yang kecil-
kecil, pembakaran sisa-sisa seresah juga mungkin 
dilakukan karena masalah permodalan, maupun 
sulitnya pengawasan. Namun kasus pembakaran lahan 
dan api di lahan usaha para pengusaha kebun/hutan 
skala besar diperkirakan lebih kecil kemungkinannya 
karena resiko yang besar akan dihadapi bila berani 
mencuri-curi membakar lahan saat persiapan tanaman. 
Bahkan yang sementara ini dikatakan sebagai kasus 
“pembiaran” ataupun “kelalaian” pengusaha besar yang 
tertib sulit dibuktikan.

Memahami Masalah Api dan Asap Kebakaran 
Lahan dan Hutan Serta Pengendaliannya

Oleh: Transtoto Handadhari
Rimbawan Senior Alumnus UGM Yogyakarta dan UW at Madison, USA; Direktur Utama Perum Perhutani 20052008; 

Ketua Umum Yayasan Green Network Indonesia.

Indonesia sering dianggap negara tetangga yang merepotkan, salah 
satunya dalam urusan asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Asap 
selain menyengsarakan masyarakat luas juga merepotkan Singapura dan 
Malaysia. Bahkan pada tahun 2006, SBY, Presiden RI ke 6 harus meminta 
maaf atas kejadian tersebut ke negaranegara tetangga. Kenapa asap 
kebakaran hutan ini terus dan terus berulang tanpa mampu kita atasi?
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Hal tersebut tercermin bahwa dari daftar 60 kasus 
pembakar lahan yang ditangkap di Riau pada awal heboh 
asap 2015, dinyatakan oleh Polisi tidak satupun berasal 
dari lahan usaha milik perusahaan. Namun belakangan 
seperti menjadi target, tercatat beberapa perusahaan 
kehutanan ditersangkakan oleh Polisi. Sesuatu yang 
berbuntut dilakukannya boikot produk-produk dari 
beberapa perusahaan hutan Indonesia oleh Singapore 
baru-baru ini yang sangat merugikan perekonomian 
dan proses produksi perusahaan tersebut. Meskipun 
dalam peradilan berikutnya perusahaan-perusahaan 
antara lain seperti PT Bumi Mekar Hijau tersebut lolos 
dari tuduhan kesalahan membakar.

Pengalaman bencana asap yang pernah men-
coreng muka Indonesia antara lain terjadi tahun 
2006. Kebakaran lahan dan hutan dianggap sangat 
mengganggu negara tetangga Malaysia dan Singapura. 
Bahkan Singapura yang sebenarnya relatif tidak 
terlalu terganggu asap malah melaporkan Indonesia 
ke PBB yang semakin menyulitkan posisi Indonesia. 
Di dalam negeri Presiden RI ke 6 SBY sendiri nampak 
marah dengan lemahnya pengendalian asap sewaktu 
memimpin rapat dengan menteri-menteri terkait, dan 
sampai harus meminta maaf ke negara-negara tetangga 
atas maraknya asap kebakaran lahan dan hutan yang 
mengganggu.

Sebelumnya, kebakaran lahan dan hutan yang 
sangat besar telah beberapa kali terjadi, antara lain 
tahun1994 dan 1997. Asap pekat pada bulan Agustus 
1997 yang sangat mengganggu di Kalsel, misalnya, 
tercatat dengan jarak pandang hanya sekitar 5 meter 
di pagi hari, mengganggu jadwal penerbangan maupun 
lalu lintas di daratan, dan konon menghanguskan hutan 
dan tanaman sampai sekitar 4 juta hektare. Beberapa 
tahun sebelum dan sesudahnya terjadi dalam skala 
yang berbeda-beda tergantung kondisi iklim dan hujan 
yang turun saat itu. Catatan bencana asap tahun 2003, 
kebakaran lahan dan hutan mengakibatkan sekurang-
kurangnya sudah dua orang meninggal gara-gara 
menghisap asap. Korban ISPA bahkan mendekati angka 
8 atau 9 ribu orang. Di tahun 2015, di data yang masih 
berkembang diberitakan korban ISPA mendekati angka 
400.000 orang dan dilaporkan meninggal terpicu 
gangguan asap sebanyak 3 orang. 

 Dalam kasus kebakaran lahan dan hutan ini, 

ironisnya pihak Kehutanan yang hutannya sangat 
rentan menjadi korban rembetan api kebakaran 
malahan menjadi sasaran tudingan dan harus memikul 
tanggung jawab untuk kerja penanggulangan api dan 
asap yang tidak mudah, yang seharusnya dipikul oleh 
Pemerintah Daerah ataupun aparat lainnya yang terkait. 
Lebih ironis lagi, ketika Menteri Kehutanan 1993-1998 
Djamaluddin Suryohadikusumo yang dikenal sebagai 
sosok menteri terbaik saat itu dituntut mengundurkan 
diri oleh sekelompok orang yang tidak memahami 
persoalan. 

Sebagaimana disebutkan di atas, pada tahun 
2015 justru para pengusaha kebun dan hutan 
nampaknya diposisikan dan diprovokasikan sebagai 
yang menanggung dosa terbesar dalam kasus asap 
kebakaran lahan dan hutan. Satu hal yang sebenarnya 
tidak tepat. Terlepas bahwa sebagian pengusaha nakal 
mungkin melakukan pembakaran seresah dan limbah 
kayu saat pembersihan lahan baru (land clearing) atau 
bisa juga untuk penghapusan tanaman gagal, tetapi 
umumnya pengusaha kebun/hutan yang tertib justru 
menjadi korban akibat merambatnya api ke areal 
kerja mereka dengan tuduhan lalai, atau melakukan 
pembiaran di atas, yang apinya berasal dari budaya 
pembakaran limbah lahan untuk persiapan musim 
tanam masyarakat peladang.

Asap kebakaran lahan dan hutan sampai tahun 
2015 yang cukup hebat, nampaknya akan terus 
berulang. Penyebabnya bukan karena El-Nino yang 
kabarnya terburuk sejak tahun 1950, juga bukan karena 
adanya perusahaan besar yang mengusahakan lahan 
untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun Sawit. 
Tetapi karena pemerintah tidak bersungguh-sungguh 
menuntaskan masalah pokok terjadinya api dan asap. 
Tidak belajar dari keterjadian api dan asap yang 
sebenarnya diketahui dengan jelas. Kebakaran menjadi 
fenomena bencana lingkungan yang paling kompleks 
dan pelik yang tidak mudah diselesaikan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEBAKARAN
Faktor-faktor penyebab kebakaran lahan dan hutan, 

serta timbulnya asap secara umum dari tahun ke tahun 
tetap sama, yakni: Pertama, pembakaran kayu untuk 
membuka ladang oleh para peladang tradisional di 
lahan transisi di luar hutan. Selain itu adanya kebiasaan 
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masyarakat mencari makanan antara lain budaya sonor 
dan nglebung di Sumsel. Penyebab pertama ini yang 
paling sulit dihentikan, dan menjadi sumber terbesar 
api dan asap; Kedua, pembakaran limbah kayu untuk 
land clearing kegiatan perkebunan dan transmigrasi di 
luar kawasan hutan, dan HTI di dalam kawasan hutan. 
Penyebab kedua ini nampaknya tidak banyak terjadi 
karena mudahnya pengawasan, dan resiko ancaman 
atas keberlangsungan pengusahaan lahan yang tidak 
ringan; Ketiga, pembakaran hutan karena kesengajaan 
untuk maksud-maksud tertentu, kebencian atau 
perseteruan kepada perusahaan tertentu, atau karena 
kecerobohan masyarakat.

Keempat, karena faktor keisengan dan kesenangan 
melihat api. Mungkin hal ini dianggap aneh, tapi 
kenyataan lapangan memperlihatkan hal tersebut 
banyak terdapat di masyarakat. Banyak lahan semak 
sekedar dibakar tanpa ada tujuan apalagi peruntukan 
lebih lanjut, yang meluas tanpa kendali; Kelima, karena 
faktor alam yang menyediakan bahan mudah terbakar 
di lapangan yang terhampar dan tersebar luas, seperti 
alang-alang kering, serta banyaknya kandungan gambut 
dan batubara yang apabila terbakar tidak mudah 
padam serta memproduksi asap yang sangat banyak, 
bahkan bila hujan ringan yang datang; Keenam, karena 
sebab-sebab lain termasuk masalah politik maupun 
gejolak dan aktifvitas sosial yang sulit diketahui 
ataupun diantisipasi; Ketujuh adalah lemahnya 
kesadaran dan konsolidasi pendidikan masyarakat 
untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran sejak dini; 
dan Kedelapan adalah lemahnya penegakan hukum 
dan patut diduga adanya permainan antara pembakar 
lahan/hutan dengan aparat pengawas.

Kebakaran lahan dan hutan akan selalu menjadi 
fenomena kerusakan lingkungan yang akan semakin 
sulit ditanggulangi apabila kita tidak mau belajar 
mencari dan menangani akar masalahnya. Pihak yang 
paling menentukan adanya api maupun yang berperan 
mencegah dan menanggulanginya justru masyarakat 
sekitar hutan atau yang umumnya peladang itu sendiri. 
Karenanya tanpa melibatkan mereka secara terus 
menerus, pembelian alat-alat pemadam kebakaran 
hutan yang mahal pun menjadi mubazir bila tidak 
dilakukan program preemtif dan preventif dengan 
mendayagunakan masyarakat.

Kondisi bentang alam yang maha luas dengan 
biomass kering yang terhampar serta kondisi open access 
yang sulit dijangkau melalui segala cara pengawasan, 
menyebabkan apabila kebakaran lahan dan hutan 
telah terjadi, tidak akan bisa ditanggulangi dengan cara 
apa pun. Penggunaan informasi data satelit tentang 
hotspots yang dikirimkan ke daerah melalui sistem 
radio komunikasi tidak dapat ditindaklanjuti karena 
untuk menuju titik-titik api tidak mudah dilakukan 
dalam waktu cepat akibat kesulitan aksesibilitas di 
lapangan. Umumnya api sudah terlanjur merambat 
dengan cepat tanpa kendali.

TITIK API ATAU TITIK PANAS?
Pemahaman tentang apa itu “titik api” atau yang 

seharusnya disebut “titik panas” (hotspots) perlu 
dimasyarakatkan. Bahwa tidak seluruh hotspots 
tersebut merupakan aktual fire (api sebenarnya) di 
lapangan, termasuk luas yang dianggap terbakar. 
Bahkan beberapa data tangkapan titik panas dapat saja 
keliru di lapangan.

Satelit NOAA-AVHRR (National Oceanic 
Atmospheric Administration-Advanced Very High 
Resolution Radiometer) mengekstraksi titik panas 
menggunakan dua macam algoritme. Yakni contextual 
algoritm untuk menangkap data di siang hari pada 
ambang temperatur 42 derajat Celsius, dan simple 
algoritm untuk menangkap data di malam hari pada 
ambang temperatur 37 derajat Celsius.

Selain itu gambaran titik panas yang diwujudkan 
dalan satu pixel dengan luasan 1,1 km x 1,1 km (1,21 
kilometer persegi) juga tidak memberikan arti bahwa 
seluruh luas pixel tersebut memiliki temperatur yang 
tinggi atau sedang terbakar api. Karena dalam sistem 
ekstraksi sebagian saja dari areal pixel tersebut, 
umumnya di atas luasan sekitar 0,15 hektar, memiliki 
temperatur melampaui nilai ambang batas suhu 
(tahunreshold value) telah dinampakkan sebagai satu 
titik panas. Sehingga jumlah titik panas juga tidak dapat 
digunakan sebagai dasar memastikan luas kebakaran di 
lapangan.

Di samping itu, adanya tutupan awan juga akan 
sangat mengganggu hasil pantauan satelit dan akan 
memberikan data jumlah titik panas yang tidak tepat. 
Jumlah pantauan angka titik api pada waktu yang sama 
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juga dapat berbeda antar sumber. Sumber data satelit 
NOAA tersebut pada tahun 2002 lalu jumlahnya 5 (lima) 
stasiun, dimiliki oleh: (1) Dephut-JICA; (2) Singapore 
Meteorological Agency; (3) LAPAN; (4) IFFM-GTZ 
untuk khusus Kalimantan; (5) FFPCP-EU khusus untuk 
Sumatera. Penggunaan hardware, software, algoritme 
dan garis ambang temperatur udara yang berbeda-
beda dapat menyebabkan tangkapan titik panas yang 
berbeda pula. 

Sebagai gambaran satelit Dephut-JICA dengan yang 
dimiliki FFPCP-EU saat itu menggunakan sistem yang 
sama tetapi dengan ambang batas temperatur yang 
berbeda. Informasi titik panas pada dasarnya hanya 
digunakan untuk memberikan indikasi awal daerah-
daerah yang berpotensi besar atau sedang mengalami 
kebakaran. Sehingga konsentrasi pencegahan dan 
penanggulangan bisa diarahkan ke daerah hotspots.

Sedangkan di lapangan tidak semudah itu. 
Koordinat dan peta hotspots yang diberikan kadang 
tidak bermanfaat karena apabila api benar-benar 
terjadi, maka kecepatan daya membakarnya tidak akan 
terkejar oleh upaya manusia untuk menanggulanginya. 
Bahkan untuk sekedar mencapai lokasi kebakaran 
tersebut.

Meskipun sangat diperlukan, data hotspots menjadi 
bermanfaat hanya bila pemerintah memiliki program 
kerja, kesiapan masyarakat secara swakarsa telah 
terjalin dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya 
api dan akses ke lapangan lancar. Bila tidak, data hot 
spots tersebut hanya menjadi gambaran sebaran panas 
dan api, dan hanya menjadi ilustrasi berita saja.

MENGANTISIPASI KEBAKARAN HUTAN
Tindakan pengendalian kebakaran lahan dan 

hutan yang utama yang harus dilakukan adalah 
menyusun rencana terpadu untuk pengendalian api 
dan asap, serta mencegah kemungkinan terjadinya 
kebakaran hutan melalui pengendalian masyarakat dan 
aktivitasnya di dalam atau di sekitar hutan. Tindakan 
represif diperlukan bila api masih dalam batas mampu 
dipadamkan. Pemboman air dari udara yang seringkali 
dilakukan dengan biaya yang mahal, namun jarang 
yang tuntas dan justru akan menambah jumlah asap.

Bimbingan penggunaan api secara aman dan 
penyuluhan tehnik mencegah terjadinya kebakaran, 

disertai pembentukan satuan-satuan kelompok 
masyarakat pemadam kebakaran hutan di atas menjadi 
prioritas program preventif yang mendesak. Di tingkat 
regional dan daerah dibentuk dan dikembangkan 
armada penanggulangan api dan asap sesuai zonasi 
spesifikasi bahaya api dan asap dengan status siaga 
sepanjang waktu, apalagi menjelang musim kering dan 
musim pembukaan ladang. Armada penanggulangan 
api dan asap tersebut terdiri atas armada unsur 
pemerintah, swasta dan masyarakat yang bekerja secara 
integrative (terpadu).

Yang harus dipahami Pemerintah, kebijakan 
melarang masyarakat peladang tidak melakukan 
pembakaran rasanya masih sulit dilakukan. Api adalah 
alat tradisionil termudah dan termurah bagi masyarakat 
untuk membuka ladang maupun memusnahkan limbah 
dan mendapatkan pupuk gratis. Melarangnya berarti 
harus mencarikan solusi tehnologi penggantinya 
atau pemerintah memikirkan cara memberi subsidi 
penghidupan kepada masyarakat apabila mereka harus 
membuka ladang tanpa membakar. Untuk jangka yang 
agak panjang nampaknya Pemerintah masih harus 
toleran dengan kegiatan peladangan dengan cara 
membakar semak/lahan. Karenanya harus dicari solusi 
pembakaran yang paling tepat, tidak merambat ke 
tempat lain, dan tidak menimbulkan asap. 

TEHNIK BAKAR KOMUNAL
Salah satu cara termudah dan sederhana dalam 

pengendalian api dan asap khususnya di lahan gambut 
adalah dengan menggunakan tehnik pembakaran 
terkendali yang dapat dilakukan secara komunal 
berkelompok, sebut saja namanya ”tehnik bakar 
komunal”. Prinsip utamanyanya adalah membatasi api 
dalam jumlah yang terkendali, membebaskan seresah 
yang dibakar dari sentuhan lahan gambut, serta 
pengawasan bersama agar api tidak meloncat, dan 
pembakaran dilakukan secara bergilir. 

Mengamati praktik terjadinya asap di lapangan, 
Pemerintah perlu melakukan pemetaan awal 
seluruh ladang yang selalu dibakar maupun ladang 
perluasannya, terutama di lahan gambut. Selanjutnya 
hamparan ladang dirancang dalam bentuk klaster-
klaster dengan luasan tertentu, beranggotakan sekitar 
10-20 petani peladang. Dalam setiap klaster yang 
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luasnya dapat mencapai sekitar 10-20 hektar dibangun 
sebuah lapangan bakar persegi-empat dengan posisi 
relatif di tengah klaster, luasnya sekitar 100 meter 
persegi, kurang atau lebih disesuaikan kebutuhan. 
Lapangan bakar tersebut dibangun dengan bangunan 
beton, untuk menghindari sentuhan api dengan lahan 
gambut di bawahnya. Intinya lahan gambut tidak boleh 
ikut terbakar.

Lahan bakar harus digunakan sebagai satu-satunya 
tempat untuk membakar semak ataupun sisa pokok 
kayu yang dilakukan secara bergilir, dibangun dengan 
sistem ”sambatan” atau bergotong-royong secara 
bergantian antar anggota komunal, atau dibantu oleh 
Pemerintah. Tentu saja organisasi dan manajemen 
pembakaran tersebut harus dilakukan terpimpin 
dan terkoordinasi melalui sebuah lembaga yang 
bertanggung-jawab dan dibentuk secara demokratis. 
Penetapan penggunaan bangunan beton lahan bakar 
juga memerlukan kesepakatan antar anggota komunal, 
menggunakan sistem sewa, tanpa bayar, bayar untuk 
biaya pemeliharaan dan manajemen atau kesepakatan 
lainnya. Pemerintah dan lembaga masyarakat desa 
berperan besar dalam pengelolaan dan pengawasan 
tehnik bakar komunal tersebut.

Tehnik bakar komunal di atas sangat sederhana, 
namun diyakini mampu secara efektif meredam 
timbulnya api yang tidak terkendali, terutama 
munculnya asap yang berlebihan akibat terbakarnya 
tanah gambut selama ini. Melihat banyaknya jumlah 
petani ladang yang selalu membakar ladangnya setiap 
menjelang musim tanam, tehnik bakar komunal yang 
berangkat dari pemikiran sederhana ini menjadi pilihan 
yang mudah untuk mengendalikan api dan diyakini 
efektif mengendalikan asap seperti yang diinginkan 
Presiden SBY di acara ”Indonesia Menanam” tanggal 
22 April 2006, dan tentunya harapan Presiden Jokowi 
selepas blusukannya memantau kebakaran lahan dan 
hutan di Sumatera Selatan tahun 2015 yang lalu.

PENEGAKAN HUKUM
Pada bulan Oktober 2015 kepanikan memadamkan 

api dan menghalau asap kebakaran lahan dan hutan 
sedang mencapai puncaknya. Gangguan asap konon 
bahkan sudah sampai di Tahunailand. Api bahkan juga 
merambah Jawa bahkan sampai Papua. Pemerintah pun 

dituntut segera menghukum yang didakwa membakar. 
Maka sasaran yang termudah adalah “menembak” 
pengusaha kebun dan hutan yang ada di “kandang”.

Tanggal 22 September 2015 telah menjadi sejarah. 
Untuk yang pertama kali Pemerintah melalui Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjatuhkan 
sanksi administrasi terhadap 4 perusahaan pembakar 
hutan salah satunya HPH di Riau. Presiden juga telah 
memerintahkan Kapolri untuk secepatnya menghukum 
setidaknya 4 (empat) korporasi agar tahun depan tidak 
melakukan kesalahan lagi. Tidak ada alasan Kapolri 
yang waktu itu sedang menyidik sekitar 48 korporasi 
terduga pembakar lahan dan hutan untuk menunda 
perintah. Bahkan pengejaran atas “dosa” korporasi pun 
sudah muncul dari Senayan dimotori Partai Amanat 
Nasional (MetroTV, 26/10/15).

Akar adanya asap adalah pembakaran yang tidak 
sempurna, pembakaran seresah basah, pembakaran 
material dalam jumlah besar, dan yang terparah 
adalah api yang tertahan di lahan gambut. Pembuat 
api bisa siapa saja. Namun pemahaman hakiki 
penyebab timbulnya asap ternyata tidak cukup waktu 
untuk diteliti. Apakah masyarakat peladang yang 
menyumbang 70-80 persen sumber api di lahan 
transisi, masyarakat perambah kawasan hutan yang 
membangun kebun-kebun sawit, penebang liar yang 
meninggalkan perapian sembarangan, ataukah hanya 
oleh korporasi seperti dituduhkan bertubi-tubi oleh 
banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
beberapa media. 

Mengapa timbul asap pekat di Riau, Jambi, 
Sumsel, Kalteng dan lainnya, namun tidak ada asap 
“ngendon” yang mengganggu di Lampung, Bengkulu, 
Jawa, dan Nusa Tenggara? Jawabannya mudah yakni 
faktor adanya kandungan gambut yang ikut terbakar 
di daerah asap. Tapi siapakah yang bertanggung jawab 
atas bencana ini, pemerintah yakin pasti tahu meski 
tidak mau menuduh.

Di daerah bencana asap rakyat korban menuntut 
ditolong, sampai membully Presiden. Media pun 
tanpa henti menghamburkan berita yang terkadang 
juga sangat provokatif, bahkan ada yang dianggap 
merupakan rekayasa yang didramatisasi, menyudutkan 
pihak tertentu, dan mendiskreditkan Pemerintah 
lamban bertindak.
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Maka, seperti “Gajah di pelupuk mata tak tampak”, 
dibidiklah pihak korporasi kalau perlu menggunakan 
pasal sampah: Melakukan pembiaran dan atau 
kelalaian. Pihak masyarakat perseorangan yang sengaja 
membakar lahan penyebab asap untuk penyiapan 
ladang maupun kebun justru pantang disalahkan.

Pemerintah pun sepertinya sudah tidak sempat 
mengurai akar penyebab api dan asap yang sebenar-
benarnya. Tindakan represif yang dilakukan sampai 
saat ini dengan susah payah menekan api agar asap 
yang mengganggu dan menyengsarakan tidak akan 
ada lagi, nampaknya masih akan sia-sia. Apalagi bila 
dilakukan dengan setengah hati (Gatra, 10 April 2014).

Penegakan hukum (Gakkum) yang dilakukan 
memang sangat penting untuk memberi ganjaran dan 
efek jera kepada yang pembuat derita masyarakat 
domestik maupun negeri tetangga itu. Era Jokowi 
berupaya menunjukkan bahwa Pemerintah dan aparat 
hukum bertindak tegas dan cepat. Bila tepat sasaran, 
tentunya akan sangat efektif. Namun apabila “hanya” 
terfokus kepada korporasi dan ternyata salah sasaran 
apakah tidak akan menjadi boomerang bagi kelanjutan 
pembangunan ekonomi Indonesia dan masyarakat itu 
sendiri?

Sasaran prioritas pemberantasan asap dan 
penegakan hukum adalah di daerah-daerah gambut. 
Wilayah tersebut meliputi daerah-daerah pantai timur 
Sumatera dan di wilayah Kalimantan. Di luar itu harus 
dilakukan pencegahan terhadap api liar, kecerobohan 
dan kesengajaan manusia yang jamak terjadi.

Gambut menjadi penting untuk dilindungi karena 
memiliki kandungan karbon sebesar 329 sampai 525 
giga ton (Gt) atau 35 persen dari total ketersediaan 
karbon dunia saat ini. Indonesia memiliki hamparan 
gambut seluas sekitar 22,5 juta hektar atau sekitar 5,5 
persen dari luas lahan gambut dunia yang 400 juta 
hektar, dan memiliki kandungan karbon sebesar 46 Gt 
(1 Gt = 109 ton) atau 8-14 persen dari karbon dunia.

Apabila gambut tersebut terbakar atau mengalami 
kerusakan, akan keluar gas rumah kaca terutama karbon 
dioksida (CO2), dinitro-oksida (N2O), dan metana 
(CH4) ke udara yang sangat potensial mendorong 
perubahan iklim dunia. Bara api yang tersimpan di 

dalam rongga tanah gambut bahkan sampai puluhan 
meter akan terus bertahan dan menghasilkan asap 
selama belum digenangi air hujan besar. 

Gambut yang menyimpan banyak air mengalami 
kenaikan kandungan air sebesar rata-rata 0,96 cm 
per hari saat penghujan. Namun kandungan airnya 
akan turun sebanyak rata-rata 0,86 cm per hari saat 
tanpa hujan yang memudahkannya terbakar api. Maka 
meskipun pada dasarnya gambut dapat dimanfaatkan 
untuk penanaman dengan tehnologi yang benar (water 
management system), kejadian traumatik akibat asap 
yang sangat mengganggu bahkan menimbulkan efek 
sakit ISPA sampai memicu kematian di atas mendorong 
kebijakan pengetatan atau penutupan ijin pemanfaatan 
gambut.

Pada tanggal 23 Oktober 2015 Presiden meng-
instruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan untuk tidak memberikan izin baru 
pengelolaan lahan baru gambut, dilakukan segera 
restorasi gambut dan melakukan review izin-izin lama. 
Menteri Agraria dan Tata Ruang juga diperintahkan 
untuk mengambil tindakan tegas bagi para pemilik 
HGU yang terbakar, baik berupa revisi areal lahan 
pada SK HGU-nya, dan apabila lahan terbakar di atas 
40 persen dari luas areal ijinnya maka HGU tersebut 
akan dibekukan atau dicabut. Sedang lahan HGU 
yang terbakar yang dalam proses perpanjangan atau 
permohonan ijin baru akan dihentikan sementara.

Ketakutan terhadap pemanfaatan lahan gambut 
yang sangat luas tersebut berpotensi mengurangi 
dukungan ekonomi nasional. Dilarangnya pemanfaatan 
hamparan gambut yang open access tersebut akan 
mengundang masyarakat meladang yang sangat 
sulit dicegah dan dikendalikan. Lahan gambut yang 
produktif sebaiknya tetap dapat dibudidayakan dengan 
menggunakan tehnologi water management yang aman 
lingkungan. Apabila kebijakan penutupan perijinan 
pemanfaatan gambut tidak diikuti dengan langkah-
langkah yang tepat kebijakan tersebut sangat mungkin 
menjadi sumber kesulitan baru bagi Pemerintah.

Pemerintah sedang menunjukkan keseriusan 
penanggulangan api dan asap. Bahkan Presiden Jokowi 
di bulan Januari 2016 sempat “mengancam” bahwa 
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kalau ada kebakaran hutan lagi semua Pangdam 
akan dipecat. Pertanyaan umum: “Dengan ketegasan 
Gakkum yang dilakukan Pemerintah apakah api dan 
asap tahun-tahun mendatang akan surut atau bahkan 
tidak akan ada lagi?”. 

Pemerintah pun sepertinya sudah tidak sempat 
mengurai akar penyebab api dan asap yang sebenar-
benarnya. Tindakan represif yang dilakukan sampai 
saat ini dengan susah payah menekan api agar asap 
yang mengganggu dan menyengsarakan tidak akan ada 
lagi nampaknya masih akan sia-sia. Apalagi dengan 
mengabaikan Gakkum terhadap aktivitas peladang 
pembakar lahan tradisional antara lain melalui budaya 
sonor dan nglebung (Sumsel) di atas maupun pelaku 
pembakar lainnya. Atau juga apabila abai terhadap 
peran kemungkinan adanya konspirasi kepolitikan 
maupun persaingan dagang global, ataupun kenyataan 
adanya proxy war, dan melakukan penanganan api dan 
asap dengan setengah hati.

PENUTUP
Kebakaran lahan dan hutan umumnya terjadi karena 

pembakaran yang disengaja ataupun tidak disengaja. 
Hampir tidak ada kemungkinan timbulnya api karena 
sengatan terik sinar matahari semata. Kebakaran 
lahan dan hutan adalah akibat ulah manusia, ada atau 
pun tanpa kepentingan. Maka prioritas penanganan 
kebakaran lahan dan hutan adalah manajemen 
manusia-nya, bukan hanya bagaimana membunuh 
apinya. Api harus terkendali, dicegah agar tidak meluas 
dan tidak menimbulkan asap. Bukan sekedar ditunggu 
dan dibiarkan muncul untuk dimatikan sebisanya.

Apabila api sudah meluas dan membakar lahan 
gambut, pemadaman api dan asap hampir selalu hanya 
dipasrahkan kepada alam. Hanya alam yang mampu 
memadamkannya yakni bila hujan turun deras dan 
durasinya cukup lama sampai 3 bulan. Maka, yang 
harus dilakukan untuk mengatasi bencana api dan 
asap adalah: 1) mengendalikan penggunaan api di 
masyarakat termasuk pengusaha kebun/hutan; 2) 
mencegah pembakaran limbah yang tidak sempurna; 3) 
mencegah terbakarnya gambut di bawahnya. Karenanya 

tindakan parsial penegakan hukum yang dilakukan 
mulai tahun 2015 yang sasarannya pihak korporasi 
hutan/kebun tidak menjamin terhentinya masalah asap 
pada tahun-tahun yang akan datang.

Tindakan-tindakan preventif lainnya, terlepas 
dari masalah tenurial dan hak-hak masyarakat atas 
kawasan hutan negara yang masih kelam, yang terus 
menerus harus dilakukan, adalah: 1) penyuluhan dan 
bimbingan peladangan yang aman bencana kebakaran; 
2) pembentukan kelompok-kelompok masyarakat 
pengendali api dan kebakaran; 3) pengamanan lahan-
lahan usaha (berijin) dari rembetan api oleh masing-
masing pemilik usaha; 4) pembuatan aturan-aturan yang 
relevan dapat dilaksanakan di lapangan; 5) penegakan 
hukum; dan 6) keterpaduan program di tingkat pusat 
dan daerah, serta melakukan pengendalian integratif 
semua pihak yang terkait di lapangan.

Pantauan dan tindakan antisipasi melalui laporan 
satelit sebaran titik api tetap dijalankan sambil dilakukan 
cross-cheks melalui laporan on tahune spots. Dan 
tindakan-tindakan di atas dilakukan sepanjang waktu, 
ada atau tidak ada api dan asap secara terprogram dan 
terpadu. Sebagai komandan lapangan yang paling tepat 
adalah Kepala Daerah Kabupaten, dan secara tehnis 
aparat kehutanan layak ditetapkan sebagai penanggung 
jawab tehnis didukung oleh seluruh institusi terkait, 
termasuk para ahli sosiologi dan psikologi massa. 

Mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran 
hutan melalui pengendalian dan bimbingan masyarakat 
dan aktivitasnya secara sungguh-sungguh dan jangka 
panjang, di dalam dan di sekitar hutan, akan jauh lebih 
bermanfaat dibandingkan kegiatan represif, termasuk 
berbagai upaya tehnik yang mahal.

Dalam pengendalian pembakaran limbah yang 
mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan serta 
timbulnya bencana asap ini Pemerintah agar membuat 
program terpadu secara komprehensif, dengan 
manajemen manusia sebagai fokusnya. Sosialisasi 
masalah kebakaran lahan dan hutan, bencana asap dan 
penggunaan tehnik bakar yang aman bencana perlu 
dilakukan terus menerus.
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Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead 
Saat Dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana 

Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu (Rabu, 20 Januari 
2016. Red).

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan 
pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis 
gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara 
khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, 
pemerintah memmandang perlu membentuk Badan 
yang akan melaksanakan kegiatan Restorasi Gambut. 
Atas dasar pertimbangan ini Presiden Joko Widodo 
pada tanggal 6 Januari 2016 telah menandatangani 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Badan Restorasi Gambut (BRG).

Badan Restorasi Gambut adalah lembaga 
nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala 
BRG. “BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan 
memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, 
Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi 
Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, 

Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua,” 
bunyi Pasal 2 Perpres tersebut. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud, BRG menyelenggarakan fungsi: a. 
pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan 
pelaksanaan restorasi gambut; b. perencanaan, 
pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi 
gambut; c. pemetaan kesatuan hidrologis gambut; d. 
penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya; 
e. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan 
(rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; f. 
penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; g. 
pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; 
h. pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi 
dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud, BRG wajib menyusun rencana 
dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun seluas kurang lebih 
2.000.000 (dua juta) hektar.

Adapun target capaian sebagaimana dimaksud 
yang harus diselesaikan per tahun ditetapkan sebagai 
berikut: a. Tahun 2016 sebesar 30% (tiga puluh per 
seratus); b. Tahun 2017 sebesar 20% (dua puluh per 
seratus); c. Tahun 2018 sebesar 20% (dua puluh per 
seratus); d. Tahun 2019 sebesar 20% (dua puluh per 
seratus); dan e. Tahun 2020 sebesar 10% (sepuluh per 
seratus).

Sementara prioritas perencanaan dan pelaksanaan 
dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi 
Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin, 
Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera 
Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi 
Riau.

Inilah Perpres No. 1 Tahun 2016
Tentang Badan Restorasi Gambut

Oleh: Alfurkon Setiawan
http://setkab.go.id/inilahperpresno1tahun2016tentangbadanrestorasigambut/
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ORGANISASI
Menurut Perpres ini, organisasi BRG terdiri atas: 

a. Kepala; b. Sekretariat Badan; c. Deputi Bidang 
Perencanaan dan Kerja Sama; d. Deputi Bidang 
Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan; e. Deputi 
Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan; 
dan f. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas, BRG 
didukung oleh Tim Pengarah Teknis dan Kelompok Ahli. 
Tim Pengarah Teknis terdiri atas: a. Gubernur Riau; 
b. Gubernur Jambi; c. Gubernur Sumsel; d. Gubernur 
Kalbar; e. Gubernur Kalteng; f. Gubernur Kalsel; g. 
Gubernur Papua; h. Deputi Bidang Koordinasi Pangan 
dan Pertanian, KemekoPerekonomian; i. Dirjen 
Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri; j. Dirjen 
Anggaran, Kemenkeu; k. Direktur Jenderal Planologi 
Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK; 
l. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan, Kementerian LHK; m. Dirjen Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK; n. Dirjen 
Tanaman Pangan, Kementan; o. Dirjen Perkebunan, 
Kementan; p. Dirjen Peternakan, Kementan; q. 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian 
PUPR; r. Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/BPN; s. Deputi Bidang Pengembangan 
Regional, Kementerian PPN/BAPPENAS; t. 
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB; 
u. Deputi Bidang Hukum dan Perundangundangan, 
Kemensetneg; v. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan 
Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat 
Wakil Presiden; w. Deputi Bidang Informasi Geospasial 
Tematik, Badan Informasi Geospasial; x. Deputi 
Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan; y. Deputi Bidang Perekonomian, 
Sekretariat Kabinet; z. Deputi Bidang Pengendalian 
Pembangunan, Kantor Staf Presiden; aa. Sekretaris 
Wakil Presiden; dan bb. Pejabat lain menurut 
kebutuhan perkembangan dalam pelaksanaan tugas. 
Sementara Kelompok Ahli berasal dari: a. perguruan 
tinggi; b. lembaga penelitian; c. profesional; dan d. 
unsur masyarakat.

Menurut Perpres ini, untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di daerah, Gubernur 

menunjuk pejabat sebagai Koordinator Tim Restorasi 
Gambut Daerah. “Struktur Tim Restorasi Gambut 
Daerah menyesuaikan dengan organisasi BRG, dan 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,” bunyi Pasal 
14 Ayat (2,3) Perpres Nomor 1 Tahun 2016 itu.

Dalam Perpres itu ditegaskan, BRG wajib 
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden 
melalui menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang 
kehutanan yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) 
bulan atau 1 (satu) bulan sekali menurut intensitas 
kegiatan di lapangan atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan.

“Pelaksanaan tugas dan fungsi BRG dievaluasi oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang aparatur negara, dan Kepala Kantor Staf 
Presiden.

Perpres ini juga menyebutkan, Kepala BRG 
diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat 
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama. Sementaa Sekretaris 
Badan dan Deputi diberi hak keuangan dan fasilitas 
lainnya setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, 
dan Kelompok Ahli dan Kelompok Kerja diberi hak 
keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya 
setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

“Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok 
Ahli, dan Kelompok Kerja apabila telah berhenti atau 
telah berakhir masa baktinya, tidak memperoleh uang 
pensiun dan uang pesangon,” bunyi Pasal 26 Perpres 
tersebut.

Dalam Pasal 30 Perpres ini disebutkan, BRG 
melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2020. Setelah berakhirnya 
masa tugas BRG, kegiatan BRG menjadi tanggung jawab 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun,” bunyi 
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang telah 
diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna 
H Laloly pada tanggal 6 Januari 2016 itu.

(Pusdatin/ES)
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LATAR BELAKANG

Sejarah kehutanan Indonesia mencatat bahwa 
semenjak terjadinya kebakaran hutan yang 

menghanguskan ± 2,7 juta hektar hutan hujan tropis di 
Kalimantan Timur tahun 1982-1983, kebakaran hutan 
dan lahan di luar pulau Jawa terjadi hampir setiap 
tahun tidak putus-putusnya. Kebakaran hebat yang 
melenyapkan ± 9,76 juta hektar hutan hujan tropis 
kembali terjadi (1997-1998) waktu El Niño melanda 
Indonesia. Sepanjang kurun waktu tahun 2001-2005, 
kebakaran hebat terjadi di provinsi Riau (2001) dan di 
provinsi Kalimantan Tengah (2002-2003). 

UNEP melukiskan kebakaran hutan di Indonesia 
tahun 1997 sebagai ”one of tahune biggest environmental 
shocks since 1950 and among tahune most damaging in 
recorded history”, karena asap kebakaran menyebar ke 
Negara ASEAN, Philippina, Tahunailand dan Vietnam. 
Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan tahun 1997 
diperkirakan lebih dari Rp. 60 trilyun dan kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla) di provinsi Riau tahun 
2015 kerugian diperkirakan mencapai Rp. 20 trilyun. 
Karhutla di provinsi Riau (2012) dalam waktu sepekan 
juga mengakibatkan emisi karbon (CO2) antara 1,5-
2,0 milyar ton eq. atau setara dengan 10% emisi total 
tahunan Indonesia. Sumber titik api (hotspot) pada 
kurun waktu Januari-September 2014 mengindikasikan 
bahwa sebagian besar 70% kebakaran terjadi di lahan 
non kawasan hutan dan sisanya 30% berada di kawasan 
hutan. 

Kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan 
telah cukup memadai sebagai dasar hukum untuk 
pengendalian dan pencegahan karhutla baik secara 
preventif dan represif, tetapi implementasinya belum 
berdampak signifikan. Beberapa faktor penghambatnya, 

antara lain: 1) Kemauan politik penegak hukum 
rendah, 2) Tumpang tindih fungsi kawasan dan konflik 
kepentingan, 3) Wewenang dan tanggung jawab 
parapihak belum jelas, 5) Belum adanya persamaan 
persepsi para pihak tentang dampak negatif dan sanksi 
pembakaran hutan dan lahan. 

Karhutla dewasa ini sudah masuk dalam kategori 
darurat, karena menimbulkan kerusakan dan kerugian 
yang besar terhadap kehidupan tata sosial, ekonomi, 
politik, dan lingkungan. Memperhatikan latar belakang 
dan permasalahan tersebut, Pusat Pengkajian Strategis 
Kehutanan (Puskashut) Yayasan Sarana Wana Jaya, pada 
tanggal 11 Juni 2015 bertempat di Ruang Sonokeling, 
Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta, menyelenggarakan 
Diskusi Terbatas “Mencegah Kebakaran Hutan 
dan Lahan” dengan menghadirkan para pakar/
praktisi/panelis yang berpengalaman dan berkompeten 
dibidangnya. 

RUMUSAN DISKUSI
Dengan memperhatikan arahan Direktur 

Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, paparan para Panelis: 1) Direktur 
Pengendalian Kebakaran Hutan, DitJend. KSDAE, 
Kementerian LHK, 2) Prof. Dr. Herry Purnono, Peneliti 
CIFOR, 3) Ir. Koes Saparyadi, MF, Direktur IWF/
Rimbawan Senior, serta masukan dari peserta diskusi 
yang dipandu oleh moderator: Ir. I Made Subadia 
Gelgel, MSc., diperoleh rumusan dan rekomendasi 
diskusi sebagai berikut.
1. Ditengah-tengah sorotan dunia, Indonesia dan 

Negara-negara ASEAN telah bertekad untuk 
mencegah dan mengendalikan terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan yang diwujudkan 

Rumusan dan Rekomendasi Diskusi Terbatas 
Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Kamis, 11 Juni 2015
Ruang Sonokeling, Manggala Wanabakti, Jakarta

Disarikan oleh: Yayasan Sarana Wanajaya
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dengan meratifikasi AATHP (ASEAN Agreement 
on Transboundary Haze Pollution). Komitmen ini 
telah dibuktikan oleh Presiden RI Joko Widodo, 
dalam kunjunganya ke provinsi Riau pada akhir 
November 2014, yang berkomitmen memenuhi 
target ratifikasi pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan di Indonesia.

2. Karakteristik karhutla di Indonesia berdasarkan 
pemantauan titik api (hotspot) dari Satelit NOAA-
18 (tahun 2010-2014) bahwa puncak frekwensi 
kebakaran terjadi pada bulan Agustus-September, 
berasal dari lahan non kawasan hutan 72-77% 
(perkebunan dan APL/lahan masyarakat) dan dari 
kawasan hutan 22-28%. Jika diperbandingkan 
dengan Negara-negara ASEAN (data hotspot: 1 
Januari- 3 Juni 2015), Indonesia: 2.353 titik api, 
Malaysia: 1.858 titik api, Myanmar: 25.900 titik 
api, Philippina: 1.706 titik api, dan Tahunailand: 
14.571 titik api.

3. Kebijakan dan program dalam upaya pengendalian 
dan pencegahan karhutla telah dilakukan oleh 
pemerintah, antara lain: 
1) Memperkuat kelembagaan dan SDM Manggala 

Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta 
membentuk Pos Siaga Karhutla.

2) Diseminasi informasi hotspot melalui aplikasi 
manajemen deteksi dini karhutla (sipongi.
menlhk.go.id).

3) Operasi gabungan dengan TNI-POLRI dan 
Rakor Parapihak Karhutla di Provinsi

4) Pencegahan melalui pemberian sanksi tegas 
kepada pelaku pembakaran dan pembuatan 
“Sekat Kanal” di kawasan lahan gambut.

4. Pembakaran lahan untuk penyiapan lahan pertanian 
di luar pulau Jawa merupakan budaya masyarakat 
yang telah berjalan turun-menurun, karena itu 
pendekatan sosial-budaya dalam pengendalian 
kebakaran lahan non kawasan hutan tetap perlu 
dikedepankan. Selain itu juga melalui pendekatan 
teknis, antara lain:
1) Teknik mempercepat pelapukan dengan 

pencacahan limbah
2) Pemanfaatan limbah untuk bahan baku arang

3) Perubahan budaya sistem pertanian ekstensif 
menjadi pertanian intensif

4) Pembakaran lahan dilakukan secara bergilir.
5. Disinyalir terdapat “aktor” dengan “jaringannya” 

yang merupakan “organize crime mafia” kebakaran 
hutan dan lahan yang bermain sebagai “investor-
eksekutor-fasilitator,” sehingga kebakaran hutan 
dan lahan berlangsung terus menerus setiap tahun 
dan sangat sulit dicegah dan kendalikan. 

6. Sumber hasil penelitian menyatakan bahwa 
karhutla memiliki rente-ekonomi bagi jaringan 
penerima nilai tambah (added value). Aktor dalam 
jaringan ini mulai dari para elit masyarakat, oknum 
pemerintah desa, kecamatan sampai kabupaten, 
pengusaha kecil-besar, LSM lokal dan nasional,dll. 
Harga lahan “tebas dan tebang” sekitar ± Rp.8,65 
juta/ha, dan harga lahan siap tanam setelah dibakar 
naik menjadi ± Rp.11,15 juta/ha.

7. Mengembangkan sumber pendanaan nasional 
untuk pengendalian dan pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan tidak hanya dari PNBP, tetapi juga 
dari sumber lainnya misalnya CSR, bantuan Luar 
Negeri, dan lain-lain.

REKOMENDASI
1. Mengusulkan deklarasi secara nasional “Gerakan 

Pengendalian Dan Pencegahan Kebakaran Hutan 
dan Lahan Nasional”, melalui Peraturan Presiden.

2. Mendukung para pengambil kebijakan dan penegak 
hukum untuk mengambil tindakan dan penegakan 
hukum dengan sanksi yang tegas kepada “mafia” 
karhutla tanpa pandang bulu.

3. Meningkatkan koordinasi dan peran para pihak, 
Pemerintah, Legislatif DPR/DPRD, Penegak 
hukum, TNI-POLRI di Pusat, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN/Swasta 
dan masyarakat/LSM dalam pengendalian dan 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan, antara lain 
melalui SKB, PerDa Provinsi/Kabupaten, PerDes, 
Kolaborasi Forum, dll.

4. Mempercepat pembentukan KPH di luar pulau 
Jawa, sebagai upaya dalam memecahkan per-
masalahan konflik land tenure dan memotong 
jaringan “mafia” karhutla.
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PENGANTAR

Pada tanggal 10 Maret 2016, 
Relawan Jaringan Rimbawan 

(RJR) menyelenggarakan Talkshow 
di Ruang Rimbawan I Gedung 
Manggala Wanabakti Jakarta 
dengan Tema “Mengedepankan 

Konsolidasi dan Pengendalian Kekuatan Nasional untuk 
Mewujudkan Tahun 2016 menjadi Awal Bebas Bencana 
Kebakaran Hutan dan Lahan”. Ide penyelenggaraan 
Talkshow ini diinspirasi dan didasari oleh permintaan 
Presiden R.I., Ir. Djoko Widodo (Jokowi) pada tanggal 
18 Januari 2016 kepada Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan serta seluruh stakeholders baik instansi 
Pemerintah, Perusahan swasta, asosiasi, organisasi dan 
lembaga swadaya masyarakat, agar supaya tidak ada 
lagi/tidak boleh lagi ada bencana kebakaran hutan dan 
lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap yang 
sangat merugikan dan membahayakan.

Adapun tujuan Talkshow dengan tema seperti di 
atas adalah untuk membangun semangat kebersamaan, 
mendidik masyarakat untuk peduli terhadap bencana 
kebakaran hutan dan lahan serta kerugian dan bahaya 
yang ditimbulkannya, mengantisipasi kelompok 
tertentu yang berkepentingan dengan kebakaran hutan 
dan lahan, serta mencegah terjadinya bencana besar 
yang ditimbulkannya.

Para peserta yang diundang dan hadir dalam 
Talkshow adalah pejabat dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, APHI, Perusahaan Perkebunan 
Sawit, Perguruan Tinggi Pertanian dan Kehutanan, 
Perhimpunan Profesi Kehutanan dan Pensiunan 
Kehutanan, Lembaga Litbang, Kepolisian, dan lain-lain.

Sebagai pembicara kunci (keynote speaker) adalah 
bapak Irman Gusman SE,MBA Ketua Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) sedangkan sebagai pembicara panel 
(nara sumber) terdiri dari: Gubernur Sumatra Selatan, 
Dr.Ir.Nasir Fuad (Kepala Badan Restorasi Gambut), 
Kapolda Kalimantan Barat, Prof. Dr. Supiandi Sabiham 
(Ketua Himpunan Gambut Indonsia) dan Prof. Dr. 
Herry Purnomo (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB/
Peneliti CIFOR). Bertindak sebagai Moderator Dr.Ir. 
Haryadi Himawan. Ada juga tokoh masyarakat desa 
yang didatangkan dari Riau sebagai nara sumber yaitu 
bapak Dahlan.

BUTIR-BUTIR ARAHAN/SAMBUTAN KETUA DPD 
(BAPAK IRMAN GUSMAN,SE, MBA)
a. Kehutanan Indonesia seharusnya bisa menjadi 

pemegang peran yang amat penting dalam 
pembangunan ekonomi Negara mengingat luas 
hutannya, keunggulan iklim yang dimilikinya, 
sumber daya manusia yang banyak dan cukup 
terdidik, teknologi yang relatif dikuasai terutama 
jika dibanding dengan Finlandia, Swedia, Canada 
yang iklimnya kurang baik tetapi peran ekonomi 
dari sektor kehutanan no.1. Apalagi sekarang dan 
beberapa tahun ke depan Presiden kita adalah 
seorang Rimbawan.

b. Disatukannya Kementerian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup jangan dijadikan permasalahan 
tetapi justru harus menjadi penguatan peran 
yang saling mendukung untuk peningkatan 
pembangunan ekonomi sektor Kehutanan yang 
terus menurun sejak tahun 2001 hingga nyaris 
kolaps.

c. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi 
sektor Kehutanan boleh saja menerima bantuan dari 
atau kerjasama dengan luar negeri, tetapi syaratnya 
harus menguntungkan kita (efisien) dan jangan 

Mewujudkan Tahun 2016 Awal Bebas Bencana 
Kebakaran Lahan dan Hutan

(Talkshow Relawan Jaringan Rimbawan)
Oleh: Slamet Soedjono
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sekali-kali kita mau didikte oleh pihak luar negeri 
untuk keuntungan mereka. Kita yang menentukan 
dan kalau mereka melanggar ketentuan/hukum 
juga harus ditindak, termasuk di antaranya dalam 
pengelolaan/restorasi hutan gambut.

d. Dalam pembangunan ekonomi sektor Kehutanan, 
rakyat jangan sampai dipinggirkan. Pembangunan 
harus berbasis desa, kecamatan sampai kabupaten. 
Ratusan triliun rupiah dana Pemerintah 
digelontorkan ke desa. Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan beserta seluruh jajarannya 
harus ikut berperan agar pembangunan desa 
berhasil dan hutan bertumbuh kembang yang baik 
dan menjadi lestari. Contoh Negara kecil tetapi 
ekonominya berkembang maju yang ditopang oleh 
hasil pertanian (serta menjadi Negara pengekspor 
komoditi pertanian, termasuk kehutanan) yang 
besar di dunia ialah New Zealand. Bisakah kita 
menirunya? Seharusnya bisa. 

e. Jangan saling menyalahkan, berlakulah rasional 
dan sinergis. Kita berharap tahun 2030 negara kita 
bisa menduduki peringkat 7 perekonomian nasional 
terkuat di dunia dan sector kehutanan menjadi 
primadonanya.

GUBERNUR SUMATRA SELATAN DIWAKILI STAF 
KHUSUS 

Inti paparannya seputar Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan segenap 

jajarannya hingga ke Daerah sedang berusaha all 
out untuk upaya pencegahan dan pengendalian 
karhutla karena disadari sepenuhnya usaha inilah 
yang terpenting dan relatif hemat jika dibandingkan 
dengan kerugian besar yang ditimbulkan bila 
sampai terjadi kebakaran. Wilayah utama yang 
menjadi perhatian (tanpa mengabaikan yang lain) 
adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan 
Kabupaten Musi Banyuasin yang sering terjadi 
karhutla.

b. Usaha pertama adalah mensinergikan segala 
upaya, dana dan daya dari segenap stakeholders 
baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang 
menaruh perhatian dan yang berkepentingan untuk 
mewujudkan pembangunan ekonomi hijau.

c. Memberdayakan masyarakat terutama di sekitar 
hutan diantaranya dengan menjadikan 118 desa 
dari 706 desa (untuk tahap pertama) menjadi desa 
“peduli api”

d. Membangun landscape hutan pantai, hutan 
gambut, hutan pegunungan, dsb termasuk restorasi 
hutan gambut.

e. Menertibkan dan mendamaikan 313 desa dalam 
kawasan hutan yang sering berkonflik

f. Membangun ketahanan ekonomi rumah tangga
g. Penindakan hukum terhadap siapa saja yang 

melakukan tindak pidana dan pelanggaran 
terhadap perundang-undangan yang terkait dengan 
kebakaran hutan dan lahan serta ekosistemnya.

h. Apel siaga anti kebakaran, rapat-rapat koordinasi, 
penggunaan info citra satelit.

i. Memanfaatkan dan mengikutsertakan forum 
Pesantren dalam upaya pencegahan dan 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

KAPOLDA KALIMANTAN BARAT YANG DIWAKILI 
KOMBESPOL SUMADI
a. Dikemukakan, akibat/dampak lain dari karhutla di 

Kalimantan Barat diantaranya ekspor dari Kalbar 
menurun drastis hingga 50% dan sering dikomplein 
Pemerintah Malaysia jika terjadi kebakaran.

b. Areal hutan dan lahan yang terbakar kebanyakan 
lahan gambut yang sulit pemadamannya. Di tempat 
kejadian kebakaran seringkali sulit mendapatkan 
air. Oleh karena itu sedang digalakkan pembuatan 
embung air. Membakar hutan dan lahan untuk 
bertani merupakan ritul adat masyarakat yang sulit 
dihapuskan, walaupun sekarang sudah ada upaya-
upaya pencegahannya supaya tidak meluas.

c. Upaya pencegahanlah yang terpenting, kalau api 
diketahui dini dan segera dipadamkan masih 
mudah mematikannya, tidak demikian jika terjadi 
sebaliknya.

d. Pemadaman dengan pesawat udara sangat mahal 
biayanya, sekitar Rp 200 juta untuk 1 jam terbang.

e. Ada 1196 desa yang harus dibina untuk peduli 
kebakaran

f. Ada juga upaya pencegahan kebakaran dengan 
menanam jamur nicoderma

g. Dilakukan pembinaan dan pemberdayaan 7 
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rumah yaitu kunjungan dari rumah ke rumah, 
rumah sekolah, rumah ibadah, rumah Pemerintah, 
polisi jadi Pembina upacara di sekolah-sekolah, 
penegakan hukum terhadap masyarakat dan 
korporasi, dibentuk peleton-peleton di desa 
dipimpin Babinsa.

h. Mengadakan apel desa “siaga api” yang 
menyebabkan karhutla. Bagi desa yang bebas 
karhutla diberi hadiah Rp.100 juta.

PROF.DR.HERRY PURNOMO
a. Kebakaran hutan dan lahan terjadi karena 

perbuatan manusia, bukan alam.
b. Kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi sejak 

hampir 20 tahun yang lalu, naik turun (fluktuatif) 
setiap tahunnya, tetapi tidak semakin menurun.

c. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan bencana 
kabut asap yang beracun dan menimbulkan 
kerugian besar, mengganggu aktivitas banyak 
cabang kegiatan, membahayakan kesehatan hingga 
menimbulkan korban meninggal.

d. Mengapa membakar? Pembakaran hutan dan lahan 
ternyata tidak hanya mengakibatkan (berdampak) 
merugikan tetapi ternyata menimbulkan 
keuntungan besar bagi beberapa kelompok orang 
dan korporasi senilai Rp.120 triliun.

e. Siapa yang memperoleh keuntungan? Jawabnya 
adalah pengusaha kelapa sawit, masyarakat, 
cukong, makelar, oknum perangkat pemerintahan, 
organisasi masyarakat dan lembaga swadaya 
masyarakat bahkan sampai advokat (temuan hasil 
penelitian CIFOR)

f. Di mana kebakaran sering terjadi? Jawabnya 60% 
dari luas areal kebakaran terjadi di areal open acces 
dan 40% di lahan sawit.

g. Perkembangan perkebunan sawit selama lebih dari 
satu dekade memang sangat pesat hingga mencapai 
11 juta ha dengan nilai export sawit mencapai US 
$ 20 milyar. Selama setahun terakhir bisnis kelapa 
sawit memang menurun cukup drastis, tetapi ada 
harapan dalam tahun depan sudah ada perbaikan.

h. Dalam usaha mencegah dan mengendalikan 
karhutla kita harus pandai-pandai mempengaruhi 
masyarakat dengan mengangkat isu kesehatan, isu 
anak-anak dan perempuan, mengangkat pejabat 
daerah yang pro kebakaran.

DR. BAMBANG RIYANTO SH,MH (NARA SUMBER, 
PAKAR HUKUM KEHUTANAN)
a. Penegakan hukum yang efektif hanya akan dapat 

terlaksana apabila: perangkat hukum (struktur) 
lengkap, substansi hukum utuh (tidak tercabik-
cabik), dan masyarakat merasakan adanya keadilan. 

b. Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
masih banyak kekurangan dan kelemahan, 
diantaranya belum dibuatnya puluhan Peraturan 
Pemerintah (PP) yang diamanatkan dalam Undang-
Undang yang bersangkutan yang harus dibuat 
sebagai kebijakan pelaksanaan Undang-Undang 
yang sudah ditetapkan.

c. Walaupun sudah ada PP nya, kebanyakan belum 
disosialisasikan dengan baik.

d. Untuk yang belum ada PP nya dapat digunakan 
dulu pendekatan socioliogical prudent

e. Pendekatan multidoor system akan berjalan 
bilamana ada koordinasi yang baik

f. Untuk efektivitas pengelolaan hutan di daerah 
seharusnya KPH-KPH segera dibentuk.

PENGUSAHA SWASTA
a. Pemerintah harus bekerja keras melakukan 

pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan 
melakukan koordinasi yang baik seperti di 
Kalimantan Barat yang perlu menjadi perhatian 
kita.

b. Hingga saat ini, tata batas dan perizinan tidak 
juga diselesaikan oleh Pemerintah. Ini sangat 
mengganggu pelaksanaan kerja perusahaan.

c. Seharusnya Pemerintah melindungi pengusaha dan 
perusahaanya sebagi asset perekonomian nasional.

SUMARSONO (GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA 
SAWIT)
a. Luas kebun kelapa sawit saat ini 10,9 juta ha, tidak 

ada pertambahan/perkembangan sejak tahun 2012
b. Dari kebun kelapa sawit seluas itu, seluas 4,3 juta 

ha merupakan milik masyarakat.
c. Yang menjadi keprihatinan para pemilik kebun 

kelapa sawit adalah belum adanya kepastian tata 
ruang, maka untuk ini mereka mohon agar bisa 
diselesaikan lebih dulu.
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Rubrik Apa dan Siapa Majalah 
Rimba Indonesia kali ini 

menampilkan sosok Rimbawan 
Senior yang bagi rimbawan 
generasi tahun sembilan belas 
tujuh puluh hingga sembilan belas 
sembilan puluhan bukan asing 
lagi, karena beliau merupakan 
salah satu pejabat penting 
dan berwibawa Direktorat 
Jenderal Kehutanan hingga 
menjadi Departemen Kehutanan 
dengan jabatan terakhir yang 
dipangkunya sebagai Direktur 
Jenderal Inventarisasi dan Tata 
Guna Hutan, setelah sebelumnya memangku berbagai 
jabatan struktural di Daerah maupun di Pusat.

Ir. Soenarsan Sastrosemito dilahirkan di Semarang 
tanggal 17 Maret 1935 dari pasangan orang tua bapak 
Salim Sastrosemito dan ibu Ani dan merupakan anak ke 
6 dari 10 bersaudara. Bapak Salim Sastrosemito bekerja 
sebagai pegawai Bea & Cukai di Semarang dan ibu Ani 
bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Pendidikan yang dialaminya berturut-turut: 
Sekolah Rakyat VI Tahun (SD) Pendrikan Semarang 
lulus tahun 1947, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Kanisius Semarang lulus tahun 1950, SMA Negeri Bag 
B Semarang lulus tahun 1953, melanjutkan kuliah di 
Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas 
Negeri Gajah Mada lulus tahun 1963.

Di samping pendidikan formal yang telah dialaminya 
seperti di atas, sebagai pejabat struktural Pemerintah, 
beliau juga mengikuti pendidikan dan pelatihan 
jabatan Sepadya, SESPA, Lemhanas dan Pelatihan-

pelatihan lainnya. Demikian juga 
penugasan mengikuti seminar di 
dalam maupun di luar negeri. 

Pengalaman kerja yang 
dilaluinya semenjak lulus dari 
UGM, berturut-turut adalah: 
Membantu Kehda DI Yogyakarta 
sebagai Pegawai Honorer 
(1958-1963), diperbantukan di 
Badan Pimpinan Umum (BPU) 
P.N.Perhutani 1963, diperbantukan 
di Bagian Kehutanan Dinas 
Perekonomian Umum Provinsi 
Irian Barat di Jayapura (1963-
1968), Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Daerah Tingkat I Maluku di Ambon (1968-
1976), Koordinator/Kepala Perwakilan Departemen 
Pertanian Provinsi Dati I Maluku (1968-1976), Kepala 
Sub Direktorat Keamanan Hutan Direktorat Bina 
Sarana Usaha Direktorat Jenderal Kehutanan (1976–
1981), Kepala Sub Direktorat Pemungutan Hasil 
Hutan Direktorat Bina Produksi Direktorat Jenderal 
Kehutanan (1981-1983), selanjutnya promosi menjadi 
Direktur Pelindungan Hutan Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) 
tahun 1983-1984, berpindah lagi menjadi Inspektur 
Reboisasi dan Rehabilitas Lahan (RRL) Inspektorat 
Jenderal Departemen Kehutanan (1984-1989), promosi 
menjadi Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna 
Hutan yang kemudian menjadi Direktur Jenderal 
Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (1989-1994). Boleh 
dikata perjalanan kariernya sebagai rimbawan Pegawai 
Negeri Sipil yang terus-menerus bertugas di lingkungan 
birokrasi Pemerintah selama 30 tahun berjalan mulus 

Ir. Soenarsan Sastrosemito
Oleh: Slamet Soedjono
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hingga mencapai jabatan struktural eselon I jabatan 
tertinggi yang bisa dicapai seorang Pegawai Negeri 
Sipil. Kesan umum yang melekat pada diri Ir. Soenarsan 
Sastrosemito ialah beliau dikenal sebagai pejabat/
pegawai yang sangat disiplin, keras dan tegas hampir 
tak kenal kompromi, sangat kuat pada pendirian dan 
berani berhadapan dengan siapapun sepanjang beliau 
merasa benar dan punya alasan yang kuat.

Penugasan ke luar negeri beberapa kali dilakukan-
nya dinataranya bertugas ke Jepang, Jerman Barat, 
Perancis, Inggris, Belgia, Denmark, Iran, Washington. 
Sabah, Malaysia, Netahunerland, Italia, Swedia, 
Norwegia dan Singapore.

Selama 30 tahun menduduki jabatan struktural 
di Daerah maupun di Pusat tentu banyak pengalaman 
yang mengesankan baik dalam mengatasi berbagai 
permasalahan, pembinaan wilayah kerja dan personil 
instansi yang dipimpinnya serta hubungan antar 
instansi dan pejabat terkait dalam menunaikan tugas 
dan kewajibannya. Termasuk peristiwa-peristiwa yang 
mengesankan yang terjadi dalam pelaksanaan tugasnya 
yang secara ringkas dapat diutarakan sebagai berikut 
ini (disarikan dari bahan yang beliau tulis sendiri).
1. Selama 5 tahun membantu DisKeh D.I.Yogyakarta 

Banyak tugas yang diberikan tetapi ada satu yang 
mengesankan yaitu mencari tanaman sela yang 
dapat ditanam di tegakan jati selain kemlanding 
dan Accacia Villosa. Dengan beberapa perlakuan 
dan pengamatan (percobaan) yang dilakukannya 
diketemukan pohon gebang (Corypha Utan 
Lamk) yang bisa menjadi tanaman sela jati dan 
hasil penelitian ini menjadi bahan skripsi untuk 
memperoleh gelar Sarjana Kehutanan (Ir) yang 
ternyata berhasil lulus dengan baik.

2. Selama menjadi pegawai di BPU Perhutani
Ujian masuk langsung dites oleh Direktur Utama 
(bapak R.Soedjono). Pertanyaan pertama adalah 
sanggup tidaknya ditempatkan di mana saja 
termasuk di Irian Barat, kemudian syarat apa 
yang diminta. Jawaban bersedia dan tanpa syarat 
rupanya sangat menentukan penerimaannya. 
Selama 7 bulan menunggu keberangkatan ke Irian 
Barat sebagai pegawai Gol F1 mendapat fasilitas 
yang sangat memadai (gaji yang cukup, tunjangan 

perumahan dsb).
3. Bertugas di Irian Jaya 

a. Keberangkatan ke Irian sekaligus bersama 
isteri dan 2 anak merupakan pegawai pertama 
yang membawa keluarga (suatu keberanian 
tersendiri waktu itu).

b. Belum lama bertugas harus menghadapi 
persoalan gawat mengatasi ancaman 
pembunuhan terhadap seorang KBKPH (Rabis 
Soekaryo) dan KKPH (KGJ Rompis) yang 
alhamdulillah melalui rapat dari jam 8-22 bisa 
diselesaikan dengan baik. Juga menghadapi 
seorang yang suka mengacau/mengamuk 
dengan merusak karena mengandalkan 
tubuhnya yang tinggi besar dan ketokohan 
OPM, dapat diluluhkannya.

c. Meredam tuntutan ngawur dari orang-orang 
yang merasa memiliki hak adat atas tanah yang 
digunakan Pemerintah Belanda

d. Memelihara ayam negeri bersama para pegawai 
yang akhirnya mebawa keuntungan besar 
baginya

4. Bertugas di Maluku
a. Ada yang meragukan untuk bisa serah terima 

dengan penjabat Kepala Dinas lama tetapi 
nyatanya bisa

b. Belum lama bekerja, digugat di Pengadilan oleh 
Pengusaha Kayu yang bekerja sama dengan Ka 
Kehda lama, tetapi akhirnya gugatan ditolak

c. Memberhentikan petugas yang main-main 
dengan Pengusahha HPH

d. Mendirikan Pelatihan (Kursus) Kerja 
Kehutanan bagi para grader, scaler dan log 
inspector ternyata bisa meningkatkan ekspor 
logs dari 50.000 m3 menjadi 1 juta m3

e. Menghentikan Pengusaha HPH yang melakukan 
penebangan dengan system kabel (dilarang 
karena merusak hutan) dan kemudian didenda 
US $ 300.000

f. Menggagalkan pertempuran bersenjata antara 
dua Pengusaha HPH yang masing-masing 
dibekingi ABRI

g. Berhasil memperjuangkan santunan dari 
Pemegang HPH atas tewasnya Ir.Soetikno sama 

44 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Apa dan Siapa



dengan korban pesawat Garuda di Bombay 
sebesar Rp.2,25 jt (setara dengan harga 15 
sepeda motor Honda)

h. Sering menulis surat Ke Gubernur Maluku untuk 
meminta kenaikan anggaran Pembangunan 
Kehutanan dari 1% menjadi 15% terhadap 
setoran IHH + IHPH guna menjaga agar 
hutan Maluku tidak rusak antara lain dengan 
meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai 
supaya tidak main-main dengan Pengusa 
HPH. Hal ini dikesankan Kadis Kehutanan 
Maluku tidak bisa kerjasama dengan Gubernur, 
walaupun akhirnya dipahami oleh semua pihak

i. Membela anak buah (grader, scaler, log 
inspector) yang bertugas di lapangan HPH 
Mangole Timber (salah satu pengurusnya 
anak Menteri Pertanian) hanya diberi makan 
nasi tanpa lauk dengan memerintahkan 
menghentikan pekerjaannya sehingga tidak 
bisa ekspor. Pengurus perusahaan melaporkan 
ke Dirjen Kehutanan kalau mereka telah diberi 
makanan kalengan, padahal kenyataannya 
tidak ada. Juga dilaporkan menghambat ekspor, 
padahal ini merupakan penertiban pelaksanaan 
pengusahaan hutan.

j. Awal tahun 1974 ada penggantian Kepala Bea 
& Cukai Maluku di Ambon. Pejabat yang baru 
ternyata suka minta dibelikan tiket pesawat 
manakala akan ke Jakarta atau kota lainnya. 
Sekali pergi tiket yang diminta sampai 9 
tiket tetapi diminta mentahnya, lama-lama 
pengusaha HPH keberatan karena instansi 
Kehutanan tak pernah berbuat seperti itu. 
Kemudian petugas bea cukai di lapangan 
disuruh mengubah-ubah dokumen ekspor 
dijadikan tuduhan dokumen palsu untuk 
penyelundupan. Kepala Diskeh Maluku dituduh 
“membantu Penyelundupan”. Kasus ini sampai 
ke Pengadilan, di tingkat pertama Pengusaha 
disalahkan tetapi dalam Pengadilan banding 
berkat dukungan Kehutanan, Pengusaha 
dimenangkan dan selanjutnya tidak ada 
permintaan kasasi.

5. Menjabat Kepala Sub Direktorat Pengamanan 
Hutan
a. Menyelesaikan sengketa antara Pengusaha HPH 

PT. Garuda Mas dengan puluhan Pengusaha 
HPHH di Sumatra Utara

b. Menyelamatkan Kepala Kehutanan Daerah 
Sulawesi Tenggara (Ir.Moh Saleh) dari tuduhan 
pungli atas kayu jati di Muna yang pada 
waktu itu sedang gencar-gencarnya OPSTIB. 
Ir.Moh Saleh sudah ditahan KOREM. Setelah 
dipelajari seksama dengan diikuti peninjauan 
lapangan diketahui bahwa timbulnya pungli 
akibat dari SK Wakil Panglima Kowilhan 
Indonesia Bagian Timur yang menetapkan 
pungli untuk kesejahteraan prajurit dan 
Gubernur memerintahkan Kadishut untuk 
melaksanakannya. Melalui pembicaraan dengan 
Opstib Pusat akhirnya semua yang disangka 
terlibat dibebaskan termasuk Ir.M.Saleh

6. Sebagai Kasubdit Pemungutan Hasil Hutan
a. Pada tahun 1981 PT Yubarson di Maluku 

mempunyai tunggakan pinalti tahun 1976 
yang belum dibayar. Sewaktu mengajukan 
permohonan pengesahan RKT Pak Soenarsan 
tidak mau menandatangani sebelum tunggakan 
pinalti dibayar. Setelah esoknya dibayar dengan 
menunjukkan tanda bukti setornya baru 
ditandatangani.

b. Tahun 1981 PWI Pusat menyelenggarakan 
upgrading wartawan seluruh Indonesia di 
Padang yang diikuti oleh l.k.60 wartawan 
menyangkut pelaksanaan pengusahaan hutan. 
Ditjen Kehutanan diminta memberi ceramah 
beberapa materi yang untuk pelaksanan PH 
disampaikan oleh pak Soenarsan. Hal yang 
tidak biasanya dilakukan orang lain adalah 
peserta diberi kesempatan untuk bertanya 
panjang lebar lebih dulu baru diberi penjelasan, 
mereka menyenanginya. Wartawan Kompas, 
Tempo dan Sinar Harapan sampai bertanya 
mengapa bapak berani menantang wartawan.

c. Dalam suatu ceramah pengajuan pengesahan 
RKT di Riau hadir dua Mayjen Purn TNI AD, 
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seorang mantan Gubernur Riau seorang lagi 
Anggota Direksi Perusahaan HPH. Mereka 
mengusulkan untuk dapat diijinkan ekspor 
logs yang waktu itu dilarang Pemerintah (SK 
Mentan). Penceramah mengatakan dengan 
tegas tidak bisa dengan tambahan kata agar 
beliau yang sudah berjasa untuk Negara jangan 
sampai menjadi percundang.

7. Sewaktu menjabat Direktur Perlindungan Hutan
Ketika Prince Benhard (sesepuh WWF) berkunjung 
ke NTT Dirjen PHPA ditunjuk mendampinginya 
dengan acara kunjungan yang sudah baku (disusun 
oleh BKSDA dan Pemda NTT diberi pertimbangan 
oleh Dirjen PHPA dan disahkan Presiden), tiba-tiba 
Gubernur ingin menambah obyek acara kunjungan. 
Mayjen TNI Purn Slamet Soedibjo disarankan 
memberikan penjelasan kepada Gubernur NTT 
(Brigjen Ben Mboy) kalau mau menambah/
merubah harus minta ijin Presiden. Akhirnya tidak 
jadi.

8. Menjabat Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
a. Panjang batas kawasan hutan yang belum 

diukur l.k.10.000 km. Menhut minta 
diselesaikan dalam waktu 5 tahun sedangkan 
kemanpuan Ditjen Inventarisasi dan Tata 
Guna Hutan (Ditjen Intag) mengukur hanya 
l.k.1000 km setahun. Akhirnya Ditjen 
Intag memberi kesempatan kepada semua 
pengusaha untuk melakukan pengukuran. 
Dari 200 pengusaha setelah disaring hanya 
86 yang mempunyai kemampuan. Selagi 
memerintahkan Pengusaha melakukan 
pengukuran, Menhut memberitahukan bahwa 
Presiden minta yang melakukan pengukuran 
dari Jawatan Topografi AD (JATOP AD), 
Dirjen Intag langsung memberitahukan tidak 
bisa membatalkan penugasan ke Pengusaha 
HPH dan menyerahkan ke JATOP AD karena 
menyangsikan kemampuannya. Ternyata 
selama 4 tahun 3 bulan telah dapat diselesaikan 

pengukuran sepanjang l.k 4.500 km dan yang 
sedang diukur 100 km.

b. APHI ditunjuk sebagai pelaksana pemotretan 
udara areal HPH yang dibiayai dari pungutan 
US $ 2 per m3 kayu yang ditebang. Setiap 
bulan APHI ditagih laporan pelaksanaannya 
oleh Ditjen Intag, tetapi karena memang tidak 
dilaksanakan permintaan laporan tsb tidak 
pernah dijawab. Pimpinan APHI minta agar 
yang menagih Menteri Kehutanan tetapi setelah 
3 bulan (3x) penagihan juga tidak dijawab. 
Akhirnya surat penagihan dikembalikan ke 
Ditjen Intag untuk melakukannya.

c. Ada 6 kasus sengketa batas antar HPH yang 
sudah lebih dari 5 tahun bahkan ada yanh 
lebih dari 10 tahun tak terselesaikan. Setelah 
6 bulan ditangani pak Soenarsan ternyata bisa 
diselesaikan tuntas.

9. Setelah Pensiun
Karena dimutasikan menjadi Staf Ahli Menteri pak 
Soenarsan mengajukan MPP selama 1 tahun per 1 
Juli 1993, SK Pensiun terbit 1 Agustus 1994. Setelah 
6 tahun pensiun ada undangan dari Kejaksaan 
Agung yang kedatangannya disambut dengan baik. 
Masalahnya ada sinyalemen terjadinya pemotretan 
udara fiktif atas 30 juta ha hutan lindung dengan 
biaya US $ 60 juta. Hutan lindung itu tidak boleh 
ditebang dan tidak perlu dipotret. Ketika Ketua 
APHI disidang pak Soenarsan menjadi Saksi di 
persidangan.
Sekarang pak Soenarsan menikmati kebahagiaan 
hidup bersama 4 anak (1 wanita dan 3 pria) serta 13 
cucu dengan kondisi kesehatan yang baik pada usia 
mendekati 81 tahun; walaupun telah lama ditinggal 
isteri tercinta yang terlebih dulu menghadap 
Sang Khalik 12 tahun yang lalu tepatnya tanggal 
12 Februari 2004. Tempat tinggalnya tetap di Jl. 
Pertanian III No.68 Pasar Minggu Jakarta Tilp 
7805488, HP 083875260308
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Obituari kali ini menampilkan 
sosok Almarhum Ir.Sudjono 

Suryo, mantan Sekretaris Jenderal 
Departemen Kehutanan pertama 
untuk Departemen Kehutanan 
jilid II yang berdiri/dibentuk 
tahun 1983 semasa Orde Baru 
di bawah pimpinan Presiden 
Soeharto, sedangkan Depertemen 
Kehutanan jilid I dibentuk tahun 
1964 di bawah pimpinan Presiden 
Soekarno di mana pada waktu 
itu tidak diadakan/dibentuk 
jabatan Sekretaris Jenderal, hanya 
dibentuk Pembantu Menteri I dan 
Pembantu Menteri II yang langsung membawahi Biro-
Biro dan para Direktur/Kepala Direktorat.

Ir. Sudjono Suryo dilahirkan di Yogyakarta pada 
tanggal 20 Oktober 1932 bertepatan dengan hari Senen 
Legi dari keluarga ambtenaar (pegawai negeri dengan 
jabatan guru) yaitu ayah Soepardan Suryo Diatmodjo 
dan ibu Soedjinah yang jika ditelisik dari silsilahnya 
masih termasuk turunan/trah darah biru (keluarga 
bangsawan), sekalipun hal ini sepertinya dirahasiakan/
ditutupi, hanya sebatas untuk keluarga.

Dalam kisah/riwayat perjalanan hidup yang 
almarhum tulis sendiri secara singkat pada tanggal 10 
Agustus 2004 atau 3 tahun sebelum meninggal dengan 
diberi judul “Jalan Keprihatinan“ dikisahkan bahwa 
sebagai salah seorang dari 13 saudara sebapak dengan 
4 ibu, semasa kecilnya tinggal/ikut dengan kakek dan 
nenek dari pihak ibu di kampung Gebulen-Kecamatan 
Kadipaten-Yogyakarta, sedangkan ibunya tinggal 
di Godean lalu pindah ke Mojowarno. Tahun 1938 
masuk pendidikan SD Madiasura, tahun 1940 pindah 

ke Schakel School Kidul Loji 
Yogyakarta dan tahun 1942 Jepang 
menjajah Indonesia sekolahnya 
pindah ke SD Tamansari. Tahun 
1944 Sudjono Suryo pindah ke 
Mojowarno tinggal bersama bapak 
ibunya, demikian pula sekolahnya. 
Tahun 1945 pindah ke Surabaya 
ikut kakak no 1 disekolahkan di 
SD Pacarkeling. Pada akhir 1945 
Surabaya diserbu Belanda hingga 
terpaksa mengungsi ke Sidoarjo 
(Tanggul Angin), lalu pindah 
mengungsi lagi ke Mojokerto, 
kemudian mengungsinya pindah 

lagi ke Nganjuk berkumpul dengan kakak-kakak dari 
ibu (isteri bapak) no l. Dalam pengungsian di Nganjuk 
ini Sudjono Suryo bersekolah di SD Gunung hingga 
tamat SD tahun 1946, selanjutnya masuk sekolah di 
SMP Negeri. Bulan Desember 1948 terjadi serangan 
Belanda (clash II) hingga pemerintahan RI kacau, 
sekolah ditutup gurunya mengungsi, akhirnya beliau 
pindah ke Kediri ikut sama kakak perempuan no 1 
dan no 7 dan melanjutkan sekolah di SMP Bali Werti 
Kediri. Hanya beberapa bulan di Kediri pindah lagi ke 
Surabaya melanjutkan sekolah di SMP Negeri 4 di Jalan 
Pacar hingga tamat tahun 1950. Setelah tamat/lulus 
SMPN 4 berhasil meneruskan ke SMA Negeri 2 Jalan 
Widjayakusuma yang masih menggunakan Bahasa 
Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Sekolah di SMA 
ini berjalan lancar/mulus hingga berhasil lulus tahunn 
1953.

Setelah lulus SMA Sudjono Suryo melanjutkan 
sekolah/kuliah di Faklutas Pertanian dan Kehutanan 
Universitas Negeri Gajah Mada (UNGM) dengan bea 

Ir. Sudjono Suryo
Oleh: Slamet Soedjono
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siswa/dibiayai oleh Jawatan Kehutanan hingga lulus 
tahun 1963. Selama kuliah di UNGM inipun tidak 
kurang-kurang prihatinnya karena keterbatasan 
keuangan sehingga tinggalnya sering berpindah-
pindah. Pernah tinggal di salah satu ruangan gudang di 
bagian belakang Kantor Dinas Kehutanan Yogyakarta, 
sambil bekerja paroh waktu di Kantor tersebut sebagai 
Staf Ahli bidang Manajemen bersama beberapa teman 
mahasiswa tingkat Doktoral waktu itu (bapak M.Jusuf, 
bapak Soenarsan, bapak Djamaludin yang masing-
masing ditugasi bidang tertentu) di bawah pimpinan 
bapak Soedjarwo, Kepala Daerah Hutan Yogyakarta 
hingga berganti menjadi Kepala Dinas Kehutanan. 
Tidak lama tinggal di ruangan gudang, ada salah 
satu pegawai kantor Dinas Kehutanan yang baik hati 
menawari untuk tinggal di rumah dinasnya di Kompleks 
Kehutanan Sagan, tentu saja tawaran ini diterima 
dengan senang hati, dan orang baik tersebut adalah 
pak Palal yang selalu dikenang beliau.Pengalaman 
bekerja paroh waktu dengan bapak Soedjarwo itu 
ternyata di kemudian hari membawa banyak berkah 
bagi beliau dalam karir sebagai pegawai yang bekerja 
di instansi Kehutanan, tentunya dari segi kepercayaan 
untuk bisa bekerjasama dalam arti yang baik selain dari 
keahliannya.

Dalam perjalanan karir beliau di Kehutanan dapat 
dikatakan sangat mulus walau banyak tantangan yang 
dihadapi selama menjalankan tugasnya di beberapa 
tempat dan bidang pekerjaan. Segera setelah lulus 
dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan UGM, beliau 
melamar pekerjaan ke Direktorat Jenderal Kehutanan 
Kementerian Pertanian. Pada waktu itu Irian Barat 
baru saja dibebaskan dari penjajajahan Belanda dan 
masih diurus oleh UNTEA (Pemerintahan Sementara/
Peralihan bentukan PBB) yang memerlukan ahli-ahli 
Kehutanan untuk mengambil alih dan meneruskan 
pengurusan dan pembangunan Kehutanan di Irian 
Barat, maka lamaran diterima dengan tugas ke Irian 
Barat. Tanpa banyak kata/komentar penugasan 
tersebut diterima dan siap menjalankan tugas, apalagi 
dalam pemikirannya tentu di daerah tersebut banyak 
hal yang menantang untuk dihadapi sekaligus mencari 
pengalaman. Keberangkatannya ke Irian Barat bersama 

dengan bapak Soenarsan dibiayai Perhutani tetapi 
keluarga belum ikut, akan menyusul kemudian. Setelah 
sampai di Irian Ir. Sudjono Suryo mendapat tugas 
sebagai Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) 
Irian Barat Bagian Selatan berkedudukan di Merauke 
sedangkan Pak Soenarsan di Sentani Jayapura. 
Ada beberapa sarjana kehutanan baru yang hampir 
bersamaan ditugaskan di Irian Barat waktu itu yaitu Ir. 
Hendro Prastowo dan Ir. Hisar Purba dari IPB dan Ir. 
Ben Phllips Hasibuan dan Ir.Suhud dari UGM. Setelah 
bekerja di Merauke benar juga apa yang dibayangkan 
sebelumnya perihal tantangan yang dihadapi antara 
lain masih sangat terbelakangnya masyarakat sehingga 
susah berkomonunikasi, sulit merubah perilaku dan 
rendahnya etos kerja, wilayah yang belum tertata, 
kesulitan transportasi, penjabat kehutanan yang rendah 
pendidikannya, belum ada kegiatan eksploitasi hutan 
dan lain sebagainya sehingga yang pertama dilakukan 
adalah bagaimana membangun komunikasi dan secara 
bertahap melakukan upaya perubahan perilaku. Hasil 
karya yang monumental hanyalah sempat membangun 
pabrik Minyak Kayu Putih yang bahan bakunya dari 
daun kayu putih dari hutan alam yang tumbuh subur 
disana.

Hanya selama 5 tahun bertugas di sini tanpa bisa 
pulang membawa keluarga ke Jawa untuk kemudian 
pada tahun 1968 dipindahkan ke Samarinda diangkat 
(promosi) menjadi Kepala Dinas Kehutanan pertama 
di Provinsi Kalimantan Timur. Di sinipun mendapat 
tantangan tugas yang tidak ringan yaitu membangun 
organisasi Dinas Kehutanan dan pengisian pejabatnya/
personilnya, menata wilayah, membangun komunikasi, 
mengembangkan kegiatan pengusahaan hutan 
yang dicanangkan dan direncanakan Pemerintah 
sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang 
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam 
Negeri. Banyak sarjana kehutanan yang berpengalaman 
umumnya senang bekerja di PN. Perhutani Kalimantan 
Timur sepertinya enggan untuk diminta pindah ke 
Dinas Kehutanan yang belum ada apa-apanya. Hanya 
ada 3 sarjana kehutanan muda yang bertugas di Dinas 
Kehutanan yaitu Ir. P.Napitupulu, Ir. Mulyadi dan Ir. 
Susilo Mislan, baru kemudian menyusul Ir. Waskito. 
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Pelaksanaan pengusahaan hutan di Kalimantan Timur 
yang proses perijinanannya diputuskan oleh Pusat 
sering terjadi kericuhan dalam pelaksanaan di daerah 
terutama tentang batas-batas wilayah HPH sehingga 
sering terjadi sengketa yang masing-masing HPH 
kebanyakan dibekingi oleh unsur/oknum AD dan 
AL yang sama-sama keras dan merasa berkuasa di 
bawah pimpinan Orde Baru sedangkan kemampuan 
penguasaan teknis di lapangan dari Dinas Kehutanan 
masih sangat terbatas dan Kepala Dinas harus sering 
mondar-mandir ke Jakarta untuk mengikuti rapat-
rapat membahas hal yang dipersengketakan. Beberapa 
konsesi HPH besar di Kalimantan Timur waktu itu 
antara lain De Long Corporation, Georgia Pacific, ITCI, 
Perhutani. Dari rintisan awal HPH hingga berjaya 
menjadi pengekspor logs terbesar di Kalimantan.

Delapan tahun di Kalimantan Timur, pada 
tahun 1976 tuganya dipindahkan ke Jakarta promosi 
menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Kehutanan 
(waktu itu Kepala Dinas Provinsi masih Eselon III 
sedangkan Sekditjen Kehutanan Eselon II). Waktu 
itu masalah pengusahaan hutan sedang booming dan 
semakin banyak peminat/investor untuk berusaha di 
HPH sehingga banyak masalah yang dihadapi untuk 
mengatasinya agar tidak sampai terjadi keributan. 
Penerbitan peraturan dan persyaratan-persyaratan 
serta pengkajiannya untuk memperoleh HPH ditangani 
secara seksama dan dibantu oleh Tim Khusus. Tugas 
lain yang tidak kalah pentinggnya adalah untuk 
penyelenggaraan Kongres Kehutanan Dunia ke VIII di 
Jakarta dengan segala persiapannya yang dimonitor 
FAO hingga berhasil baik.

Enam tahun menjabat Sekretasis Ditjen Kehutanan 
pada tahun 1981 dialihtugaskan menjadi Direktur 
Tertib Peredaran Hasil Hutan, namun tidak lama 
menduduki jabatan ini pada tahun 1982 dipromosi 
menjadi Direktur Jenderal Kehutanan menggantikan 
bapak Soedjarwo.

Pada tahun 1983 dibentuk Departemen Kehutanan 
Jilid II dan yang diangkat menjadi Menteri Kehutanan 
adalah bapak Soedjarwo. Lagi-lagi bapak Soedjarwo 
mempercayainya dengan menunjuknya sebagai 

Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan yang juga 
menghadapi tugas berat pertama menyusun organisasi, 
tata kerja dan pengisian personil Departemen 
Kehutanan dan kosnep-konsep kebijakan untuk 
pengembangan tugas Departemen Kehutanan seperti 
yang diharapkan Pemerintah.

Selama 9 tahun menjabat sebagai Sekretaris 
Jenderal Departemen Kehutanan dengan melayani 
dua Menteri Kehutanan, dapat dikatakan berhasil baik 
tanpa cacat yang berarti sampai saatnya memasuki usia 
pensiun (60 tahun) pada akhir tahun 1992.

Aktivitas organisasi yang dijalaninya di luar 
organisasi instansi Kehutanan adalah pernah menjabat 
sebagai Ketua Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia-
PERSAKI (1984-1990), Ketua Satuan Karya Pramuka 
Wana Bhakti Jakarta (1983-1992), Sekretaris Jenderal 
Kwartir Nasional Pramuka di Jakarta (1993-1998) dan 
Anggota Badan Pendiri Yayasan Sarana Wana Jaya di 
Jakarta (1988-2004) 

Cukup lama (15 tahun) menikmati masa pensiun 
dengan tenang (1992-2007) sebelum akhir hayatnya 
tiba dipanggil menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa 
pada tanggal 16 Desember 2007 setelah sebelumnya 
menderita sakit beberapa waktu dengan dirawat 
di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara dan 
dimakamkan di TPU Tanah Kusir yang tidak lama 
kemudian dipindahkan ke Pemakaman Sandiago Hill 
di Krawang.

Almarhum meninggalkan keluarga seorang isteri 
tercinta Kenwidharti orang Jawa yang lahir di Bali 
dan dinikahi pada tanggal 20 Mei 1962. Bapak ibu 
Sudjono Suryo dikaruniai 4 putera-puteri (3 putera 1 
puteri) yaitu: Diana Rustipurbani, Ari Kuswadhani, 
Priandono Nurhadi, Prasmono Nuryadi; yang telah 
mentas (berkeluarga) semua dengan jumlah cucu 8 
orang semuanya tinggal di Jakarta-Tangerang. Ibu 
Sudjono Suryo dalam keadaan sehat walafiat tinggal 
di Jl. Pejaten Barat No 17 dengan salah satu puteranya 
yang tinggal di rumah dekat ibunya.

Demikian sekitas rangkuman kisah almarhum, 
semoga bisa menjadi teladan generasi penerus.
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1. Prof.Dr.Ir. Sambas Wirakusumah, MSc. (81 
tahun)
a. Lahir di Jambi tanggal 2 Pebruari 1935
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 8 cucu
d. Pendidikan: S1 Kehutanan dari Fakultas 

Pertanian Univ. Indonesia Bogor 1960, S2 dan 
S3 dari University of Nortahun Caroline-USA

e. Jabatan terakhir: Mantan Rektor Pertama 
Universitas Mulawarman dan Kepala Kantor 
Kopertis III Jakarta dsk.

f. Tempat tinggal: Jl.MPR Raya No 5 Cilandak 
Barat Jakarta Selatan 0816717381

g. Kondisi terakhir: agak kurang sehat selama 2 
tahun terakhir

2. Ir. Suhardjo Tjitrowinoto (84 tahun 8 bulan)
a. Lahir: di Madiun tanggal 29 Mei 1931
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 3 anak
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan Fakultas 

Pertanian dan Kehutanan UGM Yogyakarta 
lulus tahun 1963

e. Jabatan terakhir: Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehutanan Lampung

f. Tempat tinggal: Jl.Sapto Pratolo No.5 Rt 003 
Rw 07 Malang Tilp 0341 361154 

3. Drs.Adjis Herdjan (89 tahun 11 bulan)
a. Lahir: Kuningan (Cirebon), tanggal 11 Maret 

1926
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 7 anak, 20 cucu 5 Cicit
d. Pendidikan: SKMA Perjuangan Bogor-Yogya 

(1945-1948),
 Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas 

Pejajaran 1967,
 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian 

(SESKOAK) Lembang 1968
e. Jabatan terakhir: Kepala Kesatuan Pemangkuan 

Hutan Bogor, Veteran Perwira Pejuang Aktif 

Mempertahankan Kemerdekaan RI, Pemegang 
Piagam Bintang Gerilya 

f. Tempat tinggal: Jl. Sekolah Duta V No.1 Pondok 
Indah Jakarta Selatan Tilp. 7652752/7506667 
HP 081399144510

g. Kondisi: sehat walafiat, suka jalan kaki, suka 
makan kepala ayam yang diyakini menyehatkan.

4. Ir. Effendi Bachtiar Hasnan (81 tahun 2 
bulan)
a. Lahir: di Malang (Jawa Timur), tanggal 8 

Desember 1934
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 2 anak, - cucu
d. Pendidikan: Sarjana kehutanan Fakultas 

Pertanian dan Kehutanan UGM tahun 1961
e. Jabatan terakhir: Direktur Umum Perum 

Perhutani dan Direktur Tataguna Hutan Ditjen 
Intag

f. Tempat tinggal: Jl. Jambu No 13 Kampung 
Hutan Ciputat Tilp 7402207

g. Kondisi: sehat, kegemaran main badminton 
hingga tua, sekarang jalan kaki saja

5. Ir. Kaminuddin T.M.Ritonga (81 tahun 10 
bulan)
a. Lahir: di kota kecil Pangururan - P. Samosir 

Sumatra Utara, tanggal 4 Mei 1934
b. Agama: Kristen Protestan
c. Keluarga: 1 isteri, 6 anak, 11 cucu
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan Fakultas 

Pertanian UI Bogor tahun 1961
e. Jabatan terakhir: Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kehutanan Sulawesi Utara
f. Tempat tinggal: Kompleks Kehutanan Jl. 

Meranti II No 5 Pasir Jaya- Bogor KP 16110 Hp 
08161428167

g. Kondisi: sehat walafiat
h. Olah raga: badminton, tenis meja, tenis 

lapangan 
i. Kegiatan setelah pensiun: Komisaris Utama 

HPH HTI di Maluku dan Kalimantan Timur.

Rimbawan Berprestasi dalam Kesehatan 
(Mencapai Usia 80 Tahun atau Lebih)
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Berita Dibuang Sayang dan
Nostalgia Masa Lalu

Oleh: Slamet Soedjono

Mengenang peristiwa-
peristiwa masa lalu yang 

terasa aneh, lucu, mengesankan, 
menggelikan, mengherankan, 
membanggakan, kok bisa terjadi 
dan lain-lain merupakan suatu 
kenikmatan spiritual yang terasa 

penting terutama setelah usia semakin lanjut; sama 
nikmatnya dengan acara-acara reuni yang semakin 
banyak dilakukan orang sebagai curahan emosional 
kegembiraan yang bisa bikin sehat dan awet muda 
sampai orang tidak segan-segan mengeluarkan 
koceknya yang tidak sedikit untuk bereuni di berbagai 
tempat. Ungkapan masa lalu sedikit banyak juga 
mengandung aspek kesejarahan yang perlu diketahui 
dan dikenang oleh generasi muda/penerus.

Kita tidak usah pergi jauh-jauh, melalui rubrik ini 
barangkali dan diharapkan bisa menggelitik rimbawan 
untuk menyampaikan berita nostalgianya atau 
pengalamannya sebagai hiburan yang menyegarkan.
1. Ndoro Sinder Yang Sangat Dihormati

Pada jaman penjajahan Belanda ratusan tahun 
lamanya terutama di abad ke 19 hingga menjelang 
pertengahan abad ke 20, Pemerintah yang berkuasa 
menjalankan pemerintahan yang bersifat autokratis 
dan feodalistis guna memperkokoh cengkeraman 
penjajahannya di Negara yang kemudian hari 
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Berbagai perlakuan politik dilakukannya untuk 
menekan rakyat supaya tetap bodoh, tunduk dan 
patuh kepada perintah/kehendak penguasa, politik 
pemecah belah dan pemberian kekuasaan yang 
berlebih dan fasilitas kehidupan yang mewah kepada 
pejabat pemerintahan/penguasa tertentu, terutama 
yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan 
yang institusinya dapat memberikan penghasilan 
yang besar bagi negara (penjajah) seperti 
perkebunan, kehutanan, pajak, bea cukai, kereta api 

dan Pangreh Praja (Bupati, Patih, Wedono, Asisten 
Wedono dan Mantri Pangreh Praja). Berdasarkan 
ceritera yang penulis mendengarnya langsung dari 
beberapa pelaku sejarah (Sinder Kehutanan jaman 
Belanda/KBKPH sekarang) bahwa gaji seorang 
Sinder Kehutanan pada tahun 1920-1940 berkisar 
antara F 175 – F 375 sedangkan Asisten Wedana 
(Camat) antara F 35 – F 60, Guru lebih rendah 
lagi antara F 10- F 35. Karena itu pejabat Pangreh 
Praja, Guru, Pegawai Pemerintah lainnya apalagi 
Rakyat, sangat menghormati pejabat Kehutanan 
khusunya Sinder dan Mantri yang langsung berada 
di lapangan. Kondisi ini terus berlangsung hingga 
tahun 1962 meskipun gaji Sinder, Camat, Mantri 
Guru relatif sama. Tidak demikian halnya dengan 
keadaan sekarang dimana Jabatan Camat sudah 
mencapai tingkat Eselon III sedangkan Sinder/
KBKPH hanya Eselon V. Tragis kan? Selain gaji 
besar kepada pejabat tersebut di atas juga diberikan 
kewenangan yang besar pula seperti Sinder 
dan Mantri Kehutanan diberikan kewenangan 
kepolisian/penyidikan (menangkap pencuri hasil 
hutan, menahan, menggeledah rumah, menyidik) 
dan bertindak sebagai pembantu jaksa (help 
magistraat) yang berwenang membuat Berita 
Acara Pemeriksaan/Penyidikan Perkara Pidana 
Kehutanan dan meneruskannya ke Kejaksaan 
dengan tembusan ke Asisten Wedana tanpa 
birokrasi yang rumit. Hanya dalam waktu 1-2 bulan 
sudah dapat disidangkan di Pengadilan Negeri dan 
diputus perkaranya; berbeda sekali dengan keadaan 
sekarang dimana kewenangan pejabat kehutanan 
dipreteli bahkan kewenangan memegang senjata 
api untuk keamanan tugasnya serta menambah 
wibawa jabatannya, di beberapa tempat juga 
dicabut. Sebutan ndoro Sinder, di beberapa tempat 
ada yang menyebutnya Ndoro Bos.

2. Keberanian, tingginya rasa tanggung jawab dan 
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semangat berkorban/juang atau keterpaksaan?
Sejak jaman penjajahan Belanda, Jepang, awal 

kemerdekaan hingga tahun Sembilan puluhan bahkan 
sampai sekarang, pejabat teknis kehutanan yang 
diserahi tugas sebagai pemangku/pengelola wilayah 
diwajibkan melakukan tugas perlindungan dan 
pengamanan hutan di wilayahnya, terutama pejabat 
KKPH ke bawah hingga para mandor polisi (polter). 
Yang paling intensif melakukannya ialah para pejabat 
KBKPH (Sinder), KRPH (Mantri), Polisi kehutanan 
Teritorial (Polter) atau dulu disebut mandor polisi, 
penjaga hutan (Boswachter). Di dalam menjalankan 
tugas perlidungan dan pengamanan hutan harus sering 
mengadakan patroli/penjelajahan hutan, penyelidikan, 
siang ataupun malam tergantung besar kecilnya 
tingkat kerawanan hutan di wilayahnya dari ancaman 
pencurian (illegal logging), penjarahan, perambahan, 
kebakaran, perburuan dlsb. Di dalam melakukan tugas 
ini sering terjadi petugas harus berhadapan dengan 
pelaku tindak pidana kehutanan yang harus diringkus/
ditangkap dan dilakukan pemeriksaan awal. Dalam 
upaya penangkapan pelaku ini dan penguasaan barang 
bukti (kayu curian, dan lain-lain) seringkali bahkan 
sebagian besar pelaku melakukan perlawanan bahkan 
menyerang langsung kepada para petugas kehutanan. 
Sejarah panjang telah membuktikan banyak sekali 
petugas kehutanan terutama di Jawa yang menjadi 
korban penganiayaan hingga meninggal dunia, 
belum lagi yang luka parah dan cacat seumur hidup. 
Ceritera tentang pengalaman petugas kehutanan yang 
mengalami peristiwa berhadapan langsung dengan 
pelaku kejahatan yang sekaligus jumlahnya bukan 
hanya 3-5 orang tetapi sampai puluhan orang sedangkan 
petugas kehutanan hanya 1-5 orang tentu cukup banyak 
apalagi tahun enam puluhan-sembilan puluhan dan 
tentu saja semasa krisis politik dan ekonomi 1998-2001.

Penulis sendiri sewaktu menjadi Sinder (KBKPH) 
di daerah hutan jati Gunung Kidul - DIY yang waktu itu 
hutannya masih baik (1958-1960) mengalami kejadian 
yang serupa yaitu seorang diri sewaktu pulang dari 
turni naik sepeda melalui jalan hutan (kanan kirinya 
hutan lebat dan sebagian ada tanaman jati) waktunya 
menjelang magrib. Sedang asyik naik sepeda tanpa 
ada pikiran macam-macam sekitar 100 m didepan 

saya melintas (memotong jalan) orang-orang memikul 
kayu jati ada yang sudah pacakan (square) ada yang 
masih glondongan, ada yang satu orang memikul 
satu batang tapi ada juga yang satu batang dipikul 
2/4 orang. Melihat situasi seperti itu spontan speda 
saya genjot untuk segera menghentikan orang-orang 
tersebut dengan suara keras agar menyerahkan diri 
dan kayunya tanpa ada rasa takut sedikitpun terdorong 
oleh rasa tanggungjawab dan malu kalau tidak bisa 
menangkap 1-3 orang dari mereka karena mereka tahu 
kalau saya ini Sinder yang menguasai wilayah hutan 
yang dicurinya. Karena satupun tidak ada yang mau 
berhenti lalu saya keluarkan tembakan peringatan 
pertama, belum juga berhenti saya keluarkan tembakan 
kedua, baru mereka lari terbirit-birit meninggalkan 
kayu dan alat-alat kerja pemotong kayu (wadung/
kampak dan gergaji tarik kecil). Sesaat hati saya 
merasa lega walau tidak bisa menangkap salah satu-
dua dakwanya tetapi kayu-kayu yang berjumlah banyak 
dapat disita. Mungkin tidak sampai 5 menit kemudian 
mereka bersuara keras mau balik mengambil kayu 
dan peralatannya dan akan menyerbu/menyerang 
saya dengan teriakan “serbu-serbu” padahal cuaca 
sudah remang-remang menjelang gelap. Tanpa berfikir 
menghadapi risiko kematian mereka saya tantang 
untuk maju kalau berani menghadapi kematian dengan 
senjata api saya. Dengan segala doa keselamatan 
yang bisa saya baca dan sempat berpikir kalau peluru 
saya yang tinggal 8 biji habis mau mengandalkan apa 
untuk membela diri sampai saya tergerak mengambil 
2 kampak mereka yang ditinggalkan. Alhamdulillah 
mereka tidak berani menyerbu tapi sayup-sayup mereka 
meninggalkan tempat kejadian berjalan pergi antara di 
antara pohon-pohon jati menuju ke kampung mereka. 
Setelah merenung dan menunggu sendirian akhirnya 
saya tinggalkan pergi menuju ke desa yang tidak jauh 
dari situ dan ada pejabat Mantri Kehutanan. Setelah 
sampai di rumah KRPH langsung ketemu pak Mantri 
yang baru pulang dari hutan. Saya ceritakan kejadian 
yang saya alami dan saya perintahkan malam itu juga 
untuk mengurus kayu-kayu yang ditinggalkan pencuri 
dan saya kirim truk angkutan kayu dinas yang parker/
bermalam di TPN dekat rumah dinas Sinder. Setelah 
pagi harinya Pak Mantri saya minta laporan jumlah 
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kayu yang ditemukan dan diselamatkan, alangkah 
kagetnya saya ketika mendengar dan membaca 
kayu yang ditemukan berjumlah 52 batang ada yang 
benbentuk persegi digotong 4 orang ada yang digotong 
2 orang, berarti jumlah pelaku kurang lebih 60 orang. 
Di samping merenungi kenekatan dan keheranan atas 
keberanian menantang maut tersebut saya bersyukur 
bahwa saya bisa selamat dan ada rasa puas saya bisa 
dan berani menjalankan tugas yang berisiko tinggi 
berkat pembinaan dan pendidikan guru-guru saya 
di SKMA Bogor dan atasan saya di Yogyakarta. Lebih 
puas lagi ternyata kemudian saya sebagai sinder 
disegani bahkan ada yang mengatakan ditakuti oleh 
pencuri kayu dan juga anak buah karena keberanian 
dan tingginya rasa tanggung jawab dalam menjalankan 
tugas, jadi sedikit banyak meningkatkan wibawa 

jabatan sinder di situ (Paliyan). Hikmahnya kemudian 
saya menjadi tahu modus operandi bagaimana mereka 
bisa mencuri kayu beramai-ramai begitu dan akhirnya 
saya dapat melakukan penertiban-penertiban ke dalam 
di samping pendekatan kepada penjabat pemerintahan 
dan pamong desa yang terkait. Pertanyaan seperti yang 
ditulis di judul ini silahkan saja para pembaca menilai 
dan menjawabnya sendiri dan saya yakin banyak pejabat 
kehutanan di tempat lain yang mengalami seperti saya 
atau setidaknya mirip. Kemudian apakah pejabat-
pejabat lapangan sekarang masih mempunyai nyali 
yang besar untuk menghapi risiko tugas pengamanan 
hutan? Syukurlah kalau masih ada apalagi makin kuat.

Siapa menyusul menuliskan pengalaman atau 
pengetahuannya?

Masa kolonial hingga tahun 1945-an, deforestasi di Indonesia mempunyai sejarah panjang, semasa penjajahan Belanda deforestasi terjadi 
karena kebijakan yang mengijinkan penebangan hutan untuk kebutuhan konstruksi, pembuatan kapal, ijin pembukaan lahan untuk kepentingan 
pertanian, yang memaksakan perubahan fungsi hutan menjadi kebun tebu, kopi, nila dan karet (Mursidin et al. 1997). Setelah lebih dari 200 
tahun lamanya hutan alam jati dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memasok bahan baku industri-
industri kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda. Sampai akhir abad ke-18 kondisi hutan jati di Jawa mengalami degradasi yang 
sangat serius, sehingga mulai mengancam kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan kapal kayu yang mengandalkan pasokan kayu jati 
dari kawasan hutan. Selama masa penjajahan Jepang, tidak ada usaha rehabilitasi hutan yang dilakukan, bahkan degradasi hutan semakin 
meningkat dari tahun 1942 sampai 1945. Sebagian besar degradasi pada zaman Jepang disebabkan oleh penebangan hutan jati dan hutan 
alam sebanyak dua kali lipat jatah tebangan tahunan untuk membiayai perang, amunisi mesin perang, menanam tanaman pangan untuk 
mencukupi persediaan makanan bagi tentara Jepang. Sumber: http://bangazul.com/sejarah-pengelolaan-hutan-di-indonesia/
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BERITA DUKA CITA

RENUNGAN
W.S Rendra membaca puisi dalam konser Suluk Hijau di Manggala Wanabhakti

Jakarta, Kamis, 27 Maret 2008.

........ Seringkali aku berkata,
Ketika semua orang memuji milikku
Bahwa sesungguhnya ini hanyalah titipan

Bahwa mobilku hanyalah titipan-Nya
Bahwa rumahku hanyalah titipan-Nya
Bahwa hartaku hanyalah titipan-Nya
Bahwa putraku hanyalah titipan-Nya
Tetapi, mengapa aku tak pernah bertanya: mengapa 
Dia menitipkan padaku ???

Untuk apa Dia menitipkan ini padaku ???
Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan 
untuk milik-Nya itu ???...

Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan 
milikku?
Mengapa hatiku justru terasa berat, ketika titipan itu 
diminta kembali oleh-Nya ?

Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, 
kusebut itu sebagai ujian, 
kusebut itu sebagai petaka,
kusebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan 
bahwa itu adalah derita.

Ketika aku berdoa, kuminta titipan yang cocok dengan 
hawa nafsuku, 
aku ingin lebih banyak harta, 
ingin lebih banyak mobil, 
lebih banyak rumah, 
lebih banyak popularitas, 
dan kutolak sakit, 
kutolak kemiskinan,
Seolah semua “derita” adalah hukuman bagiku.
Seolah keadilan dan kasih-Nya harus berjalan seperti 
matematika: aku rajin beribadah, maka selayaknyalah 
derita menjauh dariku, dan nikmat dunia kerap 
menghampiriku.

Kuperlakukan Dia seolah mitra dagang, dan bukan 
KEKASIH. 
Kuminta Dia membalas “perlakuan baikku”dan 
menolak keputusan-Nya yang tak sesuai keinginanku,

Gusti, padahal tiap hari kuucapkan, “Inna-sholati wa 
nusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin”. 
Hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah… “ketika 
langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan 
sama saja” ........
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