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Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya

karena berkah dan anugerah-Nya, saat ini telah

terbit bulletin SEA FIRES yang diharapkan dapat

menjadi informasi yang bermanfaat bagi

masyarakat luas, baik nasional, regional maupun

internasional.

Redaksi bersedia menerima dan menerbitkan

tulisan baik berupa hasil penelitian, analisis atau

kajian yang berkaitan dengan Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan, selama tulisan

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Bulletin ini menjadi sebuah bentuk apresiasi kami

dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan

serta informasi dalam Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan. Melalui pembuatan Bulletin ini,

kami berharap dapat mengambil peranan dalam

upaya peningkatan penyadaran akan sebuah

informasi.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak

terkait. Kekurangan dan kesalahan dari penulisan

bulletin mungkin masih banyak terlihat di sana-

sini. Maka dari itu, kritik dan saran yang

membangun sangat kami harapkan untuk

membenahi kekurangan dan kesalahan kami dan

menjadikannya lebih baik.

Bogor, Desember 2017
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Peningkatan pertumbuhan penduduk di negara tropis dan sub-tropis sejak tahun 1980-an, telah
menghasilkan peningkatan konversi lahan dan penggunaan sumberday alam, seperti hutan alam tropis dan
ekosistem lainnya. Proses perubahan penutupan lahan telah meningkat akibat ekspansi pemukiman
manusia, pertanian, peternakan, dan agraria serta hutan tanaman. Hal demikian juga terjadi pada awal
abad ini, dengan terciptanya ruangan pemukiman yang hadir untuk menyediakan kebutuhan hidup sebagai
akibat ekspansi populasi dengan cepat yang tersebar sebagian besar pada kawasan hutan yang tidak
terganggu.

Meningkatnya populasi urbanisasi secara global berkombinasi dengan meningkatnya keterhubungan pasar
global, telah melanjutkan pembukaan lansekap alam yang tersisa, yang menjadi cepat pembersihannya
untuk menghasilkan makanan, selulosa dan bahan mentah lainnya seperti minyak kedele dan kelapa sawit.
Selain dampak ekologis, sering kali terjadi lansekap-lansekap ini dipenuhi oleh penduduk asli dan
masyarakat miskin yang cenderung merusak. Di Indonesia, penggunaan api sebagai alat dalam perubahan
penggunaan lahan meningkat penggunaannya sejak tahun 1980an-alat yang ekonomis dan mudah
digunakan pada awalnya digunakan untuk membersihkan biomassa yang tidak dapat dimanfaatkan dalam
rangka persiapan penanaman. Namun, harga penggunaan api adalah tinggi. Hutan tropika basah dan lahan
basash bukan hanya rumah bagi biodiversity yang bernilai tinggi, tetapi juga merepresentasikan simpanan
karbon yang penting. Penggunaan api menghasilkan perusakan terhadap ruang kehidupan dan habitat
(misal species yang dalam kondisi terancam punah) dan merupakan ekosistem yang sangat sensitf
terhadap api. Karbon yang tersimpan dalam ekosistem-ekosistem ini dilepaskan dalam bentuk gas-gas
yang dan aerosol, yang dapat berdampak pada komposisi dan fungsi atmosfir, cuaca dan populasi pada
seluruh wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, pembakaran biomassa vegetasi di Indonesia selama
musim kering dapat melepas jumlah yang sama atau lebih radiasi karbon aktif setiap hari, seperti
pembakaran sumber energi fossil di seluruh wilayah Uni Eropa. Jika karbon ini tidak ditekan melalui peran
vegetasi setelah terbakar, emisi-emisi ini akan berkontribusi secara permanen terhadap peningkatan
dampak gas rumah kaca global dan akahirnya mengakibatkan perubahan iklim.

Peran Pusat Sumberdaya Manajemen Pengendalian Kebakaran - Regional Asia 

Tenggara dalam Meningkatkan Pengetahuan Ilmu Kebakaran untuk

Mengurangi Asap
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Sebagai tambahan, dampak plum asap dari pembakaran vegetasi di permukaan sangat fatal akibatnya
terhadap kesehatan dan ketahanan sumberdaya manusia. Kontaminasi asap dekat permukaan
menghasilkan kosekuensi terhadap kesehatan manusia. Anak-anak dan orang tua, atau khususnya
terhadap manusia yang memerlukan perlakuan khsusus kesehatan seperti penyakit jantung dan
pernapasan, adalah diantara manusia yang terdampak kritis. Meskipun adanya perbedaan model, semua
pihak sepakat bahwa setiap tahunnya ratusan orang di seluruh dunia terkena dampak “premature death”
(kematian dini) sebagai pernafasannya terganggu oleh partikel halus dari kebakaran vegetasi dan
berdampak panjang, termasuk diantaranya adaah kanker paru. Proporsi yang signifikan atas perkiraan
“premature death” (kematian dini) tejadi di Asia Tengara.

Sejak bertahun lalu, sudah muncul pertanyaan tentang mengapa sains dan politik gagal membawa
perubahan nyata meskipun pada sebuah tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dengan jelas, mahasalah
penggunaan api yang berlebihan di Asia Tenggara tidak dapat disamakan diselesaikan hanya melalui
tindakan pemadaman. Pembakaran vegetasi di Asia Tenggara tidak dapat disamakan dengan kebakaran
yang disebabkan oleh manusia dimanapun di dunia. Pembakaran vegetasi dan penggunaan lahan dapat di
regulasi, dikurangi atau bahkan dicegah bila hal ini merupakan tujuan dari seluruh pengambil keputusan.
Namun, ini bukanlah sesuatu masalah, penyelesaian ekonomi yang kompleks dan sosio-politik alami dari
sebuah masalah yang juga akan membutuhkan perhatian politik dan usaha-usaha dalam suatu
pemerintahan yang baik. Sementara, sains telah menyediakan dasar bagi penilaian dari penggunaan api
yang berlebihan, dan masyarakat sipil menekan untuk mendapatkan solusi, membuat jarak tindakan
politik yang efektif menjadi sebuah kelemahan.

Pengenalan RFMRC - SEA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc (Tengah)
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Pusat Sumberdaya Manajemen Pengendalian Kebakaran-Regional Asia Tenggara diimplementasikan sebagai
penghubung antara sains dan kebijakan. Dengan bantuan, Global Fire Monitoring Center (GFMC) of the Max
Planck Institute for Chemistry, yang berlokasi di Universitas Freiburg, Jerman, pusat regional baru akan
dibangun di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (Indonesia). Salah satu yang menjadi tugas dari pusat
ini adalah pembangunan portal informasi online berbasis ilmiah dan best practice yang berasal, yang digunakan
dalam manajemen pengendalian kebakaran. Open akses dan transparan dari dokumentasi yang komphrehensif
ini akan membantu dalam menyediakan dukungan-dukungan nasehat dalam formulasi dan implementasi sektor-
sektor yang relevan dan kebijakan holistik Indonesia. Selanjutnya, pusat akan mempromosikan kerjasama Asia
Tenggara melalui jaringan dan menyiapkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengendalian kebakaran
(khususnya: informasi, pelatihan, pembangunan sumberdaya manusia, dan kapasitas institusi). Pembangunan
pusat regional ini untuk pengendalian kebakaran adalah sebagai tindak lanjut dari kerja desentralisasi GFMC,
yang dibangun di Freiburg tahun 1998. Pembangunan pusat ini di Bogor didasarkan pada pandangan-
pandangan dan pengalaman dari keberhasilan dan kefektifan pusat-pusat di Tenggara Eropa/Selatan, Timur
eropa dan Asia Tengah, yang dibangun antara tahun 2010-2015.

Tujuan proyek adalah pembangunan Pusat Sumberdaya Manajemen Pengendalian Kebakaran-Regional Asia
Tenggara, yang akan berfungsi sebagai pusat regional dari kompetensi manajemen pengendalian kebakaran
sebagai penghubungan antara sains dan kebijakan atau pembangunan kebijakankebijakan inforasi. Dengan
bantuan Global Fire Monitoring Center (GFMC) (Max Planck Institute for Chemistry, c/o University of Freiburg),
pusat regional akan dibangun di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (Indonesia). Tugas utama dari
pusat ini adalah sebagai berikut: (1) Pembangunan portal informasi berbasis internet pada disiplin-disiplin ilmu
terkait; (2) Pembangunan dokumentansi dan portal informasi berbasis web pada kegiatan-kegiatan yang
dipersyaratkan dalam penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam manajemen pengendalian kebakaran dalam
bentuk informasi; (3) Kreasi akses dan interface terhadap produk-produk yang relevan dari institusi tertentu;
(4)Tempat pelayanan bantuan manajemen hutan dan lahan yang lestari dan kebijakan-kebijakan yang relevan;
(5) Kerjasama regional melalui jejaring, (6) Pelatihan dan melanjutkan pelatihan kejuruan dalam bidang
manajemen pengendalian kebakaran. Maksud didirikannya pusat ini adalah untuk berkontribusi dalam
pembuatan keputusan politik dan penyusunan kebijakan yang relecan untuk Indonesia dan negara tetangga
maritim kontinen. Struktur dari pusat kompetensi regional dalam manajemen pengendalian kebakaran
mengikuti desentralisasi kerja GFMC, yang dibangun tahun 1998 di Fire Ecology Research Group of the MPI for
Chemistry, c/o Faculty for Environment and Natural Resources, Freiburg University. Pembangunan pusat
mengikuti pengalamn pembangunan 3 pusat di Tenggara Eropa, Timur Eropa dan Tengah, antara tahun 2010
dan 2015.

Pengenalan RFMRC - SEA kepada Badan Restorasi Gambut (BRG)
Dr. Alue Dohong (Direktur BRG) dan

Hartono Prawiratmadja (Sekretaris BRG)

Penanggung jawab RFMRC - SEA, Prof. Bambang Hero berdiskusi dengan GFMC staff 
dan RFMRC – SEA staff Ati Dwi Nurhayati
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Jakarta, 04 Juli 2017. Upaya pelaksanaan kegiatan diskusi
antar stakeholder dalam pengelolaan kebakaran hutan dan
lahan serta persemian RFMRC-SEA yang digagas oleh Fakultas
Kehutanan IPB dipimpin oleh Prof. Dr. Ir Bambang Hero
Saharjo, M.Agr dan tim RFMRC-SEA (Ati Dwi Nurhayati, S. Hut,
MSi; Robi Deslia Waldi, S.Hut, and Wardana) melakukan
koordiansi dengan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan dipimpin oleh Ir. Raflles B. Panjaitan, M.Sc dan
pejabat di lingkungan PKHL. Dalam rapat koordinasi ini
dibahas tujuan dan luaran yang diharapkan sehingga diperoleh
susunan acara dan para pembicara yang dapat memberikan
pengaruh besar dalam pendirian RFMRC-SEA ini. Kegiatan ini
pula akan dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rapat Koordiansi ini disepakati bahwa tujuan dilaksanakannya
kegiatan diskusi antar stakeholder ini yaitu untuk mengetahui
pandangan peran masing-masing stakeholder dalam upaya
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indoensia.
Pembicara yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut dipilih
berdasarkan kewenangan dan keahlian yang dimiliki dalam
pengendalian kebakaran hutand an lahan. Hal ini dilakukan
agar tamu undangan dapat mengetahui dan memahami
kewenangan yang dimilki pembicara tersebut sehingga tidak
akan menimbulkan pandangan yang salah terhadap upaya
pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi
di Indonesia.

Dalam rapat koordinasi ini pula ada beberapa hal yang
disepakati bersama yaitu surat undangan dan penyebarannya
dilakukan atau dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan serta Lembaga yang akan dijadikan
pembicara utama ialah Asisten Deputi Perkebunan dan
Hortikultura Kemenko Perekonomian, Direktur Perlindungan
Perkebunan Kementan, Badan Restorasi Gambut (BRG),
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN),
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL).
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serta Peresmian Regional Fire Management Resource Center –

Southeast Asia (RFMRC – SEA)
Oleh : Robi Deslia Waldi 



National Inter-Agency Round Table Forest and Land Fire 
Management and Launching Regional Fire Management Resources 

Center – Southeast Asia (RFMRC-SEA)
Oleh: Ati Dwi Nurhayati

Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
menyelenggarakan “National Inter-Agency Round Table Forest and Land Fire Management and Launching Regional
Fire Management Resources Center – South East Asia Region (RFMRC-SEA)” pada tanggal 10 Juli 2017 di Gedung
Manggala Wanabakti Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peresmian RFMRC-SEA, sekaligus
pertemuan dengan para stakeholder yang terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang didanai
oleh Pemerintah Jerman. Pada acara pembukaan ini dihadiri dan diberi sambutan oleh Sekertaris Jenderal KLHK
(Dr. Bambang Hendroyono), Head of Environment Division ASEAN Secreatriat (Mr. Saroj Srisai), Direktur Jenderal
PPI (Dr. Ir. Nur Masripatin M.For. Sc), Direktur Eksekutif GFMC (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), Ambassador of
Germany in Indonesia (Mr. Von Ungern- Sternberg) , dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Kehutanan IPB (Dr. Lailan Syaufina). RFMRC-SEA ini diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekertaris Jenderal KLHK. Pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa
kementerian/Lembaga seperti Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, BMKG,
BRG, KPK, LAPAN, BPPT, Mabes TNI. Selain itu hadir pula GIZ, World Bank, JICA, Monash University, PT. Wana Subur
Lestari, Wetland Internasional Indonesia dan GFMC. Adapun pers yang hadir diantaranya adalah Mongabay.com,
Jakarta post, Ekonomi Hijau, Antara News, Media Indonesia, Eljohnnews dan Worldpronews.

Sambutan Ditjen PPI, Dr. Ir. Nur Masripatin M.For. Sc
menyampaikan bahwa isu kebakaran hutan dan atau lahan
merupakan isu yang paling menantang sehingga dapat
menyebabkan kerusakan hutan sangat luas dan berdampak
sangat besar terhadap sosial masyarakat karena dapat
menyebabkan konflik diantara mereka. Kebakaran hutan dan
atau lahan pada kondisi El-Nino dapat membuat kebakaran
besar seperti yang terjadi di Indonesia. Dalam kondisi tersebut
Indonesia berusaha dengan segala upaya pengendalian
kebakaran hutan dan atau lahan yang dimiliki. Komitmen
besar di era Presiden Jokowi yaitu dilakukan peningkatan
kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan terhadap
kebakaran hutan dan atau lahan.

Pada pertemuan tersebut ambasador Jerman, Mr. Von
Ungern- Sternberg mengatakan, bahwa sangat
mendukung pendirian RFMRC-SEA di Indonesia karena
diharapkan Indonesia dapat mengurangi kejadian
kebakaran hutan maupun lahan, yang tentunya akan
sangat berpengaruh terhadap penurunan emisi karbon
serta mempengaruhi iklim global.
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Eksekutif Direktur GFMC, Prof. Dr. Johann G.
Goldammer menyampaikan bahwa Tujuan RFMRC-SEA
sebagai lembaga independen berfungsi sebagai pusat
kompetensi dan manajemen pengendalian kebakaran
hutan dan atau lahan yang menyediakan data dan
informasi ilmiah untuk pengambilan kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah. Pusat ini akan meningkatkan
pembangunan kapasitas diantaranya yaitu
pengembangan portal informasi berbasis internet
berdasarkan ilmu pengetahuan, pengembangan
dokumentasi berbasis web dan portal informasi
mengenai praktik yang menjadi prasyarat penerapan
prinsip-prinsip ilmiah dalam pengelolaan kebakaran
hutan dan atau lahan, penciptaan layanan informasi dan
promosi baik pemerintah ataupun swasta, promosi
kerjasama internasional terutama dalam pengendalian
kebakaran hutan dan atau lahan di bawah UNISDR
wilayah Asia Tenggara. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
mengajak pemangku kepentingan untuk bersama-sama
bertemu dan saling memberikan informasi sesuai dengan
keahliannya dalam rangka pembentukan RFMRC-SEA ini.

Sekertaris Jenderal KLHK, Dr. Bambang
Hendroyono menyampaikan bahwa RFMRC-SEA
diharapkan dapat menjadi mitra kerjasama dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di
Indonesia, yang berdasarkan ilmu pengetahuan
sehingga dapat mendukung dalam penentuan
kebijakan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

Pada penutupan acara tersebut Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo menyampaikan akan membantu pemerintah dalam
mengimplementasikan kajian ilmiah dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi
pencegahan yang lebih diutamakan. RFMC-SEA tidak hanya bekerja di Indonesia saja tetapi juga di wilayah Asia
Tenggara, yang memiliki kawasan hutan untuk dijaga.
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Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Titik Panas (Hotspot)
Oleh : Robi Deslia Waldi

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK sudah
melakukan antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan meski belum sepenuhnya dapat teratasi dengan baik.
Namun hal ini merupakan langkah yang baik Pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam menakan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
baik yang ditingkat pusat maupun daerah. Pendistribusian sarana dan prasana tersebut dilakukan melalui Manggala
Agni yang berada di masing-masing Daerah operasi (Daops). Selain itu, pelibatan berbagai pihak seperti Pemerintah
Daerah, BNPB, TNI dan POLRI merupakan stimulan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal lain yang dilakukan oleh KLHK selain tindakan nyata dilapangan yaitu
deteksi dini titik panas (Hotspot) melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh.

Titik panas (Hotspot) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang mengindikasikan suatu lokasi yang memiliki
suhu relatif tinggi dibandingkan suhu disekitarnya. Definisi tersebut tertulis dalam pasal 1 angka 9 Permenhut No.P
12//P Menhut-II/2009. Titik panas dapat dideteksi dengan satelit NOAA (National Oceanic and Athmoshperic
Administration) yang dilengkapi sensor AVHRR (Advanced Very Hight Resulation Radiometer). Sensor AVHRR
berdasarkan pancaran energi thermal dari objek yang diamati dari suatu areal yang bersuhu 42°C. Selain satelit NOAA
yang dapat digunakan, data Hotspot dapat diperoleh juga dari Satelit Terra/Aqua-MODIS. MODIS yang dibawa oleh
satelit Terra dan Aqua sebagai salah satu sensor hyperspectral (36 kanal) dengan resolusi menengah (bebrapa kanal
memiliki resolusi 250 m2). Oleh karena itu, penggunaan MODIS di dalam pemantauan kebakaran hutan dan lahan
merupakan sebuah langkah yang harus dikembangkan di masa depan (Solichin 2004).

Regional Fire Management Resource Center – South East
Asia (RFMRC-SEA) yang memiliki kantor di dalam kampus
IPB Dramaga, Bogor melakukan monitoring Hotspot melalui
kanal Hotspot yang disediakan oleh LAPAN (http://modis-
catalog.lapan.go.id/monitoring/). Peneliti Pusat
Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN Dr. Indah Prasasti,
M.S dalam acara Round Table Meeting dan Launching
RFMRC-SEA pada tanggal 10 Juli 2017 di Gedung Manggala
Wanabakti menyampaikan bahwa LAPAN sebagai pusat
teknologi dan data penginderaan jauh memiliki tugas utama
ialah menyediakan data penginderaan jauh berlisensi
pemerintah indonesia bagi seluruh Kementerian/Lembaga,
TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang
mengatur Penginderaan Jauh yaitu Pengadaan data
penginderaan jauh resolusi tinggi untuk Instansi Pemerintah
dan Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh
Lembaga (pasal 18). Selain itu, beliau menyampaikan
Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Aplikasi Kebakaran
Hutan dan atau Lahan sesuai dengan Surat Menteri KLHK
tanggal 20 April 2016 yang menyepakati bahwa data Hotspot
akan diambil dari LAPAN. Hal ini sebagai tindak lanjut
arahan Presiden RI pada Rakornas Pencegahan Kebakaran
Hutan dan Lahan pada tanggal 18 Januari 2016 serta dalam
rangka sinkronisasi penyampaian data Hotspot dan luasan
area bekas kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat.

SEA FIRES
RFMRC – SEA BULLETIN

Juli - September 2017
9

Gambar 1 Sebaran hotspot di Indonesia

Gambar 1 Sebaran hotspot di Provinsi Kalimantan Barat



No Provinsi

Titik Panas (Hotspot) Terra/Aqua (LAPAN)

2016 2017

Apr Mei Jun Jul Ags Sep
Rata-

Rata
Total Apr Mei Jun Jul Ags Sep

Rata-

Rata
Total

1 Kalimantan Barat 0 0 2 20 844 442 218,00 1308 4 8 1 111 123 281 88,00 528

2 Riau 36 14 31 105 679 20 147,50 885 9 4 3 21 16 1 9,00 54

3 Sulawesi Selatan 19 108 69 72 46 41 59,17 355 18 38 8 18 16 53 25,17 151

4 Sumatera Utara 11 8 55 120 107 17 53,00 318 0 0 9 13 7 3 5,33 32

5 Kalimantan Tengah 0 1 1 16 45 123 31,00 186 0 0 1 3 3 44 8,50 51

6
Nusa Tenggara 

Timur
3 0 7 4 47 61 20,33 122 7 20 8 51 92 79 42,83 257

7 Sumatera Selatan 2 0 29 18 78 11 23,00 138 0 1 7 21 12 52 15,50 93

8 Kepulauan Riau 37 28 11 8 23 17 20,67 124 0 0 0 0 0 0 0,00 0

9 Kalimantan Utara 37 1 11 0 46 30 20,83 125 1 1 0 10 14 2 4,67 28

10 Kalimantan Timur 32 12 5 10 35 14 18,00 108 2 1 2 3 20 42 11,67 70

Rata-Rata 17,70 17,20 22,10 37,30 195,00 77,60 61,15 4,10 7,30 3,90 25,10 30,30 55,70 21,07

Total 177 172 221 373 1950 776 3669 41 73 39 251 303 557 1264

Rata-Rata Indonesia 7,71 7,46 10,46 18,93 74,61 30,25 24,90 1,47 2,91 2,68 10,29 15,85 25,15 9,73

Total Indonesia 216 209 293 530 2089 847 4184 50 99 91 350 539 855 1984

Tabel 1 Monitoring Hotspot (titik panas) satelit Terra/Aqua (LAPAN) (confidence level ≥ 80%) periode bulan April –
September pada tahun 2016 – 2017 di 10 provinsi tertinggi Hotspot pada tahun 2016
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Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan RFMRC-SEA dari bulan April-September dengan membandingkan titik
panas (Hotspot) tahun 2016 dan 2017 di 10 provinsi tertinggi Hotspot pada tahun 2016 yang tersaji pada Tabel 1
dapat dijelaskan bahwa titik panas (Hotspot) satelit Terra/Aqua (LAPAN) confidance level ≥ 80% terdeteksi Hotspot
pada tahun 2016 terbanyak berturut-turut terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera
Utara, dan Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan pada tahun 2017.

Hal lain terjadi berbeda pada daerah-daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua yang mengalami
peningkatan jumlah titik panas (Hotspot) dari tahun 2016 ke tahun 2017 seperti yang tersaji pada Tabel 2 periode
bulan April – September pada tahun 2016 – 2017 di 10 provinsi tertinggi Hotspot pada tahun 2017. Ini menjadi
sebuah penomena baru yaitu Indonesia Bagian Barat mengalami penuruan jumlah titik panas (Hotspot) tetapi
Indonesia Bagian Barat mengalami peningkatan jumlah titik panas (Hotspot).

Hal ini terjadi dikarenakan pada bulan tersebut berdasarkan laporan hasil analisis curah hujan dan sifat hujan bulan
juli 2017 dari BMKG (http://www.bmkg.go.id) memiliki curah hujan yang tergolong menengah (150-200) mm hampir
disemua wilayah Indonesia Bagian Barat, hanya beberapa wilayah yang memiliki curah hujan tergolong rendah (300 -
400) mm dan tinggi (50 - 100) mm.

Sumber : http://sipongi.menlhk.go.id/Hotspot/matrik_tahunan

RFMRC-SEA yang memiliki salah satu tujuannnya dibidang pencegahan dan penyebaran informasi deteksi dini melalui
titik panas (Hotspot) sebagai informasi dini yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, karena tidak dapat dipungkiri
bahwa teknologi penginderaan jauh telah memberikan sumbangan informasi yang sangat berharga bagi kepentingan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Disamping itu, pada pelaksanaan dilapangan, keakuratan proses deteksi akan menentukan anggaran, aksesibilitas
ground check, dan kelancaran pada saat pemadaman serta kebutuhan investigasi dalam kasus pelanggaran hukum
lingkungan. Jika sistem deteksi dini dapat dijalankan secara efektif dan benar maka dapat membantu dalam upaya
pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan ataupun tidak akan
terjadi terus-menerus.



Tabel 2 Monitoring Hotspot (titik panas) satelit Terra/Aqua (LAPAN) (confidence level ≥ 80%) periode bulan April –
September pada tahun 2016 – 2017 di 10 provinsi tertinggi Hotspot pada tahun 2017

Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui titik panas (Hotspot) yang paling efektif dilakukan yaitu
dengan menjalin komunikasi dan kerjasama kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pendampingan petani yang
melakukan perladangan menetap ataupun berpindah agar melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB). Hal ini
perlu terus-menerus disosialisasikan dan didampingi agar masyarakat tidak beralih kembali ke tradisi yang turun-
temurun tersebut (membuka lahan dengan cara dibakar).

Selain itu, masyarakat dapat dilibatkan dalam pelaporan kondisi lapang apabila meangetahui adanya kebakaran
sebelum kebakaran tersebut meluas ke area lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mongabay Indonesia
(http://www.mongabay.co.id/2016/11/10/norh adie-karben-aktivis-tani-yang-lakukan-praktik-penanaman-padi-
tanpa-bakar-di-lahan-gambut/) bahwa pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) ini dilakukan oleh Norhadie Karben
seorang aktivis tani yang mempraktekkan pengelolaan lahan tanpa bakar diwilayah gambut Kuala Kapuas provinsi
Kalimantan Tengah. Norhadie Karben bersama sembilan orang petani lainnya yang tergabung dalam kelompok Tani
Karya Sakti yang berupaya mencari berbagai cara guna menemukan metode terbaik untuk menanam padi dilahan
gambut, tanpa membakar.

Sumber : http://sipongi.menlhk.go.id/Hotspot/matrik_tahunan
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No Provinsi

Titik Panas (Hotspot) Terra/Aqua (LAPAN)

2016 2017

Apr Mei Jun Jul Ags Sep
Rata-

Rata
Total Apr Mei Jun Jul Ags Sep

Rata-

Rata
Total

1 Kalimantan Barat 0 0 2 20 844 442 218,00 1308 4 8 1 111 123 281 88,00 528

2 Nusa Tenggara 

Timur

3 0 7 4 47 61 20,33 122 7 20 8 51 92 79 42,83 257

3 Sulawesi Selatan 19 108 69 72 46 41 59,17 355 18 38 8 18 16 53 25,17 151

4 Nusa Tenggara 

Barat

0 0 1 0 3 8 2,00 12 1 0 16 17 34 82 25,00 150

5 Papua 0 5 0 5 3 0 2,17 13 0 4 3 1 93 15 19,33 116

6 Aceh 19 6 15 37 21 5 17,17 103 0 6 14 37 7 2 11,00 66

7 Sumatera Selatan 2 0 29 18 78 11 23,00 138 0 1 7 21 12 52 15,50 93

8 Kalimantan Timur 32 12 5 10 35 14 18,00 108 2 1 2 3 20 42 11,67 70

9 Kalimantan Tengah 0 1 1 16 45 123 31,00 186 0 0 1 3 3 44 8,50 51

10 Jawa Timur 6 13 7 0 0 2 4,67 28 0 0 2 5 13 33 8,83 53

Rata-Rata 8,10 14,50 13,60 18,20 112,20 70,70 39,55 3,20 7,80 6,20 26,70 41,30 68,30 25,58

Total 81 145 136 182 1122 707 2373 32 78 62 267 413 683 1535

Rata-Rata Indonesia 7,71 7,46 10,46 18,93 74,61 30,25 24,90 1,47 2,91 2,68 10,29 15,85 25,15 9,73

Total Indonesia 216 209 293 530 2089 847 4184 50 99 91 350 539 855 1984
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Gambar 3 Monitoring hotspot (titik panas) satelit Terra/Aqua 
(LAPAN) (confidence level ≥ 80%) periode bulan April –

September pada tahun 2016 – 2017 di 10 provinsi tertinggi 
hotspot pada tahun 2016

Gambar 4 Monitoring Hotspot (titik panas) satelit Terra/Aqua 
(LAPAN) (confidence level ≥ 80%) periode bulan April –

September pada tahun 2016 – 2017 di 10 provinsi tertinggi 
Hotspot pada tahun 2017

http://www.mongabay.co.id/2016/11/10/norh
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Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Titik Panas (Hotspot) Asia Tenggara
Oleh : Robi Deslia Waldi

Gambar 1 Monitoring hotspot (titik panas) Asia Tenggara satelit 
Terra/Aqua MODIS C6 (NASA) (confidence level C (%) ≤ 29 %) periode 

bulan Januari – Desember pada tahun 2016 – 2017

Gambar 2 Monitoring hotspot (titik panas) Asia Tenggara satelit 
Terra/Aqua MODIS C6 (NASA) (confidence level 30 % ≤ C (%) ≤ 79 %) 

periode bulan Januari – Desember pada tahun 2016 – 2017

Gambar 3 Monitoring hotspot (titik panas) Asia Tenggara satelit 
Terra/Aqua MODIS C6 (NASA) (confidence level C ≥ 80%) periode bulan 

Januari – Desember pada tahun 2016 – 2017

Source Link: NASA FIRMS (https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-
time/firms)

Source Link: NASA FIRMS (https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-
time/firms)

Source Link: NASA FIRMS (https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-
time/firms)

Regional Fire Management Resource
Center – Southeast Asia (RFMRC –
SEA) yang memiliki peranan dalam
kegiatan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan di kawasan Asia
Tenggara sudah melakukan
monitoring hotspot sejak didirikan
pada bulan Juli 2017. Selain itu,
RFMRC – SEA melakukan
pengumpulan data Hotspot di
kawasan Asia Tenggara sebagai
upaya melengkapi ketersediaan data
untuk sebuah penelitian.

Hotspot kawasan Asia Tenggra
diproleh datanya dari TERRA/AQUA
(NASA) Satellit MODIS (Moderate
Resolution Imaging
Spectroradiometer). Hotspot ini
sebagai salah satu tindakan deteksi
dini dalam pencegahan terjadinya
Kebakaran Hutan dan pengungkapan
titik terjadinya kebakaran hutan
berdasarkan history hotspot
didaerah tersebut.

Berdasarkan gambar 1, 2, dan 3
dapat dilihat bahwa Hotspot terjadi
peningkatan jumlah hotspot di
Negara Laos dengan angka yang
sangat signifikan peningkatannya
dan rata-rata peningkatannya terjadi
pada Bulan Oktober, November, dan
Desember. Hal ini dapat terjadi
dikarenakan faktor suhu di Negara
tersebut tinggi.

Penggolongan confidance dibagi 3
diantaranya ≤ 29 %, 30 % ≤ C (%) ≤
79 %, dan ≥ 80%. Dari ketiga
confidance tersebut confidence level
30 % ≤ C (%) ≤ 79 % merupakan
confidance dengan penyebaran
Hotspot tertinggi.

https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms
https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms
https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms


Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dengan UNESCO
Oleh : Ati Dwi Nurhayati

Dalam rangka kerjasama penelitian dengan UNESCO, telah dilakukan penelitian pada tiga
Provinsi yang mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan yang parah pada tahun
2015 yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi.

Provinsi Kalimantan Tengah

Lokasi yang dipilih di Kalimantan tengah adalah
Desa Kalampangan dan Desa Tumbang Nusa.

Desa Kalampangan merupakan salah satu
kelurahan yang terletak di Kecamatan Sebangau
Kota Palangka Raya. Masyarakat desa
kalampangan mayoritas berasal dari para
transmigran dengan mayoritas suku jawa.

Penduduk desa ini memiliki mata pencaharian
sebagai seorang petani. Sebagian para petani di
desa kalampangan melakukan penyiapan lahan
dengan cara membakar. Abu dari hasil
pembakaran akan ditanami dengan tanaman
yang akan ditanam.

Namun demikian kebakaran hutan yang terjadi
di palangkaraya pada tahun 2015 memberikan
dampak yang besar bagi masyarakat, kerugian
yang dirasakan oleh para petani tidak hanya
dari segi kesehatan saja tetapi dari segi
ekonomi. Masyarakat tidak dapat merasakan
hasil panen karena tanaman menjadi mati
sehingga tidak ada tanaman yang dapat dijual
untuk mendapatkan uang yang menjadi
kebutuhan sehari-hari. Jarak pandang menjadi
penghambat yang cukup besar bagi masyarakat
untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Hasil penemuan di lapangan terdapat satu warga desa yang menyiapkan lahannya tanpa pembakaran.
Penyiapan lahan yang dilakukan adalah dengan menambahkan tanah subur, pupuk dan dolomit agar
unsur hara mineral yang dibutuhkan tanaman dapat tercukupi. Hasilnya sangat bagus, adapun tanaman
yang ditanam meliputi tanaman kayu maupun pertanian. Tanaman kayu terdiri dari jelutung, gaharu,
rambutan dan nangka. Lahan pertanian terdiri dari cabai,jagung dan singkong.
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Desa tumbang nusa merupakan salah satu desa
yang terletak di Kecamatan Jabiren Kabupaten
Pulang Pisau. Masyarakat tumbang nusa
merupakan masyarakat asli dari suku dayak.

Mayoritas masyarakat desa tumbang nusa menjadi
seorang nelayan untuk mecukupi kehidupan
sehari-hari. Masyarakat tersebut menganggap
bahwa lahan gambut merupakan lahan yang tidak
cocok untuk ditanami. Hanya beberapa orang saja
yang melakukan penanaman pada lahan gambut
tersebut.

Dampak kebakaran pada tahun 2015 sangat
dirasakan oleh masyarakat desa tumbang nusa.
Masyarakat mengaku bahwa kejadian kebakaran
yang terjadi bukan karena ulah masyarakat
melainkan mendapat kiriman api dari lahan yang
sudah terbakar sebelumnya.

Dampak yang dirasakan berupa sesak napas dan
jarak pandang yang sangat terbatas dikarenakan
asap yang sangat tebal sehingga masyarakat
menjadi jera untuk menyiapkan lahan dengan
pembakaran dan juga mereka meyakini bahwa
lahan gambut merupakan lahan yang tidak cocok
untuk ditanami tanaman pertanian maupun
tanaman kayu.

Provinsi Jambi

Pada tanggal 29 juli – 3 Agustus mengadakan
kunjungan lapangan ke Jambi. Adapun salah satu
lokasi penelitian adalah di Desa Sinar Wajo
Kabupaten Tanjabtim, dimana desa tersebut
mengalami kebakaran hutan/lahan yang cukup
parah pada tahun 2015.

Kegiatan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang sudah dilakukan masyarakat desa
tumbang nusa adalah dengan memasang sumur-sumur bor dengan jarak 100 meter setiap sumur bornya,
yang mendapatkan dana dari Badan Restorasi Gambut (BRG). Kedalaman yang didapati dari sumur
tersebut sekitar 20m.
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Pada tanggal 27 Juli 2015 terjadi kebakaran di desa tersebut seluas 10 ha. Proses pemadaman kebakaran
pada saat itu dibantu oleh manggala agni, BNPB dan masyarakat lokal setempat.

Pemadaman dilakukan dengan menggunakan bom air dari helikopter yang dikirimkan BNPB, serta
penyemprotan air secara langsung pada gambut yang terbakar. Kebakaran hutan inipun berhasil
dipadamkan dalam waktu 2 hari 2 malam. Terdapat indikasi lahan tersebut dibakar dengan sengaja,
terdapat pondokan-pondokan yang ditinggalkan bahkan ada yang sedang dibangun.

Selain itu, terdapat pula bibit pinang yang baru ditanam serta ditemukan pula polybag-polybag berisi
anakan semai pinang pada lahan bekas terbakar tersebut.

Dampak kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 menyebabkan warga setempat menjadi jera dan lebih
berhati-hati apabila terjadi kebakaran terutama di wilayahnya.

Dampak yang sangat dirasakan dari kebakaran besar pada tahun 2015 antara lain adalah, tidak
berbuahnya tanaman kebun seperti pinang dan sawit yang mereka tanam. Mata pencaharian masyarakat
Desa Sinar Wajo ini sebagian besar adalah petani, dimana jenis yang ditanam adalah pinang dan sawit.
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Provinsi Riau

Lokasi penelitian di Provinsi Riau ini adalah di Desa Sungai Rawa, Desa Rawa Mekar Jaya, dan Dusun
Penyengat Desa Jempal. Desa Sungai Rawa didominasi oleh suku Melayu dan Jawa sedangkan Desa Rawa
Mekar Jaya dan Dusun Penyengat didominasi oleh beragam suku. Jenis tanaman yang utama diusahakan di
ketiga desa tersebut adalah sagu dan diikuti dengan karet dan kelapa sawit. Sagu merupakan mata
pencaharian utama.

Penduduk lokal masih menggunakan api dalam penyiapan lahannya, mereka menganggap hal tersebut
merupakan cara yang dilakukan sejak dulu dan turun menurun. Menurut mereka api baik untuk titik awal
tanaman sagu, karena akan membersihkan hama dan penyakit dari permukaan tanah, serta akan
memberikan pupuk alami yang baik yang berasal dari abu kaya mineral akibat pembakaran vegetasi
sehingga bisa menunjang pertumbuhan sagu mereka.

Namun sayangnya, situasi berubah karena perusahaan besar seperti perkebunan kelapa sawit dan
perusahaan industri datang ke lahan mereka dan mendirikan kanal besar dengan menggali dan
membersihkan kawasan hutan di dekat sungai. Akibatnya, permukaan air tanah di lahan masyarakat di
sekitar perusahaan berkurang dan membuat gambut kering dan peka terhadap kebakaran. Situasi yang
berubah ini menyebabkan masalah serius bagi masyarakat lokal karena tanah mereka yang biasanya aman
dari api liar menjadi mudah terbakar. Inilah salah satu alasan mengapa banyak api besar yang terjadi di
lahan mereka tidak dapat berhenti dengan mudah dan akhirnya membakar perkebunan mereka di daerah
yang luas karena mereka tidak dapat menghentikannya.

Masalah besar kemudian muncul karena mereka tidak mendapat keuntungan, karena sebagian besar
tanamananya seperti Sagu, telah dihancurkan oleh api dan mereka tidak punya uang untuk mendirikan
perkebunan baru. Sayangnya, tidak ada bantuan dari pemerintah dan akhirnya mereka menantang hidup
mereka di sungai melalui penangkapan ikan atau mendapatkan ikan, dan produk lainnya dari sungai. Bagi
orang yang memiliki lebih banyak uang, mereka bisa menanam komoditas pertanian lainnya seperti karet
atau kelapa sawit atau menanam daerah yang terbakar dengan nanas. Selain itu juga, pada desa Rawa
Mekar Jaya sudah terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).
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Perguruan Tinggi yang hadir pada pertemuan
tersebut adalah IPB, UGM dan Universitas
Andalas. Selain itu hadir pula Institute of
Islamic Understanding Malaysia (IKIM) dan
People’s Movement to Stop Haze (PM. Haze).
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Dr.
Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc dan Divisi
Lingkungan ASEAN Secretariat hadir sebagai
keynote speaker.

Forum ini diadakan dalam rangka
menampilkan hasil proyek penelitian dari
berbagai pihak yang mengkaitkan pada
deklarasi universal tentang bioetika dan hak
asasi manusia serta deklarasi mengenai
prinsip-prinsip etika terkait dengan perubahan
iklim. Hal ini bertujuan untuk merumuskan
perdebatan mengenai polusi kabut. UNESCO
akan menggabungkan gagasan atau pemikiran
yang dihasilkan dari diskusi pada forum ke
dalam sebuah dokumen untuk menghasilkan
rekomendasi berdasarkan fakta-fakta lapangan
untuk kepentingan aktor dan stakeholeders
yang relevan.

Puncak Kerjasama dan Pengembanagan Ilmu Pengetahuan dengan UNESCO

Kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan antara UNESCO dan IPB, berakhir di
bulan November 2017 dan puncak kerjasama ini
adalah dengan diadakannya pertemuan di Jakarta pada
tanggal 6 - 7 Desember 2017. Pertemuan ini berjudul
Forum Komite Bioetika Nasional mengenai Polusi
Asap Lintas Negara: Mencari solusi melalui
Perspektif Bioetika dan Ilmu Pengetahuan
Berkelanjutan, mengundang semua pihak yang
melakukan kerjasama penelitian dengan UNESCO.



Membangun Jaringan RFMRC – SEA di Tingkat Internasional
Oleh : Bambang Hero Saharjo

Jaringan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan dalam membangun
kerja sama dengan dunia internasional yang sangat dibutuhkan dalam peningkaatn kapasitas dan
kapabilitas sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini perlu dilakukan agar informasi terkait
pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan
dan menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi setiap tahunnya. RFMRC – SEA
melalukan pengembangan informasi dengan membangun jaringan yang intensif dengan ikut berkiprah di
tingkat Internasional, sehingga kehadirannya diharapkan merupakan bagian penyelesaian masalah
kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan-kegiatan Internasional yang diikuti oleh RFMRC – SEA, di antaranya:

Pertemuan ilmiah Internasional ini, untuk
pertama kalinya Regional Fire Management
Resource Center – Southeast Asia (RFMRC-SEA)
diperkenalkan dalam forum tersebut, baik secara
oral maupun dengan menggunakan media poster.
Respon panitia utama yang berasal dari University
of Maryland yang di dukung oleh NASA sangat
positif dan berharap RFMRC-SEA punya peran
strategis dan menjadi jembatan antara akademisi
dan kebijakan. Pertemuan ini dihadiri berbagai
negara dari USA, France, ASEAN, Asia Selatan, dan
lain-lain.

 International Regional Science Meeting on Cover/Land Use Change in
South/Southeast Asia, Chiangmai, Thailand, 17-19 July 2017
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 Ikatan Professor Indonesia-Malaysia Forum (IPIMA), Universiti Putra Malaysia
(UPM), Kuala Lumpur, Malaysia, 6-9 November 2017

Pertemuan IPIMA ini kembali mengenalkan
Regional Fire Management Resource Center –
Southeast Asia (RFMRC-SEA) melalui oral
presentasi tentang latar belakang, maksud dan
tujuan berdirinya, manfaat yang diharapkan, serta
pentingnya keberadaannya sebagai jembatan
penghubung antara akademisi dan kebijakan.
Pertemuan IPIMA diseleng garakan oleh Majelis
Profesor Negara (MPN), Dewan Guru Besar Institut
Pertanian Bogor (DGB-IPB), Universitas Putra
Malaysia (UPM), Asosiasi Profesor Indonesia (API).
Peserta dihadiri oleh Guru Besar dan Staf Pengajar
IPB (sekitar 86 orang), Staf pengajar UPM, Staf
Pengajar Perguruan Tinggi Indonesia lain
Indonesia (ada 16 PT), diperkirakan sekitar 200
orang. Kegiatan diselenggarakan di Universitas
Putra Malaysia (UPM).



Pertemuan ini secara ringkas telah diperkenalkan telah berdirinya Regional Fire Management Resource
Center – Southeast Asia (RFMRC-SEA) saat paparan sedang berlangsung. Pertemuan ini merupakan suatu
seri kegiatan pelatihan kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh Charles Darwin University
yang didanai oleh Pemerintah Australia. Peserta pelatihan berasal dari berbagai instansi di Indonesia.
Selain pertemuan di kelas juga diadakan kunjungan lapangan.

 Australia Awards Short Course on Integrated Fire Management in Indonesia,
Charles Darwin University, Darwin, 19-24 November 2017
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Peran Curah hujan terhadap Penurunan Hotspot Kebakaran Hutan 

dan Lahan Tahun 2016
Oleh : Wela Alfa Velicia dan Bambang Hero Saharjo 

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan fenomena baru bagi beberapa wilayah Indonesia, seperti
di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Wilayah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan
Tengah merupakan beberapa provinsi yang hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Provinsi-provinsi tersebut ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015)
sebagai provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Keempat provinsi tersebut
mempunyai jumlah hotspot yang tinggi dan berada di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar yang
cukup luas sehingga dapat mengakibatkan bencana kabut asap apabila terjadi kebakaran hutan dan
lahan.

Frekuensi dari kejadian kebakaran hutan dan lahan disetiap tahunnya tidak selalu sama. Hal tersebut
dapat terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya
faktor alami dan faktor manusia. Iklim merupakan salah satu faktor alami yang dapat menyebabkan
terjadinya suatu kebakaran hutan, karena kondisi iklim (suhu, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan
angin) dapat mempengaruhi tingkat kekeringan bahan bakar permukaan, banyaknya oksigen yang ada,
dan kecepatan penyebaran api (Syaufina 2008). Satelit Terra dan Aqua melalui sensor MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer) dapat digunakan untuk mengetahui data titik panas (hotspot)
yang mendeteksi suatu lokasi tertentu pada saat tertentu.

Informasi jumlah titik panas (hotspot) yang memilki peluang sebagai titik terjadinya kebakaran hutan
dan lahan yang didapatkan dari penginderaan jauh melalui satelit Terra dan Aqua MODIS. Informasi
titik panas (hotspot) dapat memberikan informasi awal sebagai deteksi dini mengenai indikasi
terjadinya kebakaran hutan dna lahan. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari unsur iklim, terutama
curah hujan terhadap terjadinya kebakaran hutan dapat diketahui dengan mencari hubungan antara
hotspot dengan kondisi curah hujan, sebagai suatu indikator terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan
antara hotspot dengan curah hujan terhadap terjadinya
penurunan hotspot di Indonseia tahun 2016 yang
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
pengaruh curah hujan terhadap distribusi dan
kemunculan titik panas yang menjadi suatu indikator
terjadinya kebakaran hutan.

Sumber: tree-forest-stump-smoke-autumn-fire-1095322-pxhere.com



Rumusan Masalah
Penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 yang dapat kita lihat melalui satelit Terra dan
Aqua MODIS dari jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 50% di tahun 2015 yang berjumlah
137 466 menjadi 16 416 pada tahun 2016. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai hubungan antara
hotspot dan curah hujan dengan tejadinya kebakaran hutan di Indonesia tahun 2016. Oleh karena itu,
pertanyaan utama dari penelitian ini apakah turunnya angka kejadian kebakaran hutan dan lahan juga
dipengaruhi oleh curah hujan.

METODE

Alat dan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat komputer dengan perangkat lunak berupa
Microsoft Excel, MINITAB 16 dan Arc Map GIS 10.1. Bahan yang digunakan terdiri atas peta administrasi
(Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah), data
sebaran titik panas (hotspot) periode tahun 2015 – 2016 yang diperoleh dari NASA MODIS hotspot dataset
(http://earthdata.nasa.gov), dan data curah hujan periode tahun 2015 – 2016 yang diperoleh dari Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis data yang pertama
dilakukan pemetaan sebaran hotspot di Wilayah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan
Tengah periode tahun 2015 – 2016 dengan menggunakan data hotspot MODIS dengan tingkat kepercayaan ≥
80% yang diolah menggunakan perangkat lunak Arc Map GIS 10.1. Setalah itu data curah hujan direkapitulasi
berdasarkan bulan per tahunnya menggunakan software Ms.Excel. Data titik panas dan curah hujan yang telah
direkapitulasi berdasarkan bulan setiap tahunnya kemudian dilakukan uji korelasi dan analisis P-Value pada
software MINITAB 16 untuk mengetahui adanya pengaruh curah hujan dengan titik panas serta signifikan
atau tidaknya hubungan antara curah hujan dengan jumlah deteksi titik panas.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Hotspot

Kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi setiap tahunnya di Indonesia, terutama sering terjadi di Pulau
Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) dan Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan
Sumatra Selatan). Keempat provinsi tersebut termasuk wilayah yang sering menyumbangkan hotspot di
Indonesia. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya hotspot yang ditemukan tersebar di keempat provinsi
tersebut oleh satelit.

Berdasarkan data hotspot yang terpantau dari satelit TERRA-AQUA dapat diketahui bahwa selama rentang
waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2016, negara Indonesia selalu dijumpai kemunculan titik panas
dengan kepadatan yang tidak sama setiap tahunnya. Pada Gambar 1 menunjukan jumlah hotspot yang
ditemukan di keempat provinsi tersebut adalah 36 747 titik (2015) dan 2 265 titik (2016).
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Gambar 1 Jumlah hotspot di ke-empat provinsi

Hasil perhitungan jumlah hotspot diuraikan pada
Tabel 1 yang tersebar di Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatra Selatan pada
tahun 2015. Kemunculan hotspot terbanyak tahun
2015 berada pada bulan September sebanyak 15
197 titik, diikuti bulan Oktober dan Agustus
sebanyak 13 045 dan 4 983 titik. Jumlah terendah
kemunculan hotspot berada pada bulan Desember
dan Januari dimana hanya ditemukan 27 dan 44
titik. Kemunculan hotspot terbanyak tahun 2016
berada pada bulan Agustus sebanyak 1 266 titik,
diikuti bulan September sebanyak 468. Jumlah
terendah kemunculan hotspot berada pada bulan
November dan Desember dimana tidak ditemukan
hotspot sama sekali di keempat provinsi tersebut.

Provinsi

Tahun

2015 Jumla
h

2016
Jumlah

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Augst Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Augst Sept Okt Nov Des

Kalimantan 
Barat

1 5 10 1 4 11 364 1690 2075 345 14 1 4521 2 0 2 0 0 1 9 657 334 23 0 0 1028

Kalimantan 
Tengah

8 1 1 0 5 8 150 2098 6004 5295 291 15 13876 0 2 2 0 1 1 5 39 102 26 0 0 178

Riau 29 206 262 54 16 182 995 365 722 256 2 2 3091 1 46 146 123 5 15 54 518 12 33 0 0 953

Sumatera 
Selatan

6 6 3 5 49 44 236 830 6396 7149 526 9 15259 1 1 0 3 0 16 10 52 20 3 0 0 106

Jumlah 44 218 276 60 74 245 1745 4983 15197 13045 833 27 36747 4 49 150 126 6 33 78 1266 468 85 0 0 2265

Tabel 1 Jumlah titik panas (Hotspot) di empat provinsi tahun 2015 dan 2016

Sumber: Hasil Pengelolaan Data



Jumlah hotspot bervariasi pada setiap bulannya menurut kondisi cuaca dan iklim yang ada di lokasi
tersebut. Kondisi cuaca di lokasi terjadinya hotspot sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah
hotspot dan penyebarannya kedaerah lain. Musim kemarau yang ditandai dengan rendahnya jumlah curah
hujan bulanan berpengaruh terhadap jumlah hotspot. Semakin kering suatu daerah maka hotspot akan
meningkat dan sebaliknya (Solichin 2004). Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaufina (2008) yang
menyampaikan bahwa kekeringan berhubungan erat dengan kejadian kebakaran hutan yang besar
dibeberapa tempat di bumi. Kekeringan menyebabkan kadar air vegetasi turun sehingga dapat
menyebabkan tanaman mati, kayu besar kehilangan kadar air dan potensi kebakaran menjadi tinggi.

Tahun 2015 hotspot mulai banyak dijumpai pada bulan Juli sampai November dalam jumlah yang cukup
banyak dikarenakan bulan-bulan tersebut merupakan iklim kering (musim kemarau). Hotspot mencapai
nilai yang sangat tinggi pada bulan-bulan yang mempunyai curah hujan rendah (Sulistiyowati 2004).
Menurut Erica (2006) tingginya jumlah hotspot pada musim kemarau tersebut menunjukkan adanya
hubungan bahwa pada bulan-bulan kering memiliki potensi sebagai penghasil hotspot. Pada bulan-bulan
itu juga biasanya kebakaran hutan dan lahan sering terjadi.

Pengaruh Curah Hujan Terhadap Jumlah Hotspot

Curah hujan merupakan unsur iklim yang memiliki korelasi tinggi dengan kejadian kebakaran hutan dan
merupakan faktor yang paling tinggi dalam menentukan akumulasi bahan bakar (Syaufina 2008). Masing-
masing daerah di Indonesia memiliki akumluasi jumlah hotspot dan curah hujan yang berbeda. Menurut
Mackinno et al. (1997) dalam Hadiwijoyo (2012), bulan basah ditandai dengan curah hujan >200
mm/bulan, sedangkan bulan kering ditandai oleh curah hujan <100 mm/bulan.

Kalimantan Barat memiliki musim kering (kemarau) mulai bulan Juli dengan adanya penurunan jumlah
curah hujan hingga bulan September pada tahun 2015 dan terjadi pada bulan Juli sampai bulan Agustus di
tahun 2016. Gambar 2a menunujukan Kalimantan Barat mulai bulan Juli memiliki curah hujan sebesar 187
mm, bulan Agustus sebesar 78.7 mm dan bulan September semakin menurun menjadi 52.6 mm. Berbeda
dengan tahun 2016 puncak musim kering terjadi pada bulan Agustus dengan 1.5 mm, dan terjadi kenaikan
jumlah curah hujan pada bulan selanjutnya. Tetapi pada bulan September didapatkan data kenaikan
jumlah hotspot seiring dengan kenaikannya jumlah curah hujan. Hal ini terjadi karena pada bulan
September memiliki jumlah curah hujan harian yang tinggi yaitu pada tanggal 3 September 2016 sebesar
72 mm dan 21 September 2016 sebesar 58 mm sehingga menyebabkan curah hujan bulanan bulan
September menjadi tinggi. Sementara hari lain di bulan September mempunyai nilai curah hujan yang
rendah yang menyebabkan hotspot menjadi tinggi.

Gambar 2b menjelaskan bahwa curah hujan bulanan di Kalimantan Tengah dari tahun 2015 sampai 2016
berkisar antara 0 mm sampai 503.1 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September tahun 2015
sehingga pada bulan tersebut menghasilan hotspot dengan jumlah tertinggi sebesar 6 004. Tetapi pada
bulan Oktober jumlah hotspot masih terbilang tinggi namun jumlah curah hujan pada bulan Oktober
meningkat, hal itu terjadi karna ada jumlah curah hujan harian yang tinggi pada tanggal 28 Oktober 2015
sebesar 99 mm, sehingga jumlah curah hujan bulanan pada bulan September menjadi tinggi. Begitu juga
pada bulan Oktober 2016, naiknya jumlah curah hujan seiring dengan naiknya jumlah hotspot. Hal ini
terjadi karena 4 Oktober 2016 memiliki julmlah curah hujan harian sebesar 111 mm, sedangkan jumlah
curah hujan harian lainnya pada bulan Oktober 2016 rendah.

SEA FIRES
RFMRC – SEA BULLETIN

Juli - September 2017
24



SEA FIRES
RFMRC – SEA BULLETIN

Juli - September 2017
25

Gambar 2 Jumlah curah hujan bulanan dan jumlah titik panas (hotspot) bulanan di Kalimantan Barat (a), 
Kalimantan Tengah (b), Riau (c), dan Sumatera Selatan (d)  tahun 2015 – 2016

(a)

(c) (d)

(b)

Gambar 2c disajikan hubungan curah hujan dan hotspot di Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki jumlah
curah hujan bulanan yang menurun pada bulan Juli 2015 sebesar 14 mm sehingga hotspot pada bulan Juli
meningkat tajam sebanyak 995 titik panas. Pada bulan Agustus terjadi kenaikan jumlah curah hujan
kembali sehingga jumlah hotspot kembali menurun. Bulan September hingga bulan Oktober jumlah curah
hujan menurun kembali dengan rentang jumlah curah hujan bulanan sebesar 61.3 mm sampai 67.3 mm,
setelah bulan Oktober jumlah curah hujan kembali meningkat dan jumlah hotspot menurun. Berbeda pada
tahun 2016 memiliki penurunan jumlah curah hujan yang drastis pada bulan Agustus sebesar 9.6 mm dan
memiliki hotspot terbanyak juga sebanyak 518 titik panas.

Gambar 2d dapat dilihat penurunan jumlah curah hujan bulanan tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan
terjadi mulai bulan Juli hingga bulan Oktober dengan puncak terendah jumlah curah hujan pada bulan
September sebesar 1 mm. Selama rentang bulan Juli hingga Oktober tahun 2015 jumlah hotspot naik hingga
puncak tertinggi jumlah hotspot sebanyak 7 149 titik panas di bulan Oktober. Setelah bulan Oktober jumlah
curah hujan kembali naik dan jumlah hotspot menurun. Sedangkan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah
curah hujan pada bulan Agustus sebesar 24 mm. Tetapi kenaikan jumlah hotspot tidak sebanyak di tahun
2015.



Gambar 3 Hubungan jumlah curah hujan bulanan dan jumlah titik panas (hotspot) bulanan di 
keempat provinsi tahun 2015 – 2016

Musim kemarau di Indonesia berhubungan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dapat dilihat pada
Gambar 3 hasil rekapitulasi jumlah hotspot dan curah hujan di keempat provinsi bersifat fluktuatif. Jumlah
hotspot tinggi seiring dengan terjadinya musim kemarau dimana curah hujan rendah, yaitu pada bulan Juli
sampai bulan Oktober pada tahun 2015 dan bulan Juli sampai Agustus pada tahun 2016. Begitu pula
sebaliknya, tingginya curah hujan yang terjadi membuat bahan bakar menjadi lembab, sehingga jumlah
hotspot menurun dan kejadian kebakaran hutan dan lahan sulit terjadi. Banyaknya jumlah curah hujan di
suatu wilayah maka potensi hotspot akan berkurang. Hal ini dikarenakan kadar air pada suatu bahan bakar
tinggi akibat curah hujan yang terjadi sehingga bahan bakar sulit untuk terbakar.

Gambar 3 menunjukan jumlah hotspot tertinggi di keempat provinsi tahun 2015 terjadi pada bulan
September (15 197 titik) diikuti bulan Oktober (13 045 titik) dan pada tahun 2016 jumlah hotspot tertinggi
terjadi pada bulan Agustus (1 266 titik) diikuti bulan September (468 titik). Sedangkan untuk jumlah hotspot
terendah tahun 2015 terjadi pada bulan Desember (27 titik) dan di tahun 2016 terjadi di bulan November
dan Desember dengan tidak ditemukannya hotspot di keempat provinsi tersebut.

Dari hasil uji regresi yang disajikan pada Tabel 2 menjelaskan bahwa antara jumlah hotspot dengan jumlah
curah hujan di masing-masing provinsi berpengaruh secara signifikan, karena masing-masing provinsi
memiliki nilai P-value kurang dari 0.05. Besarnya nilai R-Squre menunjukan pengaruh curah hujan terhadap
adanya hotspot.

Provinsi

Tahun

2015 2016

R-Square P-Value
Persamaan Model 

Regresi
R-Square P-Value

Persamaan Model 
Regresi

Kalimantan Barat 92,5% 0,000 y = 1551 - 5.51 x 82,8% 0,000 y = - 1.81 + 0.00971 x
kalimantan 
Tengah

59,4% 0,003 y = 1749 - 4.36 x 53,7% 0,016 y = 5.24 - 0.00907 x

Riau 48,9% 0,011 y = 277 - 0.674 x 52,7% 0,008 y = 150 - 0.504 x

Sumatera Selatan 36,4% 0,038 y = 3167 - 12.0 x 74,3% 0,000 y = 20.2 - 0.0702 x

Tabel 2 Hasil Uji Regresi di empat provinsi tahun 2015 - 2016

SEA FIRES
RFMRC – SEA BULLETIN

Juli - September 2017
26



SEA FIRES
RFMRC – SEA BULLETIN

Juli - September 2017
27

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa jumlah curah hujan dengan jumlah hotspot di keempat
provinsi memiliki hubungan yang signifikan. Hasil analisis pengujian regresi didapatkan model
persamaan tahun 2015 di Kalimantan Barat (y = 1551 - 5.51 x), Kalimantan Tengah (y = 1749 - 4.36 x),
Riau (y = 277 - 0.674 x), dan Sumatera Selatan (y = 3167 - 12.0 x), sedangkan tahun 2016 memiliki model
regresi yang berbeda dengan tahun 2015, yaitu di Kalimantan Barat (y = - 1.81 + 0.00971 x), Kalimantan
Tengah (y = 5.24 - 0.00907 x), Riau (y = 150 - 0.504 x), dan Sumatera Selatan (y = 20.2 - 0.0702 x).
Keempat provisi tersebut memiliki korelasi negatif yang menunjukkan hubungan terbalik dimana
penurunan jumlah curah hujan akan diikuti dengan peningkatan jumlah hotspot. Peningkatan jumlah
hotspot mengikuti pola curah hujan yang rendah pada bulan-bulan dimana musim kemarau terjadi.
Perhitungan hasil analisis uji korelasi nilai P-value yang kurang dari 0.05 pada hubungan curah hujan dan
jumlah hotspot menunjukkan bahwa keduanya berhubungan erat.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan parameterparameter lain seperti suhu,
kelembaban dan kecepatan angin, dan penelitian lebih lanjut pada daerah-daerah lain yang memiliki
tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi.
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Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penanganan Tindak Pidana sebagai 

Modal Utama dalam Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan 

di Indonesia

Oleh : Robi Deslia Waldi

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penanganan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan

Lahan merupakan kegiatan pertama kali Regional Fire Management Resource Center –

Southeast Asia (RFMRC-SEA) memfasilitasi para peserta yang berasal dari aparatur

penegak hukum, yaitu: Hakim, Jaksa, Penyidik Polri maupun PPNS Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berjumlah 30 orang dalam setiap angkatannya.

Kegiatan ini dilaksanakan di RFMRC – SEA dan Laboratorium Kebakaran hutan dan

Lahan, Departemen Silvikultur - Fakultas Kehutanan IPB yang dimotori oleh Badan

Diklat Kejaksaan RI. Tujuan dari pelaksanaan ini yaitu memberikan informasi

Kebakaran Hutan dan Lahan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan

pemahaman bersama antara penegak hukum dan tim pelaksana lapang dalam

penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Kehutanan yang

mendorong penegakan hukum secara cermat dan teliti berdasarkan ilmu pengetahuan.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dalam dua kali yaitu angkatan

pertama pada tanggal 25 September 2017 dan angkatan kedua pada tanggal 17

November 2017. Kegiatan ini diawali dengan pemberian materi oleh Prof. Bambang

Hero Saharjo, M.Agr (Guru Besar Kebakaran Hutan dan Lingkungan Fakultas

Kehutanan IPB dan Direktur RFMRC – SEA) yang dalam materinya menjelaskan

bahwa Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 99 persen disebabkan oleh manusia

dikarenakan Indonesia termasuk tipe hutan hujan tropis. Tipe hutan hujan tropis ini

merupakan tipe hutan di kawasan tropis yang selalu diguyur hujan sepanjang tahun.

Tingginya kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dikarenakan adanya pembukaan

lahan yang sengaja taupun tidak sengaja dibakar yang diperparah oleh adanya

fenomena El-Nino di Indonesia, berbeda dengan tahun 2016 kebakaran hutan dan

lahan di Indoensia menurun karena adanya fenomena El-Nina.
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Pendidikan dan Pelatihan ini diharapkan sebagai modal utama Hakim, Jaksa, Penyidik Polri maupun PPNS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan
di Indonesia. Hal lain yang diberikan dalam kegiatan ini yaitu memberikan pendalaman materi tentang
suatu proses terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan merekonstruksi kejadian kebakaran tersebut yang
bersumber dari informasi titik panas (hotspot). Rekonstruksi ini penting diberikan kepada penegak
hukum agar mengetahui bahwa titik panas (hotspot) ini dapat memberikan informasi dalam pengambilan
keputusan saat dimeja hijaukan. Titik panas (hotspot) ini dapat dilihat dititik mana keberadaanya apakah
benar didaerah terbakar atau tidak sehingga hal yang dilakukan untuk memastikan yaitu dengan
melakukan Groundchek lapangan.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan ini sangat antusis dalam mendalami informasi yang diberikan
dikarenakan materi yang dijelaskan terkait fakta-fakta lapangan dan pengungkapan kasus-kasus
kebakaran hutan dan lahan yang sudah di meja hijaukan ataupun belum sampai meja hijau. Hal ini terlihat
dari banyaknya peserta yang bertanya dan meminta pendapat Prof. Dr. Ir. Bambang hero Saharjo, M.Agr
terkait perilaku pelaku pembakaran hutan dari pihak perusahaan yang berdalih bahwa itu bukan
disebakan oleh perusahaanya tetapi dilakukan oleh masyarakat sekitar perusahaanya. Namun hal ini
dijawab dengan TEGAS bahwa Perusahaan sudah melakukan kelalaian dalam pembiaran yang
menyebabkan api masuk masuk ke areal perusahaanya tanpa adanya kegiatan penanganan kebakaran
hutan dna lahan tersebut. Hal tersebut seharusnya dilakukan oleh perusahaan agar tidak terjadi
pembiaran api masuk arealnya dengan dilakukannya patroli terpadu dan persedian sarana dan prasaran
yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang
menjelaskan bahwa pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi, kesatuan pengelolaan hutan
lindung, izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan hutan hak perlu mengadakan
sarana pemadaman kebakaran hutan.

Gambar: Foto bersama Peserta Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penanganan Tindak Pidana Kebakaran Hutan 
dan Lahan Angakatn I pada tanggal 25 September 2017 (Sumber: Pribadi)



Peserta pendidikan dan pelatihan tidak hanya diberikan materi-materi terkait kebakaran hutan dan
lahan saja namun juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktek uji coba pembakaran dengan
berbagai jenis bahan bakar dan sumber api di Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan. Jenis bahan
bakar yang digunakan dalam praktek ini yaitu Serasah daun dan ranting, tanah gambut, balok-balok
kayu berukuran 20 x 20 cm dan kayu hasil gergajian. Hal ini dilakukan agar peserta mengetahui kadar
asap dan persentase kebakaran pada setiap jenis bahan bakar serta pembuktian pembakaran
menggunakan puntung rokok yang sudah dibakar. Peserta pendidikan dan pelatihan ini menjadi lebih
paham terkait proses terjadinya kebakaran hutan setelah mengikuti praktek ini dan memahami
terganggunya pernafasan oleh adanya asap yang dikeluarkan oleh Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pendidikan dan pelatihan terpadu penanganan tindak pidana sebagai modal utama dalam penegakan
hukum kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang dilakukan diharapkan mamapu memahami
menganalisis teknis penuntunan perkara tindak pidan kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini penting
agar pelaku kebakaran hutan menjadi jera karena hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahannya
oleh hakim yang memahami kebakaran hutan dan lahan.
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Round Table Meeting Pengendalian kebakaran hutan dan Lahan 

Desember 2017
Oleh : Robi Deslia Waldi

Round Table Meeting pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bulan Desember ini dilaksanakan di
Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta. Peserta
yang hadi saat pertemuan ini berasal dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) -
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
Kementerian Pertanian (Kementan), GIZ, Forclime, perusahaan HTI PT. WSL yang berlokasi di Kalimantan
Barat, Global Fire Monitoring Center (GFMC) Jerman, dan RFMRC - SEA.

Pada pertemuan ini dipaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Regional Fire Management
Resource Center – Southeast Asia (RFMRC - SEA) pada tahun 2017 diantaranya International Regional
Science Meeting on Cover/Land Use Change in South/Southeast Asia yang dilaksanakan di Chiangmai –
Thailand pada tanggal 17-19 Juli 2017, Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penanganan Tindak Pidana
Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan ke-I pada tanggal 25 September 2017 dan Angkatan ke-II pada
tanggal 17 November 2017 bertempat di Kantor RFMRC-SEA, Pertemuan Ikatan Professor Indonesia-
Malaysia Forum (IPIMA) - Universiti Putra Malaysia (UPM) yang dilaksanakan di Kuala Lumpur – Malaysia
pada tanggal 6-9 November 2017, Australia Awards Short Course on Integrated Fire Management in
Indonesia yang dilaksanakan di Charles Darwin University – Darwin pada tanggal 19-24 November 2017,
dan The 2017 Asia Forest Fire Management Training & Pan-Asia Wildland Fire Network Conference was
successfully held from 15 to 22 October 2017 in Republic of Korea. Selain itu, perencanaan pada tahun
2018 untuk mengadakan Regional Roundtable meeting Kawasan Asia Tenggara oleh RFMRC - SEA.
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Round Table Meeting pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini bertujuan untuk mengetahui tindakan-
tindakan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan
dalam upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia serta mensinkronkan kegiatan yang
sudah dilakukan RFMRC – SEA pada tahun 2018 agar saling memiliki kesatuan visi dan misi dalam
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi perbedaan
informasi dan data yang diperoleh oleh setiap stakeholder serta tetap siap siaga disaat cuaca yang tak
menentu seperti saat ini (hari ini hujan besok kemarau ataupun sebaliknya).

Pada pertemuan ini dibahas juga EURO FIRE Standar yang akan disesuaikan lagi isi-isinya dengan kondisi
di Indonesia sehingga dapat diterapkan di Indonesia. EURO FIRE Standar ini bersisi gambaran kinerja
yang diperlukan dalam situasi kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan ilmu
pengetahuan yang dapat mendukung kegiatan tersebut. Respon dari stakeholder terhadap EURO FIRE
Standar ini sangat besar karena perlu adanya standar terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di
Indonesia sehingga dapat memberikan tindakan-tindakan yang konkret di lapangan dalam upaya
pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Action dalam pertemuan ini sangat penting dilakukan dan bukan hanya sekedar mendengarkan paparan-
paran yang tidak dilakukan tindakan nyata dalam upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
sehingga kedepannya Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia dapat ditekan dan sesuai dengan visi misi
yaitu nol kebakaran hutan dan Lahan di Indonesia.
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