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KATA
PENGANTAR
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih menjadi masalah yang hampir
setiap tahun terjadi, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dampak
dari kebakaran tersebut sudah sangat dirasakan oleh berbagai pihak dan telah
menyebabkan kerugian yang sangat besar hampir di semua aspek, baik ekonomi,
ekologi, dan sosial. Bahkan dampak tersebut juga telah memasuki ranah politik
dan hubungan internasional, berkenaan dengan bencana asap yang melewati
batas wilayah negara.
Berbagai upaya pemerintah telah diimplementasikan untuk mengatasi masalah
kebakaran yang berulang. Secara garis besar upaya tersebut meliputi upaya
pencegahan, upaya pemadaman, dan upaya pasca-kebakaran. Berdasarkan
pengalaman yang terjadi selama ini bahwa selain memberikan dampak kerugian
yang besar, upaya pemadaman cenderung sulit terutama pemadaman di lahan
gambut. Oleh karena itu upaya pencegahan semestinya diutamakan sesuai dengan
instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan upaya pencegahan dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih fokus
menggunakan pendekatan partisipatif dalam pencegahan kebakaran berbasis
desa. Intervensi pendekatan ini selaras dengan ditetapkannya 4.140 desa rawan
kebakaran oleh KLHK. Desa-desa rawan kebakaran merupakan desa prioritas
target penanganan kebakaran. Beragam intervensi kegiatan diintroduksi pada
desa-desa rawan kebakaran agar desa mampu berperan dalam pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.
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Hingga saat ini belum ada perangkat (instrumen) yang mampu mengukur tingkat
kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Buku “Desa Siaga
Api: Kriteria dan Indikator” hadir mengisi kekosongan tersebut. Instrumen ini
disusun berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan tim peneliti P3SEKPI selama
2,5 tahun sejak 2017 di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Instrumen yang bersifat self assessment ini disajikan dalam bentuk yang simpel
agar mudah digunakan. Manggala Agni, Pemerintah Desa, Masyarakat Peduli
Api, perusahaan, KPH maupun Pemerintah Daerah yang mengenal kondisi desa
dan masyarakatnya dengan baik dapat menggunakannya untuk menilai tingkat
kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Semoga buku ini bermanfaat. Terima kasih.
Bogor,

Mei 2020
Kepala Pusat,

Ir. Djati Witjaksono Hadi, M. Si.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Pentingnya Instrumen
Kebakaran lahan dan hutan di Indonesia merupakan persoalan klasik yang
sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Upaya pemerintah untuk mengatasi
kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan, baik dalam konteks pencegahan,
penanggulangan, maupun pasca kebakaran. Semua upaya tersebut melibatkan
banyak institusi seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan
organisasi masyarakat sipil (civil society organization).
Seiring dengan akumulasi pengetahuan tentang kebakaran hutan dan lahan,
pengendalian berbasis desa saat ini menjadi perhatian utama. Beragam kebijakan
dikeluarkan untuk mendukung perspektif baru tersebut, antara lain diwajibkannya
pemegang izin atau hak pemanfaatan kawasan hutan untuk membentuk kelompok
Masyarakat Peduli Api yang kedudukannya di perdesaan. Inisiatif swasta pun
telah menerapkan pendekatan desa sebagai centre of excellent (COE), salah satunya
melalui implementasi model insentif yang ditawarkan perusahaan pada desa-desa
sekitar wilayah konsesi atau izin perusahaan yang terbebas dari api. Kebijakan
lain di antaranya adalah peluang pendanaan kegiatan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa atau Dana Desa, serta
Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan sebanyak
4.140 desa rawan kebakaran (Keputusan Direktur Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan No. 9 tahun 2018) yang selanjutnya menjadi desa target untuk
mengatasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak. Intervensi program
pencegahan kebakaran pada desa-desa target dilakukan secara bertahap, salah

2

DESA SIAGA API

Kriteria & Indikator

satunya melalui Masyarakat Peduli Api. Intervensi program yang diberikan berupa
fasilitasi sarana dan prasarana terkait kegiatan pencegahan dan pemadaman
api dini, di samping meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui pelatihanpelatihan.
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas intervensi program pada desa-desa target
telah dilakukan namun belum berorientasi pada pembangunan basis data yang
menyajikan informasi kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan
lahan. Oleh karena itu keberadaan perangkat Kriteria dan Indikator Desa Siaga
Api (KI-DSA) ini menjadi penting sebagai salah satu instrumen untuk menilai
tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Perangkat
ini juga menyediakan strategi peningkatan kesiagaan desa dalam pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.

B. Manfaat
Buku KI-DSA ini dapat digunakan dalam rangka:
1. Memberikan pedoman bagi pengguna (Manggala Agni, Masyarakat Peduli
Api/MPA, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, perusahaan, dan LSM)
dalam melakukan penilaian secara mandiri (self assessment) tingkat kesiagaan
desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Memberikan pedoman dalam penghitungan nilai dan klasifikasi Indeks
Kesiagaan Desa yang mencerminkan tingkat kesiagaan desa dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Pemetaan status kondisi desa-desa rawan kebakaran di seluruh Indonesia
sebagai sumber data dan informasi untuk monitoring dan evaluasi bagi
pengambilan aksi berikutnya.

BAB II
KRITERIA &
INDIKATOR DESA
SIAGA API
A. Prinsip-prinsip
Desa Siaga Api merupakan desa yang terdiri dari masyarakat, pemerintah desa, dan
kelompok pengendali kebakaran yang memiliki kemampuan untuk menjalankan
peran dan fungsinya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah
desa dan sekitarnya. Desa Siaga Api yang dimaksud memenuhi prinsip-prinsip
berikut:
1. Kebakaran hutan dan lahan adalah urusan bersama. Kebakaran hutan
dan lahan yang terjadi di wilayah desa dan di sekitarnya dapat memberikan
dampak negatif bagi siapapun yang ada di desa. Oleh karena itu kebakaran
hutan dan lahan menjadi tanggung jawab bersama di desa tersebut.
2. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat desa yang
terdiri dari kelompok pengendali kebakaran dan masyarakat lainnya menjadi
pelaku utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah
desa dan sekitarnya dengan mendapat dukungan legislasi dan anggaran dari
pemerintah desa.
3. Berbasis kepedulian terhadap kebakaran. Desa Siaga Api dibangun
berdasarkan kepedulian, baik kelompok pengendali kebakaran hutan dan
lahan, masyarakat desa, dan pemerintah desa dengan kapasitasnya masingmasing berpartisipasi sesuai peran dan fungsinya dalam pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.
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4. Pemenuhan hak masyarakat desa. Masyarakat desa umumnya berhak
terbebas dari dampak negatif kebakaran hutan dan lahan. Hak-hak tersebut
terdiri dari hak atas perlindungan diri dan asetnya, hak mendapatkan bantuan,
hak memperoleh informasi, dan hak turut berperan aktif.
5. Bersifat inklusif. Pelibatan semua pihak terkait yang mengakomodasi
sumber-sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kemampuan desa
dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6. Kemitraan. Desa dapat melakukan kemitraan dengan pihak manapun untuk
melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
7. Mobilisasi sumber daya lokal. Masyarakat desa dan pemerintahan desa
dapat bekerja sama dengan para pihak melalui mobilisasi sumber daya lokal
(sumber daya manusia, peralatan dan mesin, anggaran) untuk pengendalian
kebakaran hutan dan lahan di desa.
8. Transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparan (keterbukaan) dan
akuntabel (bertanggung gugat) perlu ditegakkan berkenaan dengan
pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dalam pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.
9. Otonomi dan desentralisasi pemerintahan. Dalam konteks desentralisasi
pembangunan, desa merupakan entitas yang otonom/mandiri. Masyarakat
berhak turut serta mengatur rumah tangga desanya sendiri. Perencanaan
terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan direncanakan secara
bottom up yang ditransformasikan dalam perencanaan desa.
10. Diselenggarakan secara lintas sektor. Keberhasilan desa dalam pengendalian
kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya memerlukan adanya koordinasi
antar-sektor yang dapat menjamin upaya pengarus-utamaan mewujudkan
Desa Siaga Api. Sinergi kerja lintas sektor ini akan meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pendanaan.

BAB II
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B. Kriteria dan Indikator
Kriteria adalah sebuah standar untuk mencapai kondisi ideal. Adapun indikator
adalah ukuran yang menggambarkan kriteria. Terdapat 5 (lima) kriteria dan 20
(dua puluh) indikator yang terdapat dalam perangkat penilaian Desa Siaga Api.
Kriteria pertama “Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian kebakaran
hutan dan lahan”
Secara umum Kriteria 1 dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan
masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ada 4 (empat)
indikator dalam kriteria ini yaitu: 1) tingkat kesadaran masyarakat terhadap
kebakaran, 2) tingkat pengetahuan masyarakat terkait membakar, 3) partisipasi
masyarakat dalam pencegahan, dan 4) partisipasi masyarakat dalam pemadaman
dini kebakaran.
Indikator tingkat kesadaran masyarakat yang dipilih menjadi penting dalam
konteks kesadaran terhadap kebakaran sebagai suatu masalah yang mengganggu
hidup dan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran melalui
pemberian perhatian (atensi) terhadap kebakaran, mendiskusikan kebakaran
pada pertemuan formal maupun informal, bahkan hingga mempengaruhi sikap
(kecenderungan untuk bertindak) terhadap kebakaran.
Indikator tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan
berkenaan dengan pengetahuan masyarakat bahwa membakar hutan dan lahan
termasuk perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hampir di
semua provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan sosialisasi
bahwa pembakaran hutan dan lahan, termasuk perbuatan melanggar hukum.
Hal ini membuat masyarakat yang mengetahuinya cenderung tidak melakukan
pembakaran, paling tidak bersikap lebih hati-hati, baik teknis maupun dalam
pemilihan waktu.
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Gambar 1 Keterlibatan masyarakat dalam patroli pencegahan dan pemadaman kebakaran
(foto: Zainudin).

Indikator partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan
terkait dengan praktik masyarakat dalam menyiapkan lahan (pembukaan
lahan) untuk kegiatan produksi pertanian/perkebunan/kehutanan/perikanan.
Masyarakat dapat dikategorikan telah berpartisipasi dengan baik dalam pencegahan
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kebakaran hutan dan lahan apabila tidak lagi menggunakan api dalam penyiapan
lahan (pembukaan lahan). Jika masyarakat masih menggunakan api, kegiatan
tersebut dilakukan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan kebakaran yang
tidak terkendali.
Indikator partisipasi masyarakat dalam pemadaman kebakaran menyangkut
keterlibatan masyarakat ketika kebakaran telah terjadi. Indikator ini menjadi
penting mengingat masyarakat perdesaan adalah entitas yang umumnya paling
dekat dengan kejadian kebakaran. Masyarakat dapat berperan dalam pemadaman
api dini.
Kriteria kedua “Teknologi dan sarana prasarana pengendalian kebakaran
hutan dan lahan”
Empat indikator yang menjelaskan kriteria ini yaitu: 1) teknik penyiapan lahan
tanpa bakar (PLTB), 2) ketersediaan peralatan pemadaman kebakaran, 3) kegiatan
sosialisasi pencegahan kebakaran, dan 4) ketersediaan prasarana/infrastruktur.
Indikator ketersediaan teknik PLTB menjadi penting ketika masyarakat telah
diperkenalkan dengan teknik tersebut sehingga masyarakat memiliki peluang
untuk menggunakannya. Dorongan untuk menerapkan teknik PLTB sangat
ditentukan oleh tingkat kepraktisan dan biaya yang terjangkau.

Gambar 2 PLTB dengan herbisida di lahan gambut tipis di Kalimantan Tengah (kiri);
embung di lahan gambut sebagai sumber air untuk pemadaman kebakaran (kanan)
(foto: Budiningsih).
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Gambar 3 Pembuatan cuka kayu, alternatif pemanfaatan limbah
vegetasi dari proses persiapan lahan (atas), salah satu mesin yang
digunakan saat pemadaman kebakaran (bawah).
(foto: Setiabudi).
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Indikator ketersedian peralatan pemadaman kebakaran dipilih dengan
pertimbangan fakta di lapangan bahwa masyarakat, atas kesadaran sendiri maupun
digugah oleh pihak lain untuk melakukan pemadaman dini kebakaran. Desa-desa
yang termasuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan biasanya difasilitasi
dengan peralatan ini, terlepas dari kelaikan peralatan dan kecukupannya.
Indikator sosialisasi kebakaran hutan dan lahan tentang teknik pencegahan
maupun teknik pemadaman api dini menjadi jendela pengetahuan masyarakat
tentang kebakaran, paling tidak bagi kelompok utama (regu pengendali
kebakaran).
Indikator terakhir dari kriteria kedua yaitu ketersediaan prasarana infrastruktur.
Ketersediaan prasarana/infrastruktur berupa akses jalan dan sumber air menjadi
penting dalam upaya pemadaman api. Tidak jarang, ketiadaan infrastruktur
ini menjadi kendala dalam upaya pemadaman sehingga memperlambat proses
pemadaman, bahkan membuat kebakaran menjadi tidak terkendali.
Kriteria ketiga “Lahan dan mata pencaharian di desa”
Kriteria ini mendeskripsikan informasi kepemilikan lahan, tipe lahan, penggunaan
lahan, dan mata pencaharian masyarakat desa. Berbeda dengan kriteria lainnya,
dalam kriteria ini dimasukkan indikator biofisik yang dianggap mempengaruhi
kinerja desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Indikator kepemilikan lahan menjadi penting mengingat kaitannya dengan
pemanfaatan lahan tersebut. Biasanya, bila pemilik lahan tidak berdomisili di
desa maka lahan menjadi terlantar dan tidak terpelihara. Di musim kemarau,
kondisi ini menjadi rentan terhadap api terutama bila ditumbuhi alang-alang dan
semak belukar.
Indikator tipe lahan dipakai merangkai kriteria ketiga dengan pertimbangan
bahwa jenis lahan gambut dan lahan mineral memiliki karakteristik berbeda.
Lahan gambut terdegradasi cenderung sangat rawan terhadap kebakaran.
Desa yang memiliki lahan gambut harus mampu mendorong lebih terhadap
kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
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Indikator penggunaan lahan dipilih mengingat lahan-lahan yang dikelola dengan
baik akan menjadi sumber penghasilan rumah tangga. Semakin lahan terkelola
dengan baik (produktif ), ditumbuhi pepohonan atau tanaman pertanian maka
peluang kejadian kebakaran semakin kecil karena pengelola lahan akan lebih
peduli untuk menjaganya dari gangguan, termasuk api.

Gambar 4 Lahan gambut dimanfaatkan untuk pertanian, kangkung adalah salah satu jenis
sayuran yang ditanam (foto: Budiningsih).
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Indikator mata pencaharian dimasukkan untuk menjelaskan ketergantungan
mata pencaharian terhadap penggunaan api atau tidak. Mata pencaharian
dapat berbasis pertanian/perkebunan atau mata pencaharian lain yang masih
menggunakan api ataupun tidak tergantung api.
Kriteria keempat “Regu pengendali kebakaran”
Terdapat 5 (lima) indikator yang menggambarkan kriteria ini yaitu: 1) keberadaan
regu pengendali kebakaran, 2) pendampingan regu pengendali kebakaran, 3)
kepemimpinan regu, 4) ketersediaan anggaran, dan 5) mitra kerja regu pengendali
kebakaran.
Indikator keberadaan regu pengendali kebakaran menunjukkan ada atau tidaknya
kelompok yang berfungsi untuk terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan
dan lahan. Kelompok ini menjadi penting mengingat aktivitas pengendalian
hanya dapat dilakukan secara berkelompok, bukan individual.
Indikator pendampingan regu pengendali kebakaran dimasukkan dengan
pertimbangan bahwa tidak jarang setelah kelompok regu pengendali kebakaan
dibentuk, tidak dilanjutkan dengan pendampingan. Padahal kelompok ini masih
memerlukan peningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pencegahan
dan penanggulangan kebakaran.
Indikator kepemimpinan regu menjadi penting karena seorang pemimpin
menjadi kunci utama untuk menggerakkan anggotanya melaksanakan tugas
dan fungsi kelompok. Pemimpin tersebut bukan hanya memiliki kemampuan
manajerial, namun juga kharismatik (menjadi panutan) sehingga dapat diterima
seluruh anggota kelompok.
Indikator ketersediaan anggaran juga menjadi penting mengingat aktivitas
pengendalian kebakaran seperti patroli atau sosialisasi pada masyarakat
membutuhkan pembiayaan dasar minimal, di antaranya biaya operasional seperti
bahan bakar kendaraaan. Di beberapa wilayah, ada yang telah mengalokasikan
anggaran terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersumber dari Alokasi
Dana Desa. Kontinuitas ketersediaan anggaran untuk aktivitas pengendalian
kebakaran sangat penting.
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Gambar 5 Masyarakat Peduli Api sebagai garda terdepan di tingkat tapak (atas);
Manggala Agni sebagai mitra MPA dalam pengendalian kebakaran (bawah) (foto: Setiabudi).

Indikator mitra kerja regu pengendali kebakaran dimaksudkan adanya dukungan
anggaran, sarana prasarana, dan/atau personil dari pihak lain (seperti perusahaan,
Manggala Agni, KPH) dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.

BAB II
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Kriteria kelima “Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
di desa”
Ada tiga indikator yang menjelaskan kriteria ini yaitu: 1) program desa/kelurahan
terkait pengendalian kebakaran, 2) evaluasi program desa tentang pengendalian
kebakaran hutan dan lahan, dan 3) peraturan desa/adat tentang pengendalian
kebakaran.
Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di desa akan berlangsung
dengan baik apabila mendapatkan dukungan dari pemerintah desa. Untuk itu
diperlukan indikator pertama bahwa kegiatan ini masuk ke dalam program desa/
kelurahan terkait pengendalian kebakaran. Apabila menjadi bagian dari program
desa, tentunya akan dialokasikan anggaran sekaligus rencana kegiatannya. Selain
itu, indikator evaluasi program desa tentang pengendalian kebakaran hutan dan
lahan juga penting sebagai alat untuk menilai efektivitas program pengendalian
kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Indikator terakhir yaitu peraturan desa/adat tentang pengendalian kebakaran.
Indikator ini menjadi penting yang menunjukkan perhatian serius dari pemerintah
desa dan masyarakat desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di
wilayah desa. Biasanya, peraturan yang dibangun secara partisipatif akan lebih
mudah memperoleh legitimasi (pengakuan) dari seluruh komponen yang ada di
desa untuk selanjutnya memudahkan dalam penegakannya.

DESA SIAGA API

14 Kriteria & Indikator

Gambar 6 Salah satu bentuk dukungan pemerintah desa dalam hal anggaran (foto:Setiabudi).

BAB III
PENGGUNAAN
PERANGKAT KI-DSA
& PENGHITUNGAN
INDEKS KESIAGAAN
DESA
A. Pengguna Perangkat
Perangkat KI-DSA ini berbeda dengan perangkat kinerja lainnya. Penilaian
kinerja dari suatu pengelolaan biasanya hanya dilakukan oleh seorang penilai
(selanjutnya disebut asesor) yang memiliki pengetahuan terkait itu, contohnya
“kinerja pengelolaan hutan lestari”. Bahkan ia harus melewati masa pendidikan
dan pelatihan khusus. Perangkat KI-DSA termasuk kategori perangkat yang
dapat digunakan untuk penilaian mandiri (self assessment) tanpa memerlukan
pendidikan ataupun pelatihan khusus yang harus ditekuni. Perangkat KI-DSA
terdiri atas sekumpulan pernyataan tentang kondisi desa dan masyarakat desa,
terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Perangkat KI-DSA dapat digunakan secara perorangan. Mereka yang dapat
menggunakan perangkat ini antara lain Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah
(KPH/Dinas Kehutanan Provinsi), Manggala Agni, Pengurus MPA/KTPA/
Regu Pengendali Kebakaran (ketua, sekretaris atau bendahara), Perusahaan, dan
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Fasilitator Desa. Semakin baik tingkat pengenalan masyarakat dan desa maka
semakin mudah penilaian kondisi desa tersebut dalam pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.

Gambar 7 FGD salah satu proses identifikasi kriteria dan indikator Desa Siaga Api
(foto: Budiningsih).

B. Penilaian Kondisi Kesiagaan Desa
Perangkat KI-DSA terdiri dari sekumpulan pernyataan yang menunjukkan suatu
kondisi desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana
dijelaskan bahwa ada 5 (lima) Kriteria yang menjadi standar penilaian Desa
Siaga Api, yang dielaborasikan pada 20 (dua puluh) indikator. Setiap indikator
menunjukkan kondisi desa terkait pengendalian kebakaran hutan dan
lahan. Dengan demikian maka dalam KI-DSA terdapat 20 pernyataan yang
mencerminkan kondisi desa dan masyarakatnya berkenaan dengan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.
Wujud dari KI-DSA berupa matriks yang tersusun dari 20 pernyataan yang
dimaksudkan untuk memudahkan penggunaannya. Penggunaan bahasa
sederhana dalam perangkat ini membuat mereka yang menilai desa mudah
menggunakannya. Matriks tersebut dilampirkan pada buku ini.

BAB III
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Asesor mengukur kondisi desa berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.
Asesor cukup memilih satu pernyataan pada setiap indikator yang paling sesuai
dengan kondisi desa yang dinilai. Dengan kata lain, pada setiap indikator yang
terdapat dalam perangkat KI-DSA harus dipilih salah satu pernyataan yang
dianggap paling sesuai, tidak diperkenankan ada pernyataan indikator yang tidak
dipilih/terlewat.
Pada pernyataan setiap indikator disediakan 3 pilihan kondisi berupa pilihan A,
B, dan C. Asesor harus memilih satu pilihan yang paling sesuai dengan kondisi
riil di desa yang dinilai untuk setiap pernyataan indikator. Penilaian berakhir
apabila untuk semua pernyataan (20 pernyataan) telah dipilih.

Gambar 8 Penjelasan ujicoba instrumen pada Manggala Agni (foto: Setiabudi).

Asesor adalah mereka yang mengenal kondisi desa dengan baik dalam konteks
pengendalian kebakaran di desa tersebut. Oleh karena itu asesor bisa dari
kelompok MPA, pemerintah desa, Manggala Agni, KPH, fasilitator desa dan
perusahaan. Penilaian dapat dilakukan oleh asesor tunggal maupun lebih dari 1
(satu) asesor. Hal ini tergantung pada kebutuhan penilaian itu sendiri. Penilaian
secara partisipatif akan lebh baik dengan konsekuensi memakan waktu yang lebih
lama untuk mengambil kesepakatan memilih jawaban dalam instrumen.
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Gambar 9 Suasana pendataan untuk penilaian kondisi kesiagaan desa (foto: Krisnanto).

C. Penghitungan Nilai Indeks Kesiagaan Desa
Penghitungan nilai indeks kesiagaan desa dapat dilakukan apabila kegiatan
penilaian kondisi kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan
telah selesai. Hasil kegiatan penilaian kondisi kesiagaan desa berupa sejumlah
pilihan (A, B, atau C) dari 20 pernyataan yang menunjukkan kondisi desa.

BAB III
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(foto: Suryandari)

(foto: Setiabudi)
Gambar 10 Ujicoba instrumen oleh MPA Wani Hangit, Kalimantan Selatan (atas)
dan MPA Panarung, Kalimantan Tengah (bawah).
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Berdasarkan hasil penilaian kondisi kesiagaan desa maka selanjutnya dapat dihitung
nilai indeks kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nilai
ini menunjukkan tingkat kesiagaan desa dalam mencegah dan menanggulangi
kebakaran dini di wilayah desa dan sekitarnya. Besarnya nilai indeks berkisar
1,00–5,00. Semakin mendekati nilai 5,00 maka tingkat kesiagaannya semakin
baik, begitu sebaliknya.
Proses penghitungan nilai indeks ini memang tidak sesederhana proses penilaian
kondisi kesiagaan desa. Beberapa tahap harus dilalui untuk memperoleh nilai
indeks kesiagaan desa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 5
kriteria yang dijelaskan ke dalam 20 indikator dalam perangkat KI-DSA. Masingmasing kriteria dan indikator memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tingkat
kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pengaruh ini
disebut dengan istilah bobot. Besarnya bobot setiap kriteria maupun indikator
ditetapkan oleh para ahli yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, peneliti,
dan birokrat. Nilai-nilai bobot dimasukkan dalam penghitungan indeks kesiagaan
desa seperti ditunjukkan dalam persamaan berikut:

atau

Keterangan
: Indeks Kesiagaan Desa
: Bobot Kriteria ke-i (i = 1, 2, …, 5)
: Bobot Indikator ke-j (j = 1, 2, …, 20)
: Bobot Kriteria ke-i dan Indikator ke-j
: Nilai pengukuran kondisi desa pada Kriteria ke-i & Indikator ke-j
: Jumlah Kriteria (5 K) dan Indikator (20 I)
: Jumlah asesor/penilai Kriteria ke-I Indikator ke-j.

K1. Keterlibatan masyarakat
I1. Kesadaran warga desa terkait kebakaran
I2. Pengetahuan warga desa terkait kebakaran
I3. Partisipasi warga desa dalam pencegahan kebakaran
I4. Partisipasi warga desa dalam pemadaman kebakaran
K2. Teknologi dan sarana prasarana pengendalian kebakaran
I5. Ketersediaan teknik penyiapan lahan tanpa dibakar
I6. Ketersediaan peralatan pemadaman kebakaran
I7. Kegiatan sosialisasi untuk pencegahan
I8. Prasarana & infrastruktur
K3. Lahan dan mata pencaharian di desa
I9. Kepemilikan lahan
I10. Tipe lahan
I11. Penggunaan lahan
I12. Mata pencaharian
K4. Regu pengendali kebakaran
I13. Keberadaan regu pengendali kebakaran
I14. Pendampingan regu pengendali kebakaran
I15. Kepemimpinan regu
I16. Ketersediaan anggaran regu pengendali kebakaran
I17. Mitra regu pengendali kebakaran

Kriteria/indikator

Tabel 1 Matriks kriteria–indikator dan pembobotannya

0,16

0,24

0,17

Bobot
kriteria
(
)
0,33

0,30
0,15
0,20
0,20
0,15

0,25
0,25
0,25
0,25

0,40
0,20
0,20
0,20

0,25
0,25
0,25
0,25

Bobot
indikator
(
)

0,0480
0,0240
0,0320
0,0320
0,0240

0,0600
0,0600
0,0600
0,0600

0,0680
0,0340
0,0340
0,0340

0,0825
0,0825
0,0825
0,0825

Bobot
kriteria-indikator
(
)

Nilai
pengukuran
(
)
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K5. Kebijakan pengendalian kebakaran
I18. Program desa tentang pengendalian kebakaran
I19. Evaluasi program desa tentang pengendalian kebakaran
I20. Peraturan desa tentang pengendalian kebakaran
Nilai total

Kriteria/indikator

1

Bobot
kriteria
(
)
0,10

Tabel 1 Matriks kriteria–indikator dan pembobotannya (lanjutan)

0,35
0,25
0,40

Bobot
indikator
(
)
0,0350
0,0250
0,0400
1

Bobot
kriteria-indikator
(
)

Nilai
pengukuran
(
)
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D. Klasifikasi Desa Siaga Api
Setelah diperoleh nilai indeks kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, maka selanjutnya kita dapat memasukan desa tersebut ke dalam
Klasifikasi Desa Siaga Api. Klasifikasi Desa Siaga Api merupakan pengelompokkan
desa berdasarkan nilai indeks kesiagaan. Lebih lanjut, klasifikasi Desa Siaga Api
dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pemetaan status dari desadesa rawan kebakaran dilihat dari tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.
Ada 3 kelas yang dibangun dalam perangkat KI-DSA yaitu kelas A, B dan C.
Kisaran nilai indeks setiap kelas dibuat dari selang nilai indeks 1,00 – 5,00. Secara
rinci kisaran nilai indeks dari masing-masing kelas ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2 Klasifikasi Desa Siaga Api1
Nilai indeks
< 2,33
2,33-3,66
> 3,66

Klasifikasi desa
Kelas C (tingkat kesiagaan kurang)
Kelas B (tingkat kesiagaan sedang)
Kelas A (tingkat kesiagaan baik)

Semakin mendekati angka 5,00 maka tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian
kebakaran hutan dan lahan semakin baik. Sebaliknya semakin mendekati angka
1,00 maka tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan
semakin kurang. Tentunya diperlukan gambaran untuk lebih mudah mengetahui
kondisi umum masing-masing kelas.
Kelas A memiliki karakteristik keterlibatan masyarakat sangat aktif, regu pengendali
kebakaran berfungsi nyata, ketersediaan peralatan dan sarana prasarana yang
memadai, mata pencaharian tidak selalu tergantung dengan penggunaan api, dan
ada dukungan dari pemerintah desa.2
Kelas B berkarakter keterlibatan masyarakat aktif, regu pengendali kebakaran
berfungsi nyata, ketersediaan peralatan dan sarana prasarana kurang memadai,
mata pencaharian masih tergantung api, dan ada atau belum ada dukungan dari
pemerintah desa.3
1
2
3

Merupakan bagian dari karya tulis ilmiah dalam jurnal yang sedang proses penerbitan.
Merupakan bagian dari karya tulis ilmiah dalam jurnal yang sedang proses penerbitan.
Merupakan bagian dari karya tulis ilmiah dalam jurnal yang sedang proses penerbitan.
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Adapun Kelas C memiliki karakteristik keterlibatan masyarakat kurang aktif,
regu pengendali kebakaran kurang berfungsi, ketersediaan peralatan dan sarana
prasarana kurang memadai, mata pencaharian masih tergantung api, dan belum
ada dukungan dari pemerintah desa.4

E. Strategi Peningkatan Kesiagaan Desa
Penghitungan nilai indeks kesiagaan desa dapat memberikan informasi tentang
status kesiagaan desa, terutama desa-desa rawan kebakaran dalam pengendalian
kebakaran hutan dan lahan. Status kesiagaan desa tersebut masuk ke dalam kelas
A, B, atau C.
Sebuah harapan yang ingin diwujudkan desa-desa rawan kebakaran memiliki
kondisi siaga yang baik dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Untuk
itu diperlukan strategi peningkatan kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.
Alternatif strategi itu dapat dilakukan secara gradual, baik horizontal maupun
vertikal. Strategi pendekatan horizontal dilakukan dengan optimalisasi tingkat
kesiagaan suatu desa untuk setiap/sebagian kriteria-indikator namun masih dalam
kelas yang sama. Strategi pendekatan vertikal berupa mendorong meningkatnya
tingkat kesiagaan melalui intervensi pada setiap/sebagian kriteria-indikator
dengan target naiknya kelas, misalnya dari Kelas C menjadi Kelas B ataupun dari
Kelas B menjadi Kelas A.5
Sebagai contoh, Desa A memperoleh nilai indeks 3,20 yang termasuk klasifikasi
Kelas B. Setelah dicermati nilai dari kriteria keterlibatan masyarakat masih rendah.
Untuk itu agar Desa A memiliki tingkat kesiagaan yang lebih baik maka diperlukan
strategi peningkatan keterlibatan masyarakat yang dapat diaktualisasikan,
misalnya dengan peningkatan sosialisasi dan pelatihan penyiapan lahan tanpa
bakar disertai dengan fasilitasi pendampingan yang kontinyu.

4
5

Merupakan bagian dari karya tulis ilmiah dalam jurnal yang sedang proses penerbitan.
Merupakan bagian dari karya tulis ilmiah dalam jurnal yang sedang proses penerbitan.

BAB IV
PENUTUP
KI-DSA merupakan perangkat yang disusun dengan pendekatan kualitatif yang
sebagian mengandung variabel bersifat dinamis terkait perilaku manusia. Oleh
karena itu hasil pengukuran tergantung pada terjadinya perubahan perilaku
sehingga nilai tingkat kesiagaan desa bisa berubah seiring dengan berjalannya
waktu dan adanya intervensi dari pihak-pihak terkait.

Gambar 11 Selepas pemadaman (foto: Setiabudi).

GLOSARIUM
Alokasi Dana Desa. Sejumlah dana bersumber dari pemerintah daerah untuk
pembangunan desa.
Asesor. Seseorang yang berhak melakukan asesmen/penilaian/ pengujian.
Asesor adalah mereka yang mengetahui kondisi desa dengan baik dalam
konteks pengendalian kebakaran hutan. Asesor bisa berasal dari kelompokkelompok MPA, pemerintah desa, Manggala Agni, KPH, fasilitator desa
dan perusahaan.
Dana Desa. Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Desa. Wilayah administrasi dengan batas-batas definitif. Istilah ini tidak menutup
peluang untuk digunakan pada “kota” yang pada beberapa kasus kebakaran
terjadi di wilayah administrasi kota seperti di Kota Palangkaraya, Provinsi
Kalimantan Tengah.
Desa Rawan Kebakaran. Desa yang rawan terhadap kebakaran hutan dan
lahan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan sebaran titik panas, peta
sebaran gambut, penutupan lahan, fungsi kawasan, elevasi, kelerengan,
jarak terhadap sungai, jarak terhadap jalan, jarak terhadap konsesi dan areal
terjadi kebakaran yang sering mengalami kebakaran, paling tidak pada
periode di atas tahun 2015.
Desa Siaga Api. Desa yang memiliki kemampuan untuk menjalankan peran dan
fungsinya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah desa
dan sekitarnya.
Fasilitator Desa. Seseorang yang membantu masyarakat desa memahami tujuan
bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai
tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.
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Indeks Kesiagaan Desa. Suatu nilai berkisar 1,00–5,00 menunjukkan tingkat
kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Semakin
mendekati nilai 5,00 dikatakan tingkat kesiagaan yang baik, begitu
sebaliknya.
Indikator. Ukuran yang menggambarkan suatu kriteria.
Klasifikasi Desa Siaga Api. Suatu pengelompokan desa berdasarkan tingkat
kesiagaannya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
KPH. Kesatuan Pengelolaan Hutan. Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari,
meliputi hutan produksi, lindung, dan konservasi.
Kriteria. Sebuah standar untuk mencapai kondisi ideal.
KTPA. Kelompok Tani Peduli Api yang dibentuk untuk terlibat dalam
pengendalian kebakaran.
MA. Manggala Agni Adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Indonesia
yang dibentuk oleh pemerintah (Departemen Kehutanan pada tahun
2003), dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian kebakaran hutan
yang kegiatannya meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan
pasca-kebakaran hutan.
MPA. Masyarakat Peduli Api yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian
kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta
dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.
PLTB. Penyiapan Lahan Tanpa Bakar merupakan salah satu teknik persiapan
lahan yang tidak dibakar dengan kata lain tidak menggunakan api.
Regu Pengendali Kebakaran. Kelompok beranggotakan masyarakat desa yang
bertugas dan berfungsi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di
desa.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Perangkat Kriteria dan Indikator Desa Siaga Api (Perangkat ini dapat
digunakan secara on line pada link https://bit.ly/LKP-Desa-Siaga-Api)

KRITERIA DAN INDIKATOR DESA SIAGA API
PETUNJUK: Pilih satu huruf saja yang mencerminkan kondisi pada desa/kelurahan Anda
No.
Indikator
Pilihan
I Keterlibatan masyarakat
1.1 Kesadaran warga
A
desa terkait
kebakaran
B
C
1.2 Pengetahuan
warga desa terkait
kebakaran

A

B

C

Kondisi
Warga umumnya berpikir bahwa kebakaran bukan
masalah
Warga umumnya berpikir bahwa kebakaran itu
masalah, namun tidak mengganggu
Warga umumnya berpikir bahwa kebakaran itu
masalah yang mengganggu dan harus dicari solusinya
Warga umumnya tidak tahu membakar adalah
perbuatan melanggar hukum
ATAU
Umumnya warga dari masyarakat adat tidak tahu
bahwa membakar tidak sesuai adat merupakan
perbuatan melanggar hukum adat
Sebagian kecil warga mengetahui membakar adalah
perbuatan melanggar hukum
ATAU
Sebagian kecil warga dari masyarakat adat mengetahui
bahwa membakar tidak sesuai adat merupakan
perbuatan melanggar hukum adat
Sebagian besar warga mengetahui membakar adalah
perbuatan melanggar hukum
ATAU
Sebagian besar warga dari masyarakat adat mengetahui
bahwa membakar tidak sesuai adat adalah perbuatan
melanggar hukum adat
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Lampiran 1 Perangkat Kriteria dan Indikator Desa Siaga Api (Perangkat ini dapat
digunakan secara on line pada link https://bit.ly/LKP-Desa-Siaga-Api)
(lanjutan)
No.
Indikator
1.3 Partisipasi warga
desa dalam
pencegahan
kebakaran

Pilihan

Kondisi
Masih ada warga yang menggunakan api kurang hatiA
hati dalam persiapan lahan atau pembersihan lahan
sehingga menyebabkan kebakaran
Warga selalu menggunakan api secara hati-hati dalam
B
persiapan lahan atau pembersihan lahan sehingga tidak
menyebabkan kebakaran
Semua warga tidak lagi menggunakan api dalam
C
persiapan lahan atau pembersihan lahan
1.4 Partisipasi warga
Warga umumnya tahu lokasi di mana sering terjadi
A
desa dalam
kebakaran namun tidak ikut memadamkan api
pemadaman api
Warga umumnya tahu lokasi di mana sering
B
terjadi kebakaran namun sebagian kecil warga ikut
memadamkan api
Warga umumnya tahu lokasi di mana sering terjadi
C
kebakaran dan sebagian besar warga ikut memadamkan
api
II Teknologi dan sarana prasarana pengendalian karhutla
2.1 Ketersediaan teknik
Di wilayah ini tidak ada cara penyiapan atau
A
penyiapan lahan
pembersihan lahan tanpa dibakar
tanpa dibakar
Di wilayah ini telah ada cara penyiapan atau
B
pembersihan lahan tanpa dibakar, namun tidak praktis
dan atau mahal
Di wilayah ini telah ada cara penyiapan atau
C
pembersihan lahan tanpa dibakar yang praktis dan atau
murah
2.2 Ketersediaan
Di wilayah ini tidak tersedia peralatan pemadaman
A
peralatan
kebakaran
pemadaman
Di wilayah ini tersedia peralatan pemadaman
B
kebakaran
kebakaran namun tidak mencukupi kebutuhan
Di wilayah ini tersedia peralatan pemadaman
C
kebakaran yang mencukupi kebutuhan
2.3 Kegiatan sosialisasi
Tidak ada sosialisasi atau informasi terkait pencegahan
A
untuk pencegahan
kebakaran hutan/lahan di wilayah ini
Ada sosialisasi atau informasi terkait kebakaran hutan/
B
lahan tetapi kurang jelas bagi warga umumnya
Ada sosialisasi atau informasi terkait kebakaran hutan/
C
lahan yang dapat dipahami dengan baik oleh warga
umumnya
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Lampiran 1 Perangkat Kriteria dan Indikator Desa Siaga Api (Perangkat ini dapat
digunakan secara on line pada link https://bit.ly/LKP-Desa-Siaga-Api)
(lanjutan)
No.
Indikator
2.4 Prasarana/
infrastruktur

Pilihan

Kondisi
Saat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di
A
wilayah ini, tidak tersedia, baik jalan menuju lokasi
kebakaran maupun sumber air
Saat pemadaman kebakaran di wilayah ini, tersedia
jalan menuju lokasi kebakaran namun kondisinya berat
B
untuk dilalui dan sumber air tersedia namun air tidak
mencukupi kebutuhan
Saat pemadaman kebakaran di wilayah ini, telah
tersedia jalan menuju lokasi kebakaran yang baik
C
kondisinya dan sumber air tersedia mencukupi
kebutuhan
III Lahan dan mata pencaharian di desa
3.1 Kepemilikan lahan
Pemilik lahan sebagian besar (>50%) tinggal di luar
A
wilayah ini
Pemilik lahan sebagian kecil (<50%) tinggal di luar
B
wilayah ini
C
Pemilik lahan semuanya tinggal di wilayah ini
3.2 Tipe lahan
A
Lahan di wilayah ini semuanya berupa lahan gambut
Lahan di wilayah ini terdiri dari lahan gambut dan
B
tanah mineral
C
Lahan di wilayah ini semuanya berupa tanah mineral
3.3 Penggunaan lahan
Banyak lahan kosong (lahan tidak dimanfaatkan) di
A
wilayah ini menjadi sumber terjadinya kebakaran
Sebagian besar lahan di wilayah ini digunakan untuk
B
produksi tanaman semusim (palawija dan sayur-mayur)
Sebagian besar lahan di wilayah ini berupa kebun
C
pepohonan
3.4 Mata pencaharian
Umumnya mata pencaharian warga adalah pertanian/
A
perkebunan/ perikanan dengan ketergantungan tinggi
pada penggunaan api
Umumnya mata pencaharian warga adalah pertanian/
perkebunan dengan sebagian masih menggunakan api,
B
sebagian dengan teknologi mekanis (traktor/cangkul)
dan atau herbisida
Umumnya mata pencaharian warga desa adalah
C
pertanian/perkebunan tanpa menggunakan api namun
dengan teknologi mekanis (traktor) atau herbisida saja
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Lampiran 1 Perangkat Kriteria dan Indikator Desa Siaga Api (Perangkat ini dapat
digunakan secara on line pada link https://bit.ly/LKP-Desa-Siaga-Api)
(lanjutan)
No.
Indikator
Pilihan
IV Regu pengendali kebakaran
4.1 Keberadaan
A
regu pengendali
kebakaran
B
C
4.2 Pendampingan
dalam regu
pengendali
kebakaran

A

B

C
4.3 Kepemimpinan regu

A
B
C

4.4 Ketersediaan
anggaran regu
pengendali
kebakaran

A
B

C

Kondisi
Tidak ada regu pengendali kebakaran di desa/
kelurahan ini
Ada regu pengendali kebakaran namun tidak aktif
melakukan sosialisasi/patroli/pemadaman
Ada regu pengendali kebakaran yang aktif melakukan
sosialisasi/ patroli/pemadaman
Tidak ada pendampingan (Manggala Agni/KPH/
perusahaan/ketua regu) bagi regu pengendali kebakaran
di desa/kelurahan ini
Terdapat pendampingan (Manggala Agni/KPH/
perusahaan/ketua regu) bagi regu pengendali kebakaran
tetapi pendampingannya (kegiatan dan materi
pendampingan) tidak mencukupi kebutuhan
Terdapat pendampingan (Manggala Agni/KPH/
perusahaan/ketua regu) bagi regu pengendali kebakaran
yang mencukupi kebutuhan
Pemimpin regu tidak dapat menggerakkan anggota
untuk terlibat aktif dalam pengendalian kebakaran
Pemimpin regu dapat menggerakkan sebagian anggota
untuk terlibat aktif dalam pengendalian kebakaran
Pemimpin regu dapat menggerakkan semua anggota
untuk terlibat aktif dalam pengendalian kebakaran
Tidak ada sumber anggaran bagi regu pengendali
kebakaran di wilayah ini
Ada sumber anggaran namun tidak pasti dan tidak
mencukupi sesuai kebutuhan regu pengendali
kebakaran di wilayah ini
Ada sumber anggaran secara pasti dan mencukupi
sesuai kebutuhan regu pengendali kebakaran di wilayah
ini
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Lampiran 1 Perangkat Kriteria dan Indikator Desa Siaga Api (Perangkat ini dapat
digunakan secara on line pada link https://bit.ly/LKP-Desa-Siaga-Api)
(lanjutan)
No.
Indikator
4.5 Mitra regu
pengendali
kebakaran

Pilihan

Kondisi
Tidak ada mitra kerja (pemerintah/perusahaan/
A
Manggala Agni/KPH) di wilayah ini terkait dengan
pengendalian kebakaran
Ada mitra (pemerintah/perusahaan/Manggala Agni/
B
KPH) di wilayah ini namun belum ada bekerja sama
dalam pengendalian kebakaran
Ada mitra (pemerintah/perusahaan/Manggala Agni/
C
KPH) di wilayah ini dan sudah bekerja sama dalam
pengendalian kebakaran
V Kebijakan pengendalian karhutla di desa
5.1 Program desa/
Tidak ada program desa/kelurahan terkait
kelurahan terkait
A
pengendalian kebakaran yang dibuat pemerintahan
pengendalian
desa/kelurahan
kebakaran
Ada program desa/kelurahan terkait pengendalian
B
kebakaran yang dibuat pemerintahan desa/kelurahan
namun belum dapat mengatasi masalah kebakaran
Ada program desa/kelurahan terkait pengendalian
C
kebakaran yang dibuat pemerintahan desa/kelurahan
yang dapat mengatasi masalah kebakaran
5.2 Evaluasi program
Tidak ada evaluasi terkait program desa tentang
desa tentang
A
pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh
pengendalian
pemerintahan desa
karhutla
Ada evaluasi terkait program desa tentang pengendalian
B
kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintahan desa
namun tidak ada perbaikan program
Ada evaluasi terkait program desa tentang pengendalian
C
kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintahan desa
lalu ditindak-lanjuti untuk perbaikan program
5.3 Peraturan desa/
Tidak ada peraturan desa atau peratur-an adat yang
adat tentang
A
mengatur tentang pengen-dalian kebakaran hutan dan
pengendalian
lahan
kebakaran
Ada peraturan desa atau peraturan adat yang mengatur
B
tentang pengendalian kebakaran namun tidak
dilaksanakan
Ada peraturan desa atau peraturan adat yang mengatur
C
tentang pengendalian kebakaran dan dilaksanakan
seutuhnya
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Lampiran 2 Matriks penghitungan Indeks Kesiagaan Desa Siaga Api
Kriteria/indikator

Bobot
kriteria
indikator
(
)

K1. Keterlibatan masyarakat
I1. Kesadaran warga desa terkait kebakaran
0,0825
I2. Pengetahuan warga desa terkait
kebakaran
0,0825
I3. Partisipasi warga desa dalam pencegahan
kebakaran
0,0825
I4. Partisipasi warga desa dalam
pemadaman kebakaran
0,0825
K2. Teknologi dan sarana prasarana pengendalian kebakaran
I5. Ketersediaan teknik penyiapan lahan
tanpa dibakar
0,0680
I6. Ketersediaan peralatan pemadaman
kebakaran
0,0340
I7. Kegiatan sosialisasi untuk pencegahan
0,0340
I8. Prasarana dan infrastruktur
0,0340
K3. Lahan dan mata pencaharian di desa
I9. Kepemilikan lahan
0,0600
I10. Tipe lahan
0,0600
I11. Penggunaan lahan
0,0600
I12. Mata pencaharian
0,0600
K4. Regu pengendali kebakaran
I13. Keberadaan regu pengendali kebakaran
0,0480
I14. Pendampingan regu pengendali
kebakaran
0,0240
I15. Kepemimpinan regu
0,0320
I16. Ketersediaan anggaran regu pengendali
kebakaran
0,0320
I17. Mitra regu pengendali kebakaran
0,0240
K5. Kebijakan pengendalian kebakaran
I18. Program desa tentang pengendalian
kebakaran
0,0350
I19. Evaluasi program desa tentang
pengendalian kebakaran
0,0250
I20. Peraturan desa tentang pengendalian
kebakaran
0,0400
Indeks Kesiagaan Desa (IKD)
*Catatan: Nilai pengukuran Kriteria Indikator A = 1, B = 3, C = 5.

Nilai pengukuran KI-DSA
(
)
Rerata

Terbobot

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….

……….

……….

……….
……….

……….
……….

……….
……….

……….
……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….
……….

Igik anur

1

Kameloh Baru

Desa

Sebangau

Kec.

Kab.

Palangkaraya

NILAI PENGUKURAN KONDISI DESA

Nama

No.

Contoh 1 Asesor penilai 1 orang

5,0

5

K1i1
5,0

5

K1i2
1,0

1

K1i3
3,0

3

K1i4
1,0

1

K2i5
3,0

3

K2i6
3,0

3

K2i7

Lampiran 3 Contoh penghitungan Indeks Kesiagaan Desa Siaga Api

3,0

3

K2i8
3,0

3

K3i9
1,0

1

K3i10
1,0

1

K3i11
1,0

1

K3i12

KRITERIA - INDIKATOR

5,0

5

K4i13
3,0

3

K4i14
3,0

3

K4i15
1,0

1

K4i16
3,0

3

K4i17
1,0

1

K5i18
1,0

1

K5i19

3,0

3

K5i20

MA

Ket

LAMPIRAN
37

DESA SIAGA API

38 Kriteria & Indikator

Kriteria/indikator

Bobot
kriteria
indikator
(
)

Nilai pengukuran KI-DSA
(
Rerata

K1. Keterlibatan masyarakat
I1. Kesadaran warga desa terkait kebakaran
0,0825
5,00
I2. Pengetahuan warga desa terkait
0,0825
5,00
kebakaran
I3. Partisipasi warga desa dalam pencegahan
0,0825
1,00
kebakaran
I4. Partisipasi warga desa dalam pemadaman
0,0825
3,00
kebakaran
K2. Teknologi dan sarana prasarana pengendalian kebakaran
I5. Ketersediaan teknik penyiapan lahan
0,0680
1,00
tanpa dibakar
I6. Ketersediaan peralatan pemadaman
0,0340
3,00
kebakaran
I7. Kegiatan sosialisasi untuk pencegahan
0,0340
3,00
I8. Prasarana dan infrastruktur
0,0340
3,00
K3. Lahan dan mata pencaharian di desa
I9. Kepemilikan lahan
0,0600
3,00
I10. Tipe lahan
0,0600
1,00
I11. Penggunaan lahan
0,0600
1,00
I12. Mata pencaharian
0,0600
1,00
K4. Regu pengendali kebakaran
I13. Keberadaan regu pengendali kebakaran
0,0480
5,00
I14. Pendampingan regu pengendali
0,0240
3,00
kebakaran
I15. Kepemimpinan regu
0,0320
3,00
I16. Ketersediaan anggaran regu pengendali
0,0320
1,00
kebakaran
I17. Mitra regu pengendali kebakaran
0,0240
3,00
K5. Kebijakan pengendalian kebakaran
I18. Program desa tentang pengendalian
0,0350
1,00
kebakaran
I19. Evaluasi program desa tentang
0,0250
1,00
pengendalian kebakaran
I20. Peraturan desa tentang pengendalian
0,0400
3,00
kebakaran
Indeks Kesiagaan Desa (IKD)
Kelas Kesiagaan Desa
B [SEDANG]

)
Terbobot
0,41
0,41
0,08
0,25

0,07
0,10
0,10
0,10
0,18
0,06
0,06
0,06
0,24
0,07
0,10
0,03
0,07
0,04
0,03
0,12
2,58

Pematang
Rahim

Pematang
Rahim

Imam B.
Putra

Ambo
Lantang

2

3

Kab.

M. Ulu Tanjabtim

M. Ulu Tanjabtim

M. Ulu Tanjabtim

Kec.

NILAI PENGUKURAN KONDISI DESA

Pematang
Rahim

A Syamsi

1

Desa

Nama

No.

5,0

5

5

5

K1i1

Contoh 2 Asesor penilai >1 orang

4,3

5

3

5

K1i2

3,0

1

3

5

K1i3

3,7

5

3

3

K1i4

3,0

1

5

3

K2i5

3,0

3

3

3

K2i6

4,3

3

5

5

K2i7

3,7

3

5

3

K2i8

2,3

3

1

3

1,7

1

3

1

K3i10

3,0

1

5

3

K3i11

3,0

1

3

5

K3i12

KRITERIA - INDIKATOR
K3i9

5,0

5

5

5

K4i13

4,3

3

5

5

K4i14

5,0

5

5

5

K4i15

3,0

3

3

3

K4i16

5,0

5

5

5

K4i17

3,0

3

1

5

K5i18

3,0

3

1

5

K5i19

1,7

3

1

1

K5i20

MPA

MA

Pem Desa

Ket
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Kriteria/indikator

Bobot kriteria
indikator
(
)

Nilai pengukuran KI-DSA
(
Rerata

K1. Keterlibatan masyarakat
I1. Kesadaran warga desa terkait
0,0825
5,00
kebakaran
I2. Pengetahuan warga desa terkait
0,0825
4,33
kebakaran
I3. Partisipasi warga desa dalam
0,0825
3,00
pencegahan kebakaran
I4. Partisipasi warga desa dalam
0,0825
3,67
pemadaman kebakaran
K2. Teknologi dan sarana prasarana pengendalian kebakaran
I5. Ketersediaan teknik penyiapan lahan
0,0680
3,00
tanpa dibakar
I6. Ketersediaan peralatan pemadaman
0,0340
3,00
kebakaran
I7. Kegiatan sosialisasi untuk pencegahan
0,0340
4,33
I8. Prasarana dan infrastruktur
0,0340
3,67
K3. Lahan dan mata pencaharian di desa
I9. Kepemilikan lahan
0,0600
2,33
I10. Tipe lahan
0,0600
1,67
I11. Penggunaan lahan
0,0600
3,00
I12. Mata pencaharian
0,0600
3,00
K4. Regu pengendali kebakaran
I13. Keberadaan regu pengendali
0,0480
5,00
kebakaran
I14. Pendampingan regu pengendali
0,0240
4,33
kebakaran
I15. Kepemimpinan regu
0,0320
5,00
I16. Ketersediaan anggaran regu
0,0320
3,00
pengendali kebakaran
I17. Mitra regu pengendali kebakaran
0,0240
5,00
K5. Kebijakan pengendalian kebakaran
I18. Program desa tentang pengendalian
0,0350
3,00
kebakaran
I19. Evaluasi program desa tentang
0,0250
3,00
pengendalian kebakaran
I20. Peraturan desa tentang pengendalian
0,0400
1,67
kebakaran
Indeks Kesiagaan Desa (IKD)
Kelas Kesiagaan Desa
B [SEDANG]

)
Terbobot
0,41
0,36
0,25
0,30

0,20
0,10
0,15
0,12
0,14
0,10
0,18
0,18
0,24
0,10
0,16
0,10
0,12
0,11
0,08
0,07
3,46
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Kriteria & Indikator

H

ingga saat ini belum ada perangkat (instrumen) yang mampu mengukur tingkat kesiagaan
desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Buku “Desa Siaga Api: Kriteria
dan Indikator” hadir mengisi kekosongan tersebut.
Instrumen yang bersifat self assessment ini disajikan dalam bentuk yang simpel agar mudah
digunakan, terdiri atas sekumpulan pernyataan tentang kondisi desa dan masyarakat desa, terkait
dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Manggala Agni, Pemerintah Desa, Masyarakat
Peduli Api, perusahaan, KPH maupun Pemerintah Daerah dapat menggunakannya untuk
menilai kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Desa Siaga Api merupakan desa yang terdiri dari masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok
pengendali kebakaran hutan dan lahan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan peran
dan fungsinya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah desa dan sekitarnya.
Penilaian KI-DSA dapat juga dilakukan secara online melalui https://bit.ly/LKP-Desa-Siaga-Api.
Hasil pelaporan ini dapat menjadi bahan evaluasi desa dalam praktik pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.
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