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LEMBAR PENGAKUAN
Laporan penelitian ilmiah ini disusun oleh Tim Penanggulangan Kebakaran (Fire Management Team)
Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP). Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh
anggota tim atas masukan yang diberikan untuk laporan ini, khususnya kepada ElbaTri Juni dan Laura
Graham sebagai tim penulis utama. Kami juga berterima kasih kepada Grahame Applegate atas panduan
teknis di lapangan, Fatkhurohman atas penyediaan data dan dukungan teknis lainnya, Rachael Diprose dan
Lis Nurhayati atas bantuannya menyiapkan makalah ini dan makalah-makalah yang lainnya, Sulistyo. A. Siran
atas penelaahan teknisnya, dan terakhir kepada tim komunikasi (James Maiden, Nanda Aprilia dan Stella
Pongsitanan) untuk tata letak dan desain.

Penelitian ini diselenggarakan atas kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Namun, analisa
dan temuan yang tercantum di dalam makalah ini mencerminkan pandangan para penulis dan tidak
mewakili pandangan kedua pemerintah tersebut. Segala kesalahan dan kekeliruan merupakan milik penulis.
Makalah ini merupakan laporan kerja teknis yang bersifat ilmiah, sehingga kedepannya dimungkinkan
adanya penyempurnaan untuk mengakomodasi masukan dan bukti baru.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Kebakaran gambut mudah terjadi di hutan rawa gambut tropis yang telah terdegradasi karena konversi dan
pembukaan lahan, terutama yang melibatkan penebangan dan pembukaan kanal drainase. Kebakaran
tersebut akan menghasilkan asap dan emisi karbon ke atmosfer. Program REDD+ dapat berhasil, salah
satunya, dengan memahami volume dan distribusi kebakaran di hutan. Melalui cara tersebut, emisi karbon
tahunan dapat direkam secara akurat. Selain itu, juga dapat diselidiki mengenai penyebab, motivasi dan
detail kebakaran, sehingga kebakaran dapat ditanggulangi dengan cara yang lebih baik.
Di wilayah kerja KFCP, seperti juga di mayoritas area bekas PLG, sering terjadi kebakaran saat musim
kemarau. Untuk mengatasi hal tersebut, Fire Management Team/FMT (Tim Penanggulangan Kebakaran)
KFCP, mengembangkan program pemantauan kebakaran yang mencakup empat komponen: 1) pemantauan
hotspot melalui data satelit, 2) investigasi kebakaran di lapangan, 3) survei aset tanah masyarakat dan 4)
investigasi distribusi bahan bakar “besar” di wilayah KFCP. Laporan ini membatasi menyajikan data dan
analisa hasil studi terhadap dua komponen pertama, sedangkan studi terhadap dua komponen lainnya akan
dibahas dalam laporan yang terpisah (Graham et al. 2014).
Data hotspot yang direkam melalui satelit dapat mendeteksi suhu permukaan tanah yang lebih tinggi dari
normal. Data tersebut dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Pengumpulan data dilakukan
setiap hari sepanjang tahun 2011-12. Dari pendeteksian tersebut, ditemukan 161 hotspot di wilayah kerja
KFCP. Sepanjang tahun 2012, dilakukan penyelidikan lapangan terhadap 37 kebakaran di lokasi yang baru
terbakar. Data-data tersebut juga dibandingkan dengan data GIS KFCP, termasuk diantaranya data wilayah
desa, kedalaman gambut, tipe penutup lahan dan jumlah bekas yang terbakar.
Data yang disajikan dalam laporan ini mengungkap beberapa temuan penting yang bisa dijadikan masukan
dalam menyusun strategi dan program pengelolaan kebakaran di wilayah KFCP. Sebagian dari temuan
tersebut sederhana, tetapi sebagian lainnya lebih kompleks dan saling bergantung pada beberapa faktor
terkait, seperti akses, pengelolaan lahan dan perbedaan lokal antar desa. Secara ringkas, berikut adalah
beberapa temuan dan kesimpulan dari monitoring hotspot dan investigasi kebakaran:

-

Tahun 2011 merupakan tahun yang sangat basah, sedangkan 2012 merupakan tahun yang kering.
Berdasarkan data, hotspot terkonsentrasi di bulan September 2012.

-

Hutan alam primer maupun sekunder memiliki sedikit hotspot.

-

Kepadatan hotspot tertinggi terkonsentrasi di tiga lokasi, yaitu dalam batas-batas desa Sei Ahas,
Mantangai Hulu dan Katimpun.

-

Semua desa dan daerah yang berdekatan terletak di gambut tipis, sama dengan sebagian besar
lokasi aset desa. Hal yang menarik dari temuan ini adalah mayoritas hotspot terjadi di 6–8 m
kedalaman gambut yang terletak beberapa kilometer dari desa-desa. Hal ini menunjukkan adanya
kebutuhan untuk melakukan perjalanan yang membutuhkan biaya ke lokasi tertentu untuk
melakukan kegiatan tertentu.

-

Hotspot jarang terjadi di kawasan hutan. Utamanya, hotspot ditemukan di kawasan campuran semak
dan rumput, semak rawa dan rawa. Kepadatan hotspot tertinggi terdapat di kawasan rawa,
kemungkinan hal ini bisa terjadi karena total area rawa sangatlah kecil. Namun, pada saat
mempertimbangkan relevansi tutupan lahan dalam strategi penanggulangan kebakaran, semua
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kawasan semak harus dianggap resiko. Daerah rawa mungkin yang paling berisiko karena
kedekatannya dengan sungai. Tetapi, daerah rawa kecil dan lokasinya terletak di lahan gambut tipis,
sehingga kurang diperhatikan.

-

Menyoroti suksesi retrogresif setelah degradasi, hotspot paling sering terjadi di daerah-daerah yang
pernah terbakar (sekitar 1–3 kali). Hal yang menarik, terdapat perbedaan di antara tiga desa yang
memiliki jumlah hotspot terbesar dalam batas-batas desa mereka. Hotspot di daerah Mantangai
Hulu dan Katimpun paling sering satu atau dua kali terbakar, sedangkan hotspot di daerah Sei Ahas
tiga kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Mantangai Hulu dan
Katunjung baru-baru saja dilakukan atau memerlukan pemindahan lokasi yang reguler. Sementara
itu, kegiatan-kegiatan di Sei Ahas lebih tetap dan dilakukan dalam jangka panjang.
Dari semua kebakaran yang diselidiki, 81% diantaranya disengaja. Penyebab yang dominan adalah
mencari kayu limbah (19%), mencari ikan (16%), pembukaan lahan (11%), mencari gemor (5%) dan
berburu (3%). Sayangnya, investigasi kebakaran hanya dilakukan terhadap beberapa titik kebakaran
di lokasi yang memiliki hotspot paling padat. Jumlah terbesar dari kebakaran yang diselidiki (24%)
dimulai oleh kebakaran lain yang merambat ke lokasi baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang
menarik tentang kebakaran di bawah permukaan gambut. Dikarenakan data ini dikumpulkan secara
sosial, maka dapat terjadi bias jika masyarakat enggan memberitahukan bagaimana kebakaran
dimulai.

-

Pada tahun 2012, ditemukan tiga area dengan kepadatan hotspot tertinggi. Ketiganya berada di
wilayah yurisdiksi tiga desa namun berjarak beberapa kilometer masuk ke dalam kubah gambut,
serta jauh dari area permukiman desa tersebut. Investigasi kebakaran di area tersebut menunjukkan
potensi penyebab yang beragam yang diantaranya adalah kegiatan mencari ikan, mengumpulkan
gemor, berburu, membuka lahan untuk kegiatan pertanian dan mencari kayu. Permasalahannya
adalah banyak dari kebakaran tersebut tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi di gambut.

Dari temuan di atas, banyak poin penting yang harus dimasukkan ke dalam strategi penanggulangan
kebakaran KFCP, diantaranya adalah hotspot yang terkonsentrasi di gambut dalam, khususnya di tiga area
utama dan bahwa setiap desa memiliki kegiatan berbeda-beda yang terkait dengan kebakaran. Namun
demikian, masih terdapat keterbatasan dalam kumpulan data ini. Logistik dan akses untuk menyelidiki
sejumlah besar kebakaran di lokasi-lokasi penting cukup sulit. Akses ke gambut dalam sangat sulit ditembus
khususnya selama musim kemarau. Jarak yang harus ditempuh sepanjang 10 km, kanal yang biasanya
digunakan sebagai akses kering dan tidak ada jalur darat. Maka dari itu, masih banyak pekerjaan yang perlu
dilakukan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang distribusi, penyebab dan dampak kebakaran
di seluruh wilayah KFCP. Beberapa diantaranya adalah menggali dengan lebih rinci kegiatan-kegiatan yang
menuntun pada kebakaran di tiga area hotspot terpadat; memahami kegiatan-kegiatan di area tipe rawa;
serta menggali lebih jauh mengenai perbedaan perilaku antar berbagai desa.
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SINGKATAN DAN ISTILAH
BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

FMT

Fire Management Team (Tim Penanggulangan Kebakaran)

GFIMS

Global Fire Information Management System (Sistem Informasi Penanggulangan
Kebakaran Global)

GHG

Gas rumah kaca

IAFCP

Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership

KFCP

Kalimantan Forests and Climate Partnership

Kemenhut

Kementerian Kehutanan

KorLap

Koordinator Lapangan

REDD+

Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Peranan Konservasi,
Pengelolaan Hutan Lestari, dan Peningkatan Stok Karbon

SMS

Short Message System

UNFAO

United Nations Food and Agriculture Organization
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1

PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2009, Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) diluncurkan sebagai
sebuah program uji coba kegiatan REDD+ di Indonesia, dan yang pertama untuk areal hutan dan lahan
gambut. KFCP dibentuk atas dasar kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang
perubahan iklim, yang dinamakan Indonesia-Australia Forests Carbon Partnership (IAFCP). Mitra utama KFCP
adalah Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan departemen
terkait dari Pemerintah Australia.
Tujuan utama KFCP adalah mengujicoba berbagai metode untuk mengetahui cara pengurangan emisi
melalui pendekatan REDD+. Secara bersamaan, KFCP mendukung penyediaan sumber mata pencaharian
alternatif, khususnya bagi masyarakat yang sebagian besar sumber mata pencahariannya bergantung dari
hutan. Dukungan tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan. Selain itu, KFCP juga membantu mengintegrasikan REDD+ ke dalam perencanaan dan
pengelolaan program di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan di masyarakat melalui pengembangan
kapasitas dan pengujian model untuk kelembagaan, serta kebijakan dan kerangka hukum REDD+.
Untuk membangun sebuah model perkiraan emisi gas rumah kaca dari lahan gambut tropis serta menilai
pengaruh dari setiap intervensi dan kegiatan fisik dan sosial (tergantung pada intervensi pelaksanaan), KFCP
memerlukan unit pemantauan lahan gambut yang merupakan inti untuk menilai perubahan dalam
lingkungan lokal. Hal tersebut juga penting untuk mengembangkan metodologi penghitungan perubahan
tingkat emisi karbon dari hutan rawa gambut tropis. Jenis hutan tersebut dapat menyimpan sejumlah besar
karbon, namun praktik-praktik yang dikembangkan untuk pemantauan dan penghitungan emisi dari
ekosistem hutan ini masih kurang. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan uji coba REDD+, KFCP mendirikan
Tim Vegetasi, Tim Penanggulangan Kebakaran, serta Tim Pemantauan Hidrologi dan Gambut sebagai salah
satu upaya untuk berkontribusi terhadap praktik pemantauan dan penghitungan emisi dari hutan rawa
gambut.
Laporan ini bertujuan untuk membahas temuan dan analisa mengenai kejadian kebakaran di wilayah kerja
KFCP, yang dilakukan di bawah Tim Penanggulangan Kebakaran atau Fire Management Team/FMT. Di
wilayah kerja KFCP, seperti juga di mayoritas area bekas PLG lainnya, sering terjadi kebakaran saat musim
kemarau. Untuk mengatasi hal tersebut, FMT mengembangkan program pemantauan kebakaran yang
mencakup empat komponen: 1) pemantauan hotspot atau titik panas melalui data satelit, 2) investigasi
kebakaran di lapangan, 3) survei aset tanah masyarakat dan 4) investigasi distribusi bahan bakar besar di
wilayah KFCP. Laporan ini akan menyajikan data dan analisa dari studi terhadap dua komponen pertama.
Studi terhadap dua komponen lainnya akan dibahas dalam laporan yang berbeda (Graham et al. 2014).
Guna memudahkan pembaca, laporan ini dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama terdiri dari
pendahuluan dan kegiatan serta latar belakang wilayah kerja KFCP. Bagian ke dua menjelaskan tujuan
kegiatan dan bagian ke tiga tentang metodologi. Bagian ke empat merangkumkan temuan dan analisa dari
data hotspot dan investigasi kebakaran. Terakhir, atau bagian ke lima memberikan kesimpulan dari
pemaparan informasi dan data dalam laporan ini.

Latar Belakang Data Hotspot dan Investigasi Kebakaran
Informasi hotspot atau titik panas diperoleh dari satelit cuaca (NOAA, MODIS, ATSR, dan lain lain). Informasi
tersebut mengindikasikan adanya suhu yang tinggi pada suatu tempat dengan resolusi spasial sekitar 1 km2.
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Penerapan ambang batas suhu untuk pengolahan citra guna mendeteksi hotspot berbeda-beda antar tiaptiap stasiun pengolah data. Meskipun hotspot bisa mengindikasikan kejadian kebakaran, namun tidak semua
informasi hotspot mengindikasikan kebakaran atau sebaliknya tidak semua data hotspot dapat merekam
kejadian kebakaran. Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya gangguan atau keterbatasan satelit perekam
data hotspot. Maka dari itu, perlu dilakukan pengecekan langsung terhadap data hotspot guna memastikan
kejadian kebakaran di lapangan.
Api merupakan faktor kunci yang dapat mempengaruhi ekosistem tanah gambut. Berdasarkan hasil
penelitian, terdapat hubungan antara pembukaan lahan, drainase dan variasi curah hujan. Ketiga hal
tersebut merupakan faktor penentu kebakaran, skala kejadian dan emisi yang ditimbulkannya. Kebakaran
merupakan sumber terbesar emisi dan menjadi penyebab utama terjadinya degradasi lingkungan. Untuk
mengurangi kebakaran, perlu dikembangkan strategi yang efektif yang dapat menurunkan kebakaran secara
signifikan.
Tahapan kunci penanggulangan kebakaran diantaranya mencakup: 1) memahami kondisi dan jenis
kebakaran di lahan gambut dan 2) menginvestigasi sumber daya manusia terkait kebakaran ini, guna
meningkatkan pemahaman mengenai kapan dan kenapa kebakaran di permukaan lahan mengakibatkan
kebakaran di permukaan gambut 1.
Investigasi kejadian atau investigasi indikasi terjadinya kebakaran dilaksanakan atas dasar informasi data
hotspot, dan informasi langsung dari masyarakat. Peranan kedua sumber informasi tersebut selain penting,
juga diperlukan untuk mendukung dan menjustifikasi penelitian yang harus dilakukan.

Kegiatan dan Latar Belakang Wilayah Kerja KFCP
Program KFCP mencakup wilayah kerja seluas kurang lebih 120.000 ha pada kawasan bekas proyek
Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Kegiatan KFCP diantaranya adalah sekolah
lapang petani, dukungan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, reforestasi
dan rehabilitasi hutan skala kecil, peningkatan kapasitas desa agar dapat mengelola kegiatan KFCP secara
mandiri, pengelolaan dan pengawasan kebakaran, serta pengembangan mata pencaharian alternatif. KFCP
juga menghimpun banyak data seperti vegetasi lahan gambut, hidrologi, dan kebakaran lahan dan hutan.
Data tersebut digunakan untuk analisa, dan sebagai kontribusi KFCP terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan terkait hutan rawa gambut dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagian dari kegiatan KFCP
dilakukan di lahan gambut yang umumnya berstatus Hutan Lindung. Sebagian kegiatan lainnya, misalnya
pengembangan mata pencaharian alternatif dan sekolah lapang petani diselenggarakan di lahan mineral dan
di gambut rendah milik penduduk atau milik masyarakat setempat. Manfaat kegiatan KFCP bagi desa,
diantaranya adalah untuk pembelajaran, pengembangan dan peningkatan pendapatan yang dapat
digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar program.
Bagian selatan PLG (sekitar 50.000 ha) terletak di sudut Utara-Timur Blok A dan bagian Utara (sekitar 70.000
ha) terpusat di Blok E (lihat Gambar 1). Sebelum PLG, area tersebut ditutupi oleh hutan rawa gambut.
Namun, sekarang area tersebut telah terbagi oleh satu kanal utama dan memiliki tingkat gangguan dan
kualitas hutan yang berbeda. Di Blok E terdapat kanal yang memanjang sejauh 12 km dari Utara ke Selatan

1

Kebakaran di permukaan adalah kebakaran normal yang menyapu semak-belukar dan padang rumput dan membakarnya, namun dengan emisi
yang lebih rendah. Kebakaran gambut masuk ke dalam gambut, terjadi lebih lama dan menghasilkan emisi yang lebih besar dan menimbulkan lebih
banyak kerusakan.
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dan telah menimbulkan dampak hidrologi. Sekitar tahun 1980an-1998, sebagian kawasan di blok tersebut
pernah dialokasikan untuk areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Selain itu, juga telah terjadi pembalakan liar
dan pembangunan sejumlah kanal kecil dengan cara manual. Namun demikian, kawasan hutan di Blok E
relatif tidak terganggu jika dibandingkan dengan Blok A. Di Blok A, dibangun kanal luas yang saling-silang
dengan jaringan kanal selebar kira-kira 6–10 m dan dengan kanal besar selebar kurang lebih 30 m, yaitu
kanal yang membagi Blok A dari Blok E. Hampir semua area di Blok A, selain di area sekitar 5.000 ha, telah
mengalami deforestasi atau sangat terdegradasi. 14 pemukiman yang menjadi wilayah kerja KFCP terletak di
sepanjang Sungai Kapuas, tersebar di Blok A dan Blok E. Permukiman tersebut membentuk sembilan unit
administrasi (desa) yang tersebar di antara dua kecamatan, Timpah dan Mantangai, di Kabupaten Kapuas.
Kegiatan KFCP ditujukan sebagai upaya uji coba “REDD+ dalam skala kecil” yang memungkinkan untuk
dilakukannya perbaikan pendekatan dan metode pelaksanaan secara terus menerus. Pembelajaran yang
diperoleh dari uji coba ini merupakan kontribusi terhadap pengembangan REDD+ baik di tingkat lokal,
nasional, maupun internasional. Selain itu, pembelajaran tersebut juga dapat membantu dalam mengujicoba
seberapa jauh kontribusi REDD+ terhadap kerangka mitigasi perubahan iklim di tingkat global melalui upayaupaya yang dilakukan di tingkat lokal dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar
hutan serta memasukkan di dalamnya pengetahuan dan kearifan lokal. Lebih lanjut, pembelajaran juga
menunjukkan mengenai pendekatan dan metode yang diuji di Kalimantan Tengah agar dapat dikembangkan
atau direplikasi di tempat lain, baik di Indonesia maupun di negara lain.
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Gambar 1: Peta Wilayah KFCP dan Desa dengan Batas Administrasi

Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT
Catatan: Pada bulan Juli 2013, terjadi pemekaran di dua desa, yaitu Desa Katunjung dan Tumbang Muroi, menjadi empat desa. Desa
Katunjung terbagi dua menjadi Desa Katunjung dan Desa Tumbang Mangkutup, begitupun juga Desa Tumbang Muroi, terbagi
menjadi Desa Tumbang Muroi dan Desa Lapetan. Pemekaran ini menambah jumlah desa di wilayah KFCP, dari tujuh menjadi
sembilan. Kegiatan dalam laporan ini dilakukan saat wilayah KFCP terdiri dari tujuh desa (2012).
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2

TUJUAN KEGIATAN

Di dalam laporan ini, akan dibahas mengenai temuan dan analisa dari dua kegiatan, yaitu monitoring data
hotspot dan investigasi kebakaran. Adapun tujuan dari kedua kegiatan tersebut adalah:
1. Monitoring data hotspot
Bertujuan untuk memberikan informasi mengenai data hotspot atau titik panas yang dapat
mengindikasikan kejadian kebakaran secara cepat di wilayah kerja KFCP sehingga investigasi
lapangan dapat segera dilakukan. Selain itu, data hotspot juga memberikan informasi tentang
frekuensi dan sebaran hotspot berdasarkan bulan, ketebalan gambut dan tipe tutupan lahan per
wilayah (seperti desa, blok dan sebagainya).
2. Investigasi kejadian kebakaran
Dilakukan untuk melihat kejadian kebakaran dengan lebih spesifik, yang meliputi:

• Pemicu kebakaran (asal api).
• Penyebab (aktivitas yang menyebabkan pemicu kebakaran).
• Tipologi daerah terbakar (kepemilikan, tutupan lahan dan vegetasi), cuaca mikro (kecepatan dan
arah angin, suhu serta kelembaban), ketebalan gambut dan informasi terkait lainnya.

• Tingkat kerusakan yang ditimbulkan (vegetasi, hewan, infrastruktur dan gambut).
3. Investigasi api
Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap api yang
menyebabkan kebakaran gambut.
Seluruh data dan analisa yang diperoleh dari investigasi ini digunakan untuk merumuskan strategi
penanggulangan kebakaran sebagai salah satu kegiatan dalam program KFCP.
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3

METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Jangka Waktu
Monitoring hotpsot dan investigasi kebakaran dilakukan di wilayah KFCP sebelum terjadi pemekaran di dua
desa (lihat: Latar Belakang). Wilayah tersebut mencakup tujuh desa yang tersebar di Blok A dan di Blok E
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Ketujuh desa tersebut terdiri dari Desa Kalumpang, Katimpun,
Katunjung, Mantangai Hulu, Petak Puti, Sei Ahas dan Tumbang Muroi. Seluruh desa berada di wilayah
administrasi Kecamatan Mantangai, kecuali Petak Puti di bawah Kecamatan Timpah.
Jangka waktu monitoring hotspot dilakukan dari tahun 2011-12, dari musim hujan hingga musim kemarau.
Sepanjang akhir tahun 2011 hingga Juli 2012 adalah musim penghujan sehingga tidak terjadi banyak
kebakaran lahan. Awal Agustus sampai November 2012, satelit Aqua dan Terra menginformasikan sedikitnya
ada 161 titik hotspot di wilayah KFCP. Data hotspot tersebut dikirim melalui email, lalu diolah oleh FMT guna
mengetahui lokasi hotspot.

3.2 Monitoring Data Hotspot
Monitoring data hotspot dilakukan dengan menggunakan data Modis. Data Modis menggunakan dua satelit
(Aqua dan Terra) yang berbeda untuk merekam suatu wilayah, sehingga wilayah tersebut dilintasi satelit
sebanyak dua kali pada pagi dan sore hari.
Selain itu, terdapat lembaga penyedia data modis yang menginformasikan data hotspot dengan cepat (rapid
information) sehingga penyelidikan lapangan dapat segera dilakukan. Penyedia data berasal dari GFIMS
(Global Fire Information Management System) dari UNFAO (United Nations Food and Agriculture
Organization). Data yang dimaksud berupa koordinat hotspot, waktu dan satelit pelacak hotspot (Terra atau
Aqua). Data hotspot yang dihitung hanya hotspot yang berada di dalam batasan wilayah KFCP.

3.3 Investigasi Kejadian Kebakaran
Investigasi kejadian kebakaran dilakukan berdasarkan data hotspot dan informasi langsung dari masyarakat.
Agar investigasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat, KFCP mengembangkan sistem informasi cepat dari
masyarakat desa dengan menggunakan SMS (Short Message System) dan Radio. Investigasi dilakukan oleh
tim investigasi yang terdiri dari staf FMT, perwakilan masyarakat, serta Koordinator Lapangan/Korlap yang
bertugas mengkoordinir perwakilan masyarakat. Tim investigasi dilengkapi dengan peralatan manual
penanggulangan kebakaran, peralatan survei GPS (Global Positioning System), pocket weather meter dan
alat ukur) dan lembar isian investigasi lapangan.
Tidak semua data hotspot yang diterima ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan. Investigasi dilakukan
dengan pertimbangan sebagai berikut:
•

Pada data hotspot yang relatif terkumpul dan tersebar pada satu hamparan hanya dilakukan
investigasi pada beberapa titik yang mewakili saja. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan contoh
yang representatif dalam keterbatasan waktu dan sumber daya.
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•

Pada data hotspot yang terjadi di wilayah kelola masyarakat 2 khususnya pembukaan lahan pada satu
hamparan, investigasi dilakukan di beberapa titik saja. Hal ini juga dilakukan untuk menghimpun
contoh yang representatif karena keterbatasan waktu dan sumber daya.

•

Pada hotspot yang teridentifikasi di daerah gambut tebal dilakukan investigasi untuk semua hotspot.
Kebakaran gambut dalam diprioritaskan karena berpotensi menimbulkan emisi karbon yang lebih
besar.

•

Pada hotspot yang terjadi di daerah penting (seperti lokasi penanaman dan aset masyarakat), segera
dilakukan investigasi. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi kajian resiko yang lebih baik dan
dukungan pemulihan bagi masyarakat dan pengembangan rencana penanggulangan kebakaran
untuk tiap-tiap desa.

•

Pada hotspot yang teridentifikasi pada pembukaan dan pembakaran ladang yang terkendali di tanah
mineral, tidak dilakukan investigasi. Hal tersebut dikarenakan kebakaran yang terjadi di tanah
mineral tidak mengarah pada emisi karbon yang besar.

Seluruh informasi kejadian kebakaran dari masyarakat disampaikan melalui Korlap. Berdasarkan informasi
tersebut, tim investigasi akan melakukan penyelidikan dan pengecekan lapangan. Kegiatan tersebut
dilakukan untuk menganalisa, antara lain: a) penyebab terjadinya kebakaran, b) motivasi dari penyebab
kebakaran, dan c) luasan lahan yang terbakar.

2

Lahan yang secara aktif digunakan dan dikelola oleh masyarakat: terdapat kepentingan masyarakat di dalamnya.
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4

HASIL

4.1 Data dan Analisis Hotspot
Berdasarkan data dan analisa hotspot, maka akan dapat diketahui mengenai frekuensi hotspot serta
kepadatan hotspot berdasarkan luas wilayah desa, kedalaman gambut, tutupan lahan dan jumlah bekas
kebakaran. Untuk lebih jelasnya, akan dibahas pada uraian di bawah ini.

4.1.1 Frekuensi Hotspot
Data hotspot diambil dan dianalisa dari satelit Modis (Aqua dan Terra) untuk melihat lokasi hotspot di
wilayah kerja KFCP. Hotspot yang teridentifikasi direkam antara bulan Agustus sampai dengan November
2012 dimana pada saat itu terjadi musim kemarau. Pada musin penghujan, tidak ditemukan kejadian
kebakaran maupun hotspot. Frekuensi hotspot yang terjadi antara bulan Agustus sampai dengan November
sangat bervariasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1: Frekuensi Hotspot dari Bulan Agustus–November 2012
Bulan

Minggu

Jumlah Hotspot

Agustus

Minggu 1

1

Minggu 2

2

Minggu 3

1

Minggu 4

0

Minggu 1

4

Minggu 2

59

Minggu 3

8

Minggu 4

62

Minggu 1

10

Minggu 2

10

Minggu 3

2

Minggu 4

0

Minggu 1

2

Minggu 2

0

Minggu 3

0

Minggu 4

0

September

Tahun 2012
Oktober

November

Jumlah

161

Berdasarkan tabel 1, intensitas hotspot terbanyak ditemukan di bulan September. Pada bulan Agustus,
semula hanya teridentifikasi empat hotspot, kemudian mencapai puncaknya di bulan September, dimana
tercatat 133 hotspot. Mulai bulan Oktober, intensitas hotspot mulai berkurang dengan 22 hotspot dan terus
menurun hingga bulan November dengan hanya dua hotspot. Pada umumnya, perbedaan intensitas hotspot
tersebut berkaitan dengan kondisi cuaca dimana tingkat ketinggian air di lahan gambut bervariasi dari waktu
ke waktu.
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4.1.2 Kepadatan Hotspot Berdasarkan Luas Wilayah Desa
Di wilayah kerja KFCP, terutama di Blok E, tidak terlalu banyak hotspot yang terekam oleh satelit. Jika
dibandingkan dengan di Blok A, di Blok E tidak terjadi banyak kebakaran (Gambar 2). Hal tersebut mungkin
disebabkan karena hutan rawa gambut di Blok E masih bagus dan gambutnya masih basah, tidak seperti di
Blok A yang hutannya sudah banyak mengalami degradasi dan tutupan hutannya hilang oleh pembangunan
kanal-kanal sehingga menyebabkan drainase yang cepat.
Hotspot yang paling banyak ditemukan terdapat di Desa Mantangai Hulu dan Desa Sei Ahas, yaitu lebih dari
45 titik seperti yang terlihat di Gambar 3. Namun demikian, walaupun jumlah hotspot di kedua desa tersebut
hampir sama, tetapi Desa Sei Ahas mempunyai kepadatan hotspot yang lebih besar dibadingkan dengan
desa lainnya, yaitu 35 hotspot per 10.000 ha, sedangkan luas desanya lebih kecil jika dibandingkan dengan
sebagian dari luas desa lainnya. Setelah Sei Ahas, menyusul Desa Katimpun yang merupakan desa ke dua
dengan kepadatan hotspot besar yaitu 26 titik per 10.000 ha. Kepadatan hotspot ini mungkin disebabkan
oleh pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar, aktivitas mencari kulit kayu gemor dan lain lain.
Variasi kepadatan hotspot antar desa berdasarkan luas wilayah desa dapat dilihat pada gambar berikut.

Jumlah Hotspot
Luas desa (1000 ha)
Kepadatan Hotspot (jumlah HS per 10.000 ha)

Gambar 2: Kepadatan Hotspot Berdasarkan Luas Wilayah Desa
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Sumber: KFCP FM Team – FMT
Catatan: merah—jumlah hospot per desa, hijau—luas desa (1000 ha), biru—kepadatan hotspot (jumlah hotspot per 10.000 Ha
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Sedangkan distribusi hotspot banyak terkonsentrasi di beberapa wilayah desa seperti yang terlihat pada
Gambar 3 berikut.
Gambar 3: Titik Panas Berdasarkan Wilayah Desa

Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT
Catatan: Pada bulan Juli 2013, terjadi pemekaran di dua desa, yaitu Desa Katunjung dan Tumbang Muroi, menjadi empat desa. Desa
Katunjung terbagi dua menjadi Desa Katunjung dan Desa Tumbang Mangkutup, begitupun juga Desa Tumbang Muroi, terbagi
menjadi Desa Tumbang Muroi dan Desa Lapetan. Pemekaran ini menambah jumlah desa di wilayah KFCP, dari tujuh menjadi
sembilan. Kegiatan dalam laporan ini dilakukan saat wilayah KFCP terdiri dari tujuh desa (2012).

Monitoring Hotspot dan Investigasi Kebakaran di Wilayah Kerja KFCP

Page 17

4.1.3 Kepadatan Hotspot Berdasarkan Kedalaman Gambut
Kepadatan hotpsot di hutan rawa gambut dengan ketebalan gambut antara 6–8 m dan lebih dari 8 m
menunjukkan kesamaan. Tetapi, di kedalaman gambut 6–8 m paling banyak ditemukan hotspot dan
kepadatan hotspot tertinggi, sehingga wilayah ini yang paling beresiko terjadinya kebakaran (Gambar 4).
Kondisi tersebut mungkin dikarenakan adanya beberapa kegiatan lapangan yang dilakukan di lokasi hutan
gambut dalam, misalnya berburu, mencari kayu limbah, dan berbagai kegiatan penggunaan lahan lain yang
ada hubungannya dengan membakar. Selain itu, lokasi gambut dengan kedalaman 6–8 m lebih mudah
diakses, karena lebih dekat dengan sungai dan kanal yang dapat dilalui oleh kelotok 3. Lahan gambut dengan
ketebalan lebih dari 8 m berlokasi di pusat kubah gambut, sementara itu lokasi dengan ketebalan gambut 6–
8 m berada dipinggiran kubah. Sedangkan, desa-desa pada umumnya terletak di sekitar pinggiran kubah,
sehingga untuk kondisi yang demikian ini mereka lebih mudah mengaksesnya.

Jumlah Hotspot
Luas tipe kedalaman gmbut (1000 ha)
Kepadatan hotspot (jumlah HS per 10.000 ha)

Gambar 4: Kepadatan Hotspot Berdasarkan Kedalaman Gambut
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Kedalaman Gambut (m)
Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT
Catatan: merah—jumlah hospot per desa, hijau—luas desa (1000 ha), biru—kepadatan hotspot (jumlah hotspot per 10.000 Ha

3

-1

Kelotok merupakan perahu mesin kecil yang menjadi salah satu alat transportasi yang digunakan masyarakat lokal.
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Sementara itu, distribusi hotspot banyak terkonsentrasi di beberapa kedalaman gambut seperti yang terlihat
pada Gambar 5 berikut.
Gambar 5: Titik Panas Berdasarkan Kedalaman Gambut

Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT
Catatan: Pada bulan Juli 2013, terjadi pemekaran di dua desa, yaitu Desa Katunjung dan Tumbang Muroi, menjadi empat desa. Desa
Katunjung terbagi dua menjadi Desa Katunjung dan Desa Tumbang Mangkutup, begitupun juga Desa Tumbang Muroi, terbagi
menjadi Desa Tumbang Muroi dan Desa Lapetan. Pemekaran ini menambah jumlah desa di wilayah KFCP, dari tujuh menjadi
sembilan. Kegiatan dalam laporan ini dilakukan saat wilayah KFCP terdiri dari tujuh desa (2012).
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4.1.4 Kepadatan Hotspot Berdasarkan Tutupan Lahan
Pada ‘hutan lahan basah primer dan hutan lahan basah sekunder’ yang tutupan lahannya masih cukup baik
jarang sekali ditemukan hotspot. Hotspot lebih banyak ditemukan di area ‘campuran semak dan rumput
tanah’ dan ‘semak rawa’, dimana tingkat tutupan lahan tersebut paling luas dan telah mengalami
terdegradasi. Lahan rawa umumnya memiliki tutupan hutan yang rendah sehingga memiliki kepadatan
hotspot per hektar tertinggi dibandingkan dengan tutupan lahan lainnya, seperti yang dapat dilihat pada
Gambar 6 dan Gambar 7. Kondisi ini mungkin terjadi dikarenakan lahan rawa tersebut hanya ditumbuhi
semak belukar yang sudah kering akibat musim kemarau dan tidak adanya lagi hutan, sehingga mudah sekali
terbakar dan api cepat merambat ke lokasi lainnya. Walaupun rawa memiliki kepadatan hotspot tertinggi,
tapi sebenarnya luasannya sangat kecil. Jumlah hotspot di area tersebut juga lebih rendah dibandingkan
dengan di area ‘campuran semak dan rumput tanah’ dan ‘semak rawa’. Namun, masyarakat lebih mudah
mengakses area rawa untuk melakukan beberapa kegiatan seperti mencari kayu limbah dan berburu.
Berdasarkan kenyataan ini, maka apabila rencana pengelolaan kebakaran akan dibuat maka perlu
mempertimbangkan kepadatan dan jumlah hotspot serta tradisi dan mata pencaharian masyarakat.

Jumlah Hotspot
Luas tipe tutupan lahan (1000 ha)
Kepadatan hotspot (jumlah HS per 10.000 ha)

Gambar 6: Kepadatan Hotspot Berdasarkan Tipe Tutupan Lahan
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Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT
Catatan: merah—jumlah hospot per desa, hijau—luas desa (1000 ha), biru—kepadatan hotspot (jumlah hotspot per 10.000 Ha

Monitoring Hotspot dan Investigasi Kebakaran di Wilayah Kerja KFCP

-1

Page 20

Gambar 7: Titik Panas Berdasarkan Tutupan Lahan

Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT
Catatan: Pada bulan Juli 2013, terjadi pemekaran di dua desa, yaitu Desa Katunjung dan Tumbang Muroi, menjadi empat desa. Desa
Katunjung terbagi dua menjadi Desa Katunjung dan Desa Tumbang Mangkutup, begitupun juga Desa Tumbang Muroi, terbagi
menjadi Desa Tumbang Muroi dan Desa Lapetan. Pemekaran ini menambah jumlah desa di wilayah KFCP, dari tujuh menjadi
sembilan. Kegiatan dalam laporan ini dilakukan saat wilayah KFCP terdiri dari tujuh desa (2012).
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4.1.5 Kepadatan Hotspot Berdasarkan Bekas Terbakar Sebelumnya
Pada tahun 2012, kebakaran jarang terjadi pada lokasi yang belum pernah terbakar. Tetapi, kebakaran sering
terjadi di lokasi yang pernah terbakar dengan frekuensi 1–3 kali seperti yang terlihat pada Gambar 8 dan
Gambar 9.

Jumlah Hotspot
Luas lahan sesuai jumlah luka bakar (1000 ha)
Kepadatan hotspot (jumlah HS per 10.000 ha)

Gambar 8: Kepadatan Hotspot Berdasarkan Jumlah Bekas Terbakar
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Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FM Team
Catatan: merah—jumlah hospot per desa, hijau—luas desa (1000 ha), biru - kepadatan hotspot (jumlah hotspot per 10.000 Ha
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Gambar 9: Peta Kepadatan Hotspot Berdasarkan Bekas Terbakar

Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT
Catatan: Pada bulan Juli 2013, terjadi pemekaran di dua desa, yaitu Desa Katunjung dan Tumbang Muroi, menjadi empat desa. Desa
Katunjung terbagi dua menjadi Desa Katunjung dan Desa Tumbang Mangkutup, begitupun juga Desa Tumbang Muroi, terbagi
menjadi Desa Tumbang Muroi dan Desa Lapetan. Pemekaran ini menambah jumlah desa di wilayah KFCP, dari tujuh menjadi
sembilan. Kegiatan dalam laporan ini dilakukan saat wilayah KFCP terdiri dari tujuh desa (2012).
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Jika dilihat dari per wilayah desa, maka Sei Ahas memiliki lebih banyak hotspot pada lokasi yang telah tiga
kali terbakar, dibandingkan dengan desa lainnya. Sementara itu, desa dengan hotspot tertinggi pada lokasi
yang baru mengalami satu kali kebakaran adalah Desa Katunjung dan Mantangai Hulu, jika dibandingkan
dengan desa lainnya (Gambar 10).
Gambar 10: Kepadatan Hotspot Berdasarkan Jumlah Bekas Terbakar dan Desa
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Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT

4.2 Data dan Analisis Investigasi Kebakaran
Investigasi kebakaran dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui dua cara, yaitu data hotspot
dan informasi lapangan (dari masyarakat desa yang disampaikan kepada KorLap, lalu dilaporkan kepada
FMT). Dari kedua sumber informasi tersebut, FMT melakukan 37 monitoring investigasi kebakaran, 25
diantaranya berdasarkan investigasi hotspot dan 12 lainnya dari informasi masyarakat. Seluruh investigasi
kebakaran tersebut dilakukan di wilayah kerja KFCP sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 11. Data yang
diperoleh dari investigasi ini, digunakan untuk analisa guna mengetahui penyebab, motivasi dan luas
kebakaran.

4.2.1 Penyebab Kebakaran
Gambar 12 memperlihatkan beberapa penyebab kebakaran, antara lain penyebab terbesar (24%) adalah
rambatan dari kebakaran sebelumnya. Biasanya, kebakaran sebelumnya diakibatkan oleh para pencari kayu
limbah yang membakar untuk membuat arang. Arang tersebut digunakan sebagai pengganti bahan bakar
minyak untuk memasak dan lain-lain. Penyebab kebakaran lainnya berasal dari kegiatan mencari ikan (16%)
dan membuka lahan pertanian (11%).
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Gambar 11: Penyebab Kebakaran
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Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT
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Gambar 12: Peta Lokasi Investigasi Kebakaran

Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT
Catatan: Pada bulan Juli 2013, terjadi pemekaran di dua desa, yaitu Desa Katunjung dan Tumbang Muroi, menjadi empat desa. Desa
Katunjung terbagi dua menjadi Desa Katunjung dan Desa Tumbang Mangkutup, begitupun juga Desa Tumbang Muroi, terbagi
menjadi Desa Tumbang Muroi dan Desa Lapetan. Pemekaran ini menambah jumlah desa di wilayah KFCP, dari tujuh menjadi
sembilan. Kegiatan dalam laporan ini dilakukan saat wilayah KFCP terdiri dari tujuh desa (2012).

Monitoring Hotspot dan Investigasi Kebakaran di Wilayah Kerja KFCP

Page 26

4.2.2 Motivasi Kebakaran
Kesengajaan merupakan motivasi kebakaran yang paling utama, yaitu 81%, disusul tidak tersedianya
informasi (14%) dan tidak sengaja (5%). Kebakaran berasal dari kegiatan seperti dijelaskan pada bagian
terdahulu yang diantaranya adalah dari kegiatan membakar lahan yang mengakibatkan lahan terbakar
hingga ribuan hektar seperti yang sudah terjadi di tujuh desa di wilayah kerja KFCP. Beberapa bentuk
motivasi masyarakat membakar lahan dapat dilihat pada Gambar 13.
Gambar 13: Motivasi Kebakaran

5%
14%

Motivasi Kebakaran
Sengaja
Tidak ada informasi
Tidak sengaja
81%

Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT

4.2.3 Luas Kebakaran
Dari hampir semua kebakaran yang telah diinvestigasi, yaitu 28 dari 37 kasus kebakaran, sebagian besar
kejadian kebakaran hanya membakar areal yang luasnya kurang dari 50 ha dan jarang melebihi luasan
tersebut seperti yang dapat dilihat pada Gambar 14. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa 17
diantaranya membakar area seluas kurang dari 25 ha, umumnya sekitar 2-5 ha atau 6-10 ha, sementara 11
lainnya membakar area seluas kurang lebih 25-50 ha.
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Gambar 14: Luasan Kebakaran
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Sumber: Data dan Dokumen KFCP – FMT

4.2.4 Tiga Area dengan Hotspot Padat
Pada tahun 2012, KFCP mencatat 161 hotspot, 125 diantaranya ditemukan di lokasi yang disebut sebagai
“tiga area dengan hotspot padat di tahun 2012” (lihat: Gambar 2). Melalui pertimbangan terbaik, batasanbatasan kepadatan hotspot utama ditentukan untuk mewakili seluruh hotspot yang termasuk area padat
hotspot. Investigasi kebakaran juga dilakukan di lokasi dengan hotspot padat. Seluruh data investigasi
kebakaran, termasuk yang dilakukan di luar area padat, dianalisa untuk menunjukkan kecenderungan dan
pola di wilayah KFCP terkait penyebab dominan, motivasi dan sebagainya. Lebih lanjut, investigasi kebakaran
di lokasi dengan hotspot padat dianalisa untuk menyediakan informasi spesifik terkait kejadian kebakaran
yang dipilih untuk investigasi yang mewakili aktivitas terkait kebakaran di wilayah KFCP. Temuan yang
diperoleh dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif ini dirangkum pada tabel 2 berikut. Api
merambat hingga ke tiga wilayah yurisdiksi desa, yaitu Desa Sei Ahas, Katimpun dan Mantangai Hulu.
Permasalahannya adalah banyak dari kebakaran ini tidak hanya terjadi di permukaan gambut, tetapi juga di
bawah permukaan gambut. Berbagai penyebab kebakaran masih terjadi hingga sekarang, termasuk
diantaranya adalah pembukaan lahan, kegiatan mencari ikan, berburu dan mengumpulkan gemor.
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Tabel 2: Rangkuman Data Investigasi Kebakaran di Area Padat Hotspot
Grup

Utara-barat

Selatan-barat

Selatan-barat

Selatan-barat

Utara-timur

Utara-timur

Utara-timur

Utara-timur

Utara-timur

Utara-timur

Mantangai Hulu

Mantangai Hulu

Mantangai Hulu

Mantangai Hulu

Mantangai Hulu

Wilayah desa
(dominan)

Sei Ahas

Katimpun

Katimpun

Katimpun

Mantangai Hulu

Jumlah
kebakaran yang
diinvestigasi

1

1

2

3

1

2

3

4

5

6

Sumber
informasi
kebakaran

Hotspot

Hotspot

Hotspot

Hotspot

Desa

Desa

Hotspot

Hotspot

Hotspot

Hotspot

Tanggal
informasi
kebakaran

11/09/2012

28/09/2012

28/09/2012

02/11/2012

31/08/2012

03/09/2012

01/09/2012

11/09/2012

01/09/2012

14/10/2012

Tanggal
investigasi

14/09/2012

28/09/2012

30/09/2012

02/11/2012

04/09/2012

04/09/2012

10/09/2012

11/09/2012

28/09/2012

16/10/2012

Jumlah seluruh
HS

37

24

24

24

64

64

64

64

64

64

Jumlah HS
1
diwakili

22

18

18

1

0

0

0

3

14

2

Jarak dari desa

Kira-kira 4 km

Kira-kira 4 km

Kira-kira 4 km

2 km

Kira-kira 26 km

Kira-kira 26 km

Kira-kira 26 km

Kira-kira 26 km

Kira-kira 26 km

Kira-kira 26 km

Aktif

Masih
berbahaya

Aktif

Sudah
dipadamkan
oleh tim dan
hujan.

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Penyebab
kebakaran

Diketahui

Penggunaan api
untuk membuka
lahan, lalu api
merambat.

Penggunaan api
untuk membuka
lahan, lalu api
merambat.

Penggunaan api
untuk membuka
lahan, lalu api
merambat.

Mencari ikan
dengan
menggunakan
listrik dan
berburu.

Penyebaran api
yang tidak
terkendali.

Diduga berasal
dari kegiatan
mengumpulkan
gemor.

Mencari kayu
dan berburu.

Mengumpulkan
gemor

Membuka lahan

Motivasi
kebakaran

Diketahui

Sengaja

Sengaja

Tidak sengaja

Sengaja

Sengaja

Sengaja

Sengaja

Sengaja

Sengaja

Status tanah

Tanah
reforestasi milik
masyarakat

Tanah milik
Pemerintah

Tanah milik
Pemerintah

Hutan milik
Pemerintah

Hutan milik
Pemerintah

Tanah milik
Pemerintah

Hutan milik
Pemerintah

Tanah milik
Pemerintah

Tanah milik
Pemerintah

Tanah milik
Pemerintah

Tipe kebakaran

Kebakaran
permukaan

Kebakaran
gambut

Kebakaran
gambut

Kebakaran
gambut

Kebakaran
gambut

Kebakaran
gambut

Kebakaran
permukaan

Kebakaran
permukaan

Kebakaran
gambut

Kebakaran
gambut

Kerusakan

Satu pondok dan
140 hektar lahan
reforestasi
terbakar

22.5 ha lahan
yang ditanami

90 ha lahan yang
ditanami

Area reforestasi
di Desa
Katimpun

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Lokasi penelitian
UNPAR-KFCP
terbakar

Tidak ada

Status
kebakaran

1

2

Jumlah hotspot yang terdeteksi sekitar lima hari atau kurang dari kegiatan investigasi kebakaran.
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5

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini menjelaskan beberapa temuan penting dari monitoring hotspot
dan investigasi kejadian kebakaran. Temuan tersebut dapat menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi
penanggulangan kebakaran di wilayah KFCP. Beberapa temuan tersebut ada yang sifatnya sederhana, dan ada
beberapa lainnya yang lebih kompleks serta saling bergantung antara satu faktor dengan faktor lainnya dalam
mempengaruhi kebakaran, yaitu: seperti akses, pengelolaan lahan dan perbedaan tradisi lokal antar desa.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan-temuan tersebut antara lain:
1. Berdasarkan hasil temuan monitoring hotspot dan investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan pada tahun
2011 dan 2012, disimpulkan bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di bulan September 2012.
Tahun 2011 merupakan 'tahun basah' (musim penghujan lebih panjang, kemarau singkat dan ringan) dan hampir
tidak ada hotspot yang dijumpai di lapangan. Sedangkan tahun 2012 adalah tahun yang lebih kering, yaitu curah
hujan rendah dan juga kelembabannya. Hampir setiap tahun dijumpai musim kering dan hujan dapat mulai dan
berlangsung pada bulan yang berbeda. Oleh karena itu, data ini hanya menyajikan puncak hotspot di tahun 2012,
yaitu September 2012.
2. Hutan primer dan sekunder yang meliputi sebagian besar Blok E dan sebagian dari Blok A memiliki sangat sedikit
hotspot. Hutan rawa gambut yang belum terdrainase menyimpan air secara efektif di gambut sepanjang tahun
dan dapat mempertahankan tingkat permukaan air (water table) yang tinggi. Oleh karena itu, kawasan tersebut
biasanya menjadi sulit terbakar.
3. Pada batas antar desa, yaitu Desa Sei Ahas, Mantangai Hulu dan Katimpun, kepadatan hotspot lebih tinggi jika
dibandingkan dengan desa lainnya. Pada peta nampak hotspot, pada batas ke-tiga desa tersebut, mempunyai
tingkat kepadatan hotspot yang tinggi. Ketiga lokasi tersebut sebenarnya terletak cukup jauh dari desa dan masuk
ke dalam wilayah gambut, namun ke tiga lokasi ini penting untuk kegiatan terkait mata pencaharian, beberapa
pengelolaan atau penggunaan lahan tertentu, sehingga kepadatan hotspot tinggi. Oleh karena itu, mungkin tidak
hanya warga dari tiga desa yang disebut di atas yang bertanggung jawab atas terjadinya hotspot di wilayah desa
mereka, akan tetapi juga warga desa lain yang mungkin menggunakan lokasi tersebut untuk kegiatan pertanian
dan lain-lain.
4. Hampir semua aset milik masyarakat yang ditemukan terletak di dekat desa dan di gambut tipis. Fenomena ini
sangat menarik, karena mayoritas hotspot terjadi di kedalaman gambut antara 6–8 m atau beberapa kilometer
dari desa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke lokasi tertentu, dengan
sejumlah biaya untuk melaksanakan kegiatan tertentu pula.
5. Hotspot jarang ditemukan di kawasan hutan, melainkan di areal ‘campuran semak dan rumput’, ‘semak rawa’ dan
rawa. Di rawa ditemukan kepadatan hotspot tertinggi, akan tetapi hal ini mungkin dikarenakan oleh luasan rawa
yang kecil.
Dalam mengembangkan strategi penanggulangan kebakaran, faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah
tutupan lahan. Oleh karena semua area semak mempunyai tinggkat tutupan lahan yang kurang baik, maka area
semak mempunyai risiko yang cukup besar terhadap kebakaran. Daerah rawa juga yang paling beresiko karena
kedekatannya dengan sungai. Walaupun pada kenyataannya terdapat daerah rawa kecil dan berlokasi di lahan
gambut tipis, namun pada praktiknya sering kurang diperhatikan.
6. Jika melihat sukses alami setelah degradasi, maka hotspot sering ditemukan di daerah-daerah yang pernah
terbakar 1–3 kali. Hal yang menarik adalah terdapat perbedaan di antara tiga desa yang memiliki jumlah hotspot
terbesar di batas-batas desa mereka. Hotspot di daerah Mantangai Hulu dan Katimpun paling banyak hanya satu
atau dua kali terbakar, sedangkan hotspot di daerah Sei Ahas sudah tiga kali terbakar. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kegiatan yang dilakukan di Mantangai Hulu dan Katunjung baru-baru saja dilakukan atau memerlukan

Monitoring Hotspot dan Investigasi Kebakaran di Wilayah Kerja KFCP

Page 30

pemindahan lokasi yang regular. Sementara itu, kegiatan di Sei Ahas lebih tetap dan dilakukan dalam jangka
panjang.
Dari kebakaran yang diinvestigasi, sebanyak 81% dari penyebab kebakaran merupakan kesengajaan. Penyebab
dominan lainnya adalah mencari kayu limbah (19%), memancing (16%), membuka lahan (11%), mencari gemor
(5%) dan berburu (3%). Sayangnya, investigasi kebakaran hanya dilakukan terhadap beberapa titik kebakaran di
lokasi yang memiliki hotspot paling padat. Selain itu, kegiatan utama di daerah tersebut juga masih belum jelas.
Maka dari itu, sulit untuk menentukan penyebab kebakaran, khususnya untuk ketiga area tersebut. Penyelidikan
terhadap tiga area hotspot padat menunjukkan bahwa di ketiga area tersebut masih terdapat berbagai penyebab
kebakaran. Lebih lanjut, kebakaran di area tersebut secara berkala menjadi kebakaran gambut, tidak hanya
kebakaran di permukaan. Maka dari itu, masih diperlukan penelitian yang lebih detil di ketiga area tersebut.

7. Dari sejumlah kebakaran yang diinvestigasi, 24% diantaranya diakibatkan oleh rambatan dari kebakaran yang
terjadi di lokasi lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang menarik mengenai kebakaran di bawah permukaan
gambut. Namun dikarenakan data dan informasi tersebut dikumpulkan secara sosial, mungkin akan terjadi bias
jika masyarakat enggan memberitahukan keterlibatan mereka dalam kejadian kebakaran secara langsung.
Berbagai temuan di atas menunjukkan poin penting yang harus dimasukkan ke dalam strategi penanggulangan
kebakaran di wilayah KFCP, diantaranya adalah hotspot yang terkonsentrasi di gambut dalam, khususnya di tiga area
utama dan kegiatan masing-masing desa yang berbeda-beda terkait dengan kebakaran. Kecuali hal tersebut, masih
terdapat keterbatasan dalam hal data yang disampaikan dalam laporan ini. Akses ke gambut dalam sangat sulit
ditembus khususnya selama musim kemarau, yaitu: jarak tempuh yang panjang sekitar 10 km, kanal yang biasanya
digunakan sebagai akses kering dan tidak adanya jalur darat.
Melihat kenyataan tersebut di atas, masih banyak kegiatan yang perlu dilakukan agar terjadi pemahaman yang lebih
baik kepada semua pihak yang terkait tentang distribusi, penyebab dan dampak kebakaran di seluruh wilayah kerja
KFCP. Beberapa kegiatan dimaksud diantaranya adalah: (1) menggali dengan lebih rinci kegiatan-kegiatan yang
mengarah pada kebakaran terutama yang terjadi di tiga area hotspot terpadat, (2) memahami kegiatan-kegiatan di
area tipe rawa dan (3) menggali lebih jauh mengenai perbedaan perilaku masyarakat di berbagai desa.
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7

LAMPIRAN

7.1 Form Investigasi Kebakaran
Fire Identification
Identifikasi Kebakaran
Fire Name and Number
Nama Desa dan Jumlah Kejadian
Kebakaran

Desa Mantangai Hulu

Fire Command and Control
Kontrol dan Perintah Kebakaran
Agencies Involved
Instansi yang Terlibat

BPD Mantangai Hulu, FM KFCP, RPK Desa, Kader Livelihood

Fire Location—Map of area burnt
Lokasi Kebakaran—Peta Area yang Terbakar
Map Name and Scale
Nama dan Skala Peta

Peta Grid Desa Mantangai Hulu ( BN.118)

Map Attached
Lampiran Peta

Peta sketsa kasar

Fire Location
Lokasi Kebakaran

15 M dari pinggir kanal tarantang, 20 km dari Desa Mantangai
Hulu

Fire Information
Informasi Kebakaran
Start Date/Time
Tanggal/Waktu Mulai kebakaran

6 Agustus 2012 Pukul 13.30 WIB

Finish Date/Time
Tanggal/Waktu Selesai/ Api Padam

Masih aktif sampai sekarang

Start Point: Grid Ref/Lat Long/GPS
Poin Awal: Grid Ref/Lat Long/GPS

M 0227884
UTM 9727395

Land Tenure
Kepemilikan/Status Wilayah
Fire Causes
Penyebab Kebakaran
Tipe Kebakaran

Hak milik (Hartono, Dandang, Uncung Arful,
Misno,Karben,Diwen,Bangun Aspar dan Sumarsingin)
Pencari kayu limbah
√ Kebakaran Permukaan
□Kebakaran Tajuk
□Kebakaran Gambut

Fire Motivation e.g. unaware; lack of Sengaja
attention, misguided, deliberate
Motif (sengaja/tidak sengaja)
Investigation
Penyelidikan Selanjutnya (rekomendasi)

 Yes/ya No/ tidak
Ya, karena mengancam kebun karet

Weather Conditions
Kondisi Cuaca (jam pengukuran)

Data diambil pada titik GPS

Wind speed—km/hr
Kecepatan Angin—m/jam (rata-rata)

2.0 km/jam
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Wind Direction—Compass Point
Dari Timur Laut ke Barat Laut
Arah Angin—Titik Kompas (8 arah mata
angin)
Relative Humidity - %
Kelembaban - %

33 %

Temperature—Degrees C
Temperatur—Derajat C

42,9 oC

Fire Intensity/Fuel
Intensitas Kebakaran
Height of Burnt Vegetation—metres
Ketinggian Vegetasi yang Terbakar—
meter
Scorch Height—metres
Ketinggian Panas yang Menghanguskan—
meter (ketinggian vegetasi yang sudah
terbakar)
Type of Vegetation
Tipe Vegetasi Semak, padang rumput,
belukar
Surface Fuel Burnt—cm depth
Permukaan yang Terbakar—cm
kedalaman

80 cm

2,5 m

Semak

2 cm

Peat Burnt - cm depth
Gambut yang Terbakar—cm kedalaman
Tingkat Kerusakan Hutan
(tinggi, sedang, rendah)

Tinggi

Fire Damage Information
Informasi Kerusakan Kebakaran
Area Burnt—hectares
Area yang terbakar—hektar

50 Ha

Infrastructure Lost or Damaged
Kehilangan/Kerusakan Infrastruktur
Vehicles Lost or Damaged
Kehilangan/Kerusakan Kendaraan
Houses Lost or Damaged
Kehilangan/Kerusakan Rumah

Satu buah pondok petani

Stock/Animals Lost or Damaged
Kehilangan/Kematian Hewan Ternak
Crops or Plantation Lost or Damaged
Kabun karet yang ditanami di timbukan/tanggul saja
Kehilangan/Kerusakan Perkebunan/Area
Penanaman
Reporting Person:
Orang yang Melapor
Position (rank)
Posisi

Ahmad Yunan_FM KFCP. Supangan_BPD. Handris HS_Kader
Livelihood. Sumarsingin_Kader Livelihood. H. Janti_RPK.
Ahmadi_RPK

Monitoring Hotspot dan Investigasi Kebakaran di Wilayah Kerja KFCP

Page 34

Catatan tambahan:
Pada tahun 2004-08, lokasi ini merupakan area pertanian. Kebakaran tidak selalu terjadi tiap tahun, karena
pada tahun 2008 area tersebut tidak lagi menjadi area pertanian yang di tanami karet di atas
timbukan/tanggul, karena lahanya sering terendam banjir dan hasil panen menurun. Kanal tarantang
termasuk akses utama warga Desa Mantangai Hulu maupun warga dari desa lainnya untuk melakukan
berbagai macam aktivitas yang diantaranya adalah mencari ikan dan kayu limbah. Daerah tersebut
termasuk kawasan gambut tipis.
Tidak ditemukan upaya pemadaman di lokasi yang terbakar, bahkan sebagian pemilik berencana untuk
memanfaatkan lokasi tersebut sebagai lahan pertanian. Selain itu, wilayah Desa Mantangai Hulu tidak
memiliki aturan yang mengatur pelaporan keluar masuknya orang ke wilayah Desa, sehingga sulit
memantau siapa saja yang keluar dan masuk ke wilayah desa tersebut.
Terkait penanggulangan kebakaran di wilayah Desa Mantangai Hulu, menurut tim investigasi, cara yang
cukup efektif adalah menyusun rencana pemantauan rutin dan pembuatan laporan tertulis terkait aktivitas
masyarakat, serta aturan pembakaran yang berasal dari dan disepakati oleh masyarakat setempat.
Kondisi saat investigasi cuaca panas dan terik
Informasi kebakaran, awal kebakaran SUPANGAN.
Sketsa Kasar Lokasi Terbakar
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7.2 Foto-Foto Investigasi Kebakaran
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