
Rangkaian kejadian kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla) gambut di Indonesia terus menarik 
perhatian banyak pihak. Salah satu daerah yang 
seringkali menjadi lokasi berulangnya kejadian 
karhutla gambut adalah di Kabupaten Bengkalis. 
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan 
strategi pengendalian untuk meminimalisir 
dampak yang timbul, namun peristiwa karhutla 
masih saja terjadi hingga saat ini. Permasalahan 
utamanya adalah penerapan pola pengendalian 
yang masih reaktif dan sporadis, seperti: (1) 
keterlambatan penanganan; (2) alokasi yang 
kurang tepat terhadap sumber daya yang 
terbatas; hingga (3) penerapan strategi 

pencegahan dan pemadaman yang kurang 
akurat. Salah satu penyebab utamanya adalah 
belum adanya suatu model pengendalian yang 
dapat mengombinasikan antara unsur prediksi 
yang akurat dalam memperhitungkan 
kemungkinan waktu, lokasi dan luasan wilayah 
yang akan terdampak karhutla dengan arahan 
strategi pencegahan yang sesuai untuk wilayah 
tersebut. Adapun rekomendasi kebijakan yang 
disarankan adalah mengembangkan model 
prediktif-preventif untuk mencegah 
berulangnya kejadian kebakaran hutan dan 
lahan pada lingkup nasional.
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Pernyataan Masalah (Statement 
of the issue/ problem)

Adanya pertumbuhan penduduk memicu 
timbulnya tekanan pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan telah menyebabkan kawasan 
hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau 
menjadi sasaran pembukaan besar-besaran 
dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan 
terkait pembangunan infrastruktur, kawasan 
industri, perkebunan, pertanian, serta 
permukiman warga. Selama beberapa dekade 
terakhir tren pembukaan hutan dan lahan 
gambut tersebut tidak hanya menimbulkan 
perubahan secara signifikan pada ekosistem 
alaminya, tetapi juga memunculkan semakin 
banyak kawasan yang terdegradasi dengan 
jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan 

1yang semakin meningkat . Hingga tahun 2007 
luas hutan tanaman industri di Provinsi Riau 
telah mencapai luasan 1,935 juta hektar, dimana 

2
58% berada di lahan gambut . Adapun hutan 
tanaman industri yang dikembangkan di 
Provinsi ini meliputi HTI pulp, HTI kemitraan, 
HTI transmigrasi, dan HTI industri pengolahan. 
Selain itu, dilaporkan juga bahwa luas 
perkebunan sawit di Provinsi Riau telah 
mencapai luasan 2,157 juta hektar, atau 
seperempat lahan kelapa sawit Indonesia 
berada di provinsi ini dan 39% dari luas 
perkebunan sawit tersebut berada di lahan 
gambut. Apabila pola ini terus terjadi seiring 
dengan peningkatan intensitas musim kering 
yang ekstrim, maka kawasan hutan dan lahan 
gambut dapat dengan mudah mengering dan 
berubah menjadi akumulasi bahan bakar yang 

3,4,5mudah disulut dan terbakar . 

Dalam upayanya menangani karhutla gambut 
sebenarnya pemerintah telah memiliki 
seperangkat payung hukum, kelembagaan, 
sarana-prasarana dan penyiapan berbagai 

strategi untuk sedapat mungkin meminimalisir 
dampak yang timbul. Namun demikian, 
rangkaian peristiwa karhutla gambut yang telah 
terjadi pada tahun 1997, 1998, 2002, 2004, 
2006, 2009, 2014, 2015, secara langsung 
memperlihatkan bahwa upaya pengendalian 
tersebut terkesan reaktif dan sporadis, dimana 
dalam pelaksanaan proses pengendalian selama 
ini, belum terlihat adanya kesatuan antara 
tindakan pra kebakaran, saat kebakaran, dan 
paska kebakaran sehingga menimbulkan 
berbagai masalah seperti keterlambatan 
penanganan, alokasi yang kurang tepat terhadap 
sumber daya yang terbatas (SDM, anggaran, 
peralatan), strategi penanganan yang kurang 
akurat baik dalam penanganan udara dan 
penanganan di darat. Bukan tidak mungkin 
bahwa ketidakakuratan dalam strategi 
penanganan karhutla gambut dapat 
memperburuk dampak yang ditimbulkan pada 
musim kebakaran yang sedang berlangsung dan 
juga musim selanjutnya, yang pada akhirnya 
meragukan efektifitas dan efisiensi mekanisme 
pengendalian yang selama ini diterapkan. 

Formulasi model

Secara hirarkis, urutan pelaksanaan penelitian 
ini tersaji dalam Gambar 1. Model pengendalian 
prediktif-preventif karhutla gambut di 
Kabupaten Bengkalis diformulasikan melalui 
empat tahapan, yang mencakup: (overlay) peta, 
logistic regression; content analysis, dan analytical 
hierarchy process (AHP). Keempat pendekatan 
tersebut kemudian disintesis untuk mendesain 
model pengendalian prediktif-preventif karhutla 
gambut di Kabupaten Bengkalis dengan 
menerapkan konsep Spatial Decision Support 
System (SDSS).
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Temuan Kunci (Key findings)

Terdapat hubungan yang konsisten antara 
peluang kejadian karhutla gambut dengan 
berbagai faktor yang memengaruhinya, dimana 
kelembaban dan ketersediaan sumber air 
cenderung memperkecil peluang kejadian 
karhutla gambut. Sebaliknya, ketersediaan akses 
jaringan jalan cenderung memperbesar peluang 
terjadinya kebakaran. Sejalan dengan pola 
tersebut, keterbukaan lahan juga sangat 
memengaruhi peluang kejadian karhutla 
gambut, dimana semakin terbuka maka peluang 
kejadian juga cenderung semakin bertambah. 
Sementara itu, kedalaman dan kematangan 
gambut terlihat memberi pengaruh yang 
bervariasi karena variabel ini terimbas juga oleh 
pola tutupan, penggunaan, dan pengelolaan 
lahan gambut itu sendiri. Peluang karhutla 
dengan bulan awal kejadian Januari akan 
semakin meningkat ketika curah hujan pada 

bulan Desember (t-1), November (t-2), dan 
Oktober (t-3) berada pada kisaran 213-298 
mm/bulan atau sekitar 7,1-9,9 mm/hari. 
Berdasarkan pola hubungan tersebut telah 
terbangun suatu formula prediksi yang telah 
terverifikasi dan tervalidasi. Formula tersebut 
mampu menyediakan waktu persiapan hingga 
dua bulan sebelum kejadian kebakaran 
berlangsung. 

Sementara itu, pendalaman terhadap 
kandungan peraturan perundangan mulai dari 
tingkat pusat, Provinsi Riau, hingga Kabupaten 
Bengkalis, memperlihatkan masih rendahnya 
efektivitas kebijakan dan strategi yang 
diterapkan dalam menekan kejadian karhutla 
gambut agar tidak terus kembali berulang. Hal 
ini disebabkan oleh narasi yang cenderung 
masih mengandalkan pendekatan detect and 
suppress yang bersifat reaktif; kandungan aspek 
dalam bidang pencegahan yang kurang 
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Pengumpulan data

Kondisi sebaran, tutupan
dan penggunaan lahan

gambut
 (1)

Variabel fisiografis, karakteris�k fisik
gambut, dan ak�vitas manusia (Tujuan 1),

dan variabel iklim, dan data karhutla gambut
(2)

Naskah undang-undang, peraturan
pemerintah pusat dan daerah,

peraturan menteri
(3)

Data tujuan 2 dan 3,
serta penilaian bobot

prioritas oleh para pakar
(4)

Overlay GIS Logis�c Regression Content analysis
Analy�cal Hierarchy

Process (AHP)
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Spa�al Decision Support System
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Mulai

Gambar 1. Formulasi model pengendalian prediktif-preventif
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memperhatikan aspek ekonomi dan teknologi; 
serta berbagai kelemahan dalam jaringan dan 
pola kerja para pihak yang terlibat.

Proses penyajian hasil (output) dari model 
prediktif-preventif ini dilaksanakan pada bagian 
dialogue management. Pada bagian ini, output 
disajikan dalam bentuk interactive web-based 
interface berbasis sistem koordinat geografis 
(geographic coordinate system) dengan datum 
world geodetic system/WGS-84 yang dapat 
diakses secara cepat melalui jaringan internet 
baik melalui web-dekstop browser (e.g. Safari 
pada MacOS; Chrome dan Firefox pada 
Windows), dan web-mobile browser (Gambar 
2).  Selain itu, visualisasi dengan konsep 
interactive web-based interface tersebut juga 
memungkinkan para pembuat keputusan 
(decision maker/end user) untuk berinteraksi 
dengan hasil yang tersaji, seperti yang 
diilustrasikan pada Lampiran 1, 2, dan 3. 

Pilihan dan Rekomendasi 
kebijakan (Policy options 
and recommendations)

Perlu dikembangkan model prediktif-
preventif untuk mencegah berulangnya 
kejadian kebakaran hutan dan lahan 
pada lingkup nasional.  Mendukung 
penerapan pola pengendalian yang lebih 
bersifat pro-aktif (predict and prevent) 
yang sangat dibutuhkan agar tidak 
terjadi keterlambatan penanganan. Selain 
itu, model pengendalian ini juga dapat 
dimanfaatkan untuk menghindari 
kesalahan alokasi sumber daya dan 
penempatan tindakan pencegahan yang 
tidak akurat.
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Gambar 2. Visualisasi interactive web-based interface yang dapat diakses melalui http://bit.ly/Bengkalis_PFPP_WebApp
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Lampiran 
(Attachments)

Lampiran (Attachments)

Lampiran 1. Struktur layer yang mencakup (a) prediksi karhutla dan arahan pencegahannya; (b) 
prioritas area; (c) penanggungjawab pencegahan; (d) fungsi ekosistem gambut; (e) kedalaman dan 
dekomposisi gambut; (f) wilayah kecamatan dan desa, (g) jaringan jalan, kanal dan sungai

(a) (d)

(b) (e)

(f)

(g)

(c)
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Lampiran 
(Attachments)

Lampiran 2. Visualisasi informasi (a) lokasi administrasi, (b) prediksi karhutla gambut dan arahan 
pencegahan, (c) kedalaman dan dekomposisi gambut, (d) fungsi ekosistem gambut, (e) 
penanggungjawab pencegahan, (f) prioritas area, (g) tipe jaringan akses yang tersedia

(a) (d)

(b) (e)

(c)

(g)

(f)
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Lampiran 
(Attachments)

Lampiran 3. Visualisasi fitur (a) penambahan data, (b) pengukuran jarak dan luas area, (c) geoprocessing 
analysis, (d) features drawing dan (e) print formatting

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)
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