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KATA PENGANTAR
Tahun 2015 merupakan tahun perjuangan yang berat bagi
pengendalian kebakaran hutan dan lahan sekaligus menjadi tahun
pembelajaran yang sangat berharga. Bencana asap akibat kebakaran hutan
dan lahan terjadi hampir di semua provinsi di Sumatera dan Kalimantan
dalam waktu yang hampir bersamaan. Bencana tersebut menjadi tolok ukur
bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun
berikutnya.
Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan salah satu
terobosan baru yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sebagai hasil proses
pembelajaran dari penanganan kebakaran tahun 2015. Sinergi para pihak,
pelibatan masyarakat dan deteksi dini di tingkat tapak menjadi ramuan
penting dalam patroli terpadu ini.
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, proses konstruksi,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan patroli terpadu dapat dilaksanakan
dengan baik. Patroli terpadu menjadi salah satu “produk” kegiatan unggulan
dari Direktorat Jenderal PPI bahkan untuk Kementerian LHK juga menjadi
kegiatan utama sesuai mandat Presiden untuk peningkatan sinergi para
pihak dan pengendalian kebakaran hingga di tingkat tapak. Kami merasa
sangat penting untuk mendokumentasikan kegiatan patroli terpadu mulai dari
konstruksi, pelaksanaan dan evaluasi yang mencakup dampak terhadap
penurunan hotspot dan luasan kebakaran serta bagaimana persepsi para
pihak terhadap kegiatan ini. Hasil dokumentasi patroli terpadu berupa
“pengenalan profil sosial desa” dari tim patroli terpadu yang akan sangat
berguna untuk mengenali masalah dan kondisi desa rawan kebakaran hutan
dan lahan.
Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada TNI, POLRI,
BNPB, pemerintah daerah, dan terutama Brigade Manggala Agni dalam
melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Akhir kata,
Semoga buku ini berguna untuk proses pembelajaran pengendalian
kebakaran hutan dan lahan pada masa yang akan datang.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc
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1. PENDAHULUAN
Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi
terobosan penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan
lahan yang dimulai sejak tahun 2016. Kegiatan ini menekankan
pada upaya pencegahan dan deteksi dini di tingkat tapak yang
dilaksanakan secara bersama-sama oleh para pihak

A. Proses Konstruksi Patroli Terpadu
Sejak dibentuk pada tahun 2002, Manggala Agni bertugas dalam
pengendalian kebakaran hutan mulai dari upaya pencegahan,
pemadaman dan penanganan paska kebakaran. Peran Manggala Agni
dalam upaya pencegahan kebakaran hutan antara lain melakukan
deteksi dini baik dengan metode monitoring hotspot maupun patroli
pencegahan, pemberdayaan masyarakat dengan membentuk dan
mendampingi Masyarakat Peduli Api (MPA) serta melakukan
penyadaran kepada para pihak. Upaya pemadaman dilaksanakan secara
mandiri dengan pelaksana dari unsur Manggala Agni saja maupun
dengan melaksanakan pemadaman bersama dengan para pihak.
Manggala Agni berperan dalam proses pengumpulan data dan informasi
paska kebakaran serta dalam proses rehabilitasi kawasan bekas
kebakaran. Manggala Agni lebih banyak bertugas di dalam kawasan
konservasi sebagai tanggung jawab utama, sedangkan di luar kawasan
konservasi Manggala Agni melaksanakan perbantuan terutama dalam
pelaksanaan pemadaman kebakaran.
Awal tahun 2014, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
(nomenklatur sebelum era penggabungan Kementerian kehutanan
dengan kementerian Lingkungan Hidup) merancang pedoman bagi
Manggala Agni untuk melaksanakan patroli bersama masyarakat, hal ini
dimaksudkan untuk menjembatani sinergi antara Manggala Agni
dengan masyarakat di desa rawan kebakaran hutan dan lahan. Gagasan
yang dituangkan dalam dokumen ini kemudian diuji coba melalui
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beberapa kegiatan uji lapang di Kalimantan Barat dan kemudian setelah
mendapatkan masukan dari hasil uji lapangan, pedoman ini kemudian
disahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam nomor P. 4/IV-Set/2015 tentang Pedoman Patroli
Manggala Agni bersama Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Hutan dan Lahan.
Pada pedoman ini,
patroli Manggala Agni
dikembangkan dengan
prinsip-prinsip
dan
pelaksanaan kerja yang
disesuaikan
dengan
kondisi lapangan dan isu
permasalahan
kebakaran hutan dan
lahan yang semakin
berkembang di tingkat
Foto 1. Uji lapangan rancangan Pedoma n Patroli
Manggala Agni bersama Masyarakat di Daops
lapangan.
Patroli
Singkawang, Kalimantan Barat
Manggala Agni bersama
(25 April 2014, Dok. Dit. PKHL)
masyarakat
dilaksanakan dengan prinsip kerja antara lain Kehadiran, Kemutakhiran,
Kerjasama dan Membangun Komunikasi.
Prinsip kehadiran menekankan bahwa Manggala Agni adalah
representasi pemerintah yang hadir di tingkat tapak sehingga patroli ini
bukan seperti patroli konvensional yang hanya melakukan kunjungan
lapangan tanpa menyentuh masyarakat sebagai objek di tingkat tapak.
Prinsip Kemutakhiran dipenuhi dengan sirkulasi data dan informasi yang
mutakhir/uptodate dari lapangan yang didistribusikan pada hari yang
sama secara bertingkat mulai dari tingkat desa, daops dan posko pusat
Kementerian. Prinsip kerjasama menekankan adanya kerjasama antara
Manggala Agni dengan masyarakat dan pemerintah desa dalam
pencegahan kebakaran. Prinsip membangun komunikasi dilaksanakan
dengan komunikasi yang intensif antara pelaksana patroli (Manggala
Agni dan masyarakat) dengan semua pihak yang ada di tingkat tapak.
Paska diterbitkannya pedoman tersebut, Manggala Agni
dihadapkan pada gelombang panas El Nino yang memicu kebakaran
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hutan dan lahan dan menimbulkan bencana asap hampir di semua
provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. Manggala Agni belum
sempat mengimplementasikan pedaoman patroli tersebut secara utuh
dan lebih banyak bertugas dalam pemadaman kebakaran hutan dan
lahan dalam Satgas penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan
dan lahan tahun 2015.
Pada proses penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015
menghasilkan beberapa catatan penting evaluasi terkait dengan
perlunya peningkatan sinergi kerja pusat-daerah, antar instansi dan
perlunya peningkatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di
tingkat tapak. Manggala Agni KLHK dengan jumlah dan kemampuan
yang terbatas tentunya tidak mampu melaksanakan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan tanpa bekerjasama dengan para pihak.
Direktorat
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan pada
tanggal 22-23 Desember
2015
melaksanakan
Pembahasan Detasering
dan Patroli Pencegahan
terpadu bersama Kepala
Daerah Operasi (Ka
Daops) Manggala Agni
dari 37 Daops yang ada
Foto 2. Uji lapangan rancangan Pedoman Patroli
Manggala Agni bersama Masyarakat di Daops
serta perwakilan dari
Singkawang, Kalimantan Barat
(25 April 2014_Dok. Dit. PKHL)
Balai
Besar/Balai
Konservasi Sumber Daya
Alam (Balai Besar/Balai KSDA) dan Taman Nasional di wilayah rawan
kebakaran hutan dan lahan. Pada kesempatan tersebut, dimunculkan
modifikasi Patroli Manggala Agni bersama masyarakat menjadi Patroli
Terpadu Pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan dengan memperluas
cakupan pelaksana patroli selain dari unsur masyarakat dilibatkan juga
unsur TNI dan POLRI yang dirasa penting mengingat pengalaman
penanganan kebakaran tahun 2015 yang membutuhkan jangkauan
sampai tingkat tapak, menambahkan unsur penegakan hukum dan
deteksi dini sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
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Prinsip kerja dalam
patroli terpadu yang
dirancang ini sebagian
besar mengadopsi dari
pedoman
Patroli
Manggala Agni bersama
masyarakat
dengan
memperluas jangkauan
kerja, menambah unsur
personil dalam tim,
perbaikan
sistem
pelaporan
dengan
Foto 3. Pelaksana Patroli Terpadu Pencegahan
Karhuta (dok. Dit. PKHL)
mendirikan
posko
bertingkat sampai dengan tingkat pusat, penggunaan media sosial
dalam pelaporan dan sinkronisasi pelaksanaan patroli dengan operasi
satgas penanganan bencana asap yang sudah terbentuk di provinsi dan
kabupaten.
Pedoman kerja bagi pelaksana patroli terpadu pencegahan
kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 dan 2017 tertuang dalam
Prosedur Tetap Pelaksanaan Patroli terpadu pencegahan kebakaran
hutan dan lahan yang disahkan dalam Surat keputusan Direktur
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Secara umum prosedur
kerja tersebut melingkupi beberapa hal sebagai berikut:
A. Maksud dan Tujuan
Maksud kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran
Hutan dan Lahan adalah mensinergikan upaya para pihak dalam
pencegahan kebakaran hutan dan lahan sampai di tingkat tapak.
Tujuan kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan adalah :
1. Melakukan deteksi dini pada areal rawan kebakaran meliputi :
a) Area bekas terbakar (desa rawan, APL, kawasan konservasi,
dan hutan lindung)
b) Kawasan yang diberi sanksi (pencabutan hak penguasaan
hutan, pencabutan izin lingkungan, pembekuan izin, dan
paksaan pemerintah).
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2. Melakukan sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat
tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
3. Mewujudkan kehadiran pemerintah dalam pencegahan
kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak;
4. Melakukan pemadaman dini apabila terjadi kebakaran hutan dan
lahan;
B. Pelaksana Patroli terpadu
Pelaksana
kegiatan adalah tim
yang dibentuk untuk
setiap desa yang
beranggotakan
6
(enam) orang. Ada
pun rincian anggota
tim pelaksana patroli
adalah
Manggala
Agni
(2
orang),
Polhut/
SPORC/
PPNS/Penyuluh
(1
Foto 4. Pelaksana Patroli Terpadu Pencegahan
orang/pilihan
Karhuta (doc. Dit. PKHL)
tergantung
ketersediaan tenaga), TNI (1 orang) POLRI (1 orang),
Masyarakat/LSM (1 orang tokoh formal/informal). Komposisi tim ini
bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi dan ketersediaan di
lapangan.
C. Pelaksanaan Kegiatan
Tahapan pelaksanaan patroli terpadu sebagai berikut :
1. Pelaksanaan patroli dilakukan secara bergantian tim dengan
jangka waktu 5 (lima) atau 10 (sepuluh) hari yang ditetapkan
dengan Surat Perintah Tugas.
2. Tahapan Patroli terdiri dari:
a) Melakukan koordinasi dengan para pihak di tingkat desa;
b) Melakukan pertemuan dengan masyarakat dengan tujuan
memperkenalkan kegiatan dan pelaksana, memfasilitasi
diskusi pemetaan wilayah rawan desa secara partisipatif,
memetakan stakeholder terkait dalam pelaksanaan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat desa,
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mendorong
pembentukan
organisasi
pengendalian
kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa;
c) Pelaksanaan patroli harian :
• Mendatangi sasaran terpilih dan memberikan sosialisasi,
penyuluhan serta membagikan brosur, leaflet, dsb;
• Mengumpulkan informasi terkait kebakaran hutan dan
lahan;
• Memantau kondisi lingkungan dan melakukan penandaan
dengan bendera;
• Melakukan pemadaman awal pada saat menemukan
kebakaran awal;
• Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai format terlampir
secara harian dan setiap pergantian tugas.
D. Pelaporan
Sistem pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan patroli terpadu
sebagai berikut:
1. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan patroli
dilaksanakan secara harian oleh tim pelaksana;
2. Laporan harian disampaikan setiap hari melalui SMS, Whats
app (WA) dan atau email ke posko Daops dengan tembusan
Posko Dalkarhutla Pusat;
3. Posko Dalkarhutla Pusat melakukan rekapitulasi laporan dari
posko daops untuk disampaikan kepada Menteri LHK secara
harian;
4. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas
patroli akhir. Laporan pelaksanaan tugas patroli akhir
disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah
melaksanakan tugas kepada pemberi SPT.
Panduan ini menjadi pedoman dasar bagi pelaksana patroli
terpadu namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya
inovasi dalam menunjang kegiatan ini. Beberapa inovasi dalam
patroli terpadu 2016 dan 2017 antara lain penggunaan aplikasi Open
Camera untuk dokumentasi kegiatan dan beberapa aplikasi terkait
dengan pemataan dan sarana navigasi.
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B. Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan tahun 2016 sebagai momentum awal
Paska
kejadian
kebakaran hutan dan
lahan
tahun
2015,
Kementerian
LHK
menggagas
perlunya
forum
untuk
mengumpulkan
pimpinan daerah dari
provinsi
rawan
kebakaran hutan dan
lahan,
untuk
Foto 5. Pelaksanaan Rakornas Pencegahan Karhutla
menyamakan persepsi
tahun 2016 di Istana Negara (Doc. PresidenRI.go.id)
dan langkah strategis
menghadapi
risiko
kebakaran hutan dan lahan tahun 2016. Dalam beberapa pertemuan
koordinasi awal dengan beberapa kementerian, KLHK menginisiasi
Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
yang diselenggarakan di Istana Negara pada tanggal 18 Januari 2016
dengan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rapat koordinasi
ini diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait, Gubernur beserta
Bupati, dari unsur TNI mulai dari Danrem beserta Dandim, dari unsur
Polri mulai dari Kapolda sampai Kapolres di provinsi rawan kebakaran
hutan dan lahan (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Papua).
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan menyampaikan arahan untuk
optimalisasi pengendalian kebakaran hutan. Butir arahan tersebut
meliputi :
a. Pencegahan dan early warning : menekankan peran setiap
komponen untuk bergerak di setiap lapisan melakukan pencegahan
kebakaran hutan dan lahan, dengan deteksi lebih awal diharapka n
api dapat ditangani lebih cepat dan tidak menjadi kebakaran yang
masiv
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b. Reward and punishment: ditujukan kepada setiap pejabat yang
mempunyai tugas dan wilayah kerja di daerah akan diberikan
penghargaan bagi yang dapat mengamankan wilayahnya dari
kebakaran hutan dan lahan, sebaliknya apabila tidak mampu
melakukan pengendalian kebakaran dengan baik akan diberikan
sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu
c. Perbaikan dan penataan ekosistem : Presiden memberikan arahan
agar tidak memberikan lagi izin pengelolaan baru di areal
bergambut. Kementerian LHk diberikan tugas untuk mengambil alih
areal kebakaran yang terbakar dan Badan restorasi Gambut agar
segera melakukan aksi untuk melakukan restorasi gambut terutama
di lahan-lahan gambut bekas terbakar
d. Tinjau ke lapangan: setiap petugas agar selalu melakukan aksi turun
ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan, deteksi awal
permasalahan dan mencari solusi dari tingkat lapangan
e. Penegakan hukum:
optimalisasi
upaya
penegakan
hukum
baik sanksi hukum
administrasi, perdata
maupun pidana
f. Sinergi pusat dan
daerah:
sinergitas
pusat dan daerah
mutlak
diperlukan
untuk
menjamin
optimalisasi
upaya
pencegahan.

Foto 6. Pelaksanaan Rakornas Pencegahan Karhutla
tahun 2016 di Istana Negara (Doc. PresidenRI.go.id)

Arahan Presiden tersebut memperkuat rencana kegiatan patroli
terpadu sebagai wujud sinergi para pihak untuk melakukan upaya
pencegahan dan deteksi dini di tingkat tapak.
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C. Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan tahun 2017 sebagai penegasan
Kementerian LHK
kembali
menginisiasi
kegiatan
Rapat
Koordinasi
Nasional
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan tahun
2017
yang
diselenggarakan
pada
tanggal 23 Januari 2017.
Rapat
koordinasi
tersebut selain sebagai
upaya
melakukan
Foto 7. Pelaksanaan Rakornas Dalkarhutla tahun 2017,
23 Januari 2017 (Doc. Dit. PKHL)
evaluasi
kerja
pengendalian kebakaran
hutan dan lahan tahun 2016 juga sebagai upaya optimalisasi
pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2017. Seperti tahun
sebelumnya, rapat koordinasi ini diikuti oleh para pimpinan daerah dari
provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dengan tambahan provinsi
Sumatera Utara mengingat peningkatan hotspot dan kejadian
kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016.
Pada kesempatan tersebut Presiden memberikan apresiasi
kepada semua pihak atas kinerja dalam pengendalian kebakaran hutan
dan lahan tahun 2016 serta memberikan arahan untuk melakukan
upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih dini
meliputi:
1. Penetapan Siaga Darurat yang lebih dini;
2. Mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mencegah
kebakaran hutan dan lahan;
3. Menyiagakan operasi udara yang lebih awal;
4. Melanjutkan proses penegakan hukum khususnya kasus kebakaran
hutan dan lahan;
5. Perbaikan tata kelola hutan dan lahan;
6. Peningkatan koordinasi dan sinergitas para pihak dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
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Paska pelaksanaan
rapat
koordinasi
koordinasi
tersebut,
Menteri LHK kembali
memberikan
perintah
untuk
memperkuat
patroli
terpadu
pencegahan kebakaran
hutan dan lahan di desadesa rawan pada 8
provinsi
rawan
kebakaran hutan dan
Foto 8. Pelaksanaan Rakornas Dalkarhutla tahun 2017,
23 Januari 2017 (Doc. Dit. PKHL)
lahan. Patroli terpadu
menjadi
salah satu
tindak lanjut arahan Presiden untuk terus melakukan sinergi,
meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan
melakukan deteksi dini di tingkat tapak.
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2. PELAKSANAAN PATROLI
TERPADU TAHUN 2016
Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan
berkontribusi positif pada penurunan hotspot dan luasan
kebakaran hutan dan lahan tahun 2016.

Pada tahun 2016, kegiatan ini dilaksanakan di 7 provinsi rawan
kebakaran yaitu di Riau (40 posko desa), Jambi (20 posko desa),
Sumatera Selatan (30 posko desa), Kalimantan Barat (35 posko desa),
Kalimantan Tengah (40 posko desa), Kalimantan Selatan (15 posko desa)
dan Kalimantan Timur (20 posko desa) dengan jangkauan 450 desa
rawan kebakaran hutan dan lahan. Pada pelaksanaannya, satu posko
patroli terpadu dapat menjangkau 2-3 desa disekitarnya.
Patroli terpadu pada periode awal (Februari 2016) dilaksanakan di
provinsi Kalimantan Barat sebagai langkah awal untuk melakukan
pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang bisanya terjadi pada awal
tahun di provinsi Kalimantan Barat. Periode berikutnya, patroli terpadu
dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah,
Jambi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pelaksanaan patroli
terpadu untuk tahun 2016 lebih disesuaikan dengan kebutuhan
dinamika di lapangan dan tren hotspot dan kejadian kebakaran pada
tahun-tahun sebelumnya. Kondisi yang dinamis tersebut sempat
menjadi kendala dalam hal pemenuhan anggaran. Penambahan
anggaran untuk kegiatan patroli terpadu menjadi salah satu prioritas
mengingat kajian efektifitas dan rekomendasi dari para pihak di daerah
atas kegiatan patroli terpadu yang sudah dilaksanakan dalam
mengidentifikasi potensi kebakaran, deteksi lapangan, sosialisasi dan
pemadaman dini di tingkat tapak.
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Patroli terpadu dinilai menjadi salah satu “pembuka jalan” upaya
pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara sinergis oleh para
pihak sampai di tingkat tapak. Patroli terpadu menjadi bagian penting
dalam operasi satgas darat dalam Satgas Penanganan Bencana Asap
akibat Kebakaran Hutan dan lahan dibentuk di provinsi rawan
kebakaran hutan dan lahan. Laporan harian patroli terpadu menjadi
salah satu laporan harian penting yang menjadi acuan deteksi kondisi
lapangan yang paling up to date dari tingkat tapak.
Peningkatan upaya para pihak dalam pengendalian kebakaran
hutan dan lahan dan dukungan dari faktor cuaca yang mendukung
menghasilkan capaian yang cukup signifikan dalam penurunan hotspot
dan luasan kebakaran hutan dan lahan tahun 2016. Hasil monitoring
dari Satelit NOAA mendeteksi 21.929 titik panas pada tahun 2015
sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 3.915 titik panas. Untuk
monitoring satelit Modis terra/aqua NASA mendeteksi 70.971 titik
panas pada tahun 2015, pada tahun 2016 titik panas yang terdeteksi
turun menjadi 3844 titik. Penurunan titik panas juga terlihat khususnya
pada 7 provinsi yang melaksanakan patroli terpadu seperti pada gambar
grafik berikut:
PERBANDINGAN HOTSPOT DETEKSI SATELIT NOAA TAHUN 2015 DAN 2016
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PERBANDINGAN HOTSPOT DETEKSI SATELIT TERRA/AQUA MODIS (NASA) TAHUN 2015
DAN 2016
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Hasil analisa citra satelit memperlihatkan penurunan luasan
kebakaran tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun
2015 luasan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia seluas 2,5
juta Ha, untuk tahun 2016 menjadi 438.360 Ha, secara rinci pada tabel
1, untuk pembanding khususnya 7 provinsi rawan kebakaran hutan dan
lahan yang melaksanakan patroli terpadu.
Tabel 1. Perbandingan luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2015-2016
NO
1
2
3
4
5
6
7

PROVINSI
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Seluruh Indonesia

LUAS KEBAKARAN (Ha)
TAHUN 2015
TAHUN 2016
170.236
85.219
120.529
8.281
638.263
8.785
93.190
9.174
580.654
6.148
198.009
2.332
68.043
43.136
2.579.000
438.360
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Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2016, Direktur PKHL menunjuk
oleh Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai
penanggung jawab kegiatan patroli terpadu di tingkat provinsi
mengingat Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan
dan Lahan masih belum beroperasi maksimal sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang
baru terbentuk dengan keterbatasan sumber daya manusia dan
anggaran. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam
pelaksanaan patroli terpadu mengingat pentingnya koordinasi
bertingkat antar instansi baik internal KLHK dalam hal ini antar
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, di tingkat
provinsi dan kabupaten antara Balai Besar/Balai KSDA dengan TNI,
POLRI dan pemerintah daerah. Keberhasilan koordinasi antar tingkat ini
sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan patroli terpadu.
Secara umum pelaksanaan patroli terpadu tahun 2016 pada tiap
provinsi dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Provinsi Riau
Launching Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 di Lapangan Udara
Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Launching dibuka oleh Danrem 301
Wira Bima dan dihadiri oleh Kapolda Riau dan jajarannya, Jajaran
Korem 301 Wira
Bima,
Asisten
I
Pemerintah Provinsi
Riau, Kepala Balai
Besar KSDA Riau,
dan Kepala Balai
Taman Nasional di
wilayah
Provinsi
Riau.
Di Provinsi Riau
terdapat 127 desa
rawan karhutla yang
Foto 9. Launching Patroli terpadu provinsi Riau, 16
tersebar di beberapa
Maret 2016 (dok. Direktorat PKHL)
kabupaten/kota
14

yang telah dipetakan
pada
awal
penyusunan
desa
sasaran
patroli
terpadu.
Pada
pelaksanaannya
patroli
terpadu
dapat dilaksanakan
di 80 desa rawan
kebakaran
di
provinsi
Riau,
Foto 11. Launching Patroli terpadu provinsi Riau, 16
dengan
sebaran
Maret 2016 (dok. Direktorat PKHL)
desa untuk
per
Kabupaten/Kota sebagai berikut: Bengkalis 19 desa, Dumai 7 desa,
Indragiri Hilir 2 desa, Indragiri Hulu 6 desa, Kampar 5 desa,
Kepulauan Meranti 2 desa, Pekanbaru 4 desa, Kuansing 1 desa,
Pelalawan 7 desa, Rokan Hilir 12 desa, Siak 15 desa. Capaian ini
dapat dilaksanakan secara bertahap mulai dari bulan Maret sampai
dengan September dengan beberapa formasi pergantian posko
desa sesuai dengan dinamika kebutuhan pengamanan pada saat itu.
Beberapa posko desa berfungsi juga untuk pengamanan kawasan
konservasi dari kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tugas
pokok dari Balai Besar KSDA Riau.
Setiap hari tim melaksanakan kegiatan antara lain:
pengamatan dan pemetaan lapangan dengan target lokasi rawan
kebakaran hutan dan lahan, lahan bekas areal terbakar tahun
sebelumnya, sumber air, kedalaman gambut, tinggi muka air
gambut, lokasi calon sumur bor, lokasi calon sekat kanal, dan kondisi
kekeringan dengan melaksanakan uji remas daun. Tim juga
melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan
metode pengumpulan massa, anjangsana door to door, penyuluhan
di lokasi pembukaan lahan dan pertanian, pemasangan himbauan
berupa spanduk dan poster serta pembagian leaflet dan kaos yang
berisi pesan-pesan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
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Hasil
dari
patroli
adalah
banyak ditemukan
aktivitas masyarakat
yang
sedang
melakukan
pembersihan lahan
dan bersiap untuk
melakukan
pembakaran yang
Foto 12. Patroli terpadu pengendalian kebakaran hutan
ditindaklanjuti oleh
dan lahan tahun 2016
tim
dengan
melakukan himbauan dan pendataan serta pemetaan lokasi
tersebut untuk dijadikan target patroli. Untuk menekan potensi
terjadinya kebakaran hutan dan lahan oleh aktivitas masyarakat,
tim melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pencegahan
kebakaran hutan dan lahan serta meminta kepada pemerintah
untuk bersama-sama memberikan solusi penyiapan lahan tanpa
membakar. Tim juga melibatkan masyarakat setempat dan aparat
desa untuk terus memantau kondisi lapangan di wilayahnya dan
terlibat langsung untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Hasil monitoring hotspot sampai dengan akhir tahun 2016 dapat
terlihat adanya penurunan di setiap Kabupaten/Kota apabila
dibandingkan dengan tahun 2015. Berdasarkan deteksi satelit
NOAA pada tahun 2015 terdeteksi 1927 hotspot di provinsi Riau,
untuk tahun 2016
turun menjadi 382
hotspot.

Foto 13. Patroli terpadu pengendalian kebakaran hutan
dan lahan tahun 2016
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Rekapitulasi Jumlah Hotspot Provinsi Riau Deteksi NOAA Tahun
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Gambar 2. Grafik hotspot Provinsi Riau tahun 2015-2016

Hasil ini menjadi salah satu semangat bagi tim patroli terpadu
untuk terus bekerja melakukan pencegahan kebakaran hutan dan
lahan di tingkat tapak. Patroli terpadu menjadi salah satu kegiatan
andalan pergerakan satgas darat yang selalu dimonitor oleh
Komandan Satgas Provinsi di setiap briefing kerja harian. Hasil
deteksi dini dari patroli terpadu, dipadu dengan hasil patroli udara
oleh satgas udara menjadi petunjuk utama dalam pergerakan tim
untuk melakukan pemadaman dan penegakan hukum.

B. Provinsi Jambi
Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi lokus patroli
terpadu. Pada pemetaan awal, di Provinsi Jambi terdapat 102 desa
rawan karhutla yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Patroli
terpadu dapat dilaksanakan di 30 desa rawan kebakaran dengan
beberapa tahapan pelaksanaan mulai bulan Maret-September
2016. Pelaksanaan kegiatan sangat dinamis mengingat kondisi
lapangan yang terus berubah tingkat kerawanannya. Sebaran desa
yang menjadi lokasi kebakaran di tiap Kabupaten/Kota sebagai
berikut: Batanghari 2 desa, Muaro Jambi 10 desa, sarolangun 6
desa, Tanjung Jabung Barat 1 desa, Tanjung Jabung Timur 7 desa
dan Tebo 4 desa.
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Pada kegiatan
harian, tim patroli
terpadu
banyak
menemukan
areal
rawan
kebakaran
dan
aktivitas
masyarakat
yang
membakar
lahan
untuk
persiapan
lahan
tanaman.
Foto 14. Pelaksanaan patroli terpadu di Provinsi Jambi
Menindaklanjuti
(Doc. Dit. PKHL)
temuan
tersebut,
tim patroli menyimpulkan perlunya pendekatan kepada masyaraka t
untuk mencegah aktivitas yang sama terulang kembali. Tim
melibatkan masyarakat setempat dan aparat desa untuk terus
memantau kondisi lapangan di wilayahnya dan terlibat langsung
untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, tim
melakukan pemasangan himbauan berupa spanduk dan poster
serta pembagian leaflet dan kaos yang berisi pesan-pesan
pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tim juga melakukan
anjangsana dan sosialisasi mengenai pencegahan karhutla melalui
kunjungan dari rumah ke rumah, maupun dengan cara
mengumpulkan masyarakat di lokasi tertentu.
Hasil
monitoring
terhadap hotspot tahun
2015-2016 memperlihatkan
penurunan
yang cukup
drastis.
Satelit
NOAA
mendeteksi
hotspot
sebanyak 1740 titik pada
tahun 2015, untuk tahun
2016 turun menjadi 59 titik
diseluruh Jambi.

Foto 15. Pelaksanaan patroli terpadu di Provinsi Jambi
(Doc. Dit. PKHL)
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REKAPITULASI HOTSPOT PROVINSI JAMBI TAHUN 2015-2016 DETEKSI
SATELIT NOAA
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Gambar 3. Grafik hotspot Provinsi Jambi tahun 2015-2016 (sumber:
sipongi.menlhk.go.id)

Patroli terpadu menjadi salah satu kegiatan yang berkontribusi
aktif yang melibatkan para pihak (Manggala Agni, TNI, POLRI,
pemerintah daerah dan masyarakat) yang beroperasi di tingkat
tapak. Walaupun hanya sebagian kecil desa rawan yang dapat
dijangkau untuk wilayah Jambi, namun kegiatan ini mampu
menumbuhkan sinergitas para pihak untuk melaksanakan
pencegahan dan pemadaman lebih awal di tingkat tapak.

C. Provinsi Sumatera Selatan
Launching Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2016 di Halaman Markas
Daops Manggala Agni Ogan Komering Ilir yang dilakukan secara
bersama-sama oleh Wakil Bupati OKI (bertindak sebagai Pembina
Apel), Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan, Kepala Biro Operasi
POLDA Sumatera Selatan, Direktur Reskrimsus POLDA Sumatera
Selatan, Kapolres OKI, dan Komandan Kodim 0402 OKI.
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Hasil pemetaan
awal di Provinsi
Sumatera
Selatan
terdapat 61 desa
rawan karhutla yang
tersebar
di
beberapa
kabupaten/kota.
Patroli terpadu di
Provinsi Sumatera
Selatan
dilaksanakan secara
Foto 16. Launching Patroli Terpadu di Sumatera
Selatan, 14 Maret 2016 (Doc. Dit. PKHL)
bertahap mulai dari
Bulan
MaretSeptember 2016 di 38 desa rawan kebakaran dengan sebaran di
Kabupaten/Kota sebagai berikut: Banyuasin 7 desa, Lahat 1 desa,
Muara Enim 2 desa, Musi Banyuasin 12 desa, Ogan Ilir 4 desa, Ogan
Komering Ilir 10 Desa dan Pali 2 desa. Sebaran ini sudah disesuaikan
dengan wilayah kerawanan dan dinamika di lapangan.
Pada saat pelaksanaan
kegiatan, tim patroli banyak
menemukan
aktivitas
masyarakat yang sedang
melakukan
pembersihan
lahan.
Menindaklanjuti
kondisi tersebut, tim patroli
melakukan pendataan dan
himbauan agar aktivitas
masyarakat tersebut tidak
berlanjut.
Foto 17. Launching Patroli Terpadu di Sumatera
Selatan, 14 Maret 2016 (Doc. Dit. PKHL)
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Tim
juga
melakukan
penyuluhan
dan
sosialisasi tentang
pencegahan
kebakaran
hutan
dan lahan secara
door to door dan
juga
anjangsana
kepada masyarakat
Foto 18.Kegiatan Patroli Terpadu di wilayah kerja
serta
meminta
Daops OKI, 16 Maret 2016 (Doc. Dit. PKHL)
kepada pemerintah
untuk bersama-sama memberikan solusi penyiapan lahan tanpa
membakar. Tim juga melibatkan masyarakat setempat dan aparat
desa untuk terus memantau kondisi lapangan di wilayahnya dan
terlibat langsung untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Pembagian leaflet dan kaos serta pemasangan spanduk dan banner
juga dilakukan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat.
Hasil pantauan sampai dengan akhir tahun 2016, terjadi
penurunan hotpot di Provinsi Sumatera Selatan apabila
dibandingkan dengan tahun 2015. Hasil deteksi satelit NOAA
menyebutkan munculnya 3264 titik panas pada tahun 2015,
sedangkan untuk tahun
2016 turun menjadi 171 titik
panas.

Foto 19.Kegiatan Patroli Terpadu di wilayah kerja Daops
OKI, 16 Maret 2016 (Dok. Dit. PKHL)
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Rekapitulasi Jumlah Hotspot NOAA (ASMC) Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2015 s/d 2016
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Gambar 4. Grafik Rekapitulasi Hotspot Provinsi Sumatera Selatan

Evaluasi dari Tim supervisi patroli terpadu tingkat provinsi
(Kasiopsrem 044/Gapo, Kasubbag Pullahjianta Dal Ops Biro Ops
Polda Sumatera Selatan dan Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan)
memberikan penilaian positif terhadap kegiatan patroli terpadu.
Tim evaluasi berharap agar patroli terpadu dapat menjangkau desa
rawan yang lebih luas lagi sehingga dapat memberikan jaminan
pengamanan Sumatera Selatan terbebas dari asap.

D. Provinsi Kalimantan Barat

Foto 20. Launching Patroli Terpadu di Kalimantan
Barat, 10 Februari 2016 (Doc. Dit. PKHL)
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Launching
Patroli
Terpadu
Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan
dilaksanakan pada Rabu, 10
Februari 2016 di Kantor
Gubernur Kalimantan Barat.
Acara dihadiri oleh Wakil
Gubernur Kalimantan Barat,
Kasdam XII/Tpr, TNI, POLRI,
aparat pemda, Manggala
Agni, Polhut/SPORC, tokoh
masyarakat, LSM, serta
media.

Pada proses identifikasi
desa rawan kebakaran, di
provinsi Kalimantan Barat
terdapat 193 desa rawan
kebakaran hutan dan lahan.
Desa
rawan kebakaran
hutan dan lahan yang dapat
dijangkau
oleh
Patroli
terpadu pada tahun 2016
sebanyak 135 desa dengan
Foto 21. Launching Patroli Terpadu di Kalimantan Barat,
rincian per kabupaten/kota
10 Februari 2016 (Doc. Dit. PKHL)
sebagai berikut: Bengkayang
10 desa, Kapuas Hulu 9 desa, Kayong Utara 13 desa, Ketapang 26
desa, Pontianak 5 desa, Singkawang 5 desa, Kubu raya 18 desa,
Landak 3 desa, melawi 3 desa, sambas 11 desa, Sanggau 10 desa,
Sekadau 1 desa dan Sintang 21 Desa. Pelaksanaan kegiatan secara
bertahap mulai dari bulan Februari sampai dengan September 2016
dengan strategi pemindahan beberapa posko desa pada tiap tahap
untuk antisipasi dinamika kondisi kerawanan di lapangan.
Hasil dari patroli adalah banyak ditemukan aktivitas
masyarakat yang sedang melakukan penyiapan lahan dan bersiap
untuk melakukan pembakaran. Aktivitas tersebut ditindaklanjuti
oleh tim dengan melakukan pendekatan persuasif kemudian
dilakukan pendataan untuk pemetaan lokasi sebagai target patroli.
Kegiatan tim yang setiap hari dilaksanakan antara lain pengamatan
dan
pemetaan
lapangan
dengan
target lokasi rawan
kebakaran
hutan
dan lahan, lahan
bekas areal terbakar
tahun sebelumnya,
sumber
air,
kedalaman gambut,
tinggi
muka
air
gambut, lokasi calon
Foto 22. Pengecekan lokasi rawan kebakaran hutan dan
sumur bor, lokasi
lahan
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calon sekat kanal, dan
kondisi kekeringan dengan
melaksanakan uji remas
daun. Tim juga melakukan
sosialisasi dan penyuluhan
kepada masyarakat dengan
metode
pengumpulan
massa, anjangsana door to
door, penyuluhan di lokasi
pembukaan
lahan
dan
Foto 23. Memberikan sosialisasi pada masyarakat
pertanian,
pemasangan
himbauan berupa spanduk
dan poster serta pembagian leaflet dan kaos yang berisi pesanpesan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Hasil monitoring hotspot untuk tahun 2016 terjadi penurunan
apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Satelit NOAA mendeteksi
2711 titik panas pada tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016
terdeteksi 1576 titik.
REKAPITULASI HOTSPOT DETEKSI NOAA PADA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015-2016
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Gambar 5. Grafik Rekapitulasi Hotspot deteksi NOAA, Provinsi Kalimantan
Barat tahun 2015-2016
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Pada proses kelanjutan patroli terpadu, Balai KSDA Kalimantan
Barat mereplikasi kegiatan patroli terpadu dengan menciptakan
kegiatan serupa dengan anggaran mandiri namun dengan konsep
yang sama. Kegiatan tersebut tetap merangkul TNI dan POLRI
dengan payung pelaksanaan koordinasi dan kesepahaman antara
Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat dengan Kapolda Kalimantan
Barat dan Komandan Korem XII/Tanjungpura.
E. Provinsi Kalimantan Tengah
Launching Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Halaman Markas
Daops Manggala Agni Kota Palangkaraya yang dilakukan secara
bersama-sama oleh Danrem 102 Panju Panjung (bertindak sebagai
Pembina Apel), Dandim 1016 Palangkaraya, Kapolres Palangkaraya,
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Balai
KSDA Kalimantan Tengah.
Pada identifikasi awal, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat
65 desa rawan karhutla yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.
Patroli terpadu dapat menjangkau desa rawan tersebut dengan
menambahkan beberapa desa penyangga kawasan konservasi
sebagai tanggung jawab pengamanan Balai KSDA Kalimantan
Tengah. Sebaran desa per kabupaten/kota sebagai berikut: Barito
Selatan 4 desa, Barito Timur
2 desa, Barito Utara 2 desa,
Gunung Mas 1 desa, Kapuas
13 desa, Katingan 4 desa,
Palangkaraya
8
desa,
Kotawaringin Timur 4 desa,
Kotawaringin Barat 12 desa,
Lamandau 1 desa, Murung
Raya 2 desa, Pulang Pisau 13
desa, Seruyan 1 desa, dan
Foto 24. Launching Patroli terpadu di Kalimantan
Sukamara 2 desa.
Tengah, 19 Maret 2016 (Dok. Dit. PKHL)
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Dalam
pelaksanaan
patroli,
tim
melakukan
penyisiran
lokasi bekas
kebakaran dan lokasi rawan
karhutla untuk selanjutnya
dilakukan pendataan serta
pemetaan lokasi. Selain itu,
tim
juga
melakukan
anjangsana ke masyarakat
pemilik
kebun
bekas
terbakar serta melakukan
penyuluhan dan sosialisasi
Foto 25. Pelaksanaan patroli terpadu di Provinsi
tentang
pencegahan
Kalimantan Barat (Doc. Dit. PKHL)
kebakaran hutan dan lahan.
Tim juga melibatkan masyarakat setempat dan aparat desa untuk
terus memantau kondisi lapangan di wilayahnya dan terlibat
langsung untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta
memasang himbauan berupa spanduk dan poster serta pembagian
leaflet dan kaos yang berisi pesan-pesan pencegahan kebakaran
hutan dan lahan.
Hasil monitoring hotspot paska pelaksanaan patroli terpadu
tahun 2016 memperlihatkan adanya penurunan hotspot apabila
dibandingkan pada tahun 2015. Satelit NOAA mendeteksi hotspot
sebanyak 4288 titik pada tahun 2015, sedangkan tahun 2016
terdeteksi 263 titik.
Kontribusi dari patroli terpadu terhadap pengendalian
kebakaran hutan dan lahan terutama pada Satgas Penanggulanga n
Bencana Asap provinsi Kalimantan Tengah sudah diakui oleh para
pihak. Pihak Satgas juga ingin terus melanjutkan kegiatan tersebut
pada tahun berikutnya terutama untuk mempertajam deteksi dini
dan pemadaman dini di tingkat tapak.
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REKAPITULASI DETEKSI HOTSPOT NOAA PADA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2016
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Gambar 6. Grafik Deteksi Hotspot NOAA, Provinsi Kalteng Tahun 2015-2016

F. Provinsi Kalimantan selatan
Kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan
lahan di Provinsi Kalimant an Selatan dilaksanakan pada periode
September-November 2016 disesuaikan dengan kondisi kerawanan
pada saat itu. Kegiatan dilaksanakan di 29 desa rawan kebakaran
hutan dan lahan dari target 41 desa rawan yang telah teridentifikasi.
Sebaran lokasi patroli terpadu untuk tiap kabupaten/kota sebagai
berikut : Banjar 9 desa, Barito Kuala 1 desa, tanah Bumbu 10 desa,
dan Tanah Laut 9 desa.
REKAPITULASI DETEKSI HOTSPOT SATELIT NOAA PADA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015-2016
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Gambar 7. Grafik Deteksi Hotspot NOAA, Provinsi Kalsel Tahun 2015-2016
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Paska pelaksanaan kegiatan, hasil monitoring hotspot
memperlihatkan adanya penurunan hotspot apabila dibandingkan
pada tahun 2015. Pada tahun 2015 satelit NOAA mendeteksi 1297
titik panas, sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 56 titik
panas.
Patroli terpadu bersinergi dengan Satgas penanganan bencana
provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi komponen utama
pergerakan di tingkat tapak. Di provinsi Kalimantan Selatan,
peranan patroli terpadu menjadi pemasok informasi lapangan yang
paling uptodate sehingga proses penanganan kebakaran menjadi
lebih cepat dan dapat tertangani sebelum menjadi bencana besar.
G. Provinsi Kalimantan Timur
Pelaksanaan patroli terpadu di provinsi Kalimantan Timur
dapat dilaksanakaan secara bertahap di 69 desa rawan kebakaran
hutan dan lahan dengan rincian desa per kabupaten/kota sebagai
berikut: Kutai Barat 3 desa, Kutai Kartanegara 8 desa, Kutai Timur 4
desa, Paser 50 desa dan Penajam Paser Utara 4 desa.
Pada pelaksanaan kegiatan patroli, tim patroli banyak
menemukan aktivitas masyarakat yang sedang melakukan
pembersihan lahan dan bersiap untuk melakukan pembakaran. Hal
tersebut ditindaklanjuti oleh tim dengan melakukan himbauan dan
pendataan serta pemetaan lokasi tersebut untuk dijadikan target
patroli. Tim melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang
pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta meminta kepada
pemerintah untuk bersamasama memberikan solusi
penyiapan
lahan tanpa
membakar.
Pemasangan
spanduk dan banner serta
pembagian leaflet dan kaos
dilakukan sebagai media
sosialisasi
kepada
masyarakat tentang upaya
pencegahan
kebakaran
hutan dan lahan.
Foto 26. Pelaksanaan patroli terpadu di Provinsi
Kalimantan Timur (Dok. Dit. PKHL)
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REKAPITULASI DETEKSI HOTSPOT NOAA PADA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2016
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Gambar 8. Grafik Hotspot Satelit NOAA, Provinsi Kaltim tahun 2015-2016

Hasil monitoring hotspot paska kegiatan patroli terpadu,
menunjukkan adanya penurunan hotspot pada tahun 2016 apabila
dibandingkan dengan tahun 2015. Satelit NOAA mendeteksi 2223
titik panas, sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 329 titik.
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3. PELAKSANAAN PATROLI
TERPADU TAHUN 2017
Pada pelaksanaan patroli terpadu tahun 2017 terdapat beberapa
perbaikan dalam metode palaksanaan dan evaluasi kegiatan.
Sebelum pelaksanaan patroli terpadu, Manggala Agni dibekali
dengan teknik fasilitasi. Pada kegiatan evaluasi dilakukan
pengukuran persepsi pelaksana patroli terpadu.

A. Keberlanjutan Dan Modifikasi Patroli Terpadu
Pada kegiatan patroli terpadu tahun 2016 terdapat beberapa
catatan penting pada proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat
PKHL dan beberapa pihak yang mengambil peran dalam patroli terpadu.
Beberapa catatan tersebut antara lain:
1. Belum optimalnya patroli terpadu karena adanya keterbatasan
sarana prasarana khususnya transportasi untuk menjangkau wilayah
rawan pada desa-desa tertentu. Kondisi ini kemudian dijawab
dengan penambahan sarana transportasi berupa sepeda motor
untuk operasional patroli terpadu tahun 2017 dan anggaran untuk
kendaraan air pada desa-desa tertentu yang hanya bisa dijangkau
dengan transportasi air;
2. Kendala dalam pelaporan berupa susahnya sinyal di desa-desa rawan
yang jauh dari kota. Pada permasalahan ini, tim patroli berupaya
mengatasinya dengan pergerakan ke desa lain desa yang dapat
dijangkau sinyal telepon/internet pada saat proses pengiriman
laporan. KLHK juga sudah berupaya untuk menjalin kerjasama
dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk
memperkuat jaringan internet di desa-desa rawan kebakaran hutan
dan lahan;
3. Jangkauan desa sasaran masih terbatas dan perlu diperluas lagi.
Kondisi ini ditindaklanjuti dengan penambahan anggaran dari tahun
2016 sehingga jangkauan patroli terpadu untuk tahun 2017 dapat
diperluas;
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4. Patroli terpadu tahun 2016 masih dalam proses pencarian bentuk
ideal sehingga hasil pelaksanaannya belum maksimal terutama pada
identifikasi permasalahan di tingkat desa dan pentingnya
peningkatan pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
hutan dan lahan. Sebagai tindak lanjut hasil tersebut, Direktorat
PKHL membekali Manggala Agni yang akan diterjunkan dalam
kegiatan patroli terpadu dengan keterampilan teknis fasilitasi untuk
menunjang kegiatan terutama pada saat berinteraksi dengan
masyarakat desa rawan kebakaran;

B. Teknik Fasilitasi Bagi Manggala Agni Pra Pelaksanaan Patroli Terpadu
Tahun 2017
Upaya untuk mengoptimalkan patroli terpadu dalam peningkatan
keterlibatan masyarakat di tingkat tapak menjadi beban sekaligus
tantangan. Patroli terpadu dapat menjadi jalan masuk utama untuk
berinteraksi dengan masyarakat, memetakan masalah bersama
masyarakat dan mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan
kebakaran hutan dan lahan. Manggala Agni sebagai komponen utama
dalam tim patroli terpadu diberikan mandat untuk mampu menjadi
fasilitator dalam masyarakat dalam upaya peningkatan pengetahuan
dan peran masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Hal ini menjadi penting mengingat permasalahan kebakaran hutan dan
lahan sebagian adalah permasalahan di tingkat masyarakat sehingga
solusi yang harus dibangun salah satunya adalah solusi di tingkat tapak.
Catatan
belum
optimalnya peran tim
patroli terpadu pada
kegiatan tahun 2016
dalam
menjangkau
masyarakat
berusaha
dipecahkan
dengan
membekali
Manggala
Agni sebagai salah satu
unsur pelaksana patroli
terpadu
dengan
keterampilan
Teknik

Foto 27. Peserta mempresentasikan hasil diskusi pada
sesi Teknik Komunikasi (Dok. Dit. PKHL)
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fasilitasi. Tahun 2017,
sebelum
pelaksanaan
patroli
terpadu,
Direktorat
PKHL
melaksanakan kegiatan
ini di Riau, Kalimantan
Tengah, dan Sumatera
Selatan.
Kegiatan
pembekalan
untuk
Provinsi
Riau
dilaksanakan
pada
Foto 28. Peserta mempresentasikan hasil diskusi pada
sesi Teknik Komunikasi (Dok. Dit. PKHL)
tanggal 28 Februari
sampai dengan 2 Maret
2017 di Markas Daops Pekanbaru, pembekalan di Provinsi Kalimantan
tengah dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2017 di Markas Daops
Palangkaraya, sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan
pada tanggal 18-20 April 2017 di Markas Daops Banyuasin.
Peserta bimbingan teknis adalah personil Manggala Agni yang terpilih
dan akan diterjunkan dalam Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran
Hutan dan Lahan, asal dan jumlah peserta sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Dan Asal Peserta Pembekalan Fasilitator
NO

1.

2.

3.
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LOKASI KEGIATAN

Daops Pekanbaru, Riau

ASAL DAOPS

Pekanbaru
Siak
Rengat
Dumai

JUMLAH
Daops Palangkaraya, Kalimantan Palangkaraya
Tengah
Kapuas
Muara Teweh
Pangkalan Bun
Katingan
JUMLAH
Daops Banyuasin, Sumatera Banyuasin
Selatan
Musi Banyuasin
Lahat
OKI
JUMLAH

JUMLAH PESERTA

7
8
7
8
30
7
7
6
6
4
30
7
8
7
8
30

Pada kegiatan ini,
Direktorat
PKHL
bekerjasama
dengan
ii
network yang mempunyai
pengalaman
kerja
pendampingan masyarakat
dan pembentukan fasilitator
di beberapa Taman Nasional.
Tim dari ii network mengajak
tim fasilitator dari Taman
Foto 29. Praktek lapangan dan Analisa data (Dok. Dit.
Nasional Bali Barat untuk
PKHL)
berbagi pengalaman dengan
Manggala Agni tentang apa yang sudah dilaksanakan bersama
masyarakat di Taman Nasional Bali Barat. Pengalaman tersebut banyak
memberikan inspirasi bagi Manggala Agni untuk terus bekerja bersama
masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Selain berbagi pengalaman dengan tim dari Taman Nasional Bali
Barat, pada sesi pembekalan, narasumber selalu berusaha agar
Manggala Agni mampu mengenali potensi pribadi yang dapat
dikembangkan menjadi fasilitator dalam masyarakat. Potensi yang
besar dalam Manggala Agni seringkali tidak disadari dapat menjadi
kekuatan yang besar yang dapat dikembangkan, salah satunya adalah
Manggala Agni berasal dari masyarakat dan tinggal dalam masyarakat
desa di sekitar wilayah rawan kebakaran, sehingga lebih mudah
berinteraksi dan memahami masyarakat desa.
Pada sesi pembekalan, Manggala Agni didorong untuk
mengembangkan Teknik-teknik fasilitasi, mulai dari membangun
pertemanan,
membangun
kepercayaan
dalam
masyarakat,
menemukan masalah bersama masyarakat dan merancang rencana aksi
bersama masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Manggala Agni
dilatih untuk menemukan fakta lapangan yang dapat digunakan untuk
pencarian akar masalah dan beberaa Teknik wawancara yang baik
sehingga memudahkan mendapatkan fakta lapangan.
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Pada sesi praktek
lapangan,
Manggala
Agni
langsung
diterjunkan ke dalam
masyarakat selama 4
jam untuk melakukan
observasi, berinteraksi
dengan masyarakat dan
mencoba menemukan
fakta masalah yang
Foto 30. Praktek lapangan dan Analisa data (Dok. Dit.
dihadapi
masyarakat.
PKHL)
Pada sesi ini, Manggala
Agni dituntut untuk mengembangkan metode yang tepat untuk masuk
ke dalam masyarakat yang belum dikenali, kemudian melakukan
wawancara yang nyaman bagi masyarakat sehingga informasi yang
didapatkan dapat mengalir dan masyarakat tanpa segan mau berbagi
informasi tentang desa dan masalah yang dihadapi di desa tersebut.
Dengan waktu yang singkat, Manggala Agni harus menyelesaikan tugas
tersebut kemudian menganalisa dan dilanjutkan dengan diskusi
kelompok sebagai salah satu metode triangulasi data dari tiap kelompok
untuk menemukan kesimpulan yang tepat berupa fakta lapangan.
Kegiatan pembekalan Teknik fasilitasi ini menjadi dasar yang
sangat penting untuk mempersiapkan Manggala Agni sebelum
melaksanakan patroli terpadu. Dengan keterampilan tersebut,
Manggala Agni diharapkan mampu berinteraksi dan diterima oleh
masyarakat di lokasi desa patroli terpadu, kemudian menjadi bagian
dalam masyarakat sehingga proses perubahan dan peningkatan
pengetahuan serta kesadaran dalam masyarakat dapat berjalan dengan
baik melalui patroli terpadu ini.

C. Pelaksanaan Patroli Terpadu Tiap Provinsi
Pada pelaksanaan kegiatan patroli terpadu tahun 2017, Direktur
PKHL menunjuk Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan
Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai PPI dan Karhutla) sebagai
penanggung jawab kegiatan untuk tingkat provinsi. Balai PPI dan
Karhutla pada regional Sumatera berkedudukan di Palembang,
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Sumatera
Selatan
sedangkan untuk Balai
PPI dan Karhutla pada
regional
Kalimantan
berkedudukan
dii
Palangkaraya. Sebagai
organisasi yang baru, hal
ini menjadi tantangan
yang besar bagi Balai PPI
dan Karhutla mengingat
perlunya
koordinasi
Foto 31. Launching Patroli terpadu di Kalimantan Barat
yang mantap di tiap
oleh Kepala BNPB, Gubernur Kalbar dan Direktur PKHL
provinsi,
koordinasi
(Dok. Dit. PKHL)
lintas instansi untuk
menunjang kegiatan patroli terpadu. Kendala berupa kedudukan balai
yang berada di provinsi lain serta keterbatasan sumber daya yang bisa
digunakan untuk koordinasi menjadi salah satu kendala yang berarti
pada awal berjalannya patroli terpadu. Namun demikian secara umum,
kondisi ini akhirnya mulai dapat diperbaiki dan tidak mengganggu
keberlangsungan kegiatan patroli terpadu.
Tahun 2017, patroli terpadu dilaksanakan di 300 posko desa di 8
provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu Sumatera Utara, Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur. Untuk
tahun 2017, Sumatera Utara
menjadi
satu
provinsi
tambahan
untuk
pelaksanaan patroli terpadu
mengingat pada tahun 2016
banyak terjadi kebakaran
hutan dan lahan di provinsi
tersebut.
Foto 32. L aunching patroli terpadu di Kalimantan
Selatan oleh Direktur PKHL (Dok. Dit. PKHL)
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Pelaksanaan patroli terpadu untuk tahun 2017 dimulai pada bulan
Mei 2017 dengan sasaran provinsi Sumatera Selatan dan Riau. Kedua
provinsi menjadi sasaran awal patroli terpadu mengingat sudah mulai
ditemukannya kebakaran dan indikasi peningkatan hotspot. Pada fase
selanjutnya (Juli-Agustus), patroli terpadu dilaksanakan di Riau,
Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Pada fase Agustus-Oktober,
patroli terpadu dilaksanakan secara bersamaan di 8 provinsi rawan
dengan pengaktifan 300 posko desa dengan wilayah jangkauan 1203
desa rawan kebakaran hutan dan lahan.
Patroli terpadu kembali menjadi andalan kegiatan pencegahan
dan deteksi dini di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang
menjadi ujung tombak Satgas penanganan bencana asap di tingkat
provinsi. Dengan sinergi lintas instasi yang semakin baik, tingkat
pengetahuan masyarakat yang semakin baik serta kondisi cuaca yang
mendukung, luasan kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2017
semakin berkurang. Pada perhitungan luasan yang dilaksanakan oleh
KLHK melalui Analisa citra satelit, memperlihatkan bahwa luasan
kebakaran hutan dan lahan seluruh Indonesia dari 438.360 Ha pada
tahun 2016 dapat ditekan menjadi 161.695 Ha pada tahun 2017
(perhitungan sampai dengan November 2017).
HOTSPOT DETEKSI NOAA TAHUN 2016-2017
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Gambar 9. Grafik deteksi hotspot tahun 2016-2017 pada 8 provinsi rawan
kebakaran hutan dan lahan (sumber: sipongi.menlhk.go.id) dan Deteksi Satelit
NOAA tahun 2016-2017 Pada Provinsi Rawan Kebakaran

Perhitungan deteksi hotspot pada tahun 2017 juga
memperlihatkan penurunan, baik untuk deteksi satelit NOAA maupun
Modis Terra/Aqua NASA. Untuk deteksi NOAA, pada tahun 2016
mendeteksi 3915 titik panas, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 2567
titik panas (*per 14 Desember 2017). Untuk deteksi satelit Modis
Terra/Aqua NASA pada tahun 2016 mendeteksi 3844 titik panas, dan
mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 2380 titik panas.
Pada pelaksanaan tahun 2017, fokus kerja patroli terpadu lebih
ditekankan lagi pada proses pengenalan masalah di tingkat desa dan
peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran
hutan dan lahan. Selama diterjunkan di desa, tim patroli terpadu
diharapkan mampu mendokumentasikan secara lengkap kondisi di desa
rawan kebakaran, mulai dari Analisa sosial ekonomi sampai dengan
permasalahan yang ada terkait dengan isu kebakaran hutan dan lahan.
Dokumentasi hasil pengenalan sasaran patroli terpadu tahun 2017
menjadi sangat penting mengingat dokumen ini menjadi sumber
informasi utama untuk mengurai masalah kebakaran hutan dan lahan
di tingkat tapak serta menjadi sumber informasi untuk kegiatan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada masa berikutnya.
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Dokumentasi setiap desa yang berhasil didapatkan dan sempat ditulis
oleh Manggala Agni dalam tim patroli terpadu, disajikan pada bab
berikut.
1. Provinsi Sumatera Utara
Pelaksanaan patroli terpadu di Provinsi Utara dimulai pada
tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September 2017 dengan
mengoperasikan 15 posko desa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan
ini dibawah kendali Daerah Operasional (Daops) Manggala Agni.
Provinsi Sumatera Utara memiliki tiga daops, yaitu Daops Sibolangit,
Pematang Siantar, dan Labuhanbatu. Sebaran posko untuk tiap
Daops sebagai berikut: 4 posko desa di wilayah kerja Daops
Sibolangit, 3 posko desa berada di wilayah kerja Daops Pematang
Siantar, dan delapan posko desa berada di wilayah kerja Daops
Labuhanbatu. Tahap I patroli terpadu dimulai tanggal 18 Agustus s.d
16 September 2017. Selanjutnya Tahap II dilaksanakan tanggal 22
September s/d 21 Oktober 2017.
Hasil identifikasi tim patroli terpadu terhadap kondisi masingmasing lokasi patroli terpadu sebagai berikut.
a. Daops Labuhanbatu
Daops Labuhanbatu melaksanakan patroli terpadu
pencegahan karhutla pada 8 posko desa yaitu :
1. Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
2. Desa Panompuan Julu Kecamatan Angkola Timur Kabupaten
Tapanuli Selatan;
3. Desa Sayur Matua Kecamatan Barumun Kabupaten
Padanglawas
4. Aliaga Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padanglawas
5. Siborna Bunut Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas
6. Desa Purbatua Kecamatan Batangonang Kabupaten
Padanglawas Utara
7. Desa Gunungtua Julu Kecamatan Batangonang Kabupaten
Padanglawas Utara
8. Batunanggar
Kecamatan
Batangonang
Kabupaten
Padanglawas Utara
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1) Desa Tanjung Mulia
Desa Tanjung Mulia merupakan sebuah desa yang terletak
di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki jumlah
penduduk ± 51.983 jiwa, serta luas wilayah Desa ± 709,15 Km2.
Desa Tanjung Mulia termasuk salah satu desa rawan kebakaran,
dimana topografi berupa hamparan dataran rendah dengan jenis
tanah sebagian besar wilayahnya adalah gambut dengan
kedalaman berkisar 2 hingga 7 meter. Tahun 2017, tepatnya
bulan Agustus pernah terjadi kebakaran yang cukup besar pada
lahan dengan luasan sekitar 30 ha. Pemadaman dilakukan secara
gabungan dengan pihak-pihak terkait serta masyarakat.
Dalam pelaksanaan patroli terpadu setiap harinya tim
melakukan pendekatan kepada masyarakat, untuk merubah
perilaku masyarakat dimana selama ini dalam pembukaan dan
pembersihan lahan dengan cara membakar. Tim bersosialisasi
memberikan arahan terkait
dampak
karhutla
dan
memberikan
solusinya
dengan PLTB (Pembukaan
Lahan Tanpa Bakar) kepada
Kepala Desa maupun Kepala
Dusun untuk di tindak lanjuti
kepada
masyarakat.
Sosialisasi dilanjutkan ke
warung – warung kopi,
Foto33. Sosialisasi dilaksanakan ketika bertemu dengan
masyarakat yang sedang
masyarakat yang sedang beraktivitas di ladang
beraktifitas
di
Lahan,
terkadang tim juga menghentikan masyarakat di jalan yang akan
beraktifitas di lahan.
2) Desa Panompuan Julu
Desa Panompuan Julu merupakan sebuah desa yang
terletak di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa dengan luas wilayah ±
215 Ha ini memiliki jumlah penduduk ± 970 jiwa. Bulan Juli 2017
terjadi kebakaran di Desa Tabusira (desa yang berdekatan
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dengan Desa Panompuan Julu) dengan luas area lahan yang
terbakar ± 25 Ha dan status lahan merupakan lahan masyarakat.
Kebakaran terjadi disebabkan oleh adanya aktivitas pembukaan
lahan yang dilakukan penduduk setempat. Keadaan topografi
lahan yang terbakar berupa perbukitan yang curam sehingga
sulit jalur yang dilalui dalam upaya pemadaman.
Tim patroli terpadu untuk dapat diterima oleh masyarakat
desa dan disebut sebagai “orang dekat”. Pada saat tim sudah
dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, maka dengan lebih
mudah tim menyisipkan pesan-pesan serta ajakan dan arahan
tentang dampak dan bahaya kebakaran hutan dan lahan.
Tujuannya adalah supaya
masyarakat membuka lahan
tanpa membakar, serta
memanfaatkan
bekas
tebangan menjadi arang
atau pun kompos. Hasil dari
patroli terpadu di desa ini
dirasakan dengan timbulnya
rasa kekeluargaan yang erat
antara masyarakat dengan
Foto 34. Lokasi kebakaran yang ditemukan saat
tim patroli terpadu sebagai
melakukan patroli terpadu
hasil dari komunikasi yang
setiap hari dilakukan.
3) Desa Sayur Matua
Desa Sayur Matua terletak di Kecamatan Barumun,
Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera Utara. Desa dengan
luasan ± 5700 Ha ini, memiliki jumlah penduduk ± 733 jiwa.
Kecamatan Barumun termasuk salah satu wilayah rawan
terjadinya kebakaran. Di desa ini, aktivitas membuka lahan
dengan membakar masih menjadi tradisi yang dilakukan
masyarakat sehingga perlu dilakukan pendekatan kepada
masyarakat untuk merubah kebiasaan tersebut.
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Pada kegiatan patroli
terpadu di desa Sayur Matua
ini, tim banyak menghadapi
tantangan terutama karena
kondisi lapangan yang sulit.
Lokasi desa yang jauh dan
medannya berbukit tidak
membuat
tim
patah
semangat. Tim melakukan
pendekatan kepada Kepala
Foto 35. Manggala Agni bersama-sama dengan TNI,
Desa dan masyarakat serta
POLRI, dan masyarakat mengecek lokasi bekas
kebakaran
melakukan
sosialisasi
tentang dampak kebakaran
hutan dan lahan serta larangan melakukan pembakaran pada
pembersihan dan persiapkan lahan baru. Masyarakat yang
sebagian besar petani tersebut diberi pengetahuan tentang
membuka lahan tanpa membakar.
4) Desa Aliaga
Desa Aliaga terletak di Kecamatan Hutaraja Tinggi,
Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini
memiliki jumlah penduduk ± 1383 jiwa dengan luas wilayah desa
± 480 ha. Tahun 2016 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa
Ujungbatu Empat yang masih merupakan desa jangkauan dari
Posko Desa Aliaga. Penyebab terjadinya kebakaran ialah
kelalaian masyarakat setempat. Kebakaran sulit dipadamkan
karena vegetasi pada lahan tersebut ialah kayu hutan dan semak
belukar. Kebakaran pada kayu pinus sulit dipadamkan sehingga
kebakaran meluas dan harus dilakukan pemadaman gabungan
dengan pihak-pihak terkait serta masyarakat dalam upaya
memadamkan api tersebut.
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Dengan
adanya
patroli terpadu, kejadian
kebakaran hutan dan lahan
yang terjadi segera dapat
ditangani. Selain melakukan
pemadaman dini, tim patroli
terpadu selalu memberikan
arahan kepada masyarakat
Desa Aliaga dan masyarakat
desa sekitarnya untuk tidak
Foto 36. Tim patroli terpadu tidak bosan memberikan
melakukan
pembakaran
pemahaman kepada masyarakat tentang larangan
dalam upaya pembukaan
membakar hutan dan lahan
lahan. Masyarakat Desa
Aliaga menyatakan siap untuk bekerja sama dalam mencegah
kebakaran hutan dan lahan.
5) Desa Siborna Bunut
Desa Siborna Bunut terletak di kecamatan Sosa,
Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini
memiliki jumlah penduduk ± 3.500 jiwa dengan luas wilayah ±
3.000 Ha. Salah satu kejadian kebakaran terjadi pada tanggal 18
Oktober 2017. Luas area lahan yang terbakar ± 3,0 Ha dan status
lahan merupakan hutan lindung, dimana disebabkan oleh
kelalaian masyarakat setempat. Pemadaman sulit dilakukan oleh
tim dikarenakan topografi berupa bukit yang terjal dan lokasi
berada di balik bukit.
Tim patroli terpadu terus melakukan pendekatan kepada
masyarakat yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat
selama ini dalam melakukan pembukaan dan pembersihan lahan
dengan cara membakar. Tim mulai melakukan sosialisasi terkait
dampak dari kebakaran hutan dan lahan dan memberikan opsi
solusi antara lain dengan cara pembuatan pupuk kompos, dan
pembuatan arang. Sosialisasi dilakukan kepada Kepala Desa dan
juga kepada masyarakat yang dijumpai baik lapangan atau
warung. Proses komunikasi seperti ini dalam bahasa
setempatnya disebut lopo.

42

Pelaksanaan patroli
terpadu di desa ini sempat
mengusik masyarakat yang
mempunyai
kebiasaan
membersihkan
lahan
dengan
pembakaran.
Beberapa cara ditempuh
oleh Tim patroli terpadu
agar bisa diterima oleh
masyarakat
setempat.
Proses penerimaan oleh
masyarakat dinilai penting
supaya
mempermudah
Foto 37. Tim patroli terpadu melakukan
pemadaman ketika ditemukan kebakaran hutan
memasukkan
gagasan
dan lahan
tentang
pencegahan
kebakaran. Tim patroli lebih banyak mengingatkan kembali
dampak kebakaran tahun 2016 yang menyebabkan kerusakan
yang dirasakan oleh masyarakat desa. Faktor inilah yang menjadi
pintu masuk penyadaran kepada masyarakat desa untuk mulai
berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
6) Desa Purbatua
Desa Purbatua terletak di Kecamatan Batang Onang,
Kabupaten Padanglawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa
ini memiliki jumlah penduduk ± 600 jiwa dengan luas wilayah ±
250 ha. Desa Purbatua termasuk salah satu desa rawan
terjadinya kebakaran dimana pernah terjadi kebakaran di desa
ini pada tanggal 1 Agustus 2017. Luas area lahan yang terbakar ±
6 Ha dan dan merupakan lahan masyarakat. Kebakaran seringkali
terjadi akibat kelalain masyarakat yang meninggalkan api ketika
beraktivitas di lahan.
Tim patroli terpadu yang sedang bertugas melakukan
pemadaman dini dengan peralatan manual yang dibawa. Setelah
api sudah padam, tim tetap melakukan penjagaan pada areal
bekas kebakaran karena jenis vegetasi berupa ilalang yang
mudah terbakar.
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Dalam
kegiatan
hariannya,
tim
patroli
terpadu banyak melakukan
sosialisasi tentang dampak
kebakaran hutan dan lahan
dan memberikan pilihan
pemanfaatan seresah bekas
pembersihan lahan untuk
diproses menjadi pupuk
Foto 38. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan
kompos dan briket arang.
oleh tim patroli terpadu menggunakan pompa
Sosialisasi diberikan kepada
punggung
masyarakat yang dijumpai
saat patroli terpadu baik di
lapangan, ladang atau warung. Tim patroli terpadu seringkali
berinteraksi dengan peladang yang sedang membersihkan lahan
dengan pembakaran dan berusaha memberikan pengertian
tentang bahaya penggunaan api yang tidak bijaksana. Melalui
kegiatan patroli terpadu diharapkan dapat meningkatkan
kesadartahuan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan
dan lahan
7) Desa Gunungtua Julu
Desa Gunungtua Julu terletak di Kecamatan Batang
Onang, Kabupaten Padanglawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Desa ini memiliki jumlah penduduk ± 681 jiwa dengan luas
wilayah ± 140 ha. Desa Gunungtua Julu termasuk salah satu desa
rawan kebakaran. Salah satu kejadian kebakaran di desa ini
terjadi pada tanggal 5 Juni 2017. Luas area lahan yang terbakar ±
2 ha, kebakaran terjadi akibat kelalaian masyarakat pada saat
melakukan pembukaan lahan.
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Dalam kegiatan patroli terpadu, tim terus melakukan
pendekatan kepada masyarakat untuk merubah perilaku
masyarakat selama ini dalam melakukan pembukaan dan
pembersihan lahan dengan
cara membakar. Sosialisasi
dilakukan
dengan
cara
memberikan
gambaran
tentang
dampak
dari
kebakaran hutan dan lahan.
Kerugian yang dirasakan
oleh masyarakat pada saat
kebakaran yang terjadi pada
bulan Juni 2017 menjadi
Foto 39. Sosialisasi kepada masyarakat tentang
bahan pembelajaran penting
membuka lahan tanpa membakar oleh tim patroli
yang mudah untuk dipahami
terpadu
oleh masyarakat.
8) Desa Batunanggar
Desa Batunanggar terletak di Kecamatan Batang Onang,
Kabupaten Padanglawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa
dengan luas wilayah ± 135 ha ini, memiliki jumlah penduduk ±
610 jiwa. Kecamatan Batang Onang termasuk salah satu wilayah
rawan terjadinya kebakaran dimana di wilayah ini pernah terjadi
kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 26 Oktober 2017. Luas
lahan yang terbakar ± 50 ha dan merupakan lahan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat,
kebakaran disebabkan oleh
api yang ditinggalkan para
pemburu binatang. Para
pemburu
menggunakan
perapian untuk menjebak
binatang buruan. Kebakaran
yang
terjadi
sulit
dipadamkan karena jenis
vegetasi berupa anakan
kayu dan semak belukar.
Foto 40. Tim patroli terpadu terus melakukan
penjagaan pada wilayah-wilayah rawan karhutla
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Tim patroli terpadu setiap hari melakukan sosialisasi
tentang dampak kebakaran hutan dan lahan dan terus
menghimbau masyarakat agar secara bijaksana menggunakan
api pada saat beraktivitas di lading atau apabila sedang berburu.
Seiring
berjalannya
waktu masyarakat Desa
Batunanggar dan sekitarnya
mulai memahami tujuan dari
kegiatan patroli terpadu.
Dengan adanya kegiatan
patroli terpadu, tim lebih
mengenal keadaan dan
situasi di wilayah kerja.
Masyarakat
Desa
Batunanggar
menyatakan
Foto 41. Tim patroli terus merangkul masyarakat
siap bekerja sama dalam
untuk bersama-sama melakukan pencegahan
pencegahan
kebakaran
kebakaran hutan dan lahan
hutan dan lahan.
b. Daops Pematang Siantar
Patroli terpadu yang dilaksanakan oleh Daops Pematang
Siantar terdiri dari empat posko. Dimana pada tahap I dan II
dilaksanakan pada lokasi yang berbeda. Data profil desa patroli
yang dikumpulkan oleh tim patroli terpadu sebagai berikut :
1) Desa Sibaganding
Desa Sibaganding terletak di Kecamatan Girsang Sipangan
Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Luas
wilayah desa 120 km² dengan jumlah penduduk 14.250 jiwa.
2) Desa Bangun Dolok
Desa Bangun Dolok terletak di Kelurahan Parapat,
Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara. Luas Wilayah Desa km² dengan jumlah
penduduk 215 jiwa.
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3) Desa Aek Natolu Jaya
Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu,
Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah
desa 07,9 km² (8,69%) dengan jumlah penduduk 1.204 jiwa atau
152,41 jiwa/km².
4) Desa Jangga Dolok
Desa Jangga Dolok terletak di Kecamatan Lumban Julu,
Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah
desa 2.328,89 km² dengan jumlah penduduk 204.978 jiwa.
5) Desa Sirube Rube Gunung Purba
Desa Sirube Rube Gunung Purba terletak di Kecamatan
Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara. Luas wilayah desa 668 km² dengan jumlah penduduk
1.707 jiwa.
6) Desa Aek Bolon Julu
Desa Aek Bolon Julu terletak di Kecamatan Balige,
Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah
desa 5,33 Km², dengan jumlah penduduk 259 jiwa atau 58,49
jiwa/km².
7) Desa Parik
Desa Parik terletak di Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba
Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah desa 109 km²
dengan jumlah penduduk 8.325 jiwa.
8) Desa Sitanggor
Nama Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Luas Wilayah Desa 5,40
km² dengan jumlah penduduk 1.918 jiwa.
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2. Provinsi Riau
Patroli terpadu di Provinsi Riau
dilaksanakan dengan
mengaktifkan 65 posko desa yang menjangkau 189 desa rawan
kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan patroli terpadu di bawah
kendali daops Manggala Agni yang ada di wilayah Provinsi Riau.
Posko desa tersebar di wilayah kerja Daops Pekanbaru, Daops Siak,
Daops Dumai, dan Daops Rengat. Hasil identifikasi desa yang
dilakukan oleh tim patroli terpadu sebagai berikut:
a. Daops Pekanbaru
Untuk wilayah Daops Pekanbaru, ada 14 posko yang
menjangkau 33 desa rawan kebakaran hutan dan lahan.
Deskripsi singkat desa sebagai berikut:
1) Kelurahan Air Hitam
Kelurahan Air Hitam terletak di Kecamatan Payung Sekaki,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan luas wilayah 5,46 km2 ,
dengan jumlah penduduk 7.473 jiwa. Kebakaran yang terjadi di
Kelurahan Air Hitam beberapa tahun terakhir terus terjadi
sepanjang tahun dan seringkali menyebabkan munculnya asap.
Kondisi ini sangat merugikan mengingat Kelurahan Air Hitam
berada di ibu kota provinsi.
Patroli terpadu yang dilakukan di kelurahan Air Hitam
dengan melibatkan pihak pihak/instansi terkait mulai
mendapatkan hasil yang positif dengan semakin berkurangnya
kebakaran yang terjadi.
Dalam patroli terpadu, tim yang beranggotakan TNI,
POLRI, Manggala Agni, dan masyarakat ini melakukan
pemantauan pada wilayah-wilayah rawan kebakaran hutan dan
lahan termasuk melakukan pengecekan kadar air pada lahan
gambut.
2) Kelurahan Palas
Kelurahan Palas berada di Kecamatan Rumbai, Kota
Pekanbaru Provinsi Riau dengan luas wilayah 34,32 km2, dengan
jumlah penduduk 11.381 jiwa. Di kelurahan ini masih banyak
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ditemukan masyarakat yang melakukan pembukaan lahan
dengan cara dibakar. Kondisi ini seringkali memicu munculnya
asap terutama pada bulan-bulan kering.
Dalam pelaksanaan patroli terpadu, dilakukan sosialisasi,
penyuluhan, pemasangan poster baik dari rumah kerumah
ataupun dengan dikumpulkannya masyarakat di kantor
kelurahan. Melalui sosialisasi ini mulai terlihat adanya
perubahan dengan berkurangnya masyarakat yang melakukan
pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan.
3) Desa Sam-sam
Desa Sam Sam terletak di Kecamatan Kandis, Kabupaten
Siak, Provinsi Riau, mempunyai luas wilayah 4.500 km2, dengan
jumlah penduduk 7.357 jiwa. Pada umumnya masyarakat Desa
Sam-sam bermata pencaharian sebagai petani/berkebun yang
masih terbiasa melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar. Masyarakat menganggap pembukaan lahan dengan
membakar lebih hemat biaya dan lebih cepat dalam prosesnya.
Selama dilaksanakannya patroli terpadu, tim melakukan
sosialisasi, penyuluhan, dan juga pemasangan poster baik dari
rumah ke rumah atau pun dengan mengumpulkan masyarakat di
kantor desa. Dari kegiatan-kegiatan inilah mulai muncul adanya
peningkatan pengetahuan
masyarakat tentang dampak
kebakaran dan menuju pada
perubahan
kebiasaan
masyarakat yang melakukan
pembakaran
untuk
pembukaan
lahan
perkebunan

Foto 42. Tim patroli Posko Sam-sam bersiap
melakukan sosialisasi ke masyarakat.
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4) Desa Rimbo Panjang
Desa Rimbo Panjang terletak di Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini mempunyai luas
wilayah 10 km2, dengan jumlah penduduk 8.439 jiwa. Kebakaran
hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rimbo Panjang banyak
disebabkan oleh adanya aktivitas manusia yang melakukan
pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan khusunya
pada saat musim kemarau.
Kegiatan
patroli
terpadu
dilaksanakan
dengan melibatkan TNI,
POLRI, dan Masyarakat
Peduli Api (MPA). Dalam
pelaksanaan patroli terpadu,
dilakukan sosialisasi dalam
rangka
penyadartahuan
masyarakat
dan
juga
pemasangan
maklumat
tentang larangan membakar
hutan dan lahan di setiap
titik-titik rawan dan tempat
Foto 43. Tim patroli melakukan sosialisasi ke
masyarakat di warung yang merupakan tempat
berkumpulnya masyarakat.
masyarakat berkumpul.

5) Desa Karya Indah
Desa Karya Indah terletak di Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini mempunyai luas
wilayah 16,47 km2 dengan jumlah penduduk 12.657 jiwa pada
tahun 2017. Masyarakat pekebun/petani masih banyak
melakukan pembersihan lahan/lading dengan cara membakar.
Patroli terpadu dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan
sosialisasi, anjangsana, dan pemasangan spanduk himbauan
pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hasil pengamatan tim,
masyarakat mulai melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa
bakar (PLTB) untuk membersihkan atau pun membuka lahan.
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6) Desa Mentulik
Desa Mentulik
terletak di Kecamatan
Kampar Kiri Hilir,
Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau. Desa ini
mempunyai
luas
wilayah 6,59 km2
dengan
jumlah
penduduk pada tahun
2017 sebanyak 1.244
jiwa. Pada umumnya
Foto 44. Anjangsana ke masyarakat menjadi ajang
masyarakat
Desa
sosialisasi tim patroli terpadu tentang pencegahan
Mentulik
bermata
karhutla
pencaharian sebagai
petani/berkebun. Masyarakat petani masih banyak yang
melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara
membakar. Cara ini dianggap lebih hemat biaya dan lebih cepat
dalam prosesnya meskipun dampak yang diakibatkan dari
kebakaran ini sangat merugikan. Kegiatan anjangsana yang
dilakukan oleh tim patroli terpadu dari rumah ke rumah, serta
penyuluhan,
dinilai mampu
meningkatkan
kesadaran
masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.
7) Desa Lubuk Sekat
Desa Lubuk Sekat terletak di Kecamatan Perhentian Raja,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada tahun 2017, jumlah
penduduk desa ini sebanyak 1.851 jiwa dengan luas wilayah 5,87
km2.
Masyarakat desa masih banyak yang melakukan
pembukaan lahan dengan cara membakar. Pada saat tertentu,
kondisi ini menyebabkan munculnya asap yang menyebabkan
terganggunya aktivitas masyarakat.
Selama dilaksanakannya patroli terpadu yang disertai
dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan juga pemasangan
poster baik dari rumah ke rumah atau pun dengan
mengumpulkan masyarakat di kantor kelurahan, mulai terlihat
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adanya perubahan kebiasaan masyarakat yang melakukan
pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan.
8) Desa Pulau Gadang
Desa Pulau Gadang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 6,42 km2,
dan jumlah penduduk 2.572 jiwa.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Pulau
Gadang banyak disebabkan oleh adanya aktivitas masyarakat
yang menggunakan api untuk membersihkan atau membuka
lahan perkebunan atau pertanian. Perubahan perilaku
masyarakat yang diharapkan
membutuhkan proses yang
lama, mulai dari pendekatan
kepada masyarakat dan
pendampingan. Proses ini
didukung dengan kegiatan
penyuluhan, anjangsana dan
penyebarluasan
informasi
tentang dampak kebakaran
melalui
pemasangan
Foto 45. Sosialisasi dilakukan tidak mengenal
spanduk
dan
pembagian
tempat. Dimana ada masyarakat berkumpul,
leaflet.
menjadi target sosialisasi oleh tim patroli terpadu
9) Desa Balung
Desa Balung terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 5,75 km2 ,
jumlah penduduk sebanyak 2.380 Jiwa. Dalam pembukaan lahan
atau
membersihkan
kebun,
masyarakat
cenderung
melakukannya dengan cara membakar karena dianggap lebih
praktis, lebih cepat, dan menghemat biaya.
10) Desa Kota Garo
Desa Kota Garo terletak di Kecamatan Tapung Hilir,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 23,47
km2, dan jumlah penduduk 12.158 jiwa.
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Pada umumnya, masyarakat Desa Kota Garo bermata
pencaharian sebagai petani/berkebun. Cara membuka kebun
masih menggunakan cara membakar karena dianggap lebih
hemat biaya dan lebih cepat dalam prosesnya. Patroli terpadu
dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan,
pemasangan poster baik dari rumah ke rumah atau pun dengan
mengumpulkan masyarakat di kantor kelurahan. Dari sinilah
mulai ada perubahan dengan berkurangnya masyarakat yang
melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan.
11) Desa Buluh Nipis
Desa Buluh Nipis terletak di Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 6,71 km2 ,
dan jumlah penduduk 1.815 jiwa.
Dalam pembukaan lahan atau membersihkan kebun,
masyarakat cenderung melakukan dengan cara membakar
karena dianggap lebih praktis, lebih cepat, dan menghemat
biaya.
Setelah berjalannya patroli terpadu di desa tersebut,
kesadaran
masyarakat
terhadap bahaya kebakaran
meningkat.
Kegiatan
anjangsana dari rumah ke
rumah atau penyuluhan
yang dilakukan oleh tim
patroli
terpadu
telah
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
terhadap
Foto 46. Anjangsana ke masyarakat dilaksanakan
bahnya kebakaran hutan dan
dari rumah ke rumah oleh tim patroli terpadu
lahan.
12) Desa Suligi
Desa Suligi terletak di Kecamatan Pendalian IV Koto,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 6,23
km2,
jumlah
penduduk
2.759
jiwa.
Tradisi membuka lahan atau membersihkan kebun dengan
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membakar masih dilakukan oleh masyarakat Desa Suligi. Cara ini
dianggap lebih praktis, lebih murah, dan lebih cepat.
Patroli terpadu dilakukan dengan disertai kegiatankegiatan sosialisasi, anjangsana, dan pemasangan spanduk
himbauan dilarang membakar serta sanksi yang akan diberikan
bagi pelaku pembakaran. Masyarakat juga diberikan solusi
bagaimana membuka lahan tanpa membakar yang bisa
dilakukan masyarakat seperti dengan pengolahan limbah
menjadi pupuk kompos atau briket arang.
13) Desa Pauh
Desa Pauh terletak di Kecamatan Bonai Darussalam,
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dengan luas wilayah 7,65
km2, dan jumlah penduduk 5.315 jiwa.
Sebagian besar masyarakat Desa Pauh bermata
pencaharian sebagai petani dan masih menggunakan cara
membakar untuk membuka lahan. Cara ini menjadi pilihan
karena dianggap lebih hemat biaya dan lebih cepat dalam
prosesnya.
Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pemasangan poster di
tempat umum dan di rumah-rumah menjadi kegiatan yang
dilakukan tim patroli terpadu setiap hari. Kegiatan ini pun
berhasil merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang
mulai meninggalkan tradisi membuka lahan dengan membakar.
14) Desa Bonai
Desa Bonai terletak di Kecamatan Bonai Darussalam,
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dengan luas wilayah 11,42
km2 dan jumlah penduduk 13.926 jiwa. Pada umumnya,
masyarakat bermata pencaharian sebagai petani/ berkebun
sehingga membuka lahan dengan cara membakar, dikarenakan
lebih hemat biaya dan lebih cepat dalam prosesnya.
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b. Daops Dumai
1) Kelurahan Tanjung Palas
Kelurahan Tanjung Palas terletak di Kecamatan Dumai
Timur, Provinsi Riau, luas wilayah 26 km2, jumlah penduduk
8.479 jiwa. Kebakaran yang terjadi di Kelurahan Tanjung Palas
beberapa bulan terakhir masih terjadi dengan skala kecil. Patroli
terpadu yang dilakukan di kelurahan Tanjung Palas dengan
melibatkan pihak pihak/ instansi terkait mulai mendapatkan
hasil yang positif dengan semakin berkurangnya kebakaran yang
terjadi.
2) Kelurahan Bangsal Aceh
Kelurahan Bangsal Aceh terletak di Kecamatan Sungai
Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 150
ha, dan jumlah penduduk 4.685 jiwa.
Banyaknya masyarakat yang melakukan pembukaan lahan
dengan cara dibakar telah mengakibatkan dampak buruk pada
lingkungan.
Selama dilaksanakan patroli terpadu dengan
disertai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan juga pemasangan
poster baik dari rumah ke rumah, kedai atau pun dengan
mengumpulkan masyarakat di Kantor Kelurahan untuk
mendapatkan sosialisasi, mulai ada perubahan dengan
berkurangnya masyarakat yang melakukan pembakaran untuk
pembukaan lahan perkebunan.
3) Desa Tasik Serai
Desa Tasik Serai terletak di Kecamatan Talang Muandau,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, luas wilayah 35,664 ha, dan
jumlah penduduk 10.261 jiwa.
Pada umumnya masyarakat Desa Tasik Serai bermata
pencaharian sebagai Petani. Dalam membuka Lahan, mereka
masih menggunakan cara membakar karena dianggap lebih
hemat biaya dan lebih cepat dalam prosesnya. Setelah
berjalannya patroli terpadu di desa tersebut, kesadaran
masyarakat terhadap bahaya kebakaran meningkat. Adanya
kegiatan anjangsana dari rumah ke rumah dan penyuluhan yang
dilakukan oleh tim patroli terpadu meningkatkan kesadaran
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masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan
lahan.
4) Desa Petani
Desa Petani terletak di Kecamatan Bhatin Solapan,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan luas wilayah 28,654
ha, dan jumlah penduduk 7.377 jiwa. Pada umumnya
masyarakat Desa Petani bermata pencaharian sebagai petani.
Pada kegiatan patroli terpadu, banyak dijumpai masyarakat yang
sedang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar.
5) Desa atau Kepenghuluan Rantau Bais
Kepenghuluan Rantau Bais terketak di Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Luas Wilayah 32,253
Ha, jumlah penduduk 4.963 jiwa. Sebagian besar masyarakat
bermata pencaharian sebagai Petani/ berkebun dan masih
menggunakan pembakaran untuk membersihkan lahan.
6) Kepenghuluan Labuhan Papan
Kepenghuluan Labuhan Papan terletak di Kecamatan
Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi
Riau, Luas Wilayah 33,76 Ha, Jumlah Penduduk 2.530 Jiwa.
Dalam
pembukaan
lahan atau membersihkan
kebun,
masyarakat
cenderung
melakukannya
dengan cara membakar
karena lebih praktis, cepat,
dan menghemat
biaya.
Masyarakat sudah mulai
melakukan kegiatan PLTB
(Pembukaan Lahan Tanpa
Bakar) untuk membersihkan
Foto 48. Sosialisasi kepada petani sawit agar
ataupun membuka lahan.
tidak membuka atau membersihkan lahan
dengan membakar
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7) Kepenghuluan Balam Sempurna
Kepenghuluan Balam Sempurna terletak di Kecamatan
Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Luas
wilayah 8,55 km2, jumlah penduduk 7.651 jiwa.
Banyaknya masyarakat yang melakukan pembukaan lahan
oleh pihak-pihak tertentu dalam pembukaan lahan perkebunan
dengan cara dibakar mengakibatkan dampak buruk pada
lingkungan sehingga desa ini masuk dalam kategori rawan
karhutla.
Selama dilaksanakannya patroli terpadu yang disertai
dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, pemberian
himbauan, serta pemasangan poster baik dari rumah ke rumah
ataupun dengan mengumpulkan masyarakat di Kantor
Kelurahan, mulai terlihat adanya perubahan dengan
berkurangnya masyarakat yang melakukan pembakaran untuk
pembukaan lahan perkebunan.
8) Desa Pujud
Desa Pujud terletak di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 8,97 km2, jumlah
penduduk 2.759 Jiwa.
Dalam pembukaan lahan atau
membersihkan kebun, masyarakat cenderung melakukannya
dengan cara membakar.
9) Kepenghuluan Tanjung Leban
Kepenghuluan Tanjung Leban terletak di Kecamatan Kubu,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Luas wilayah 5,70 km2 dan
jumlah penduduk 745 Jiwa. Wilayah Kepenghuluan Tanjung
Leban dan sekitarnya mayoritas petani sawit. Kebiasaan
masyarakat membuka dan membersihkan lahan untuk berkebun
dengan cara di bakar masih ada dengan alasan lebih murah serta
tanah tersebut lebih subur.
Pada awal berjalan patroli terpadu, terkesan warga takut.
Namun seiring waktu berjalan, tim patroli terpadu mulai berhasil
merubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran warga akan
akibat membersihkan lahan kebun. Ada pun pendekatan yang
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dilakukan tim patroli terpadu melalui sosialisasi di balai desa dan
anjangsana ke rumah warga.
10) Desa Titi Akar
Desa Titi Akar terletak di Kecamatan Rupat Utara,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 30,00
ha, jumlah penduduk 1.990 jiwa. Dalam pembukaan lahan atau
membersihkan kebun, masyarakat cenderung melakukannya
dengan cara membakar.

c. Daops Rengat
1) Desa Redang
Desa Redang terletak di Kecamatan Rengat Barat,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa
Redang 7.300 km². Jumlah Penduduk 2.244 Jiwa.
Kebakaran hutan dan lahan terjadi sejak tahun 2005 yakni
ketika lahan gambut mulai dikonversi menjadi perkebunan
kelapa sawit. Kebakaran yang terjadi mencapai luas 50 ha.
Disusul tahun 2007 dengan luas 342 ha, 2008 dengan luas 31 ha.
Tahun 2009 marak pembukaan lahan secara perorangan dengan
skala luas 10 s/d 300 ha dengan cara membakar. Puncak
kebakaran terjadi pada tahun 2011 pada bulan Februari
diperkirakan luas kebakaran mencapai di atas 500 ha. Tahun
2012, 2013, dan 2014 luas kebakaran dapat ditekan setelah
Manggala Agni dan Dinas Kehutanan aktif melakukan
pemantauan di wilayah ini. Tahun 2015 kebakaran kembali
terjadi dengan luas ± 80 ha. Tahun 2016 dan 2017 setelah
dilaksanakan patroli terpadu, kejadian karhutla dapat ditekan
sehingga luasnya hanya 2,5 ha di tahun 2016 dan 2 ha di tahun
2017.
Kondisi Desa Redang sangat berbeda antara sebelum
patroli terpadu dan setelah patroli terpadu. Sebelum
dilaksanakan patroli terpadu, belum ada komando yang jelas
dalam hal pencegahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan
hanya bersifat insidensil. Kepedulian dari pemilik lahan atau
masyarakat sangat rendah terhadap karhutla.
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Setelah dilaksanakan patroli terpadu, langkah-langkah
pencegahan karhutla dapat tersusun secara baik dan terukur.
Koordinasi antar instansi meningkat dan peranan Manggala Agni
semakin diakui. Patroli terpadu menempatkan sasaran
pencegahan yang tepat yakni unsur manusia sebagai salah satu
faktor dominan penyebab kebakaran hutan dan lahan melalui
sosialisasi, penyuluhan, dan pendekatan dengan hidup bersama
masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepedulian semua
pihak. Dengan adanya patroli terpadu, terbangun suasana
keakraban antar instansi yang terlibat dan juga masyarakat
sehingga koordinasi dan sinergi semakin kuat di tingkat tapak.
2) Desa Talang Jerinjing
Desa Talang Jerinjing terletak di Kecamatan Rengat Barat,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa
Talang Jerinjing 16 km². Jumlah penduduk Desa Talang Jerinjing
1.500 jiwa.
Sebelum ada kegiatan patroli terpadu di Desa Talang
Jerinjing, di desa ini sering terjadi kebakaran lahan. Wilayah Desa
Talang Jerinjing merupakan tanah gambut sehingga dalam
kondisi kering, sangat rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Namun setelah adanya kegiatan patroli terpadu desa Talang
Jerinjing, kebakaran jarang terjadi bahkan tidak pernah terjadi
lagi.
3) Kelurahan Teluk Meranti
Kelurahan Teluk Meranti berada di Kecamatan Teluk
Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Luas Wilayah
Kelurahan Teluk Meranti 421.281,53 ha. Jumlah penduduk
Kelurahan Teluk Meranti 14.834 Jiwa.
Di desa ini pernah terjadi kebakaran pada tahun 2015,
lahan yang terbakar ± 500 Ha. Tim pemadaman terdiri dari
Manggala Agni, TNI, POLRI dan masyarakat desa setempat.
4) Desa Alim
Desa Alim terletak di Kecamatan Batang Cenaku,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Luas wilayah desa
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7.044,09 ha. Jumlah Penduduk Desa Talang Jerinjing ± 877 jiwa.
Kebakaran terjadi pada tahun 2015 yang begitu luas di desa
Sanglap dan Alim yang merupakan perbatasan antara Provinsi
Riau dengan Jambi.
Dengan dilaksanakannya patroli terpadu, koordinasi antara
masyarakat, perangkat desa, instansi terkait seperti TNI, POLRI,
semakin terjalin baik. Pada pelaksanaan patroli terpadu, tim
bersama-sama melakukan sosialisasi tentang PLTB, pengolahan
cuka kayu, dan masyarakat pun menerima dengan baik.
5) Kelurahan Kerumutan
Kelurahan Kerumutan terletak di Kecamatan Kerumutan,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Luas wilayah Kelurahan
Kerumutan 48.960,82 ha. Jumlah penduduk 5.790 jiwa.
6) Desa Segati
Desa Segati terletak di Kecamatan Langgam, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa Segati 75.805,613
ha. Jumlah penduduk Desa Segati 6.972 jiwa.
Topografi Desa Segati umumnya berbukit – bukit dan
sering terjadi kebakaran pada lahan masyarakat yang letaknya
jauh dari pemukiman. Saat kebakaran terjadi, tim gabungan yang
terdiri dari Manggala Agni, TNI, POLRI, MPA, dan Pihak
Perusahaan bersama-sama turun ke lapangan untuk
memadamkan api sehingga kebakaran bisa dipadamkan dengan
cepat didukung dengan water boombing.
Sebelum dilaksanakan patroli terpadu, di Desa Segati sudah
terbentuk MPA yang beranggotakan 15 orang. MPA ini belum
sepenuhnya
mengetahui tentang upaya pengendalian
kebakaran hutan dan lahan. Sebelum patroli terpadu, belum ada
kerja sama antara pihak TNI, POLRI, Manggala Agni, dan pihakpihak perusahaan. Tapi setelah terbentuknya posko patroli
terpadu, semua pihak bekerja sama dalam melakukan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
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7) Desa Kayu Raja
Desa Kayu Raja terletak di Kecamatan Keritang, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa Kayu Raja
10.020,104427 ha, jumlah penduduk Desa Kayu Raja 5.396 jiwa.
Jenis tanah di wilayah Desa Kayu Raja pada umumnya adalah
gambut dengan kedalaman gambut ± 4 meter dan aktifitas
masyarakat berkebun. Sebelum adanya patroli terpadu,
masyarakat Desa Kayu Raja membuka lahan dengan cara
membakar. Pada tahun 2015 masyarakat melakukan aktivitas
membuka lahan dengan cara membakar dan saat itu kebakaran
meluas hingga ± 150 ha. Setelah dilaksanakan patroli terpadu,
masyarakat Desa Kayu Raja diberikan pengertian dan sosialisasi
tentang bahaya karhutla sehingga masyarakat pun akhirnya
tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar.
8) Desa Bayas
Desa Bayas terletak di Kecamatan Kempas, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Luas Wilayah Desa Bayas 11.206,77
ha. Jumlah penduduk Desa Bayas 3.400 jiwa. Tahun 2014 terjadi
kebakaran di Desa Bayas dengan luasan ± 100 ha dimana api
tidak bisa dikendalikan dengan cepat. Selain karena jenis tanah
berupa gambut yang sangat dalam, pada waktu itu belum
dilakukan upaya pencegahan sehingga kebakaran pun meluas.
Desa Bayas memiliki topografi rawa–rawa dengan jenis
tanah mayoritas gambut dengan kedalaman gambut mencapai 4
meter. Sebelum adanya posko patroli terpadu di Desa Bayas,
kesadaran masyarakat tentang karhutla sangatlah kurang.
Setelah masuknya posko Patroli terpadu, tim patroli terpadu
Bersama-sama dengan MPA mengajak masyarakat agar tidak
membakar saat membuka lahan atau membersihkan lahan. Pada
akhirnya, terjalin kerja sama yang baik antara semua pihak.
9) Desa Pangkalan
Desa Pangkalan terletak di Kecamatan Pucuk Rantau,
Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa Pangkalan
9.450,26 ha dengan jumlah penduduk Desa Pangkalan 1.400
jiwa. Tahun 2015, terjadi kebakaran dengan luas ± 20 ha,
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tepatnya di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Pemadaman
dilakukan dengan alat seadanya karena topografi daerah
tersebut berbukit-bukit dan tidak ada sumber air. Pada waktu itu
belum terjalin kerja sama dengan pihak lain.
Sebelum adanya posko patroli terpadu di Desa Pangkalan,
belum terbentuk kerjasama antara instansi pemerintah seperti
Manggala Agni, TNI, POLRI dan MPA. Masyarakat masih
melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Setelah
masuknya kegiatan patroli terpadu barulah terbentuk kerjasama
antar semua pihak untuk bersama-sama menyadarkan warga
yang bertani agar tidak membakar saat musim panas.
Masyarakat pun lebih mengerti tentang larangan karhutla
10) Desa Penyaguhan
Desa Penyaguhan terletak di Kecamatan Batang Gangsal,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Luas Wilayah Desa
Penyaguhan 16863.72 ha. Jumlah penduduk Desa Penyaguhan ±
600 KK.
Pada tahun 2015, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang
merugikan masyarakat dengan luas ± 340 ha. Masyarakat sangat
terganggu dengan kejadian karhutla di tahun 2015 karena
aktifitas dan perekonomian di desa tersebut sangat terganggu.
Setelah berjalannya patroli terpadu tahun 2017, tingkat karhutla
menurun. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dan pihak
perusahaan yang berada di desa tersebut untuk penyedartahuan
masyaraat tentang pencegahan karhutla dan sebagai upaya
menekan terjadinya karhutla. Dengan koordinasi yang baik
bersama pihak-pihak yang ada di Desa Penyaguhan, tingkat
karhutla berhasil diturunkan.
11) Desa Lubuk Kembang Bunga
Desa Lubuk Kembang Bunga terletak di Kecamatan Ukui,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa Lubuk
Kembang Bunga 55.187,5 ha dan jumlah penduduk ± 2.006 jiwa.
Ditempatkannya posko patroli terpadu di Desa Lubuk Kemba ng
Bunga, dikarenakan di desa ini sering terdeteksi hotspot dan
terjadi kebakaran. Wilayah kerja posko Desa Lubuk Kembang
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Bunga berbatasan langsung dengan wilayah kawasan Taman
Nasional Tesso Nilo (TNTN). Untuk kejadian kebakaran di Desa
Lubuk Kembang Bunga yang sering terjadi adalah di Dusun Toro.
Untuk daerah jangkauan patroli terpadu yang pernah atau pun
sering terjadi kebakaran adalah Desa Air Hitam dan Desa Bagan
Limau. Tidak adanya maupun jauhnya sumber air di lokasi
kebakaran menyulitkan untuk melakukan pemadaman. Jenis
tanah di lokasi wilayah kerja posko Desa Lubuk Kembang Bunga
adalah mineral. Sehingga apabila terjadi kebakaran tidak
separah ataupun berbahaya seperti halnya pada tanah yang
berjenis gambut.
Dengan adanya patroli terpadu di Desa Lubuk Kembang
Bunga masyarakat yang berada di desa tersebut lebih
mengetahui tentang dampak apabila terjadi kebakaran.
Masyarakat akan mengerti apa yang akan mereka lakukan
apabila menemukan kebakaran. Koordinasi dengan pihak Balai
TNTN sebagai pemangku kawasan dalam mencegah terjadinya
kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cara memberikan
informasi tentang daerah rawan kebakaran di dalam maupun di
luar kawasan TNTN. Masyarakat yang tadinya tidak mengerti apa
itu Manggala Agni menjadi tahu peran Manggala Agni dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

12) Desa Sungai Akar
Desa Sungai Akar terletak di Kecamatan Batang Gangsal,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa
Sungai Akar 30.685,3 ha. Jumlah penduduk Desa Sungai Akar ±
5.605 jiwa. Desa Sungai Akar menjadi sasaran pelaksanaan
patroli terpadu karena di desa ini sering terpantau hotspot dan
terjadi kebakaran. Wilayah kerja patroli terpadu Sungai Akar
berdampingan langsung dengan wilayah Taman Nasional Bukit
Tigapuluh (TNBT). Hotspot yang terpantau di wilayah kerja posko
Sungai Akar sering kali berada di kawasan TNBT. Tradisi
membuka lahan dan berkebun dengan cara membakar masih
dilakukan oleh Suku Talang Mamak dan Suku Anak Dalam yang
hidup dan bermukim di dalam kawasan TNBT. Luas lahan yang
dibuka oleh Suku Talang Mamak dan Suku Anak Dalam rata-rata
63

satu sampai dua ha. Daerah rawan yang menjadi target posko
patroli terpadu Sungai Akar adalah perbatasan Desa Sungai Akar
dan kawasan TNBT.
Koordinasi dan kerjasama tim patroli terpadu dengan pihak
Balai TNBT selaku pemangku kawasan diwujudkan dalam
melakukan groundcheck hotspot yang berada di dalam kawasan
TNBT, sosialisasi, dan penyadartahuan kepada masyarakat
Talang Mamak tentang bahaya karhutla melalui kepala
dusunnya. Merubah pola pikir masyarakat Suku Talang Mamak
yang hidup secara primitif adalah tantangan dan kesulitan
tersendiri bagi tim patroli terpadu dalam melakukan pencegahan
kebakaran hutan dan lahan.
13) Kelurahan Harapan Tani
Kelurahan Harapan Tani terletak di Kecamatan Kempas,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Luas wilayah Kelurahan
Harapan Tani 139,80 Ha. Jumlah penduduk 4.326 jiwa. Mayoritas
penduduk adalah petani kelapa. Sumber air melimpah karena
sepanjang jalan dibuatkan kanal khususnya pada perkebunan
masyarakat. Setelah dilakukan kegiatan patrol terpadu dan
sosialisasi, masyarakat sudah semakin banyak yang sadar akan
dampak dan bahaya karhutla.
14) Desa Suka Jadi
Desa Suka Jadi terletak di Kecamatan Kuala Cenaku,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan luas wilayah
14.241,57 ha, dan jumlah penduduk 1.233 Jiwa. Sebelum adanya
posko patroli terpadu di Desa Suka Jadi, MPA dan masyarakat
belum sepenuhnya mengerti tentang karhutla. Masyarakat
masih banyak yang membuka lahan dengan cara membakar.
Dengan masuknya patroli terpadu, terjadilah kerjasama dengan
TNI, POLRI dan MPA serta pemerintah setempat untuk bersamasama melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
15) Desa Pekan Tua
Desa Pekan Tua terletak di Kecamatan Kempas, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa Pekan Tua 152,81
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km² dan jumlah penduduk 3.315 Jiwa. Awal tahun 2010, banyak
penduduk membuka lahan untuk berkebun sawit dan ada juga
yang mengubah fungsi dari berladang berganti berkebun sawit.
Proses membuka lahan dilakukan dengan membakar sehingga
kebakaran pun terjadi di daerah Desa Peka Tua.
Yang menarik dari Desa Pekan Tua adalah adanya pasar
yang terletak di tengah-tengah Desa Pekan Tua sehingga
mempermudah tim patroli untuk berbaur dengan masyarakat
dan menggali potensi Desa Pekan Tua. Setelah dilaksanakan
patroli terpadu, tim merasa tidak khawatir untuk meninggalkan
wilayah Desa Pekan Tua karena antara masyarakat dan
perangkat desa telah terjalin kerjasama dan silaturahmi yang
baik dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran
hutan dan lahan sudah meningkat.
16) Desa Rawa Asri
Desa Rawa Asri terletak di Kecamatan Kuala Cenaku,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa Rawa
Asri 743,65 ha. Jumlah penduduk Desa Rawa Asri 458 Jiwa. Pada
tahun 2015, terjadi kebakaran besar di wilayah Desa Rawa Asri
dan Desa Rawa Bangun dengan luasan ±1.200 Ha pada vegetasi
ilalang dan semak belukar, jenis tanah gambut dengan
kedalaman ± 4 meter yang mengakibatkan aktivitas masyarakat
desa tersebut lumpuh total. Untuk pemadaman melibatkan
seluruh instansi yang terkait di wilayah Pemerintah Daerah
Indragiri Hulu.
Sebelum pelaksanaan patroli terpadu, kepedulian
masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan masih kurang.
Sesudah patroli terpadu, masyarakat Desa Rawa Asri lebih
mengerti akan dampak kebakaran hutan dan lahan, pola pikir
masyarakat membuka lahan dengan cara membakar sudah
mulai berubah.
17) Desa Pulau Muda
Desa Pulau Muda terletak di Kecamatan Teluk Meranti,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa Pulau
Muda 10.805,23 ha dan jumlah penduduk Desa Pulau Muda 412
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jiwa. Desa pulau muda merupakan salah satu desa yang sangat
rawan kebakaran hutan dan lahan dengan dominasi tanah
gambut. Faktor kebakaran lebih banyak disebabkan oleh faktor
kesengajaan. Di Desa Pulau Muda, membakar sudah menjadi
tradisi. Para petani biasanya sebelum memulai melakukan
penanaman akan melakukan pembakaran terlebih dahulu
dengan alasan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kondisi ini
menyebabkan setiap musim menanam padi akan dijumpai
banyak kejadian kebakaran dan munculnya hotspot di wilayah
desa ini.
Perekonomian masyarakat sebagian besar bergantung
pada perkebunan, hasil laut, dan usaha rumah makan. Dengan
adanya tim Patroli terpadu tim berusaha pelan-pelan merubah
pola pikir masyarakat yang sering membuka lahan dengan cara
membakar untuk tidak melakukan nya lagi.
3. Provinsi Jambi
a. Daops Bukit Tempurung
Lokasi patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan
lahan dilaksanakan di tiga posko, yaitu :
1) Desa Muntialo
Desa Muntialo dahulunya merupakan bagian dari wilayah
Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, sebelum dilaksanakan pemekaran desa dikenal
dengan Dusun Muntialak. Pada tahun 2011 Dusun Muntialak
diusulkan untuk pemekaran dan menjadi Desa Muntialo dan
ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2011. Luas wilayah 4.641,5 ha.
Jumlah Penduduk 1.347 jiwa.
Masyarakat yang sebelumnya belum menggenal tentang
Manggala Agni, setelah kegiatan patroli terpadu sekarang
mereka tidak asing lagi tentang Manggala Agni. Sebagian
masyarakat yang belum tahu larangan pembakaran lahan secara
dibakar, setelah dilaksanakannya patroli terpadu sekarang
mereka mengerti mengapa dilarang pembakaran lahan.
Masyarakat yang biasanya tidak peduli dengan pelaku
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pembakaran, sekarang telah saling peduli dan mengingatkan
kepada yang lain agar tidak lagi membuka lahan secara dibakar.
2) Jati Mulyo
Desa Jati Mulyo terletak di Kecamatan Dendang,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa Jati
Mulyo mempunyai luas wilayah 1.713 ha.
3) Desa Pematang Rahim
Desa Pematang Rahim terletak di Kecamatan Mendahara
Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa
Pematang Rahim terletak pada titik koordinat S. 01°14’54.67”
dan E.103°32’20.73”. Desa
ini terletak 1 – 5 Mdpl di atas
permukaan air laut. Luas
Desa
Pematang
Rahim
9.199,14
km².
Jumlah
penduduk
2.623
jiwa.
Kejadian kebakaran yang
sering terjadi di Pematang
Rahim dan desa sekitarnya
telah berkurang berkat di
lakukannya kegiatan patroli
Foto 49. Dalam pelaksanaan patroli terpadu, dilakukan
terpadu.
sosialisasi tentang karhutla kepada masyarakat dan juga
generasi muda

4) Desa Pandan Sejahtera
Desa Pandan Sejahtera terletak di Kecamatan Geragai,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
b. Daops Muara Bulian
1) Desa Bungku
Jauh sebelum Desa Bungku berdiri dan terbentuk, pertama
kali pada tahun 1965 Desa Bungku diberi nama Bungkul yang
diambil dari sebuah nama aliran sungai yaitu sungai Bungkul
dengan Jumlah penduduk ±320 KK, dengan dipimpin oleh
seorang Pesirah yaitu Bpk. Agus Cik. Dan Pada Tahun 1971 sanpai
dengan tahun 1982 diberi nama Desa Penerangan/Transosial
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yang dipimpin seorang Penghulu yaitu Bpk. Husin. Barulah pada
tahun 1982 di definitifkan menjadi Desa Bungku sampai dengan
sekarang.
Secara administratif, Desa Bungku terletak di Kecamatan
Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Secara
goegrafis pusat desa terletak pada posisi S. 01.94973' dan E.
103.27768' dengan topografi relatif datar sedikit bergelombang.
Dengan luas desa ± 120.000 Ha. Sementara Jumlah Penduduk
pada saat ini 17.867 Jiwa dengan KK (Kepala Keluarga) 5.034 KK
Desa Bungku merupakan wilayah berstatus perdesaan
yang letaknya berada di tepi/sekitar kawasan hutan berjenis
fungsi hutan produksi. Lokasi desa berada di hamparan dengan
kemiringan lahan sedang (15-25 derajat). Desa Bungku memiliki
lima dusun, yaitu Dusun Bungku Indah, Dusun Johor Baru 1,
Dusun Johor Baru 2, Dusun Kunangan Jaya 1, dan Dusun
Kunangan Jaya 2. Yang didalamnya termasuk masyarakat Adat
Suku Anak Dalam (SAD), Pola pemukiman penduduk termasuk
pola pemukiman menyebar dalam bentuk kumpulan-kumpula n
kecil yang kemudian dikelola dalam sebuah bentuk Rukun
Tetangga (RT) dengan total 31 RT.
2) Desa Jebak
Secara administratif, Desa Jebak terletak di Kecamatan
Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Secara
goegrafis pusat desa terletak pada posisi S. 01.7827' dan E.
103.09331' dengan topografi relatif datar/landai. Dengan Luas
wilayah 13.300 Ha. Adapun saat ini, Jumlah KK (Kepala Keluarga)
621 KK dan Jumlah Penduduk 2190 jiwa.
Desa Jebak mempunyai curah hujan rata-rata
200mm/Tahun dengan tofograpi relatif datar/landai dan suhu
udara rata-rata 22° C - 32° C. Mayoritas penduduk desa Jebak
adalah sebagai petani karet dan sawit. Desa Jebak terdiri dariTiga
dusun, yaitu Dusun Simpang Jebak, Dusun Bukit Tembesu dan
Dusun Senami. Pola pemukiman penduduk termasuk pola
pemukiman menyebar dalam bentuk kumpulan-kumpulan kecil
yang kemudian dikelola dalam sebuah bentuk Rukun Tetangga
(RT) dengan total 11 RT. Perjalanan menuju Desa Jebak dapat
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ditempuh melalui jalan darat yang berjarak 11 Km dari pusat
kecamatan, 28 Km dari pusat Kabupaten (Muara Bulian) dan
sejauh 99 Km dari ibukota Provinsi Jambi. Akses transportasi
untuk menuju dan keluar desa ini tidak terlalu sulit, apalagi
kondisi jalan telah beraspal sejak dari pusat ibukota kabupaten
sampai ke desa. Jalur transportasi dilayani oleh angkutan desa
yang beroperasi sejak pagi hingga sore hari.
c. Daops Berbak
1) Desa Air Hitam Laut
Desa Air Hutam Laut terletak di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, Provinsi Jambi. Desa Air Hitam Laut merupakan salah satu
desa yang mempunyai luas wilayah 4.700 Ha dan jumlah
populasi penduduk 2.381 jiwa. Di desa ini mayoritas pekerjaan
masyarakatnya adalah petani, pekebun, pencari ikan. Desa ini
juga merupakan salah satu desa yang rawan kebakaran hutan
dan lahan hal itu dipicu karena maraknya masyarakat membuka
lahan dengan cara membakar, ditambah lagi jenis tanah di desa
ini memiliki tanah gambut yang cukup dalam.
Akan tetapi setelah adanya tim patroli terpadu yang
merupakan tim gabungan dari manggala agni, TNI dan Polri,
tingkat
kebakaran
jadi
berkurang,
karena
tim
patroli mensosialisasikan
kepada masyarakat dampa k
bahaya kebakaran hutan
dan lahan baik dari segi
kesehatan, lingkungan dan
sangsi
pidana
dari
kebakaran
tersebut.
Kegiatan sosialisasi yang
gencar dilaksanakan kepada
masyarakat pemilik lahan
membuat sebagian besar
Foto 50. Dalam pelaksanaan patroli terpadu, dilakukan
masyarakat
menjadi
sosialisasi tentang karhutla kepada masyarakat
meningkat kesadarannya,
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semakin waspada api dan sekaligus takut untuk melakukan
kegiatan pembakaran lahan.
2) Desa Rasau
Desa Rasau terletak di Kecamatan Berbak, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Luas wilayah Desa Rasau
adalah 1.937 Ha, dengan jumlah penduduknya sebanyak 2.943
jiwa penduduk. Mayoritas mata pencarain penduduk Desa Rasau
yakni bertani, nelayan dan pedagang.
Pada tahun 2015 pernah terjadi kebakaran di lahan
masyarakat dan merambat ke dalam kawasan Taman Nasional
Berbak Semilang, yang sebagian besar penyebabnya adalah
masyarakat setempat yang membuka kebun dengan cara
dibakar yang berdekatan dengan berbatasan antara lahan
masyarakat Rasau dengan Taman Nasional Berbak Sembilang.
Penyebab lain adalah karena adanya kegiatan perburuan liar dan
illegal logging di dalam kawasan Taman Nasional Berbak dan
Sembilang.
Akan tetapi setelah adanya kegitan patroli Terpadu yang
dilakukan dengan melibatkan anggota dari kepolisian, TNI, dan
masyarakat setempat, masyarakat di desa tersebut tahu tentang
bahaya dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan dan mereka
pun menjadi paham bahwa ada ancaman pidana dan tindakkan
hukum atas pelaku kebakaran hutan dan lahan.
Jumlah posko sebanyak 20 desa dengan jangkauan
sebanyak 88 desa. Patroli terpadu di Provinsi Jambi dilakukan
selama 2 bulan periode Agustus s.d. Oktober 2017.
4. Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah posko sebanyak 50 posko desa dengan jangkauan
sebanyak 447 desa rawan kebakaran hutan dan lahan. Patroli
terpadu di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan selama 4 bulan
periode Mei s.d. Oktober 2017. Hasil identifikasi desa oleh tim
patroli terpadu sebagai berikut:
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a. Daops Musi Banyuasin
1) Desa Medis
Desa Mendis secara administratif berada di wilayah
Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi
Sumatra Selatan. Berpenduduk sebanyak 2478 jiwa dengan luas
wilayah 308,71 km2. Mata pencaharian masyarakat sebagian
adalah petani kelapa sawit dan karet. Desa Medis memiliki
Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) aktif, relatif dekat
dengan Markas Daops, dapat ditempuh dalam waktu 15 menit.
Kebakaran hutan dan
lahan pernah terjadi di Desa
Mendis yaitu pada tahun
2015, sedangkan di tahun
2016 terjadi karhutla pada
tanggal 23 juli 2016 di lahan
masyarakat dengan estimasi
luas 3 Ha, 5 Agustus 2016
estimasi
luas
2
Ha.
Fenomena
yang terjadi
sebelum adanya patroli
Foto 51. Dalam pelaksanaan patroli terpadu, dilakukan
terpadu di Desa Mendis dan
sosialisasi tentang karhutla kepada masyarakat
sekitarnya adalah kebiasaan
masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar.
Pelaksanaan kegiatan gahkarhutla melalui patroli terpadu di
Desa Mendis membawa dampak positif terhadap perubahan
pola pikir masyarakat sehingga terjadi penurunan jumlah
hotspot dan kejadian karhutla. Masyarakat mulai paham
dampak negatif akibat membuka lahan dengan cara membakar
serta sanksi hukumnya sesuai peraturan perundang-unda nga n
yang berlaku.
2) Desa Mangsang
Desa Mangsang secara administratif berada di wilayah
Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatra Selatan. mempunyai penduduk 8.085 jiwa dengan luas
wilayah 120,00 km2, desa ini menjadi desa rawan terbakar
karena masih banyaknya lahan rawan terbakar. Selain itu,
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cakupan patroli di sekitasan Desa Mangsang meliputi desa-desa
yang rawan terbakar seperti desa Pulai Gading, sehingga patroli
terpadu di desa ini sangat penting untuk terus menjaga dan
menyadartahukan masyarakat tentang bahayanya kebakaran
hutan dan lahan.
Fenomena
menarik
yang terjadi sebelum adanya
patroli terpadu, mayoritas
masyarakat desa mangsang
mencari nafkah dengan
berkebun dan bertani. Oleh
sebab itu, masih menjadi
tradisi di desa itu pembukaan
lahan
dengan
cara
membakar.
Semenjak,
adanya
patroli
terpadu
di
Foto 52. Tim patroli terpadu melakukan koordinasi
dengan pihak terkait tentang kebakaran hutan dan
desa mangsang sejak 2017 ini
lahan
banyak masyarakat yang
mulai menyadari tentang
dampak dari kebakaran hutan dan lahan dan mengerti dan di
edukasi sama tim patroli terpadu tentang mebuka lahan dengan
cara tidak dibakar.
3) Desa Muara Medak
Desa Muara Medak terletak di Kecamatan Bayung Lencir,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Jumlah
penduduk 5.728 jiwa dengan luas wilayah 655,00 km2. Desa ini
menjadi desa rawan kebakaran karena sebagian besar desa ini
adalah lahan gambut, dengan kedalaman lebih dari 2 meter.
Oleh karena itu, desa ini menjadi prioritas dalam patroli terpadu
sehingga perlu diadakan patroli terpadu secara rutin dan berkala
setiap tahunnya.
Fenomena menarik yang terjadi sebelum patroli terpadu
di Desa Muara Medak, karena mayoritas masyarakat desa
berkebun dengan menanam sawit. Jadi, masyarakat membuka
lahan dengan cara membakar. Sehingga, dengan adanya patroli
terpadu masyarakat di Desa Muara Medak menjadi semakin
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mengerti dengan adanya aturan larangan membuka lahan
dengan cara membakar dan terus diberi arahan agar membuka
lahan tanpa bakar.
4) Desa Muara Merang
Desa Muara Merang terletak di kecamatan Bayung Lencir,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Jumlah
penduduk 4.839 jiwa dengan luas wilayah 169,12 km2. Desa ini
merupakan desa rawan terbakar. Sebagian besar wilayah desa
ini merupakan lahan gambut sehingga jika terjadi kebakaran
hutan dan lahan, asapnya bisa menyebar sampai ke
ProvinsiJjambi dan keluar
negeri
yang
membuat
hubungan antar negara
tetangga tidak harmonis.
Fenomena
yang
terjadi sebelum adanya
patroli terpadu, banyak
terjadi kebakaran hutan
dan lahan di Desa Muara
Merang
dan
banyak
masyarakat yang masih
secara
terang-terangan
Foto 53. Tim patroli terpadu melakukan koordinasi
dengan dengan pihak perusahaan PT. Rimba Hutani Mas
membakar lahan mereka
(PT.RHM)
sendiri. Setelah adanya
patroli terpadu, banyak
masyarakat mulai sadar dan mengerti tentang bahaya kebakaran
hutan dan lahan dan semakin banyak masyarakat yang peduli
dengan kebakaran hutan dan lahan.
5) Desa Simpang Tungkal
Desa Simpang Tungkal terletak di Kecamatan Tungkal Jaya,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Dengan
jumlah penduduk 4.533 jiwa, luas wilayah 89,00 km2. mencakup
wilayah kerja seputaran Kecamatan Tungkal Jaya. Dengan
adanya posko patroli terpadu di desa ini bisa menjaga dan
mengawasi desa-desa di sekitaran Kecamatan Tungkal Jaya.
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Fenomena unik
yang terjadi sebelum
adanya patroli terpadu
banyak
masyarakat
yang
belum
mengetahui dampak
dari bahaya kebekaran
hutan dan lahan dan
belum
mengerti
tentang sanksi hukum
bagi pelaku pembuka
Foto 54. Penyadartahuan tentang larangan Karhutla
lahan dengan cara
dengan warga Kec. Tungkal Jaya
membakar.
Setelah
adanya patroli terpadu, semakin banyak masyarakat Desa
Simpang Tungkal dan sekitarnya yang mengerti dampak dari
kebakaran hutan dan lahan dan semakin banyak masyarakat
yang peduli dengan kebakaran hutan dan lahan dengan
keinginan dari masyarakat di Desa Simpang Tungkal.
6) Desa Pinang Banjar
Desa Pinang Banjar terletak di Kecamatan Sungai Lilin,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Jumlah
penduduk 3.911 jiwa dan luas wilayah 29,69 km2 . Desa ini
merupakah desa yang didominasi oleh rawa dan gambut sedang.
Desa ini termasuk dalam desa rawan kebakaran hutan dan lahan.
Mata pencaharian masyarakat adalah bersawah dan bercocok
tanam.
Mayoritas masyarakat di Desa Pinang Banjar ini bermata
pencaharian bersawah dan bercocok tanam. Masyarakat sekitar
terbiasa dan menjadi tradisi untuk membuka lahan dengan cara
membakar. Setelah adanya patroli terpadu di Desa Pinang
Banjar, masyarakat desa mulai menyadari akan pentingnya
menjaga lahan agar tidak terbakar karena dapat menganggu
kesehatan. Selain itu juga masyarakat mulai memahami tentang
sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
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7) Desa Danau Cala
Desa Danau Cala terletak di Kecamatan Lais, Kabupaten
Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penduduk
2.971 jiwa dan luas wilayah 180,53 km2.
8) Desa Rantau Sialang
Desa Rantau Sialang terletak di Kecamatan Sungai Keruh
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Jumlah
penduduk 2.844 jiwa dan luas wilayah 20,00 km2. Posko Desa
Rantau Sialang mencakup wilayah kerja seputaran kecamatan
Sungai Keruh, yang merupakan kecamatan yang sering terpantau
hotspot. Desa Rantau Sialang ini menjadi pintu gerbang dalam
memasuki Kecamatan Sungai Keruh sehingga desa ini sangat
penting dalam proses penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan.
Sebelum adanya patroli terpadu banyak masyarakat yang
belum mengetahui dampak dari bahaya kebakaran hutan dan
lahan dan belum mengerti sanksi hukum bagi pelaku pembuka
lahan dengan cara membakar. Setelah adanya patroli terpadu,
semakin banyak masyarkat Desa Rantau Sialang dan sekitarnya
yang mengerti dampak dari kebakaran hutan dan lahan dan
semakin banyak masyarakat yang peduli dengan kebakaran
hutan dan lahan.
9) Desa Talang Leban
Desa Talang Leban terletak di Kecamatan Batang Hari Leko,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Dengan
jumlah penduduk 1.803 jiwa dengan luas wilayah 43,00 km2.
Desa ini merupakan desa yang rawan kebakaran. Sebagian
masyarakat bermata pencarian dengan bertani sawit dan karet.
Ketika mereka membuka lahan untuk menanam karet dan sawit
tersebut, mereka menggunakan cara membakar.
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Setelah adanya patroli terpadu, semakin banyak masyarkat
Desa Talang Leban dan sekitarnya yang mengerti dampak dari
kebakaran hutan dan lahan dan semakin banyak masyarakat
yang peduli dengan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat
Desa Talang Leban berharap dapat menjadi bagian dari
masyarakat
peduli
api
(MPA). Dalam pelaksanaan
patroli terpadu, masyarakat
terlibat
dalam
upaya
pencegahan
kebakaran
hutan dan lahan.
Pada pelaksanaan di
lapangan, posko Desa Talang
Leban juga menjangkau desa
rawan disekitarnya, desa
tersebut antara lain Desa
Foto 55. Anjangsana ke rumah Bapak Sugianto warga
Saud, Desa Tanah Abang,
Dusun III Desa Tanah Abang untuk memberikan
Desa
Pinggap,
Desa
sosialisasi tentang larangan membakarhutan dan lahan
Pengaturan,
Desa
Tanjung
(14 Oktober 2017)
Bali, dan Desa Lubuk Buah.
10) Desa Pangkalan Bulian
Desa Pangkalan Bulian terletak di Kecamatan Batang Hari
Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan.
Jumlah penduduk 2.181 jiwa dengan luas wilayah 554,21 km 2.
Sebagian besar wilayah desa berupa tanah mineral dan dataran
tinggi. Masyarakat bermata pencarian dengan berkebun sawit
dan karet. Sumber air di desa ini cukup sulit dijangkau di dekat
lahan rawan kebakaran hutan dan lahan.
11) Desa Sako Suban
Desa Sako Suban terletak di Kecamatan Batang Hari Leko,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah
penduduk 1.241 jiwa dengan luas wilayah 576,14 km2. Sebagian
besar wilayah desa mempunyai tanah mineral dengan topografi
dataran tinggi. Mata pencaharian masyarakat sebagain besar
adalah pekebun sawit dan karet.
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Kebakaran hutan dan lahan pernah terjadi di Desa Sako
Suban, tepatnya tanggal 07 Agustus 2016 di hutan tanaman
industri dengan estimasi luas 0,5 Ha. Desa ini termasuk desa
rawan kebakaran hutan dan lahan karena banyaknya lahan dan
hutan rawan terbakar. Fenomena unik yang terjadi sebelum
adanya patroli terpadu adalah tradisi masyarakat Suku Anak
Dalam (SDA) yang masih membuka lahan dengan cara
membakar. Pada awal pelaksanan patroli terpadu, tim mendapat
sambutan yang kurang baik. Namun dengan pendekatan secara
rutin dan terus-menerus, masyarakat mulai menerima dan
mengerti tentang apa yang disosialisasikan dalam patroli
terpadu yaitu bahaya dari kebakaran hutan dan lahan. Selain itu,
ada dari anggota Manggala Agni Daops Musi Banyuasin ini
diangkat sebagai anak oleh Bapak Mahodi (salah satu dari ketua
adat dari suku anak dalam).
12) Desa Nganti
Desa Nganti terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten
Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Jumlah penduduk 783
jiwa dengan luas wilayah 19,00 km2. Masyarakat desa ini
bermata pencarian sebagai petani sawah, sayur dan pekebun
sawit. Sebelum adanya patroli terpadu masyarakat desa
mengenal Manggala Agni sebagai petugas pemadam kebakaran
termasuk kebakaran rumah,
hutan dan lahan. Dengan
adanya patroli terpadu di
Desa Nganti ini, masyarakat
desa mengetahui
tugas
Manggala
Agni
bukan
sebagai
pemadam
kebakaran
rumah,
melainkan
melaksanakan
penangganan
kebakaran
hutan dan lahan secara
menyeluruh,
baik
Foto 56. Personil Patroli Terpadu di Desa Nganti siap
pencegahan melalui patroli
menjalankan tugasnya
terpadu seperti sekarang ini,
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pemadaman hutan dan lahan, dan penangganan pasca
kebakaran. Jangkauan Posko Desa Nganti meliputi satu
Kecamatan Sanga Desa karena faktor akses jalan yang tidak
begitu jauh antar desa di kecamatan ini.
13) Desa Air Balui
Desa Air Balui terletak di Kecamatan Sanga Desa,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Jumlah
penduduk 2.686 jiwa dengan luas wilayah 15,00 km2. Masyarakat
desa ini bermata pencarian sebagai petani sawit, menanam
tanaman sayur mayur, dan mempunyai sarang walet. Desa ini
merupakan desa yang di lewati aliran Sungai Musi. Sebagian
besar tanah di desa ini adalah rawa-rawa dan gambut dalam
terutama di daerah transmigrasi Air Balui, transmigrasi SP Dusun
II, dan Transmigrasi SP III Dusun III Air Balui.
Kondisi masyarakat disini tidak berbeda jauh dengan desadesa lainnya yang belum mengenal Manggala Agni secara lebih
dekat. Namun sejak adanya patroli terpadu di desa ini,
masyarakat mulai mengenal tugas dan peran Manggala Agni
dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
b. Daops Banyuasin
1) Desa Arisan Jaya
Desa Arisan Jaya terletak di kecamatan Pemulutan Barat,
Kabupaten Ogan Ilir ini berdiri sejak tahun 2007, yang
merupakan pemekaran dari Desa Ulak Kembahang. Desa Arisan
Jaya memiliki luas ± 12.500 ha dengan jumlah penduduk 1.056
jiwa. Untuk jumlah laki – laki 530 orang dan untuk perempuan
530 orang. Secara administrative, Desa Arisan Jaya terbagi
menjadi tiga Dusun yang di pimpin oleh Kepala Dusun (Kadus)
dan setiap dusun terbagi menjadi enam Rukun Tetangga. Rata –
rata mata pencarian Penduduk Desa Arisan Jaya adalah petani,
dimana pada saat musim hujan penduduk bercocok tanam padi
karena kondisi air yang melimpah di musim hujan. Pada musim
kemarau, Desa Arisan Jaya sangat kering sehingga masyarakat
beralih menjadi petani cabai. Untuk sumber air masyarakat
mengandalkan pasang surut anak Sungai Ogan.
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Pada saat peralihan musim cocok tanam dari bertanam
padi ke musim tanam cabai inilah kebiasaan masyarakat
membuka lahan dengan cara membakar lahan untuk
perkebunan. selain lebih mudah, juga juga lebih hemat dalam
pembiayaan. Kegiatan membuka lahan dengan dibakar ini pun
membawa banyak dampak
terutama
wilayah
yang
terbakar dan wilayah lain.
Pemerintah daerah berupaya
menanggulangi
masalah
kebakaran lahan ini dengan
menggandeng
Dinas
Pertanian dan Perkebunan
dengan membentuk KTPA
(Kelompok Tani Peduli Api)
namun
hasilnya
belum
maksimal.
Pemerintah
Foto 57. Personil Patroli Terpadu di Desa Nganti siap
melalui
Kementerian
menjalankan tugasnya
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan membentuk tim patroli terpadu yang terdiri dari
Manggala agni, TNI, Polri, dan masyakat.
Tujuan dari terbentuknya tim patroli terpadu ini adalah
melakukan pendekatan ke masyarakat untuk sedikit demi sedikit
merubah pola fikir masyarakat agar tidak membuka lahan
dengan cara dibakar. Dengan pendekatan yang lebih humanis
dan terus menerus akhirnya membuahkan hasil. Masyarakat
akhirnya mulai meninggalkan kegiatan membuka lahan dengan
cara membakar dan masyarakat pun mulai ambil bagian dalam
pengendalian kebakaran lahan terutama di wilayah desanya.
Walaupun masih bersifat kewilayahan setidaknya sudah mampu
membuka pola pikir masyarakat untuk menjadi petani yang
ramah lingkungan dan bijak.
2) Desa Banyu Urip
Desa Banyu Urip terletak di Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai
luas wilayah 1.437 Pada tahun 2017, jumlah penduduk di Desa
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Banyu Urip berjumlah 3.868 jiwa (973 KK), yang terdiri dari 1.990
laki-laki dan 1.878 perempuan. Mayoritas mata pencaharian
masyarakat Desa Banyu Urip adalah bertani.
Melalui kegiatan patroli terpadu tahun 2017, yang
mendirikan Posko di Desa Banyu Urip memberikan dampak yang
baik
dalam
penurunan
jumlah hotspot khususnya di
Desa Banyu Urip dan
sekitarnya. Sosialisasi secara
anjangsana,
tim
patroli
terpadu dapat bertemu
langsung dengan masyarakat
Desa Banyu Urip dan
memberikan pengetahuan
tentang
dampak
dari
karhutla
yang
secara
Foto 58. Sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan
melakukan pembakaran hutan dan lahan
langsung mereka rasakan.
3) Desa Bentayan
Desa Bentayan adalah salah satu desa yang terdapat di
KecamatanTungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan dengan luas wilayah 24.901 ha dan jumlah penduduk
4.489 jiwa. Sembilan puluh persen masyarakat bermata
pencarian sebagai petani. Wilayah Desa Bentayan terbagi atas 6
dusun yang mencangkup kawasan hutan dan lahan.
Desa Bentayan dari tahun ke tahun selalu mengalami
kebakaran hutan dan lahan, dari tahun 2015 hingga 2016. Di
tahun 2017 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melakukan gebrakan dengan membentuk Tim Patroli Terpadu
(Patroli terpadu), yang mencakup beberapa unsur yaitu
Manggala Agni, TNI dan Polri serta MPA untuk melakukan
sosialisasi dan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Setelah
adanya Patroli terpadu masyarakat desa bentayan mulai
menyadari bahwa dampak dari kebakaran hutan dan lahan
merugikan baik dari segi finansial dan dari segi kesehatan.
Masyarakat mulai menyadari bahwa membuka hutan dan lahan
itu dilarang.
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4) Desa Limbang Mulya
Desa Limbang Mulya berdiri sejak tahun 1997 yang
merupakan Desa binaan transmigrasi. Pada tahun 2004, telah
didefinitifkan menjadi desa di bawah naungan Kabupaten
Banyuasin. Luas Wilayah Desa Limbang Mulya yaitu 970 ha. Pada
Tahun 2017 ini jumlah penduduk di Desa Limbang Mulya
berjumlah 214 Jiwa. Mata pencaharian mayoritas petani dan
buruh perkebunan. Potensi perkebunan di Desa Limbang Mulya
berupa perkebunan kelapa sawit dan karet, dan pertanian
merupakan petani padi.
Tahun 2016 masyarakat masih membuka lahan untuk areal
pertanian dengan cara membakar, terbukti dengan sebanyak 2
kali kejadian kebakaran yang dipadamkan oleh anggota
Manggala agni Daops Banyuasin.
Setelah didirikan posko
patroli terpadu di Desa
Limbang Mulya pada tahun
2017
jumlah
kejadian
karhutla
pun
menurun
menjadi nol. Masyarakat
yang
sering
bertemu
langsung dengan tim posko
yang dapat membaur ke
masyarakat mulai sadar akan
dampak dan bahaya dari
Foto 59. Sosialisasi kepada masyarakat Desa Oarit
karhutla yang mereka terima
tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan
lahan
langsung.
Satuan Tugas
Karhutla
Desa Limbang
Mulya mulai aktif dan ikut berperan dalam mensosialisasikan
bahaya karhutla tersebut. Masyarakat masih mencoba membuat
siklus pertanian, dan mencari cara lain dengan tidak membakar
yaitu dengan mengambil rumput dan sisa panen padi untuk
pakan ternak. Mereka mengaharapkan pemerintah dapat
memberi bantuan alat berat untuk membersihkan lahan mereka,
agar dapat dikumpulkan dan tidak dibakar, dijadikan pakan
ternak.
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5) Desa Nusa Makmur
Desa Nusa Makmur merupakan Desa yang terletak di
Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah ± 4.000 ha dengan
penduduk 3.805 jiwa yang terdiri dari 2.103 jiwa dan 1.702 jiwa
perempuan. Hampir 89% warga Desa Nusa Makmur mata
pencahariannya berkebun kelapa sawit dan karet.
Kebiasaan masyarakat Nusa Makmur yang membuka lahan
dengan cara membakar dikarenakan masyarakat belum
mengetahui akibat dan dampak dari bahaya kebakara hutan dan
lahan. Setelah didirikan Posko Patroli Terpadu di Desa Nusa
Makmur yang sebelumnya pada tahun 2016, masyarakat
berangsur-angsur mulai menyadari akan bahaya dan dampak
dari karhutla. Di tahun 2017 ini warga Desa tidak lagi membuka
lahan dengan membakar, yaitu dengan mengumpulkan rantingranting dan serasah ke pinggir areal.
6) Desa Parit
Desa Parit merupakan sebuah desa yang terletak di
Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan. Desa Parit Mempunyai Luas Wilayah ± 3.900
ha.
Membuka lahan dengan cara membakar masih dilakukan
masyarakat Desa Parit yang dilakukan pada musim kemarau,
karena kegiatan tersebut dinilai lebih murah dan efisien. Setelah
dibentuk
Posko
Patroli
Terpadu di Desa Parit pada
bulan september tahun
2017, masyarakat mulai
mengerti dan sadar akan
dampak
bahaya
dari
Karhutla. Masyarakat mulai
mencoba
meninggalkan
tradisi
membuka
lahan
dengan cara membakar,
Foto 60. Sosialisasi kepada masyarakat Desa Oarit
sehingga Desa Parit yang
tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan
sebelumnya serig terjadi
lahan
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kebakaran hutan dan lahan dan banyak muncul hotspot, sudah
tidak ada lagi kegiatan mebuka lahan dengan cara membakar.
7) Desa Pelajau
Desa Pelajau terletak di Kecamatan Banyuasin III,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan
data tahun 2017 jumlah penduduk 1.554 jiwa. Desa Pelajau
mempunyai luas wilayah 922 ha. Di desa Pelajau pada tahun
2015 pernah terjadi kebakaran semak belukar, lahan tidur (lahan
yang tidak terpakai) yang dibuka oleh masyarakat untuk
membuka lahan perkebunan. Dan pada waktu itu kebakaran bisa
di padamkan dengan cara bergotong-royong oleh masyrakat
setempat.
Fenomena yang menarik di desa Pelajau sebelum dan
sesudah patroli terpadu adalah masyarakat di desa Pelajau
masih kebanyakan membuka lahan perkebunan dengan cara
membakar. Namun setelah patroli terpadu tingkat kesadaran
masyarakat sudah tinggi dan tingkat jumlah kebakaran menurun
drastis berkat kerja keras
Manggala Agni, TNI, dan
Polri. Kegiatan Sosialisasi
secara
langsung
ke
masyarakat
mengenai
dampak yang terjadi akibat
dari pembakaran hutan dan
lahan secara liar dan
sembaranagan
mampu
meningkatkan
tingkat
Foto 61. Sosialisasi kepada masyarakat Desa Pelajau
kesadaran dan kepedulian
tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan
masyarakat dengan didukung
lahan
oleh instansi-instansi terkait.
8) Desa Purwodadi
Desa Purwodadi terletak di Kecamatan Muara Padang,
Kabupaten Muara Padang, Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah 1.804 ha, dan jumlah
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penduduk 2.775 jiwa, yang terdiri dari 1.457 jiwa laki-laki dan
1.298 jiwa perempuan.
Dari tahun ke tahun kejadian karhutla selalu terjadi, baik
disengaja maupun tidak disengaja dikarenakan pola masyarakat
yang membuka lahan untuk bercocok tanam terutama tanaman
padi yang mengandalkan di musim kemarau masyarakat
membuka lahan dan di musim penghujan masyarakat mulai
bercocok tanam.
Sebelum didirikannya Posko Patroli Terpadu di Desa
Purwodadi Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten banyuasin
masyarakat selalu membuka lahannya dengan cara di bakar
karena sudah menjadi tradisi turun menurun, dari jaman dahulu
dan sangat mudah dalam mengerjakannya
dengan
menggunakan biaya yang sedikit pula. Karena masyarakat belum
mengetahui dampak dan bahaya karhutla yang mereka erima
langsung.
Setelah didirikannya Posko Patroli Terpadu di Desa
Puwodadi melalui kegiatan sosialisasi secara anjangsana
masyarakat mulai mengerti dan menyadari bahwa membuka
lahan dengan cara membakar sangatlah merugikan. Dampak dan
bahaya karhutla terus disosialisasikan kepada masyarakat
melalui kegiatan penyuluhan oleh tim Terpadu.
9) Desa Rambutan
Tahun 2017 Jumlah Penduduk Desa Rambutan berjumlah
2.589 jiwa terdiri dari 1.315 Laki-laki dan1.274 perempuan. Pada
Tahun 2015 dan sebelumnya di Desa Rambutan masih sering
terjadi kejadian karhutla, baik di lahan masyarakat mapun di
lahan perkebunan. Tetapi setelah tahun 2016 didirikan Posko
Patroli Terpadu di Desa Rambutan, kejadian karhutla dapat
ditekan, selain kondisi alam yang memang di tahun 2016 masih
sering terjadi hujan. Desa Rambutan menjadi pelopor desa-desa
di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin untuk lebih
berperan aktif dalam kegiatan pengendalian karhutla.
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10) Desa Soak Batok
Desa Soak Batok terletak di Kecamatan Inderalaya Utara,
yang wilayahnya berbatasan dengan Desa Sungai Rambutan dan
Kota Madya Palembang. Wilayah yang tidak terlalu luas hanya +
2500 ha, Desa Soak Batok di pecah menjadi 4 Dusun dan 6 RT,
dengan Jumlah penduduk sekitar 3566 Jiwa yang mata
pencariannya 90% buruh dan tani.
Nama Desa Soak Batok berasal dari nama sungai kecil yang
berada di wilayah itu. Sebelum bernama Soak Batok desa ini
bernama Bakung. Pada tahun 2003 Desa Bakung mengalami
pemekaran wilayah, sehingga terbentuklah nama Desa Soak
Batok.
Tercatat pada tahun 2015 dan 2016 tidak sedikit terjadi
kebakaran hutan dan lahan di daerah Soak Batok dan sekitarnya.
Kebakaran sering terjadi di Desa Sungai rambutan yang
berbatasan wilayah dengan Desa Soak Batok. Api dengan mudah
merambat ke wilayah Desa Soak Batok. Pada tahun 2017
Kementarian LHK melaksanakan kegiatan Patroli Terpadu
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Ini. Dengan
adanya patroli terpadu di desa ini, kasus kebakaran hutan dan
lahan dapat di tekan hingga 90%. Ini disebabkan Tim Patroli
Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berposko
di desa ini melakukan sosialisasi dengan anjangsana dari rumah
kerumah dan dari kebun kebun menemui para petani.
11) Desa Sungai Pinang
Desa Sungai Pinang merupakan salah satu Desa di
Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Desa Sungai pinang
mempunyai luas wilayah ± 1.600 ha. Di Desa Sungai Pinang
terdapat 4 (empat) Dusun, dengan jumlah penduduk 8.631 Jiwa
dari 4.416 Kepala Keluarga yang terdiri dari 4.416 Jiwa Laki-laki,
4.224 Jiwa Perempuan. Sejarah singkat kejadian karhutla yang
pernah terjadi dikarenakan musim panas pada tahun 2012,
kelalaian masyarakat yang membakar sampah yang
mengakibatkan api menjalar ke Semak belukar. Setelah di tahun
tersebut sampai dengan sekarang untuk wilayah Desa Sungai
Pinang tidak pernah terjadi kejadian karhutla.
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Dikarenakan Wilayah Desa Sungai Pinang yang sangat
dekat dengan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan Jakabaring
Sport Center di Palembang, dinilai sangat penting untuk didirikan
Posko Patroli Pencegahan di
Wilayah
tersebut
agar
kesadaran
masyarakat
tentang bahaya karhutla
yang dapat mengakibatkan
kerusakan
lingkungan.
Respon dari warga Desa
Sungai
Pinang
siap
membantu dalam kegiatan
pencegahan
karhutla
khususnya di wilayah Desa
Sungai Pinang dan sekitar
Foto 62. Tim patroli terpadu melakukan persiapan
wilayah Jakabaring Sport
sebelum berangkat melakukan sosialisasi ke masyarakat
Center.
12) Desa Sungai Rengit
Desa Sungai Rengit merupakan salah satu Desa tertua di
antara desa yang terdapat di Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin. Nama asal Desa Sungai Rengit adalah
Sungai lengit yang artinya hilang atau tak Nampak. Pada jaman
dulu banyak perampok sungai apabila di kejar oleh keamanan
laut/sungai (marine marine belanda), perampok masuk ke
muara sungai tersebut dalam keadaan aman dengan arti tidak di
ketahui keberadaannya (lengit). Desa Sungai Rengit mempunyai
luas wilayah ± 7.047 Ha, yang mempunyai jumlah penduduk
6.422 jiwa, terdiri dari 3.295 jiwa laki-laki dan 3.127 jiwa wanita
yang terdiri dari 4 Dusun dan terdapat 40 Rukun Tetangga
didalamnya.
Fenomena yang terdapat di wilayah Desa Sungai Rengit
dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2016 masih
menggunakan tradisi membuka lahan pertanian dan
persawahan dengan cara membakar yang di lakukan pada saat
musim kemarau,karna dinilai sangat murah dan efisien,dengan
terbakarnya hutan yang tidak dapat di tanggulangi hingga
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menjalar ke perkebunan milik masyarakatyang ada disekitarnya
dan merugikan pemilik kebun tersebut.
Setelah adanya kegiatan Patroli Terpadu masyarakat mulai
menyadari akan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran
hutan dan lahan, sehingga Desa Sungai Rengit yang sering terjadi
kebakaran hutan dan lahan hingga menimbulkan hotspot dan
asap di udara sekarang sudah
mulai jarang terjadi, hanya
asap yang timbul karna
masyarakat membuat asap
untuk
menghilangkan
nyamuk yang mengganggu
ternak mereka (sapi).
Mudah-mudahan pada
tahun yang akan datang Desa
Sungai Rengit tidak ada lagi
laporan tentang kejadian
Foto 63. Sosialisasi kepada masyarakat Desa Sungai
karhutla tanpa melupakan
Rengit tentang larangan melakukan pembakaran hutan
dan lahan
kegiatan pencegahan seperti
Patroli Terpadu.
13) Desa Tanjung Pule
Desa Tanjung Pule merupakan Desa pemekaran Desa Parit
Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, dengan luas
wilayah 6.985 ha. Pada Tahun 2015 sebelum ada posko patroli
terpadu, kebiasaan masyarakat Tanjung Pule yang membuka
lahan dengan cara membakar masih berjalan dikarenakan
masyarakat belum mengetahui akibat dan dampak dari bahaya
yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Pada Tahun
2016 setelah didirikan posko patroli terpadu di Desa Tanjung
Pule kebakaran mulai berkurang dan masyarakat mulai
menyadari akan dampak karhutla dan pada tahun 2017
masyarakat sudah mulai meninggalkan kebiasaan lama
membuka lahan dengan cara membakar, dan membuat sumur
bor di setiap kebun yang rawan terbakar untuk mengantisipasi
musim kemarau yang panjang.
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14) Desa Teluk Betung
Desa Teluk Betung terletak di Kecamatan Pulau Rimau,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas
wilayah 6.202 ha. Adapun batas wilayah sebelah utara
berbatasan dengan Desa Air Tenggulang, sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Meranti, sebelah Timur berbatasan
dengan Desa Senda Mukti, sebelah barat yaitu Desa Tabuan Asri.
Desa Teluk Betung terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk
3.168 jiwa, dengan 877 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 1677
laki-laki dan 1491 perempuan. Mata pencaharian Masyarakat
Desa sebagian besar buruh perkebunan Kelapa Sawit dan Petani.
Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Betung Kecamatan
Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin berkebun kelapa sawit dan
untuk pertanian masyarakat menanam padi di lahan
persawahan. Musim tanam disesuaikan dengan kondisi alam
yaitu pada musim penghujan dan pembukaan lahan dilakukan
pada musim kemarau.
Sebelum Tim Posko Patroli Terpadu melaksanakan Patroli
Pencegahan Karhutla di Desa Teluk Betung dan sekitarnya
kesadaran masyarakat terhadap karhutla masih sangat rendah.
Dengan didirikan Posko Patroli Terpadu di Desa Teluk Betung
Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang melakukan
sosialisasi penyadartahuan secara rutin di Desa Teluk Betung dan
sekitarnya, tingkat kesadaran masyarakat mulai meningkat dan
masyarakat siap berperan aktif dalam usaha pencegahan bahaya
kebakaran hutan dan lahan.
c. Daops Ogan Komering Ilir (OKI)
1) Desa Pulu Beruang
Pulu Beruang merupakan sebuah Desa di Kecamatan
Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah 105,7 km² dan sekitar
70% merupakan lahan gambut. Desa ini memiliki penduduk
berjumlah 1.242 jiwa yang pada umumnya bermata pencaharian
sebagai petani.
Pada musim kemarau wilayah Desa Pulu Beruang termasuk
rawan akan kebakaran lahan, karena masih ada kebiasaan

88

masyarakatnya dalam mencari ikan, membuka lahan,
peremajaan tanaman dengan cara membakar terlebih dahulu.
Namun setelah adanya Tim patroli terpadu yang melibatkan
unsur TNI, POLRI, Manggala Agni dan MPA/masyarakat setempat
yang melakukan patroli di tingkat tapak dapat mengurangi akan
kejadian kebakaran lahan, serta dengan adanya patroli terpadu
aparat desa dan masyarakat lebih mengenal dan peduli akan
upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
2) Desa Jerambah Rengas
Desa Jerambah Rengas merupakan sebuah Desa di
Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),
Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah ±2320 Ha dan
sekitar 30% rawa gambut. Desa ini memiliki penduduk berjumlah
1.678 jiwa dan mempunyai 472 Kepala Keluarga (KK) yang pada
umumnya bermata pencaharian sebagai petaniatau berkebun
dan sebagian kecil sebagai pedagang dan di bidang Jasa.
Pada musim kemarau, wilayah Desa Jerambah Rengas
masih termasuk yang rawan akan kebakaran lahan, karena masih
ada kebiasaan masyarakatnya melakukan Sonor (Menanam padi
dengan membakar lahannya terlebih dahulu), mencari ikan,
peremajaan tanaman kebun dengan cara membakar terlebih
dahulu. Namun setelah adanya Tim patroli terpadu yang
melibatkan unsur TNI, POLRI, Manggala Agni dan
MPA/masyarakat setempat yang melakukan patroli di tingkat
tapak dapat mengurangi akan kejadian kebakaran lahan, serta
dengan adanya patroli terpadu aparat desa dan masyarakat lebih
mengenal dan peduli akan upaya pencegahan kebakaran hutan
dan lahan.
3) Desa Toman
Desa Toman merupakan sebuah Desa di Kecamatan Tulung
Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera
Selatan dengan luas wilayah 3.826 Ha. Desa ini memiliki
Penduduk berjumlah 1.979 jiwa dan mempunyai 448 Kepala
Keluarga(KK) yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai
petani/ kebun.

89

Di Desa Toman masih termasuk yang rawan akan
kebakaran lahan, selain wilayahnya sekitar 75 % rawa gambut
juga karena masih ada kebiasaan masyarakatnya melakukan
Sonor, mencari ikan, peremajaan tanaman kebun dengan cara
membakar terlebih dahulu. Namun setelah adanya Tim patroli
terpadu yang melibatkan unsur TNI, POLRI, Manggala Agni dan
MPA/masyarakat setempat yang melakukan patroli di tingkat
tapak dapat mengurangi akan kejadian kebakaran lahan, serta
dengan adanya patroli terpadu aparat desa dan masyarakat lebih
mengenal dan peduli akan upaya pencegahan kebakaran hutan
dan lahan.
4) Desa Riding
Desa Riding merupakan sebuah Desa di Kecamatan
Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),
Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 115,47 Km² dan
sekitar 60% rawa gambut, serta daerah yang rawa gambut
berbatasan langsung dengan Kawasan Konservasi Hutan SM.
Padang Sugihan dan Hutan Tanaman Industri Sinar Mas Group.
Desa ini memiliki Penduduk berjumlah 6003 jiwa, 1300 KK
dengan mata pencaharian sekitar 90% Petani/Pekebun, 5% PNS
dan 5% Pedagang/Jasa.
Pada musim kemarau wilayah Desa Riding termasuk yang
rawan akan kebakaran lahan, karena masih ada kebiasaan
masyarakatnya dalam memenuhi kehidupannya melakukan
sonor, mencari ikan, membuka lahan, peremajaan tanaman
dengan cara membakar terlebih dahulu, serta masih luasnya
lahan tidur yang berupa rawa gambut. Namun setelah adanya
Tim patroli terpadu yang melibatkan unsur TNI, POLRI, Manggala
Agni dan MPA/masyarakat setempat, masyarakat yang biasa
melakukan pengolahan lahannya secara tardisional semakin
berkurang dan sebagian sudah memahami akan bahaya
kebakaran hutan dan lahan, serta dengan adanya patroli terpadu
aparat desa dan masyarakat menyambut baik dan mendukung
Tim Patroli terpadu dalam upaya pencegahan kebakaran hutan
dan lahan.
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5) Desa Deling
Desa Deling merupakan sebuah Desa di Kecamatan
Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),
Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah ± 5.800 Ha dan
sekitar 60% rawa gambut. Desa ini memiliki Penduduk berjumlah
1.120 jiwa, 340 KK dengan mata pencaharian sekitar 90%
Petani/Pekebun. Desa Deling masih terjadi kebakaran lahan,
karena masih ada kebiasaan masyarakatnya dalam membuka
lahan, mencari ikan, peremajaan tanaman, cetak sawah dengan
cara membakar terlebih dahulu.
6) Desa Ulak Depati
Desa Ulak Depati merupakan sebuah Desa di Kecamatan
Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah ± 6.325 Ha dan sekitar
65% rawa gambut. Desa ini memiliki Penduduk berjumlah 1.247
jiwa, 420 KK dengan mata pencaharian sekitar 90%
Petani/Pekebun.
Setiap tahun pada musim kemarau wilayah Desa Ulak
Depati masih terjadi kebakaran lahan, karena masih ada
kebiasaan masyarakatnya dalam membuka lahan, mencari ikan,
peremajaan tanaman dengan cara membakar terlebih dahulu.
7) Desa Sungai Menang
Desa Sungai Menang merupakan sebuah Desa di
Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),
Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah ± 19.000 m² dan
sekitar 45% rawa gambut. Desa ini memiliki Penduduk berjumlah
6.134 jiwa dengan Laki-laki 3.179 Jiwa dan Perempuan 2955 Jiwa
dan 2735 KK dengan mata pencaharian sekitar 80%
Petani/Pekebun dan sisanya sebagai PNS, Pedagang dan Jasa.
Kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan api untuk
membuka lahan, mencari ikan, peremajaan tanaman, cetak
sawah seringkali menyebabkan terjadinya kebakaran.
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8) Desa Cengal
Cengal merupakan sebuah Desa di Kecamatan Cengal,
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan
dengan luas wilayah 6.500 Km² dan hampir 80% rawa gambut.
Desa ini memiliki Penduduk berjumlah 7.125 jiwa dengan
dengan mata pencaharian sekitar 75% Petani/Pekebun dan
sisanya sebagai PNS, Pedagang dan Jasa.
Pada musim kemarau wilayah Desa Cengal sering terjadi
kebakaran lahan, karena masih ada kebiasaan masyarakatnya
dalam membuka lahan, mencari ikan, peremajaan tanaman,
cetak sawah dengan cara membakar terlebih dahulu. Namun
setelah adanya Tim patroli terpadu yang melibatkan unsur TNI,
POLRI, Manggala Agni dan MPA/masyarakat setempat terjadinya
kebakaran lahan sangat berkurang, karena sebagian masyarakat
sudah memahami akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta
dengan adanya patroli terpadu aparat desa dan masyarakat
lainnya ikut serta mendukung Patroli terpadu.
9) Desa Pulau Geronggang
Pulau Geronggang merupakan sebuah Desa di Kecamatan
Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah ± 28.795 Ha dan sekitar
55% atau sekitar 16.000 Ha berupa rawa gambut tebal. Desa ini
mempunyai Penduduk berjumlah 4.738 jiwa, Laki-laki 2.188 Jiwa
dan Perempuan 2.550 Jiwa dengan mata pencaharian sekitar
80% Petani/Pekebun dan sisanya sebagai PNS/Swasta, Pedagang
dan Pencari Ikan.
10) Desa Pedamaran VI
Desa Pedamaran VI merupakan sebuah Desa di Kecamatan
Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah 15.020 Ha. Desa ini
memiliki Penduduk berjumlah 7.886 jiwa dan mempunyai 1932
Kepala Keluarga (KK) yang pada umumnya 70% bermata
pencaharian sebagai petani/ kebun dan sisanya Pencari Ikan,
Pedagang, Pengrajin Tikar, Jasa, dan PNS.
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Di Desa Pedamaran VI wilayahnya sekitar 75 % daratan dan
sisanya perairan, serta kebiasaan masyarakatnya melakukan,
mencari ikan, peremajaan tanaman kebun dengan cara
membakar terlebih dahulu. Namun setelah adanya Tim patroli
terpadu yang melibatkan unsur TNI, POLRI, Manggala Agni dan
MPA/masyarakat setempat dapat mencegah dan memadamkan
sedini mungkin terjadinya kebakaran.
11) Desa Tanjung Beringin
Tanjung Beringin merupakan sebuah Desa di Kecamatan
Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah 4.500 Ha dengan Areal
Gambut 1.400 Ha, Rawa 1.000 Ha dan Kebun-kebun dan
pemukiman 2.100 Ha. Desa ini memiliki Penduduk berjumlah
3.340 jiwa dengan mata pencaharian sekitar 75%
Petani/Pekebun.
Setiap tahun pada musim kemarau wilayah Desa Tanjung
Beringin masih ada terjadi kebakaran lahan, karena masih ada
kebiasaan masyarakatnya dalam membuka lahan, sonor,
mencari ikan, peremajaan tanaman, membersihkan kebunnya
dengan cara membakar terlebih dahulu. Namun setelah adanya
Tim patroli terpadu yang melibatkan unsur TNI, POLRI, Manggala
Agni dan MPA/masyarakat setempat terjadinya kebakaran lahan
atau gambut sangat berkurang. Hal ini dikarenakan sebagian
masyarakat telah merubah prilaku kebiasaan tradisionalnya
dalam memenuhi kehidupannya, serta termonitor terus oleh Tim
Patroli terpadu.
12) Desa Kedaton
Kedaton merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Kota
Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah 4.900 Ha dengan 40%
rawa gambut dan purun. Kelurahan ini memiliki Penduduk
berjumlah 3.515 jiwa dengan jumlah Laki-laki 1.763 dan
Perempuan 1.752, serta mata pencahariannya, sebagai Pencari
Ikan, Petani/Pekebun, PNS, Pedagang, dan Jasa.
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Setiap tahun pada
musim kemarau wilayah
Kelurahan Kedaton masih
terjadi kebakaran lahan,
karena masih ada kebiasaan
masyarakatnya atau dari
daerah lain dalam membuka
lahan,
mencari
ikan,
peremajaan
tanaman,
membersihkan
kebunnya
atau lahannya dengan cara
membakar terlebih dahulu.
Foto 64. Sosialisasi kepada masyarakat Desa Sungai
Rengit tentang larangan melakukan pembakaran hutan
Namun setelah adanya Tim
dan lahan
patroli
terpadu
yang
melibatkan unsur TNI, POLRI, Manggala Agni dan
MPA/masyarakat setempat dapat mengurangi terjadinya
kebakaran lahan atau gambut. Hal ini dikarenakan termonitor
terus oleh Tim Patroli terpadu di Wilayah tersebut.

d. Daops Lahat
1) Desa Payabakal
Desa Payabakal terletak di Kecamatan Gelumbang,
Kabupaten Muara Enim. Desa Payabakal mempunyai penduduk
berjumlah 800 kk atau sekitar 2500 jiwa dengan mata
pencaharian utama penduduknya sebagai petani karet. Lahan
pertanian masyarakat adalah tipe tanah mineral. Kebiasaan
membakar masyarakat dalam pola pertanian masih dilakukan
meskipun relatif terkendali.
Akan tetapi sejak menjadi sasaran patroli terpadu dalam
dua tahun terakhir kebiasaan masyarakat untuk melakukan
pembakaran sudah jauh berkurang. Dengan adanya patroli
terpadu aparat desa dan masyarakat lebih mengenal dan peduli
akan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
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2) Desa Payaangus
Desa Payaangus merupakan sebuah Desa di Kecamatan
Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera
Selatan. Desa ini memiliki penduduk berjumlah 437 kepala
keluarga yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai
petani atau berkebun dan sebagian kecil sebagai pedagang dan
buruh pada perusahaan perkebunan. Tipe lahan di Desa
Payaangus 60 % merupakan lahan gambut dan 40% tanah
mineral. Desa Payangus berjarak sekitar 200 km dari Daops Lahat
atau 5 jam perjalanan darat. Pada musim kemarau lahan gambut
di wilayah Desa Payaangus rawan terbakar, terutama pada lahan
yang belum terkelola.
Kejadian
kebakaran
gambut yang cukup besar
terakhir kali terjadi pada
tahun 2015,
Kebakaran
terjadi
pada
lahan
masyarakat
juga
lahan
perusahaan. Setelah menjadi
sasaran patroli terpadu
tahun 2016 dan 2017 tidak
lagi
terjadi
kebakaran
terutama
pada
lahan
gambut.
Foto 65. Sosialisasi kepada masyarakat Desa Sungai
Rengit tentang larangan melakukan pembakaran hutan
dan lahan

3) Desa Tanjung Raja
Desa Tanjung Raja terletak di Kecamatan Gumay Ulu,
Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah
satu desa yang menjadi sasaran patroli terpadu. Desa ini
merupakan yang paling dekat dengan Kantor Daops, hanya
membutuhkan waktu 1,5 jam saja. Desa ini memiliki jumlah
penduduk 522 kk atau kira kira 1.600 jiwa yang pada umumnya
bermata pencaharian sebagai petani/ber kebun. Topografi
wilayah desa merupakan wilayah perbukitan dengan tipe lahan
mineral. Desa Tanjung Raja masih termasuk yang rawan akan
kebakaran lahan karena masih banyak lahan-lahan masyarakat
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yang belum terkelola. Sekitar 30% lahan masih merupakan lahan
tidur. Di desa ini sudah terbentuk MPA dan satgas desa yang
secara aktif telah dilibatkan dalam kegiatan patroli terpadu.
4) Desa Betung
Desa Betung merupakan sebuah Desa di Kecamatan Abab,
Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah
sekitar 6.000 m². Daerah ini merupakan daerah yang masih
memiliki lahan gambut. Adapun jumlah penduduknya berkisar
10.000 jiwa. Dengan mata pencaharian pada umumnya sebagai
petani karet (95%) dan lain-lain (5%).
Pada
musim
kemarau wilayah Desa
Betung termasuk yang
rawan akan kebakaran
lahan, hal ini dapat di
lihat
dari
riwayat
hotspot yang terpantau
melalui satelit pada
tahun
sebelumnya.
Kebiasaan masyarakat
yang
masih
mengandalkan
cara
Foto 66. Sosialisasi tentang larangan pembakaran hutan
tradisional
seperti
dan lahan melalui penempelan maklumat dari
kepolisian
membakar
untuk
membuka lahan mereka merupakan salah satu penyebab
seringnya terjadinya kebakaran lahan diwilayah tersebut. Selain
itu kurangnya penegakkan hukum membuat warga masih
menjadikan cara tradisional tersebut sebagai andalan membuka
lahan perkebunan mereka.
5) Desa Lorok
Desa Lorok merupakan salah satu desa yang berada di
Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah ± 15.000 ha dan sekitar
30% rawa gambut dan belum terkelola. Desa ini memiliki
penduduk berjumlah 1.480 jiwa, 450 KK dengan mata
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pencaharian sekitar 50% Petani/Pekebun, 25% Buruh, 10%
PNS/Swasta dan 10% Lain-lain.
Desa yang terdekat dengan Desa Lorok adalah Desa Bakung
dan Desa Pulau Kabal. Kesadaran masyarakat Desa Lorok akan
bahaya kebakaran hutan ataupun lahan sudah cukup tinggi hal
ini dibuktikan dengan adanya pengelolaan pembukaan lahan
tanpa bakar (PLTB) di desa tersebut, namun demikian ada pula
masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional dalam
melakukan pengelolaan pada lahan mereka. Hal ini disebabk an
oleh jenis tanah yang pada umumnya adalah lahan gambut,
sehingga masyarakat pun sedikit kesulitan menerapkan program
tersebut untuk melakukan pengelolaan pada lahan mereka
selain itu ketersediaan alat berat ataupun bahan lain yang
digunakan sebagai metode PLTB masih sangat terbatas.
Namun setelah adanya Tim patroli terpadu yang
melibatkan unsur TNI, POLRI, Manggala Agni dan
MPA/masyarakat setempat terjadinya kebakaran lahan semakin
berkurang dan sebagian sudah memahami akan bahaya
kebakaran hutan dan lahan, serta dengan adanya patroli terpadu
masyarakat memahami dalam upaya pencegahan kebakaran
hutan dan lahan.
6) Desa Kayu Ara Batu
Desa Kayu Ara Batu merupakan sebuah Desa di Kecamatan
Muara Belida Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
dan hampir 40% rawa gambut. Desa ini terdiri dari 450 Kepala
Keluarga
dengan
mayoritas
mata
pencaharian sebagai
petani 50%, nelayan
20%, Buruh 10% dan
PNS/Swasta 20%. Di
Desa
ini
sudah
terbentuk kelompok
tani dan satgas desa
(BPBD).
Foto 67. Tim patroli terpadu melakukan pemadaman
dini.
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Sebelumnya setiap tahun pada musim kemarau wilayah
Desa Kayuara Batu masih ada terjadi kebakaran lahan dan sangat
luas, karena masih ada kebiasaan masyarakatnya dalam
membuka lahan dengan cara membakar. Namun setelah adanya
Tim patroli terpadu yang melibatkan unsur TNI, POLRI, Manggala
Agni dan MPA/masyarakat setempat terjadinya kebakaran lahan
menjadi berkurang, karena sebagian masyarakat sudah
memahami akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta
dengan adanya patroli terpadu aparat desa dan masyarakat
lainnya ikut serta mendukung Patroli terpadu.
7) Desa Lubuk Tua
Desa Lubuk Tua adalah sebuah Desa yang terletak di
Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah ± 5.230 Ha dengan 9
Dusun. Adapun jumlah penduduk berjumlah 5.755 jiwa dengan
mata pencaharian sebagian besar adalah Petani/Pekebun.
Pada umumnya jenis
vegetasi yang ada di Desa
Lubuk Tua mayoritasnya
adalah Sawit dan Karet,
dimana
masyarakatnya
masih memanfaatkan cara
tradisional untuk melakukan
pengelolaan pada lahanlahan mereka. Untuk itu
tidak menutup kemungkinan
Foto 68. Tim patroli terpadu melakukan sosialisasi
terjadinya kebakaran lahan
kepada masyarakat
di Desa ini, ditambah lagi
dengan jenis lahan yang terdiri dari lahan gambut dan lahan
mineral.
Namun setelah adanya Tim patroli terpadu yang
melibatkan unsur TNI, POLRI, Manggala Agni dan
MPA/masyarakat setempat kebakaran lahan menjadi berkurang,
karena sebagian masyarakat sudah memahami akan bahaya
kebakaran hutan dan lahan, serta dengan adanya patroli terpadu
aparat desa dan masyarakat lainnya ikut berperan serta dalam
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melakukan pengawasan di dearahnya guna untuk mengurangi
terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan.
8) Desa Babat
Desa Babat merupakan sebuah Desa di Kecamatan Penukal
Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah
1.500 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 9.000 jiwa. Pada
umumnya masyarakat Desa Babat merupakan petani kecil.
Wilayahnya didominasi dengan lahan mineral.
Adapun cara pengelolaan lahan masih memanfaatkan cara
tradisional, hal ini disebabkan karena keterbatasannya peralatan
maupun pengetahuan mengenai sistem pembukaan lahan tanpa
bakar (PLTB) bagi masyarakat desa tersebut sehingga tidak
menutup kemungkinan terjadinya kebakaran hutan atau lahan di
desa tersebut mengingat masyarakat yang masih memanfaatkan
cara membuka lahan dengan cara membakar.
9) Desa Cecar
Desa Cecar merupakan salah satu desa yang berada di
Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera
Selatan. Terdiri dari 600 KK dan 2.000 jiwa, mayoritas mata
pencahariannya adalah sebagai Petani/Pekebun karet dan sawit,
namun ada pula sebagian yang lain berprofesi sebagai
PNS/Swasta, Tenaga pendidikan atau kesehatan, Pedagang dll.
Desa Cecar terdiri dari lahan mineral, Tripika sudah membentuk
pos koramil yang berjarak 25 Km yang berfungsi sebagai pos
penanganan terjadinya kebkaran hutan ataupun lahan di desa
tersebut.
Pada umumnya masyarakat Desa Cecar masih
memanfaatkan cara tradisional sebagai satu-satunya cara untuk
mengelola lahan perkebunannya, hal ini disebabkan karena
keterbatasan alat maupun pengetahuan tentang PLTB.
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5. Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah posko sebanyak 60 desa dengan jangkauan sebanyak
167 desa. Patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan
selama 3 bulan periode Juli s.d. Oktober 2017.
a. Daops Pontianak
1) Desa Terap
Desa Terap terletak di Kecamatan Toho, Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah
3.198,5 Ha dan jumlah penduduk yang terdata hingga saat ini
sebanyak 2.508 jiwa. Untuk wilayah Desa Terap sendiri pernah
terjadi kebakaran lahan pada tahun 2016 yang cukup
meresahkan dikarenakan lokasi kejadian terletak tidak jauh dari
pemukiman dan merambat hingga desa Sadaniang Kec, Toho.
Warga Desa Terap sejak awal dilaksanakanya kegiatan
patroli terpadu sangat antusias membantu kegiatan tersebut
sehingga sampai kegiatan berakhir warga mulai belajar untuk
tidak lagi membakar lahan dalam kegiatan pertanian mereka
karena mereka sadar akan bahaya asap yang ditimbulkan akibat
kebakaran Hutan dan Lahan, di desa tersebut juga ada aturan
adat tentang kegiatan membakar lahan.
2) Desa Peniti Dalam
Desa Peniti Dalam terletak di Kecamatan Segedong,
Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas
wilayah 2.499,5 ha dengan jumlah penduduk yang terdata
hingga saat ini yaitu 3.843 jiwa. Kejadian kebakaran lahan pernah
terjadi pada tahun 2015 dan 2016 namun terjadi pada wilayah
perbatasan desa, lebih tepatnya yang berbatasan dengan Desa
Jungkat Kecamatan Siantan dikarenakan sengketa lahan wilayah
HTI dan Perkebunan Sawit.
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Foto 69. Pembagian leaflet tentang pencegahan
karhutla kepada masyarakat

Warga Desa Peniti
Dalam
pada
umumnya
mendukung adanya kegiatan
patroli terpadu karhutla ini,
dan hingga kegiatan ini
berakhir, sebagian warga
mulai memahami maksud
dan tujuan dilaksanakanya
kegiatan patroli terpadu ini.
Warga juga mulai menjaga
daerah mereka agar jangan
sampai terjadi kebakaran
hutan dan lahan.

3) Desa Antibar
Desa Antibar terletak di Kecamatan Mempawah Timur,
Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki luas
wilayah 32.500 Ha dan jumlah penduduk hingga saat ini yang
tercatat sebanyak 7.146 jiwa. Desa Antibar pernah mengalami
kejadian kebakaran Hutan dan lahan pada tahun 2015 dan
sempat meresahkan warganya dikarenakan kurangnya
kepedulian akan bahaya kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Kegiatan patroli terpadu karhutla yang dilaksanakan di
desa Antibar ini mendapat dukungan penuh dari warganya
sehingga sampai saat ini tidak ada lagi ditemukan kejadian
kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Antibar ini.
4) Desa Mandor
Desa Mandor terletak di Kecamatan Mandor, Kabupaten
Landak Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki luas wilayah sebesar
30 km² dengan jumlah penduduk Desa mandor sebanyak 3.537
jiwa. Kejadian kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Desa
Mandor hingga saat ini masih sering terjadi dikarenakan
kebiasaan penduduk dalam penyiapan lahan perladangan yang
dan juga sengketa lahan sampai saat ini masih terus berlangsung.
Tanggapan warga di Desa Mandor saat adanya kegiatan
patroli terpadu yang masuk ke desa mereka sedikit kurang
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mendukung dikarenakan minimnya pengetahuan mereka
tentang bahaya terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta
banyak yang mengabaikan dengan alasan untuk kebutuhan
hidup. Namun setelah berjalan beberapa waktu, sebagian warga
perlahan – lahan mulai sadar akan bahaya kebakaran hutan dan
lahan, walaupun sebagian lagi masih bertahan dengan prinsip
mereka dan ada juga yang menganggap pemerintah tidak adil
terhadap warganya.
5) Desa Kuala Dua
Desa Kuala Dua terletak di Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki
luas wilayah 14.685 Km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak
24.723 jiwa. Memiliki sejarah kebakaran yang pernah terjadi
pada tahun 2015 yang sempat meresahkan warga dan
menghilangkan kepercayaan warga terhadap pemerintah
dikarenakan adanya warga desa yang ditindak pada saat
kejadian kebakaran lahan di desa tersebut.
Patroli terpadu yang dilaksanakan di desa tersebut pada
awalnya kurang mendapat dukungan dari sebagian warganya
dikarenakan mereka beranggapan kalau dilarang membakar
tanpa adanya solusi dari pemerintah, bagaimana mereka dapat
melakukan aktifitas berladang mereka, hingga saat ini kesadaran
warga mulai muncul setelah patroli berjalan beberapa waktu.
6) Desa Limbung
Desa Limbung terletak di Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki luas
wilayah 2.020 Ha dengan jumlah penduduk 21.200 jiwa memiliki
riwayat kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi dan selalu
berulang hampir setiap tahun saat memasuki musim kemarau
dan sangat mengganggu aktifitas Bandara Supadio Pontianak
karena letaknya berbatasan dengan areal Bandara.
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Sebelum dilaksanakan patroli terpadu, di Desa Limbung
sangat sering terjadi kebakaran lahan dan hutan dikarenakan
kurangnya sosialisasi terhadap penduduk di desa tersebut,
dimana di desa limbung mayoritas masyarakat nya petani sayur,
yang menggunakan abu bakar sebagai pupuknya. Setelah ada
tim patroli terpadu mulailah
masyarakat
mengetahui
bahaya
dan
dampak
kebakaran,
baik
dari
hukuman
pidana
dan
kerugian lainnya. Dengan
diadakannya patroli terpadu
sekarang masyarakat lebih
berhati-hati
dalam
mengelola
lahan,
salah
satunya
dengan
cara
Foto 70. Sosialisasi tentang pencegahan karhutla
pengolahan lahan tanpa
kepada masyarakat
bakar.
7) Desa Rasau Jaya Umum
Desa Rasau Jaya Umum terletak di Kecamatan Rasau Jaya,
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Desa
Rasau jaya Umum memiliki luas 9.021 ha dengan jumlah
penduduk yang terdata sebanyak 5.946 jiwa. Kejadian kebakaran
hutan dan lahan di Desa Rasau Jaya Umum hingga saat ini masih
sering terjadi, dikarenakan banyaknya lahan tidur yang terdapat
di desa tersebut serta sengketa lahan yang terjadi, sehingga
memicu kejadian kebakaran lahan dan hutan dikarenakan ingin
menyiapkan lahan secara cepat.
Sebelum adanya kegiatan Patroli terpadu karhutla,
kejadian kebakaran hutan dan lahan terus berulang setiap
memasuki musim kemarau, namun saat ini sudah banyak
berkurang semenjak adanya patroli terpadu karhutla,
dikarenakan sebagian warga sudah mulai sadar akan bahaya
karhutla, dan warga takut akan adanya tindakan hukum akibat
membakar hutan dan lahan.
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8) Desa Rasau Jaya Tiga
Desa Rasau Jaya Tiga terletak di Kecamatan Rasau Jaya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Desa
Rasau Jaya Tiga memiliki luas wilayah 3.586 ha dengan jumlah
penduduk yang terdata sebanyak 4.220 jiwa. Wilayah Desa
Rasau Jaya Tiga pernah mengalami kejadian karhutla pada tahun
2015 dan 2016 yang cukup luas dikarenakan adanya alih fungsi
lahan menjadi areal perkebunan dan juga permasalahan batas
wilayah.
Desa Rasau Jaya Tiga sebelum adanya kegiatan patroli
terpadu karhutla sangat sering terjadi karhutla, dikarenakan
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tatacara dalam
melakukan pengelolaan lahan. Sejak adanya kegiatan patroli
terpadu karhutla di desa tersebut, prilaku masyarakat dalam
kegiatan pengelolaan lahan
mulai berubah dikarenakan
kesadaran masyarakat mulai
muncul, dan karena banyak
dampak
buruk
yang
diakibatkan oleh tata cara
pengelolaan lahan yang
kurang
benar
sehingga
menyebabkan
kebakaran
hutan dan lahan yang
Foto 71. Pembagian leaflet tentang pencegahan
mengakibatkan
banyak
karhutla kepada masyarakat
kerugian.
9) Desa Pematang Tujuh
Desa Pematang Tujuh terletak Kecamatan Rasau Jaya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas
wilayah 30 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.471 jiwa.
Pada tahun 2015 Desa Pematang Tujuh mengalami kejadian
kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan desa tersebut
diselimuti kabut asap hingga banyak sekolah yang diliburkan.
Desa Pematang Tujuh salah satu daerah yang sangat rawan
terjadinya karhutla sebelum diadakannya kegiatan patroli
terpadu, ditambah lagi percepatan perubahan alih fungsi lahan
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menjadi areal perkebunan. Namun setelah adanya kegiatan
patroli terpadu karhutla, jumlah kejadian kebakaran hutan dan
lahan dapat ditekan, karena mulai muncul kesadaran dari
masyarakat desa tersebut akan bahaya yang disebabkan oleh
kejadian karhutla.
10) Desa Punggur Kecil
Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten
Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah
80.846 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 14.276 jiwa. Desa
Punggur Kecil memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan yang
sangat sering terjadi dikarenakan banyaknya lahan tidur dan
petani jagung yang membuka lahan dengan cara membakar.
Sebelum
adanya
kegiatan patroli terpadu
karhutla, masyarakat dan
petani Desa Punggur Kecil
sebagian besar membuka
lahan
dengan
cara
membakar
dikarenakan
cara tersebut sangat mudah
dan murah karena abunya
bisa
digunakan
pupuk
tanaman jagung, hal inilah
yang menyebabkan banyak
Foto 72. Pembagian leaflet tentang pencegahan
kebakaran lahan dan hutan.
karhutla kepada masyarakat
Setelah
diadakannya
kegiatan patroli terpadu, kejadian karhutla didesa tersebut
sedikit berkurang dikarenakan masyarakat sudah tahu tatacara
pengelolaan lahan yang benar dan dampak apa yang dapat
ditimbulkan akibat pembakaran yang tidak terkendali.
11) Desa Sungai Asam
Desa Sungai Asam terletak di Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas
wilayah 28.248 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 14.329
jiwa. Desa Sungai Asam mempunyai riwayat kebakaran yang
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tinggi dikarenakan banyak lahan tidur yang tidak dikelola dengan
baik serta mata pencaharian petani disana adalah menanam
jagung lokal yang dilakukan musiman.
Sebelum adanya kegiatan patroli terpadu karhutla di Desa
Sungai Asam, kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla
sangat minim sehingga terus melakukan kegiatan pegelolaan
lahan dengan cara dibakar namun setelah adanya patroli
terpadu beberapa waktu lalu, sebagian masyarakat mulai sadar
dan mulai mengurangi aktifitas pembakaran lahan dalam
kegiatan penyiapan lahan di desa mereka.
12) Desa Mekar Sari
Desa Mekar Sari terletak di Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi kalimantan Barat memiliki luas
wilayah sebesar 74 km² dengan jumlah penduduk sebanyak
12.665 jiwa. Memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan yang
cukup memprihatinkan pada tahun 2015 yang menyebabkan
wilayah desanya tertutup kabut asap selama beberapa hari,
bahkan sampai mengganggu transportasi air di jalur kapuas.
Sebelum adanya patroli terpadu karhutla, sangat sering
sekali ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan di daerah
tersebut, namun setelah adanya kegiatan patroli terpadu di desa
tersebut, kebakaran hutan dan lahan sudah mulai berkurang. Hal
ini disebabkan karena masyarakat banyak yang takut untuk
membakar lahan dan ada juga yang mulai sadar akan bahaya dari
membakar hutan dan lahan.
13) Desa Madu Sari
Desa Madu Sari terlatak di Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki luas
wilayah sebesar 31.985,05 ha dengan jumlah penduduk
sebanyak 4.794 jiwa. Desa Madu Sari Memiliki Riwayat
Kebakaran Hutan dan Lahan yang sampai saat ini masih sering
terjadi dikarenakan sebagian besar wilayahnya adalah lahan
tidur yang tidak dikelola dengan baik dan juga maraknya alih
fungsi lahan untuk dijadikan areal perkebunan.
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Foto.

Sebelum adanya kegiatan patroli terpadu karhutla di desa
itu, warga melakukan kegiatan pembukaan lahan selalu dengan
cara dibakar dengan alasan biaya yang relatif murah serta hasil
yang memuaskan bila lahan mereka dibakar. Setelah adanya
Kegiatan patroli terpadu karhutla masih saja ditemukan warga
yang membuka lahan dengan
cara dibakar dengan alasan
tidak ada solusi lain yang
lebih murah dibandingkan
dengan membakar hanya
saja, kegiatan membuka
lahan dengan cara dibakar
dilakukan secara sembunyi –
sembunyi
agar
tidak
ketahuan oleh tim patroli
terpadu.

Pembagian leaflet tentang pencegahan karhutla
kepada masyarakat

a. Daops Ketapang
1) Desa Petai Patah
Desa Petai Patah terletak di Kecamatan Sandai, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Letaknya di pedalaman
Kabupaten Ketapang yang berbatasan dengan Kecamatan Hulu
sungai (dulunya bergabung dengan Kecamatan Sandai),
Kecamatan Sungai Laur dan Kecamatan Nanga Tayab. Jumlah
penduduk +17.802 jiwa. Desa Petai Patah sendiri memiliki total
luas 73.133 Km2.
Pembukaan lahan masyarakat dengan cara membakar di
Desa Petai Patah terjadi dengan dua kategori yaitu Sporadis dan
Budaya. Dimana yang bersifat Sporadis dilakukan secara acak
dan tidak memiliki tren waktu, hal ini berdampak jangka panjang
dan berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat budaya dilakukan
secara serentak sehingga menimbulkan hotspot dan asap yang
cukup besar. Pembukaan lahan dengan cara membakar bersifat
budaya yang menjadi kearifan lokal sering dikenal dengan istilah
7 (Tujuh) T yaitu (Tebas, Tebang, Tunu, Tugal, Tanam, Tuai dan
Tinggal).
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Hal yang menarik dari Desa Petai Patah adalah :
“Jangan Khawatir Perut Kosong”
Hal ini dikarenakan masyarakat desanya yang selalu ramah,
sebuah kebanggaan bagi warganya jika tamu bisa makan minum
dan menginap di rumahnya. Kopi adalah minuman khas dan tak
boleh tinggal di setiap pertemuan. Hal ini berkaitan dengan
budaya dan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan.
“Terbuka Untuk Hal Umum, Tertutup Untuk Hal Prinsip”
Berkaitan dengan hal prinsip (Adat, Syarat, Syara’/Agama)
mereka tidak main – main, apalagi berkaitan dengan pembukaan
lahan dengan cara membakar yang sudah menjadi adat tradisi
(kearifan lokal). Tidak cukup hanya dengan duduk dan
menyampaikan peraturan perundangan tentang larangan
pembakaran lahan.
Berdasarkan
hasil
patroli terpadu, masyarakat
Desa Petai Patah dapat
dibagi menjadi tiga golongan,
yaitu masyarakat yang tahu,
mampu dan mau dalam
kegiatan dalkarhutla. Untuk
itu diperlukan pendalaman
lebih lanjut tentang karakter
dan
kebiasaan
masyarakatnya
agar
pencegahan
Kebakaran
Foto 73. Sosialisasi mengenai dampak dan peraturan
terkait pembakaran hutan dan lahan melalui patroli
Hutan dan Lahan dapat
berhasil guna dan optimal.
2) Desa Sukakarya
Desa Sukakarya berada di wilayah Kecamatan Marau yang
merupakan kecamatan tertua di kabupaten Ketapang khususnya
di sebelah selatan. Luas wilayah kecamatan Marau bedasarkan
Perda No 11 tahun 2003 yaitu 1.234,95 KM persegi yang terdiri
dari 10 desa yaitu Planjau, Karya Baru, Blaban, Runjai Jaya, Suka
Karya, Riam Batu Gading, Ratu Payung Dua, Randai dan
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Rangkung. Jumlah penduduk di Kecamatan Marau adalah 13.061
jiwa.
Potensi perekonomian masyarakat Kecamatan Marau
meningkat dangan ada nya investor pekebunan, dimana
masyarakat sudah memiliki pekebunan secara pribadi yang
bekerjasama dengan koperasi. Dengan ada investor masuk ke
Kecamatan Marau terjalin kemitraan pengolahan hasil
perkebunan milik masyarakat. Hal yang menarik di Kecamatan
Marau adalah adanya kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi
tradisi membakar dengan cara berpindah khususnya suku dayak
yang bertempat tinggal di desa Pelanjau dan Rangkong. Di sisi
lain khususnya Desa Sukakarya, sebagian masyarakatnya sudah
tidak disibukan lagi dengan cara berladang ataupun bertani,
mereka sangat fokus dengan pekerjaan di perkebunan sawit.
3) Desa Sungai Besar
Pada dasarnya masyarakat Desa Sungai Besar menyambut
baik dengan adanya kegiatan patroli terpadu karena mereka
merasa aman. Sebagian kecil masyarakat Sungai Besar
mempunyai kebun karet dan sawit dan sebagian besar bertani
dan berladang sehingga mereka terbantu untuk mengingatkan
oknum yang jahil serta tidak bertanggung jawab yg sering
melakukan pembakaran.
Akan
tetapi
masyarakat juga merasa
gelisah
dengan
adanya
larangan membakar karena
jika
petai
tidak
membersihkan
lahan
pertanian dengan cara di
bakar maka hama yang ada
dilahan pertaniannya tidak
hilang dan mati. Solusi yang
tepat sangat dibutuhkan
Foto 74. Pengecekan lokasi sumber air pada areal
gambut oleh tim patroli terpadu
oleh masyarakat Sungai
Besar ini.
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Di Desa Sungai Besar banyak terdapat lahan gambut dan
terdapat kanal yang pengelolaannya kurang baik dan dilengkapi
dengan klep/pintu air yang tidak dirawat sehingga berkarat
apabila hari hujan maka air nya akan lancar turun ke laut tidak
sempat bertahan lama di kawasan gambut tersebut.
4) Desa Simpang Tiga
Nama Desa Simpang Tiga merupakan nama baru yang
diambil dari pertemuan tiga arah, yaitu dari arah Kabupaten
Ketapang, dari arah Sei Kelik dan terakhir dari arah Kecamatan
Sukadana. Dahulu disaat Desa ini masih bergabung dengan
Kabupaten Ketapang bernama Desa Siduk.
Masyarakat di Desa
Simpang Tiga ini dahulu
bermata
pencaharian
sebagai penebang kayu.
Dengan
maraknya
pemberantasan para illegal
loging oleh Pemerintah
Pusat maupun Daerah, maka
masyarakat beralih profesi
menjadi pedagang maupun
petani.
Disaat
Patroli
terpadu
belum
dilakukan
di
Foto 75. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan
Desa
Simpang
Tiga,
lahan kepada generasi muda di lokasi patroli terpadu
melalui pembagian poster
masyarakat masih membuka
lahan
dengan
cara
membakar, seperti yang terjadi pada awal Tahun 2016 yaitu di
lahan transmigrasi. Masyarakat membakar lahan yang baru
dibuka sehingga memunculkan titik panas (hotspot) selama tiga
hari berturut-turut yang terpantau oleh satelit. Setelah di cek ke
lapangan ternyata memang terdapat kebakaran yang cukup
besar. Sosialisasi massal dilakukan dengan melibatkan aparat
desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Dinsosnakertrans dan
Manggala Agni. Masyarakat transmigrasi meminta agar
diberikan peralatan pemotong kayu yang besar agar bisa
dimanfaatkan. Masyarakat juga meminta solusi tentang
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pembukaan lahan tanpa bakar. Pihak Dinsosnakertrans pun
memberikan bantuan peralatan yang diminta oleh masyarakat,
sedangkan penyuluhan tentang pembukaan lahan pertanian
sudah dilaksanakan oleh pihak Penyuluh Pertanian.
Masyarakat Desa Simpang Tiga menyambut baik tentang
adanya kegiatan Patroli Terpadu oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dikarenakan dapat menekan risiko
kebakaran di Kabupaten Kayong Utara pada Umumnya dan Desa
Simpang Tiga pada Khususnya.
5) Desa Tanjung Pasar
Desa Tanjung Pasar terdiri dari Dusun Saebar dan Dusun
Benuang. Luas desa 11.000 Ha. Masyarakat Desa Tanjung Pasar
sangat antusias dengan kedatangan tim Patroli Terpadu
Manggala Agni. Berdasarkan hasil survei Patroli Terpadu, Desa
Tanjung Pasar memiliki tingkat pendapatan masyarakat yg kami
golong menjadi 3 tingkatan sebagai berikut:
1. Bawah (Bertani, Berladang, Mencari Ikan)
2. Menengah (Karyawan Perusahaan, penyewaan kantor toko
dan berdagang)
3. Atas (Memiliki Kebun, Sawit, Kendaraan Bongkar
Muat/Truck/PickUp, Exavator)
Sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Pasar paham
dengan kebakaran hutan dan lahan karena sebagian dari mereka
pula merasakan dampak yang yang sangat signifikan yaitu
susahnya mencari ikan.
6) Desa Sekucing Labai
Sekucing labai adalah sebuah desa yang terletak di
Kecamatan Simpang Hulu di Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat. Letaknya di pedalaman Kabupaten Ketapang
yang berbatasan dengan Kab. Sanggau. Mayoritas masyarakat
Desa Sekucing Labai adalah suku Dayak. Pembukaan lahan
dengan cara membakar di Desa Sekucing Labai terjadi dengan
dua kategori yaitu sporadis dan budaya. Secara sporadis
dilakukan secara acak dan tidak memiliki tren waktu, hal ini
berdampak jangka panjang dan berkelanjutan. Sedangkan yang
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bersifat budaya dilakukan secara serentak sehingga
menimbulkan hotspot yang serentak dan asap yang cukup besar.
Pembukaan lahan dengan cara membakar bersifat budaya yang
menjadi kearifan lokal bagi suku dayak atau pedalaman, sering
dikenal dengan istilah 7 (Tujuh) T yaitu (Tebas, Tebang, Tunu,
Tugal, Tanam, Tuai dan Tinggal).
Dan di desa sekucing labai masih mempercayai adat
istiadat nenek moyang mereka. Sebelum melakukan pembukaan
lahan secara membakar masyarakat mengadakan acara adat
untuk memohon ijin kepada Sang Jubata (Tuhan). Ketika saatnya
membakar mereka mulai mengumpulkan masyarakat atau
warga setempat untuk menjaga api ketika membakar yang
terdiri paling sedikit 20 orang.
7) Desa Kemboja
Desa Kemboja adalah Desa yang berbatasan dengan Desa
Satai Lestari dan Desa Teluk Batang, Desa Kemboja tidak bisa
ditempuh melalui darat. Dari Desa Teluk Batang perlu
penyemberangan menggunakan perahu air menuju Desa
Kemboja.
Selama tim melakukan Patroli Terpadu di Desa Kemboja,
hal yang menarik adalah keantusiasan masyarakat Desa Kemboja
untuk mendukung kegiatan Patroli Terpadu tersebut.
Masyarakat dan pihak Desa Kemboja mengucapkan banyak
terima kasih atas hadir nya tim patroli ke desa tersebut dan bisa
bekerja sama dengan masyarakat melalui bidang pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.
Selama pelaksanaan kegiatan patrol terpadu di Desa
Kemboja, dilakukan sosialisasi dengan masyarakat dan
memberikan diberikan penyadartahuan tentang pembukaan
lahan tanpa membakar.
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Dengan adanya tim patroli terpadu ke Desa Kemboja dari
pihak desa khususnya Kepala Desa Kemboja meminta untuk
melakukan
pembentukan
Masyarakat Peduli Api
Dari keterangan
pihak Desa Kemboja, tim
MPA sudah terbentuk lama
tetapi
belum
pernah
melakukan
pelatihan
pengendalian
kebakaran
hutan dan lahan dari pihak
dinas yang terkait.
Foto 76. Pembagian poster kepada masyarakat di lokasi
patroli terpadu yang dijumpai di jalan

8) Desa Seponti Jaya
Desa Seponti Jaya awalnya adalah daerah transmigrasi
tahun 1983 dimana pada saat itu masih bergabung dengan
Kabupaten Ketapang. Setelah pemekaran daerah, saat ini Desa
Seponti Jaya tergabung ke Kabupaten Kayong Utara (KKU).
Masyarakat Desa Seponti Jaya dari dulu sampai sekarang
masih menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun.
Seiring waktu dan dengan berkembangnya perekonomian di
Desa Seponti Jaya, masyarakat beralih profesi menjadi
pedagang.
Masyarakat Desa Seponti Jaya sebelum adanya patroli
terpadu, dalam sistem bertani dan berkebun dalam pembukaan
lahan masih menggunakan cara dengan membakar, sehingga
pada saat musim berladang atau akan tanam padi selalu
terdapat titik panas (hotspot). Selain itu juga masih banyak
didapati lahan - lahan tidur yg sudah ada pemilik tapi tidak di
garap, sehingga apabila memasuki musim kemarau sering
terbakar dan memunculkan hotspot.
Dengan adanya kegiatan patroli terpadu yang dilakukan
dengan cara melakukan sosialisasi dan anjangsana, masyarakat
mulai mengerti dan memahami akan dampak yang diakibatkan
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dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Masyarakat Desa
Seponti Jaya sangat antusias dengan adanya tim patroli terpadu
selain bisa berbagi pengetahuan juga menjalin tali silaturahmi
dengan masyarakat Desa seponti Jaya.
b. Daops Sintang
Pelaksanaan patroli terpadu di wilayah kerja Daops
Sintang, Kalimantan Barat mencakup 15 posko desa yang
dilaksanakan mulai bulan Juli dan berakhir pada bulan November
2017. Adapun deskripsi masing-masing posko desa sebagai
berikut :
1) Desa Nanga Sejirak
Luas wilayah Desa Nanga Sejirak, Kecamatan Ketungau
Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat 109,85 km2
atau 10.985 ha dengan jumlah penduduk Desa Nanga Sejirak
1.268 jiwa.
Desa Nanga Sejirak berjarak ± 60 km dari kota Kabupaten
Sintang. Desa yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam
areal konsensi Hutan Tanaman Industri ini pernah melakukan
pemekaran menjadi dua desa, yaitu menjadi Desa Nanga Sejirak
(Desa induk) dan Desa Baung Sengatap. Desa Nanga Sejirak
mempunyai penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai
petani/peladang yang masih melakukan pembukaan dan
pengolahan lahan pertanian secara tradisional dengan cara
dibakar. Desa Nanga Sejirak merupakan salah satu desa kategori
rawan karhutla sehingga
pada tahun 2017 ini menjadi
salah satu desa yang menjadi
sasaran kegiatan Patroli
Terpadu.
Secara
gambaran
umum, kejadian kebakaran
di wilayah Desa Nanga
Sejirak yang kemudian oleh
satelit di tangkap menjadi
Foto 77. Pembagian spanduk kepada masyarakat petani
kelapa sawit tentang larangan membakar hutan dan
hotspot hanyalah sebatas
lahan
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pembukaan lahan pertanian oleh warga desa. Belum pernah
ditemukan kejadian kebakaran yang terkategori kebakaran besar
di wilayah Desa Nanga Sejirak. Sebelum melakukan pembukaan
lahan dengan cara dibakar, wargapun selalu memberitahukan
kepada perangkat desa setempat dan juga kepada pihak
perusahaan. Begitu juga dengan teknis pembukaan lahan.
Pembuatan sekat bakar begitu diperhatikan oleh warga, agar api
tidak merembet keluar areal pembakaran. Kegiatan pembakaran
pun selalu dilakukan bergilir, antara salah satu warga dan lainnya
secara bergantian setiap harinya. Pembakaran lahan juga selalu
dilakukan secara bergotong royong, agar fungsi pengamatan
terhadap api supaya tidak merembet keluar areal pembakaran
lebih maksimal. Meskipun demikian, Tim Patroli terpadu secara
terus menerus memberikan infomasi serta sosialisasi kepada
warga tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga
bahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan
dan lahan. Tim Patroli Terpadu juga terus berusaha agar
masyarakat bisa secara perlahan-lahan untuk meninggalkan
praktek pembukaan lahan dengan cara di bakar dan beralih ke
pembukaan lahan dengan cara yang lebih modern dan tentunya
lebih aman dan ramah lingkungan.
2) Desa Setungkup
Desa Setungkup berada dalam wilayah Kecamatan
Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
dengan luas wilayah 157,00 km2 atau 15.700 Ha. Jumlah
Penduduk Desa Setungkup 1.154 Jiwa.
Sebagian besar penduduk Desa Setungkup berprofesi
sebagai petani/berladang dan karyawan perusahaan. Kegiatan
bertani dan berladang masih dilakukan warga secara tradisional
dengan membuka lahan baru secara membakar lahan lama yang
sudah ada. Karena kondisi ini inilah menjadikan Desa Setungkup
merupakan salah satu desa yang termasuk dalam kategori desa
rawan karhutla dan menjadi target kegiatan patroli terpadu
tahun 2017. Secara umum, kejadian kebakaran lahan yang
terpantau oleh satelit di daerah wilayah Desa Setungkup
merupakan hasil dari pembukaan lahan yang dilakukan oleh
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warga
sekitar
untuk
keperluan
pertanian
(menanam padi). Kegiatan
pembukaan lahan dengan
cara dibakar yang dilakukan
oleh warga pun selalu
disampaikan
kepada
perangkat desa setempat
dan juga kepada pihak
perusahaan
yang
bersinggungan
langsung
Foto 78. Pembagian poster kepada masyarakat di lokasi
dengan lahan yang di bakar
patroli terpadu tentang larangan membakar hutan dan
oleh masyarakat. Teknis
lahan
pembukaan lahan selalu
disertai dengan pembuatan sekat bakar agar api tidak merembet
keluar dari areal pembakaran. Kegiatan pembakaran juga
dilakukan bergiliran dan bergotong royong oleh warga untuk
mengantisipasi api yang menjalar keluar lahan yang akan di
tanam.
Kegiatan Patroli Terpadu yang difasilitasi oleh Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh
Manggala Agni dan Intansi terkait merupakan salah satu
kegiatan yang sangat tepat dalam rangka pencegahan secara dini
serta memberikan pemahaman tentang dampak dan bahaya dari
kebakaran hutan dan lahan.
Pada pelaksanaan Patroli terpadu tim seringkali terkendala
dengan penerimaan oleh warga sekitar dikarenakan kurangnya
informasi dan ketidaktahuan warga akan tujuan dari kegiatan
patroli terpadu yang akan dilakukan di daerah tersebut,
meskipun tim telah melakukan koordinasi dengan pihak desa
jauh hari sebelum akan dilakukan kegiatan tersebut. Namun,
seiring berjalannya waktu dan semakin seringnya tim melakukan
sosialisasi dan melakukan pertemuan-pertemuan yang
difasilitasi oleh pihak desa setempat sehingga maksud dan
tujuan dari tim bisa dipahami oleh warga desa. Dengan begitu
sikap dan perlakukan warga terhadap tim berubah. Hal paling
penting adalah mulai tumbuhnya kesadaran warga sekitar akan
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bahaya yang ditimbulkan dari Kebakaran Hutan dan Lahan dan
meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Setungkup akan
pentingnya memelihara dan menjaga hutan serta lingkungan
sekitar. Para warga desa juga akan perlahan-lahan mulai beralih
dari melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan
cara yang lebih modern dan ramah lingkungan serta dengan
bantuan dari pihak-pihak intansi terkait secara khusus dan
pemerintah secara umum. Sehingga hutan dan alam di desa bisa
tetap lestari. “Pencegahan lebih baik dari pada pemadamaan”
3) Desa Sungai Maram
Desa Sungai Maram, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten
Sintang, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas 45,60 Km2 atau
4.560 Ha dengan jumlah Penduduk Desa Sungai Maram 1.462
Jiwa.
Desa Sungai Maram merupakan salah satu desa yang
terletak di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang,
Provinsi Kalimantan Barat, berjarak ± 40 km dari kota Sintang.
Desa Sungai Maram memiliki fenomena alam Bukit Luit dan
Bukit Rentap serta destinasi alam air terjun tujuh telaga pernah
melakukan pemekaran menjadi dua desa, yaitu Desa Sungai
Maram dan Desa Entalang. Desa Sungai Maram mempunyai
penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sawah.
Sebagian petani masih ada yang melakukan pembukaan lahan
pertanian dengan cara dibakar, menjadikan Desa Sungai Maram
kawasan rawan Karhutla dan menjadi target kegiatan patroli
terpadu 2017.
Secara gambaran umum, kejadian kebakaran yang terjadi
di Desa Sungai Maram merupakan kebakaran akibat aktivitas
pembukaan lahan pertanian oleh warga. Pembakaran lahan
dilakukan secara terkendali dengan pengawasan oleh perangkat
desa setempat. Dalam membakar, dibuat sekat bakatr agar api
tidak meluas dan merembet keluar dari area pembakaran yang
dilakukan oleh warga. Pembakaran dilakukan secara bersamasama dan bergiliran setiap warga setiap harinya, agar
pengamatan akan perluasan daerah pembakaran hutan bisa
lebih maksimal.
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Meskipun demikian tim patroli terpadu secara terus
menerus memberikan sosialisasi kepada warga tentang akibat
dan kerugian dari kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan
oleh warga. Tim pun secara perlahan berusaha agar masyarakat
mau beralih membuka lahan dengan cara yang lebih efektif yang
aman dan ramah lingkungan.

Foto 79.
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4) Desa Benua Kencana
Desa Benua Kencana terletak di Kecamatan Tempunak,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas
wilayah 52 Km2 atau 5.200 Ha dan jumlah penduduk 996 Jiwa
(±50 kepala keluarga).
Mayoritas penduduk sekitar bekerja sebagai petani dan
berkebun. Desa Benua Kencana memiliki 3 dusun yaitu Dusun
Layang Mentari, Dusun Balai Penembah dan Dusun Balai
Temenggung. Desa Benua Kencana sangat rawan dari kebakaran
hutan dan lahan khususnya di desa Riam Batu yang berada tepat
di bawah kaki bukit saran. Dengan hadirnya tim patroli terpadu
di wilayah Benua Kencana, warga sekitar sangat menduk ung
dengan adanya patroli yang akan dilaksanakan.
Dengan
adanya
kegiatan patroli terpadu yang
dilaksanakan oleh anggota
Manggala Agni, TNI dan
POLRI masyarakat sekitar
mulai mengerti
tentang
bahaya kejadian karhutla
yang terjadi pada saat musim
kemarau. Masyarakat sudah
mulai sadar untuk tidak
melakukan
pembakaran
Sosialisasi secara door to door ke rumah warga
secara sembarangan dan
di lokasi patroli terpadu
pada saat intensitas panas
tinggi. Demikian penjabaran kegiatan patroli terpadu yang
dilaksanakan di Desa Benua Kencana dan di Desa sekitarnya. Dari
awal tim patroli terpadu masuk ke Desa, masyarakat desa
menyambut dengan baik dan kerjasama tim patroli terpadu

dengan masyarakat berjalan dengan lancar dan sangat
mendukung untuk meminimalisir kejadian karhutla yang sering
terjadi pada saat musim kemarau.
5) Desa Rarai
Desa Rarai terletak di Kecamatan Sungai Tebelian,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas
wilayah 36,8 Km2 atau 3.680 ha. Jumlah Penduduk Desa Rarai
sebanyak 1.518 Jiwa, dengan jumlah laki-Laki 787 Jiwa dan
perempuan 731 Jiwa.
Desa Rarai merupakan salah satu desa atau daerah
transmigrasi dimana penduduknya berasal dari daerah Jawa
Tengah dan Jawa Timur dengan mata pencaharian sebagian
besar menjadi petani sawit dan ada juga yang menggarap sawah.
Sebagian kecil masyarakat Desa Rarai asli setempat masih
membuka lahan dengan cara membakar namun masih dengan
prinsip kehati-hatian sesuai yang diajarkan oleh pendahulu
mereka. Ini dapat dibuktikan dengan pembuatan sekat bakar
saat pembakaran serta dilakukan pada saat sore hari karena
pertimbangannya dengan sore hari kelembabannya tinggi.
Banyak perubahan positif dalam pembukaan lahan baik itu
penduduk lokal maupun penduduk transmigrasi. Perubahan
tersebut antara lain :
a. Sebelum adanya patroli terpadu
• Belum ada satuan tugas bencana di Desa Rarai
• Belum terkoodinir dengan baik dalam pembukaan lahan
• Tidak ada perhatian khusus terhadap kebakaran hutan
dan lahan
• Keberadaan Manggala Agni belum diketahui masyarakat
b. Sesudah adanya patroli terpadu
• Sudah terbentuk satgas bencana di Desa Rarai
• Pembukaan lahan terkoodinir dengan baik (secara bergilir,
koordinasi, dan kearifan lokal yang tetap dipertahankan
oleh warga)
• Pada musim kemarau/panas di dusun-dusun warga sangat
memperhatikan daerah rawan dan potensi kebakaran
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serta melakukan kegiatan antisipasi terjadinya kebakaran
hutan dan lahan dengan pemeliharaan embung air yang
sudah ada
• Sebagian besar penduduk di Desa Rarai sudah mengetahui
tugas dan fungsi dari Manggal Agni
6) Desa Sungai Buaya
Desa Sungai Buaya terletak di Kecamatan Kayan Hilir,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas
wilayah Desa Sungai Buaya 38 Km2 atau 3.800 ha. Jumlah
penduduk Desa Sungai Buaya 480 Jiwa.
Desa Sungai Buaya terdiri dari dua dusun yaitu Dusun
Sungai Buaya dan Dusun Sungai Getah yang pada umumnya
masyarakatnya menggantungkan hidupnya dengan cara
berladang. Secara geografis Desa Sungai Buaya terletak diantara
perbukitan yaitu bukit Payoun dan bukit Bang. Lereng bukit
Payoun dan bukit Bang memiliki tanah yang subur untuk
berladang dengan komoditi utama seperti lada, cabe, jagung dan
lain sebagainya. Hal inilah yang mendorong warga setempat
untuk berlomba-lomba membuka ladang dengan cara
merambah, menebang kemudian membakar hutan di sekitar
perbukitan dan ini berlangsung dari tahun ke tahun.
Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya
kebakaran hutan dan bencana asap di desa Sungai Buaya, tim
gabungan patroli terpadu yang terdiri dari anggota Manggala
Agni,
POLRI
dan
TNI
bekerjasama
melakukan
patroli ke dusun-dusun guna
memberikan
penyuluhan
dan pemahaman kepada
masyarakat
setempat
tentang bahaya karhutla,
dampak yang ditimbulkan
dan sanksi yang diberikan
apabila melanggar aturan
yang telah ditetapkan baik
Foto 80. Sosialisasi tentang pencegahan kebakaran
hutan dan lahan kepada masyarakat yang sedang
berupa
denda
maupun
beraktivitas di ladang
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berupa hukuman penjara. Kejadian yang menarik selama patroli
adalah timbulnya berbagai asumsi negatif, kecemasan dan
ketakutan yang berlebihan pada saat kehadiran pertama kali tim
patroli terpadu pertama kali. Banyak masyarakat setempat yang
menutup pintu rumah mereka, bahkan ada sebagian warga yang
lari terbirit-birit pada saat tim menghampiri mereka yang sedang
berada diladang mereka, namun setelah tim memberikan
penjelasan, pemahaman serta maksud dan tujuan barulah
perlahan-lahan masyarakat mulai bisa menerima dan
memahami maksud kedatangan tim patroli terpadu. Seiring
berjalannya waktu, setelah tim melakukan patroli terpadu di
desa Sungai Buaya dan Desa-desa sekitarnya. Semakin nampak
dan terlihatnya kesadaran masyarakat akan dampak dan bahaya
kebakaran hutan dan lahan dengan berkurangnya penebangan
dan perambahan hutan yang ditandai dengan menurunnya
jumlah hotspot di desa Sungai Buaya dan desa-desa sekitarnya.
7) Desa Nanga Tebidah
Desa Nanga Tebidah masuk dalam wilayah Kecamatan
Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Luas
Wilayah Desa Nanga Tebidah 20,50 Km2 atau 2.050 Ha, dengan
jumlah penduduk Desa Nanga Tebidah 907 Jiwa.
Kebakaran di Desa Nanga Tebidah ini hampir dipastikan
ada setiap tahunnya walaupun jumlahnya tidak separah desa
sekitarnya dikarenakan sebagian warga sudah berkebun karet
dan hanya sebagian saja yang berladang itu pun sebagian besar
dikelola dalam kurun 2 sampai 3 tahun yang masyarakat
menyebutnya dengan tempalai yaitu ladang yang dikelola tanpa
membuka lahan baru dalam kurun waktu tertentu dan setelah
kegiatan berladang kebanyakan warga menanamnya dengan
karet atau tanaman buah-buahan lainnya.
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Sebelum
kegiatan
patroli terpadu berjalan para
aparat
desa
bersama
Koramil dan Polsek Kayan
Hulu telah menghimbau
kepada masyarakat tentang
bahaya
dan
dampak
karhutla dan para aparat
terkait sangat bersyukur
dengan adanya kegiatan
Foto 81. Pembagian dan pemasangan poster larangan
patroli terpadu ini, aparat
membakar kepada masyarakat
seakan mendapat angin
segar untuk lebih bisa
menjelaskan kepada Masyarakat tentang bahaya dan dampak
karhutla. Hal yang menarik dari kegiatan patroli terpadu ini, tim
terutama anggota agni dapat merasakan pahit dan derita terkait
akses jalan menuju ke Desa Nanga Tebidah dari atau menuju
Kabupaten Sintang.
Di awal kegiatan tim patroli terpadu melihat kecemasan
dan kegeliasahan masyarakat yang belum mengetahui dan
memahami tujuan dari kegiatan patroli terpadu ini. Ada sebagian
warga yang menghindar, lari atau sengaja mengelak dengan
berbagai alasan. Apalagi warga melihat tim yang terdiri dari
Anggota Manggala Agni, TNI, POLRI dan masyarakat. Warga
kemungkinan khawatir dan takut akan di tangkap atau
dipidanakan. Setelah mengetahui tujuan dari patroli terpadu ini.
Masyarakat lebih memahami bahaya karhutla, tim juga langsung
memberikan sosialisasi ke rumah-rumah warga, ke kebun dan
ladang milik warga setempat. Setelah adanya kegiatan patroli
terpadu ini, tim melihat pola perubahan pada masyarakat, dari
yang biasa membakar secara individu ataupun dengan luasan
yang besar, kini mulai dengan cara bergotong royong atau
berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait, walaupun
tim tidak bisa mengubah cara kebiasaan masyarakat yang telah
mengakar membuka lahan dengan membakar, setidaknya tim
dapat mengurangi jumlah kebakaran dan jumlah titik hotspot.
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8) Desa Nanga Libau
Desa Nanga Libau terletak di Kecamatan Sepauk,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas
wilayah 57,76 Km2 atau 5.776 ha. Jumlah Penduduk Desa Nanga
Libau 1823 Jiwa.
Masyarakat Desa Nanga Libau bermata pencaharian
majemuk seperti petani karet, petani sawit, berladang,
bersawah, penambang emas dan masih banyak lagi. Namun
secara umum hampir rata-rata masyarakat masih menerapkan
sistem ladang berpindah selain ada yang bertani (persawahan).
Kebakaran hutan dan lahan di Desa Nanga Libau terjadi
karena masih banyak masyarakat yang membersihkan lahan
pertaniannya dengan cara membakar. Kearifan lokal di desa
tersebut yang masih membiasakan membersihkan lahan dengan
membakar serta minimnya sosialisasi aturan terkait larangan
membuka lahan dengan cara membakar menjadi faktor
maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu
juga tidak tersedianya lahan untuk persawahan secara merata di
tiap tiap dusun desa tersebut sehingga masyarakat harus
membuka lahan baru untuk berladang pada lahan yang berbukit.
Fenomena yang terjadi ketika tim patroli terpadu yang terdiri
dari anggota Manggala Agni, Koramil Sepauk, Polsek Sepauk
serta perangkat desa terkait, untuk pertama kalinya kelapangan.
Semua penambang emas tanpa izin (PETI) lari dan menghentikan
aktivitas menambangnya, warga mengira tim patroli terpadu
akan melakukan rajia PETI. Bahkan telah beredar isu bahwa telah
ada masyarakat penambang yang tertangkap. Menyingkapi hal
tersebut, tim patroli terpadu berinisiatif mengumpulka n
perwakilan masyarakat untuk mendengar secara langsung
maksud dan tujuan tim patroli terpadu karhutla. Kades Nanga
Libau pun memfasilitasi acara tersebut. Setelah diberikan
penjelasan dan pemahaman masyarakat untuk mendengar
secara langsung maksud dan tujuan tim patroli terpadu untuk
melakukan kegiatan pendataan lahan siap bakar, lokasi rawan
karhutla serta mensosialisasikan aturan larangan membuka
lahan dengan cara membakar dari secara resmi di forum maupun
door to door kepada masyarakat yang dijumpai. Setelah sekian
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bulan melakukan patroli terpadu, akhirnya kejadian kebakaran
hutan dan lahan di desa Nanga Libau mampu ditekan. Hal ini
berhasil berkat kerja sama aparatur desa, tim patroli terpadu
dan masyarakat yang sudah paham dengan aturan yang sudah
disampaikan. Hal ini terbukti dengan titik hotspot yang sangat
jauh menurun dibandingkan tahun lalu. Masyarakat pun
mengucapkan banyak terima kasih kepada tim patroli patroli
terpadu karena telah mau datang dan menyampaikan informasi
yang bermanfaat bagi masyarakat terkait karhutla.
9) Desa Nanga Ella
Desa Nanga Ella terletak di Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten
Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Luas Wilayah Desa Nanga Ella
56,39 Km2 atau 5.639 ha. Jumlah penduduk 1.941 jiwa.
Desa Nanga Ella Hilir terletak di Kabupaten Melawi dan
diapit oleh kedua sungai yaitu Sungai Melawi dan Sunga Ella,
meskipun desa ini memiliki sungai Ella yang begitu jernih dan
bersih tapi masyarakat tidak bisa memanfaatkan air dari sungai
tersebut untuk keperluan mandi atau pun cucu. Hal ini
disebabkan karena air dari Sungai Ella terdapat kandungan
uranium yang cukup tinggi sehingga berbahaya bagi kesehatan
jika dikonsumsi.
Desa Nanga Ella Hilir hampir dipastikan setiap tahun terjadi
karhutla. Hal ini disebabkan aktivitas penduduk atau warga desa
tersebut yang hampir seluruhnya memiliki cara bertani
tradisional yang pembersihan lahannya dengan cara membakar.
Penduduk Desa Nanga Ella
memiliki ikatan masyarakat
tradisional yang sangat kuat.
Hal ini dapat dilihat pada
saat
pengolahan
lahan
pertanian penduduk saling
membantu
dan gotong
royong. Meski pertanian
tradisional merupakan mata
pencarian utama, warga Ella
Foto 82. Warga Desa Nanga Ella menerima kedatangan
Hilir juga memiliki mata
tim patoli terpadu dengan baik

124

pencaharian utama setalah bertani yaitu menambang emas,
tambang emas di desa ini cukup populer dan banyak dilakuka n
warga untuk menunjang penghasilan.
Kejadian yang tejadi selama terpadu hampir semua
kejadian yang terjadi selama terpadu di desa Nanga Ella Hilir
adalah kejadian yang sangat istimewa. Di desa ini, warga sangat
antusias menerima atau menyambut kegiatan terpadu bagi
warga penyuluhan dan informasi yang disampaikan anggota
Manggala Agni dan tim sangat berguna bagi masyarakat untuk
kemajuan pertanian di masa yang akan datang.
10) Desa Keberak
Desa Keberak terletak di Kecamatan Belimbing Hulu,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah
52,48 km2 atau 5.248 ha. Jumlah penduduk Desa Nanga Keberak
berjumlah 1.250 dengan mata pencaharian bertani karet,
tukang, dan bekerja di lahan perkebunan kelapa sawit. Desa
Nanga Keberak tidak pernah mengalami bencana kebakaran
hutan yang besar, namun selama ini hotspot selalu terpantau di
Desa Nanga Keberak. Berdasarkan pengamatan tim patroli
terpadu di lapangan, masyarakat desa Nanga Keberak tidak
pernah melakukan pembukaan lahan yang luas, dalam rangka
mencegah meluasnya karhutla dan bencana asap. Manggala
Agni bersama TNI dan POLRI berkerja sama melakukan patroli
terpadu hingga ke dusundusun untuk memberikan
pemahaman
kepada
masyarakat tentang bahaya
karhutla,
undang-undang
terkait larangan, ancaman
hukuman
penjara
dan
denda,
serta
dampak
kebakaran dari berbagai
aspek.
Hal yang menarik
selama
tim melaksanakan
Foto 83. Tim patroli terpadu melakukan sosialisasi
patroli terpadu di desa
tentang larangan membakar hutan dan lahan kepada
masyarakat
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Nanga Keberak adalah pada saat awal melaksanakan patroli,
timbul berbagai asumsi negatif dan kecemasan masyarakat akan
kehadiran tim patroli terpadu. Setelah tim memberikan
penjelasan, pemahaman dan arahan serta sosialisasi bahaya
karhutla, perlahan lahan masyarakat mulai bisa menerima dan
memahami akan maksud dan tujuan tim. Setelah melaksanakan
patroli terpadu di Desa Nanga Keberak dan Desa sekitarnya,
semakin terlihat meningkatnya kesadaran masyarakat akan
dampak dan bahaya karhutla dengan menurunnya jumlah
hotspot di Desa Nanga Keberak dan desa sekitarnya.
11) Desa Balai Sebut
Desa Balai Sebut terletak di Kecamatan Jangkang,
Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah
desa 87,27 km2 atau 8.727 ha. Jumlah Penduduk Desa Balai
Sebut (2016) 3.620 jiwa.
Desa Balai Sebut merupakan Kecamatan dengan tingkat
deteksi hotspot (titik panas) tertinggi di Kabupaten Sanggau. Hal
ini dikarenakan masih bergantungnya masyarakat setempat
dengan sektor petanian dan pola pembukaan lahan dengan cara
membakar yang sudah menjadi tradisi adat setempat. Kejadian
kebakaran hutan dan lahan menjadi permasalahan setiap
tahunnya di Desa Balai Sebut khususnya saat musim kemarau
dan musim berladang masyarakat. Seperti yang dikatakan Kepala
Desa Balai Sebut, Bapak Mikael Riduan Mariadi, kejadian
kebakaran hutan dan lahan ini di sebabkan oleh kelalaian
masyarakat dalam membakar membuka lahan. Salah satu
kebakaran terjadi di bulan Agustus 2015 berlokasi di Dusun
Emporas, Desa Balai Sebut dengan luas ± 8 ha.
Kesadaran masyarakat Desa Balai Sebut terkait kebakaran
hutan dan lahan masih sangat minim melihat tidak adanya
pengawasan dalam melakukan pembakaran membuka lahan.
Oleh karena itu Tim Patroli terpadu terus melakukan sosialisasi
rutin terkait kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat
mencangkup seluruh Dusun di Desa Balai Sebut. Lokasi Dusun
yang bervariasi dari perbukitan sampai seberang sungai menjadi
pengalaman khusus bagi Tim Patroli Terpadu Desa Balai Sebut.
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Patroli Terpadu di Desa Balai Sebut dapat diterima oleh
masyarakat dan berhasil ikut serta dalam beberapa kegiatan
adat, yaitu makan bersama dan penanaman padi secara
tradisional.
12) Desa Marita
Desa Marita terletak di Kecamatan Parindu, Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Desa Marita
68,88 km2 atau 6.888 ha. Jumlah penduduk Desa Marita (data
tahun 2016) 2.116 jiwa.
Desa Marita merupakan desa yang mayoritas penduduk
bertani dan berkebun, yaitu padi, jagung, sawit dan karet.
Masyarakat Desa Marita sebagian besar masih memegang tradisi
setempat yaitu membuka lahan dengan cara membakar.
Kelalaian dalam pembukaan lahan secara membakar sehingga
menyebabkan kebakaran yang tidak diinginkan menjadi masalah
utama Desa Marita di musim kemarau. Oleh karena itu aparat
Desa Marita sangat mengapresiasi kegiatan Patroli Terpadu yang
memfokuskan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan
lahan.
Fenomena menarik yang Tim Patroli rasakan adalah
terbentuknya kesadaran masyarakat setempat Desa Marita
terkait kebakaran hutan dan lahan perlahan-lahan seiring
adanya kegiatan patroli terpadu. Tim melakukan sosialisasi rutin
dan pendekatan yang diterima masyarakat Desa Marita untuk
bersama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Masyarakat Desa
Marita
saling
mengingatkan
untuk mencegah
karhutla
serta
waspada karhutla
melalui obrolan–
obrolan di luar
kegiatan Patroli
Terpadu.
Tim
Foto 84. Tim patroli terpadu berinteraksi dengan
juga
mengikuti
masyarakat yang sedang beraktivitas di kebun
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kegiatan adat masyarkat Desa Marita yaitu menanam padi
secara tradisional (nugal).
13) Desa Upe
Desa Upe terletak di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau,
Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah Desa Upe 118,82
km2 atau 11.882 ha. Jumlah Penduduk Desa Upe (data tahun
2016) 2.486 jiwa.
Desa Upe memiliki sejarah kebakaran hutan dan lahan
setiap tahun nya khusus pada musim kemarau dan musim
berladang masyarakat setempat Desa Upe. Masyarakat Desa
Upe masih menerapkan pembukaan lahan dengan cara
membakar karena merupakan adat tradisi setempat. Salah satu
kejadian kebakaran hutan dan lahan berlokasi di Dusun Lanong,
Desa Upe, bulan Agustus 2016 yang merupakan kebakaran
perkebunan karet masyarakat dengab luasan ± 2 ha.
Fenomena menarik dari patroli terpadu di Desa Upe adalah
kekompakan para personil tim yaitu Manggala Agni, TNI, POLRI,
dan Masyarakat Desa Upe yang bersama melakukan patroli
mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi
secara anjangsana ke rumah–rumah diterima baik oleh
masyarakat setempat Desa Upe. Tim mengajak masyarakat
setempat untuk perlahan meninggalkan lahan berpindah dan
membakar dalam membuka lahan. Tim Patroli Terpadu Desa
Upe juga mengadakan kegiatan Rapat Karhutla bersama Aparat
Desa, Tokoh Masyarakat, dan penduduk setempat Desa Upe
mencari solusi bersama dalam mencegah karhutla. Tim juga
mengikuti kegiatan penanaman padi secara tradisonal
masyarakat Desa Upe yang juga termasuk dalam pengalaman
menarik dalam menjalankan kegiatan Patroli Terpadu.
14) Desa Layak Omang
Desa Layak Omang terletak di Kecamatan Mukok,
Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas
wilayah 51,62 km2 atau 5.162 ha. Jumlah penduduk Desa Layak
Omang (data tahun 2016) sebanyak 1.143 jiwa.
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Kehidupan masyarakat Desa Layak Omang mayoritas masih
bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakat
memiliki tradisi berladang padi berpindah dan melakukan
pembakaran dalam membuka lading atau lahan nya. Tingkat
rawan kebakaran hutan dan lahan di Desa Layak Omang
termasuk tinggi karena lading atau lahan masyarakat berbatasan
langsung dengan hutan-hutan sekunder di Desa Layak Omang.
Kebakaran hutan dan lahan di Desa Layak Omang dapat
dikatakan minim karena sudah terbentuk kesadaran masyarakat
untuk waspada dalam membuka lahan mereka. Masyarakat
tidak lupa membuat sekat–sekat bakar serta menyediakan
sumber air dalam lahannya. Begitu pula kepemilikan lahan bukan
lah milik perseorangan namun milik satu atau lebih kepala
keluarga, sehingga dalam membakar dilakukan pengawasan agar
tidak terjadi kebakaran yang tidak di inginkan.
Fenomena yang menarik di Desa Layak Omang adalah
kebersamaan Tim Patroli Terpadu dalam melakukan patroli di
Desa Layak Omang. Tim gotong royong dalam menuju lokasi
patroli yang memiliki akses jalan sulit yaitu tanah berbatu dan
lebih parah jika terjadi hujan. Ketekunan dan tanggung jawab
Tim Patroli dalam melakukan pencegahan karhutla dengan cara
sosialisasi rutin dan pendataan lahan mencangkup seluruh
Dusun di Desa Layak Omang.
Fenomena menarik lainnya adalah berubahnya perilaku
masyarakat setempat yang
sebelumnya tidak menerima
orang luar (asing) dalam
penanaman padi secara
tradisonal
(Nugal).
Pendekatan yang dilakukan
oleh tim dapat diterima oleh
masyarakat
setempat
sehingga
tim
dapat
mengikuti kegiatan nugal.
Masuknya
tim
dalam
kegiatan
ini
merupakan
satu
Foto 85. Tim patroli mengikuti proses menanam secara
serentak (nugal) yang dilakukan oleh masyarakat Desa
langkah lebih dekat dengan
Layak Omang
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masyarkat untuk kembali mengingatkan bahaya karhutla dan
perlahan merubah pola bertani masyarakat yang masih
membakar. Tim juga berhasil mengumpulkan masyarakat untuk
mengadakan Rapat Karhutla Desa Layak Omang.
15) Desa Mengkiang
Desa Mengkiang terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah Desa
Mengkiang 53,75 Km2 atau 5.375 Ha. Jumlah Penduduk Desa
Mengkiang (data tahun2016) sejumlah 1.557 Jiwa.
Desa Mengkiang merupakan salah satu Desa di Kecamatan
Kapuas yang memiliki mayoritas masyarakat petani atau
pekebun. Pola pembukaan lahan di Desa Mengkiang juga masih
menerapkan lading atau lahan berpindah dengan cara
pembukaan membakar. Hal tersebut sedikit banyak akan
menyebabkan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran
hutan dan lahan di Desa Mengkiang merupakan salah satu
kelalaian dalam pembukaan lahan dengan cara membakar oleh
masyarakat setempat. Informasi yang Tim dapatkan dari Aparat
Desa dan masyarakat setempat, kebakaran akibat kelalaian
pernah terjadi pada pertengahan tahun 2015 di Dusun Sungai
Langer, Desa Mengkiang. Kebakaran diawali dengan api loncat
saat pembukaan ladang dengan membakar. Api merembet ke
perkebunan karet dan sawit
masyarakat
setempat.
Kebakaran tersebut memiliki
total luas terbakar ± 2,5 Ha.
Sebelum adanya Patroli
Terpadu di Desa Mengkiang,
hanya sedikit masyarakat
setempat yang paham apa
itu kebakaran hutan dan
lahan, baik bahaya maupun
cara
mencegah
dan
memadamkannya. Kelalaian
dalam pembukaan lahan
Foto 86. Tim patroli terpadu melakukan sosialisasi
kepada petani
masih terjadi khususnya
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pada generasi petani yang baru, yang sedikit mengabaikan
pembuatan sekat bakar ataupun sumber air terdekat pada
lahan/ladang mereka. Tim Patroli Terpadu memfokuskan patroli
dengan sosialisasi rutin terkait kebakaran hutan dan lahan. Tim
mengingatkan kembali waspada dalam musim kemarau serta
membina masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembakaran
dalam membuka lahan. Walaupun masih banyak masyarakat
yang mempertahankan membakar dalam mebuka lahan yang
merupakan tradisi setempat. Tim terus mengingatkan untuk
meningkatkan kewaspadaan dalam membuka lahan secara
membakar sehingga terjadi pencegahan kebakaran hutan dan
lahan. Patroli terpadu disambut dengan baik oleh Aparat Desa
Mengkiang dan masyarakat, melihat dari antusiasme dalam
mengadakan Rapat Karhutla Desa Mengkiang untuk bersama
mencari solusi terbaik mencegah Karhutla.

6. Provinsi Kalimantan Tengah
Jumlah posko sebanyak 55 desa dengan jangkauan sebanyak 110
desa. Patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan
selama 2 bulan periode Agustus s.d. Oktober 2017.
a. Daops Muara Teweh
1) Desa/Kelurahan Mengkatip
Kelurahan Mengkatip berada pada pinggiran aliran Sungai
Barito yang di dominasi oleh lahan bergambut. Kelurahan
Mengkatip berada di Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data tahun 2017 jumlah penduduk Kelurahan
Mengkatip adalah 3.656 jiwa dengan sebaran kepadatan
penduduk 94 jiwa / km2. Luas wilayah Kelurahan Mengkatip 38,5
km2 . Mayoritas pekerjaan masyarakat kelurahan mengkatip
adalah bertani, berkebun rotan, dan nelayan.
Kejadian kebakaran lahan hampir terjadi setiap tahun, dan
yang paling besar terjadi pada tahun 1997, 2014 dan 2015 yang
berakibat kabut asap yang sangat tebal dan pekat sehingga
maksimal jarak pandang 2 meter menyelimuti wilayah kelurahan
Mengkatip. Penyebab kebakaran selain karena faktor alam, juga
131

disebabkan minimnya pengetahuan warga setempat akan
bahaya kabut asap. Selain itu juga dikarenakan faktor ekonomi
dan sosial budaya, seperti kebiasaan warga dengan sengaja
melakukan membakar lahan, baik lahan pertanian dan
perkebunan. Selain itu, pembakaran lahan juga bertujuan untuk
membersihkan perangkap ikan tradisional (BEJE) dan juga
mengambil sisa batang kayu yang biasanya di sebut (GALEH)
yang tertimbun di bawah permukaan tanah bergambut yang di
manfaatkan untuk bahan bangunan.
Tahun 2016, di Kelurahan Mengkatip terjadi Pembukaan
Lahan Gambut (PLG) tanpa disadari mengganggu ekosistem
lahan gambut setempat, serta memicu terjadinya deportasi air
permukaan lahan gambut. Areal lahan gambut kekeringan
karena fungsi kubah gambut
sebagai
penyimpan
air
menjadi
hilang
atau
berkurang akibat lahan PLG
dan tentunya akan sangat
rawan terjadi
karhutla.
Dengan turunya Tim Patroli
terpadu
di
Kelurahan
Mengkatip
masyarakat
setempat sangat terjaga,
Foto 87. Tim patroli berkunjung ke rumah warga yang
dengan harapan di tahun
sedang melakukan pengolahan rotan
2018 tim patroli terpadu bisa
hadir kembali.
2) Desa Bambulung
Desa Bambulung berada di Kecamatan Pematang Karau,
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan
jumlah penduduk 4.022 jiwa dan luas desa 86 Km².
Kebakaran di Desa Bambulung pernah terjadi karena
beberapa faktor penyebab yaitu di sebabkan adanya pembukaan
lahan perkebunan masyarakat yang mengakibatkan kebakaran
meluas dan ada juga di sebabkan oleh pemancing ikan yang
menghidupkan api dan di tinggalkan begitu saja.
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Pada
awal
pelaksanaan patroli terpadu,
masyarakat
Bambulung
kurang
menerimanya
adanya
Manggala
Agni
karena
kebanyakan
masyarakat yang bertani,
berkebun, dan berladang
takut
dengan
adanya
larangan
untuk
membuka
Foto 88. Tim patroli terpadu berhasil melakukan
lahan dengan cara dibakar.
pendekatan dengan masyarakat sehingga terjalin
pertemanan yang akrab
Setelah berjalan beberapa
waktu
Manggala
Agni
melakukan sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat mulai
mengerti akan bahayanya bagi kesehatan dan kerugian yang
ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat
merasa terbantu dengan adanya Manggala Agni karena dapat
melakukan pencegahan dini kebakaran dan meminimalisir
terjadinya kebakaran di wilayah Desa Bambulung dan sekitarnya.
3) Desa Muara Laung
Desa Muara Laung terletak di wilayah Kecamatan Laung
Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
dengan luas wilayah 194 km2 dan jumlah penduduk sekitar 5.229
jiwa.
Beberapa tahun belakangan wilayah desa Muara Laung
merupakan salah satu desa yang mengalami banyak kejadian
karhutla yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran hutan
maupun lahan. Pembakaran dilakukan dengan tidak terkontrol.
Pembakaran liar dilakukan dengan sengaja oleh oknum-oknum
yang tidak bertanggungjawab untuk membuka lahan dengan
cara yang mudah cepat dan tanpa mengeluarkan banyak biaya .
Namun, sejak 2 tahun terakhir ini tingkat kejadian karhutla di
wilayah desa Muara Laung sudah mengalami penurunan dari
tahun-tahun sebelumnya.
Dua tahun yang lalu, dimana apabila musim kemarau telah
tiba masyakat akan bekerjasama untuk saling bantu-membantu
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dalam mempersiapkan lahan/hutan dibakar untuk membuat
ladang. Ini merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Desa
Muara Laung. Namun, sejak 2 tahun belakangan ini kebiasaan
tersebut sudah sangat berkurang. Hal tersebut dikarenakan
sudah adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membakar
hutan dan lahan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya
pelaksanaan kegiatan patroli terpadu yang dilaksanakan oleh
manggala agni yang juga bekerja sama dengan pihak TNI, POLRI,
dan masyarakat untuk melakukan patroli pencegahan karhutla.
Patroli terpadu ini menjadi salah satu upaya untuk melakukan
sosialisasi dan himbauan secara langsung kepada masyarkat
tentang bahayanya membakar hutan dan lahan, serta dampak
dan akibat dari karhutla tersebut, baik secara kesehatan,
ekonomi, politik, dan aspek lainnya.
4) Desa Ruhing Raya
Desa Ruhing Raya terletak di Kecamatan Gunung Bintang
Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
yang memiliki luas 9.684 Ha dan jumlah penduduk 664 jiwa.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa Ruhing
Raya terjadi dari jaman dulu, dimana masyarakat desa
melakukan pembakaran saat membuka lahan untuk kebun karet
dan sawah. Membakar masih dianggap cara yang mudah dan
praktis. Pada tahun 2015
Kebakaran besar terjadi di
desa Ruhing Raya yang
menghanguskan sedikitnya
70 ha lahan perkebunan
karet milik masyarakat ludes
terbakar dan menimbulkan
kerugian
yang
sangat
banyak.
Angin
kencang
semakin
memicu
api
Foto 89. Tim patroli terpadu bersiap bergerak
membesar dan kebakaran
melakukan sosialisasi ke masyarakat
meluas.
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Patroli terpadu di desa ini menjadi wadah bagi Pemerintah
untuk melakukan pendekatan ke masyarakat sambil melakukan
sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
5) Desa Pararapak
Desa Parapak terletak di Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten
Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah
209,564 km² dan jumlah penduduk 1032 jiwa (jumlah KK 302
orang). Desa Pararapak merupakan desa rawan karhutla dimana
pengetahuan dan kesadaran masyarakat masyarakat akan risiko
dan dampak dari membakar hutan dan lahan masih minim. Pada
tahun 2015 Desa Pararapak terjadi kebakaran hutan dan lahan
yang besar karena aktivitas masyarakat yang disengaja untuk
membuka lahan dengan tidak terkendali. Kebakaran pun terjadi
pada lahan gambut sehingga sulit dipadamkan. Sumber - sumber
air (sungai, parit irigasi) pada musim kemarau mengalami
kekeringan. Banyak masyarakat petani dan pekebun mengalami
kerugian dikarenakan kebakaran yang meluas dan tidak
terkendali. Pada tahun 2016 desa Pararapak menjadi salah satu
desa prioritas dilaksanakannya patroli terpadu karena tingkat
rawan kebakaranya sangat tinggi. Tim patroli terpadu manggala
agni bersama-sama Tni dan polri melakukan patroli mendatangi
warga
dan
melakukan
sosialisasi dan
penyuluhan
penyadartahuan akan dampak membuka lahan dengan cara
dibakar. Dengan itikad baik dan tulus ingin berbuat sesuatu yang
baik tim patroli terpadu di desa pararapak diterima dengan
sangat baik, Kepala desa dan masyarakat sangat terbantu
dikarenakan yang sebelumnya tidak tahu membakar lahan
dilarang dan sangat merugikan menjadi paham dan menerima
dengan baik. Pada tahun 2017 terbukti kesadaran warga akan
kebakaran sangat tinggi dan tingkat kebakaran dan pantauan
Hotspot melalui satelit menurun bahkan hampir tidak ada
terdeteksi di desa pararapak.
Sebelum terbentuknya tim patroli terpadu di Desa
Pararapak
masyarakat desa
tersebut
tidak terlalu
memperdulikan dengan bahaya dan dampak dari membuka
lahan dengan cara dibakar.
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Pada tahun 2015 terjadi kebakaran dilahan lahan warga
dikarenakan kelalaian dan kecerobohan karena membakar
hutan dan lahan sehingga banyak warga yang mayoritas
pekerjaanya adalah petani yang mengalami kerugian karena
sumber penghasilan mereka seperti kebun karet dan kebun
nenas ikut habis terbakar. Setelah dilaksanakanya patroli
terpadu mayarakat sangat menerima dan berterimakasih karena
sudah diperhatikan pemerintah melalui patroli terpadu ini.
Kepala desa pararapak pun menyambut positif dengan kegiatan
patroli terpadu karena warga nya menjadi sadar untuk tidak
membakar lahan dan dapat mengurangi risiko bahaya dan
dampak nya secara luas. Dan lebih dari itu untuk bukti
kepedulian akan pentingnya mencegah kebakaran hutan dan
lahan, Kepala desa pararapak dan masyarakat berinisiatif
menghibahkan sebidang tanah untuk tempat pembangunan
Pondok Kerja Manggala Agni sehingga diharapkan akan
membantu tugas manggala agni dalampengendalian kebakaran
hutan dan lahan.
6) Desa Kandui
Desa Kandui terletak di Kecamatan Gunung Timang
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang
memiliki luas 67,05 km², jumlah penduduk 2.677 jiwa.
Desa Kandui memiliki sejarah karhutla yang cukup panjang.
Topografi desa berbukit dan didominasi dengan tumbuhan yang
cukup mudah terbakar seperti padang ilalang, semak belukar.
Tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lahan tersebut
pada musim kemarau masih kurang. Lahan di Desa Kandui yang
rawan terbakar cukup luas sehingga ketika terjadi kebakaran, api
cepat merambat ke lahan sekitarnya.
Sebelum ada kegiatan patroli terpadu, masyarakat desa
belum mengenal siapa itu Manggala Agni. Patroli terpadu ini
menjadu ajang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
dan mengenalkan a Manggala Agni, tugas dan tanggung jawab
Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
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7) Desa Mahajandau
Desa Mahanjandau terletak di Kecamatan Dusun Hilir,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini
didominasi oleh lahan bergambut dengan jumlah penduduk desa
Mahajandau 1.993 jiwa dan luas desa 25,7 km2.
Berdasarkan informasi
dari
masyarakat
Mahajandau dan aparat
desa, penyebab kebakaran
hutan dan lahan adalah
aktivitas masyarakat yang
mencari
kayu
Galeh,
membersihkan
kolam
ikan/beje, dan membuat
perapian saat memancing
ikan
untuk
mengusir
nyamuk.
Foto 90. Tim patroli terpadu bersiap bergerak
Dengan
mayoritas
melakukan sosialisasi ke masyarakat
pekerjaan
penduduknya
sebagai nelayan dan pencari rotan, masyarakat desa
Mahajandau menjadikan musim kemarau dan juga musim hujan
(banjir) sebagai salah satu sumber penghasilan seperti
memanfaatkan musim kemarau untuk mencari rotan dan musim
hujan (banjir) untuk mencari atau menangkap ikan. Dengan
pendekatan secara langsung kepada masyarakat serta
menampung aspirasi dan berkoordinasi dengan aparat desa
Mahajandau yang diwadahi dalam kegiatan patroli terpadu,
aparat
desa
merasa
terbantu
untuk
memberikan
penyadartahuan kepada masyarakat tentang pentingnya
menjaga hutan dan lahan dari ancaman kebakaran hutan dan
lahan.
8) Desa Bahitom
Desa Bahitom terletak di Kecamatan Murung, Kabupaten
Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah 5600
km² dan jumlah penduduk 1.930 Jiwa
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Kebiasaan masyarakat di Desa Bahitom dari zaman dahulu
adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar karena
dianggapa sebagai cara paling efektif praktis dan tidak
memerlukan biaya. Semenjak adanya larangan membakar hutan
dan lahan dari pemerintah, sebagian besar masyarakat
mengurangi aktifitas membuka lahan dengan cara dibakar dan
lebih memancing ikan di sungai serta menambang pasir sebagai
mata pencarian mereka. Harapan masyarakat Desa Bahitom
adalah agar pemerintah memberikan solusi terkait dengan
pembukaan lahan tanpa harus membakar.
Seiring dengan perkembangan zaman, Desa Bahitom
menjadi salah satu desa percontohan wisata berbasis agribisnis
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bercocok
tanam dan menjadi daya
tarik bagi wisatawan yang
datang ke kota Murung
Raya.
Konsep
pengembangan
Desa
Agrowisata
Bahitom
mengintegrasikan
konsep
pertanian ramah lingkungan
(organic farming) dengan
pemberdayaan masyarakat
Foto 91. Pembagian spanduk ajakan mencegah
kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat Desa
bercocok
tanam.
Bahitom
Pemerintah daerah berharap
dapat menambah penghasilan masyarakat, pemasukan untuk
desa dan pemerintah daerah, juga dapat berpartisipasi dalam
pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
9) Desa Trahean
Desa Trahean berada di wilayah Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan
luas 1500 km². Jumlah penduduk desa sejumlah 804 Jiwa.
Kecamatan Teweh Selatan dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 tahun 2012
dan merupakan pemekaran dari kecamatan teweh tengah
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dengan luas wilayah desa trahean adalah 15.00 km2 dengan
jumlah penduduk 804 jiwa data BPS barut tahun 2019.
Desa trahean merupakan desa yang menjadi salah satu
objek wisata yang ada di Barito Utara baik tempat
wisata,pemancingan,bumi perkemahan DAM trahean Tetapi
sangat disayangkan yaitu adanya desa tetangga yang sering
terjadi kebakaran hutan dan lahan apabila musim kemarau telah
tiba yang diakibatkan banyaknya perusahaan didesa tersebut
melakukan pembukaan untuk penanaman sawit,seperti yang
terjadi pada tahun 2015,yang meyebabkan kerugian yang cukup
besar bagi masyarakat bahkan sampai megurangi mata
pencarian masyarakat yang berkebun karet dikarenakan
banyaknya pohon karet yang ikut terbakar meluas
keperkebunan
masyarakat. Mungkin
harus dilakukan
pencegahaan yang lebih signifikan dan spesifik, salah satunya
memperhatikan siklus tahunan atau desa warga dalam
perhitungan penentuan musim kemarau panjang dengan dasar
spbk dan data cuaca dari bmkg kabupaten barito utara.
10) Desa Benangin
Desa Benangin terletak di Kecamatan Teweh Timur
Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang
memiliki luas wilayah 252,96 km², dengan jumlah penduduk
2.856 Jiwa.
Pada zaman dahulu, mayoritas mata pencaharian
penduduk di Desa Benangin mata pencaharian adalah berladang.
Sedangkan untuk membuka lahan mereka harus menebang dan
menebas hutan. Setelah ditebas ditunggu hingga pohonnya
kering, setelah itu barulah dibakar agar lahan yang dibuka untuk
dijadikan ladang bisa subur. Kebiasaan membuka lahan dengan
dibakar sudah berjalan turun menurun dari nenek moyang.
Tradisi itu pada zaman sekarang terbentur dengan aturan-aturan
yang melarang membakar lahan dan hutan.
Sebelum pelaksanaan patroli terpadu, di Desa Benangin
Kecamatan Teweh Timur masyarakat bebas membakar dan
sering bermasalah dengan pembukaan ladang atau kebun. Pada
awalnya, adanya patroli terpadu di Desa Benangin Kecamatan
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Teweh Timur dianggap sangat merugikan masyarakat karena
dengan adanya larangan membakar. Mereka selalu mengeluh
dan minta solusi kepada pihak kecamatan, Polsek, Koramil dan
Kades. Tetapi instansi tersebut tidak bisa memberi solusi.
Sesudah patroli terpadu berjalan beberapa waktu, masyarakat
merasa terbantu dimana dengan adanya patroli terpadu
tersebut masyarakat bisa saling bertukar pikiran tentang bahaya
dan dampak kebakaran hutan dan lahan.
11) Desa Pendreh
Desa Pendreh berada di wilayah Kecamatan Teweh
Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
dengan luas wilayah 75.000 Ha atau 750 km² dan jumlah
penduduk 2.500 jiwa.
Mayoritas penduduk Desa Pendreh bekerja berladang atau
berkebun karet dan bertani. Sejak dari nenek moyang sampai
sekarang mereka berladang dan membuka lahan dengan cara
membakar karena daerah tersebut adalah daerah pegunungan.
Menurut masyarakat setempat membuka lahan dengan cara
membakar akan lebih subur bahkan tanaman yang mereka
tanam kualitasnya akan baik. Tetapi ada sebagian masyarakat
yang sadar akan akibat dari membuka lahan dengan membakar
karena akan merugikan banyak pihak baik itu dari masyarakat,
sekolah, transportasi, maupun dari lingkungan tersebut.
Desa Pendreh adalah desa penyangga dari kawasan Cagar
Alam Pararawen I dan
II dengan potensi
wisata
berupa
pemandangan
atau
panorama
alam.
Seiring
waktu,
masyarakat setempat
tidak lagi membuka
lahan untuk berladang
dengan
berpindahpindah, tetapi mereka
Foto 92. Pendekatan kepada masyarakat bisa dilakukan
lebih memanfaatkan
saat masyarakat sedang beraktivitas di kebun pun
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lahan yang ada untuk bercocok tanam. Masyarakat berkebun
dengan membersihkan bekas lahan/tanaman yang dahulu
mereka tanam. Dengan turunnya tim patroli terpadu di Desa
Pendreh, masyarakat sangat terbantu untuk menghilangkan
kebiasan membakar walaupun tidak semua masyarakat
melakukannya. Masyarakat Desa Pendreh sangat berharap
kegiatan patroli terpadu ini dilaksanakan kembali di tahun 2018
sehingga ada perubahan yang lebih baik lagi.
b. Daops Pangkalan Bun
1) Desa Tanjung Terantang
Desa Tanjung Terantang terletak di Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah. Luas wilayah Desa Tanjung 8.700 Ha dengan jumlah
penduduk laki-laki 558 jiwa dan perempuan 491 jiwa.
Tahun 1991, 1995, 1997, dan 2001, terjadi kemarau
panjang sekitar 4 sampai dengan 5 bulan sehingga terjadi
kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar dan luas. Setelah
tahun 2001 kemarau tidak terlalu panjang waktunya sehingga
kebakaran hutan dan lahan tidak begitu luas. Penyebab mudah
terbakarnya hutan di desa ini karena jenis lahan yang berupa
gambut yang mudah terbakar apabila terjadi musim kemarau
panjang.
Sebelum ada patroli terpadu masyarakat di Desa Tanjung
Terantang, apabila saat membuka lahan untuk bertani selalu
dengan cara dibakar dan tidak pernah dibuat sekat bakar dan
juga tidak dijaga lalaran apinya sehingga kebakaran cukup luas.
Kerusakan tanah akibat kebakaran sangat tinggi, masih
memerlukan waktu hingga 5 tahun untuk mengembalikan
kesuburan tanah tersebut. Sisi positif dari kebakaran hutan dan
lahan adalah bahwa petani merasa terbantu dengan adanya abu
sisa bakaran yang dapat digunakan untuk pupuk sehingga biaya
pupuk lebih kecil dan hasil panen padi cukup melimpah. Setiap
patroli terpadu, selalu dilakukan sosialisasi tentang bahaya
kebakaran hutan dan lahan karena dampak dari kebakaran hutan
dan lahan dapat mengakibatkan kabut asap, penyakit ISPA dan
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tentunya sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Kita bisa
menghirup udara yang bersih.
2) Kelurahan Padang
Kelurahan Padang terletak di Kecamatan Sukamara
Kabupaten Sukamara dengan luas wilayah 28.700 ha, jumlah
penduduk 7.015 jiwa. Pada tahun 2015, telah terjadi kebakaran
besar, selain karena kemarau panjang, ditambah lagi kebiasaan
masyarakat yang membuka atau membersihkan lading atau
kebun dengan cara membakar. Lahan berupa gambut semakin
memperburuk kondisi, dimana akibat dari kebakaran hutan dan
lahan tersbeut menimbulkan asap yang tebal yang dirasakan
sampai ke daerah lain.
Kegiatan patroli terpadu mempunyai dampak positif dan
negatif langsung terhadap masyarakat. Positifnya adalah
masyarakat sudah tidak lagi membuka lahan dengan cara
membakar, karena adanya tim patroli terpadu yg giat
mensosialisasikan dampak kebakaran hutan dan lahan, serta
memberikan himbauan bahkan sanksi terkait kebakaran hutan
dan lahan kepada masyarakat. Pencegahan dini kebakaran
dapat dilaksanakan yang terbukti di tahun 2016-2017 sudah
berkurang drastis terjadinya kebakaran hutan dan lahan di desa
ini.
Negatifnya dengan adanya patroli terpadu, masyarakat
sudah tidak dapat lagi hasil yg melimpah dari kebun dan ladang
mereka, di karenakan masyarakat sudah takut untuk membuka
lahan dengan cara membakar.
3) Desa Eka Bahurui
Desa Eka Bahurui terletak di Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kolaka Timur. Luas desa 1.514,67 ha,
jumlah penduduk 2.448 jiwa. Pada musim kemarau, di wilayah
desa ini selalu terbakar. Kebakaran disebabkan karena kebiasaan
masyarakat yang membuka dan membersihkan lahan dengan
membakar.
Secara umum, sebelum dilaksanakannya Patroli terpadu,
masyarakat beranggapan membuka lahan dengan cara dibakar
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tidak masalah, tidak melanggar hukum, merupakan cara praktis,
ekonomis dan efisien. Sebagian besar masyarakat juga tidak
mengetahui dampak dan bahaya dari kebakaran hutan dan
lahan.
Setelah dilaksanakannya patroli terpadu, masyarakat
menjadi takut untuk membakar lahannya. Masyarakat menjadi
mengerti dan sadar tentang bahaya dari kebakaran hutan dan
lahan. Masyarakat dan perangkat desa menjadi lebih peduli dan
saling mengingatkan untuk tidak melakukan pembakaran hutan
dan lahan.
4) Desa Baamang Hulu
Desa Baamang Hulu terletak di Kecamatan Baamang,
Kabupaten Kolaka Timur dengan luas desa 8.909,22 ha, jumlah
penduduk 13.570 jiwa. Setiap musim kemarau, wilayah desa ini
sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh
masyarakat yang membuka/membersihkan lahan dengan cara
dibakar.
Secara umum, sebelum dilaksanakannya patroli terpadu,
masyarakat beranggapan membuka lahan dengan cara dibakar
tidak masalah, tidak melanggar hukum, merupakan cara praktis,
serta ekonomis dan efisien. Sebagian besar masyarakat juga
tidak mengetahui dampak dan bahaya kebakaran hutan dan
lahan. Setelah dilaksanakannya patroli terpadu, masyarakat
menjadi takut untuk membakar lahannya dan masyarakat
semakin mengerti dan sadar tentang bahaya kebakaran hutan
dan lahan.
c. Daops Katingan
1) Desa Baun Bango
Desa Baun Bango terletak di Kecamatan Kamipang,
Kabupaten Katingan. Luas Wilayah Desa Baun Bango 625 ha,
jumlah penduduk data terakhir adalah 667 Jiwa. Desa Baun
Bango adalah desa yang termasuk dalam Kecamatan Kamipang,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Warga desa ini
mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan sungai
bercocok tanam dengan mengelola tanah sebagai lahan
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perkebunan. Dalam melakukan aktivitas mengelola lahan,
masyarakat di desa ini melakukan pembersihan lahan dengan
cara membakar seresah tanpa melakukan sistim sekat bakar
sehingga sering terjadi, api meluas.
Seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa Baun Bango
semakin sadar tentang bahaya kebakaran lalu mereka
menerapkan sistem sekat bakar dengan membersihkan sampah
atau serasah yang telah dikumpulkan lalu membakar sedikit
demi sedikit lahan milik mereka.
Untuk saat ini masyarakat Baun Bango sudah semakin
sadar akan bahaya kebakaran, tapi masih perlu pengawasan dan
bimbingan dari tim patroli terpadu agar semakin sadar tentang
bahaya kebakaran hutan dan lahan.
2) Desa Luwuk Kanan
Desa Luwuk Kanan terletak di Kecamatan Tasik Payawan,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah
Desa Luwuk Kanan 13.000 ha dengan jumlah penduduk 1.635
jiwa. Desa Luwuk Kanan adalah sebuah desa yang termasuk
dalam kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Pada
tahun 1997 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar yang
diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan dan bertepatan
pada musim kemarau. Masyarakat membuka lahan dengan cara
membakar karena dianggap praktis dan cepat.
Akhirnya dari tahun ke tahun bencana kebakaran hutan
dan lahan secara bertahap berkurang dari tahun 2003, 2015
sampai 2017. Masyarakat berangsur-angsur meninggalkan
budaya membuka lahan dengan cara membakar lahan. Namun
pada tahun 2017 terjadi satu kali kejadian kebakaran hutan dan
lahan di Desa Luwuk Kanan yang disebabkan oleh adanya
kelalaian oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
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Hal menarik sesudah
patroli terpadu di Desa
Luwuk Kanan, masyarakat
desa sangat antusias dan
mendukung kegiatan patroli
terpadu yang dilakukan oleh
Manggala
Agni
Daops
Katingan Sebangau bersama
TNI, POLRI dan masyarakat.
Foto 93. Sosialisasi dilakukan melalui anjangsana ke
rumah warga

3) Desa Mendawai
Desa Mendawai terletak di Kecamatan Mendawai,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas
31.300 Ha, dan jumlah penduduk 1.010 jiwa. Mendawai adalah
sebuah kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah,
yang memiliki 6 desa yaitu, Tumbang Bulan Perigi, Kampung
Melayu, Mekar Tani dan Teluk Sebulu.
Kebakaran terbesar di Desa Mendawai terjadi pada tahun
2015, yang terjadi karena masyarakat membuka lahan untuk
bertani pada musim kemarau. Menurut masyarakat setempat,
kebakaran yang terjadi di Desa Mendawai sebenarnya bukan
karena masyarakat desa sengaja melakukan pembakaran, tetapi
kebakaran terjadi karena rambatan api dari desa sekitar.
Kebakaran juga merembet ke kawasan Taman Nasional
Sebangau yang sebagian besar adalah tanah gambut.
Kebakaran tahun 2015 tersebut menyebabkan kerugian
bagi masyarakat, dimana kebun karet masyarakat ikut terbakar.
Kerugian lain yang ditimbulkan oleh kebakaran yaitu kabut asap,
yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat Desa
Mendawai.
Dari kejadian tersebut kepala desa dan masyarakat
memutuskan untuk membuat kawasan perkebunan yang
diusulkan kepada pemerintah untuk membuat pembagian tanah
yang nantinya lahan yang dibagikan tersebut tidak boleh dibakar
dan pada lahan tersebut dibuat sungai kecil agar ketika terjadi
kebakaran, api tidak bisa merambat ke lahan di sekitarnya. Lahan
145

yang telah dibagikan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
menanam kebun karet, sengon, sawit, dan lain – lain.
Desa Mendawai baru
pertama kali di laksanakan
patroli terpadu kebakaran
hutan dan lahan pada tahun
2017.
Sebenarnya
masyarakat telah memahami
dampak dari pembakaran
hutan dan lahan, karena
masyarakat
sudah
mengalami
langsung
dampak
negatif
dari
Foto 94. Tim melakukan koordinasi dengan BTN
Sebangau
kebakaran
hutan.
Saat
kebakaran hutan dan lahan
tahun 2015, banyak petani yang gagal panen karena padinya
terbakar, dan banyak juga petani yang terpaksa menanam ulang
kebun karet dan sengonnya karena kebun mereka terbakar.
Saat pelaksanaan patroli terpadu, tim menyampaikan
penyadartahuan tentang dampak dari membakar, kerugian yang
ditimbulkan serta dasar hukum bagi pelaku pembakaran lahan.
Masyarakat tersebut dapat menerima penyampaian dari tim
dengan baik. Masyarkat antusias mendengarkan dan
menanggapi sosialisali tentang kebakaran hutan dan lahan.
Masyarakat memberikan tanggapan positif tentang patroli
terpadu tahun 2017. Masyarakat berharap agar patroli terpadu
dapat dilaksanakan setiap tahun agar kebakaran besar seperti
tahun–tahun sebelum nya tidak terjadi lagi dan masyarakat bisa
merasa aman.
4) Desa Tumbang Kaman
Desa Tumbang Kaman terletak di Kecamatan Sanaman
Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas
wilayah Desa Tumbang Kaman 56.000 m2, dan jumlah penduduk
2.279 jiwa.
Di Desa Tumbang Kaman banyak terdapat perusahaanperusahaan besar yang berdampak tidak baik bagi masyarakat
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Desa Tumbang Kaman karena perusahaan tidak membuka
lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Minimnya lapangan
pekerjaan membuat masyarakat desa tersebut bisa bekerja
sebagai petani. Kurangnya penghasilan dan modal membuat
rata-rata masyarakat Desa Tumbang Kaman membuka lahan
dengan cara membakar. Dari data kebakaran hutan dan lahan
serta pantauan hotspot titik panas yang terpantau satelit dari
tahun 2012 – 2016, terdapat peningkatan jumlah hotspot. Ratarata masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar.
Dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 memasuki musim
kemarau Desa Tumbang Kaman melakukan GAWE atau disebut
juga membakar lahan secara bersama-sama. Masyarakat desa
secara serentak membuka lahan secara sengaja membakar
lahan. Karena minimnya modal sehingga mereka hanya bisa
membakar lahan untuk bertani tanpa memikirkan dampak dan
negatifnya untuk masyarakat lainnya. Petugas pemadam
kebakaran dan instansi terkait sangat kkewalahan dalam
mengendalikan kebakaran di wilayah Kabupaten Katingan
sebelum terbentuk Manggala Agni di wilayah ini.
Banyak masyarakat umum mengalami kerugian dan
terganggunya kesehatan dari dampak membuka lahan dengan
cara membakar tersebut. Maka dari itu sangatlah penting bagi
masyarakat yang ingin membuka lahan dengan cara membakar
untuk mengetahui akan bahaya dan dampak risiko membakar
lahan. Masyarakat harus ikut berperan dalam menjaga dan
pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Tahun
2017
Desa
Tumbang Kaman menjadi
tujuan
dilaksanakannya
Patroli
Terpadu.
Pemahaman tentang bahaya
serta kesadaran masyarakat
terhadap dampak membuka
lahan dengan membakar
masih sangat kecil sehingga
Foto 95. Masyarakat menyambut dengan terbuka tim
adanya Tim Patroli Terpadu
patoli terpadu yang singgah ke rumah warga

147

yang terdiri dari TNI, POLRI, Manggala Agni, dan masyarakat
yang melakukan patroli sangat bermanfaat. Tim mendatangi
masyarakat sekitar untuk memberi sosialisasi dan penyuluhan
tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan dampak
dari membakar lahan. Kepala Desa sangat menerima sekali
kedatangan Tim Patroli Terpadu karena masyarakat yang
sebelumnya tidak tahu membakar lahan itu dilarang menjadi
paham dan mengerti dampak dari semua itu. Sejak kedatangan
Tim Patroli Terpadu, pantauan titik hotspot di Desa Tumbang
Kaman menurun drastis.
5) Desa Pendahara
Desa pendahara terletak di Kecamatan Tewang Sangalang
Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas
Wilayah Desa Pendahara 133 ha, dan jumlah penduduk 2.587
jiwa.
Pada tahun 1997 terjadi kebakaran besar hutan dan lahan
di desa Pendahara dan sekitarnya. Diperkirakan kebakaran
tersebut sengaja dilakukan untuk membuka lahan yang berada
di sekitar hutan. Pada saat itu sebagian besar masyarakat
membuka lahan dengan cara membakar dikarenakan mudah,
hemat, dan praktis. Hampir setiap musim kemarau menjadi
momen yang tepat bagi masyarakat Desa Pendahara untuk
membakar hutan dan lahan dalam rangka membuka lahan
pemukiman dan pertanian. Rendahnya kesadaran akan bahaya
kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kebakaran besar
sempat terulang kembali pada tahun 2003 dan 2004. Lahan yang
terdapat di Desa Pendahara pada masa itu adalah lahan gambut.
Karena yang terbakar adalah lahan gambut, api susah untuk
dikendalikan, bahkan api menjalar ke lahan pertanian
masyarakat yang sudah mulai produktif sehingga menimbulkan
kerugian materi.
Kebakaran hutan dan lahan di Desa Pendahara yang sering
terjadi pada musim kemarau lambat laun menimbulkan kerugian
materi dan juga menimbulkan gangguan kesehatan baik anakanak serta kesehatan para orang dewasa. Dari kejadian-kejadian
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tersebut pemerintah adat mulai membuat aturan adat yang
mana denda bagi pembakar lahan apabila membakar lahan tak
terkendali bahkan sampai mengenai lahan orang lain.
Pada tahun 2017 lahan gambut di Desa Pendahara
mengalami pengurangan, berubah menjadi tanah mineral dan
menjadi lahan pertanian. Lahan pertanian di Desa Pendahara
pada tahun 2017 meningkat namun cara penggarapannya masih
tradisional. Budaya membakar lahan masih belum hilang
sepenuhnya dari masyarakat. Upaya pemerintah untuk
mengurangi pembakaran hutan dan lahan dengan program
cetak sawah belum sepenuhnya berjalan lancar. Pengelolaan
lahan tanpa bakar tersebut belum bisa diterima oleh masyarakat
Pendahara. Masyarakat Pendahara beranggapan bahwa apabila
lahannya tidak dibakar maka pertanian mereka kurung subur
bahkan dapat menyebabkan kegagalan panen.
Hal menarik sebelum adanya patroli terpadu di Desa
Pendahara, banyak laporan
kejadian kebakaran hutan
dan lahan yang diterima oleh
Manggala
Agni
Daops
Katingan Sebangau. Pada
tahun 2017 ada beberapa
Foto. Masyarakat menyambut dengan terbuka tim
kali mendapatkan laporan
patoli terpadu yang singgah ke rumah warga
serta
melakukan
pemadaman
di
Desa
Pendahara dan sekitarnya.
Foto 96. Tim patroli terpadu terus melakukan
Terlihat peningkatan laporan
pendekatan ke masyarakat sambil melakukan
tentang kebakaran hutan
sosialisasi tentang larangan membuka hutan dan lahan
dan lahan pada saat musim
kemarau.
Sesudah terbentuknya tim patroli dan telah melaksanakan
kegiatan patroli tersebut mulai ada pengurangan laporan
tentang kebakaran hutan dan lahan di Desa Pendahara dan
sekitarnya. Sebagian besar masyarakat takut atas tindakan dan
sanksi hukum akibat membakar hutan dan lahan. Sekitar sebulan
lebih patroli terpadu berjalan masyarakat mulai sadar dan
memahami tentang dampak daru kebakaran hutan dan lahan.
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d. Daops Kapuas
1) Desa Petak Puti
Petak Puti adalah nama desa yang terletak di Kecamatan
Timpah,
Kabupaten
Kapuas
dengan
luas
wilayah
300km2 (Wikipedia). Nama Petak Puti itu sendiri diambil dari
nama tanahnya yang berwarna putih (pasir putih). Jadi desa
Petak Puti artinya desa Tanah Putih.
Untuk dapat sampai ke Desa Petak Puti dari ibu kota
provinsi Palangkaraya memakan waktu jarak tempuh sekitar 3
jam perjalanan darat, jalan yang dilalui cukup ektrim dan
menantang karena medan yang dilalui cukup berat yakni
sepanjang jalan yang dilintasi dibalut oleh hamparan pasir yang
sesekali memuntahkan debu dikala berpapasan dengan truk
pengangkut batu bara. Walaupun demikian warga masyarakat
desa Petak Puti merasa bersyukur dengan adanya jalan lintas
darat tersebut karena mampu memutus mata rantai
keterisolasian dan membuka akses ke dunia luar khususnya jalur
darat. Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya jalan darat
tersebut masyarakat desa dapat dengan leluasa berpergian baik
untuk berobat ke kota, menjual hasil alam yang diperoleh seperti
ikan, karet dll, bahkan untuk membeli sembako atau keperluan
hidup lainnya dengan menggunakan alat transportasi kendaraan
roda dua dan roda empat.
2) Desa Lawang Kamah
Desa Lawang Kamah terletak di Kecamatan Timpah
Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Luas wilayah Desa
Lawang Kamah 120 km², jumlah penduduk 943 jiwa, serta
kepadatan penduduk 7,86 jiwa/km². Desa Lawang Kamah terdiri
dari dataran rendah dimana apabila musim penghujan desa
tersebut akan banjir/tergenang oleh air. Jenis tanah di desa ini
pasir putih, dengan vegetasi yang ada di Desa Lawang Kamah
yaitu kayu tumih, pakis, semak belukar dan ilalang. Sebagian
besar masyarakat di desa ini bekerja sebagai pencari emas.
Kebakaran hutan dan lahan terjadi karena kurangnya kesadaran
masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari kebakaran
tersebut.
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Sangat penting bagi kita menyampaikan pentingnya
menjaga hutan bagi kehidupan dari ancaman kebakaran. Jika
terjadi kebakaran di desa ini aparat desa memadamkan api
dengan alat seadanya karena tidak adanya peralatan yang
mendukung untuk memadamkan kebakaran tersebut. Oleh
karena
itu,
pentingnya
perhatian
pemerintah
setempat untuk mendukung
bantuan
peralatan
pemadam kebakaran bagi
desa ini. Dengan merangkul
masyarakat
kita
dapat
bersama-sama
mencegah
terjadinya kebakaran hutan
dan lahan agar tidak
menimbulkan kerugian bagi
masyarakat
maupun
Foto 97. Tim patroli terpadu terus melakukan patroli
pemerintah daerah.
keliling desa

3) Desa Lapetan
Desa Lapetan terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah desa 74,8 km2 ,
jumlah penduduk 752 jiwa. Lapetan sebelumnya merupakan
sebuah dusun yang menjadi bagian dari Desa Tumbang Muroi.
Namun karena perkembangan pembangunan dan pertunbuhan
dan perkembangan penduduk, maka dibentuklah menjadi Desa
Lapetan berdasarkan peraturan Daerah kabupaten kapuas
Nomor 6 tahun 2012.
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Pada bulan Agustus s/d
Oktober 2017 Desa ini
termasuk
Desa sasaran
kegiatan Patroli Terpadu
Pencegahan
Kebakaran
hutan dan lahan. Tim Patroli
Terpadu yang melibatkan
Masyarakat/MPA
dan
instansi lain di desa ini
bertujuan
memberikan
penyadartahuan
kepada
Foto 98. Tim patroli terpadu memasang spanduk
masyarakat tentang bahaya
larangan membakar hutan dan lahan sebagai bentuk
kebakaran, serta dampak
sosialisasi ke masyarakat
dan
kerugian
yang
diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Kegiatan
patroli terpadu ini mendapat tanggapan yang baik dari
pemerintahan desa beserta masyarakat yang selama itu ikut
berperan menjaga desa mereka dari ancaman kebakaran hutan
dan lahan.
7. Provinsi Kalimantan selatan
Pelaksanaan patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan
dibagi dalam tiga wilayah, yaitu Daops Banjar sebanyak tujuh posko,
Daops Tanah Laut sebanyak tujuh posko, dan daosp Tanah Bumbu
sebanyak 6 posko, sehingga jumlah seluruh posko adalah 20 desa
dengan jangkauan sebanyak 67 desa. Patroli terpadu di Provinsi
Kalimantan Selatan dilakukan selama 2 bulan periode Agustus s.d.
Oktober 2017.
a. Daops Banjar
1) Desa Mandiangin Timur.
Desa Mandiangin Timur terletak di Kecamatan Karang
Intan, Kabupaten Banjar. Luas wilayah desa Mandiangin Timur ±
5,64 km2. Jumlah penduduk Desa Mandingin Timur 2.288 orang.
Desa Mandiangin Timur yang berbatasan langsung dengan
wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di musim
kemarau sangat rentan terjadi kebakaran, di tambah dengan
tidak adanya sumber air yang karena sebagian besar wilayahnya
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terletak di daerah perbukitan. Vegetasi yang dominan semak
belukar dan ilalang serta hutan sekunder sehingga sangat
rawan kebakaran pada musim kemarau. Sejak tahun 2006 setiap
tahun selalu terjadi kebakaran di wilayah Tahura Sultan Adam
yang wilayahnya terletak di wilayah Desa Mandiangin Timur.
Desa Mandiangin Timur merupakan salah satu desa yang pernah
dilakukan water boombing untuk pemadaman kebakaran.
Tahun 2015 tercatat 38 kejadian kebakaran yang
terjadi di desa Mandiangin Timur dan tercatat tiga kali yang
merupakan kebakaran besar dimana jalaran api mencapai lintas
batas Desa Awang Bangkal Barat dan Desa Kiram yang
merupakan wilayah pegunungan Tahura Sultan Adam.
Anggota
Manggala
Agni
yang
melakukan
pemadaman berjumlah 60
orang ditambah personil dari
Tahura Sultan Adam kurang
lebih 30 orang dengan
pemadaman selama 12 jam
(pukul 17.00 wita – 05.00
wita). Kesulitan medan dan
akses jalan membuat proses
api kebakaran sulit dikuasai.
Sebelum dilaksanakan
Foto 99. Pemasangan spanduk larangan membakar
patroli
terpadu di Desa
hutan dan lahan menjadi aktivitas dalam patroli
terpadu
Mandiangin Timur intesitas
kebakaran
lahan sering
terjadi. Setiap tahun volume kejadian kebakaran di wilayah
desa Mandiangin Timur tidak kurang dari 10 kejadian walaupun
tidak musim kemarau. Namun setelah ada kegiatan patroli
terjadi penurunan tajam. Tahun 2017 hanya terjadi 2 kejadian
kebakaran di wilayah desa Mandiangin Timur.
2) Desa Aranio
Desa Aranio terletak di Kecamatan Aranio, Kabupaten
Banjar. Luas wilayah Desa Aranio ± 20,07 km². Jumlah penduduk
desa Aranio 1.207 orang
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Pada tahun 2015 tepat di awal November pernah terjadi
kebakaran di asset vital PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor di
Desa Aranio. Jalaran api yang diperkirakan dimulai dari gunung
Atawang dan akhir mendekati DAM PLTA. Merespon kejadian
tersebut satu regu tim Manggala Agni diterjunkan dengan cepat
dibantu oleh tim Masyarakat Peduki Api Hawar Baimbai Aranio
serta petugas keamanan PLTA. Topograpi yang berbukit bukit
dan akses jalan yang hampir tidak ada menyulitkan Tim
Manggala Agni dan MPA mencapai titik kebakaran.
Namun dengan kerja sama yang baik dan kerja keras tim
akhirnya kebakaran bisa dikuasai dan dipadamkan. Sinergisitas
antara Mangala Agni dan MPA sangat membantu dalam upaya
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain aset berupa
PLTA di wilayah Desa Aranio juga merupakan wilayah wisata
alam yang perlu dilindungi dari kejadian kebakaran.
Sebelum dilaksanakan patroli terpadu di Desa Aranio,
kebakaran lahan sering terjadi akibat pembukaan lahan untuk
aktifitas
perkebunan
masyarakat.
Namun
semenjak
ada
patroli
terpadu yang melibatkan
unsur mangggal Agni, TNI,
POLRI dan masyarakat di
daerah
Desa
Aranio,
kejadian kebakaran hutan
dan lahan sangat menurun
bahkan hampir tidak ada
kejadian pada tahun 2017.
Foto 100. Sosialisasi tentang pencegahan kebakaran
hutan dan lahan di warung-warung
Tidak
henti-hentinya
tim
patroli
terpadu
melakukan sosialisasi tentang penanganan kebakaran hutan dan
lahan di rumah, kebun, dan bahkan warung tempat berkumpul
masyarakat. Banyak masyarakat menjadi sadar dan tidak
melakukan pembakaran untuk membuka
lahan dengan
membakar.
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3) Desa Landasan Ulin Timur
Desa Landasan Ulin Timur yang bersebelahan langsung
dengan
Bandara Syamsudin Noor sebagian wilayahnya
merupakan daerah bergambut, dan daerah tersebut merupakan
masuk dalam salah satu kantung asap di Banjarbaru. Desa ini
memiliki jumlah penduduk 16.650 orang
Pada musim kemarau, kebakaran lahan sering terjadi di
daerah Tambak Bbuluh, Tekukur, dan Peramuan Ujung.
Kebakaran lahan yang paling besar di Kelurahan Landasan Ulin
Timur terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan kabut asap
yang pekat terutama pada pagi hari. Hampir seluruh kawasan
gambut di daerah Tambak Buluh dan Tekukur terbakar.
Kurangnya sumber air dan sulitnya akses jalan di wilayah
Kelurahan Landasan Ulin Timur sangat menyulitkan upaya
pemadaman. Anggota Manggala Agni pernah melakukan
pemadaman siang dan malam di lokasi Tambak Buluh dan
Tekukur. Tahun 2 0 1 5 , S a t u a n T u g a s U dara Kebakaran
Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan S elatan melakukan water
boombing untuk mendukung pemadaman darat yang dilakukan
Manggala Agni.
Sebelum patroli terpadu dilaksanakan di Desa Landasan
Ulin Timur, kejadian kebakaran di Desa Landasan Ulin Timur
sering terjadi akibat pembukaan lahan pertanian dan kelalaian
manusia. Namun setelah diadakan patroli terpadu di
kelurahan tersebut, tingkat kebakaran lahan berkurang.
Antusias dan sambutan warga setempat sangat baik dan
mereka mau membantu dalam upaya yang berhubungan
dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
4) Kelurahan Landasan Ulin Utara
Kelurahan Landasan Ulin Utara berada di wilayah
Kecamatan Lianggang, Kota Banjarbaru, dengan luas ± 1.950 ha
dan jumlah penduduk 15.879 jiwa. Kelurahan Landasan Ulin
Utara adalah salah satu kelurahan yang letaknya strategis
karena berbatasan langsung dengan Bandar udara Syamsudin
Noor, yang merupakan salah satu objek vital di Kalimantan
Selatan. Semua wilayah Landasan Ulin Utara merupakan lahan
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bergambut yang merupakan kantung asap Kalimantan Selatan.
Kebakaran lahan gambut tahun 2015 yang terjadi di Landas an
Ulin Utara sempat menjadi perhatian penting karena salah satu
lokasi kebakaran lahan yang dikunjungi oleh Presiden RI Ir. Joko
Widodo di Kalimantan Selatan.
Sebagian besar lahan jenis tanahnya gambut dengan
ketebalan ± 1 meter. Kebakaran banyak terjadi antara tahun
2014 dan 2015, namun yang terparah terjadi pada tahun 2015
hingga meluas ke kelurahan lain yaitu kelurahan Syamsudin
Noor dan Kelurahan Guntung Payung sehingga pada saat itu
ditetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.
Presiden RI Ir. Joko Widodo pun turun tangan langsung
memimpin apel penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
didampingi oleh Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya Bakar.
Pemadaman lahan difokuskan di wilayah ini yang dilakukan oleh
semua pihak terkait yaitu Manggala Agni, Damkar, BPBD, POLRI
& TNI dan juga di datangkan
personil tambahan dari
KOSTRAD Jawa Timur.
Terjadinya kebakaran
di daerah ini dikarenakan
ketidaksadaran masyarakat
ketika
melakukan
pembukaan lahan baik itu
untuk perumahan mau pun
perkebunan. Mereka tidak
menyadari bahwa tindakan
tersebut sangat merugikan
Foto 101. Tim patroli terpadu meninjau lokasi titik
Rawan karhutla di sekitar bandara Syamsudin Noor
bagi kesehatan, sosial dan
ekonomi.
Melihat dari sejarah
kebakaran hutan dan lahan di kelurahan Landasan Ulin Utara ini,
maka diadakanlah posko patroli terpadu kebakaran hutan
dan lahan di kelurahan ini. Setelah diadakan Patroli terpadu
di daerah ini dalam 2 tahun terakhir (2016 dan 2017), sudah
jarang sekali terjadi kebakaran lahan yang berskala besar. Ini
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tidak lepas dari sosialisasi dan himbauan yang selalu diberikan
oleh tim patroli terpadu di daerah tersebut.
5) Desa Cintapuri
Desa Cintapuri berada di wilayah Kecamatan Cintapuri
Darussalam, Kabupaten Banjar. Luas wilayah kecamatan
Cintapuri ± 48,25 km². Jumlah penduduk 1.400 jiwa. Desa
Cintapuri berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Batola. Saat
musim kemarau sangat rawan sekali terjadi kebakaran hutan
dan lahan dikarenakan banyaknya pembukaan lahan untuk
perkebunan sawit serta tingginya aktivitas masyarakat untuk
mancing ikan. Kondisi lahan jenis gambut dan vegetasi lahan
mayoritas tanaman bonding, sejenis ilalang yang tinggi
mencapai 2 meter yang saat musim kemarau sangat mudah
sekali terbakar yang dapat dengan cepat menyebar dan
meluas. Kejadian kebakaran lahan di Desa Cintapuri p a l i n g
parah terjadi pada tahun 2011 di bulan Agustus. Terjadi di
perkebunan sawit milik yang membakar puluhan ha lahan sawit.
Kebakaran saat itu sempat ditangani oleh regu Manggala Agni
Daops Banjar yang diperbantukan untuk menanggulangi
kebakaran tersebut.
Kebakaran tahun 2015 membakar lahan sampai mendekati
kantor Camat Cintapuri Darussalam. Kecamatan Cintapuri
Darussalam termasuk wilayah kantung asap di Kalimantan
Selatan yang asapnya sampai ke Bandara Syamsudin Noor di
Banjarbaru.
Sebelum ada kegiatan patroli terpadu, tingkat kebakaran
lahan sangat tinggi karena
kurangnya
kesadaran
masyarakat tentang ahaya
kebakaran lahan dan tata
cara
pembukaan
lahan
tanpa membakar. Sesudah
dilaksanakan
kegiatan
patroli terpadu, masyarakat
Foto 102. Sosialisasi larangan kebakaran hutan dan
mulai s a d a r untuk tidak
lahan di rumah tokoh masyarakat di desa
membuka lahan dengan cara
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membakar. Terlebih tim patroli terpadu melakukan sosialisasi
kepada m asyarakat dan ikut bekerjasama untuk m encegah
kebakaran lahan dan hutan untuk meminimalisir terjadinya
bahaya bencana asap. Tahun 2016 dan tahun 2017 hampir tidak
ada kejadian kebakaran di wilayah desa Cintapuri, walaupun
ada hanya kebakaran kecil yang dapat dipadamkan dengan
cepat. Komunikasi dan informasi terkait kebakaran hutan dan
lahan di Desa Cintapuri lebih lancar dengan masyarakat. Tahun
2017 desa Cintapuri melalui Dana Desa membeli satu unit
pompa pemadam
kebakaran
sebagai
upaya
untuk
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah desa ini.
6) Desa Puntik Tengah
Desa Puntik Tengah terletak di Kecamata Mandastana,
Kabupaten Barito Kuala. Luas wilayah Desa Puntik Tengah ± 10
km². Jumlah penduduk 1.625 jiwa. Desa Puntik Tengah adalah
salah satu desa yang menjadi lumbung padi terutama di
kabupaten Barito Kuala karena disana mayoritas masyarakat
bekerja menjadi petani. Pembakaran lahan dulunya menjadi
pilihan sebagai upaya untuk memutus siklus hama dan penyakit
tanaman. Tahun 2015 tercatat 8 kali kejadian kebakaran di
wilayah desa Puntuik Tengah dan kebakaran yang sama juga
melanda desa – desa di sekitarnya.
Sebagian besar lahan disana jenis tanahnya gambut dengan
ketebalan ± 1,5 m. Kebakaran paling besar terjadi pada tahun
2015 dikarenakan saat itu terjadi cuaca relatif lebih exstrim.
Kebakaran terjadi hampir setiap hari baik itu kebakaran kecil
maupun besar. Sehingga pada saat itu ditetapkan siaga darurat
bencana kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah daerah
setempat dan juga oleh pemerintah provinsi Kalimantan
Selatan. Pemadaman kebakaran diprioritaskan di wilayah puntik
tengah yang dilakukan oleh semua pihak terkait yaitu Manggala
Agni, TNI, POLRI, BPBD Kabupaten Batola, dan Pemadam
Kebakaran pihak swasta. Desa Puntik Tengah marupakan salah
satu desa kantung asap di Kecamatan Mandastana yang
menyumbang asap sampai ke Banjarbaru dan Banjarmasi n.
Kebakaran tahun 2015 membuat lahan gambut terbakar
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disepanjang tepi jalan raya di desa Puntik Tengah. Setiap tahun
pada saat siaga darurat selalu didirikan pos siaga kebakaran
hutan dan lahan gabungan Mangala Agni, TNI, POLRI, Damkar
dan relawan di desa Puntik Tengah.
Terjadinya
kebakaran di daerah ini dikarenakan
ketidaksadaran masyarakat ketika melakukan pembakaran
untuk buka lahan d a n setelah panen padi, mereka tidak
menyadari bahwa tindakan tersebut sangat merugikan apabila
sudah tidak dapat dikendalikan karena jenis tanah disana
gambut.
Melihat dari sejarah kebakaran hutan dan lahan di desa
Puntik Tengah ini, maka diadakan posko patroli terpadu di desa
ini. Setelah diadakan patroli terpadu di daerah ini dalam 2 tahun
terakhir, sudah jarang sekali terjadi kebakaran hutan maupun
lahan. Berkat sosialisasi dan himbauan yang selalu dilakukan
tim patroli terpadu yang terdiri dari Manggala Agni, TNI,
POLRI, dan Masyarakat. Membakar lahan ternyata ada dampak
negatif yang lebih besar bagi petani, selain asap juga muncul
jenis hama dan penyakit baru yang menyerang tanaman padi
yang berbentuk bercak hitam pada batang padi.
7) Desa Sungai Rengas
Luas wilayah Desa Sungai Rangas ± 4,82 km². Jumlah
penduduk Desa Sungai Rangas 1.643 jiwa. Desa Sungai Rangas
adalah salah satu desa di K abupaten Banjar yang sebagian
masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peladang. Jenis tanah
di wilayah desa ini sebagian adalah tanah gambut. Pada tahun
2014 di desa Sungai Rangas terjadi kebakaran yang besar di
areal lahan persawahan dan gambut. Kencangnya tiupan angin
membuat kebakaran semakin meluas dan mengarah ke areal
pemukiman warga. Tim Manggala Agni pada saat itu mendapat
laporan dari posko kebakaran hutan dan lahan yang ada di
Kecamatan Martapura Barat langsung merespon dengan
cepat kejadian tersebut dan mengerahkan satu tim Manggala
Agni dari posko ke lokasi kebakaran sambil meminta bantuan
pasukan dari Daops Banjar karena api sudah semakin besar dan
meluas.
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Dengan semangat dan kerjasama tim Manggala Agni
dibantu oleh satgas kebakaran hutan dan lahan dari BPBD
Kabupaten Banjar, unsur TNI, dan masyarakat, akhirnya api
dikendalikan dan areal pemukiman warga yg dekat dengan areal
kebakaran lahan tersebut dapat diamankan.
Sebelum diadakan kegiatan patroli terpadu di Desa Sungai
Rangas kejadian kebakaran sering terjadi selain dikarenakan
daerah tersebut merupakan daerah yang vegetasinya rawan
kebakaran dan bergambut, kehidupan masyarakat yang
mayoritas bertani dan berladang masih membuka lahan dengan
cara membakar. Alasan mereka adalah untuk membasmi tikus
dan juga lebih murah biayanya. Tercatat 10 kejadian kebakaran
lahan pada tahun 2015 di wilayah Desa Sungai Rangas.
Namun setelah dilaksanakan patroli terpadu di desa
Sungai Rangas, kejadian kebakaran sangat menurun
intensitasnya. Tim dari patroli terpadu tiap hari berpatroli
d a n m e l a k u k a n s o s i a l i s a s i ke daerah-daerah rawan
di desa tersebut, dan apabila terjadi kebakaran tim langsung
memadamkan dibantu warga setempat sebelum api membesar
dan tak terkendali.
Selain berpatroli di lokasi rawan kebakaran di desa
tersebut, tim patroli terpadu juga tak bosan-bosan melakukan
sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan dari
rumah rumah warga, sekolah-sekolah, dan juga di lokasi kebun
atau sawah warga. Hasil nyata dari kegiatan sosialisasi tersebut
terlihat bahwa selama dilakukan patroli terpadu di desa
Martapura Barat hampir tidak ada lagi masyarakat membuka
lahan dengan cara membakar. Masyarakat mulai sadar akan
dampak negatif yang ditimbulkan dari membuka lahan dengan
cara membakar.
b. Daops Tanah Bumbu
1) Desa Teluk Kepayang
Desa Teluk Kepayang terletak di Kecamatan Kusan Hulu
Kabupaten Tanah Bumbu. Luas wilayah Desa Teluk Kepayang
kurang lebih 14.000 Ha, yang terdiri dari pemukiman dan
sebagian besar lahan berupa perkebunan sawit dan karet.
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Jumlah penduduk 884 KK dengan mayoritas penduduknya Suku
Banjar.
Sejarah kebakaran hutan dan lahan di Desa Teluk Kepayang
di mulai tahun 1985 dan pada tahun 1998 terjadi kebakaran
hutan dan lahan dengan luas kebakaran mencapai 21 Ha, ini
merupakan kejadian kebakaran hutan dan lahan terbesar yang
pernah terjadi di desa ini. Pada tahun 2017 luas kebakaran hutan
dan lahan yang terjadi kurang dari 1 Ha.
2) Desa Pulau Salak
Desa Pulau Salak terletak di Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Tanah Bumbu. Luas Wilayah kurang lebih 800 Ha,
dengan jumlah penduduk 590 jiwa. Kebakaran hutan dan lahan
terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan luas kebakaran
mencapai ± 100 Ha dengan vegetasi semak belukar dan lahan
perkebunan sawit.
Dengan luas desa yang relatif kecil tidak menjadikan Desa
Pulau Salak aman dari bahaya kebakaran hutan dan lahan,
dikarenakan vegetasi dominan adalah rawa bondong yang
apabila terbakar menimbulkan asap yang sangat tebal.
3) Desa Mantewe
Desa Mantewe terletak di Kecamatan Mantewe Kabupaten
Tanah Bumbu. Luas Wilayah Desa Mantewe kurang lebih 11.342
Ha yang terdiri dari pemukiman dan sebagian besar lahan berupa
perkebunan sawit dan karet. Jumlah penduduk 2.708 jiwa
sebagian besar berprofesi petani. Kebakaran hutan dan lahan
terparah terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan lebih dari
124 Ha tanaman sawit dan karet terbakar.
4) Desa Cantung Kanan
Desa Cantung Kanan terletak di Kecamatan Hampang
Kabupaten Kotabaru. Luas Wilayah Cantung Kanan kurang lebih
6.500 Ha. Penduduk asli merupakan suku Dayak dan ditambah
warga pendatang dari berbagai daerah. Dengan jumlah
penduduk kurang lebih 1000 jiwa.
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Pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang
menghanguskan beberapa ha kebun sawit dan karet. Respon
masyarakat desa terhadap kegiatan patroli terpadu sangat
positif yaitu kegiatan pembakaran lahan sudah berkurang
drastis. “Untuk pembukaan lahan apabila pemerintah
menyiapkan bantuan berupa peminjaman alat berat masyarakat
bersedia menyiapkan bahan bakarnya” (statemen dari salah satu
masyarakat yang muncul pada saat sosialisasi di lapangan)
5) Desa Bungkukan
Desa Bungkukan terletak di Kecamatan Kelumpang Barat
Kabupaten Kotabaru. Luas wilayah Desa Bungkukan 108.52 km²
dengan jumlah penduduk 1.242 jiwa. Kebakaran hutan dan lahan
di Desa Bungkukan terjadi setiap tahun diakibatkan pembukaan
lahan pertanian dan perkebunan. Salah satu alas an masyarakat
membakar adalah sudah menjadi tradisi dan sangat murah.
Hampir sama dengan semua desa di Kabupaten Tanah Bumbu,
yaitu pada tahun 2015 Desa Bungkukan mengalami kebakaran
hebat. Lebih dari 70 % areal perkebunan karet habis terbakar.
Tanggapan masyarakat Bungkukan terkait Kegiatan patroli
terpadu sebagian besar mengucapkan terimakasih dan
mendukung. Kegiatan pembersihan lahan dengan membakar
menurun drastic dibanding tahun tahun sebelumnya, dan
permintaan dari Kepala Desa Bungkukan kepada Tim Patroli
terpadu mohon dicarikan solusi atau cara lain selain membakar
yang cukup efektif. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama
dalam mengurangi aktifitas pembakaran lahan dan hutan.
6) Desa Magalau Hulu
Desa Magalau Hulu terletak di Kecamatan Kelumpang
Barat Kabupaten Kotabaru. Luas wilayah Desa Magalau Hulu
111.100 km2 dengan jumlah penduduk 1.030 jiwa. Kebakaran
hutan dan lahan terbesar terjadi pada tahun 1997, 1998, dan
yang terakhir tahun 2015 yang mengakibatkan hampir 80%
wilayah Desa Magalau Hulu terbakar.
Kegiatan patroli terpadu di Desa Magalau pada hari
pertama sempat mendapat respon yang kurang positif.
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Masyarakat desa cenderung menghindar apabila diajak
wawancara atau sosialisasi. Akan tetapi perlahan lahan dengan
sedikit kesabaran masyarakat mulai dapat menerima kehadiran
Tim Patroli terpadu. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan
langsung dampak kehadiran Tim Patroli terpadu yaitu
berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di sekitar
Desa Magalau Hulu, walaupun tidak dapat dipungkiri
keberhasilan mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan
tahun 2017 ini juga dibantu faktor cuaca.
8. Provinsi Kalimantan timur
Patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan
dengan membangun posko sebanyak 15 posko desa, terbagi di
Daops Paser sebanyak 10 posko dan Daops Sangkima lima posko.
Kegiatan patroli terpadu ini mampu menjangkau desa rawan
kebakaran hutan dan lahan sebanyak 90 desa. Patroli terpadu di
Provinsi Kalimantan Timur dilakukan selama 2 bulan periode
Agustus s.d. Oktober 2017.
a. Daops Paser
1) Desa Rantau Panjang
Desa Rantau Panjang terletak di Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas
wilayah desa 5.844 m2, dan jumlah penduduk desa (data
terakhir) 1.213 jiwa. Pada tahun 2000, pernah terjadi kebakaran
lahan yang sangat besar di Desa Rantau Panjang hingga
membakar 3 rumah milik warga. Kebakaran yang cukup besar
pada musim kemarau membuat api hampir membakar Sekolah
Dasar Negeri 018 Tanah Grogot.
Terdapat perbedaan kondisi masyarakat saat sebelum ada
patroli terpadu dan setelahnya. Sebelum dilaksanakan patroli
terpadu, masih banyak warga yang membuka lahan dengan cara
membakar dan masih kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap akibat yang ditimbulkan jika membakar hutan atau
lahan. Sedangkan sesudah dilaksanakan patroli terpadu
masyarakat semakin sadar akibat dari kebakaran hutan dan
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berkurangnya
membakar.

warga yang membuka

lahan dengan cara

2) Desa Pasir Belengkong
Desa Pasir Belengkong terletak di Kecamatan Paser
Belengkong, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan
luas wilayah desa 40,62 km2, dan jumlah penduduk desa (data
terakhir) 2.384 jiwa.
Pada tahun
2015,
terjadi kebakaran hutan dan
lahan yang cukup besar di
kabupaten Paser sehingga
menimbulkan
pantauan
hotspot sebanyak ± 3.450
titik. Kebakaran hutan dan
lahan
serta
munculnya
hotspot dipengaruhi oleh
musim kemarau panjang dan
adanya aktivitas masyarakat
yang
masih
melakukan
Foto 103. Tim patroli terpadu melakukan s osialisasi
kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran
pembukaan lahan dengan
hutan dan lahan
membakar.
Hal
ini
disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya
kebakaran hutan dan lahan.
Terlihat nyata perbedaan kondisi desa setelah
dilaksanakan patroli terpadu di desa ini. Pada tahun 2017 di Desa
Pasir Belengkong tidak terpantau hotspot dan tidak ada kejadian
kebakaran hutan dan lahan. Berbeda dengan kondisi sebelum
dilaksanakan patroli terpadu, di mana masih banyak warga desa
setempat yang membersihkan atau membuka lahan dengan cara
membakar. Sedangkan, sesudah patroli terpadu dilaksanakan
warga sudah tidak berani membuka lahan dengan cara dibakar.
Tim Patroli terpadu berhasil merubah pola pikir dna kebiasaan
masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Antusias warga terhadap pelestarian alam meningkat dengan
adanya kegiatan patrol terpadu dan warga sadar akan bahaya
jika hutan dibakar secara sembarangan.
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3) Desa Muser
Desa Muser terletak di Kecamatan Muara Samu,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas
wilayah desa 118,96 km2. Di desa ini pernah terjadi kebakaran
yang cukup luas yang mengakibatkan kerugian berupa tanaman
kebun dan beberapa rumah warga yang terkena kejadian
kebakaran pada tahun 1997. Pada saat itu tidak hanya desa
Muser yang mengalami kejadian serupa, tetapi hampir di seluruh
kecamatan Muara Samu.
Ada fenomena yang menarik sebelum ada kegiatan patroli
terpadu, yaitu ditemukannya lahan yang telah terbakar. Tetapi
tidak ada warga setempat yang tahu atau mengetahui pemilik
lahan tersebut. Setelah beberapa waktu, lahan tersebut telah
menjadi kebun sawit dan ternyata ada pemiliknya.
Setelah kegiatan patroli terpadu dijalankan, adanya
kesadaran masyarakat Muser tentang bahaya dan dampak
kebakaran hutan dan lahan sehingga aktivitas pembukaan lahan
dengan cara membakar pun berkurang.
4) Desa Long Gelang
Desa Long Gelang terletak di Kecamatan Long Ikis,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut informasi
warga, kebakaran lahan pernah terjadi di Kecamatan Long Ikis
pada tahun 2015. Kebakaran tidak terkendali tersebut sempat
menghabiskan beberapa ha lahan milik perusahaan sawit.
Karena merasa dirugikan
pihak perusahaan tersebut
mencari tau asal muasal api
tersebut
yang
menyebabkan
terjadinya
kebakaran
sampai
ke
wilayah mereka. Setelah
diusut pelaku pembakar
ialah hanya buruh yang
membakar
pada
saat
membuka
lahan
yang
Foto 104. Pemasangan spanduk tentang larangan
berbatasan dengan lahan
membakar hutan dan lahan dan sanksi hukumnya oleh
tim patroli terpadu
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perusahaan tanpa disertai dengan upaya pengendalian api
sehingga api tersebut merambat sampai ke lahan perusahaan.
Fenomena yang menarik sesudah pelaksanaan patroli
terpadu berjalan ialah secara tidak langsung Manggala Agni lebih
dikenal di Long Ikis. Kalau selama ini Manggala Agni dikenal
sebagai polisi hutan sekarang diluruskan bahwa Manggala Agni
adalah Brigade Pengendalian Kebakaran dan Lahan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kemudian setelah pelaksanan patroli terpadu, warga
memiliki rasa takut untuk membakar lahan karena sudah
mengetahui sanksi atau ancaman hukuman atau denda
maksimal yang ditentukan oleh pemerintah jika warga masih
membuka lahan secara dibakar.
5) Kelurahan Longkali
Desa Longkali terletak di Kecamatan Longkali, Kabupaten
Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah desa
109,72 km2. Pada tahun 2015, di kelurahan Longkali banyak
terjadi kebakaran hutan dan lahan baik karena faktor alam mau
pun karena aktifitas masyarakat yang melakukan pembakaran
hutan dan lahan untuk berladang.
Kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 di
Kelurahan Longkali ini menurun sangat jauh dari sebelumnya.
Hal tersebut juga dibantu dengan kondisi cuaca yang masih
sering turun hujan. Fenomena yang terjadi dengan adanya
patroli terpadu, masyarakat lebih memahami dampak, kerugian,
serta sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Selain itu, masyarakat masyarakat juga terbantu dengan adanya
program pemerintah yang bekerjasama dengan TNI AD berupa
pencetakan sawah. Jadi, masyarakat tidak perlu lagi untuk
melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar.
6) Kelurahan Muara Komam
Kelurahan Muara Komam terletak di Kecamatan Muara
Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan
luas wilayah desa 77,30 km2. Jumlah penduduk desa (data
terakhir) 240.048 jiwa.
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Foto 105. Sosialisasi pencegahan
kebakaran hutan dan lahan kepada
masyarakat yang dijumpai saat melakukan
patroli terpadu

Sejarah kejadian kebakaran di
kelurahan Muara komam yaitu pada
tahun 2015. Terjadi kebakaran yang
cukup besar yang mengakibatkan
kerugian berupa berupa tanaman dan
kebun warga seperti pohon karet yang
terbakar. Dengan adanya patroli
terpadu,
telah
meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk tidak
membuka lahan dengan membakar.

7) Kelurahan Petung
Kelurahan Petung terletak di Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
dengan luas wilayah desa 26.279 ha, jumlah penduduk desa
(data terakhir) 8.105 jiwa.
Pada tahun 2015, pernah terjadi besar di lahan gambut dan
berhasil dipadamkan oleh anggota Manggala Agni dibantu
anggota dari tim BPBD, TNI dan POLRI. Pada tahun 2016, ada
terjadi kebakaran lahan yang terpantau tetapi tidak besar masih
dalam skala kecil.
Fenomena menarik sebelum dan sesudah pelaksanaan
patroli terpadu adalah sebelum patroli terpadu dimulai
masyarakat masih banyak melakukan pembukaan lahan dengan
cara membakar terang-terangan dilakukan pada siang hari.
Sesudah dilakukan patroli terpadu, masyarakat sudah
mengetahui tentang hukum dan dampak dari membakar hutan
dan lahan meskipun masih ada sedikit orang atau oknum
masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar dan
juga ada masyarakat yang membayar orang untuk membakarkan
lahannya agar tidak terkena tindak pidana apabila terjadi
kebakaran di lahannya.
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8) Desa Kerang
Desa Kerang terletak di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten
Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah desa
182,02 km2. Fenomena yang menarik di Desa Kerang sebelum
dan sesudah patroli terpadu. Sebelum patroli terpadu
masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar,
meskipun membuka lahannya dengan cara membuat sekat.
Sesudah patroli terpadu, masyarakat mengerti
dan tidak berani membakar
karena adanya larangan dan
sanksi–sanksi dan denda jika
membakar
yang
telah
disampaikan oleh tim patroli
terpadu. Adanya warga yang
tertangkap
oleh aparat
kepolisian
dikarenakan
membuka lahan dengan cara
Foto 106. Sosialisasi tentang larangan dan sanksi hukum
membakar
semakin
pagi pembakar hutan terus dilakukan kepada
masyarakat
membuat masyarakat sadar
dan takut untuk melakukan
pembakaran dalam membuka lahan dan ada efek jera bagi
masyarakat yang kembali membuka lahan dengan cara
membakar. Dengan adanya patroli terpadu, masyarakat lebih
mengenal Manggala Agni.
9) Desa Sumber Sari
Desa Sumber Sari terletak di Kecamatan Kota Bangun,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Di
desa ini pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan akibat musim
kemarau yang panjang dan juga pola masyarakat yang membuka
lahan secara berpindah – pindah dengan cara membakar serta
kearifan lokal yang terjadi di desa tersebut tidak terjalin dengan
baik. Bentuk kearifan lokal yang ada di desa ini waktu dulu adalah
adanya peraturan adat yang digunakan bilamana terjadi
kebakaran yang lebih dari 2 ha akan dikenakan denda.
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Fenomena yang ada di
desa ini terkait pelaksanaan
patroli terpadu adalah pada
awalnya, masyarakat Desa
Sumber Sari masih malu dan
takut dengan kedatangan
tim patroli terpadu sehingga
bila
tim
melakukan
sosialisasi ke masyarakat
yang ada di lahan, maka
Foto 107. Lokasi patroli terpadu yang harus ditempuh
mereka akan kabur atau
dengan menyeberang sungai tidak menyurutkan
melarikan
diri
untuk
semangat tim patroli terpadu
menghindari petugas. Untuk
kegiatan membuka lahan dengan cara membakar masih sering
dilakukan masyarakat karena dengan cara membakar membuat
tanah akan lebih subur dan mempermudah membersihkan lahan
tersebut.
Sesudah dilaksanakan patroli terpadu, masyarakat lebih
dekat dan akrab dengan tim patroli terpadu dan memahami
tentang pembukaan lahan dengan cara membakar itu tidak
diperbolehkan. Penyuluhan sering dilakukan ke desa-desa dan
sekolahan. Anggota Manggala Agni selalu ikut serta pada
kegiatan desa seperti kegiatan karang taruna sehingga terjalin
kerja sama yang sangat baik antara tokoh masyarakat dengan
Manggala Agni. Salah satu contohnya adalah yaitu penyediaan
tanah Manggala Agni sebagai tempat atau posko kegiatan patroli
terpadu. Adapun fenomena lain, saat melakukan patroli terpadu
petugas disuguhi buah semangka hasil panen masyarakat. Hal ini
merupakan bentuk kedekatan antara tim patroli terpadu dengan
masyarakat yang sudah terjalin dengan baik.
10) Desa Keay
Keay adalah kampung yang terletak di wilayah kecamatan
Damai kabupaten Kutai Barat dengan ketinggian 55 meter di atas
permukaan laut. Dengan luas wilayah kampungnya 127,15 km2,
jumlah penduduk 849 jiwa. Kebakaran tahun 2015 merupakan
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kebakaran yang sangat besar sehingga banyak merugikan
berbagai aspek seperti aspek ekonomi dan aspek sosial budaya.
Kondisi Kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2016
memperlihatkan kondisi yang lebih baik apabila dibandingkan
dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Hasil ini
sangat didukung oleh kondisi alam yang lebih basah
dibandingkan tahun 2015 dan juga didukung dengan
peningkatan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan
yang dilaksanakan oleh para pihak. Salah satu upaya yang
dilaksanakan di tingkat tapak adalah Patroli Terpadu Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan. Patroli terpadu merupakan salah
satu terobosan penting yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang
melibatkan para pihak, mulai dari Manggala Agni (KLHK), TNI,
POLRI, Pemerintah daerah dan masyarakat.

b. Daops Sangkima
1) Desa Makarti
Desa Makarti terletak di Kecamatan Marangkayu,
Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas wilayah 16.800 ha,
jumlah penduduk 2.528 jiwa. Pada tahun 2015 terjadi cuaca
kemarau ekstrim di seluruh wilayah indonesia tidak terkecuali
wilayah Kalimantan Timur tepatnya Desa Makarti di Kecamatan
Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan saat ini selalu
menjadi sasaran kegiatan patroli terpadu Manggala Agni daops
Sangkima Kutai pada tahun
2016 sampai 2017.
Pada tahun 2015, telah
terjadi kebakaran lahan di
Jalan Kuburan Desa Makarti
yang diakibatkan kelalaian
warga yang membersihkan
lahan dengan membakar.
Api tersebut tidak terkendali
sehingga
menimbulkan
kebakaran
ke
kebun
Foto 108. Tim patroli terpadu memberikan sosialisasi
masyarakat
yang
lain.
Dari
kepada masyarakat tentang larangan dan juga tata cara
membersihkan lahan tanpa membakar
kejadian tersebut, pelaku
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pembakaran dibawa ke desa untuk mempertanggungjawabka n
perbuatannya dengan cara mengganti pohon karet yg terbakar
dengan nominal per pohon terbakar disesuaikan dengan
kesepakatan antara pelaku pembakaran dan yang dirugikan
yaitu Rp. 350.000,- perpohon dengan jumlah kseluruhan yg di
tanggung sebesar Rp. 225.000.000,-.
Meskipun sudah terdapat kasus kebakaran yang
merugikan, ternyata masih tetap ada masyarakat yang membuka
atau membersihkan lahan dengan cara membakar tanpa
koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terdekat dalam hal ini
pihak Desa. Namun sejak adanya patroli terpadu, masyarakat
mulai memahami tentang kerugian akibat kebakaran hutan dan
lahan. Spanduk di larang membakar hutan dan lahan yang
mencantumkan hukuman dan denda bagi pelaku pembakaran
hutan dan lahan menyadarkan masyarakat bahwa apa yang
selama ini dilakukan adalah
melanggar peraturan atau
hukum. Dan kondisi saat ini,
setiap masyarakat yang
ingin membersihkan lahan
dengan cara membakar
mereka berkordinasi dan
minta izin ke desa dan cara
pembakarannya pun tidak
sistem bakar tinggal tetapi
dikumpulkan sedikit-sedikit
Foto 109. Tim patroli terpadu memberikan sosialisasi
kepada masyarakat tentang larangan dan juga tata cara
dan
dibuatkan
sekat
membersihkan lahan tanpa membakar
sehingga terkendali.
2) Kelurahan Bontang Lestari
Kelurahan Bontang Lestari merupakan salah satu desa yang
dipilih untuk dilakukan kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan. Kelurahan ini berada di Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan luas wilayah sebesar 787,21 km2 berdasarkan data
Kelurahan Bontang Lestari. Kelurahan ini dihuni oleh penduduk
sebanyak 5,835 jiwa.
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Wilayah Kelurahan Bontang Lestari sendiri sering terjadi
kebakaran hutan dan lahan. Akibat sering terjadi kebakaran
hutan dan lahan di wilayah ini, maka tim patroli terpadu
ditugaskan untuk melakukan:
a. pengecekan titik hotspot;
b. identifikasi area rawan kebakaran hutan dan lahan;
c. pencatatan area bekas kebakaran hutan dan lahan;
d. pencatatn titik atau sumber air, sehingga apabila terjadi
kebakaran dapat memudahkan tim untuk melaksanakan
pemadaman, serta,
e. melakukan sosialisasi sehingga masyarakat tidak lagi
melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Hasil dari kegiatan patroli terpadu di Kelurahan Bontang
Lestari ini adalah :
1. Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari melakukan
pembukaan atau pembersihan lahan dengan membakar
namun secara terkendali dengan tidak meninggalkan
pembakaran sebelum api
padam sehingga api tidak
merembet membakar areal
yang lebih luas.
2.Terpetakannya area rawan
dan juga bekas kebakaran
hutan dan lahan, serta
terpetakan lokasi titik air di
Kelurahan Bontang Lestari.
3.Terjalinnya
komunikasi
yang baik antara Petugas
patroli terpadu dan warga
Foto 110. Kedekatan yang terjalin antara tim
Kelurahan Bontang Lestari.
patroli terpadu dengan masyarakat Kelurahan
Bontang Lestari
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3) Desa Teluk Pandan
Desa Teluk Pandan merupakan salah satu desa tertua dari
keenam desa yang berada di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan,
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Luas Wilayah
Desa Teluk Pandan sekitar 9.660 ha, dengan jumlah penduduk
mencapai 3.917 jiwa.
Kemarau panjang di tahun 2015 menjadi salah satu puncak
kebakaran hutan dan lahan di Desa Teluk Pandan mencapai
hingga ratusan ha. Bahkan karena kemarau panjang, salah satu
sumber air bersih berupa Danau (Telaga Bening) mengering
sehingga pompa PDAM tidak beroperasi. Akibatnya, masyarakat
setempat sulit mendapat air bersih keperluan sehari-hari.
Masyarakat Desa Teluk
Pandan sampai sekarang ini
masih
menggantungkan
hidup dengan bertani dan
berkebun, sehingga masih
ada saja masyarakat yang
dengan sengaja membuka
hutan dan lahan dengan cara
membakar karena di anggap
lebih mudah, murah dan
Foto 111. Penyadartahuan kepada masyarakat tentang
efisien.
peraturan larangan membakar hutan dan lahan
Seiring
berjalannya
memberikan hasil nyata dengan berkurangnya kejadian
kebakaran di desa ini.
waktu, tepatnya di tahun
2016
saat
awal
dilaksanakannya kegiatan patroli terpadu pencegahan
kebakaran hutan dan lahan di Desa Teluk Pandan sebagian besar
masyarakat diberikan pengetahuan (pemahaman) tentang
peraturan dan tindak pidana serta dampak dari bahaya
kebakaran hutan dan lahan. Sekarang ini setelah setiap tahun
dilaksanakan kegiatan patroli terpadu yang terdiri dari personil
Manggala Agni, TNI, Polri dan masyarakat Desa, sangat
memberikan pengaruh positif ke masyarakat dengan
berkurangnya kebakaran hutan dan lahan serta titik api
(hotspot) di Desa Teluk Pandan.
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4) Desa Sangkima
Desa Sangkima terletak di Kecamatan Sangatta Selatan,
Kabupaten Kutai Timur, luas wilayah 37.919,2 ha. Keseluruhan
wilayah Desa sangkima masuk dalam Kawasan Taman Nasional
Kutai. Jumlah penduduk Desa Sangkima menurut data terakhir
Kantor Desa Sangkima tahun 2017 sebanyak 33.666 Jiwa.
Pada tahun 2015 di daerah Sangkima, terjadi kebakaran
lahan yang disebabkan oleh pembukaan dan pembersihan lahan
oleh masyarakat. Luas kebakaran pada saat itu seluas ± 4 ha.
Menurunnya intensitas hujan waktu itu menyebabkan api
menjalar dan meluas.
Alasan melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar adalah cara ini sudah menjadi tradisi turun temurun
dari jaman dahulu. (menurut Ibu Putri Wulandari, Staf Desa
Sangkima)
Pada saat awal melaksanakan kegiatan patroli terpadu, tim
berkunjung ke setiap rumah kerumah warga untuk melakukan
sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Banyak masyarakat yang mengerti dampak buruk akibat
membuka lahan dengan cara membakar. Selama patroli terpadu
di Desa Sangkima, tim
patroli
terpadu
yang
beranggotakan
Manggala
Agni, TNI, dan Polsek
Sangkima
melakukan
sosialisasi kepada warga
untuk tidak membuka lahan
dengan cara membakar dan
akhirnya sebagian besar
masyarakat
di Desa
Sangkima telah memahami
Foto 112. Penyadartahuan kepada masyarakat tentang
bahaya
dari kebakaran
peraturan larangan membakar hutan dan lahan terus
hutan
dan
lahan.
dilakukan
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5) Desa Mukti Jaya
Desa Mukti Jaya terletak di Kecamatan Rantau Pulung,
Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah desa 46 Km²
(Menurut data terakhir Kantor Desa Mukti Jaya tahun 2017).
Jumlah penduduk Desa Mukti Jaya menurut data terakhir Kantor
Desa Mukti Jaya tahun 2017 sebanyak 1.777 penduduk.
Tahun 2015 di Desa Mukti Jaya pernah terjadi kebakaran
hutan dan lahan yang cukup besar, tepatnya di Bantanan, km 40
Jalan Prodisa, Blok F. Pada waktu itu, di daerah Bantanan masih
banyak lahan kosong yang tidak terurus. Seiring berjalannya
waktu dan bertambahnya masyarakat pendatang atau perantau,
maka lahan-lahan kosong tersebut mulai dibuka untuk
berkebun. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara dibakar.
Alasan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
adalah dianggap lebih efisien dari segi biaya dan tenaga.
Fenomena yang menarik di Desa Mukti Jaya adalah
keramahan penduduk, serta setiap berkunjung ke rumah warga
pasti ada saja jamuan yg baik terhadap tim selama patroli dan
kebanyakan masyarakat di Desa Mukti Jaya telah memahami
bahaya dari kebakaran hutan dan lahan sebagai hasil dari
sosialisasi yang dilakukan terus menerus setiap tahun.
D. Evaluasi Patroli Terpadu Melalui Pengukuran Persepsi Pelaksana
Paska pelaksanaan kegiatan patroli terpadu 2017, Direktorat PKHL
melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pengukuran
persepsi pada pelaksana patroli terpadu. Evaluasi dilakukan melalui
pengukuran persepsi kepada Manggala Agni, anggota TNI, POLRI dan
masyarakat sebagai pelaksana patroli terpadu. Jumlah responden
sebanyak 619 orang dari 8 provinsi yang melaksanakan patroli terpadu
dengan rincian anggota TNI sebanyak 141 orang, anggota POLRI
sebanyak 132 orang, masyarakat sebanyak 149 orang dan Manggal a
Agni sebanyak 197 orang.
Mengapa melakukan pengukuran persepsi: Pengukuran persepsi
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pandangan seseorang
terhadap apa yang dilihat atau dirasakan terhadap sesuatu.
Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui
proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan
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menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menseleksi,
mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya
menjadi suatu gambaran yang berarti.
Dalam konteks persepsi, pelaksanaan patroli terpadu dan
kondisinya dapat berperan sebagai stimulus yang dapat menimbulkan
persepsi pada individu yang melihat dan melaksanakannya. Persepsi
seseorang akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap masalah
lingkungan. Persepsi positif akan menunjang partisipasi pelaksana
dalam keberhasilan patroli terpadu. Persepsi yang akan dianalisis
adalah persepsi pelaksana terhadap tujuan kegiatan, komposisi
pelaksana, penentuan lokasi dan jangkauan patroli terpadu, dan
operasional kegiatan patroli terpadu.
Metode pengukuran persepsi: Data dan informasi persepsi
pelaksana dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala likert.
Skala likert adalah skala untuk mengukur karakter dan ciri kepribadian.
Sugiyono (2009) menyebutkan bahwa skala model Likert adalah skala
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang fenomena sosial. Responden berasal dari Masyarakat,
TNI, POLRI, dan Manggala Agni. Teknik pengambilan contoh dilakukan
secara random sampling yaitu pengambilan contoh secara acak.
Pertanyaan kuesioner meliputi tujuan kegiatan, komposisi pelaksana,
penentuan lokasi dan jangkauan patroli terpadu, dan operasional
kegiatan patroli terpadu. Skoring jawaban setiap pertanyaan dibagi
menjadi 5 yaitu: Tidak Setuju skor 1, Kurang Setuju skor 2, Ragu-ragu
skor 3, Setuju skor 4, dan Sangat Setuju skor 5.
Hasil Pengukuran Persepsi Pelaksana secara Umum di 8 Provinsi
Lokasi Patroli Terpadu
1. Persepsi terhadap tujuan patroli terpadu
Secara umum, mayoritas responden mempersepsikan setuju
bahwa patroli terpadu yang dilaksanakan sudah sesuai dengan
tujuan kegiatan yaitu kegiatan patroli terpadu pencegahan
kebakaran hutan dan lahan bertujuan untuk mengurangi potensi
kejadian kebakaran hutan dan lahan melalui deteksi dini dan
sosialisasi kepada masyarakat dan patroli terpadu mampu
mewujudkan kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan
kebakaran hutan dan lahan.
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Sugiyanto (1996) yang menjelaskan bahwa persepsi seseorang
terhadap suatu objek akan positif apabila objek tersebut sesuai
dengan
kebutuhannya, sebaliknya
akan negatif
apabila
bertentangan dengan kebutuhan orang tersebut. Persepsi positif
responden terhadap tujuan patroli terpadu menunjukkan bahwa
patroli terpadu memenuhi kebutuhan responden yaitu kebutuhan
mewujudkan kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan
kebakaran hutan dan lahan dan mengurangi potensi kejadian
kebakaran melalui deteksi dini dan sosialisasi (Manggala Agni, TNI,
dan POLRI).
2. Persepsi terhadap komposisi pelaksana patroli terpadu
Mayoritas responden memberikan persepsi positif terhadap
pernyataan terkait dengan komposisi pelaksana patroli terpadu.
Komposisi patroli terpadu dianggap sudah mewakili para pihak di
tingkat daerah yang selama ini melaksanakan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan dan peran anggota dalam tim patroli
terpadu sudah maksimal sesuai dengan tugas pokok masing-masing
instansi. Hal tersebut dilihat dari keterwakilan masing-masing unsur
baik unsur pemerintah maupun masyarakat. Disamping itu masingmasing unsur saling melengkapi dengan keahlian dan tugas pokok
serta kewenangan yang dimiliki, yang dapat dimanfaatkan saat
melaksanakan patroli terpadu.
3. Persepsi terhadap penentuan lokasi dan jangkauan patroli terpadu
Pada pernyataan-pernyataan terkait dengan penentuan lokasi
dan jangkauan patroli terpadu, mayoritas responden memiliki
persepsi setuju terhadap penentuan lokasi dan jangkauan patroli
terpadu yaitu setuju bahwa Posko patroli terpadu sudah sesuai
dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di tingkat
lapangan dan wilayah jangkauan kerja sudah maksimal untuk
pengamanan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan. Tingkat
kerawanan desa terhadap kebakaran hutan dan lahan menjadi dasar
dalam penentuan lokus patroli terpadu. Tingkat kerawanan yang
dapat diidentifikasi antara lain sejarah kebakaran pada 5 tahun
terakhir, kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama terkait
pemanfaatan lahan serta potensi-potensi konflik lahan.
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4. Persepsi terhadap operasional patroli terpadu
Mayoritas responden setuju bahwa patroli terpadu mampu
mendeteksi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di tingkat
lapangan, monitoring terhadap kondisi bahan bakaran, kekeringan,
lokasi sumber air, kedalaman gambut, akses ke lokasi rawan serta
informasi terkait kebakaran hutan dan lahan yang berkembang
dalam masyarakat dapat diidentifikasi melalui patroli terpadu.
Responden mempersepsikan kurang setuju terhadap patroli
terpadu hanya diperlukan pada saat kondisi sudah rawan saja.
Kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan
kegiatan dalam mengedukasi
(informasi, pemberitahuan,
penyadartahuan) masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan.
Kegiatan edukasi dilakukan sepanjang tahun baik musim penghujan
maupun musim kemarau karena bertujuan mengubah perilaku
masyarakat. Merubah perilaku membutuhkan waktu yang tidak
sebentar karena hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan.
5. Persepsi terhadap respon masyarakat pada patroli terpadu
Berdasarkan hasil pengukuran, mayoritas responden memiliki
persepsi setuju bahwa Tim patroli terpadu dapat diterima dengan
baik di lingkungan masyarakat desa dimana posko didirikan.
Selain 5 pernyataan di atas, diajukan juga beberapa pernyataan
khusus yang ditujukan kepada POLRI, TNI dan Manggala Agni.
Anggota POLRI memberikan persepsi setuju bahwa patroli terpadu
harus diimbangi dengan fungsi penegakan hukum pada kasus
kebakaran hutan dan lahan. Anggota TNI setuju bahwa patroli
terpadu menunjang pelaksanaan kegiatan tugas TNI dalam
memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya
secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu
tugas pemerintahan di daerah dan penanggulangan bencana.
Manggala Agni setuju bahwa kemampuan untuk bergaul dan
menjalin hubungan baik dengan masyarakat menjadi penentu
keberhasilan patroli terpadu.

178

Hasil Pengukuran Persepsi per provinsi secara lengkap disajikan
sebagai berikut:
1. Provinsi Sumatera Utara
Patroli terpadu di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan
dengan pengaktifan 15 posko desa yang menjangkau 45 desa
selama 2 bulan. Adapun pelaksanaannya dibagi ke setiap daops
yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Daops
Sibolangit, Daops Labuhan Batu, dan Daops Pematang Siantar.
Pengukuran persepsi dilakukukan pada 69 orang responden
terdiri dari masyarakat 18 orang, TNI 18 orang, POLRI 15 orang,
dan Manggala Agni 18 orang. Hasil pengukuran sebagai berikut:
a. Persepsi terhadap tujuan kegiatan Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan
patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan
mampu mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan
lahan melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada masyarakat.

Gambar 10. Persepsi Pelaksana Terhadap Tujuan Kegiatan Patroli Terpadu di
Provinsi Sumatera Utara

Pada pernyataan patroli terpadu mampu mewujudkan
kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan
kebakaran hutan dan lahan dipersepsikan setuju dan raguragu (Masyarakat 1 orang, TNI sebanyak 10 orang, dan
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Manggala Agni 3 orang). Responden yang menyatakan raaguragu karena waktu pelaksanaan patroli terpadu terbatas
hanya 2 bulan saja sedangkan permasalahan kebakaran
hutan dan lahan sangat rumit dan belum tentu bisa teratasi
dalam waktu yang singkat.
b. Persepsi terhadap komposisi pelaksana
Mayoritas responden memiliki persepsi setuju bahwa
komposisi pelaksana patroli terpadu sudah mewakili para
pihak di tingkat daerah yang selama ini melaksanakan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan peran anggota
dalam tim patroli terpadu sudah maksimal sesuai dengan
tugas pokok masing-masing instansi.

Gambar 11. Persepsi Pelaksana terhadap komposisi pelaksana Patroli
Terpadu di Provinsi Sumatera Utara

Responden juga berpendapat bahwa jumlah anggota tim
patroli terpadu sebanyak 6 orang dianggap sudah cukup dan
mampu mewakili masing-masing pihak. Masing-masing
anggota memiliki tugas pokok yang mampu mendukung
pelaksanaan kegiatan.
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c. Persepsi terhadap penentuan lokasi dan jangkauan Patroli
Terpadu
Hasil penghitungan skor persepsi menunjukkan bahwa
mayoritas responden memiliki persepsi setuju bahwa Posko
patroli terpadu sudah sesuai dengan tingkat kerawanan
kebakaran hutan dan lahan di tingkat lapangan dan wilayah
jangkauan kerja sudah maksimal untuk pengamanan lokasi
rawan kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 12. Persepsi Pelaksana terhadap penentuan lokasi dan
jangkauan Patroli Terpadu di Provinsi Sumatera Utara

Adapun pernyataan lokasi patroli terpadu tidak boleh
berpindah agar kegiatan lebih optimal dalam pengamanan
lokasi rawan kebakaran dipersepsikan beragam dari setuju
sampai dengan tidak setuju. Selama ini penentuan lokasi
patroli terpadu bersifat dinamis menyesuaikan kondisi
lapangan dan status kerawanan.
d. Persepsi terhadap Operasional Kegiatan Patroli Terpadu
Hasil penghitungan skor persepsi menunjukkan
responden memiliki persepsi setuju bahwa patroli terpadu
mampu mendeteksi potensi kejadian kebakaran hutan dan
lahan di tingkat lapangan; kegiatan patroli terpadu dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
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tentang dampak kebakaran hutan dan lahan; melalui patroli
terpadu kondisi terkini di lapangan lebih mudah termonitor
(kondisi bahan bakaran, kekeringan, lokasi sumber air,
kedalaman gambut, akses ke lokasi rawan dan kondisi
lainnya); Patroli terpadu perlu dilakukan terus menerus
sepanjang tahun agar lebih efektif dalam pencegahan
kebakaran hutan dan lahan; dan Transportasi menjadi
penentu keberhasilan kegaiatan patroli terpadu.

Gambar 13. Persepsi Pelaksana terhadap operasional Patroli Terpadu di Provinsi
Sumatera Utara

Responden mempersepsikan kurang setuju terhadap
patroli terpadu hanya diperlukan pada saat kondisi sudah
rawan saja supaya lebih efisien dan tidak menyita tenaga
serta biaya. Hal ini menunjukkan bahwa patroli terpadu perlu
dilakukan sepanjang tahun. Responden juga memiliki
persepsi kurang setuju bahwa pelaporan kegiatan patroli
terpadu sangat merepotkan dan tidak efektif. Hal tersebut
menunjukkan bahwa pelaporan kegiatan masih penting
dilakukan untuk pertanggungjawaban kegiatan dan isi
laporan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi.
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e. Persepsi terhadap respon masyarakat pada Patroli Terpadu
Pada pengukuran persepsi terhadap respon masyarakat
pada patroli terpadu, menunjukkan hasil bahwa responden
memiliki persepsi setuju bahwa Tim patroli terpadu dapat
diterima dengan baik di lingkungan masyarakat desa dimana
posko didirikan; proses sosialisasi kepada masyarakat dapat
lebih mudah terlaksana apabila tim patroli diterima dengan
baik di masyarakat desa.

Gambar 14. Persepsi Pelaksana terhadap respon masyarakat pada kegiatan patroli
terpadu di Provinsi Sumatera Utara

Mayoritas responden memiliki persepsi bahwa kegiatan
patroli terpadu dapat meningkatkan
pengetahuan
masyarakat terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan.
Hal ini diproyeksikan akan dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan
lahan meningkat karena adanya patroli terpadu.
2. Provinsi Riau
Patroli terpadu di Provinsi Riau dilaksanakan dengan
pengaktifan 65 posko desa yang menjangkau 189 desa selama 4
bulan. Adapun pelaksanaannya dibagi ke setiap daops yang ada
di wilayah Provinsi Riau, yaitu Daops Pekanbaru, Daops Siak,
Daops Dumai, dan Daops Rengat. Patroli terpadu dilaksanakan
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dari bulan Mei s.d. Oktober 2017. Pengukuran persepsi paska
pelaksanaan patroli terpadu dengan jumlah responden sebanyak
56 orang terdiri dari masyarakat 14 orang, TNI 14 orang, POLRI
14 orang, dan Manggala Agni 14 orang. Hasil pengukuran
persepsi sebagi berikut:
a. Persepsi terhadap tujuan kegiatan
Hasil penghitungan skor persepsi menunjukkan
responden memiliki persepsi setuju bahwa kegiatan patroli
terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan mampu
mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan
melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada masyarakat; dan
patroli terpadu mampu mewujudkan kehadiran pemerintah
dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan.
Persepsi ditunjukkan pada grafik 15 sebagai berikut:

Gambar 15. Persepsi Pelaksana terhadap tujuan kegiatan patroli
terpadu di Provinsi Riau

Responden juga setuju bahwa patroli terpadu mampu
mewujudkan kehadiran pemerintah dalam mengatasi
permasalahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak.
Hal ini sesuai dengan harapan dan amanat dari Presiden
Jokowi pada Rapat Kerja Nasional Pengendalian kebakaran
Hutan dan lahan pada tanggal 23 Januari 2017 yang
mengamanatkan pentingnya kehadiran pemerintah di tingkat
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tapak dalam menjawab permasalah kebakaran hutan dan
lahan.
b. Persepsi terhadap pelaksana patroli terpadu
Hasil penghitungan skor persepsi menunjukkan
responden (MA, TNI, POLRI, dan Masyarakat) memiliki
persepsi setuju bahwa komposisi pelaksana patroli terpadu
sudah mewakili para pihak di tingkat daerah yang selama ini
melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan
peran anggota dalam tim patroli terpadu sudah maksimal
sesuai dengan tugas pokok masing-masing instansi. Hasil
perhitungan ditunjukkan pada gambar grafik 16.

Gambar 16. Persepsi Pelaksana terhadap komposisi pelaksana patroli
terpadu di Provinsi Riau

c. Penentuan Lokasi dan Jangkauan Patroli Terpadu
Hasil penghitungan skor persepsi menunjukkan
responden memiliki persepsi setuju bahwa Posko patroli
terpadu sudah sesuai dengan tingkat kerawanan kebakaran
hutan dan lahan di tingkat lapangan; Wilayah jangkauan kerja
sudah maksimal untuk pengamanan lokasi rawan kebakaran
hutan dan lahan.
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Gambar 17. Persepsi Pelaksana terhadap penentuan lokasi dan
jangkauan kerja patroli terpadu di Provinsi Riau

Namun, responden memiliki persepsi kurang setuju
bahwa wilayah jangkauan patroli terpadu terlalu sempit
sehingga tidak mampu mengamankan wilayah di sekitar desa
yang menjadi lokasi posko patroli terpadu. Pada hasil
wawancara, responden berpendapat bahwa jangkauan kerja
patroli terpadu sudah optimal, dari 65 posko desa yang
diaktifkan, patroli terpadu mampu menjangkau 189 desa
rawan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau. Hal
tersebut masih dianggap sesuai dengan kemampuan jelajah
harian dari tim patroli terpadu.
d. Persepsi terhadap Operasional Kegiatan Patroli Terpadu
Hasil penghitungan menunjukkan responden memiliki
persepsi setuju bahwa patroli terpadu mampu mendeteksi
potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di tingkat
lapangan; kegiatan patroli terpadu dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak
kebakaran hutan dan lahan.
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Gambar 18. Persepsi Pelaksana terhadap operasional patroli terpadu di
Provinsi Riau

Responden juga berpendapat bahwa melalui patroli
terpadu kondisi terkini di lapangan lebih mudah termonitor
(kondisi bahan bakaran, kekeringan, lokasi sumber air,
kedalaman gambut, akses ke lokasi rawan dll); Patroli terpadu
perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun agar lebih
efektif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
e. Persepsi terhadap respon masyarakat pada Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa Tim patroli terpadu dapat
diterima dengan baik di lingkungan masyarakat desa dimana
posko didirikan. Responden juga berpendapat bahwa proses
sosialisasi kepada masyarakat dapat lebih mudah terlaksana
apabila tim patroli diterima dengan baik di masyarakat desa.
Responden juga setuju bahwa dengan patroli terpadu
pengetahuan masyarakat tentang dampak kebakaran hutan
dan lahan meningkat. Patroli terpadu juga dipersepsikan
mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak
melakukan pembakaran hutan dan lahan.
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Gambar 19. Persepsi Pelaksana terhadap respon masyarakat pada
patroli terpadu di Provinsi Riau

3. Provinsi Jambi
Patroli terpadu di Provinsi Jambi dilaksanakan dengan
pengaktifan 20 posko desa yang menjangkau 88 desa rawan
kebakaran hutan dan lahan selama 2 bulan.
Adapun
pelaksanaannya dibagi ke setiap daops yang ada di wilayah
Provinsi Jambi, yaitu Daops Jambi Kota, Daops Bukit Tempurung,
Daops Berbak, Daops Muara Bulian dan Daops Sarolangun
disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan desa rawan
kebakaran. Patroli terpadu dilaksanakan dari bulan Agustus s.d.
Oktober 2017. Pengukuran persepsi paska pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan dengan jumlah responden sebanyak 65 orang
terdiri dari 14 orang masyarakat, 14 orang anggota TNI, 12 orang
anggota POLRI, dan 25 orang anggota Manggala Agni. Hasil
pengukuran persepsi sebagai berikut:
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a. Persepsi terhadap tujuan Patroli Terpadu
Hasil penghitungan persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi sangat setuju bahwa kegiatan patroli
terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan mampu
mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan
melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada masyarakat; dan
patroli terpadu mampu mewujudkan kehadiran pemerintah
dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 20. Persepsi Pelaksana terhadap tujuan patroli terpadu di Provinsi Jambi

Hasil pengukuran juga memperlihatkan adanya
beberapa responden menyatakan ragu-ragu terhadap patroli
terpadu mampu mewujudkan kehadiran pemerintah dalam
mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan, hal
tersebut diidentifikasi karena waktu pelaksanaan patroli
terpadu terbatas hanya 2 bulan saja dengan keterbatasan
desa yang menjadi sasaran patroli terpadu dibandingkan
dengan jumlah desa rawan yang ada di Provinsi Jambi.
b. Persepsi terhadap komposisi pelaksana Patroli Terpadu
Hasil penghitungan persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa komposisi pelaksana patroli
terpadu sudah mewakili para pihak di tingkat daerah yang
selama ini melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan
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lahan dan peran anggota dalam tim patroli terpadu sudah
maksimal sesuai dengan tugas pokok masing-masing instansi.

Gambar 21. Persepsi Pelaksana terhadap komposisi pelaksana patroli
terpadu di Provinsi Jambi

Responden memiliki persepsi tidak setuju bahwa jumlah
anggota dalam tim patroli terpadu terlalu banyak sehingga
menghambat pekerjaan dan tidak efisien. Jumlah anggota tim
patroli terpadu sebanyak 6 orang dianggap sudah cukup dan
mampu mewakili masing-masing pihak. Pada pelaksanaan
kerja harian, setiap anggota tim sudah optimal melaksanakan
tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
c. Persepsi terhadap penentuan lokasi jangkauan Patroli
Terpadu
Pada penghitungan persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi positif yaitu setuju bahwa penempatan
Posko patroli terpadu sudah sesuai dengan tingkat
kerawanan kebakaran hutan dan lahan di tingkat lapangan;
dan Wilayah jangkauan kerja sudah maksimal untuk
pengamanan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan.
Pada pernyataan boleh tidaknya lokasi patroli terpadu
berpindah tempat secara dinamis ditanggapi secar beragam
oleh para responden. Persepsi yang beragam ini diidentifikasi
karena
sebagian
responden
berpendapat
bahwa
perpindahan lokasi diperlukan untuk mengamankan lokasi
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lainnya dimana kondisi lapangan sangat dinamis, sebagian
responden berpendapat bahwa lokasi patroli tidak perlu
berubah karena penempatan lokasi posko sudah tepat dan
dapat menjangkau desa rawan disekitarnya.

Gambar 22. Persepsi Pelaksana terhadap penentuan lokasi dan
jangkauan patroli terpadu di Provinsi Jambi

Mayoritas responden tidak setuju pada pernyataan
bahwa jangkauan patroli terpadu terlalu sempit dan tidak
mampu mengamankan wilayah rawan kebakaran. Responden
berpendapat bahwa jangkauan patroli terpadu di provinsi
Jambi sudah optimal dan sesuai dengan kemampuan jelajah
tim patroli. Pada pelaksanaan tahun 2017, dari 20 posko desa
yang diaktifkan mampu menjangkau 88 desa, atau rata-rata
satu posko desa mampu menjangkau 4-5 desa di sekitarnya.
d. Persepsi terhadap operasional kegiatan Patroli Terpadu
Pada penghitungan persepsi menunjukkan mayoritas
responden memiliki persepsi setuju bahwa patroli terpadu
mampu mendeteksi potensi kejadian kebakaran hutan dan
lahan di tingkat lapangan, melalui patroli terpadu kondisi
terkini di lapangan lebih mudah termonitor (kondisi bahan
bakaran, kekeringan, lokasi sumber air, kedalaman gambut,
akses ke lokasi rawan). Responden juga setuju bahwa
kegiatan patroli terpadu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
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sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak kebakaran
hutan dan lahan.

Gambar 23. Persepsi Pelaksana terhadap operasional patroli terpadu di
Provinsi Jambi

Mayoritas responden juga menyatakan setuju pada
pernyataan bahwa Patroli terpadu perlu dilakukan terus
menerus sepanjang tahun, bukan hanya pada saat rawan
kebakaran saja, agar lebih efektif dalam pencegahan
kebakaran hutan dan lahan. Responden menyatakan bahwa
transportasi menjadi penentu keberhasilan kegiatan patroli
terpadu.
e. Persepsi terhadap respon masyarakat pada Patroli Terpadu
Hasil penghitungan persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa Tim patroli terpadu dapat
diterima dengan baik di lingkungan masyarakat desa dimana
posko didirikan. Penerimaan ini memudahkan tim untuk
berinteraksi dan bersosialisasi kepada masyarakat. Mayoritas
responden juga setuju bahwa tim patroli terpadu dapat
melaksanakan kegiatan lain bersama masyarakat di luar
kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan
ini dapat menunjang proses interaksi, memudahkan tim
patroli terpadu dan masyarakat setempat untuk saling terikat

192

sehingga memperlancar kegiatan dan upaya pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 24. Persepsi Pelaksana terhadap respon masyarakat pada
kegiatan patroli terpadu di Provinsi Jambi

Responden juga berpendapat bahwa dengan patroli
terpadu pengetahuan masyarakat tentang dampak
kebakaran hutan dan lahan meningkat. Peningkatan
pengetahuan masyarakat dapat menunjang proses
peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan
pembakaran hutan dan lahan meningkat karena adanya
patroli terpadu.
4. Provinsi Sumatera Selatan
Patroli terpadu di Sumatera Selatan dilaksanakan dengan
pengaktifan 50 posko desa dan dapat menjangkau 447 desa
rawan kebakaran hutan dan lahan selama 4 bulan mulai Bulan
Mei sampai dengan Oktober 2017. Pelaksanaan terbagi di 4
daops Manggala Agni yaitu yaitu Daops OKI, Daops Banyuasin,
Daops MUBA, dan Daops Lahat dengan proporsi jumlah desa
disesuaikan jumlah kebutuhan desa yang perlu diamankan.
Pengukuran persepsi paska patroli terpadu dilaksanakan dengan
melibatkan 128 orang responden terdiri dari 34 orang
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masyarakat, 31 orang anggota, 25 anggota POLRI, dan 38 orang
Manggala Agni. Hasil pengukuran persepsi sebagai berikut:
a. Persepsi terhadap tujuan Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi sangat setuju bahwa tujuan kegiatan
patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan
sudah dijelaskan sebelum pelaksanaan kegiatan. Pada
pelaksanaan tahun 2017, tim patroli terpadu sebagian besar
sudah memahami tujuan pelaksanaan mengingat patroli
terpadu sudah pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Gambar 25. Persepsi Pelaksana terhadap tujuan patroli terpadu di
Provinsi Sumatera Selatan

Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa patroli
terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan mampu
mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan
melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada masyarakat. Patroli
terpadu dipersepsikan mampu mewujudkan kehadiran
pemerintah dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan
dan lahan.
b. Persepsi terhadap komposisi Pelaksana Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan mayoritas
responden memiliki persepsi setuju bahwa komposisi
pelaksana patroli terpadu sudah mewakili para pihak di
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tingkat daerah yang selama ini melaksanakan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan. Responden juga setuju bahwa
peran anggota dalam tim patroli terpadu sudah maksimal
sesuai dengan tugas pokok masing-masing instansi.

Gambar 26. Persepsi Pelaksana terhadap komposisi pelaksana patroli
terpadu di Provinsi Sumatera Selatan

Mayoritas responden juga menyatakan ketidak setujuan
terhadap pernyataan bahwa anggota patroli terpadu terlalu
banyak dan tidak efisien. Tim patroli terpadu dengan jumlah
anggota tim sebanyak 6 orang sudah optimal dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan beban luasan daerah
rawan kebakaran hutan dan lahan yang diamankan pada
kegiatan hariannya.
c. Persepsi terhadap penentuan lokasi dan jangkauan Patroli
Terpadu
Pengukuran persepsi menunjukkan responden memiliki
persepsi setuju bahwa Posko patroli terpadu sudah sesuai
dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di
tingkat lapangan. Responden setuju bahwa wilayah
jangkauan kerja sudah maksimal untuk pengamanan lokasi
rawan kebakaran hutan dan lahan. Pada pernyataan terkait
dengan perlu tidaknya perpindahan lokasi patroli terpadu,
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mayoritas responden menyatakan setuju lokasi patroli
terpadu tidak boleh berpindah agar kegiatan lebih optimal
dalam pengamanan lokasi rawan kebakaran. Lokasi yang
sama secara terus menerus diyakini akan membentuk
hubungan baik dengan masyarakat.

Gambar 27. Persepsi Pelaksana terhadap penentuan lokasi dan
jangkauan patroli terpadu di Provinsi Sumatera Selatan

Selain persepsi setuju, responden juga memiliki persepsi
tidak setuju bahwa wilayah jangkauan patroli terpadu terlalu
sempit sehingga tidak mampu mengamankan wilayah di
sekitar desa yang menjadi lokasi posko patroli terpadu. Hal
tersebut ditunjukkan dengan posko desa sebanyak 55 desa
yang mampu menjangkau sampai dengan 447 desa.
d. Persepsi pelaksana terhadap operasional Patroli Terpadu
Pada pengukuran persepsi ini, mayoritas responden
memiliki persepsi setuju bahwa patroli terpadu mampu
mendeteksi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di
tingkat lapangan. Patroli terpadu dipersepsikan mampu
memudahkan monitoring kondisi terkini di lapangan misalnya
kondisi bahan bakaran, kekeringan, lokasi sumber air,
kedalaman gambut, akses ke lokasi rawan.
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Responden juga menyatakan setuju apabila kegiatan
patroli terpadu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat tentang dampak kebakaran hutan dan
lahan. Patroli terpadu menjadi kegiatan pengantara untuk
melakukan kegiatan di desa dalam waktu yang Panjang
sehingga sentuhan kepada desa lebih intensif.

Gambar 28. Persepsi Pelaksana terhadap operasional patroli terpadu di
Provinsi Sumatera Selatan

Responden menyatakan setuju apabila patroli terpadu
dilakukan terus menerus sepanjang tahun agar lebih efektif
dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya
pada saat kondisi rawan saja. Pada operasional patroli
terpadu, responden menyatakan bahwa transportasi menjadi
penentu dalam keberhasilan kegiatan. Kegiatan harian patroli
terpadu sangat bergantung pada transportasi yang dapat
menunjang mobilitas tim.
e. Persepsi pelaksana terhadap respon masyarakat pada Patroli
Terpadu
Pada pengukuran persepsi terhadap respon masyarakat
pada patroli terpadu, mayoritas responden memiliki persepsi
setuju bahwa Tim patroli terpadu dapat diterima dengan baik
di lingkungan masyarakat desa dimana posko didirikan.
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Respon yang baik terhadap tim patroli terpadu di masyarakat
mempermudah proses sosialisasi kepada masyarakat.

Gambar 29. Persepsi Pelaksana terhadap respon masyarakat pada
patroli terpadu di Provinsi Sumatera Selatan

Mayoritas responden juga setuju apabila tim patroli
terpadu melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat
di luar kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat dapat
menjadi ajang silaturahmi dan mempermudah pertukaran
informasi dan pengetahuan antara tim patroli dengan
masyarakat. Responden juga setuju apabila dengan patroli
terpadu pengetahuan masyarakat tentang dampak
kebakaran hutan dan lahan meningkat, hal ini diharapkan
mampu juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
5. Provinsi Kalimantan Barat
Patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan
dengan pengaktifan 60 posko desa dengan jangkauan sebanyak
167 desa. Pelaksanaan kegiatan di bawah komando Daops
Manggala Agni yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat,
yaitu Daops Pontianak, Daops Sintang, Daops Singkawang, Daops
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Ketapang dan Daops Semitau. Jumlah dan sebaran posko patroli
terpadu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daops
dalam pengamanan desa rawan kebakaran. Patroli terpadu
dilakukan selama 3 bulan periode Juli s.d. Oktober 2017. Paska
pelaksanaan patroli, dilakukan pengukuran persepsi kepada 104
orang responden terdiri dari 26 orang masyarakat, 26 orang
anggota TNI, 26 orang anggota POLRI, dan 26 orang anggota
Manggala Agni. Hasil pengukuran persepsi sebagai berikut:
a. Persepsi pelaksana terhadap tujuan Patroli Terpadu
Pada pengukuran persepsi, mayoritas responden setuju
bahwa kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan
dan lahan mampu mengurangi potensi kejadian kebakaran
hutan dan lahan melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada
masyarakat. Pada pelaksanaan tahun 2017, tim patroli
terpadu lebih memahami tujuan kegiatan mengingat
pelaksanaan tahun ini adalah pelaksanaan tahun kedua.
Mayoritas responden setuju bahwa patroli terpadu
mampu mewujudkan kehadiran pemerintah dalam
mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan. TNI,
POLRI, Manggala Agni dan pemerintah daerah dalam tim
patroli terpadu menjadi representasi pemerintah hadir
secara intensif di masyarakat desa. Kehadiran ini menjadi
bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam
melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
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Gambar 30. Persepsi Pelaksana terhadap tujuan kegiatan patroli
terpadu di Provinsi Kalimantan Barat

b. Persepsi pelaksana terhadap komposisi pelaksana Patroli
Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa komposisi pelaksana patroli
terpadu sudah mewakili para pihak di tingkat daerah yang

Gambar 31. Persepsi Pelaksana terhadap komposisi pelaksana patroli
terpadu di Provinsi Kalimantan Barat
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selama ini melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan. Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa peran
anggota dalam tim patroli terpadu sudah maksimal sesuai
dengan tugas pokok masing-masing instansi.
Namun, responden memiliki persepsi tidak setuju bahwa
jumlah anggota dalam tim patroli terpadu terlalu banyak
sehingga menghambat pekerjaan dan tidak efisien. Jumlah
anggota tim patroli terpadu sebanyak 6 orang dianggap sudah
cukup dan mampu mewakili masing-masing pihak. Setiap
anggota tim mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas
pokok masing-masing dan tidak tumpang tindih kewenangan.
c. Persepsi pelaksana terhadap penentuan lokasi dan jangkauan
Patroli Terpadu
Hasil penghitungan persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa Posko patroli terpadu sudah
sesuai dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan
di tingkat lapangan. Desa yang dipilih adalah desa rawan
kebakaran hutan dan lahan terutama yang mempunyai
riwayat kebakaran hutan dan lahan selama 5 tahun terakhir.
Responden menyatakan setuju bahwa wilayah jangkauan
kerja sudah maksimal untuk pengamanan lokasi rawan

Gambar 32. Persepsi Pelaksana terhadap penentuan lokasi dan jangkauan kerja
patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Barat
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kebakaran hutan dan lahan, dari 60 posko desa dapat
dijangkau 167 desa rawan kebakaran.
Terkait dengan lokasi patroli terpadu, responden
memberikan persepsi yang beragam terhadap setuju
tidaknya lokasi patroli terpadu berpindah lokasi agar kegiatan
lebih optimal dalam pengamanan lokasi rawan kebakaran.
Beragamnya persepsi diidentifikasi karena penentuan lokasi
patroli terpadu sangat dinamis menyesuaikan kondisi
lapangan dan kerawanan desa. Namun, responden memiliki
persepsi tidak setuju bahwa wilayah jangkauan patroli
terpadu terlalu sempit sehingga tidak mampu mengamankan
wilayah di sekitar desa yang menjadi lokasi posko patroli
terpadu.
d. Persepsi pelaksana terhadap operasional kegiatan Patroli
Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa patroli terpadu mampu
mendeteksi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di
tingkat lapangan. Kondisi lapangan di desa rawan seperti
kondisi bahan bakaran, kekeringan, lokasi sumber air,
kedalaman gambut, akses ke lokasi rawan dapat termonitor

Gambar 33. Persepsi Pelaksana terhadap operasional patroli terpadu di
Provinsi Kalimantan Barat
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lebih dini melalui patroli terpadu. Mayoritas responden
menyatakan setuju bahwa kegiatan patroli terpadu dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
tentang dampak kebakaran hutan dan lahan. Interaksi tim
patroli terpadu bersama masyarakat dapat berjalan lebih
lama dan intensif karena patroli terpadu dilaksanakan secara
berkesinambungan selama 3 bulan.
Mayoritas responden berpendapat bawah patroli
terpadu perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun agar
lebih efektif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Sistem pelaporan yang sudah ada tidak memberatkan
pelaksana dan dinilai efektif untuk menunjang operasional
patroli terpadu.
e. Persepsi pelaksana terhadap respon masyarakat terhadap
Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa Tim patroli terpadu dapat
diterima dengan baik di lingkungan masyarakat desa dimana
posko didirikan. Penerimaan ini akan mempermudah proses
sosialisasi kepada masyarakat. Sesuai dengan prosedur kerja
yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, tim patroli
dituntut untuk mampu berbaur dengan masyarakat dan
menjadi bagian dalam masyarakat.

Gambar 34. Persepsi Pelaksana terhadap respon masyarakat pada patroli terpadu
di Provinsi Kalimantan Barat
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Responden juga setuju bahwa melalui patroli terpadu,
pengetahuan masyarakat tentang dampak kebakaran hutan
dan lahan meningkat. Diharapkan dengan peningkatan
pengetahuan, tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak
melakukan pembakaran hutan dan lahan meningkat.
Peningkatan kesadaran ini dipersepsikan akan mampu
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya
pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
6. Provinsi Kalimantan Tengah
Patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan
dengan pengaktifan 55 posko desa yang menjangkau 110 desa
rawan kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaannya dibagi ke
setiap daops yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,
yaitu Daops Palangkaraya, Daops Katingan, Daops Muara Teweh,
Daops Kapuas dan Daops Pangkalan Bun dengan sebaran posko
desa yang disesuaikan dengan kebutuhan daops terhadap
pengamanan desa rawan kebakaran hutan dan lahan.
Patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan
selama 2 bulan periode Agustus s.d. Oktober 2017. Pengukuran
persepsi sebagai bagian dari evaluasi dilaksanakan paska
kegiatan patroli terpadu dengan jumlah responden sebanyak
118 orang terdiri dari 25 orang masyarakat, 20 orang anggota
TNI, 23 orang anggota, dan 50 orang anggota Manggala Agni.
Hasil pengukuran persepsi sebagai berikut:
a. Persepsi pelaksana terhadap tujuan Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi sangat setuju bahwa tujuan kegiatan
patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan
sudah jelas dan sudah disosialisasikan sebelum pelaksanaan
kegiatan. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan
kegiatan tahun 2017 adalah tahun kedua pelaksanaan
sehingga tim patroli terpadu sudah lebih mampu memahami
tujuan dan operasional patroli terpadu.
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Gambar 35. Persepsi Pelaksana terhadap tujuan patroli terpadu di Provinsi
Kalimantan Tengah

Mayoritas responden menyatakan setuju apabila
kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan
lahan mampu mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan
dan lahan melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada
masyarakat. Responden juga berpendapat bahwa patroli
terpadu mampu mewujudkan kehadiran pemerintah dalam
mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan.
b. Persepsi pelaksana terhadap komposisi pelaksana Patroli
Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa komposisi pelaksana patroli
terpadu sudah mewakili para pihak di tingkat daerah yang
selama ini melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan. Responden menyatakan bahwa peran anggota dalam
tim patroli terpadu sudah maksimal sesuai dengan tugas
pokok masing-masing instansi.
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Gambar 36. Persepsi Pelaksana terhadap komposisi pelaksana patroli
terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah

Namun, responden memiliki persepsi tidak setuju atas
pernyataan bahwa jumlah anggota dalam tim patroli terpadu
terlalu banyak sehingga menghambat pekerjaan dan tidak
efisien. Jumlah anggota tim patroli terpadu sebanyak 6 orang
dianggap sudah cukup dan mampu mewakili masing-masing
pihak.
c. Persepsi pelaksana terhadap penentuan lokasi dan jangkauan
Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan mayoritas
responden memiliki persepsi setuju bahwa Posko patroli
terpadu sudah sesuai dengan tingkat kerawanan kebakaran
hutan dan lahan di tingkat lapangan. Responden menyatakan
wilayah jangkauan kerja sudah maksimal untuk pengamanan
lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan. Patroli terpadu di
Provinsi
Kalimantan
Tengah
dilaksanakan
dengan
pengaktifan 55 posko desa dengan jangkauan kerja 110 desa
rawan atau rata-rata 1 posko desa dapat menjangkau 2 desa
di sekitarnya.
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Gambar 37. Persepsi Pelaksana terhadap penentuan lokasi dan jangkauan patroli
terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah

Pada pernyataan tentang perlu tidaknya lokasi patroli
berpindah, responden menanggapi dengan beragam persepsi
mulai dari setuju sampai dengan tidak setuju. Beragamnya
persepsi diidentifikasi karena penentuan lokasi patroli
terpadu sangat dinamis menyesuaikan kondisi lapangan dan
kerawanan desa. Sebagian responden berpendapat bahwa
lokasi perlu dipindah untuk memperluas jangkauan,
sedangkan sebagian berpendapat bahwa lokasi tidak perlu
berpindah agar upaya pengamanan lebih terjamin.
d. Persepsi terhadap operasional kegiatan Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa patroli terpadu mampu
mendeteksi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di
tingkat lapangan. Responden juga berpendapat bahwa
melalui patroli terpadu kondisi terkini di lapangan lebih
mudah termonitor (kondisi bahan bakaran, kekeringan, lokasi
sumber air, kedalaman gambut, akses ke lokasi rawan).
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Gambar 38. Persepsi Pelaksana terhadap operasional patroli terpadu di
Provinsi Kalimantan Tengah

Mayoritas responden setuju bahwa patroli terpadu perlu
dilakukan terus menerus sepanjang tahun agar lebih efektif
dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya
pada saat kondisi rawan saja. Untuk kegiatan patroli terpadu,
transportasi menjadi faktor penentu kegiatan operasional
harian. Untuk pelaporan, responden berpendapat bahwa
format dan tat acara pelaporan patroli saat ini sudah efektif
menunjang operasi harian patroli terpadu.
e. Persepsi pelaksana terhadap respon masyarakat pada Patroli
Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi setuju bahwa Tim patroli terpadu dapat
diterima dengan baik di lingkungan masyarakat desa dimana
posko didirikan. Kondisi ini mempermudah proses sosialisasi
kepada masyarakat. Responden berpendapat bahwa tim
patroli terpadu tidak hanya melaksanakan kegiatan terkait
kebakaran hutan dan lahan saja tapi juga dapat
melaksanakan kegiatan lain bersama masyarakat.
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Gambar 39. Persepsi Pelaksana terhadap respon masyarakat pada
patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah

Mayoritas responden setuju dengan patroli terpadu
pengetahuan masyarakat tentang dampak kebakaran hutan
dan lahan meningkat. Peningkatan pengetahuan dapat
menjadi bekal pada proses peningkatan kesadaran
masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan
lahan.

7. Provinsi Kalimantan Selatan
Kegiatan patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan
dilaksanakan dengan pengaktifan 20 posko desa dengan
jangkauan sebanyak 67 desa. Adapun pelaksanaannya dibagi ke
setiap daops yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan,
yaitu Daops Banjar, Daops Tanah Laut, dan Daops Tanah Bumbu.
Patroli terpadu dilaksanakan selama 2 bulan periode Agustus
sampai dengan Oktober 2017.
Pengukuran persepsi dilaksanakan paska pelaksanaan
kegiatan dengan jumlah responden sebanyak 39 orang terdiri
dari 8 orang masyarakat, 8 orang anggota TNI, 7 orang anggota
POLRI, dan 16 orang anggota Manggala Agni. Hasil pelaksanaan
pengukuran sebagai berikut:
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a. Persepsi pelaksana terhadap tujuan Patroli Terpadu
Persepsi Pelaksana terhadap Tujuan Kegiatan Patroli Terpadu di Prov
Kalimantan Selatan
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Tujuan kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan sudah dijelaskan sebelum pelaksanaan kegiatan
Kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan mampu mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan melalui
deteksi dini dan sosialisasi kepada masyarakat
Patroli terpadu mampu mewujudkan kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan

Gambar 40. Persepsi Pelaksana terhadap tujuan pelaksanaan patroli
terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penghitungan persepsi menunjukkan responden
memiliki persepsi sangat setuju bahwa tujuan kegiatan
patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan
sudah dijelaskan sebelum pelaksanaan kegiatan kepada
pelaksana. Upaya ini diperlukan agar kegiatan lebih terarah
dan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tim
pelaksana juga sudah mempunyai pengalaman terhadap
kegiatan patroli terpadu yang pernah dilaksanakan pada
tahun sebelumnya.
Mayoritas responden setuju bahwa kegiatan patroli
terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan mampu
mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan
melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada masyarakat.
Responden setuju bahwa tim patroli terpadu yang terdiri dari
lintas instansi mampu mewujudkan kehadiran pemerintah
dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan.
b. Persepsi pelaksana terhadap komposisi pelaksana Patroli
Terpadu
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Hasil penghukuran persepsi menunjukkan mayoritas
responden memiliki persepsi setuju bahwa komposisi
pelaksana patroli terpadu sudah mewakili para pihak di
tingkat daerah yang selama ini melaksanakan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan dan peran anggota dalam tim
patroli terpadu sudah maksimal sesuai dengan tugas pokok
masing-masing instansi.

Gambar 41. Persepsi Pelaksana terhadap komposisi pelaksana patroli
terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan

Responden memiliki persepsi kurang setuju pada
pernyataan bahwa jumlah anggota dalam tim patroli terpadu
terlalu banyak sehingga menghambat pekerjaan dan tidak
efisien. Jumlah anggota tim patroli terpadu sebanyak 6 orang
dianggap sudah cukup dan mampu mewakili masing-masing
pihak. Pada kegiatan harian, tim patroli dapat berbagi beban
kerja dan tugas secara optimal pada kompisi dan jumlah
anggota yang ada saat ini.
c. Persepsi pelaksana terhadap penentuan lokasi dan jangkauan
Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan bahwa
mayoritas responden memiliki persepsi setuju bahwa Posko
patroli terpadu sudah sesuai dengan tingkat kerawanan
kebakaran hutan dan lahan di tingkat lapangan. Responden
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juga menyetujui bahwa wilayah jangkauan kerja patroli
terpadu saat ini sudah maksimal untuk pengamanan lokasi
rawan kebakaran hutan dan lahan.
Pada pernyataan perlu tidaknya perpindahan lokasi
patroli terpadu, responden memberikan respon persepsi
yang beragam. Beragamnya persepsi ini merespon adanya
penentuan lokasi patroli terpadu yang dinamis menyesuaikan
kondisi lapangan dan kerawanan desa pada satu fase
pelaksanaan kegiatan.

Gambar 42. Persepsi Pelaksana terhadap penentuan lokasi dan jangkauan patroli
terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan

Mayoritas responden memiliki persepsi kurang setuju
bahwa wilayah jangkauan patroli terpadu terlalu sempit
sehingga tidak mampu mengamankan wilayah di sekitar desa
yang menjadi lokasi posko patroli terpadu. Pengaktifan 20
posko desa dengan jangkauan 67 desa ini sudah dirasa ideal
untuk pelaksanaan kegiatan harian patroli terpadu. Hal ini
mengingat 1 posko desa dapat menjangkau 3-4 desa rawan di
sekitarnya.
d. Persepsi pelaksana terhadap operasional kegiatan Patroli
Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan mayoritas
responden memiliki persepsi setuju bahwa patroli terpadu
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mampu mendeteksi potensi kejadian kebakaran hutan dan
lahan di tingkat lapangan. Responden juga setuju melalui
patroli terpadu kondisi terkini di lapangan lebih mudah
termonitor (kondisi bahan bakaran, kekeringan, lokasi
sumber air, kedalaman gambut, akses ke lokasi rawan).
Responden juga menyatakan setuju apabila kegiatan
patroli terpadu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat tentang dampak kebakaran hutan dan
lahan. Tim patroli terpadu yang melakukan aktivitas harian
selama beberapa bulan di desa yang sama menjadi pintu
masuk utama untuk melakukan interaksi dengan masyarakat
di desa rawan kebakaran hutan dan lahan.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa patroli
terpadu perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun agar
lebih efektif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, responden menyatakan persetujuan bahwa
transportasi menjadi penentu keberhasilan kegaiatan patroli
terpadu serta sistem pelaporan yang sudah ada dianggap
tidak merepotkan justru dapat menunjang tercapainya tujuan
kegiatan patroli terpadu.

Gambar 43. Persepsi Pelaksana terhadap operasional patroli terpadu di Provinsi
Kalimantan Selatan
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e. Persepsi pelaksana terhadap respon masyarakat pada Patroli
Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan mayoritas
responden memiliki persepsi setuju bahwa Tim patroli
terpadu dapat diterima dengan baik di lingkungan
masyarakat desa dimana posko didirikan. Kondisi ini
mempermudah proses sosialisasi kepada masyarakat. Proses
interaksi tim patroli terpadu dan bagaimana tim patroli
terpadu bersikap di dalam masyarakat menjadi penentu
penerimaan oleh masyarakat. Penerimaan yang baik oleh
masyarakat akan menentukan keberhasilan capaian patroli
terpadu terutama pada proses perubahan pengetahuan,
sikap dan perilaku masyarakat.
Mayoritas responden setuju bahwa dengan patroli
terpadu pengetahuan masyarakat tentang dampak
kebakaran hutan dan lahan meningkat. Proses positif ini
diproyeksikan dapat mendorong peningkatan kesadaran
masyarakat. Namun demikian perlu dicermati lebih lanjut,
apakah kesadaran tersebut muncul secara internal dan
bersifat permanen.

Gambar 44. Persepsi Pelaksana terhadap respon masyarakat pada patroli terpadu
di Provinsi Kalimantan Selatan
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8. Provinsi Kalimantan Timur
Patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan
dengan pengaktifan 15 posko desa dengan jangkauan sebanyak
90 desa. Adapun pelaksanaannya dibagi ke setiap daops yang
ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Daops Paser dan
Daops Sangkima. Patroli terpadu di Provinsi Kalimantan Timur
dilakukan selama 2 bulan periode Agustus sampai dengan
Oktober 2017.
Paska kegiatan, dilakukan pengukuran persepsi terhadap
pelaksana patroli terpadu dengan jumlah responden sebanyak
40 orang terdiri dari 10 orang masyarakat, 10 orang anggota TNI,
10 orang anggota POLRI, dan 10 orang Manggala Agni. Hasil
pengukuran persepsi sebagai berikut:
a. Persepsi pelaksana terhadap tujuan Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan bahwa
mayoritas responden memiliki persepsi sangat setuju bahwa
tujuan kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan
dan lahan sudah jelas dan upaya sosialisasi terhadap tujuan
kegiatan ini sudah dilaksanakan sebelum pelaksanaan
kegiatan. Responden setuju bahwa kegiatan patroli terpadu
pencegahan kebakaran hutan dan lahan mampu mengurangi

Gambar 45. Persepsi Pelaksana terhadap tujuan patroli terpadu di Provinsi
Kalimantan Timur
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potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan melalui deteksi
dini dan sosialisasi kepada masyarakat.
Responden juga setuju bahwa patroli terpadu mampu
mewujudkan kehadiran pemerintah dalam mengatasi
permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Instansi
pemerintah yang ada di dalam patroli terpadu mampu
merepresentasikan
kehadiran
pemerintah
dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak.
b. Persepsi pelaksana terhadap komposisi pelaksana Patroli
Terpadu
Hasil penghitungan skor persepsi menunjukkan
mayoritas responden memiliki persepsi setuju bahwa
komposisi pelaksana patroli terpadu sudah mewakili para
pihak di tingkat daerah yang selama ini melaksanakan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan peran anggota
dalam tim patroli terpadu sudah maksimal sesuai dengan
tugas pokok masing-masing instansi.

Gambar 46. Persepsi Pelaksana terhadap komposisi pelaksan patroli terpadu di
Provinsi Kalimantan Timur

Pada pernyataan yang menyebutkan jumlah anggita tim
patroli terpadu, responden memiliki persepsi kurang setuju
apabila jumlah anggota dalam tim patroli terpadu dianggap
terlalu banyak sehingga menghambat pekerjaan dan tidak
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efisien. Jumlah anggota tim patroli terpadu sebanyak 6 orang
dianggap sudah cukup dan mampu mewakili masing-masing
pihak.
c. Persepsi pelaksana terhadap penentuan lokasi dan jangkauan
Patroli Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan mayoritas
responden memiliki persepsi setuju bahwa Posko patroli
terpadu sudah sesuai dengan tingkat kerawanan kebakaran
hutan dan lahan di tingkat lapangan. Desa-desa yang menjadi
lokasi patroli terpadu merupakan wilayah yang rawan
terhadap kebakaran hutan dan lahan. Responden juga setuju
bahwa wilayah jangkauan kerja sudah maksimal untuk
pengamanan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan. Pada
pernyataan perlu tidaknya lokasi patroli terpadu berpindah
selama fase pelaksanaan, mayoritas responden setuju bahwa
lokasi patroli tidak perlu berpindah. Hal ini dikarenakan
perlunya sentuhan kepada masyarakat secara intensif dan
berkesinambungan.

Gambar 47. Persepsi Pelaksana terhadap penentuan lokasi dan jangkauan patroli
terpadu di Provinsi Kalimantan Timur

Mayoritas responden memiliki persepsi kurang setuju
bahwa wilayah jangkauan patroli terpadu terlalu sempit
sehingga tidak mampu mengamankan wilayah di sekitar desa
yang menjadi lokasi posko patroli terpadu. Hal tersebut
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ditunjukkan dengan jumlah posko sebanyak 15 posko desa
yang mampu menjangkau sebanyak 90 desa atau rata-rata 1
posko desa dituntut untuk mengamankan 6 desa rawan di
sekitarnya.
d. Persepsi pelaksana terhadap operasional kegiatan Patroli
Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan mayoritas
responden memiliki persepsi setuju bahwa patroli terpadu
mampu mendeteksi potensi kejadian kebakaran hutan dan
lahan di tingkat lapangan. Responden juga setuju bahwa
melalui patroli terpadu kondisi terkini di lapangan lebih
mudah termonitor (kondisi bahan bakaran, kekeringan, lokasi
sumber air, kedalaman gambut, akses ke lokasi rawan).

Gambar 48. Persepsi Pelaksana terhadap operasional patroli terpadu di Provinsi
Kalimantan Timur

Responden setuju bahwa patroli terpadu perlu dilakukan
terus menerus sepanjang tahun agar lebih efektif dalam
pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada kegiatan
patroli terpadu juga perlu dikudung dengan sarana prasarana
khususnya trasnportasi mengingat transportasi menjadi
penentu keberhasilan kegaiatan patroli terpadu. Sistem
pelaporan yang sudah ada dinilai sudah efektif dalam
menunjang operasi kegiatan harian patroli terpadu.
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e. Persepsi pelaksana terhadap respon masyarakat pada Patroli
Terpadu
Hasil pengukuran persepsi menunjukkan bahwa
mayoritas responden memiliki persepsi setuju bahwa Tim
patroli terpadu dapat diterima dengan baik di lingkungan
masyarakat desa dimana posko didirikan. Proses sosialisasi
kepada masyarakat dapat lebih mudah terlaksana apabila tim
patroli diterima dengan baik di masyarakat desa. Responden
juga setuju apabila tim patroli terpadu melaksanakan
kegiatan bersama dengan masyarakat diluar kegiatan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan tujuan
meningkatkan interaksi dan keterpaduan antara tim dengan
masyarakat desa.

Gambar 49. Persepsi Pelaksana terhadap respon masyarakat pada patroli terpadu
di Provinsi Kalimantan Timur

Mayoritas responden setuju bahwa dengan patroli
terpadu pengetahuan masyarakat tentang dampak
kebakaran hutan dan lahan meningkat. Peningkatan
kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran
hutan dan lahan meningkat karena adanya patroli terpadu.
Namun demikian, perlu dianalisa lebih lanjut apakah proses
tersebut dapat terus berjalan pada perubahan perilaku
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masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam upaya
pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
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4. PEMBELAJARAN PATROLI
TERPADU
Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi
salah satu bukti kehadiran pemerintah dalam pengendalian
kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak. Patroli terpadu
diharapkan mampu menjadi titik awal proses perubahan
perilaku masyarakat yang mendukung pencegahan kebakaran
hutan dan lahan

1.

2.

3.

4.

5.

Sinergi lintas instansi dan Lembaga sangat diperlukan dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Peran-peran masingmasing pihak semakin terbuka dengan keterlibatannya dalam
patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
Kecepatan pelaporan secara bertingkat dengan menggunakan
media digital sangat medukung dalam kecepatan penanganan
kebakaran hutan dan lahan. Patroli terpadu menggunakan proses
pelaporan ini secara harian dan terbukti proses ini sangat
bermanfaat dalam mempercepat penanganan kejadian kebakaran
ataupun tindak lanjut lainnya;
Patroli terpadu menjadi pintu masuk ke masyarakat di desa rawan
kebakaran hutan dan lahan. Tim patroli terpadu yang berhasil,
mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Kondisi
ini akan sangat membantu dalam upaya peningkatan
pengetahuan dan peningkatan peran masyarakat dalam
pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
Dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari kabupaten sampai
tingkat desa sangat diperlukan dalam pengendalian kebakaran
hutan dan lahan. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di
tingkat tapak dapat dilaksanakan apabila didukung dengan
pembangunan secara menyeluruh di desa, bukan hanya
pembangunan fisik namun juga melingkupi pembangunan
manusianya;
Patroli terpadu pada tahun 2016-2017 masih melibatkan TNI dan
POLRI sebagai unsur penting dalam upaya pencegahan dan
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6.
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penegakan hukum. Ke depan peran ini perlu digeser dengan
peningkatan peran dari pemerintah daerah dan masyarakat desa
setempat;
Proses perubahan perilaku dan tindak pada masyarakat
memerlukan waktu dan pendampingan yang intensif. Masyarakat
perlu didengar dan terus diranagsang untuk semakin terlibat
dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Patroli
terpadu sebagai pintu masuk perlu ditindaklanjuti dengan
kegiatan lain yang sifatnya beroperasi di tingkat tapak dengan
sebesar-sebesarnya melibatkan masyarakat.

Lampiran Pemberitaan Patroli
Terpadu Di Media Nasional
1. TAHUN 2016
a. Media Indonesia, 10 Juli 2016
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b. Detik News, tanggal 10 Juli 2016
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a. Okezone News, 10 Februari 2016
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2. TAHUN 2017
a. Media Indonesia, 8 Juni 2017
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b. Detik News, 8 Juni 2017
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c. Detik News, 22 Agustus 2017
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d. InvestorDaily, 15 Januari 2017
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