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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
NOMOR :?.b/??l /eeT. lKurn. t 1 r t+0rB
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Menimbang

:

a.

bahwa Peraturan Direktur

Jenderal

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Nomor

P.2/lV-Setl2OL4

tentang

dan Pembinaan Masyarakat
Peduli Api sudah tidak relevan dengan

Pembentukan

kondisi saat ini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat
(3) huruf b, Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.32lMenLHK/
Setjen/Kum.I I 3 I 2016 tentang Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan, tata cara
pembentukan dan pembinaan Masyarakat
Peduli Api diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal;
c.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat
(21 dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHKSetjen/Kum.1 ILL l2016 tentang Program
Kampung Iklim dalam rangka pelaksanaan
pengendalian perubahan iklim di tingkat
1okal;

d.

bahwa perlu

meningkatkan peran
Masyarakat Peduli Api sebagai Non Party

untuk
implementasi Nationallg
Stakeholder (NPS)

e.

Mengingat

:

1.

mendukung
Determined

Contibution (NDC) di tingkat lokal;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan d, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim tentang Pembentukan dan Pembinaan
Masyarakat Peduli Api.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.lSlMenLHK-Ill2Ol5

tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
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2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Kehutanan Nomor

dan

P.32/MenLHK/Setjen/

Kum.ll312016 tentang

Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan
Kehutanan Nomor P.84/MenLHK/Setjen/
Kum. 1 / ll 12016 tentang Program Kampung

4.

Iklim.
Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim Nomor P. 1/PPI/Set/Kum. 1/

2l2Ol7 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Program Kampung Iklim.

5. Peraturan Direktur Jenderal

Pengendalian
Perubahan Iklim Nomor P.5/PPI/Set/Kum. 1/
12l2ol7 tentang Pedoman Penghitugan
Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat.
MEMUTUSI(AN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PEDULI API.
BAB

I

KETENTUAN UMUM

Pengertlan
Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar
kawasan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan
ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh

4.

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap.
Taman Nasional selanjutnya disingkat TN adalah KPA yang
mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi
yang- dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu
pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata,
dan rekreasi.
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5. Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya

disebut

karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau
lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia,

sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan

yang

menimbulkan efek kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya
dan politik.

6.

7.
8.
9.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya
usaha/ kegiatan/ tindakan
pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan
sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman,
penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan
penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Pencegahan karhutla adalah semua usaha, tindakan atau
kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi
kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
Pemadaman karhutla adalah semua usaha, tindakan atau
kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau
mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
Penanganan pasca karhutla adalah semua usaha, tindakan
atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan
koordinasi dalam rangka menangani hutan dan /atau lahan
setelah terbakar.

disebut dalkarhutla adalah

10. Daerah Operasio yang selanjutnya disebut Daops adalah

organisasi pelaksa tugas teknis Manggala Agni di lapangan
yang dipimpin oleh Kepala Daops yang bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal.
11. Manggala Agni adalah organisasi kebakaran hutan dan 1ahan
pada tingkat Pemerintahan Pusat yang mempunyai tugas dan

fungsi pencegahan, pemadaman, penanganan

pasca

kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, serta
dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung

jawab Menteri.
12. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MpA adalah
masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap
pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih
atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk
membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.
13. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan
langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga
menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global

dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim
alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat
dibandingkan.

14. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan
untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri
terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman
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iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan
akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan
oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi
yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

15. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah
kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak
perubahan iklim.

16. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklim
adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka
meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas
adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan
emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap
upaya adaptasi dan mitigasi perubahan ikiim yang telah
dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat
lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

17. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada diwilayah
administratif paling rendah setingkat rukun warga atau

dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau
wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.

upaya atau kegiatan untuk
meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan

18. Pembinaan adalah

proses,

kearah yang lebih baik.

19. Desa sasaran adalah desa yang ditetapkan untuk
direncanakan pelaksanaan kegiatan pembentukan MPA

meliputi desa rawan kebakaran hutan dan lahan, desa yang
berbatasan dengan kawasan hutan, dan/atau desa yang
ditetapkan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau izin

usaha pemanfaatan kawasan.
20. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
pelaksana teknis yang mempunyai kewenangan dan tanggung
jawab pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
21. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH
adalah wilayah pengelolaan hutan dan/atau terkecil sesuai
fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikeiola secara
elisien dan lestari, meliputi hutan produksi, lindung dan
konservasi.
22. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disebut
IUPK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan
kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

23.

Pemegang Izin adalah badan usaha & perseorangan yang
diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan.
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24. Direktur Jenderal adaiah Direktur

tugas dan

Jenderal yang diserahi
tanggung jawab di bidang Pengenda-lian

Perubahan Iklim.

25. Direktur adalah direktur yang diserahi

tugas dan tanggung
jawab di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud penyusunan peraturan ini yaitu sebagai pedoman
(2)

dan arahan dalam pelaksanaan pembentukan dan pembinaan
MPA agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
T\rjuan penyusunan peraturan ini adalah:

a. Membentuk dan/atau menguatkan

kelembagaan

masyarakat peduli api;

b. Memberi pembekalan pengetahuan dan
c.
d.

keterampiian
bidang dalkarhutla dan/atau upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim di tingkat lokal;
Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya
dalkarhutla dan/atau upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim di tingkat lokal;
Meningkatkan kapasitas anggota MPA.

Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

a.
b.
c.
d.
e.

Pembentukan kelompok MPA;
Pembinaan kelompok MPA;
Organisasi;

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
Pembiayaan.
BAB

II

PEMBENTUKAN KELOMPOK MPA
Pasal 4

Pembentukan kelompok MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, meliputi tahapan kegiatan persiapan dan pelaksanaan.
Pasal 5

(1)

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.

Penetapan desa atau wilayah setingkat desa/kelurahan
yang menjadi sasaran;

b.

Sosialisasi pembentukan kelompok MPA;
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c.
(2)

Identi{ikasi potensi kelompok MPA.
Desa sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,
ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan

Pengelolaan Hutan atau Pemegang Izin dan/atau Camat

(3)

(4)

berdasarkan data tingkat kerawanan dan kejadian karhutla.
Sosialisasi pembentukan kelompok MPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan
bersamaan dengan kegiatan patroli, kampanye, dan kegiatan
pencegahan karhutla lainnYa.
Identifikasi potensi kelompok MPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk mendapatkan data dan
informasi awal calon kelompok MPA'
Pasal 6

Pelaksanaan pembentukan ketompok MPA sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 meliputi rekrutmen, pembekalan teknis, dan
penetapan.
Pasal 7
(1)

Rekrutmen calon anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Masyarakat yang bertempat tinggal di desa sasaran;
c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Berusia minimal 17 tahun;
e. Berkelakuan baik;
f. Mendaftarkan diri sebagai tenaga relawan;
g. Membuat surat pernyataan sebagai tenaga relawan; dan
h. Mengikuti pembekalan teknis bidang pengendalian
(2t

(3)

(4\

kebakaran hutan dan lahan, upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim.
Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berasal dari desa sasaran yang berada dalam satu
kecamatan.

Jumlah satu kelompok Masyarakat Peduli Api

(MPA)

sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) regu, masing-masing
regu terdiri dari 15 (lima betas) anggota masyarakat daiam
satu desa.
Format surat pernyataan sebagai tenaga relawan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebagaimana Lampiran I
peraturan ini.
Pasal 8

Setiap perorangan dan/ atau kelompok pencinta alam, kader
konsirvasi, kelompok jasa pemandu wisata di taman nasional,
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pemerhati lingkungan, duta lingkungan dan pekerja atau profesi
iainnya dapat membangun kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
sesuai dengan kebutuhannYa.
Pasal 9
(1) Pembekalan teknis dalkarhutla serta upaya adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam pasal
6, dilaksanakan selama 2 (dua) hari setara dengan 16 (enam
belas) jam pelaj aran (JPL).
(2\ Materi pembekalan teknis dititikberatkan pada penguatan
kelembagaan MPA dan jiwa korsa, pengenalan dalkarhutla
serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim'
(3) Narasumber atau pengajar atau pendamping praktek dapat
berasal dari :
a. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;

b.
c.
(4)

Unit Pelaksana Teknis;
L,embaga terkait sesuai dengan kebutuhan.

Calon anggota kelompok MPA yang telah mengikuti

pembekalan teknis dalkarhutla serta upaya adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim, berhak mendapatkan sertifikat
pembekalan teknis.

(s)

Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dapat mengikuti
materi sebagaimana Lampiran II peraturan ini.
Pasal 1O

Calon anggota kelompok MPA yang telah memiliki sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Camat dan/atau Kepala Desa atau
Lurah atau sederajat.
BAB

III

PEMBINAAN KEI,,oMPOK MPA

Pasal 11
Pembinaan kelompok MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, meliputi tahapan kegiatan persiapan dan pelaksanaan'
Pasal 12

(1)

(2\

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
a. Penetapan kelompok MPA yang akan mendapatkan
pembinaan; dan
b. Menentukan tema pembinaan kelompok MPA'
Kelompok MPA yang akan mendapatkan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh
Kepa'ia Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan
Hutan atau Pemegang Izin atau Camat, atau Kepaia Desa atau
Lurah atau sederajat dan/atau instansi yang berwenang'
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(3) Tema pembinaan kelompok MPA menyesuaikan dengan
kondisi desa setempat, potensi dan permasalahan

yang

dihadapi serta kebutuhan penyelesaian permasalahan.
(41 Materi pembinaan kelompok MPA disesuaikan dengan tema
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
mengikuti materi sebagaimana Lampiran III peraturan ini.
Pasal 13
Kelompok MPA yang telah dibentuk oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan/atau instansi lainnya, dapat dilakukan
pembinaan MPA.
Pasal 14

(1) Pelaksanaan pembinaan kelompok MPA

(2\

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dalam bentuk antara
lain: supervisi, pelatihan, pembelajaran, pembekalan , in-lnuse
training, on-tLe job training, studi banding, pengembangan
inovasi pencegahan karhutla, upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim, bimbingan teknis, penguatan kelembagaan,
pendampingan, fasilitasi dan pen5,'uluhan.
Pelaksanaan pembinaan kelompok MPA, dilaksanakan selama
2 (dua) hari setara dengan 16 (enam belas) jam pelajaran
(JPL).

(3)

Narasumber atau pengajar atau pendamping praktek dapat
berasal dari :
a. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan lklim;

b.
c.

Unit Pelaksana Teknis;
Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.
BAB TV
ORGANISASI

Pasal 15

(1) Organisasi kelompok MPA sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 huruf c, sekurang-kurangnya mempunyai perangkat
organisasi dan tugas, meliputi:
a
Ketua kelompok MPA; melaksanakan tugas perencanaan,
pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi
dalam setiap usaha dalkarhutla dan/atau upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim di desanya;
b
Sekretaris merangkap bendahara; melaksanakan tugas
untuk mengelola administrasi keuangan dan tugas-tugas
kesekretariatan;

Kepala R.gr; melaksanakan tugas operasional
dalkarhutla dan/atau upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim.
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(21 Perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)
(4)

(1)

dipilih dari anggota kelompok MPA yang terbentuk.
Ketua kelompok MPA bertanggung jawab kepada Camat
dan/atau kepala desa atau Lurah atau sederajat.
Kelompok MPA juga bertugas melakukan kegiatan antara
lain:
a. Mencegah terjadinya karhutla;
b. Melakukan pemadaman awal dan mendukung
pemadaman yang dilakukan oleh manggala agni
dan/ atau para pihak;
c. Meningkatkan kepedulian masyarakat di desanya terkait
dalkarhutla dan/ atau upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim;
d. Melakukan identifikasi upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim;

e.
f.
g.

Mengusulkan calon lokasi ProKlim;
Memberikan informasi terkait kejadian karhutla;

h.

Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersamasama dengan para pihak lainnya;
Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka

i.

Menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakaran
hutan dan lahan;

penguatan kelembagaan.

(3) Kelompok MPA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

berkedudukan di sekretariat kantor desa setempat atau lokasi
yang disepakati.
Pasal 16

(1)

Keanggotaan MPA berakhir, apabila:

a.
b.
c.

mengundurkan diri;
meninggal dunia; atau
diberhentikan.
(21 Pemberhentian keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
a. Melakukan tindakan asusila, dan terjerat narkoba;
b. Melakukan tindak pidana;
c. Melanggar tata tertib organisasi yang telah disepakati;
dan
d. Pindah domisili dari kecamatan asal tanpa mengajukan
pengunduran diri.
(3) Pemberhentian keanggotaan MPA merupakan wewenang
camat dan/atau kepala desa atau lurah atau yang sederajat.
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Pasal 17

(1)

Penggantian anggota MPA sebagaimana dalam pasal 15
dilakukan dengan memilih anggota masyarakat setempat yang
dipandang mampu melaksanakan tugas MPA.
(21 Pengangkatan anggota baru sebagaimana pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan/atau Kepala Desa
atau Lurah atau sederajat.
BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 18

(1)

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf d, dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa atau

kelurahan atau yang sederajat, kecamatan atau yang
sederajat, kabupaten atau kota, provinsi dan regional.

(21 Monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh Unit

Pelaksana

Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dan/atau pemegang
izin.
Pasal 19

(1)

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
dilakukan oleh MPA kepada kepala desa atau kelurahan atau

yang sederajat dan/atau Daops Manggala Agni yang
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana

(2)

(3)

Teknis, Kesatuan Pengelolaan Hutan dan/atau pemegang ijin
kepada Direktur.
Pelaporan hasil upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
disampaikan melalui mekanisme Sistem Registri Nasional
(SRN) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengacu pada Lampiran IV peraturan ini.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 2O

Pembiayaan pembentukan dan pembinaan MPA, bersumber dari
Pemerintah Daerah atau dana Pemerintah Pusat atau sumber
dana lain yang tidak mengikat.
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BAB VI
PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, peraturan
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Nomor P.2lIV-Setl2Ol4 tentang pembentukan dan pembinaan
Masyarakat Peduli Api, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22

Peraturan Direktur Jenderal
ditetapkan.

ini mulai berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di
Tanggal
DI

: Jakarta
: bt ianuari 2018

KTUR JENDE RAL,
tql

Dr. Ir. NUR MASRIPATIN, M.For.,Sc.
NrP. 19580108 198603 2 002
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LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PEDULI API (MPA)

SURAT PERNYATAAI{ SEBAGAI TENAGA RTLAtrIAN/ SUKARTLII

Nama
NIK
Warga Negara
Agama
Pekerjaan
Alamat lengkap
No Tlp/Hp

:
:

Pas Photo

:

Uk4x6

:

:
:

:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Bersedia menjadi tenaga sukarela Masyarakat Peduli Api/MpA di
Desa .... Kecamatan.,...Kabupaten.... Provinsi....

2.

Bersedia membantu Unit Pela.ksana Teknis/ Kesatuan Pengelolaan
Hutan/ Pemegang lzit/ Manggala Agni dalam kegiatan
pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
Bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban MPA secara
mandiri atau kelompok

3.

Demikian, surat pernyataaan ini dibuat

dengan

sebenar-

benarnya.
Desa, ................... 20 ..........
Meterai Rp 6OO0

ttd
Nama lengkap
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

LAMPIRAN II

PENGENDALIAN

PERUBAHAN IKLIM
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
(MPA)

MATERI PEMBENTUKAN MPA
NO
1

MATERI
Gambaran Umum
Perubahan Iklim

BAHASAN POKOK

a.Peraturan pemndangan
terkait perubahan iklim

JAM PELAJARAN
Teorl Prakte Jmlh
1

1

(Kebijakan Pengendalian

Kebakaral Hutan dan
lahan, mitigasi, adaptasi
dan ProKlim).
b. Pemahaman

dan dampak

perubahan iklim
c.

2

Teknik Dasar
Dalkarhutla

Kebakaran hutan dan
lahan di Indonesia,
dampak dan upava

a.

Teori dasar

kebakaran

2

2

4

2

2

4

1

2

3

2

2

4

8

8

t6

hutan dan lahan,

Teknik
karhutla,
c.Teknik
b.

Pencegahan

Penangulangar

karhutla.
3

Pengenalan kegiatan
adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim

4

Pembentukan
Kelompok

5.

Pemetaan Desa

Partisipatif

a. Kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
ditingkat lokal,
b.Pengembangan inovasi
dan teknologi dalam
ProKlim.
a. Pengertian
dan
pengenalan kelompok,
potensi
b. Identifikasi
kelompok,
c. Manajemen SDM.

a.
b.
c.

d.
e.

Pengga.lian potensi desa,
Pembuatan sketsa desa,

Teknis penggunaan alat
pemetaan,
Pengukuran lapangan,
Pembuatan peta kerja.

Jumlah
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LAMPIRAN III

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN

PERUBAHAN IKLIM

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
(MPA)

MATERI PEMBIN/TAN MPA
NO
1

BAHASAN POKOK

MATERI

a. Peraturan

Gambaran Umum
Perubahan lklim

b.

c.

perundangan
perubahan
iklim
terkait
(Kebij akan Pengendalian
Kebal<aran Hutan dan
mitigasi,
l,ahan,
ProKlim).
dan
adaptasi
Pemahaman dan
dampak perubahan

JAM PELAJARAN
ktek Jmlh
Teori
1

1

iklim
Kebakaran hutan dan

lahan di Indonesia,
dampak dan uPaya
pengendalial.

Materi Berdasarkan Tema

I

Pengendalian
Kebakaran Hutan dan
Lahan

a.

Teori dasar kebakaran

hutan dan

5

L2

t7

lahan
(segitiga api, sumber aPi,
type kebakaran, jenis
bahan bakaran,dli)

b.

Kegiatan

Pencegahan

(pembuatan sekat bakar
bagi lahan masyarakat,
pengenalar SPBK/
Sistem Peringkat Bahaya
Kebakaran dan ramburambu kebakaran,
pemanfaatan bahan
bakaran),

c.

Kegiatan

Pemadaman

(pengenalan peralatan
pemadaman kebakaran
hutan dan lahan, Sistem

informasi kejadian
kebakaran, Teknik
pemadaman),
pasca
d. Kegiatar
kebakaran.

Vtwt
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BAHASAN POKOK

MATERI

NO

Teori dasar kebakaran

Kegiatan Deteksi Dini, a.
Pelaporan, dan
Pemadaman AwaI
Kebakaran Hutan dan
Lahan
b

2

hutan dan lahan
(segitiga api, sumber
api, type kebakaran,
jenis bahan bakaran, dll)
Melakukan kegiatan

JAM PELAJARAN
Teori Prakte Jmlh

t2

5

t7

Deteksi Dini kebakaran
hutan dan lahal melalui
informasi titik hostpot,
informasi tingkat bahaya

kebakaran,

dan
informasi masyarakat,

c. Mekanisme PelaPoran
pencegahan kebakaran

hutan dan lahan
meliputi, pantauan titik
hotspot, dan luas
karhutla,

d.

Kegiatan

Pemadaman

(pengenalan peralatan
pemadaman kebakaran
hutan dan lahan, Sistem

informasi kejadian
kebakaran, Teknik
pemadaman),
pasca
e. Kegiatan
kebakaran.
3

Persiapan Lahan TanPa Bakar

a.

a.

Pembuatan Cuka
Kayu

Penampungan Air
Hujan (PAH)

72

77

5

l2

t7

pembuatan
a. Cara
kompos, d*9, dan

b.

briket
Perakitan a-lat pembuat
arang dan briket

a.
b.

Cara pembuatan cuka
Perakitan alat pembuat
cuka kayu
Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor

b.
4

Pembuatan
kompos, arang
dan briket

5

a. Identifikasi
b.

dan
pemanfaatan air,
pembuatan
Cara
penampungan air hujan
(PAH)

Vxnn

Komite Alredteli lhsional
L€n$als S6dif*&d Si6b.n l,tnu

LSStil{02lDN

ffi

certificate No. QSc 01469

b.

a.

Pembuatan
Lubang BioPori

b.

Pembuatan Sumur
Resapan

c

naan Ene

5

Biogas

a,

Pengertian dan manfaat
Iubang biopori,
Cara pembuatan lubang
biopori.

a.
b.

Pengertian dan manfaat
sumur resapan,
Cara pembuatan sumur
resapan.

b. Mikrohidro

Pengendalian
vektor (pembawa
penyakit)

a.

t2

l7

b.

5

t2

t7

5

t2

II

5

t2

L7

Pengertian veLtor
(pembawa PenYalit) dan
pengendaliannYa,
Cara pembuatan
perangkap telur nyamuk,
Sanitasi dan air bersih

am Kampung Iklim

a.

5

a. Pengertian mikrohidro,
b. Cara pembuatan

c.
7

t7

hewan,
Cara pembuatan biogas'

mikrohidro.
ngendalian penyakit terkait iklim

a.

12

Baru Terbarukan
a. Pemanfaatan limbah

b.

6.

JAM PELAJARAN
Jmlh
Teori

BAHASAN POKOK

MATERI

NO

Pendaftaran lokasi

proklim

a.

Sistem Registri Nasional
(SRN),

b. Tata cara

Pengisian
lembar isian proklim

8

9

ltwt

lkedt si llasiorel
Lfibaga S.tlif,6d S6bdt f4ut,
ltunile

LSSm{02{DN

Peningkatan ketahanan Pangan

a.

Pemanfaatan lahan
pekarangan

a.
b.

Hidroponik,
Tanaman dalam Pot.

b.

Inovasi sistem
tanam mengatasi
ketersediaan air
terbatas

a.
b.

Irigasi tetes,
Rekayasa
tanam.

Pelatihan Usaha Mandiri M asvarakat

lubang
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JAM PELAJARAN
I Teori Praktek Jmlh

BAHASAN POKOK

MATERI

NO

Budidaya Lebah
Madu

a. Cara

b.

Budidaya Jamur

a. Cara pembuatar jamur
b. Hasil - hasil dari
budidaya jamur

c

Kerajinan Bambu

a.

a.

pembuatan lebah

madu
b. Hasil-hasil
budidaya madu

Teknik

dari

Pengolahan

Bambu

b.

Hasil - hasil

olahan

kerajinan bambu
gelolaan sampah dan/atau limbah padat

10

a.
11

Pengelolaan
sampah dan/atau

a.
b.

Kebakaran Hutan
dan Lahan

t7

5

t2

l7

6

L2

18

a. Capaian Kine{a OutPut
dan Outcome

b.

c. Pelaporan

t2

Daur ulang sampah,
Pembuatan pupuk cair.

limbah padat
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pe ncegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan
a. Mekanisme Monitoring
a. Monitoring
b. Focus Monitoring
Keba-karan Hutan
c. Acuan Monitoring
dan Lahan
. Jadwal Monitoring
b. Evaluasi Kebakaran
Hutan dan Lahan

5

Mengkaji

Kemajuan
Program yang didaPatkan

Data

berdasarkan
monitoring dan evaluasi
b. Sistematika Laporan

a.

Jumlah
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LAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
(MPA)

FORMAT LAPORAN KDGIATAN
MASYARAXAT PEDULI API
Kelompok MPA
Tanggal
Lokasi
No

Desa............ Kec

Uraian Kegiatan

Kab.

Upaya yang

Dllakukan

Dokumentasl

Ket

1

2

I

I

=
20...
Mengetahui,

Dibuat oleh,
Ttd.

Ttd.

MPA

Camat/ Kepala Desa/Lurah/ MA
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