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Di Indonesia, kebakaran menyebabkan kerusakan hutan, pertanian, perkebunan serta mengeluarkan emisi gas rumah 
kaca (GRK). Asap yang ditimbulkan melintasi perbatasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan manusia, transportasi, 
pariwisata, aktivitas ekonomi di negara ASEAN. Di Riau, kerugian ekonomi akibat kebakaran tahun 2013 dan tahun 2014 
mencapai sekitar 2 miliar dollar AS akibat menurunnya pariwisata, penutupan bandara, dan biaya terkait kesehatan.

Tahun-tahun El Nino ditandai dengan kurangnya curah hujan dan meningkatnya resiko kebakaran. Hampir semua 
kejadian kebakaran besar di Indonesia, antara tahun 1960 dan tahun 2006 terjadi pada tahun-tahun El Nino. Di bulan 
September, kita akan menyaksikan kebakaran besar hutan di lahan gambut maupun mineral yang tingkat kerusakannya 
berpotensi menyamai kebakaran hutan tahun 1997-98.

Tindakan darurat bisa jadi diperlukan tahun ini, mengingat kejadian kebakaran tahun 2013 dan 2014 menunjukkan 
makin seringnya terjadi kebakaran dan asap – dan terus terjadi setiap tahun. Di provinsi Riau, yang tidak mengalami 
banyak kebakaran pada tahun 1997-98, riset Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menemukan, sebagian 
besar kebakaran tahun 2013 dan 2014 terjadi di lahan gambut terdeforestasi yang terlantar, yang menunggu penanaman 
kelapa sawit. Meski lahan yang sudah ditanami lebih tahan akan kebakaran tetapi tidak kebal juga: lebih dari 25% 
perkebunan berbatasan lahan gambut terdegradasi rusak akibat kebakaran tahun 2013-2014. Kemudian, penelantaran 
oleh pemilik lahan menciptakan siklus balik negatif yang menyebabkan lahan terbakar semakin terdegradasi.

Kunci pencegahan kebakaran dan asap di Indonesia berpusat pada pertanyaan apa yang akan dilakukan terhadap 
lahan gambut: baik hutan rawa gambut yang tahan kebakaran dan lahan gambut terdeforestasi yang rentan terhadap 
kebakaran. Deforestasi dan pengeringan lahan gambut merupakan penyebab langsung kebakaran, namun kita tidak bisa 
mengabaikan penyebab mendasar: ketidakjelasan perencanaan tata ruang dan lemahnya pengakuan hak lahan, serta 
kebutuhan lahan terdegradasi dan/atau lahan terbakar yang tercipta dari pasar lahan ilegal dan kejahatan terorganisasi. 
Kita memerlukan solusi jangka panjang untuk mencegah kebakaran.

Pertemuan para pakar tanggal 25 Agustus 2015 lalu terfokus untuk merubah pemahaman dari pemadaman kebakaran 
menjadi pencegahan. Para ahli sepakat akan visi jangka panjang yaitu lahan gambut terdegradasi di restorasi kembali 
menjadi hutan dan mencapai keseimbangan hidrologis semula; pemberantasan korupsi baik didalam sistem alokasi 
lahan dan kebutuhan ilegal terhadap lahan yang terdegrasi, terbakar maupun sudah ditanami sawit dihilangkan; 
pemangkasan risiko kebakaran melalui pemberian insentif/disinsentif serta memperkuat hak lahan yang jelas; serta 
menyadarkan masyarakat akan nilai ekosistem gambut.

Rangkuman ini menggarisbawahi tiga kelompok rekomendasi: aksi darurat untuk mengurangi potensi dampak El Nino 
sebagai pemicu kebakaran di bulan-bulan mendatang; dan aksi jangka pendek dan menengah yang akan mengarah 
pada sistem Manajemen Kebakaran Terintegrasi (IFM) dan lahan gambut yang sehat. 
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Rekomendasi Jangka Pendek

•	 Mengalokasikan sejumlah besar anggaran nasional pada pencegahan kebakaran. Saat ini 95% anggaran 
nasional diberikan untuk pemadaman dan kesiapan kebakaran, sementara norma yang direkomendasikan oleh 
Manajemen Kebakaran Internasional (IFM) adalah sebesar 89% diperuntukkan pencegahan kebakaran. 

o Saat ini tidak ada Pejabat Pencegahan Kebakaran pada setiap tingkat di Indonesia; anggaran seharusnya 
memungkinkan penugasan pejabat yang bertanggungjawab menangani ini, selain perlunya pelatihan 
pencegahan dan pemadaman kebakaran di setiap tingkat

o Menjamin bahwa Satuan Tugas Darurat berubah menjadi Komite Koordinasi Multi tingkat, dengan 
perwakilan dari kementerian yang berkenaan dengan manajemen lahan, termasuk: KLHK; Deptan; 
Depdagri; BNPB; Departemen PU; dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

o Memperkuat dukungan finansial pada organisasi akar rumput seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk 
mendukung deteksi kebakaran dan sistem peringatan dini; mengintegrasikan aktivitas mereka pada 
sistem lintas sektor jangka panjang dari IFM.

o Penataan kelembagaan untuk merevitalisasi Prosedur Operasi Standar Nasional Pencegahan Kebakaran 
Hutan dan Lahan (POSNAS), dalam rangka merealisasikan seluruh potensi dan melanjutkan mitigasi 
risiko kebakaran jangka pendek dan panjang. Ini meliputi panduan peringatan dini, serta pencegahan 
dan pemadaman kebakaran di tingat lokal; mengadopsi Incident Command System (ICS)1, sebuah 
pendekatan terstandar perintah, kontrol, dan koordinasi respon darurat.

•	 Mengalokasikan sejumlah besar anggaran nasional untuk restorasi lahan gambut, misalnya, dari  
dana restorasi dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit  
(Dana BLU CPO). 

•	 Menyebarluaskan dan melipatgandakan praktik terbaik inisiatif lokal dan sektor swasta besar dalam 
restorasi ekosistem gambut. Memastikan alokasi dana yang digunakan untuk praktik terbaik dan inisiatif lokal. 

•	 Segera mencabut konsesi hutan di lahan gambut (primer atau sekunder) yang belum dibangun dan 
konsesi alami pada kubah gambut atau gambut dalam >3m (keculai yang telah berada di bawah lisensi 
Restorasi Ekosistem).

•	 Membuat peta konsesi terinci yang tersedia untuk publik.

•	 Berinventasi lebih pada sistem dan teknologi deteksi kebakaran untuk: 1) membantu tindakan penegakan 
hukum melawan perusahaan yang membandel, dan memberi bukti kebakaran ke pengadilan, serta 2) 
membantu masyarakat lokal melakukan deteksi dini dan pemetaan risiko pemadaman api sebelum terjadi 
penyebaran (mis. peringatan SMS adanya kebakaran kepada masyarakat lokal).  
 
 

1 http://www.fema.gov/incident-command-system-resources

El Nino 2015: Rekomendasi Aksi Darurat

1. Membentuk Satuan Tugas Darurat untuk menangani risiko kebakaran yang terjadi dalam waktu 
dekat. Idealnya, Satuan Tugas ini berubah menjadi Komite resmi Koordinasi Multi tingkat (rincian di 
bawah ini).

2. Memobilisasi sumber daya militer untuk memadamkan api; bantuan dukungan internasional 
jika perlu; dan menerapkan larangan pembakaran sementara (untuk semua tipe pembakaran) di 
kabupaten yang rentan kebakaran segera hingga November (atau Februari di kabupaten tertentu); 
meningkatkan kesadaran risiko asap terhadap kesehatan masyarakat. 

3. Meminta perusahaan untuk berjanji tidak membeli komoditas yang diproduksi dari lahan terbakar 
mulai saat ini (akhir Agustus 2015), sebagai cara mendukung larangan pembakaran lokal.



•	 Memperkuat kapasitas penegakkan hukum dengan memberi pelatihan kepada polisi, jaksa dan hakim 
terkait hutan dan penegakan hukum lingkungan untuk mendeteksi dan menghukum kejahatan terorganisasi 
yang terlibat dalam transaksi lahan ilegal yang menyebabkan kebakaran dan asap. 

•	 Memasukkan lahan gambut dalam komitmen Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) 
dan mengembangkan mekanisme implementasinya. 

Rekomendasi Jangka Menengah

•	 Melanjutkan proses harmonisasi rencana tata ruang antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk 
menangani masalah adat dan lahan gambut untuk mewujudkan visi Satu Peta (one map vision). 

Pertanyaan: Bagaimana Satuan Tugas Bersama Kehutanan menangani pencegahan, kesiapan, respon dan restorasi 
kebakaran? 

•	 Memastikan bahwa peraturan perlindungan lahan gambut jelas dan tidak membingungkan; menutup 
kebocoran legislasi (Peraturan Pemerintah) saat ini. Mengembangkan kerangka legal koheren dan berbasis bukti 
yang bertujuan mengurangi emisi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan. Memulai dialog dengan 
aktor pengguna lahan agar secara bertahap keluar dari gambut.

•	 Melakukan audit kepatuhan reguler terhadap perusahaan perkebuan/HTI yang beroperasi di lahan gambut 
dan kabupaten serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

•	 Menyediakan insentif bagi perusahaan perkebunan, kabupaten, kecamatan dan desa untuk terlibat 
dalam restorasi lahan gambut (sekat kanal, mengisi restorasi kubah gambut).

•	 Menginisiasi pengembangan penghidupan dan sumber penghasilan untuk masyarakat adat dan lokal di 
lahan terdegradasi dengan tanaman tahunan, hortikultura, agroforestri dan penanaman pohon (bergantung 
pada kedalaman gambut dan industri skala kecil terkait di sepanjang rantai nilai). Mengembangkan 
penghidupan dan sumber penghasilan segera bagi masyarakat adat dan lokal dalam gambut yang terpelihara 
dengan pembayaran jasa lingkungan (PJL) dan REDD+.

•	 Menginisiasi aksi bersama negara anggota ASEAN untuk mengurangi kebakaran dan asap melalui dialog 
yang berkelanjutan, pengumpulan dana dan aksi nyata di lapangan.

•	 Memulai aktivitas penelitian dan pengembangkan untuk mengidentifikasi, meneliti dan mengembangkan 
tanaman alternatif yang produktif dalam kondisi tergenang air.

•	 Melanjutkan peningkatan kesadaran masyarakat melalui media massa dan media sosial mengenai 
pentingnya mengurangi kebakaran dan asap.

•	 Mengidentifikasi sumber pendanaan internasional untuk restorasi massal lahan gambut.


