
Kebakaran gambut di Indonesia dapat dikategorikan 
sebagai keadaan darurat nasional, merupakan 

sumber kabut asap di kawasan regional dan 
mempengatuhi kondisi kesehatan, lingkungan, dan 
ekonomi. Kabut asap memiliki kandungan polutan udara 
(termasuk partikel kecil dan logam berat) yang tinggi 
dan telah menyebabkan kematian dini bagi mereka yang 
berada dalam kelompok sosial yang rentan. Sebagian besar 
kebakaran yang berdampak pada jutaan orang di Indonesia 
dan negara-negara tetangga berada di kabupaten-
kabupaten di Pulau Sumatra dan Kalimantan dan terkait 
dengan terganggunya lahan gambut (yaitu pembuatan 
drainase), meningkatnya akses, dan transformasi 
penggunaan lahan. Berbeda dengan kejadian di masa lalu, 
pada saat ini kebakaran terjadi juga pada tahun-tahun  
dengan tingkat curah hujan normal. Hal ini menunjukan 
kemungkinan perubahan di mana kebakaran semakin 
dipengaruhi oleh suhu udara dan degradasi lahan semakin 
berperan dalam memicu terjadinya kebakaran (risiko 
kebakaran) dan penyebaran api (bahaya kebakaran).

Pemerintah Indonesia telah memprakarsai berbagai 
intervensi / kegiatan manajemen kebakaran gambut dan 
hutan gambut (Fire Management Interventions / FMIs) 
untuk mengurangi risiko dan bahaya kebakaran, dan 
kegiatan nya telah berubah dari tipe upaya pemadaman 
yang reaktif ke upaya pencegahan yang lebih terprogram. 
Beberapa contoh dari kegiatan ini adalah penyusunan 
‘Grand Design Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan 
Lahan’ (2016) yang disusun oleh Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian, Kementerian Pembangunan 
Nasional/BAPPENAS dan Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, dan berbagai kegiatan dan program di 
Badan Restorasi Gambut, dan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Banyak pula upaya-upaya 

manajemen kebakaran (pencegahan, pemadaman, tindakan 
pasca-kebakaran) yang dilakukan oleh sektor swasta, lembaga 
swadaya masyarakat dan masyarakat sipil.

Indonesia telah melakukan banyak upaya dalam menangani 
kebakaran gambut dan hutan gambut, namun pada tahun 
2013, 2015 dan 2016 masih terjadi kebakaran yang besar. 
Pada saat ini masih terdapat pertanyaan mengenai FMIs 
di masa lalu dan sekarang yang berhasil mengurangi 
risiko kebakaran (kejadian) dan bahaya kebakaran (luasan 
terbakar), dan mengapa. Informasi ini sangat penting untuk 
menambah / meningkatkan FMIs yang berhasil dan untuk 
mengurangi biaya dengan mengurangi / mendesain kembali 
intervensi / kegiatan yang tidak memiliki dampak positif.

Sebagai bagian dari kegiatan “Kebakaran di daerah 
tropis: Memahami, memprediksi dan bertindak dalam 
menghadapi risiko kebakaran di masa depan di lanskap 
tropis” yang didanai oleh USAID, kegiatan penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dengan:
1. mengidentifikasi dan melakukan geoposisi FMIs  di 

Indonesia,
2. mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki perubahan 

tren kebakaran melalui pengindraan jauh,
3. menguji secara statistik (seperti menggunakan penilaian 

dampak eksperimental kuasi kuantitatif ) hubungan 
antara daerah-daerah yang memiliki perubahan tren 
kebakaran (bertambah atau berkurang kejadian dan 
luasan kebakarannya) dengan FMIs yang dilaksanakan di 
wilayah tersebut. Penilaian dampak ini akan membantu 
meminimalkan faktor-faktor membingungkan seperti 
reaksi terhadap iklim dan kepemilikan lahan yang 
digunakan ketika mempelajari efisiensi kebijakan dan FMIs 
dalam mengurangi tren kebakaran.
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Pendekatan yang partisipatif, transparan, dan 
memperhatikan masukan akan menjadi dasar 
dari kegiatan penelitian kami. Untuk itu, kami akan 
mensosialisasikan data dan analisis awal dengan 
melaksanakan lokakarya bersama para pemangku 
kepentingan dan pelaku utama di tingkat nasional 
dan lokal (lokakarya akan diadakan di Jakarta pada 
bulan Juli 2019). Kami akan berdiskusi dan menerima 
masukan dari para perencana dan pelaksana FMIs 
mengenai hasil awal kegiatan penelitian kami, dan 
membandingkannya dengan pengetahuan dan 

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian 
inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku 
kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan 
masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR 
pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di 
Nairobi, Kenya; Yaounde, Kamerun; Lima, Peru dan Bonn, Jerman.

forestsnews.cifor.orgcifor.org

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, 
Pohon, dan Wanatani (FTA). FTA adalah penelitian terbesar di dunia dalam program pembangunan guna 
meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan 
pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity 
International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR dan TBI.

Penelitian FTA didukung oleh Dana Perwalian CGIAR: cgiar.org/funders/

pengalaman dari para perencana dan pelaksana 
FMIs. Kami memiliki tujuan untuk menguraikan 
hasil pembelajaran (lessons learnt), untuk lebih 
memahami intervensi penanganan kebakaran 
yang berhasil mengurangi tren kebakaran, untuk 
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, 
dan untuk membahas penyelesaian potensial untuk 
mengurangi hambatan yang sekarang. Partisipasi 
dan kontribusi semua pihak sangat bermanfaat 
untuk kegiatan penelitian kami. Sebelumnya 
kami ucapkan terima kasih atas dukungan nya.
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