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Abstract 

This research was conducted to find out and analyze how the ecological, economic and social 

impacts due to land and forest fires and how the patterns of community empowerment, supervision 

and enforcement to create sustainable forests and to know and analyze how the patterns of 

prevention of sustainable land and forest fires. 

This research was conducted in Pelalawan Regency, Riau Province. The research method uses 

qualitative and quantitative descriptive methods (Mix Method). Data and information collected 

include qualitative and quantitative data. The population is people in Pelalawan Regency, Riau 

Province. Taknik sampling is a probability sampling with a simple random sampling form with the 

Slovin formula. Partial Correlation data analysis techniques. Further analysis by analyzing 

environmental factors in the form of social, economic and ecological. 

The results of the study conclude that, patterns of prevention of land and forest fires with three 

patterns such as empowerment patterns, monitoring patterns and enforcement patterns are patterns 

that can be used in controlling forest and land fires, therefore this pattern can be used by the 

government in handling land and forest fires by applying it in the field as a reward in maintaining 

a sustainable forest.  
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PENDAHULUAN 

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk mencapai visi jangka menengah dan 

jangka panjang yaitu terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian 

dan peningkatan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan hutan yang lestari dan 

berkelanjutan, hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh 

perbuatan manusia, ternak, kebakaran lahan dan hutan, hama dan penyakit-penyakit 

lainnya.  

Dampak kebakaran hutan dan lahan yang menonjol adalah terjadinya kabut asap 

yang menganggu kesehatan dan sistem transportasi darat, laut dan udara. Sedangkan 

dampak kebakaran hutan terhadap produksi pertanian diduga tidak terlalu besar karena 

pembakaran dilakukan untuk penyiapan lahan, kecuali jika kebakaran mencapai lahan 

pertanian yang berproduksi.  

Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan 

lahan seperti : membuat kanal-kanal bloking, membuat bendungan air (embung), 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan tentang 

kebakaran hutan dan lahan dan juga memberikan effek jera atau sanksi kepada pembakar 

hutan namun belum memberikan hasil yang optimal, sehingga perlu dilakukan pengkajian 

yang lebih dalam agar dapat meminimalisir kebakaran lahan dan hutan di Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada beberapa tempat di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. 

Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan daerah yang banyak kasus kebakaran dan terkena 

dampaknya, mudah diakses dan telah memiliki lembaga swadaya masayarakat peduli api. 

Waktu penelitian selama ± 6 bulan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
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diskriptif kualitatif dan kuantitatif (Mix Method). Data dan informasi yang dikumpulkan 

meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat di Kabupaten 

Pelalawan Propinsi Riau. Taknik sampling yang digunakan adalah probalility sampling 

dengan bentuk simple random sampling. Jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah Korelasi Parsial. Analisa lebih lanjut 

menganalisa faktor lingkungan berupa sosial-budaya, ekonomi dan ekologi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekologi Lahan Gambut Terhadap Pola Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan 

Lestari  

Dampak Ekologi di Kabupaten Pelalawan 

Meningkatnya ancaman terhadap kelestarian lahan gambut seperti kebakaran dan 

konversi menjadi area perkebunan, menjadikan ancaman juga terhadap kelestarian 

keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Selain pemerintah, perhatian yang sama 

juga dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti Wetland International yang 

mengkampanyekan kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan penyelamatan 

keanekaragaman hayati di hutan gambut. Pola pencegahan kebakaran hutan dirancang 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penanganan dan keselamatan 

lingkungan sekitar dari ancaman yang ada. 

Dampak Sosial Masyarakat Pelalawan Terhadap Pola Pengendalian Kebakaran Lahan 

dan Hutan Lestari  

Merupakan salah satu akibat dari kebakaran lahan dan hutan yang ditimbulkan 

karena asap, panas, sehingga species, flora dan fauna hangus terbakar kemudian terjadi 

pada manusia yang menimbulkan penyakit, seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut (ISPA), dampak sosial lainnya adalah masyarakat kabupaten pelalawan yang kena 

dampak tersebut tidak bisa beraktivitas sosial, jarak pandang yang terganggu akibatnya 

proses belajar-mengajar disekolah terganggu, transportasi darat terhenti terutama udara, 

laut, sehingga masyarakat ruang gerak atau aktivitas secara sosial tidak bisa dilaksanakan. 

Dampak sosial lainnya hilangnya mata pencaharian, rasa keamanan dan keharmonisan 

masyarakat lokal. Selain itu, kebakaran hutan ini dapat menghasilkan racun dioksin, yang 

dapat menyebabkan kanker dan kemandulan bagi wanita. 

Nilai Ekonomi Terhadap Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Pelalawan 

Nilai ekonomi yang bisa dianalisis adalah efisiensi yang dilakukan perusahaan 

maupun masyarakat dalam pengelolaan hutan terutama dalam membuka lahan baru dalam 

alih fungsi lahan menjadi perkebunan seperti sawit. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud 

menekan biaya dan waktu yang diperlukan dalam jumlah yang besar sehingga secara 

ekonomi akan sangat menguntungkan.  

Pola Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menciptakan Hutan Lestari   

Pola pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan hutan lestari melalui analisis 

statistik dengan korelasi parsial memerlukan variabel lain untuk menyatakan bahwa 

variabel pemberdayaan masyarakat merupakan variabel penentu dalam membentuk pola 

pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Hasil korelasi 0.76, menyatakan bahwa korelasi ini 

sangat kuat artinya jika nilai korelasi parsial antara pola pemberdayaan dan pola 

penindakan meningkat maka adanya peningkatan pola pengawasan oleh pemerintah, 

masyarakat maupun perusahaan sehinga pencegahan kebakaran hutan juga akan sangat 

mungkin bisa diatasi. Untuk menyatakan bahwa pola pemberdayaan dan pola penindakan 

merupakan korelasi yang kuat dan saling mempengaruhi sehingga perlu melibatkan 

variabel lain sebagai kontrol yaitu pola pengawasan.  

Hasil penelitian terhadap pola pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lahan 

dan hutan lestari di daerah ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan kearah 
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pemberdayakan masyarakat tersebut. Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan perusahaan 

telah mendorong peran serta masyarakat sebagai salah satu upaya memperdayakan untuk 

menanggulangi kebakaran lahan dan hutan melalui pembentukan kelompok-kelompok 

masyarakat peduli api. Selain itu, juga telah dikembangkan kerjasama  antara pemerintah 

dan perusahaan. Program ini lebih dikenal dengan istilah Joint Forest Management (JFM) 

adalah sistem pengolahan hutan bersama masyarakat dengan pemerintah (Misra, 2005). 

Urgensi lain atas peran serta Masyarakat atau pemberdayaan masyarakat adalah 

keberadaan mereka yang banyak tersebar didaerah dan berdekatan dilokasi rawan 

kebakaran lahan dan hutan, sehingga bisa sesegera mungkin mendektesi dini pada sesuatu 

waktu digerakkan dalam pemadaman awal setiap kebakaran lahan dan hutan, sehingga 

dapat mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas  (Purbowaseso, 2004). Namun disisi 

lain, dalam memperdayakan masyarakat untuk mencegah penanggulangan kebakaran lahan 

dan hutan di Kabupaten Pelalawan tidak dapat serta merta, didaerah  ini juga terdapat 

lokasi pertanian dan perkebunan masyarakat, lokasi perkebunan perusahaan. Hasil 

penelitian di daerah-daerah tersebut sebahagian besar adalah lahan gambut dan hanya 

sedikit saja lahan yang bukan gambut atau mineral sehingga jika terjadi kebakaran hutan 

dan lahan akan berpotensi terjadinya kebakaran lebih meluas (Limin, 2006). Pemerintah 

bersama dengan perusahaan telah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk 

mewaspadai datangnya musim kemarau, sehingga perlu membentuk masyarakat peduli api 

yang dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beprofesi sebagai petani 

untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan, sehingga tidak terjadi kebakaran lahan dan 

hutan didaerah tersebut (Kementerian Kehutanan, 2012). 

Komponan-komponan pola pemberdayaan masyarakat mengacu pada bagan pola 

pemberdayaan beikut: 

 
Pola Pengawasan Untuk Menciptakan Hutan Lestari  

Pola pengawasan dalam menciptakan hutan lestari melalui analisis statistik 

dengan korelasi parsial memerlukan variabel lain untuk menyatakan bahwa variabel 

pengawasan merupakan variabel penentu dalam membentuk pola pencegahan 

kebakaran lahan dan hutan lestari. Hasil korelasi -0.620, menyatakan bahwa korelasi ini 

sangat kuat yang artinya jika nilai korealsi parsial pola pengawasan menurun maka pola 

penindakan harus ditingkatkan, oleh sebab itu tanda negatif menjelaskan bahwa semakin 

tinggi pola pengawasan akan diikuti dengan turunnya penindakan. Hal ini juga 

mengindikasikan adanya usaha dalam pencegahan kebakaran hutan juga akan sangat 

mungkin bisa diatasi. Pola pengawasan dan pola penindakan ini merupakan korelasi yang 
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kuat dan saling mempengaruhi maka perlu melibatkan variabel lain sebagai kontrol yaitu 

varibel pola pemberdayaan.  

Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan hutan dan lahan ini 

dapat berupa laporan atau aduan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok dengan pola sebagai berikut: 

 
Pola Penindakan Untuk Menciptakan Hutan Lestari  

Pola penindakan dalam menciptakan hutan lestari melalui analisis statistik dengan 

korelasi parsial memerlukan variabel lain untuk menyatakan bahwa variabel penindakan 

merupakan variabel penentu dalam membentuk pola pencegahan kebakaran lahan dan 

hutan lestari. Hasil korelasi 0.674, menyatakan bahwa korelasi ini sangat kuat yang artinya 

jika nilai korelasi parsial pola peberdayaan meningkat maka pola pengawasan harus 

ditingkatkan, oleh sebab itu korelasi ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pola 

pemberdayaan dan pengawasan akan diikuti dengan turunnya pola penindakan. Hal ini 

mengindikasikan adanya usaha pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan tanpa harus 

memberikan penindakan yang keras terhadap pemilik dan pengelola lahan. Untuk 

menyatakan bahwa pola pemberdayaan dan pola pengawasan ini merupakan korelasi yang 

kuat dan saling mempengaruhi maka perlu melibatkan variabel lain sebagai kontrol yaitu 

varibel pola penindakan yang dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Pola Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan Untuk Menciptakan Hutan Lestari  

Hasil dari tiga pola korelasi parsial tersebut, dapat ditemukan pola pencegahan 

kebakaran lahan dan hutan lestari.  

 
Analisis Pola Pemberdayaan Untuk Mencegah Kebakaran Lahan dan Hutan di 

Kabupaten Pelalawan 

Analisa Pola Pemberdayaan di Kabupaten Pelalawan ada beberapa langkah yang 

harus ditempuh:  

a. Pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat, 

b. Pengembangan kelembagaan masyarakat, 

c. Pengembangan usaha  ekonomi  rakyat,    

d. Pendekatan  lintas  sektoral, menerapkan teknologi ramah lingkungan, 

e. Perlidungan Hutan dan Konservasi Alam (Teguh, 2013).   

 Menurut Wihandoko (2015), yang terlibat dalam proses pemberdayaan adalah 

sebagai berikut: a). Peranan pemerintah atau birokrasi pemerintahan, b). Organisasi-

organisasi masyarakat di luar lingkungan masyarakat itu sendiri, c). Lembaga masyarakat, 

d). Koperasi dan e). Pendamping 

Konsep pemberdayaan masyarakat lahir sebagai antitesis terhadap model 

pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. 

Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:  

a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor 

produksi;  

b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan 

masyarakat yang pengusaha pinggiran;  

c. Kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan 

ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan 

d. Konsep sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara 

sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya 

dan masyarakat tunadaya (Erni Febrina, 2012). 

Masyarakat yang tinggal dan menetap didaerah yang dekat dengan hutan dan lahan 

mempunyai peran yang sangat besar dalam pemadaman kebakaran dan pencegahan 

kebakaran. Merekalah yang menentukan dan melihat adanya kebakaran pertama kali dan 

apabila itu ditindak secara cepat tentu akan meluas dan menyebar. Imformasi dari 
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masyarakat sekitar sangat berguna dan diperlukan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk 

mengetahui apa penyebab dan wilayah mana yang rawan terjadi kebakaran. Kegiatan 

pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pertama yang dilakukan. Hal ini merupakan 

strategi utama, agar perbaikan lingkungan dipahami dan didukung oleh masyarakat. Tiga 

komponen dalam memperbaiki lingkungan  agar  tidak  lagi  terulang  kejadian  kebakaran  

dan sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca, yaitu: pengelolaan tata air, pemberian 

ameliorant pupuk kandang ayam, dan penanaman nanas disela tanaman karet (Anang, 

2014). 

Analisis Pola Pengawasan Untuk Mencegah Kebakaran Lahan dan Hutan di 

Kabupaten Pelalawan 

Analisa pola pengawasan untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan untuk 

menganalisa tersebut menurut; Dea Mega (2013), pengawasan yang dimaksud adalah: 

a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan yaitu mengawasi agar tidak terjadi kebakaran 

lahan dan hutan yang sebelumnya sering terjadi. 

b. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh oknum-oknum yang 

sering melakukan pembakaran lahan dan hutan. 

c. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget (anggaran) yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

d. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan  dengan  yang  sebelumnya 

ketika ditetapkan dalam perencanaan. 

Penerapan pengawasan tidak lain bertujuan untuk menjamin ketepatan waktu 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang dilakukan untuk mencapai 

kebijaksanaan dan perintah, menertibkan arahan kegiatan pekerjaan, mencegah 

pemborosan dan penyelewengan dalam melakukan pekerjaan, menjamin terwujudnya 

kepuasan masyarakat, Stake Holder, daerah-daerah lain dan negara tetangga atas tidak 

terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Pelalawan.  Terdapat dua teknik 

pengawasan yaitu:  

a. Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan 

terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk 

inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report.  

b. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini 

dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bahawan. Laporan ini dapat tertulis 

dan lisan melalui telepon (Ardansyah dan Wasilawati, 2014). 

Untuk mencapai pengawasan yang optimal sesuai dengan standar operasional 

pekerjaan (SOP) perlu keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja 

melaksanakan pengawasan untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten 

Pelalawan, untuk itu yang dimaksud pemangku kepentingan disini adalah; TNI, POLRI, 

BPBD Kab. Pelalawan, BKSDA Kab. Pelalawan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 

Kab. Pelalawan, Dinas Pariwisata Kab. Pelalawan, Perusahaan yang ada di Kab. 

Pelalawan, Manggala Agni, LSM, Masyarakat Peduli Api, Kecamatan, Kelurahan, Desa 

yang ada dalam Kab. Pelalawan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Dinas 

Pemadam Kebakaran Kab. Pelalawan. Dan dibantu oleh ; Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau, BPBD Provinsi Riau, BMKG Provinsi Riau, BPPT,  BKSDA 

Provinsi Riau dan Wahana Lingkungan Hidup Indoneisa (WALHI) Provinsi Riau. 

Analisis Pola Penindakan Dalam Rangka Pecegahan Kebakaran Lahan Dan Hutan 

Di Kabupaten Pelalawan 
Penindakan atau penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai dengan penggunaan 

atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, 

hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi 

sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen 
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dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau 

badan hukum perdata. Untuk penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana, hanya dapat dilakukan 

oleh istansi-instansi pemerintah. Sementara itu, penggunaan instrumen hukum perdata, adalah 

gugatan perdata, dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi 

pemerintah (Wahyu Prawesthi, 2016). Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan 

hukum menurut urutan berikut: 

a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi 

(percobaan). 

b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda). 

c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).  

d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati). 

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan 

kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang 

hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum 

lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan 

dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan 

dan penerapan (atau ancaman) sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan 

keperdataan (Aziz Kurnia, 2016). Beberapa sarana penegakan hukum lingkungan: 

Pertama, sarana Penegakan Hukum Administrasi. Kedua, penegakan Hukum Perdata.  

Jalur Pengadilan 
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  diatur  dalam Pasal 87 sampai 

dengan Pasal 92 UUPPLH-2009, yaitu untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan 

lingkungan. Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam 

memeriksa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana yang 

telah dirumuskan pada Pasal 87 UUPPLH sebagai berikut: 

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan 

melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar 

ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. 

2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk 

usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak 

melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. 

3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari 

keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 

4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan           

(Aziz Kurnia, 2016). 

Jalur di luar Pengadilan 
Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 

menyebutkan: 

1. Penyelesaian sengketa lingkunga hidup di luar pengadilan dilakukan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai :  

a) Bentuk dan besarnya ganti rugi,  

b) Tindakan pemulihan akibat pencemaran/perusakan,  

c) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran/atau 

perusakan, dan/atau  

d) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan 

hidup.  

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana 

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.  
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3. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat  

digunakan  jasa  mediator  dan/atau  arbiter  untuk membantu menyelesaiakan 

sengketa lingkungan hidup. 

Ketiga, sarana penegakan Hukum Pidana.  

Usaha yang dilakukan dalam menangani pasca kebakaran hutan adalah salah 

satunya melakukan penegakan hukum kepada siapa saja yang sengaja atau tidak sengaja 

melakukan kebakaran. Dalam Pasal 27 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, dalam 

rangka penanganan pasca kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) 

huruf c, dilakukan upaya kegiatan yang meliputi: 

1. Identifikasi dan evaluasi;  

2. Rehabilitasi; 

3. Penegakan hukum. 

Selain memberikan sanksi dan kebijakan terkait penanganan kebakaran hutan dan 

lahan dilahan gambut seharusnya mengarah kepada pengkajian ulang izin-izin yang sudah 

diberikan untuk pembangunan kebun sawit. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa 

pembangunan kebun sawit tidak seharusnya mengakibatkan deforestasi, kerusakan lahan 

gambut dan emisi karbon (Sri Nurhayati, 2014). 

Penanganan kebakaran hutan merupakan suatu pekerjaan yang paling berat, 

terutama penanganan pada pasca kebakaran hutan karena ini telah menyangkut mengenai 

pembuktian secara hukum. Namun pada sisi lain, penegakan hukum terhadap pembakar 

hutan, baik di sengaja maupun tidak perlu dikenakan sanksi hukum yang paling berat 

dengan menjatuhkan sanksi secara kumulatif, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 30 PP 

Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang 

izin penggunaan kawasan hutan atau pemilik hutan hak bertanggung jawab atas terjadinya 

kebakaran hutan di areal kerjanya (ayat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

(1) Tanggung jawab pidana;  

(2) Tanggung jawab perdata; 

(3) Membayar ganti rugi; dan/atau 

(4) Sanksi administrasi (ayat (2)). 

LSM nasional  dan  internasional,  badan-badan  yang  memberikan bantuan dan 

media telah menggunakan angka estimasi biaya kebakaran hutan 1997/98 untuk 

menekankan keparahan masalah kebakaran lahan dan hutan, kebutuhan akan tindakan 

pemerintah untuk mencegah timbulnya kebakaran lahan dan hutan selanjutnya dan 

mengendalikannya. Kebijakan yang direkomendasikan sangat bervariasi dan menyangkut 

sektor-sektor kehutanan dan pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit dan HTI, begitu 

juga perkebunan rakyat. Kebijakan-kebijakan ini meliputi pelarangan atau pembekuan 

konversi hutan sampai ke perbaikan kebijakan alokasi lahan dan prosedur pengendalian 

kebakaran hutan telah tersedia, dengan adopsi pengurangan dampak kegiatan pembalakan, 

memperkokoh peraturan dan hukuman bagi yang membuka lahan di perkebunan dengan 

cara membakar lahan dan rasionalisasi tata guna lahan yang melibatkan masyarakat untuk 

mengembangkan konsensus tata guna lahan dan menetapkan tanggung jawab dan 

komitmen masyarakat (Luca Tacconi, 2003). 

Analisis Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau 

Hasil wawancara kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten/Kota Provinsi 

Riau, diketahui bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan 

sebagai peran serta dalam upaya perlindungan kebakaran hutan, yang meliputi:  

a. Deteksi dan pelaporan secepatnya atas kejadian kebakaran lahan dan hutan.  
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b. Patroli lapangan/hutan rutin, bentuk patroli ini ada dua macam, yaitu patroli 

berkeliling hutan baik dengan kendaraan atau berjalan menyisir hutan, atau dengan 

berjaga-jaga di pos pengawasan hutan. 

c. Penyuluhan kebakaran hutan terhadap masyarakat, untuk kegiatan ini, petugas yang 

terlibat yaitu petugas bagian humas yang bekerjasama dengan bagian keamanan. 

d. Pemadaman kebakaran hutan bersama. 

Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Ekologi, Sosial 
Dampak terhadap kebakaran lahan dan hutan memberikan dampak langsung 

terhadap lingkungan yang diantaranya adalah: 

1. Dampak Ekologi  

a. Hilangnya sejumlah spesies; selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga 

mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemic 

(tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat kebakaran hutan. 

b. Erosi; Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika 

tanaman musnah akibat kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan yang 

mudah terkena erosi baik oleh air hujan bahkan angin sekalipun. 

c. Alih fungsi hutan; Kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama 

untuk kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali hutan mengalami perubahan 

peruntukan menjadi perkebunan atau padang ilalang. 

d. Penurunan kualitas air ; Salah satu fungsi ekologis hutan adalah dalam daur 

hidrologis. Terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan 

menyerap dan menyimpan air hujan. 

e. Pemansasan Global; Kebakaran hutan menghasilkan asap dan gas CO
2
 dan gas 

lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan 

hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh besar pada perubahan 

iklim dan pemansan global. 

f. Sendimentasi sungai; Debu dan sisa pembakaran yang terbawa erosi akan 

mengendap di sungai dan menimbulkan pendangkalan. 

g. Meningkatnya bencana alam; Terganggunya fungsi ekologi hutan akibat 

kebakaran hutan membuat intensitas bencana alam (banjir, tanah longsor, dan 

kekeringan) meningkat. 

2. Dampak Ekonomi 

Kebakaran lahan dan hutan dikabupaten pelalawan akan berdampak  ekonomi 

masyarakat dan pengusaha antara lain meliputi dibatalkannya  jadwal transportasi darat-

air dan udara, hilangnya tumbuh-tumbuhan terutama tumbuhan yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi, biaya pengobatan masyarakat yang sangat tinggi, turunnya produksi 

industri yang ada dikabupaten pelalawan (PT RAPP) dan perkantoran, serta anjloknya 

bisnis pariwisata, terjadinya kerugian perusahaan akibat menurunnya produksi, 

terjadinya kerugian (Opportunity cost) akibat penurunan umur pakai lahan, terjadinya 

kerugian kerusakan aset ekonomi /pembangunan/pertanian akibat genangan banjir,  

terganggunya kegiatan mata pencaharian masyarakat terutama para petani, pedagang, 

aktifitas lain yang menghasilkan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. 

3. Dampak sosial 

Akibat kebakaran hutan dan lahan secra tidak langsung membawa dampak 

pada kehidupan sosial masyarakat pada tingkat regional maupun nasional. Dampak 

dari kebakaran terhadap sosial hal ini dikarenakan asap yang dihasilkan dari 

pembakaran mengganggu kehidupan manusia. Dampak sosial yang dialami antara 

lain, memburuknya tingkat kesehatan dan penurunan priduktivitas manusia, penurunan 

pendapatan bidang pariwisata, dan penundaan penerbangan, terganggunya harmonisasi 

dengan negara tetangga. Akibat kebakaran lahan dan hutan tidak hanya menyebakan 
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dampak sosial didalam negeri sendiri, tetapi dapat mengganggu harmonisasi dengan 

negara tetangga (malaysia, singapura thailand dan negara tetangga   lainnya) 

ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena asap yang disebabakan kebakaran 

lahan dan hutan di Provinsi Riau khusunya sumatera pada umumnya, telah melewati 

perbatasan dan masuk kenegara tetangga. Akibat asap yang masuk kenegara tetangga 

berbagai masalah sosial juga dialami mulai dari menurunnya tingkat kesehatan, 

penurunan produktivitas dan gangguan transportasi dan pariwisata (Glover, 2004). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat simpulkan: 

1. Dampak ekologi, ekonomi, sosial akibat kebakaran lahan dan hutan  

2. Pola   pemberdayaan   masyarakat   mempunyai   korelasi   yang   kuat   untuk 

digunakan sebagai bagian dari pola pencegahan kebakaran lahan dan hutan lestari. 

3. Pola pengawasan mempunyai korelasi yang kuat untuk digunakan sebagai bagian dari 

pola pencegahan kebakaran lahan dan hutan lestari. 

4. Pola  penindakan  mempunyai  korelasi  yang  kuat  untuk  digunakan  sebagai bagian 

dari pola pencegahan kebakaran lahan dan hutan lestari. 

5. Pola pencegahan kebakaran lahan dan hutan y a n g  l e s t r i  d a p a t  dengan tiga 

pola seperti pola pemberdayaan, pola pengawasan dan pola penindakan merupakan 

pola yang dapat digunakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, oleh sebab 

itu pola ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam penanganan kebakaran lahan dan 

hutan dengan menerapkannya dilapangan. 

 

SARAN 

Disarankan kepada pihak-pihak atau stakekholder yang terkait dalam pola 

pencegahan kebakaran lahan dan hutan antara lain sebagai berikut: 

a. Kepada pemerintah kabupaten pelalawan dan pemerintah provinsi riau untuk melihat 

dan mendata masyarakat yang berpenghasilan rendah yang berdomisili disekitar lahan 

dan hutan, tempat–tempat rawan kebakaran.untuk diperdayakan meningkatkan 

penghasilan melalui pertanian, peternakan, pembudidayakan ikan air tawar kepada 

para petani tersebut memberi pelatihan-pelatihan terkait dengan program yang merka 

usahakan.  

b. Kepada pihak swasta atau perusahaan khususnya hutan tanaman industr (HTI) 

memberikan sumbangan dana bagi desa atau kelurahan untuk usaha pertanian, 

peternakan, pembudidayakan ikan air tawar dan koperasi yang dikelola oleh RT/RW, 

dusun desa/kelurahan . 

c. Kepada masyarakat sekitar hutan atau yang dianggap rawan kebakaran  lahan dan 

hutan dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta / perusahaan 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), Manggala Agni, masyarakat peduli api bersama-

sama  mengawasi ketempat-tempat yang rawan kebakaran lahan dan hutan terutama 

pada musim-musim kemarau, pihak tersebut diatas yaitu masyarakat setempat dalam 

hal ini RT/RW dusun desa/kelurahan,perusahaan perkebunan, melaksanakan gotong 

royong bersama dimana tempat-tempat yang rawan kebakaran lahan dan hutan untuk 

memberi motivasi kepada masyarakat yang tinggal disekitar lahan dan hutan. 
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