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Abstrak 

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang 

memiliki dampak negatif yang cukup dahsyat. Dampak kebakaran hutan diantaranya 

menimbulkan asap yang mengganggu aktifitas kehidupan manusia. Sebanyak empat 

provinsi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Provinsi yang 

memberlakukan siaga kebakaran hutan meliputi Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat 

dan Kalimantan Tengah). Berbagai macam kesulitan dalam menangani bencana kebakaran 

hutan dan lahan terjadi di hampir seluruh titik kebakaran seperti halnya di Desa Lukun, 

membutuhkan keterlibatan dari seluruh pihak terutama mengantisipasi munculnya kembali 

bencana kebakaran pada musim kemarau.  

Tujuan penelitian: menganalisis peran serta lembaga sosial yang aktif dalam 

menangani bencana kebakaran serta bentuk integrasi sosial dalam menangani dan 

mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Lukun. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, sebagai sebuah proses inquiry untuk memahami masalah 

kemanusiaan dan sosial didasarkan pada kerumitan yang kompleks, gambaran yang 

holistic.  Informan diperoleh dengan teknik Purposive Sampling atau dilakukan 

berdasarkan tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh gambaran seluas-luasnya tentang 

bencana kebakaran hutan dan lahan beserta penanganannya. Informan dalam penelitian ini 

adalah tokoh-tokoh terkait dengan aparat pemerintah dari tingkat Desa dan Kabupaten, 

lembaga sosial penanganan bencana dan masyarakat. 

Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan 

di Lukun adalah tingkat pendidikan, budaya membuka lahan dengan cara membakar, jenis 

pekerjaan, pendapatan dan luas lahan. Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 

yang dilakukan oleh masyarakat dengan bergotong royong dan kerjasama antar lembaga 

untuk mematikan api dengan menggunakan alat-alat sederhana dan alat-alat semi mekanis. 

Kerjasama dari berbagai pihak kelompok masyarakat diantaranya adalah Manggala Agni 

Siak, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), MPA (masyarakat peduli api) desa, 

TNI-POLRI, BRG (Badan Restorasi Gambut), dan Akademisi-Universitas Riau. 
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PENDAHULUAN 

Sebanyak empat Provinsi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan 

dan lahan. Provinsi yang memberlakukan siaga kebakaran hutan meliputi Sumatera 

Selatan (1 Februari hingga 30 Oktober), Riau (19 Februari hingga 31 Mei), 

Kalimantan Barat (1 Januari hingga 31 Desember), dan Kalimantan Tengah (20 

Februari hingga 21 Mei). Penetapan status siaga darurat, didasari pertimbangan 
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telah ditetapkannya beberapa  kabupaten/kota di wilayahnya yang menetapkan 

siaga darurat karhutla, adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot), masukan 

dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pengalaman 

pengananan kebakaran hutan sebelumnya. Cuaca kering yang menerpa empat 

provinsi tersebut juga berpengaruh. Daerah-daerah yang berada di sekitar garis 

khatulistiwa memasuki musim kemarau periode pertama seperti Riau, Kalimantan 

Barat, dan Kalimantan Tengah yang memiliki pola hujan ekuatorial. Antara 

pertengahan Januari hingga Maret kemarau pertama, kemudian Maret-Mei masuk 

musim penghujan, dan selanjutnya Juni-September kemarau kedua yang lebih 

kering. Karhutla umumnya meningkat pada periode kedua musim kemarau ini. 

Mengantisipasi terjadinya kabut asap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara 

resmi menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan 

dan lahan (karhutla) 2018. Sejak awal Januari 2018, luas lahan yang terbakar di 

Riau mencapai 549 hektar, yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Riau. 

Sedangkan jumlah titik panas (hotspot) yang terpantau oleh BMKG sejak awal 

tahun ini berjumlah 59 titik (http//www.kompas.com).  

Lukun merupakan salah satu desa yang juga mengalami bencana kebakaran 

hutan dan lahan pada tahun 2018 ini. Upaya pemadaman sulit dilakukan karena 

jauhnya lokasi kebakaran dan kurangnya sumber air di lapangan.  Di Desa Lukun, 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, lokasi kebakaran 

yang jauh, mengharuskan masyarakat menggunakan perahu motor selama berjam-

jam dan menginap di lapangan dengan perlengkapan dan akomodasi yang sangat 

terbatas. Tidak tersedianya pasokan air bersih, mengharuskan masyarakat 

menggunakan air gambut untuk kebutuhan operasional di lapangan. Untuk menuju 

titik lokasi kebakaran, masyarakat juga  harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 1,5 

km.  

Berbagai macam kesulitan dalam menangani bencana kebakaran hutan dan 

lahan di Desa Lukun, membutuhkan keterlibatan dari seluruh pihak terutama 

mengantisipasi munculnya kembali bencana kebakaran pada musim kemarau kedua 

yang lebih kering. Untuk itu diperlukan suatu model integrasi menyeluruh dalam 

mengantisiasi bencana karhutla tersebut. 

 

 

TINJAUAN  PUSTAKA 

Integrasi Sosial dalam pendekatan Struktural Fungsional 

  Para Sosiolog pada abad-19 lalu, seperti Auguste Comte dan herbert 

Spencer sangat berpengaruh oleh persamaan-persamaan yang terdapat antara 

antagonisme dengan kehidupan sosial. Lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat 

dianggap sama dengan organ-organ tubuh oleh sosiolog terentu. Misalnya, lembaga 

ekonomi yang fungsinya untuk mengadakan produksi dan distribusi barang-barang. 

Demikian pula lembaga sosial lainnya, dimana setiap lembaga mempunyai fungsi 

masing-masing dalam kaitan antara satu dengan yang lainnya. 

Secara sederhana dikatakan bahwa fungsi segala sesuatu itu muncul karena 

sesuatu itu dibutuhkan. Misalnya, susu bubuk tidak akan membutuhkan wadah, 

maka kaleng atau plastik tidak akan bermakna bagi susu bubuk tersebut. Dengan 
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demikian, agama, pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, dan sosial-budaya dan 

seterusnya memiliki fungsi karena masyarakat membutuhkannya. Oleh karena ia 

dibutuhkan, maka ia menjadi bagian yang integral dari kehidupan sosial. Dengan 

kata lain, mengapa masyarakat harus membutuhkan berbagai fungsi untuk 

menyatukan dan mempertahankan kehidunnya.  

Teori Struktural Fungsional memandang basis masalah ini bersumber dari 3 

karakteristik dasar keberadaan manusia dalam hidup bersama, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Manusia hidup dalam ketidakpastian, hal yang sangat penting bagi 

keamanan dan keejahteraan manusia berada diluar jangkauannya. 

2. Kesanggupan manusian untuk mengendalikan dan mempengaruhi 

kondisi hidupnya, pada dasarnya terbatas. 

3. Manusia harus hidup bermasyarakat dan suatu masyarakat merupakan 

suatu alokasi  yang teratur dan berbagai fungsi, fasilitas dan ganjaran. 

Untuk lebih jauh, di jelaskan oleh M.A Smith (1985), bahwa model 

Struktural Fungsional ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Masyarakat mempunyai suatu kebutuhan dasar yaitu keinginan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

b. Keinginan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupannya tersebut 

diwujudkan dalam bentuk berbagai usaha untuk mencapai tujuannya 

dan hal tersebut akan meningkatkan kompleksitas struktur masyarakat 

tersebut. 

c. Struktur masyarakat dibedakan sesuai dengan fungsinya dan terbentuk 

oleh berbagai elemen yang mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Berdasarkan ciri-ciri diatas, maka disimpulkan bahwa teori Struktural 

Fungsional membangun landasan berfikir yang melihat masyarakat laksana 

organisme biologis yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang masing-

masing memiliki fungsi dan unsur-unsur tersebut bekerjasama dalam suatu 

kesatuan yang saling pengaruh mempengaruhi. 

Secara rinci, pokok-pokok pikiran teori Struktural Fungsional dirumuskan 

oleh Van Den Bergh (1976), adalah sebagai berikut : 

1. Masyarakat harus dianalisa selaku keseluruhan yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling berhubungan. 

2. Hubungan sebab-akibat bersifat jamak dan timbal-balik. 

3. Tradisi senantiasa berada dalam keadaan “keseimbangan” . 

4. Integrasi sempurna tidak pernah terwujud. 

5. Perubahan pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan 

proses penyesuaian dibandingkan perubahan revolusioner. 

Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi 

suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa inggris "integration" yang 

berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses 

penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan 

masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki 

keserasian fungsi. Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang 
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dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial 

atau kemasyarakatan. 

Suatu integrasi sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun 

menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun konflik yang 

terjadi secara sosial budaya. 

Menurut pandangan para penganut fungsionalisme struktur sistem sosial 

senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut : 

 Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas 

tumbuhnya konsensus (kesepakatan) di antara sebagian besar anggota 

masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental 

(mendasar) 

 Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi 

anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliation). Setiap konflik 

yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan 

segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda (cross-cutting loyalities) dari 

anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. 

Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki 

kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-

pranata sosial. 

 

Social Institution atau Kelembagaan 

Lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution, 

namun konsep social institution juga diterjemahkan sebagai sebuah pranata sosial. 

Hal ini dikarenakan social institution  merujuk kepada seperangkat perlakuan untuk 

mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ada pendapat lain mengemukakan 

bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakukan dan hubungan yang berpusat 

pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus 

dalam kehidupan masyarakat.. Sedangkan menurut Koentjaraningrat Lembaga 

sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang 

berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat.  

Terbentuknya lembaga sosial bermula dari 

kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Soerjono Soekanto lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam 

hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama 

dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku.  

Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, 

lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Sejumlah norma-norma ini 

kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun, tidak semua norma-norma yang 

ada dalam masyarakat merupakan lembaga sosial karena untuk menjadi sebuah 

lembaga sosial sekumpulan norma mengalami proses yang panjang.  

Menurut Robert M.Z. Lawang proses tersebut dinamakan pelembagaan 

atau institutionalized, yaitu proses bagaimana suatu perilaku menjadi berpola atau 

bagaimana suatu polaperilaku yang mapan itu terjadi. Dengan kata 

lain, pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan 
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dalam masyarakat menjadi institusi/ lembaga yang akhirnya harus menjadi paduan 

dalam kehidupan bersama.  

Menurut H.M. Johnson suatu norma terlembaga (institutionalized) apabila 

memenuhi tiga syarat sebagai berikut : 

1. Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma 

tersebut. 

2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut. 

3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota 

masyarakat. 

Keberhasilan proses institusinalisasi dalam masyarakat dilihat jika norma-

norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi terlembaga dalam masyarakat, akan 

tetapi menjadi terpatri dalam diri secara sukarela (internalized) dimana masyarakat 

dengan sendirinya ingin berkelakuan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat..  

Lembaga sosial umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma dalam 

masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan 

yang isebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan 

bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya 

lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilaidan norma yang telah mengalami proses 

penerapan ke dalam institusi atau institutionalization menghasilkan lembaga sosial . 

Sedangkan seorang ahli sosial yang bernama John Conen ikut pula mengemukakan 

karakteristik dari lembaga sosial. Menurutnya terdapat sembilan ciri khas 

(karakteristik) lembaga sosial sebagai berikut. 

1. Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. 

2. Setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari 

anggotanya. 

3. Dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian 

tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya. 

4. Ada saling ketergantungan antarlembaga sosial di masyarakat, perubahan 

lembaga sosial satu berakibat pada perubahan lembaga sosial yang lain. 

5. Meskipun antarlembaga sosial saling bergantung, masing-masing lembaga 

sosial disusun dan di- organisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, 

norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan. 

6. Ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota 

masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi. 

7. Suatu lembaga sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku. 

8. Setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu. 

9. Suatu lembaga sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi 

kelompoknya. 

Menurut Soerjono Soekanto, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana 

mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-

masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, 

termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. 

2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan 
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3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem 

pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap 

anggota-anggotanya.  

Menurut Horton dan Hunt, fungsi lembaga sosial adalah: 

1. Fungsi Manifes atau fungsi nyata yaitu fungsi lembaga yang disadari dan di 

akui oleh seluruh masyarakat 

2. Fungsi Laten atau fungsi terselubung yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak 

disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti dianggap sebagai 

hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai sebuah proses 

inquiry untuk memahami masalah kemanusiaan dan sosial didasarkan pada 

kerumitan yang kompleks, gambaran yang holistic, dibentuk melalui kata-kata, 

pandangan dari para informan dilaporkan secara detail, dan dilakukan secara 

alamiah (natural setting).  Pendekatan kualitatif dirancang tidak untuk menguji 

hipotesis, tetapi berupaya untuk mendeskripsikan data, fakta dan keadaan atau 

kecenderungan yang ada, serta melakukan analisis serta memprediksi apa yang 

seharus dilakukan untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai keinginan di 

masa yang akan datang (Moleong, 1995; Bogdan dan Taylor, 1998). Penelitian 

dalam rangka penyusunan rekomendasi model integrasi dalam menangani dan 

mengantisipasi bencana Kebakaran Hutan dan lahan di Desa Lukun Kecamatan 

Tebing Tinggi Timur kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Pengambilan 

informan dengan teknik Purposive Sampling atau dilakukan berdasarkan tujuan 

tertentu, yaitu untuk memperoleh gambaran seluas-luasnya tentang bencana 

kebakaran hutan dan lahan beserta penanganannya. Informan dalam penelitian ini 

adalah tokoh-tokoh terkait dengan aparat pemerintah dari tingkat Desa dan 

Kabupaten, lembaga sosial penanganan bencana dan masyarakat. 

   Teknik analisa data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif 

Huberman dan Miles (dalam Bungin, 2003:69). Teknik analisis data model 

interaktif huberman dan Miles menyatakan adanya sifat interaktif antara kolektif 

data atau pengumpulan data dengan analisis data. Analisis data yang dimaksud 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Letak geografis dan Demografis  

Desa Lukun merupakan salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Meranti Provinsi Riau. Desa ini memiliki jarak 12 km2 ke kantor 

kecamatan dengan jarak tempuh melalui jalur darat lebih kurang sekitar tiga jam 

lebih dari desa Lukun ke kantor Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Desa lukun 

secara geografis berbatas langsung dengan Desa Batin Suir dari arah barat, arah 

utara berbatasan langsung dengan Desa Banglas, arah selatan berbatasan dengan 

Desa Kepau Baru dan arah timur berbatasan dengan Sungai Tohor. Secara geografis 

Desa Lukun dapat lihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1 Arah Mata Angin Desa Lukun 

Desa/Kelurahan Arah Mata Angin 

Utara Selatan Timur Barat 

Desa Lukun Desa Banglas Desa Kepau 

Baru 

Sungai 

Tohor 

Desa Batin 

Suir 

Sumber: kecamatan dalam angka 

Dari data kecamatan dala angka tahun 2017 menyatakan bahwa di Desa 

Lukun tedapat 2003 jiwa penduduk, memiliki luas 12460 km2, dengan tingkat 

kepadatan penduduk 1296 jiwa/km2. Dan jumlah KK sebanyak 471 KK.  Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel beikut: 

 

Tabel 1.2 Rasio Penduduk Desa Lukun 

No  Jenis Kelamin 

 

Jumlah 

penduduk 

Rasio 

1 Laki laki Perempuan 

2 1080 923 2003 117 

Sumber : Kecamatan dalam Angka 

Tabel di atas menjelaskan jumlah penduduk yang ada di Desa Lukun 

Sebanyak 2003 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1080 jiwa dan 923 

jiwa penduduk perempuan. Hal ini menjelaskan bahwa penduduk laki-laki lebih 

banyak dari pada penduduk perempuan dengan sex ration 117 yang berarti dalam 

100 orang penduduk perempuan terdapat 117 jiwa penduduk laki-laki. 

 

Tabel  1.3 Kepadatan penduduk Desa Lukun 

Jumlah Penduduk 

 

Luas Wilayah 

(KM2) 

Kepadatan Penduduk  

2003 15460 1296 

Sumber : Kecamatan dalam Angka 

Desa yang mempunyai luas wilayah 15460 km2 ini mempunyai penduduk 

sebayak 2003 dengan tingkat kepadatan penduduk berarti 1296 jiwa/km2 

 

Tabel 1.4 Jumlah dan Rata rata Jumlah Penduduk per Rumah Tangga Desa Lukun 

Jumlah Penduduk Jumlah 

Rumah 

Tangga 

Persentase % Rata rata penduduk 

per rumah tangga 

2003 471 17,69 4 

Sumber : Kecamatan dalam Angka 

Dari tabel di atas yang mejelaskan jumlah dan rata-rata penduduk perumah tangga, 

desa dengan jumlah penduduk sebnayak 2003 jiwa di dalamnya terdapat jumlah 

KK sebanyak 471.  Sehingga dalam keluarga terdapat 4 jiwa penduduk. Dengan 

persentase jumlah penduduk 17,69% dari jumlah keseluruhan penduduk yang 

berada di Desa Tebing Tinggi.  

 

Pendidikan 
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Meningkatkan pembangunan daerah, pendidikan merupakan sesuatu yang 

sangat berperan, dan menjadi tolak ukur maju atau mundunya sutau daerah. Dengan 

pendidikan maka pembangunan yang direncanakan di berbagai sektor akan dapat 

diwujudkan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “negara didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum  dan 

mencerdaskan kehiudupan bangsa”. Maka dalam pelaksanaan pemerintah 

membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan 

pendidikan fomal dan non formal. Pendidikan merupakan salah satu hal mutlak 

yang harus dilaksanakan dan diterima oleh setiap manusia karena merupakan 

sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Dalam hal pendidikan berikut tabel-tabel mengenai 

keadaan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang terdapat di Desa Lukun: 

 

Tabel 1.5. Jumlah Sekolah Negeri / Swasta 

No Tingkat Pendidikan  Status Sekolah Jumlah  

1 Negeri Swasta 

2 TK - 1 1 

3 SD 1 - 1 

4 SMP 1 - 1 

5 SMA - - - 

Jumlah   3 

Sumber : Kecamatan dalam Angka  

Tabel di atas menjelaskan mengenai jumlah sekolah yang ada di Desa 

Lukun yakni tersdapat 3 unit sekolah yakni 1 unit sekolah Taman Kanak-kanak 

(TK) yang berstatus swasta, 1 unit Sekolah Dasar (SD) yang berstatus negeri dan 1 

unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bestatus negeri. Sedangkan untuk 

jenjang pendidikan menngah atas Desa Lukun belum terdapat Sekolah Menengah 

Atas (SMA) tesebut. 

 

Tabel 1.6 Jumlah Murid Sekolah Di Desa Lukun 

Tingkat 

Pendidikan 

Status Sekolah  Jumlah  

Negeri Swasta 

Laki-laki Perempuan Laki-laki  Perempuan  

TK   17 23 40 

SD 118 113   231 

SLTP 42 28   70 

SMU      

Jumlah 341 

Sumber : Kecamatan dalam Angka  

Tabel di atas menjelaskan jumlah murid yang sekolah di Desa lukun yakni 

terdapat 341 orang siswa 40 orang siswa bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK) 

yang terdiri dai 17 orang siswa laki-laki dan 23 orang siswa perempuan. Untuk 

jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdapat 231 murid terdri dari 118 orang 

siswa laki-laki dan 113 orang siswa perempuan. Untuk murid Sekolah Menegah 
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Pertaman (SMP) terdapat 70 orang siswa yang terdiri dai 42 orang laki-laki dan 28 

orang perempuan. 

 

Tabel 1.7 Jumlah Guru Sekolah Di Desa Lukun 

Tingkat 

Pendidikan 

Status Sekolah  Jumlah  

Negeri Swasta 

Laki-laki Perempuan Laki-laki  Perempuan  

TK    4 4 

SD 5 3   8 

SLTP 4 6   10 

SMU      

Jumlah 22 

Sumber : Kecamatan dalam Angka  

Tabel di atas menjelaskan jumlah guru yang mengajar di sekolah di Desa 

Lukun, terdapat 22 orang guru yang terdiri 4 orang guru perempuan yang mengajar 

di Taman Kanak-kanak (TK). 8 orang guru yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) 

tediri dari 5 orang guru laki-laki dan 3 orang guru perempuan. Untuk tingkat  

sekolah menengah pertama tedapat 10 orang guru yang terdiri dari 4 orang laki-laki 

dan 6 orang perempuan. 

 

Tabel 1.8. Rasio Jumlah Murid dan Guru Di Desa Lukun 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Rasio 

Murid Guru 

1 TK 40 8 5 

2 SD 231 8 29 

3 SLTP 70 10 7 

4 SMU - -  

Sumber : Kecamatan dalam Angka  

Tabel di atas menjelaskan rasio/perbandingan jumlah murid dan guru yang 

ada di Desa Lukun. Untuk Sekolah Dasar (SD) terdapat 40 orang murid dan 8 orang 

guru dengan rasio 5, berarti setiap 1 orang guru mengajar 5 orang murid. Untuk 

jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang mempunyai murid 231 dan guru 8 

orang dengan rasio 29, ini berarti idealnya dalam 1 orang guru mengajar 29 orang 

murid dalam satu kelas. Dan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) murid yang ada di Desa Lukun sebanyak 70 orang dan mempunyai guru 

sebnayak 10 orang, hal ini menjelaskan bahwa dalam 1 kelas yang terdapat 1 orang 

guru mengajar 7 orang siswa. 

 

Kesehatan  Masyarakat 

Menunjang kehidupan yang sejahtera perihal yang perlu diperhatikan  juga 

adalah masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam bentuk sarana-sarana 

kesehatan haruslah diperhatikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Di Desa 

Lukun terdapat 2 Sarana kesehatan yang berupa polindes dan puskemas pembantu. 

Dengan terdapat 2 orang tenaga kesehatan yang melayani masyarakat dalam bidang 

kesehatan. Untuk jumlah sarananya dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.9 Jumlah Sarana Kesehatan 

No Sarana Kesehatan Jumlah  

1 Puskesmas Keliling - 

2 Puskesmas Pembantu 1 

3 Polindes  1 

4 Posyandu - 

5 Poskesdes - 

Jumlah  2 

Sumber Data: Kecamatan dalam Angka 

Dari tabel di atas menjelaskan jumlah sarana yang terdapat di Desa Lukun 

yakni sebanyak 2 unit, terdapat 1 unit puskemas pembantu dan 1 unit polindes. 

Keberadaan sarana kesehatan harus beriringan dengan tenaga kesehatan yang 

melayani masyarakat baik untuk berobat, imunisasi dan keperluan kesehatan 

lainnya. Jumlah tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Lukun dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 1.10 Jumlah Tenaga Kesehatan 

No  Sarana Kesehatan Jumlah  

1 Dokter umum - 

2 Dokter spesialis - 

3 Bidan 1 

4 Dukun Bersalin - 

5 Dokter gigi - 

Jumlah  1 

Sumber Data: Kecamatan dalam Angka 

Tabel mengenai jumlah tenaga kesehatan di atas menjelaskan bahwa di 

Desa Lukun terdapat 1 orang tenaga kesehatan, yakni 1 orang bidan.  

 

Pertanian  

Masyarakat yang berada di Desa Lukun mayoritas bekerja sebagai petani hal ini di 

karenakan tanah yang ada di desa ini cocok untuk bertanam seperti karet, kelapa 

dan juga sagu. Hasil pertanaian dan jumlah petani yang ada di Desa Lukun dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1.11 Luas Area Pekebunan (Ha) dan Jumlah Petani 

No Hasil pertanian Luas area (Ha) 

 

Jumlah 

petani 

1 Karet  433 272 

2 Kelapa  181 197 

3 Sagu 1953 179 

4 Kopi  - - 

5 Pinang  - - 

Sumber Data: Kecamatan dalam Angka 
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Tabel di atas menjelaskan mengenai hasil pertanian masyarakat Desa Lukun 

berupa karet dengan luas area 433 ha dengan jumlah petani karet sebanyak 272 

orang. Unutk hasil pertanian kelapa, terdapat luas area 181 ha dengan jumlah petani 

197 orang. Serta hasil pertanian yang sangat dominan adalah sagu dengan luas area 

1953 ha dan masyarakat yang bekerja sebagai petani sagu adalah sebanyak 179 

orang. 

 

Integrasi Sosial Masyarakat Menangani dan Mengantisipasi Bencana 

Kebakaran Hutan Dan Lahan di Lukun 

 Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang diperkirakan memiliki 

lahan gambut yang paling luas. Data menyebutkan pada tahun 2003 luas lahan 

gambut di Indonesia sekitar 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8% dari luas daerah 

daratannya (Wahyunto, et al. 2003). Namun Wahyunto et al (2011) menyebutkan 

bahwa luas lahan gambut di Indonesia berkisar antara 14.9 Juta ha (Agus, F. et al. 

2015). Dengan 7,2 juta hektar atau sekitar 35%-nya kawasan lahan gambut terdapat 

di Pulau Sumatera (Wahyunto, et al. 2003). Salah satu provinsi di Pulau Sumatera 

yang memiliki lahan gambut terluas ialah Provinsi Riau yaitu 4,044 Juta ha (sekitar 

56,1% dari luas lahan gambut Sumatera atau 45% dari luas daratan di Provinsi Riau) 

(Muslim dan Kurniawan, 2008).  

Lahan gambut merupakan jenis lahan yang memiliki banyak kandungan 

bahan-bahan organik (berkisar antara 12-15% C-Organik dengan ketebalan 

minimal 50 cm) yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sedang dan/atau telah 

membusuk dan mengalami proses dekomposisi atau perombakan (Adinugroho, W. 

C. et al. 2005). 

Di Provinsi Riau, selama 2002-2007 seluas 332,342 hektar hutan gambut 

telah dialih fugsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, dengan perincian 40% 

merupakan lahan gambut dalam dan 34% sangat dalam (Analisis data jikalahari, 

2008). Telah banyak diketahui bahwa pembukaan lahan dan penyiapan alih fungsi 

lahan gambut menjadi suatu bentuk lainnya banyak dikaitkan dengan proses 

pembakaran, dengan memanfaatkan api sebagai alat pembersih lahan. Hal tersebut 

dilakukan karena dinilai paling efektif dan paling efisien (Nurhayati, A. D. et al. 

2010). Oleh karena itu,penyiapan lahan perkebunan dan pertanian yang kurang 

ramah lingkungan masih sering menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan 

lahan di Provinsi Riau termasuk didalamnya Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Pembakaran hutan dengan manusia sebagai faktor utama yang terjadi di Provinsi 

Riau memiliki berbagai motif dan tujuan. Beberapa penyebab kebakaran yang 

disebabkan oleh faktor manusia dapat dirincikan sebagai berikut: a) konversi lahan, 

b) pembakaran vegetasi, c) aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya, d) 

pembuatan kanal-kanal/ saluran-saluran di lahan gambut, e) penguasaan lahan 

(Adinugroho, W. C. at all. 2005).  

Dengan alasan ekonomi, kegiatan pembakaran lahan dapat dilakukan oleh 

sekelompok masyarakat atau bahkan perusahaan. Kedua belah pihak tersebut 

memiliki tujuan untuk mendapatkan lahan sebagai kawasan budidaya tanaman 

kehutanan atau perkebunan. Namun, ada juga tujuan lain seperti pembukaan lahan 

untuk diperjual belikan. Dengan asumsi semakin luas lahan yang akan dibuka, 
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semakin besar pula keuntungan ekonomi yang akan diperoleh, tetapi proses 

pembukaan lahan dilakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, yaitu 

dengan proses pembakaran, sehingga menyebabkan semakin luasnya pembakaran 

lahan yang berlangsung dalam sekala yang luas sampai tak terkendali (Muslim dan 

Kurniawan, Susanto. 2008).  

Kebakaran hutan/lahan gambut secara besar-besaran memiliki dampak yang 

nyata dan dapat menyebabkan degradasi/rusaknya lingkungan (penurunan kualitas 

fisik gambut dan perubahan sifat kimia gambut), gangguan terhadap kesehatan 

manusia dan makhluk hidup lainnya serta hancurnya sosial ekonomi masyarakat 

sekitar. Hal tersebut di atas adalah fakta tentang kondisi terkini tentang masalah 

yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Banyak kebakaran hutan yang 

terjadi disebabkan karena tingkah laku manusia yang tidak memiliki sikap tentang 

pendidikan lingkungan sama sekali. Faktor ekonomi telah mengakibatkan 

masyrakat  merusak ekosistem hutan demi untuk keuntungan pribadi.   

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui 

Pemerintah Daerah di tingkat Desa menggalakan pembentukan Masyarakat Peduli 

Api (MPA). Pembentukan MPA bertujuan untuk meningkatkan peran dan 

keterlibatan masyarakat dalam pengendalian karhutla. Masyarakat Peduli Api yang 

selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap 

pengendalian kebakaran hutan  dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta 

dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan. 

Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas ikut aktif 

membantu Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan serta Manggala 

Agni dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan 

pasca kebakaran hutan dan lahan. kelompok atau regu juga bertugas melakukan 

kegiatan antara lain:  

a. memberikan informasi kepada personil unit atau Kesatuan Pengelolaan 

Hutan terkait kejadian kebakaran dan atau pelaku pembakaran;  

b. menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;  

c. melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan 

petugas unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan. 

 

Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan 

Meranti, Riau, mengalami kebakaran lahan gambut seluas +200 hektar yang 

menghanguskan kebun sagu dan vegetasi lainnya pada Februari 2018 (wawancara 

dengan kepala desa Lukun). Sebagai reaksi cepat atas karhutla tersebut Kepala 

Badan Restorasi beserta rombongan dan para ahli gambut dari sejumlah Universitas 

turut hadir di Desa. MPA Kecamatan menyusun jadwal bergilir MPA dan staf 

Kecamatan Tebingtinggi Timur ikut berpartisipasi dalam pemadaman tersebut, 

seperti sebelumnya saat kebakaran terjadi di wilayah Kecamatan Tebingtinggi 

Timur. 

Dilapangan terbagi dua tim. Tim MPA dan Staf kantor Camat 3T bergabung 

dengan MPA Desa beserta masyarakat. Sementara tim  BPD meranti bergabung 

dengan personil TNI dan Polri. Karena dengan keterbatasan perlengkapan 

penerangan masyarakat harus berbagi waktu dalam memantau keadaan api. Jumlah 
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titik api yang cukup banyak memakan gambut yang sangat dalam sehingga 

menyulitkan untuk memadamkan secara cepat. Upaya pemadaman kebakaran lahan 

menghadapi kesulitan, karena hembusan angin kencang dan kurangnya selang 

untuk menjangkau lokasi dari sumber air, tanah gambut, kebun sagu dan semak 

belukar yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan, serta luasnya areal yang 

terbakar sehingga sulit dijangkau. 

Badan Restorasi Gambut  hadir di tengah-tengah masyarakat dan berperan 

untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar agar kebakaran tidak terulang 

kembali. Sejumlah proyek restorasi di desa Lukun seperti sekat kanal, sumur bor 

dan demplot tanaman serta perikanan rawa telah berhasil dilakukan sepanjang tahun 

2017 dan telah terbukti mampu mengurangi intensitas dan mengantisipasi 

kebakaran hutan dan lahan serta merevitalisasi ekonomi masyarakat di Desa Lukun. 

Area yang sudah terbakar harus direvegetasi, begitu juga Pertanian di lahan gambut 

yang notabane nya berbeda dengan pertanian di tanah mineral. Pengelolaan gambut 

harus dilakukan dengan kearifan lokal dan teknik-teknik khusus. Sagu menjadi 

pokok tanaman unggulan dan secara keekonomian masuk. BRG sedang 

mengembangkan lagi komoditas-komoditas lainnya yang bisa menjadi unggulan, 

seperti nanas dan pinang. 

Kepala Desa Lukun, Lukman Ahmad, menyambut baik dan bersyukur dengan 

adanya program restorasi gambut di daerahnya, serta keterlibatan seluruh pihak 

dalam mengantisipasi kebakaran lahan di Desa Lukun, seperti berikut ini: 

”Kami berterima kasih banyak kepada BRG. Ini merupakan usaha kita 

bersama untuk mencegah kebakaran. Kami juga berterima kasih kepada 

kelompok masyarakat, Manggala Agni Siak, BPBD [Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah], MPA [masyarakat peduli api] desa, 

dan semua pihak yang membantu memadamkan api. Alhamdulillah dalam 

12 hari api bisa dipadamkan. Dalam 21 hari api benar-benar dipadamkan, 

yang dilanjutkan dengan 5 hari penyisiran. Setelah itu hujan pun turun. 

Alhamdulillah.. (wawancara, Maret 2018).  

 

SIMPULAN 

Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan 

dan lahan di Lukun adalah tingkat pendidikan, budaya membuka lahan dengan cara 

membakar, jenis pekerjaan, pendapatan dan luas lahan. Upaya penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di adalah bergotong 

royong untuk mematikan api dengan menggunakan alat-alat sederhana dan alat-alat 

semi mekanis. Kerjasama dari berbagai pihak kelompok masyarakat, Manggala 

Agni Siak, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), MPA (masyarakat 

peduli api) desa, TNI-POLRI, BRG, dan Akademisi-Universitas Riau. 
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