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ahan gambut adalah lahan yang memiliki Llapisan tanah kaya bahan organik (C-
organik > 18%) dengan ketebalan 50 cm 

atau lebih. Bahan organik penyusun tanah 
gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang 
belum melapuk sempurna karena kondisi 
lingkungan jenuh air dan miskin hara. Gambut 
memiliki sifat fisik penting yaitu: kadar air (100 
– 1.300% dari Berat Kering), berat isi rendah 
karena lebih banyak mengandung air, karena 
berat isi rendah makan daya menahan beban 
kecil ,  mudah mengalami subsiden j ika 
dikeringkan (didrainase), dan mengering tidak 
balik; artinya jika telah dikeringkan kemampuan 
gambut untuk menyerap air tidak sepenuhnya 
dapat dilakukan.
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1. Mengapa Gambut Penting?

INDONESIA memiliki 20,7 juta ha 
Lahan Gambut,
tersebar di Pulau Sumatera, 
Kalimantan, dan Papua,
dengan kandungan  karbon
diperkirakan +/- 57,4 Gt.  

- 6,4 juta hektar (43%) terletak di Pulau Sumatera
- 4,8 juta (32%) terletak di Pulau Kalimantan
- 3,7 juta hektar (25%) di Pulau Papua.

ahan gambut merupakan ekosistem Lpenyimpan dan penyerap karbon 
(carbon-C) yang penting. Karbon adalah 

unsur penting dalam hidup dan kehidupan 
manusia. Karbon membentuk senyawa 
dengan unsur lainnya yang berguna bagi 
kehidupan kita. Bagi tubuh manusia, karbon 
bermanfaat dalam menjaga tingkat normal 
karbon dioksida dalam tubuh, meningkatkan 
metabol isme dalam tubuh,  dan juga 
menyerap racun atau gas yang diproduksi 
dalam tubuh manusia. Bagi tumbuhan, karbon 
membantu proses fotosintesis. 

Indonesia beruntung memiliki lahan gambut 
seluas 20,7 juta ha, tersebar di Pulau 
Sumatera, Kalimantan, dan Papua; dengan 
kandungan  karbon diperkirakan +/- 57,4 Gt.  
Dalam keadaan terganggu karbon di lahan 
gambut dapat terlepas ke atmosfir dan 
membentuk GRK/Ozon. Oleh karena itu peran 
gambut Indonesia sangat signifikan dalam 
melindungi iklim global.  Namun, bicara 
gambut  t idak  hanya  b ica ra  ten tang 
kandungan karbon dan perannya dalam 
melindungi Iklim. Lebih dari itu, ekosistem 
gambut juga memiliki manfaat yang tidak 
kalah vital bagi kehidupan manusia. Apa saja 
manfaat gambut bagi kehidupan manusia dan 
lingkungan? 

i.Sumber Keanekaragaman Hayati

Ekosistem gambut merupakan habitat bagi Flora 
dan Fauna endemik, dan sebagiannya dilindungi. 
Beberapa Flora dan Fauna yang sering didapati di 
ekosistem gambut adalah: 

Flora

Ÿ Jelutung rawa (Dyera lowii)
Ÿ Ramin (Gonystylus bancanus
Ÿ Kempas atau bengeris (Kompassia malaccensis)
Ÿ Punak (Tetramerista glabra)
Ÿ Perepat  (Combretocarpus rotundatus)
Ÿ Pulai rawa  (Alstonia pneumatophore)
Ÿ Terentang  (Campnosperma spp.)
Ÿ Bungur  (Lagerstroemia speciose)
Ÿ Nyatoh (Palquium spp.)
Ÿ Bintangur (Callophylum spp.)
Ÿ Belengeran  (Shorea balangeran)
Ÿ Meranti rawa (Shorea pauciflora)
Ÿ Rengas (Melanorrhoea walichii)

Fauna

Ÿ Buaya sinyulong (Tomistoma schlegelii)
Ÿ Langur (Presbytis rubicunda)
Ÿ Orang utan (Pongo pygmaeus)
Ÿ Harimau sumatera (Panthera tigris)
Ÿ Beruang madu (Helarctos malayanus)

Ikan gabus (Chana striata)
Ÿ Toman (Channa micropeltes)
Ÿ Saluang (Rasbora sp.)
Ÿ Tapah (Wallago leeri)



ii.Sumber Penghidupan dan Ekonomi Masyarakat

Mayarakat telah lama hidup berdampingan dengan 
gambut. Mereka hidup dan mendapat  sumber 
penghidupan dari aktivitas di kawasan gambut. 
Beberapa species di kawasan gambut yang sering 
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber 
ekonomi adalah: sagu diubah menjadi sagu basah 
dan kering yang kemudian banyak digunakan dalam 
industri makanan, dan makanan kecil, rotan untuk 
furnitur, resau untuk anyaman, dan lain sebagainya. 
Selain itu kondisi gambut yang merupakan sumber 
air tawar juga merupakan pusat aktivitas 
m a s y a r a k a t  y a n g  m e l a k u k a n  k e g i a t a n 
penangkapan ikan baik untuk kebutuhan rumah 
tangga, maupun untuk dijual.   

 iii.Pengatur Hidrologi Tanah

Ekosistem lahan gambut sangat penting dalam 
sistem hidrologi kawasan hilir suatu DAS karena 
mampu menyerap air sampai 13 kali lipat dari 
bobotnya. Hutan rawa gambut berfungsi sebagai 
pengatur tata air di mana kubah gambut menjaga 
permukaan air bawah tanah dan mencegah intrusi 
air laut. Karena itu gambut dikenal memiliki sifat 
seperti spons; dapat menyerap dan menahan air. 
Kemampuannya menyerap air  yang t inggi 
menjadikan rawa gambut berperan penting dalam 
mencegah terjadinya banjir dan mengurangi bahaya 
banjir.

2.BAHAYA KEBAKARAN
DI LAHAN GAMBUT DIBANDING 
DI JENIS TANAH LAINNYA

Kebakaran di lahan gambut sebagian 
besar merupakan hasil perbuatan 
manusia dengan beragam alasan dan 
motif seperti untuk meminimalisir 
biaya pembukaan lahan, menambah 
kesuburan lahan gambut yang 
terkenal miskin hara. 

ambut adalah termasuk dalam lahan basah, artinya Gkondisi asli gambut sebagian besar terdiri atas air. 
Namun manusia, untuk kepentingan kegiatan 

penghidupan dan ekonomi skala besar banyak melakukan 
perubahan dari kondisi alami gambut dengan mengubah 
lahan 'basah' gambut menjadi lahan kering yang dapat 
menjadi media tumbuh bagi spesies komersial yang dapat 
tumbuh dengan cepat (fast growing species) seperti akasia, 
dan juga  kelapa sawit. Caranya adalah dengan membangun 
drainase/kanal-kanal yang berperan untuk mengeringkan 
lahan gambut. Sebagai akibat pengeringan dengan kanal 
tersebut maka lahan gambut yang sebelumnya basah  menjadi 
kering. Dan karena elemen penyusun gambut  adalah material 
organik berupa sisa batang, akar, ranting tanaman yang tidak 
terurai sempurna; pada musim panas, akan menjadi sangat 
kering dan mudah terbakar.
 
Dalam beberapa kondisi, pengeringan dengan kanal tidak 
hanya berdampak pada kekeringan di wilayah di mana kanal 
berada. Beberapa kanal dibangun dan air gambutnya 
disalurkan/dibuang ke laut/muara sungai. Kondisi ini 
mengakibatkan kondisi kering di lahan gambut akibat air yang 
dibuang ke laut/sungai  tersebut. Secara hamparan, kondisi 

kering tersebut meluas dan meningkatkan resiko 
terjadinya kebakaran, karena gambut yang dikeringkan 
pada musim kemarau adalah seperti hamparan bahan 
bakar  yang  jika ada pemicunya akan mengakibatkan 
kebakaran yang cepat dan luas.  

Kebakaran di lahan gambut sebagian besar merupakan 
perbuatan manusia dengan beragam alasan dan motif 
seperti untuk meminimalisir biaya pembukaan lahan, 
menambah kesuburan lahan gambut yang terkenal 
miskin hara. Tidak seperti kebakaran di tanah mineral 
yang apinya berada di atas permukaan, kebakaran di 
lahan gambut tergolong  pada kebakaran bawah 'ground 
fire'. Artinya, api terjadi di permukaan dan dapat  
menjalar di bawah permukaan tanah. Dalam situasi 
tersulit, api dalam kejadian karhutla di gambut dapat 
bertahan ber-bulan-bulan, dan baru bisa dipadamkan 
jika ada hujan yang intensif. Selain itu, kebakaran ground 
fire dan ditambah dengan kondisi kering yang basah di 
tanah gambut mengakibatkan proses pembakaran  tidak 
sempurna sehingga menghasilkan asap yang kadang 
sangat  tebal. 



3. SEBERAPA BESAR DAMPAK 
KARHUTLA DI GAMBUT?

ebakaran hutan dan lahan di gambut memiliki spektrum Kyang cukup luas dan menyeluruh. Dampak yang 
ditimbulkan tidak hanya pada ekosistem gambut itu 

sendiri, tapi juga merambat ke banyak sektor kehidupan 
manusia. Tingkat kerusakan dan dimensi dampak yang 
ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya kebakaran hutan 
dan lahan gambut dapat diwakili oleh insiden kebakaran hutan 
dan lahan gambut yang terjadi pada tahun 2015 dimana pada 
saat itu kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di 
Kalimantan dan Sumatera yang mengakibatkan kerugian 
negara kurang lebih 221 T.  

Beberapa dampak yang terjadi pada kebakaran hutan dan 
lahan gambut di tahun 2015 adalah:Terjadinya gangguan 
dalam berbagai sektor kehidupan manusia diantaranya 
Pendidikan, Transportasi baik darat, laut dan udara yang 
bergantung pada jarak pandang manusia. Kejadian Luar Biasa 
asap di tahun 2015 mengakibatkan jarak pandang bervariasi 
dari 5 m hingga puluhan hingga 100 m, sehingga banyak 
pesawat tidak dapat terbang. Sektor Pendidikan juga 
terganggu karena pada situasi asap, masyarakat dihimbau 
untuk sedapat mungkin tidak banyak melakukan aktivitas di 
luar rumah, termasuk anak-anak sehingga aktivitas sekolah 
dan belajar mengajar sering diliburkan. Aktivitas ekonomi 
masyarakat juga mengalami penurunan terutama bagi 
masyarakat yang melakukan usaha ekonomi produksi dengan 

· Dampak bagi Gambut dan Ekosistemnya

Gambut yang dikeringkan digolongkan menjadi gambut 
rusak. Mengapa? Karena pengeringan/drainase telah 
mengubah kondisi gambut yang aslinya adalah lahan 
basah menjadi lahan kering. Bagian penting unsur 
pendukung terbentuknya gambut yaitu air dihilangkan 
dan membuat gambut tidak dapat berfungsi sesuai 
fungsi awalnya. 

Jika pengeringan gambut saja sudah merusak gambut, 
apalagi kebakaran di lahan gambut. Selain melepas 
unsur Carbon ke udara yang kemudian berperan dalam 
pembentukan lapisan Ozon, kebakaran di lahan gambut 
juga berpotensi menghilangkan keanekaragaman 
hayati termasuk plasma nutfah yang ada di ekosistem 
gambut. 

4. UPAYA PEMULIHAN DAN
PENCEGAHAN KEBAKARAN
DI GAMBUT

lemen kunci penyusun gambut adalah Ematerial organik (kayu, akar, ranting 
tanaman), dan air; sehingga hal dalam 

pencegahan kebakaran di gambut adalah bagaimana 
menjaga lahan gambut untuk tetap basah (tidak diubah 
dari kondisi awalnya). Lalu, bagaimana jika lahan 
gambut telah dikeringkan, kemudian terbakar? 
Pemulihan lahan gambut yang  telah rusak, karena 

kegiatan berdagang makanan misalnya di tepi jalan. 
Sebagai akibat tidak banyaknya masyarakat beraktivitas di 
luar pendapatan pedagang di jalan menjadi berkurang.

· Dampak bagi kesehatan Manusia, dan tempat 
hidupnya

K e b a k a r a n  h u t a n  d a n  l a h a n  g a m b u t  y a n g 
mengakibatkan timbulnya asap besar terbukti 
menyebabkan gangguan kesehatan manusia terutama 
dalam fungsi pernafasan bagian atas. Di tahun 2015, 
tercatat bahwa sebanyak 529.527  jiwa menderita 
penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), dan 
beberapa orang meninggal sebagai dampak lanjutan 
dari kurangnya asupan Oksigen masuk ke tubuh.  Selain 
dari dampak ISPA, kematian juga dapat terjadi karena 
resiko terhirup asap beracun (CO2) terutama untuk 
masyarakat yang tinggal di lokasi terjadinya kebakaran 
hutan dan lahan. 
Cerita dari kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut 
di tahun 2015 juga berdampak pada keluarnya 
masyarakat asli Suku Rimba dari hutan di Jambi.

diker ingkan dapat  d i lakukan dengan 3 
pendekatan (3R: Rewetting, Revegetation, 
Revitalisation). Kecepatan pulihnya gambut 
sangat tergantung pada tingkat kerusakan yang 
terjadi.  Untuk kerusakan gambut karena 
kebakaran diperlukan upaya ekstra untuk 
memulihkan kandungan unsur hara tanah yang 
hilang karena terbakar. 



Pemulihan lahan gambut 
yang  telah rusak, karena 
dikeringkan dapat 
dilakukan dengan 3 
pendekatan (3R: 
Rewetting, Revegetation, 
Revitalisation). Kecepatan 
pulihnya gambut sangat 
tergantung pada tingkat 
kerusakan yang terjadi. 
Untuk kerusakan gambut 
karena kebakaran 
diperlukan upaya ekstra 
untuk memulihkan 
kandungan unsur hara 
tanah yang hilang karena 
terbakar. 

Ÿ Membasahi gambut (Rewetting)
Pembasahan gambut (rewetting) diperlukan untuk 
mengembalikan kelembapannya. Penataan air 
pada tahap ini dapat dilakukan dengan 
membangun sekat kanal (canal blocking), 
penimbunan saluran (back filling), sumur bor, 
dan/atau penahan air yang berfungsi menyimpan 
air di sungai atau kanal. Target pembasahan 
lahan gambut yang layak bukanlah menaikkan 
muka air setinggi mungkin, melainkan menaikkan 
muka air tanah sedemikian rupa sehingga dapat 
meningkatkan kelembapan gambut (terutama di 
musim kemarau) agar tidak mudah teroksidasi 
dan/atau terbakar.

Ÿ Menanam di lahan gambut (Revegetasi)
Ketika sudah kembali lembap, lahan gambut 
dapat kembali ditanami (revegetasi) dengan 
tanaman yang tidak mengganggu siklus air 
dalam ekosistem gambut. Proses vegetasi akan 
menjaga keberlangsungan ekosistem gambut 
dan juga memperkokoh sekat kanal, serta 
melindungi lahan gambut agar tidak terkikis 
aliran air kanal. Beberapa jenis tanaman asli 
ekosistem gambut adalah Jelutung, Ramin, 
Pulau Rawa, Gaharu, dan Meranti. Selain itu, 
beberapa tanaman seperti kopi, nanas, 

dan kelapa juga merupakan tanaman yang 
ramah gambut dan mempunyai nilai ekonomi 
bagi masyarakat lokal.

Ÿ Memberdayakan ekonomi masyarakat lokal 
(Revitalisasi)
Restorasi lahan gambut tidak hanya berhenti 
pada pemulihan ekologi dan revegetasi, tetapi 
juga harus memperhatikan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat lokal (revitalisasi). Jika 
masyarakat  setempat memperoleh manfaat 
ekonomis dari kegiatan pemulihan gambut, 
tentu dapat menjadi faktor pendorong 
masyarakat untuk terus melindungi dan 
mengelola gambut secara berkelanjutan.  
Kegiatan revitalisasi sumber mata 
pencaharian dilaksanakan dengan cara 
mengembangkan kegiatan-kegiatan sumber 
mata pencaharian alternatif dan 
berkelanjutan yang ramah gambut baik 
berbasis lahan (land-based), berbasis air 
(water-based), dan berbasis jasa lingkungan 
(environmental services-based).



5. BERAPA KERUGIAN DAN 
PEMULIHAN AKIBAT
KEBAKARAN GAMBUT?

Terdapat 4 komponen 
biaya sebagai 
dampak dari 
kerusakan gambut 
tersebut, yaitu 
kerugian ekologis, 
biaya kerusakan 
ekonomi terdiri dari 
hilangnya umur pakai 
akibat kegiatan 
pembakaran, 
kerusakan tidak 
ternilai (Inmaterial) 
dan biaya pemulihan

ika lahan gambut terbakar, terdapat 4 komponen biaya Jsebagai dampak dari kerusakan gambut tersebut, yaitu 
kerugian ekologis, biaya kerusakan ekonomi terdiri dari 

hilangnya umur pakai akibat kegiatan pembakaran, kerusakan 
tidak ternilai (Inmaterial) dan biaya pemulihan. Komponen-
kompenen ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 13 tahun 2011. 

Kerugian ekologis mencakup penyimpanan air, pengaturan tata 
air, biaya pengendalian erosi, biaya pembentukan tanah, Biaya 
pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran, 
Biaya pendaur  ulang unsur  har a,  biaya pemulihan 
keanekaragaman hayati yang hilang, Biaya pemulihan akibat 
hilangnya sumber daya genetik, biaya pelepasan karbon dan 
biaya perosot karbon.

Sedangkan biaya pemulihan terdiri dari Biaya pembelian 
kompos, Biaya angkut ,Biaya penyebaran kompos di areal yang 
terbakar, Biaya pemulihan untuk mengaktifan fungsi ekologis 
yang hilang seperti Pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, 
Keanekaragaman hayati, Sumber daya genetik, Pelepasan 
Karbon dan Perosot Karbon.



Satu contoh misalnya kebakaran di kawasan gambut seluas 1.000 di salah satu perusahaan sawit di Riau, dihitung 
berdasarkan Permen LHK No. 13/2011 maka total biaya kerugian dan biaya pemulihan yang harus dikeluarkan adalah: 

KOMPONEN JUMLAH (dalam 000.000) 
i. Kerugian  
    Pembuatan dan Pemeliharaan Reservoir 65 
    Pengaturan Tata Air 30 
    Pengendalian Erosi 1.225 
    Pembentuk Tanah 50 
    Pendaur Ulang Unsur Hara 4.610 
     Pengurai Limbah 435 
    Keanekaragaman Hayati 2.700 
    Sumberdaya Genetik 410 
    Pelepasan Carbon 810 
    Perosot Carbon 283.5 
ii. Kerusakan Ekonomi  
    Hilangnya Umur Pakai 119.888,5 
iii. Biaya Pemulihan   
    PEmbelian Kompos 200.000 
    Biaya Angkut 40.000 
    PEnyebaran Kompos 2.000 
    Pemulihan Fungsi Ekologis 9.248,5 

T O T A L 371.137 
 

Selain kerugian ekonomi dari ekosistem, dan biaya pemulihan, jika dinominalkan, kerugian tersebut belum termasuk kerugian 
yang ditimbulkan dari asap/kabut. Insiden karhutla di tahun 1997, menghasilkan asap tebal yang mengganggu kesehatan 
manusia, aktivitas Pendidikan dan transportasi, juga mengganggu hubungan regional dengan negara tetangga. Di tahun 
tersebut, jumlah masyarakat terdampak asap berjumlah 20 juta orang. 

6.  JIKA TERJADI KEBAKARAN
DI LAHAN GAMBUT APA YANG
HARUS DILAKUKAN?

dapun strategi yang dapat dijadikan acuan dalam Ausaha pencegahan terjadinya kebakaran meliputi 
pendekatan sistem informasi kebakaran, pendekatan 

sosial ekonomi masyarakat, dan pendekatan pengelolaan 
hutan dan lahan. Sistem informasi tentang kemungkinan 
peluang terjadinya suatu kebakaran yang terdistribusikan 
dengan baik ke pemangku kepentingan terkait hingga di 
tingkat lapangan merupakan salah satu komponen 
keberhasilan tindakan pencegahan kebakaran. Secara 
konvensional, sistem informasi ini dilakukan dengan 
pemantauan langsung di lapangan (lokasi rawan kebakaran), 
penggunaan peta dan kompas serta penggunaan kentongan 
di desa-desa sebagai alat untuk menginformasikan kepada 
warga masyarakat tentang kemungkinan terjadinya 
kebakaran. Sistem Informasi kebakaran ini dapat berupa 
Sistem Peringatan Dini (EWS), maupun Sistem Pemantauan 
Titik Panas. Selanjutnya semua informasi tersebut 
disdistribusikan kepada Para Pihak lainnya hingga ke tingkat 
paling terbawah. 

Sistem Informasi kebakaran ini dapat berupa Sistem Peringatan Dini 
(EWS), maupun Sistem Pemantauan Titik Panas. Selanjutnya semua 
informasi tersebut disdistribusikan kepada Para Pihak lainnya hingga ke 
tingkat paling terbawah. 



Beberapa hal yang dapat dilakukan jika informasi yang 
dikumpulkan menunjukkan indikasi peluang terjadinya 
kebakaran, yaitu:
Ÿ Menyebarkan peringatan dini melalui media lokal (cetak, 

radio), agar diketahui oleh kelompok target pemakai 
hutan, politisi, masyarakat dan pengelola lahan yang lain 
akan terjadinya kemarau panjang yang berpotensi 
menyebabkan kebakaran; 

Ÿ Memantau aktivitas di sekitar lahan dan hutan, terutama 
daerah rawan kebakaran melalui patroli harian; 

Ÿ Menyebarluaskan informasi larangan melakukan 
pembakaran; 

Ÿ Persiapan, pelatihan dan penyegaran untuk semua 
petugas terkait dan masyarakat dalam usaha-usaha 
pemadaman kebakaran; 

Ÿ Pastikan ketersediaan peralatan pemadaman dan 
semua peralatan berfungsi dengan baik;

Ÿ Melakukan pengecekan sumber-sumber air untuk 
rencana pemadaman;

Ÿ Melakukan pertemuan dan komunikasi secara rutin 
antara masyarakat, perusahaan, LSM dan petugas 
pemadam kebakaran;

Ÿ Melakukan pemadaman sedini mungkin jika ditemui 
sumber api meskipun kecil. 

Sementara, untuk melakukan pemadaman, hal-hal yang 
dapat dilakukan adalah: 
Ÿ Perlu diidentifikasi lokasi-lokasi sumber air (air tanah 

dan air permukaan) di lokasi/daerah yang berpotensi 
mengalami kejadian kebakaran lahan dan hutan. 
Kegiatan identifikasi sebaiknya dilakukan pada musim 
kemarau. Karena jika pada musim kemarau pada lokasi 
tertentu masih dijumpai adanya air ini berarti bahwa di 
daerah itu jika nantinya ada kebakaran diharapkan 
masih berpotensi berair. Lokasi-lokasi ini harus di data 
dan dicatat serta diinformasikan secara luas kepada 
pihakpihak yang berkepentingan;

Ÿ Perlu dibentuk Tim Siaga Api yang telah terlatih, pada 
d a e r a h - d a e r a h  r a w a n  k e b a k a r a n .  T i m  i n i 
beranggotakan/melibatkan berbagai pihak (termasuk 

LSM, masyarakat luas, anak-anak sekolah, mahasiswa, 
kelompok pencinta alam dan instansi pemerintah) dan 
selalu siaga untuk mengantisipasi kejadian kebakaran 
pada musim kemarau; 

Ÿ Jumlah alat pemadam kebakaran perlu ditingkatkan dan 
harus dirawat dengan baik sehingga kondisinya selalu 
siap untuk dipakai; 

Ÿ Perlu disiapkan dana instan (khususnya setiap menjelang 
musim kemarau panjang) yang siap digunakan untuk 
mengerahkan para pelaksana pemadam kebakaran dan 
para medis (seperti dokter); 

Ÿ Perlu diidentifikasi lokasi-lokasi aman bebas asap, untuk 
dijadikan daerah evakuasi bagi masyarakat yang terkena 
dampak akibat kebakaran; 

Ÿ Usaha pencegahan kebakaran perlu dikampanyekan 
secara besar-besaran pada saat (juga menjelang) musim 
kemarau kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dapat 
dilakukan melalui sekolah, radio, tempat pertemuan 
umum (Mesjid, Gereja, Pasar).

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran harus 
didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, 
diantaranya: Jaringan jalan, Menara api,  Alat komunikasi, 
Teropong dan Kompas,  Alat transportasi, Mobil pemadam 
kebakaran, Alat berat (buldozer, traktor), Alat pemadam lain 
seperti : pemukul api, kampak, garuk, sekop, pompa 
punggung; Perlengkapan tim pemadam (baju tahan api, 
sepatu boat, helm, sarung tangan, senter, golok, tempat 
minum), dan juga Klinik darurat, menyediakan sarana 
penanggulangan korban kebakaran.



7.  JIKA TERJADI ASAP
APA YANG HARUS 
DILAKUKAN?

Asap kebakaran hutan terutama di lahan 
gambut, banyak mengandung karbon organik 
yang berbahaya. Di udara komposisinya 
mencapai 80 persen, sisanya karbon jenis 
lain. Karbon itu seperti gas karbon dioksida 
(CO2), nitrous oksida (N2O), nitrogen oksida 
(NOx), dan karbon monoksida (CO). Selain itu, 
ada unsur lain yang lebih berbahaya karena 
jumlahnya sangat banyak dan wujudnya 
sangat halus, yakni partikulat debu dan atau 
partikulan logam berat. 

Asap  kebakaran hutan mengandung gas dan partikel 
berbahaya. Asap kebakaran hutan terutama di lahan gambut, 
banyak mengandung karbon organik yang berbahaya. Di udara 
komposisinya mencapai 80 persen, sisanya karbon jenis lain. 

2Karbon itu seperti gas karbon dioksida (CO ), nitrous oksida 
O x(N2 ), nitrogen oksida (NO ), dan karbon monoksida (CO). 

Selain itu, ada unsur lain yang lebih berbahaya karena 
jumlahnya sangat banyak dan wujudnya sangat halus, yakni 
partikulat debu dan atau partikulan logam berat. Ukuran 
partikel itu dari 2,5 hingga 0,1 mikron, seperti krom (Cr), 
kadmium (Cd), dan nikel (Ni). Idealnya sesuai ambang batas 
kelaikan udara, jumlah partikel logam karsinogenik sebanyak 
65 mikrogram per meter kubik. 

Di daerah yang terpapar asap kebakaran hutan, jumlahnya 
melampaui batas standar kesehatan dunia (WHO). Rata-rata 
kandungan partikel beracunnya 7.000, paling tinggi hingga 
12.000 mikrogram per meter kubik. Asap hasil kebakaran 
hutan mengandung partikulat debu yang sangat kecil. 
Partikulat ini bisa terhirup manusia dan masuk ke saluran 
napas dan mengendap. Kalau ukurannya di bawah 10 mikron 
bisa masuk ke saluran napas dan menyebabkan peradangan. 
Peradangan ini nantinya akan menyebabkan saluran napas 
bengkak dan jadinya menyempit, akibatnya orang jadi sesak 
napas, ini dampak akut atau jangka pendeknya. 

Selain menyebabkan saluran napas menyempit, partikulat 
debu juga akan tersangkut di saluran napas. Tubuh pun akan 
bereaksi untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke 
tubuh, sehingga memperbanyak timbulnya dahak di 
kerongkongan. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengundang 
kuman-kuman untuk bersarang dan berkembang-biak. 
Akibatnya masyarakat juga berisiko tinggi terserang penyakit 
infeksi seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

hingga pneumonia. Jika sebelumnya warga memiliki 
riwayat penyakit asma, penyakit paru obstruktif kronik 
(PPOK) atau bronchitis asap dapat memperburuk kondisi 
penyakitnya.
 Jika paparan kabut asap berlangsung berminggu-
minggu, pada akhirnya bisa menurunkan fungsi paru-
paru.  Bahk an asap  dar i  k ar hut la  juga dapat 
mempengaruhi pertumbuhan janin selama dalam masa 
per tumbuhan di perut orangtuanya, yang dapat 
mengakibatkan gagal janin, kelahiran prematur, berat 
badan rendah, dan kelainan lainnya. BPNP merilis data 
sekitar 25,6 juta warga  terpapar asap pada saat karhutla 
besar di tahun 2015; tersebar di Pulau Sumatera dan 
Kalimantan dimana Indeks Standar Pencemaran Udara 
untuk kadar PM bahkan mencapai 1.889 pm dimana 
standar amannya adalah 0 – 50pm .
 
Jika asap tebal akibat karhutla terjadi, berikut beberapa 
hal yang dapat dilakukan untuk memelihara diri dan orang 
terdekat kita dari dampak lebih jauh yang mematikan:
1. Anak-anak, orang tua berusia 65 tahun ke atas, ibu 

hami, serta orang yang memiliki masalah pada 
pernafasan misalnya asma dan paru-paru, dianjurkan 
tidak keluar rumah. Begitu pula orang dewasa yang 
sehat sebisa mungkin menghindari keluar rumah bila 
tidak perlu.

2. Rapatkan jendela dan pintu rumah, lalu gunakan AC 
yang tidak mengambil udara dari luar. Jangan 
menggunakan alat pembuat ozone karena akan 
menambah polusi.

3.Jangan menambah polusi di dalam rumah. Jadi jangan 
merokok, kurangi memasak dengan kompor atau oven, 
dan jangan membakar sesuatu misalnya lilin.

4.Kurangi aktivitas fisik. Ketika berolah raga, tubuh 
membutuhkan udara 10 hingga 20 kali lebih banyak 
daripada kondisi normal.

5.Gunakan masker berkualitas bagus, misalnya masker 
dengan standar N95. Masker kain biasa tidak ampuh 
untuk menghindari terhirupnya polusi ke dalam paru-
paru kita.

Tambahan tips lainnya untuk menghadapi asap 
kebakaran hutan adalah :
1.Bila terjadi iritasi pada mata, gunakan tetes mata. Bila 

terpaksa keluar rumah, bawalah tetes mata sehingga 
dapat digunakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

2.Bila ada kesempatan, cucilah wajah setelah keluar 
rumah.

3. Minum banyak air putih
4.Segera ke dokter bila mengalami gangguan pernafasan.
5. Bila Anda menggunakan lensa kontak dan merasa tidak 

nyaman, jangan gunakan untuk  sementara, hingga 
keadaan membaik.
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