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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi 

kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran dimelenium 

terakhir ini. Yang pertama untuk memudahkan pemburuan dan selanjutnya untuk 

membuka petak-petak pertanian didalam hutan. Meskipun kebakaran telah 

menjadi suatu ciri hutan-hutan di Indonesia selama beribu-ribu tahun, kebakaran 

yang terjadi mula-mula lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensinya dan 

waktunya dibandikan dengan dua dekade belakangan ini. Oleh karena itu, 

kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan penyebab deforestasi yang 

signifikan.  

Kawasan hutan yang luas di Indonesia dari suatu ekosistem yang tahan 

kabakaran menjadi ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Perubahan yang 

mendasar ini, ditambah dengan terjadinya fenomena iklim El-Nino dalam kurun 

waktu 1997-1998 yang menghanguskan lahan hutan seluas 25 juta Ha di seluruh 

dunia, telah menyebabkan kebakaran hebat yang terjadi selama 20 tahun terakhir 

ini (Jurnal indoforest, hal 61). 

Menurut BMKG Iklim El-Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi 

laut yang ditandai dengan meninkatnya suhu permukaan laut (Sea Surface 

Imperature-SST) disamudra pasifik sekitar equator (equatorial pacific) khususnya 

dibagian tengah dan timur (Sekitar Pantai Peru). Karena lautan dan atmosfer 

adalah dua sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini 
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menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada 

akhirnya berakibat pada terjadinya penyimpangan iklim.  

Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu 

faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami 

antara lain adalah pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan 

sehingga tanaman jadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial 

jika dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun  tidak disengaja hal tersebut 

menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (ground fire) dan kebakaran 

permukaan (surface fire).   

Penyebab dari terjadi kebakaran hutan dan lahan yang pemicunya karena 

tingkah laku dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuka 

lahan dengan pembakaran, membuang putung rokok sembarangan dan para 

pencari madu lebah dengan menggunakan asap, sehingga masyarakat yang 

merasakan dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka 

dibutuhkannya partisipasi dari masyarakat lokal/setempat untuk melakukan 

penangan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Secara yuridis normatif, menurut 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan diartikan suatu 

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang di 

dominisi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 

yang tidak dapat dipisahkan. 

Indonesia memiliki kawasan hutan negara seluas 112,3 juta Ha, yang 

terdiri dari hutan lindung 29,3 juta Ha, hutan konservasi seluas 19 juta Ha, dan 

hutan produksi  seluas 54 juta Ha. Dalam kawasan hutan produksi tersebut sampai 
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juni 1998, telah rusak sekitar 16,57 Ha. Sementara itu, hutan konveksi yang 

digunakan untuk berbagi kepentingan perkebunan, transmigrasi dan lain – lain 

terus mengalami penurunan dari seluas 30 juta Ha pada tahun 1984 menjadi 8,4 

juta Ha pada tahun 1997. Adapun laju hilangnya hutan (deforestasi) di Indonesia 

yang paling tinggi di dunia (Ricard Zaruf, 2012 : 3), yaitu : 

- Pada periode 1985 – 1997 seluas 1,6 juta ha / tahun 

- Pada periode 1997 – 2001 seluas 2,1 juta ha / tahun 

- Pada periode 2001 – 2005 seluas 2,7 juta ha / tahun 

Bedasarkan data diatas kerusakan hutan di Indonesia setiap tahun 

mengalami peningkatan secara drastis. Hukum yang positif yang mengaur tentang 

perlindungan terhadap sektor kehutanaan di Indonesia tertuang dalam Undang – 

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Undang – Undang Nomor 19 

Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – 

Undang. Perlindungan lebih lanjut tentang kehutanan juga di atur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang kehutanan. Sanksi pidana  yang di 

ancamkan kepada pelaku pembabatan liar Undang – Undang Nomor 41 Tahun 

1999 sebenarnya sudah mencukupi. Ancaman pidana terberat adalah 15 tahun 

penjara dan denda Rp. 5 miliar.  

Kebakaran hutan di Indonesia terkhususnya di provinsi Riau pada saat 

sekarang ini menjadi trending topic yang mana dampak dari kebakaran tersebut 

tidak hanya berdampak kepada provinsi itu sendiri tetapi dampaknya terhadap 

Provinsi tetangga bahkan Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei 

Darusalam.  



 4 

Kebakaran hutan selama tahun 2015 hampir diseluruh kabupaten di 

provinsi riau, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lahan gambut 

dan perkebunan sagu dan karet yang sulit dalam pemadaman, yang 

mengakibatkan terjadi kebakaran lahan perkebunan masyarakat. 

Tabel 1.1  Data Jumlah lahan terbakar  di Kabupaten Kepulauan Meranti 

tahun 2014 - 2015 

No Tahun Jumlah Data Jumlah lahan terbakar  di 

Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2014-2015 

1 Tahun 2015 23.625,6 Ha 

2 Tahun 2016 616,4 Ha 

 Jumlah 640,0256 Ha 

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti 

Tahun 2015-2016 

Berdasarkan data yang yang dikemukan oleh Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014 - 2015, kebakaran 

yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti sering terjadi pada perkebunan sagu 

dan karet.    

Tabel 1.2  Data Jumlah lahan terbakar  di Setiap Kecamatan Kabupaten 

Kepulauan Meranti  tahun 2015 

No Kecamatan Luas Hutan yang Terbakar 

1 Kecamatan Tebing Tinggi 67,2 Ha 

2 Kecamatan Tebing Tinggi Timur 38 Ha 

3 Kecamatan Tebing Tinggi Barat     19,2 Ha 

4 Kecamatan Rangsang      123 Ha 

5 Kecamatan Merbau 30 Ha 

6 Kecamatan Tasik Putri Puyu 339 Ha 

 Jumlah 616,4 Ha 

Sumber : Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 

2016 
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 Berdasarkan data yang yang di kemukan oleh Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2015  titik api atau lahan 

terbakar yang paling banyak di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebanyak 67,2 Ha. 

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak perkebunan sagu dan karet, salah 

satunya di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang memiliki lahan perkebunan sagu 

dan karet yang mudah terbakar. 

 Berdasarkan pada pasal 39 ayat 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 

P.12/Menhut-II/2009 Tentang pengendalian kebakaran hutan, perlu menetapkan 

peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam P.24/IV-

SET/2014 Tentang  pedoman pelaporan pengendalian kebakaran Hutan, setiap 

Dinas Kehutanan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaporkan kejadian – kejadian 

kebakaran hutan dan lahan di tingkat Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jendral 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota. 

 Penepatan masyarakat sebagai subjek penanganan kebakaran dapat di 

perlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan secara aktif mulai dari 

pencegahan, penanganan hingga memonitoring dan evaluasi kebakaran hutan dan 

lahan. Terlebih apabila terjadinya kebakaran hutan dan lahan masyarakat lokal 

dengan pengetahuan dan serta pengalamanya menjadi modal yang sangat besar 

dalam melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan, kareana masyarakat 

lokal lah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang  

dimiliki oleh daerahnya.  



 6 

 Partasipasi masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu Negara yang 

menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pancasila. Disamping itu juga 

diharapkan proses penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan dengan 

lancar dan dapat menciptakan suatu legitiminasi bagi sistem yang efektif. 

 Partisipasi merupakan konsultasi dengan masyarakat atau kelompok terkena 

oleh keputusan dan terlibat dalam pengambilan keputusan- keputusan dan terlibat 

dalam pengambilan keputusan karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat 

menyebabkan penanganan kebakaran hutan dan lahan bisa berjalan dengan baik. 

Dalam rangka pelaksanaan penanganan kebakaran hutan yang di hadapi dengan 

alternatif pemecahan yang secara utuh dilaksanakan oleh masyarakat. 

 Kegiatan pencegahan kebakaran hutan, kegiatan saat kebakaran hutan dan 

kegiatan pasca kebakaran hutan sebagaimana tercantum dalam  Peraturan Direktur 

Jendral  Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.24/IV-SET/2014 

Tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan meliputi kegiatan – 

kegiatan : 

  Kegiatan Pra Kebakaran atau Pencegahan (1) Pembuatan sekat bakar (2) 

Penyuluhan (3) Monitoring dan pengecekan lapangan (ground check ) hotspot (4) 

Patroli pencegahan kebakaran hutan (5) Perlibatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Kegiatan saat terjadi kebakaran hutan, meliputi kegiatan – kegiatan (1) Kejadiaan 

kebakaran hutan (koordinasi) (3) Pemadam kebakaran hutan. Sedangkan kegiatan 

penanganan pasca kebakaran hutan, meliputi kegiatan – kegiatan  (1) Monitoring 

areal bekas kebakaran hutan (2) Realisasi rehabilitas areal bekas kebakaran hutan 

(3) Penegakan hukum bidang kebakaran hutan. 
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Dari peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi  Alam 

Nomor : P.24/IV-SET/2014 Tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian 

Kebakaran Hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan 

Meranti membuat berbagai program yang berdasarkan peraturan tersebut. 

Untuk melancarkan pelaksanaan penaganan kebakaran hutan dan lahan 

tingkat desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka telah dibentuk Kelompok 

Tani Peduli Api (KTPA) atau Masyarakat Peduli Api (MPA) Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan nomor : KTPS. 

364.1/DISHUTBUN/2015/74 Tentang Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api, 

mempunyai tugas (1) Membantu melakukan sosialisasi pembukaan tanpa bakar  

(2) Melakukan pemantauan kelokasi terindikasi adanya titik panas kebakaran (3) 

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan kebun secara dini (4) Melakukan 

koordinasi dengan brigade instansi lain terkait pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan (6) Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada kepala desa. 

Masyarakat peduli api (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 dan lahan, masyarakat peduli api dibentuk pada tahun 2014 di 

putuskan dalam Peraturan Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  

Nomor : P. 2/IV-SET/2014 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat 

Peduli Api. Masyarakat peduli api di bentuk setiap kecamatan, dan setiap 



 8 

kecamatan membentuk lagi masyarakat peduli api di setiap desa kawasan daerah 

tersebut. 

Adapun di setiap desa di  Kecamatan Tebing Tinggi Timur di bentuknya 

Masyarakat Peduli Api, karena Merupakan upaya pencegahan dan penanganan 

kebakaran hutan dan lahan di desa, masyarakat peduli api merupakan bukti dari 

adanya  partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan lahan di setiap 

desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, ini merupakan usaha dari bupati 

Kepulauan Meranti untuk mencegah upaya peningkatan angka kebakaran hutan 

dan lahan. 

Tabel 1.3. Data jumlah Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur 2016 

No Nama Desa Jumlah Anggota Masyarakat Peduli 

Api (MPA) 

1 Sungai Tohor 10 

2 Sungai Tohor Barat 10 

3 Nipah Sendanu 10 

4 Sendanu Darulihsan 10 

5 Lukun 10 

6 Batin Suir 10 

8 Tanjung sari 10 

9 Tanjung gadai 10 

10 Kepaubaru 10 

 Jumlah 100 

Sumber : Data olahan penelitian, 2017 

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016, setiap desa yang ada di 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur telah memiliki anggota masyarakat yang ikut 

berpartisipasi dalam melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan yaitu 
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dengan dibentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA), yang setiap desa nya di 

bentuk anggota sebanyak 10 orang untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan 

dan lahan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Selain itu tidak hanya masyarakat 

peduli api saja yang ikut berpartisipasi memadamkan kebakaran hutan dan lahan, 

tetapi banyak dari masyarakat biasa yang ikut serta dalam melakukan pemadaman 

karena lahan terbakar tersebut merupakan milik mereka. 

Adanya Masyarakat Peduli Api (MPA) di karenakan seringnya terjadi 

kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten 

Kepulauan Meranti. Anggota masyarakat peduli api bukan lah perkerjaan tetap 

para anggota tersebut, banyak para anggota masyarakat peduli api yang memiliki 

pekerjaan selain itu, karena anggota masyarakat peduli api ini tidak diberikan 

dana operasional oleh pemerintah daerah, kecamatan maupun desa, mereka 

hanyalah sebagai relawan apabila ada terjadi kebakaran hutan dan lahan, mereka 

tidak hanya tidak mendapatkan dana operasional  tetapi mereka tidak 

mendapatkan jaminan apabila terjadi kecelakaan pada saat melakukan 

pemadaman kebakaran hutan lahan, dan mereka juga tidak mendapatkan alat-alat 

keselamatan First safety seperti baju anti api, masker, helm, sampul tangan, sepatu 

dll. Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, masyarakat peduli api hanya 

menggunakan cara-cara tradisional saja untuk melindungi tubuh mereka agar tidak 

terkena api, misalnya dengan melumuri tubuh mereka dengan lumpur yang ada 

disekitar mereka, inilah yang menjadi keluhan dari masyarakat peduli api kepada 

pemerintah. Inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian 

di Kecamatan Tebing Tinggi Timur tentang partsisipasi masyarakat peduli api. 
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 Berasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang: “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN 

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN TEBING TINGGI 

TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI “. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang serta mengacu pada fenomena di atas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanganan Kebakaran Hutan 

dan Lahan di di kecamatan Tebing tinggi timur Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

2. Apa faktor yang penghambat partisipasi masyarakat di Kecamatan 

Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam tujuan ini adalah : 

1. Untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanganan 

Kebakaran Hutan dan Lahan di di kecamatan Tebing tinggi timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Untuk menganalisis apa faktor penghambat tumbuhnya partisipasi 

masyarakat Peduli Api di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 
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1.4 Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan skripsi ini dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu di 

harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam 

bidang administrasi Negara. 

2. Manfaat Praktek 

Di harapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan solusi 

kepada masyarakat terkait untuk kelestarian hutan dan lahan di kabupaten 

Kepulauan Meranti.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian dan 

Sistematika Penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskipsi teori yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pembahasan, penelitian terdahulu, pandangan islam 

tentang kerusakan hutan. Defenisi konsep, Konsep operasional dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian dan 

Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Informasi Penelitian, Validasi 

Data dan Metode Analisis Data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi 

sejarah singkat tempat melakukan penelitian.  

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang 

penulis lakukan. 

BAB VI : KESIMPULAN 

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan 

kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


