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PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN LAHAN1 

Oleh: 

KRMT Tejoyuwono Notohadinegoro2 

 

1. SEJARAH API 

Penggunaan api terkendali oleh manusia dapat dirunut ke belakang sampai kepada 

nenek moyang manusia yang hidup kira-kira 200.000 tahun yang lalu. Bahkan ada 

beberapa pakar antropologi yang percaya bahwa api telah digunakan sejak lebih daripada 

sejuta tahun yang lalu (Kala Pleistosin Tengah). Di daerah Amazon Hulu ditemukan arang 

berumur sampai 6.000 tahun di tanah hutan hujan. Endapan arang berumur antara 17.500 

dan 500 tahun ditemukan di tanah hutan hujan dioterocarp lahan rendah di Kalimantan 

Timur. Arang yang ditemukan ada yang berasal dari api alami dan ada yang berasal dari 

api antropogen (Wirawan, 1993). 

Api digunakan sebagai piranti efisien untuk berbagai keperluan. Api digunakan 

untuk membersihkan/membuka lahan usaha tani, memelihara kawasan berburu atau 

penggembala (menumbuhkan rumput muda), memacu pertumbuhan riap hutan, menyiang, 

melindungi desa dari perambahan hutan/tumbuhan liar, mengusir serangga pengganggu 

atau pembawa penyakit, menjauhkan binatang buas, memanaskan badan, memasak, dan 

penerangan. 

 

2. BATASAN PENGERTIAN 

Pembakaran ialah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. 

Kebakaran ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan 

bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena 

proses spontan alami, atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami ialah kilat yang 

menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara 

api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang 

menimbulkan panas atau percikan api. 
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Kelalaian disebabkan karena lupa, tidak tahu, atau lengah sehingga membuat 

tindakan keliru yang tidak sengaja. Pembakaran yang menimbulkan kebakaran tidak dapat 

disebut kelalaian karena berkenaan dengan penggunaan api yang tidak dikendalikan. 

Peristiwa semacam ini ditimbulkan oleh kesengajaan tidak memperdulikan syarat-syarat 

menerapkan teknologi api. 

 

3. KEBAKARAN LAHAN 

Hutan tropika tertutup jarang yang dapat terbakar sendiri karena jumlah bahan 

kering yang terdapat di lantai hutan tidak cukup. Kebakaran spontan lebih umum terjadi di 

daerah peralihan antara hutan tropika dan sabana sehubungan dengan iklim yang secara 

berkala kering dan terdapat rumput yang lebih rentan terbakar. Kebakaran hutan tropika 

tertutup biasanya disebabkan oleh ulah manusia (Longman & Jenik, 1974). 

Kebakaran lahan pertama-tama merusak vegetasi. Kerusakan vegetasi kemudian 

merusak kehidupan margasatwa dan secara tidak langsung merusak tanah yang berasosiasi 

dengan vegetasi dan hidrologi. Pohon-pohon terbakar dan akhirnya tumbang merusak riap 

yang menghambat regenerasi alami hutan. Bagian dalam kulit pohon yang terbakar 

menjadi lebih rentan serangan hama penyakit. Kebakaran juga meningkatkan proporsi 

epidemik beberapa populasi serangga. Kebakaran berulang menurunkan keanekaan hayati, 

susunan flora hutan menjadi lebih miskin yang lebih dirajai oleh tumbuhan yang lebih 

tahan api, seperti galam dan rumput (alang-alang). Pemiskinan susunan flora berakibat 

penurunan produksi hutan berupa kayu, buah, rempah-rempah, madu, anggrek dan lain-

lain. Kerusakan hutan dapat mengubah iklim lokal dan regional, terutama pola curah hujan. 

Pendek kata, kebakaran berulang mengubah ekosistem produktif menjadi tidak produktif, 

baik menurut ukuran penghasilan biomassa berguna maupun menurut ukuran peranan 

lingkungannya (Lutz & Chandler, Jr., 1951; Rieley, dkk., 1996). 

Kebakaran lahan yang terjadi berulang kali di kawasan hutan ombrofil di Sumatera 

dan Kalimantan hanya dapat terjadi karena pembakaran dan kelalaian. Tidak tertutup 

kemungkinan terjadinya kebakaran spontan alami di kawasan hutan ombrofil yang telah 

mengalami degradasi menjadi semak belukar dan padang alang-alang pada musim kering 

panjang. Degradasi merupakan akibat salah guna atau salah urus oleh manusia pada waktu 

lampau. Jadi, kebakaran spontan alami mempunyai latar belakang pembakaran atau 

kelalaian. Kebakaran diperhebat oleh gambut yang menjadi lantai hutan. 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 3

Pembakaran dilakukan dengan maksud menyiapkan lahan untuk pertanian yang 

mencakup sekaligus hamparan luas. Pembakaran juga dilakukan untuk membersihkan 

lahan bekas tebangan HTI untuk daur penanaman berikut. Tidak tertutup kemungkinan 

mencurigai pembakaran untuk menutupi jejak penebangan HPH yang tidak menuruti 

ketentuan. Kebakaran karena kelalaian boleh diabaikan. Para peladang sudah mahir 

menerapkan teknik membakar yang aman mengikuti kearifan nenek moyang yang tersirat 

dalam hukum adat. Para pengusaha perkebunan besar (BUMN dan swasta), pemegang 

HPH, dan pengusaha HTI tentu tidak mungkin lalai sebagai orang-orang profesional. Oleh 

karena pembakaran selalu dikerjakan pada musim kering, potensi bahayanya sangat besar. 

Hal ini mendatangkan kerusakan besar pada lahan-lahan gambut di Amerika Serikat. 

Gambut yang di atas menjadi mudah terbakar. Kebakaran vegetasi dan gambut di 

Kalimantan pada tahun 1983-1984 telah merusak 3,5 juta hektar yang oleh IUCN (The 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) diberikan sebagai 

salah satu bencana lingkungan terburuk abad ini. Penghangusan hutan lembab tropika 

primer, lahan gambut, dan rawa telah mendatangkan kerugian ekonomi langsung sebesar 

US$ 2-12 milyar. Kerugian ekologi tidak terhitung berupa daerah luas Cagar Alam Kutai 

dan margasatwa kaya akan hilang. Sementara keadaan kering luar biasa pada tahun 1982 

dan 1983 berkenaan dengan El Nino meningkatkan keternyalaan (flammability), 

kemungkinan kebakaran gawat ditingkatkan oleh pembalakan dan pembukaan hutan yang 

menghasilkan serasah banyak dan mendorong pertumbuhan semak. Sebagian kebakaran 

boleh jadi berasal dari peladangan, akan tetapi dampaknya akan jauh lebih sedikit apabila 

tidak ada peningkatan kegiatan niagawi (commercial) (Maltby, 1986). 

 

4. AKIBAT KEBAKARAN LAHAN 

Kebakaran lahan berdampak sangat luas dan berat atas berbagai gatra kehidupan: 

(1) biofisik, dan (2) ekonomi, dan (3) sosial. Makalah ini hanya akan membicarakan 

dampak biofisik. Dampak biofisik berkaitan dengan: (1) pelepasan asap, (2) pelepasan 

CO2, (2) suhu tinggi, dan (4) perusakan habitat flora dan fauna. 

Asap adalah suspensi zarah-zarah padat halus dalam gas (udara). Asap dari kayu 

dan bahan organik lain terutama terdiri atas zarah-zarah halus karbon. Bahan ini 

menurunkan mutu udara karena menganggu pernafasan dan penglihatan, serta dapat 

merusak organ pernafasan dan penghlihatan. Karena menghalangi dan memencarkan 

energi pancar matahari, asap juga menurunkan fotosintesis yang pada gilirannya 
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menurunkan potensi produksi nabati. Butir-butir halus yang kemudian mengendap dan 

menempel pada permukaan daun mengurangi luas efektif daun untuk melakukan 

fotosintesis. 

CO2 adalah gas rumah kaca alami terpenting. CO2 dihasilkan oleh pembakaran 

beraneka senyawa karbon yang terdapat di dalam tumbuhan, gambut dan bahan organik 

tanah. Dapat dikatakan secara umum bahan tumbuhan hijau hidup tersusun atas air 70%, 

bahan organik 27% dan mineral 3% (Mengel & Kirkby, 1987). Kadar C dalam bahan 

organik tumbuhan kira-kira 58% (Donahue, dkk., 1977). Berdasarkan angka-angka itu 

dapat dihitung penggal (proportion) C dalam bahan tumbuhan hidup, yaitu 0,27 × 0,58 = 

0,16. Penggal C dalam bahan tumbuhan kering menjadi 100/30 × 0,16 = 0,53. Apabila 

diasumsikan tumbuhan hutan terbakar sempurna, berarti semua C lepas menjadi CO2 (tidak 

ada yang tinggal sebagai arang), setiap kg bahan tumbuhan kering menghasilkan CO2 

sebanyak 44/12 × 0,53 = 1,9 kg. 

Secara rerata jumlah biomassa kering tegakan hutan tropika ialah 450 Mg.ha-1 

(Longman & Jenik, 1974). Apabila seluruh biomassa tegakan ini habis terbakar, CO2 yang 

terlepas ke atmosfer setiap hektar ialah 450.000 × 1,9 = 855.000 kg (855 Mg). 

Menurut Johnson (Rieley, dkk., 1996), dalam 10 tahun terakhir makin sering terjadi 

kebakaran besar hutan di Kalimantan yang antara lain menimbulkan kerusakan luas pada 

hutan rawa gambut. Di Kalimantan Timur pada bulan September 1982 terjadi kebakaran 

yang berlanjut selama 10 bulan, yang menimpa lebih daripada 35.000 ha lahan. Kejadian 

ini dapat digunakan mencoba menghitung jumlah CO2 yang dilepaskan ke atmosfer 

sebagai gambaran dampak kebakaran atas udara. Memang tidak ada kebakaran yang 

berakhir sempurna, kecuali kebakaran eksperimental di laboratorium. Misalkan efektivitas 

kebakaran Kalimantan Timur 50% (separuh C tertinggal sebagai arang atau tidak terbakar) 

maka dengan dasar penghitungan terdahulu, CO2 yang dilepaskan ke atmosfer dari lahan 

yang terbakar berjumlah 35.000 × 0,5 = 14.962.500 Mg yang boleh dibulatkan menjadi 15 

Tg. Angka ini adalah jumlah kumulatif selama 10 bulan, berarti 1,5 Tg setiap bulan. 

Untuk bandingan, emisi CO2 selama 40 tahun (1950-1990) dari kegiatan ekonomi 

pada rerata dunia ialah 110 Mg per kapita. Angka untuk Indonesia ialah 11 Mg per kapita 

(Smith, 1991). Sekali kebakaran di Kalimantan Timur melepaskan CO2 sebanyak 0,08 Mg 

per kapita, dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 200 juta. Ini adalah 0,7% dari 

jumlah yang telah dilepaskan selama 40 tahun sebelumnya. Andaikata di Indonesia setiap 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 5

tahun selama 6 bulan terjadi kebakaran lahan, maka selama kurun waktu 40 tahun berikut 

CO2 yang dilepaskan bertambah sebanyak (1,5 Tg × 6 × 40)/200 juta atau 1,8 Mg per 

kapita. Kebakaran hutan menaikkan pelepasan CO2 sebesar lebih daripada 16%. 

Kebakaran mnghilangkan komponen air dan organik dari bahan tumbuhan (serasah, 

tegakan) dan dari bahan organik pedogen (gambut, bahan organik tanah), dan 

meninggalkan sisa berupa bahan takgerbak (nonvolatile) yang disebut abu. Bahan ini 

terdiri atas komponen mineral semula dan hasil mineralisasi komponen organik semula. 

Abu boleh dibilang konsentrat hara yang kaya Ca, Mg, K, dan P yang bersifat lincah 

(mobile). Abu tidak mengandung N karena unsur ini tergerbak. Pada awalnya abu berguna 

memperbaiki produktivitas tanah dengan menetralkan asam-asam dan meningkatkan kadar 

hara tersediakan. Akan tetapi karena ringan dan mudah terlarutkan, abu sangat rentan erosi 

(air, angin) dan pelindian (leaching), terutama di lahan miring dan dalam tanah ber-KTK 

kecil (tanah pasiran, ferralsol). Pengabuan bahan organik mempercepat pemiskinan tanah. 

Dalam keadaan normal, unsur-unsur hara dalam bahan tumbuhan yang semula 

berasal dari tanah dibebaskan secara berangsur oleh proses dekomposisi biologi dan masuk 

kembali ke dalam tanah. Daur hara alami antara vegetasi dan tanah merupakan mekanisme 

penting mempertahankan kemajuan (existence) ekosistem. Kebakaran merusak daur hara 

alami. Perusakannya berakibat jauh lebih parah di lahan-lahan bertanah piasan (marginal) 

seperti kebanyakan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang justru sering tertimpa 

kebakaran. 

Pengaruh api atas suhu tanah beraneka, tergantung pada watak fisik dan kadar air 

tanah. Kebakaran hutan secara umum jarang yang menyebabkan suhu tanah naik lebih 

tinggi daripada 80°-90°C. Suhu dapat naik tinggi sekali sampai 700°-750°C di bawah 

timbunan kayu yang terbakar (Lutz & Chandler, 1951). Jangkauan perambatan suhu ke 

dalam tanah tergantung pada sifat termis tanah mineral, akan tetapi biasanya tidak lebih 

dalam daripada beberapa cm. Makin kering tanahnya, perambatan suhu makin dalam. Oleh 

karena makin lama kebakaran berlangsung tanah akan makin kering, pendalaman 

perambatan suhu berjalan seiring dengan pemanjangan waktu kebakaran. Perkecualian 

dijumpai pada tanah gambut yang api dapat merembet jauh ke dalam karena gambut ikut 

terbakar. 

Api juga memanaskan udara di atas tanah yang menyebabkan kelembaban nisbinya 

turun. Pemanasan tanah bersamaan dengan penurunan kelembaban nisbi udara mendorong 

laju penguapan air tanah (soil water) yang dapat berlanjut mengeringkan tanah. Pada tanah 
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pasiran tertentu (Ma'shum & Farmer, 1985) dan pada tanah gambut (Notohadiprawiro, 

1996), pengeringan/pemanasan berlebihan dapat memunculkan sifat hidrofobik yang 

takterbalikkan, berarti kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air hilang selamanya. 

Karena terpanggang, koloid-koloid tanah mineral mengalami dehidrasi kuat yang 

membangkitkan kakas (force) kohesi besar sehingga memungkinkan terbentuk konsistensi 

tanah keras yang takterbalikkan, berarti tidak dapat melunak kembali dengan pembasahan. 

Peristiwa ini mirip dengan yang terjadi pada pembuatan bata, genting, dan barang 

tembikar. Pada tanah lempung berat oleh proses ini dapat terbentuk lapisan kerak di 

permukaan tanah dengan akibat infiltrasi air terhalang. Kapasitas infiltrasi air dapat 

menurun rerata 38%L (Lutz & Chandler, 1951). Dengan demikian pengimbuhan 

(recharge) air tanah dan air bumi (ground water) tertahan. Kerak tanah juga menghambat 

secara mekanik perkecambahan biji. 

Kebakaran hebat lahan merusak edafon (flora dan fauna tanah). Akan tetapi ada 

laporan bahwa sehabis kebakaran kegiatan dan jumlah bakteri meningkat di dalam 

beberapa tanah hutan tertentu. Kadang-kadang pertumbuhan tumbuhan legum meningkat 

di tapak-tapak bekas terbakar, yang kemudian dapat memulihkan kandungan N-total tanah 

karena bagian besar N hilang tergerbak. Akan tetapi kadar N-tersediakan justru meningkat, 

barangkali sehubungan dengan peningkatan kegiatan dan jumlah bakteri tanah dan 

pertumbuhan tumbuhan legum. 

Kebakaran gambut mendorong nitrifikasi. Di satu pihak hal ini menguntungkan 

karena meningkatkan ketersediaan N, akan tetapi di pihak lailn merugikan karena 

mendorong pelindian N dan cenderung mencemarkan badan-badan air dengan nitrat. 

Sebaliknya, kebakaran berpengaruh tidak baik atas fauna makro tanah, khususnya cacing 

tanah. Cacing tanah tidak menyukai suhu tinggi dan kekeringan tanah yang berkaitan 

dengan suhu tinggi (Lutz & Chandler, 1951). 

Panas kebakaran mendorong pelapukan batuan dan mineral yang membebaskan 

unsur-unsur hara. Peristiwa ini dapat memperbaiki kesuburan tanah, akan tetapi juga 

mempercepat pengurasan hara tanah. Rupa-rupanya pemacuan proses-proses mikrobiologi 

seperti dengan komposisi bahan organik, penyematan N simbiotik dan taksimbiotik, dan 

nitrifikasi, bertalian dengan adanya abu, pertambahan berbagai unsur hara tersediakan, dan 

menghilangkan kemasan tanah. 

Jelas kebakaran sangat merusak tanah organik (tanah gambut) karena dua hal: (1) 

menghilangkan gambut, dan (2) menghilangkan hutan sehingga produksi bahan organik 
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pembentuk gambut terhenti. Pemulihan lahan gambut yang rusak memerlukan waktu 

ratusan bahkan dapat ribuan tahun. Konsekuensi hilangnya vegetasi penutup ialah erosi 

meningkat dan kapasitas infiltrasi air menurun. Mulsa serasah yang hilang terbakar 

mengurangi jumlah air yang dapat dikonservasi di dalam lapisan tanah atasan yang penting 

bagi tumbuhan berakar dangkal dan biota tanah. Populasi biota tanah paling padat di 

lapisan tanah atasan. 

Penghilangan hutan menurunkan bahakan dapat menghentikan laju daur dan 

dinamika hara antara bagian bawah tanah dan lapisan permukaan tanah yang berlangsung 

lewat jalur serapan akar pelindian tajuk oleh curah hujan-guguran serasah. Bagian bawah 

tanah merupakan tempat penyimpanan hara lapisan permukaan tanah merupakan tempat 

konsumsi hara. Daur ini berlaku sebagai kompensasi pelindian. Asosiasi tumbuhan-tanah 

berperan penting dalam daur hidrologi. Maka kebakaran hutan mengganggu/merusak daur 

hidrologi. 

 

5. TANAH SEBAGAI INDIKATOR DAMPAK 

Uraian terdahulu menjelaskan tiga hal: (1) segala dampak atas lahan akhirnya 

mengenai tanah, (2) banyak dampak atas komponen lahan yang lain bermula dari dampak 

atas tanah, dan (3) dampak dapat bolak-balik antara komponen lahan yang lain dari tanah. 

Kerusakan vegetasi penutup akhirnya membangkitkan erosi tanah adalah contoh hal 

pertama. Nitrifikasi gambut menjadi awal pencemaran nitrat badan-badan air adalah 

contoh hal kedua. Daur hara antara tanah dan vegetasi adalah contoh dampak ang bergerak 

bolak-balik. 

Tanah, air dan udara adalah tiga sumberdaya alam pokok tempat bergantung 

kebanyakan kehidupan di bumi. Imbangan antara kesanggupan hidup serta berkembang 

(viability) dan kehancuran ekonomi sering bergantung pada bagaimana kita mengelola alas 

sumberdaya tanah kita. sebagai contoh, tanah menyediakan hara bagi pertumbuhan 

tanaman yang diperlukan bagi gizi hewan dan manusia, menyediakan medium bagi daur 

ulang dan detoksifikasi bahan organik, dan bagi daur ulang banyak hara dan gas-gas 

global. Suatu tanah sehat menjadi penyambung antara kesehatan tanaman, hewan, dan 

manusia (Bezdicek, dkk., 1996). 

Mutu tanah harus kita pertahankan. Segala dampak perlu kita nilai dan 

tanggulangi menurut konsep mutu tanah. Menurut Karlen, dkk. (Cihacek, dkk., 1996), 

mutu tanah ditakrifkan sebagai kecocokan suatu macam tanah tertentu untuk berfungsi 
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dalam batas-batas kapasitasnya dalam lingkup sempadan ekosistem alami atau rekayasa, 

untuk memberlanjutkan produksi nabati dan hewani, memelihara atau memajukan mutu air 

dan udara, dan menopang kesehatan dan pemukiman manusia. 

Mutu tanah berkaitan dengan daya lentingnya (resilience) dalam arti kemampuan 

memugar diri atau memperoleh keseimbangan baru setelah mengalami usikan (Bezdicek, 

dkk., 1996). 

Udara sebagai zat gas merupakan sistem global (atmosfer), air sebagai cair 

merupakan sistem regional (hidrosfer darat) dan juga sistem global (hidrosfer laut), dan 

tanah sebagai zat padat merupakan sistem lokal (pedosfer). Udara dan air yang bersifat 

lincah dan bermatra ruang besar, dapat mengagihkan (distribute) dampak ke daerah luas 

sehigga intensitasnya menurun. Tanah tidak dapat berbuat demikian karena sebagai zat 

padat bersifat tidak lincah ialah udara dan air bertenggang terhadap cekaman (tolerant 

again stress) lebih besar daripada tanah. Ketenggangan terhadap cekaman yang lebih besar 

membuat udara dan air berdaya lenting lebih kuat daripada tanah. Maka dampak atas tanah 

lebih berbahaya daripada dampak atas udara dan air. Pengelolaan tanah yang baik penting 

menurut dua pertimbangan. 

1. Menjaga dan memajukan mutu sumberdaya tanah sendiri. 

2. Melindungi udara dan air mengingat banyak dampak atas udara dan air 

bermula dari dampak atas tanah. Selama dampak atas tanah ada, dampak atas 

udara dan air terus berlanjut. 
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