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ABSTRAK 
 

 ALDI YUSUP. Penyebab Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Pendidikan 

Gunung Walat, Jawa Barat. Dibimbing oleh ATI DWI NURHAYATI. 

 

Kebakaran hutan terjadi akibat aktivitas manusia seperti penggunaan api 

dalam pembukaan lahan. Musim kemarau yang panjang, kondisi hutan yang 

semakin rawan pada kebakaran, kesadaran masyarakat yang rendah, serta 

sarana/prasarana pengendalian kebakaran yang terbatas merupakan faktor-faktor 

yang berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung 

Walat. Kejadian kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat selama lima 

tahun terakhir (2011-2015) terjadi pada tahun 2012, 2014 dan 2015. Kebakaran 

hutan pada tahun 2015 memiliki frekuensi yang paling tinggi yaitu sebanyak tiga 

kali dengan luas kebakaran mencapai 8.4 ha. Curah hujan di Kecamatan Cibadak 

cenderung tinggi namun terdapat bulan dengan curah hujan yang rendah. Terdapat 

korelasi dari beberapa parameter yang dianalisis antara karakteristik responden 

dengan kejadian kebakaran hutan. Karakteristik responden seperti pekerjaan, 

pendapatan dan jarak ke hutan di Desa Batununggal menunjukan korelasi yang 

positif terhadap kejadian kebakaran hutan. 

 

Kata kunci: curah hujan, karakteristik responden, kebakaran hutan 

 

ABSTRACT 

 

ALDI YUSUP. Forest Fire Causes in Gunung Walat Educational Forest, 

West Java. 

 

 Forest fires resulted from human activities such as land preparation by 

using fire. Dry season, forest fire hazard, low awareness of local communities as 

well as limited infrastructure for fire control are all the factors related to the 

occurrence of forest fires. The objectives of this research is to identify forest fire 

causes in Gunung Walat Educational Forest. Forest fire in Gunung Walat 

Educational Forest over the last five years (2011-2015) occurred in 2012, 2014 

and 2015. Forest fire in 2015 had the highest frequency that is three times with the 

area burnt reached 8.4 ha. The rainfall in Cibadak District is relatively high but it 

contain some months with the low rainfall. There is a correlation of some 

parameters that analyzed between characteristic of respondent with the occurrence 

of forest fire. Characteristic of respondent such as employment, income and 

distance to forest in Batununggal village showed a positive correlation to the 

forest fire occurrence. 

 

Keywords: rainfall, characteristic of respondent, forest fire 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Kondisi hutan di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun hal ini 

salah satunya disebabkan oleh deforestasi. Berdasarkan data Statistik Kementerian 

Kehutanan laju deforestasi hutan Indonesia periode 2012-2013 sebesar 727 480.7 

hektar (Kemenhut 2014). Salah satu faktor yang menyebabkan deforestasi hutan 

adalah kebakaran hutan. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut 

Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara 

alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan 

lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan 

politik (PERMENLHK 2016). 

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh 

perbuatan manusia. Menurut Syaufina (2008) kebakaran hutan dan lahan di 

Indonesia faktor penyebabnya 99% adalah manusia baik disengaja maupun tidak 

sengaja, sedang faktor alam hanya sebesar 1% saja, contohnya api digunakan 

dalam pembukaan lahan untuk pertanian. Penyebab kebakaran hutan secara tidak 

langsung yaitu penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif/disinsentif 

ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan karakteristik 

penduduk, dan lemahnya kapasitas kelembagaan (Suyanto dan Applegate 2001). 

Kebakaran hutan melanda seluruh wilayah di Indonesia baik pada hutan 

tanaman yang umumnya memiliki satu jenis pohon, atau bahkan di hutan alam 

yang memiliki berbagai jenis pohon. Kebakaran hutan juga terjadi pada hutan 

yang memiliki fungsi penting seperti Suaka Margasatwa, Taman Nasional atau 

pada hutan dengan tujuan khusus dan dibangun untuk kepentingan umum seperti 

Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Hal tersebut dapat mempengaruhi 

fungsi hutan secara ekologi dan ekonomi. Kebakaran hutan di HPGW pertama 

kali terjadi pada tahun 2012 namun belum dapat dipastikan penyebab terjadinya 

kebakaran tersebut, dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan di kawasan Hutan Pendidikan 

Gunung Walat, Jawa Barat, dengan mempelajari aktivitas masyarakat sekitar 

hutan secara langsung atau tidak langsung. 

 

 

Perumusan Masalah 

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor manusia 

dan faktor alam. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia dapat terjadi 

secara disengaja maupun tidak disengaja. Beberapa tahun belakangan ini, 

penyiapan lahan dengan pembakaran masih menjadi permasalahan. Penggunaan 

api oleh masyarakat dapat mengakibatkan penyebaran api hingga ke wilayah 

hutan. Hal ini pun terjadi di HPGW, beberapa tahun ini telah terjadi kebakaran 

hutan di HPGW namun faktor penyebab terjadinya kebakaran di wilayah ini 

belum dapat dipastikan penyebabnya. Dengan demikian diperlukan informasi 

tentang sejauh mana faktor alam dan manusia dapat menyebabkan kebakaran 

hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat ? 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya 

kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pengelola 

HPGW mengenai penyebab terjadinya kebakaran hutan di wilayahnya. Dengan 

demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam 

mengendalikan kebakaran hutan ke arah yang lebih baik. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini identifikasi faktor penyebab kebakaran hutan lebih 

dititik beratkan pada faktor penyebab yang disebabkan oleh prilaku manusia 

dalam berinteraksi dengan hutan. Hal ini pun dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti iklim. Sosial masyarakat dianggap yang melatar belakangi kebakaran 

hutan. 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Kebakaran Hutan 

Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik 

secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan 

lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan 

politik (PERMENLHK 2016). Bahan bakar yang ada di dalam hutan sangat 

beragam dan tersebar dari lantai hutan sampai ke pucuk pohon dan lapisan tajuk 

hutan. Bahan bakar yang berada dalam hutan dapat berupa serasah, rumput, 

ranting, cabang, dedaunan dan pohon pohon (Suratmo, et all. 2003). Menurut 

Brown dan Davis (1973) ada tiga komponen yangdiperlukan agar terjadi proses 

pembakaran, yaitu sumber api, ketersediaan bahan bakar, dan ketersediaan 

oksigen. Ketiga komponen tersebut membentuk segitiga api (fire triangle).  

                                                           Oksigen 

 

 

                       Bahan bakar Sumber panas 

 
 

 

 

 

Gambar 1 Segitiga api (Brown dan Davis 1973) 

 

 


