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Pembentukan  Aliansi Bebas Api untukMencegah Kebakaran dan 

Memperluas Area Desa Bebas Api 
 
Jakarta, 11 Maret 2016 – Sebuah kelompok yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang 

terkemuka di bidang kehutanan dan agribisnis, LSM dan mitra lainnya, hari ini mengumumkan 

pembentukan Aliansi Bebas Api. Kelompok dari berbagai pemangku kepentingan yang terbentuk 

secara sukarela ini membantu menangani kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. 

Anggota pendiri aliansi terdiri dari April Group, Asian Agri , IDH, Musim Mas, PM.Haze, Rumah 

Pohon dan Wilmar. Para anggota  bersama-sama berkomitmen untuk berkolaborasi dan  berbagi 

pengetahuan, informasi dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan inisiatif pencegahan 

kebakaran yang digagas April Group melalui Program Desa Bebas Api (PDBA), serta untuk 

meningkatkan  pemantauan, pendeteksian, serta penekanan  titik api. 

 

Diluncurkan tahun 2015, Program Desa Bebas Api yang berfokus pada masyarakat ini 

merupakan program pencegahan kebakaran secara jangka panjang yang bertujuan untuk 

mendidik, mengaktifkan dan memberdayakan warga desa untuk  menolak penggunaan api dalam 

kegiatan bertani. Berdasarkan hasil survei April Group, program ini berhasil menurunkan 90% 

kebakaran yang terjadi di desa-desa yang berpartisipasi, dan yang terjadi dalam iklim yang 

dianggap terburuk sebagai dampak El Nino di Indonesia,  dibanding tahun 2014. 
 

Anggota Aliansi Bebas Api (ABA) akan mengadopsi dan menerapkan PDBA, berbagi pengalaman 

dan praktik-praktik terbaik tentang bagaimana kerjasama dan keterlibatan dengan masyarakat 

dapat melindungi hutan dari risiko kebakaran yang tinggi.  Sementara itu, LSM dan mitra lainnya 

akan berkontribusi dalam memfasilitasi kelompok yang lebih luas, kemampuan riset, dan bila 

keahlian yang dibutuhkan tersedia, menelaah strategi penanganan api dan praktik-praktik anggota 

ABA. Komitmen ABA ini mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam program ASEAN 

Bebas Api pada tahun 2020. 

 

"Program ABA ini menunjukkan bagaimana sektor swasta  bermitra dengan kelompok-kelompok 

masyarakat sipil dapat meningkatkan area bebas api melalui tindakan sukarela," kata Lucita 

Jasmin, Direktur APRIL untuk Sustainability & External Affairs. " Kolaborasi di bawah naungan 

ABA akan membantu memperluas keberhasilan strategi pencegahan kebakaran dengan area yang 

lebih luas." 

"Kami yakin ABA akan menjadi aliansi yang berharga untuk bertukar praktik-praktik yang baik 

dan benar serta meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran Musim Mas," kata Dr Petra 

Meekers, Direktur Sustainable Development, Musim Mas. 

 

 



 

Sekilas Tentang Aliansi Bebas Api (ABA): 

ABA dibentuk pada bulan Februari 2016 dan merupakan aksi sukarela para pemangku kepentingan yang terdiri dari 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri bidang kehutanan dan agribisnis, LSM dan mitra terkait lainnya 

tertarik untuk berkontribusi memberikan solusi secara terus-menerus pada masalah kebakaran dan kabut asap di 

Indonesia yang timbul akibat pembakaran lahan. Anggota pendiri terdiri dari April Group, Asian Agri , IDH, Musim Mas, 

PM.Haze, Rumah Pohon dan Wilmar. Anggota ABA berkolaborasi dalam berbagi informasi, pengetahuan dan berpotensi 

memberdayakan untuk membantu mencapai program bebas api dan asap di Indonesia . 

 

Untuk informasi lebih lanjut : www.firefreealliance.org 

 

Sekilas Tentang Program Desa Bebas Api (PDBA): 

Program Desa Bebas Api  adalah program yang berfokus pada masyarakat yang berupaya mencegah kebakaran daripada 

memadamkan kebakaran atau menekan titik-titik api yang muncul. Bekerjasama dengan penduduk desa di Indonesia, 

program ini memungkinkan, memberdayakan dan memberikan insentif bagi desa-desa yang menghentikan praktik-praktik 

pembakaran lahan. Dicita-citakan, diprakarsai, dikoordinasikan dan didorong oleh APRIL Group, program ini telah 

dilaksanakan bekerjasama dengan 9 desa di Riau dan 2 LSM lokal , serta didukung oleh pemerintah setempat, polisi, 

militer dan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Riau.  

 

Uji coba pertama dilakukan pada tahun 2014 di 4 desa, PDBA secara resmi diluncurkan pada tahun 2015 dan melibatkan 

9 desa . Hal ini diakui sebagai solusi yang efektif untuk mencegah kebakaran lahan dan pada tahun 2016, PDBA  April 

Group akan mencakup 20 desa dan mencakup 55 Masyarakat Peduli Api (MPA). Kolaborasi dengan ABA akan membantu 

program ini menyebar ke skala komunitas dan area yang lebih luas. 

 

 
 

 

Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi: 

APRIL Group Musim Mas 

Annastashya Emmanuelle Carolyn Lim 

E-mail: annastashya_emmanuelle@aprilasia.com  E-mail: carolyn.lim@musimmas.com  

DID: +62 21 319 30 134 DID: +65 6576 4770 

 

Asian Agri 

Maria Sidabutar 

E-mail: Maria_Sidabutar@asianagri.com  

DID: +62 811 9206 645 

PM.Haze 

Zhang Wen 

E-mail: zhangwen@pmhaze.org  

 

IDH 

 

Rumah Pohon 

Manizha Kodirova Dede Kunaifi 

E-mail: Kodirova@idhsustainabletrade.com  E-mail: Kunaifi99@gmail.com  

DID: +31 (0) 30 230 5179 
 

 

Wilmar   

Iris Chan 
 

E-mail: iris.chan@wilmar.com.sg  
 

DID: +65 6216 0870  
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