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1. GAMBARAN UMUM  

1.1  Pendahuluan                                                                                 

Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena global yang juga bahkan terjadi 

di wilayah tropis yang lembab. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya 

kebakaran di wilayah tropis. Secara tidak langsung, perubahan penutupan vegetasi 

alami yang sebagian besar ditutupi hutan menjadi hutan sekunder atau bahkan 

semak belukar dan alang-alang menyebabkan kondisi vegetasi yang cenderung 

lebih kering dan rentan terhadap api, ditambah lagi dengan adanya siklus 

kekeringan yang disebabkan adanya gejala El-Niño yang datang setiap 2-15 tahun 

sekali. Secara langsung, faktor manusia berperan besar dimana penggunaan api 

sebagai alat di dalam pembersihan lahan, berburu, membuka akses ataupun untuk 

tujuan spekulasi tanah dan konflik lahan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut 

memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di wilayah 

Sumatera dan Kalimantan.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya 

bersifat lokal, tetapi juga telah menyebabkan kerugian hingga di tingkat regional 

dan internasional. Tekanan dari negara-negara tetangga seringkali memojokkan 

pemerintah pusat dan berdampak buruk terhadap hubungan regional. Secara 

ekonomi, kerugian mencapai jutaan dolar dialami oleh Indonesia akibat kebakaran 

dan kabut asap. Penurunan kualitas lingkungan akibat terbakarnya vegetasi alam 

berdampak terhadap ekosistem serta habitat kehidupan liar. Belum lagi emisi 

karbon akibat pembakaran gambut yang berdampak terhadap pemanasan global.

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) merupakan proyek 

kerjasama bilateral antara Pemerintah Uni Eropa dengan Pemerintah Indonesia 

(dalam hal ini diwakili oleh Departemen Kehutanan dan Pemprov Sumatera 

Selatan) yang bertujuan untuk “membantu dan memfasilitasi pembentukan sistem 

pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi di tingkat provinsi, 

kabupaten, kecamatan dan desa di Sumatera Selatan, dimana masyarakat lokal, 

perusahaan swasta serta pemerintah bekerja sama mengurangi dampak negatif 

kebakaran terhadap lingkungan dan sosial”.

SSFFMP yang berjalan dari tahun 2003 hingga 2008 merupakan proyek lanjutan 

dari proyek Uni Eropa sebelumnya yaitu Forest Fire Prevention and Control Project 

(FFPCP) yang berjalan sejak tahun 1995 – 2000. FFPCP yang berada sepenuhnya 

dibawah koordinasi pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) memiliki fokus di 

dalam penelitian dan pengembangan metode terkait dengan pengelolaan 

kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, kegiatan SSFFMP lebih menekankan 

kepada bagaimana sebuah sistem pengelolaan kebakaran yang efektif dan efisien 

dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.
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1.2  Konteks Pengembangan Sistem Informasi 
Kebakaran                                                                                   

Pemantauan kebakaran merupakan salah satu aspek penting yang perlu 

dikembangkan di dalam sistem pengelolaan kebakaran yang efektif dan efisien. 

Karena itu sesuai dengan kerangka acuan di dalam Financing Agreement, terdapat 

beberapa tugas pokok terkait pemantauan kebakaran (fire monitoring) antara lain: 

(1) pengembangan sistem untuk pemantauan terjadinya kebakaran, penilaian 

dampak kebakaran dan prosedur pengelolaan kebakaran bagi lingkungan dan 

sosial, (2) rasionalisasi sistem pemantauan yang telah dikembangkan sebelumnya 

oleh FFPCP untuk menyesuaikan dengan proses desentralisasi, (3) 

penyebarluasan informasi kebakaran kepada seluruh stakeholder secara aktual 

dan bebas biaya sehingga meningkatkan akuntabilitas pihak berwenang di dalam 

pengambilan keputusan alokasi lahan serta meningkatkan kemampuan 

masyarakat di dalam kontrol sosial atau sebagai “watch dog”  (4) mendukung pihak 

universitas dan NGO di dalam menginterpretasi informasi kebakaran serta 

perubahan lahan (5) pemanfaatan data cuaca di dalam pengembangan Sistem 

Peringkat Bahaya Kebakaran secara rutin.

Menyadur dari terminologi yang digunakan proyek IFFM (Integrated Forest Fire 

Management) di Kalimantan Timur, istilah Sistem Informasi Kebakaran juga 

digunakan oleh SSFFMP untuk menggambarkan konsep yang mencakup aspek-

aspek sistem peringatan dini, pemantauan kebakaran serta penilaian dampak 

kebakaran. Ketiga aspek tersebut merupakan aspek penting yang diperlukan oleh 

fire manager di dalam pengambilan keputusan terkait dengan upaya pengelolaan 

kebakaran hutan dan lahan. 
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Salah satu komponen proyek SSFFMP adalah RS/GIS yang berfokus di dalam 

pengembangan sistem informasi kebakaran, serta mendukung rencana tata ruang. 

Selain mendukung kegiatan proyek, seperti penentuan daerah prioritas 

berdasarkan tingkat kerawanan kebakaran, sistem informasi kebakaran juga 

berperan penting di dalam upaya penyebarluasan informasi dan penyadartahuan 

kebakaran kepada masyarakat. Selain itu, komponen ini juga mendukung 

pengelolaan sumber daya alam di Sumatera Selatan melalui penyediaan data dan 

informasi terkait dengan sumberdaya hutan, kawasan gambut serta pengelolaan 

kawasan taman nasional.
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Sistem peringatan dini diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan-

kegiatan terkait dengan pencegahan kebakaran. Misalnya penentuan status siaga 

kebakaran atau kapan dan dimana kegiatan-kegiatan pencegahan sebaiknya 

dilakukan. Informasi mengenai penyebaran hotspot atau kebakaran, akan sangat 

diperlukan pada saat musim kebakaran atau kemarau tiba, sehingga memudahkan 

pengambil keputusan untuk melakukan pengalokasian regu dan fasilitas 

pemadaman lainnya. Aspek-aspek terkait dengan dampak kebakaran sangat lah 

luas. Dalam konteks ini dan sesuai dengan terms of reference RSGIS Specialist, 

maka lingkup dibatasi hanya penilaian dampak kebakaran yang dilakukan 

menggunakan teknologi remote sensing dan GIS. Misalnya seperti luas areal yang 

terbakar atau penyebaran kabut asap. Informasi ini juga dapat dimanfaatkan 

sebagai dasar untuk perencanaan upaya rehabilitasi lahan yang terbakar atau 

pemulihan terhadap kesehatan masyarakat.

                                                                               

Berdasarkan SSFFMP Overall Work Plan (OWP)Terdapat 2 indikator keberhasilan 

terhadap implementasi kegiatan proyek, yaitu:

1. Minimal 60% dari stakeholder yang di latih di 3 kabupaten prioritas 

menerapkan keterampilan dan pengetahuannya.

2. Sistem tersebut berfungsi dan operasional di Sumatera Selatan pada tahun 

2007. 

Pada tingkat hasil, terdapat 4 indikator pencapaian target pengembangan Sistem 

Informasi Kebakaran: 

1. BMG Sumatra Selatan menghitung indeks kekeringan setiap hari serta 

menyebarkannya ke kabupaten dan instansi terkait pada musim kemarau.

2. Informasi hotspot diterima dan didistribusikan hingga ke tingkat kabupaten 

serta didistribusikan ke 5 institusi terkait (termasuk pihak swasta) per 

kabupaten prioritas, paling tidak, sekali perminggu di musim kemarau mereka 

mampu menyebarkannya secara harian.

3. Sistem Analisa Ancaman Kebakaran diproduksi oleh instansi yang ditunjuk 

oleh Pusdalkarhutla, bekerja sama dengan proyek.

4.   LSM-LSM dilibatkan di dalam pengembangan sistem pemantauan dampak 

sosial dan lingkungan yang memperhatikan indikator gender sensitif. 

1.3 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan dari 
Pengembangan Sistem Informasi Kebakaran di 
alam mendukung Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan    

1.3.1. Tujuan 

1.3.2. Hasil 
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2 . HASIL DAN PENCAPAIAN  

2.1  Hasil yang Dicapai Saat ini

2.1.1 Pemantauan Hotspot 

                                                                               

Rasionalisasi Sistem Pemantauan Hotspot 

Proses desentralisasi yang baru dimulai setelah proyek FFPCP akan berakhir, 

merupakan latar belakang perlunya upaya penyesuaian kelompok target bagi 

proyek SSFFMP. Instansi pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan 

merupakan mitra kerja utama selama proyek FFPCP, sehingga komponen 

pemantauan hotspot lebih melibatkan BIPHUT yang merupakan instansi pusat. 

Pendekatan yang lebih menyesuaikan dengan proses desentralisasi mulai 

diterapkan di dalam proyek SSFFMP. Departemen Kehutanan sebagai instansi 

pusat yang memiliki peran di dalam pengendalian kebakaran dilibatkan sebagai 

ketua Project Steering Commitee (PSC) sementara pemerintah provinsi bertindak 

sebagai Project Coordinating Commitee (PCC) serta menjadi kelompok sasaran 

bagi pelaksanaan proyek. Berdasarkan SK Gubernur mengenai penunjukkan 

counterpart tahun 2003, Dinas Kehutanan merupakan counterpart utama terkait 

dengan GIS/RS dan sistem informasi kebakaran. 

Selain itu, SSFFMP mencoba mengembangkan sistem pemantauan hotspot 

dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar seperti JICA, LAPAN, ASMC atau 

lembaga internasional lainnya. Hal ini cenderung lebih memudahkan pihak 

counterpart, dibandingkan jika harus mengelola stasiun penerima satelit sendiri.

Identifikasi Sumber-Sumber Data Pemantauan Hotspot

Sebuah buku panduan yang berisikan alamat-alamat situs internet yang 

menyajikan data hotspot serta informasi terkait dengan peringatan dini bahaya 

kebakaran telah disusun dan disebarluaskan kepada stakeholder baik di provinsi 

Sumatera Selatan maupun dari provinsi lain. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak 

terkait yang ingin mendapatkan informasi kebakaran dapat mengakses langsung 

ke internet, sehingga lebih aktual dan lebih cepat diperoleh.

Publikasi Terkait : Manual Panduan Pengumpulan Informasi Kebakaran Hutan 

dan Lahan melalui Internet 
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Pengembangan dan Sosialisasi Metode Pengolahan Data Hotspot

Berdasarkan analisa kebutuhan informasi, SSFFMP telah mengembangkan 

beberapa informasi kebakaran yang diperlukan oleh para stakeholder baik untuk 

kegiatan perencanaan, pencegahan, pemadaman maupun upaya rehabilitasi. 

Informasi hotspot merupakan produk yang paling banyak diperlukan, sehingga 

lebih dikenal oleh masyarakat umum. Khususnya setelah banyaknya ulasan media 

pada musim kebakaran tahun 2006 yang membahas hal terkait. Instansi 

pemerintah pun sering memanfaatkan informasi tersebut untuk keperluan 

perencanaan.

Pelatihan maupun on the job training telah dilakukan baik di tingkat provinsi, 

kabupaten maupun kecamatam untuk mensosialisasikan metode pengolahan data 

hotspot. Untuk memudahkan stakeholder di dalam mengaplikasikan metode 

pembuatan peta tersebut, telah disusun sebuah manual berdasarkan kompilasi 

dari materi-materi pelatihan sebelumnya mengenai pengolahan data hotspot 

dengan menggunakan software ArcView GIS 3.x. dan SISKe versi 1.1. 

Analisa Hotspot

Selain memberikan informasi mengenai lokasi hotspot yang near-real time, analisa 

juga dilakukan terhadap data-data historis hotspot. Hal ini akan memberikan 

gambaran umum mengenai tingkat atau kondisi kebakaran yang terjadi 

berdasarkan waktu maupun data tematik spasial lainnya.

Grafik presentase penyebaran hotspot di berbagai tipe penutupan vegetasi

Publikasi Terkait : - Manual Aplikasi ArcView GIS untuk Pengolahan Data Hotspot

- Manual Sistem Informasi Spasial Kebakaran (SISKe Ver 1.1)
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Analisa tambahan juga dilakukan dengan dengan data penutupan lahan 

berdasarkan interpretasi citra Landsat 2001-2003 oleh BPKH II dan diperbaiki 

menggunakan citra SPOT 5 tahun 2003-2005 oleh SSFFMP, khususnya di wilayah 

3 kabupaten prioritas. Sebagian besar hotspot terjadi di wilayah yang telah 

ditinggalkan atau tidak dikelola, misalnya daerah semak belukar, serta kawasan 

hutan yang tidak berhutan lagi. Selain itu, lahan gambut yang terdegradasi juga 

merupakan daerah yang paling sering terbakar. Sebagian besar lahan gambut 

yang terdegradasi berada di Kabupaten OKI. Areal tersebut merupakan kawasan 

hutan produksi yang sejak 2006 mulai dikelola menjadi HTI dalam skala besar.

Data dan Stasiun Cuaca di Sumatera Selatan

Berdasarkan daftar yang dimiliki Stasiun Klimatologi BMG Kenten, dari sekitar 120 

pos pemantauan curah hujan yang ada di Sumatera Selatan, kurang dari 

setengahnya yang masih memberikan data curah hujan ke kantor BMG Kenten.  

Semenjak proses desentralisasi, pengiriman data curah hujan dari pos-pos 

kerjasama tersebut melalui blanko atau kartu yang bebas biaya perangko menjadi 

tidak mungkin lagi. Kantor pos tidak lagi melayani pengiriman blanko tanpa 

perangko yang diberikan oleh BMG untuk pos-pos kerja sama tersebut. Sehingga 

data curah hujan yang telah diamati dan dicatat tidak dapat diterima dan diolah oleh 

stasiun BMG Kenten. 

Kerjasama dengan BMG Stasiun Kenten mulai dirintis untuk mencari solusi 

ketersediaan data cuaca. Direncanakan untuk membangun 3 stasiun curah hujan 

manual di 3 ibukota kabupaten prioritas, yaitu: Kayuagung, Pangkalanbalai dan 

Sekayu. Pemasangan dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian 

setempat, mengingat instansi tersebut terkait dengan pemanfaatan data curah 

hujan untuk kepentingan pertanian. Disepakati, Dinas Pertanian menyediakan 

lokasi dan tenaga pengamat, dan mengirimkan datanya ke BMG Stasiun Kenten. 

Prediksi El-Niño (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD)

El-Niño Southern Oscillation (ENSO) atau yang dikenal juga dengan El-Niño 

merupakan gejala iklim yang ditandai dengan adanya perbedaan suhu permukaan 

laut di Samudera Pasifik yang menyebabkan berkurangnya curah hujan dan 

menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia. El-Niño merupakan kejadian yang 

akan berulang namun tidak memiliki keteraturan periode kemunculan. Periode 

kemunculan tersebut berkisar mulai 2 tahun sekali untuk tingkat rendah, hingga 10 

tahun sekali untuk El-Niño kuat.

Grafik indeks yang menggambarkan status El-Niño (merah) dan La-Nina (biru)

Publikasi Terkait : Statistik Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera Selatan Tahun 

2006

2.1.2 Sistem Peringatan Dini 
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Indian Ocean Dipole (IOD) merupakan fenomena iklim terkait dengan kondisi laut 

dan atmosfir di wilayah Samudera Hindia. Biasanya ditandai dengan adanya 

anomali suhu dingin permukaan laut di wilayah Tenggara serta adanya anomali 

suhu yang hangat di wilayah barat Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan 

terjadinya pergeseran konveksi awan dari India timur ke arah barat dan 

mengakibatkan curah hujan yang tinggi di Afrika timur serta kekeringan / kebakaran 

di wilayah Indonesia. Sumber informasi mengenai prediksi El-Niño dapat diperoleh 

di beberapa situs internet antara lain: IRI, ASMC atau Beureau of Meteorology of 

Australia. 

Keetch-Byram Drought Index (KBDI)

Di Indonesia, Keetch-Byram Drought Index (KBDI) pertama kali dikembangkan oleh 

proyek IFFM-Jerman (1996-2004) untuk diterapkan dan diadaptasikan di Provinsi 

Kalimantan Timur. Dengan menggunakan informasi dasar tentang data cuaca 

(curah hujan tahunan, curah hujan harian dan suhu maksimum harian) diketahui 

indeks kekeringan yang berkisar antara 0 – 2000. Kelas kekeringan ajektif yang 

mengacu dar i  n i la i  indeks keker ingan memudahkan pengguna 

menginterpretasikan secara cepat kondisi kekeringan yang terjadi. Kelas 

kekeringan terakhir dikembangkan menjadi 4 kelas yaitu: rendah (0-999), sedang 

(1000-1499), tinggi (1500-1749) dan ekstrim (1750-2000).

Metode penghitungan indeks dan pembagian kelas yang sama juga diterapkan di 

Provinsi Sumatera Selatan. Kerja sama dengan BMG Stasiun Kenten Palembang 

sudah dimulai sejak awal proyek. Kendala yang paling serius yang dihadapi adalah 

masalah transfer data dari lokasi stasiun pemantau cuaca di kabupaten atau 

kecamatan ke provinsi. Diperlukan komitmen kabupaten untuk memberi prioritas 

terhadap pengumpulan dan pengiriman data cuaca. 

Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK)

BMG Stasiun Kenten dan Bandara SMB Palembang juga menerapkan SPBK untuk 

mendukung sistem peringatan dini kebakaran. Selama musim kemarau informasi 

ini disebarluaskan melalui bulletin ataupun media masa.

Sejak awal 2007, Manggala Agni Sumatera Selatan telah dibekali dengan AWS 

(Automathic Weather System) yang dipasang di 4 Daops yaitu Bayung Lencir, 

Pangkalan Balai, Kayu Agung dan Lahat. Integrasi dengan BMG Kenten mulai 

dirintis, sehingga pemanfaatan data cuaca dan SPBK menjadi lebih maksimal.

Publikasi Terkait : Manual Panduan Pengumpulan Informasi Kebakaran Hutan dan 

Lahan melalui Internet 

Publikasi Terkait : Panduan Penggunaan Alat - Alat Meteorologi Perhitungan Indeks 

Kekeringan Keetch - Byram (KBDI) serta Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran 

(SPBK) 

Gambar grafik indeks 
kekeringan KBDI yang 
dibuat oleh BMG 
Kenten
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2.1.3. Pemetaan Areal Bekas Terbakar

2.1.4. Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran

Ketidaktersedian atau tidak konsistennya 

data atau informasi mengenai luasan 

kebakaran hutan dan lahan sering kali kita 

temui. Hal ini disebabkan karena metode 

pengumpulan data yang digunakan biasanya 

tidak valid atau berbeda-beda antar sumber 

data. Contoh kasus terjadi pada saat 

kebakaran besar pada tahun 1997/1998, 

berbagai versi data mengenai luasan 

kebakaran hutan dan lahan keluar dari 

berbagai instansi berwenang maupun 

lembaga atau proyek penelitian. 

Kerjasama antara SSFFMP dengan Lembaga 

Antariksa dan Penerbangan Nasional 

(LAPAN) sangat erat, khususnya terkait 

dengan sistem informasi kebakaran. LAPAN. 

Melalui Bidang Pemantauan Sumberdaya 

Alam dan Lingkungan, kerjasama berupa 

sharing informasi dan pengetahuan mengenai 

sistem peringatan dini, pemantauan hotspot 

serta penginderaan jauh sudah mulai 

dikembangkan sejak tahun 2004. Sejak tahun 

2006, LAPAN yang telah mengembangkan 

stasiun penerima MODIS juga mulai 

menyediakan data citra MODIS dalam format 

yang dapat digunakan untuk analisa citra. Setelah musim kebakaran tahun 2006, 

SSFFMP memperoleh citra MODIS tanggal 26 September 2006 dengan resolusi 

250 meter (kanal 7, 2 dan 1) digunakan untuk bahan analisa areal bekas terbakar. 

Lebih dari 300 ribu ha areal terbakar di Sumsel.

Mengetahui areal-areal yang rawan terhadap kebakaran merupakan hal yang 

paling logis namun sangat penting untuk dilakukan, khususnya bagi semua Fire 

Manager. Pengetahuan mengenai perilaku api dan faktor-faktor utama penyebab 

kebakaran serta seberapa besar pengaruhnya terhadap kemungkinan kebakaran 

merupakan hal yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akurat 

mengenai perkiraan daerah-daerah rawan kebakaran. 

Secara sederhana, faktor utama terkait dengan kebakaran adalah : perilaku 

manusia terkait dengan pemanfaatan api di dalam penggunaan lahan, 

ketersediaan bahan bakar serta iklim yang kering. Pembobotan dan skoring 

dilakukan dengan sebelumnya mengetahui perilaku kebakaran terhadap faktor 

utama tersebut. Penyebaran hotspot yang terjadi saat musim kemarau panjang 

sangat bermanfaat untuk mengetahui perilaku tersebut. Kendala dihadapi di dalam 

pengumpulan data spasial yang terkait dengan faktor-faktor penyebab kebakaran. 

Untuk itu digunakan beberapa asumsi dan penyederhanaan pendekatan sehingga 

memungkinkan menggunakan data yang tersedia.

Publikasi Terkait : Manual Pemetaan Areal Bekas Terbakar



Dengan menggunakan data hotspot tahun 2004, data elevasi dan data vegetasi, 

maka peta rawan kebakaran Sumatera Selatan dibuat. Validasi dilakukan 

menggunakan penyebaran hotspot di musim kemarau tahun 2006. Hasil validasi 

menunjukkan bahwa peta rawan kebakaran tersebut memiliki korelasi yang tinggi 

terhadap penyebaran hotspot. Hampir 90% hotspot pada tahun 2006 terjadi areal 

dengan kelas rawan kebakaran ”Ekstrim”. Pemutakhiran (updating) peta rawan 

telah dilakukan berdasarkan peta penyebaran hotspot tahun 2006.

SAAK merupakan metode sistematis untuk mengetahui tingkat ancaman bahaya 

kebakaran di wilayah tertentu. SAAK digunakan sebagai alat perencanaan 

strategis bagi fire manager untuk mengelola atau mengatur kegiatan pencegahan 

dan pemadaman kebakaran serta untuk memprediksi dampak kebakaran yang 

mungkin terjadi. Keluaran atau informasi SAAK disajikan dalam bentuk peta, 

karena itu informasi yang ditampilkan merupakan informasi spasial. Sistem 

Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk mempermudah penerapan pendekatan 

tersebut. SIG sangat membantu dalam proses overlay antar faktor-faktor penentu 

kebakaran serta di dalam memberi pembobotan bagi tiap kategori berdasarkan 

metode tertentu. Sebagai sebuah alat pengambil keputusan, SAAK 

mempertimbangkan berbagai aspek penting terkait dengan probabilitas dan 

konsekuensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 

Secara garis besar, SAAK terdiri dari 4 komponen utama yaitu:

1. Risk of Ignition atau Resiko Penyulutan Api (RPA) yang sebagian besar 

disebabkan oleh aktivitas manusia. Peta ini dikenal juga sebagai peta sumber 

atau asal kebakaran. 

2. Potential Fire Behaviour atau Potensi Perilaku Kebakaran (PPK) yang 

berpengaruh terhadap tingkat kerusakan yang akan ditimbulkan bila terjadi 

kebakaran. 

Publikasi Terkait : Manual Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran

2.1.5. Sistem Analisa Acaman Kebakaran
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3. Value at Risk atau Aset yang Terancam (AYT) merupakan aset yang bernilai 

secara ekonomis dan ekologis yang perlu diselamatkan/dijaga bila terjadi 

kebakaran.

4. Fire Suppression Capacity atau Kapasitas Pemadaman Kebakaran (KPK) 

merupakan komponen yang menggambarkan potensi / kemampuan untuk 

memadamkan kebakaran yang dimiliki di wilayah tertentu.

Untuk memudahkan updating oleh stakeholder, SSFFMP telah membuat ekstensi 

SAAK untuk ArcView GIS 3.x

Sebuah software GIS khusus untuk pengolahan dan pemetaan data kebakaran 

dikembangkan untuk memudahkan pengguna atau stakeholder terkait di dalam 

kegiatan rutinnya. Bagi operator pemula, SISKe merupakan software yang 

sederhana dan mudah digunakan dibandingkan dengan software GIS pada 

umumnya. Software yang dapat diperoleh secara gratis ini juga memiliki fungsi di 

dalam pengolahan data cuaca dan analisa aplikasi peringatan dini seperti KBDI 

dan SPBK.

Penyebaran informasi merupakan salah satu hal utama untuk menjamin 

keberhasilan upaya pengendalian kebakaran. Selain berguna untuk perencanaan 

kegiatan pemadaman di lapangan, juga sangat bermanfaat 

untuk upaya penyadaran dan pencegahan kebakaran.

Buletin Info Cuaca dan Api

Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi 

Kenten sebenarnya merupakan cikal bakal pengembangan 

Buletin Info Cuaca dan Api (BICA) yang dikeluarkan oleh 

Pusdalkarhutla bekerjasama dengan SSFFMP. BICA mulai 

diterbitkan pada bulan Januari 2006. Sejak Juli 2007, BICA mulai 

Publikasi Terkait : Ekstensi Sistem Analisa Ancaman Kebakaran untuk ArcView 

GIS 3.x. Panduan bagi Pengguna dan Administrator

Publikasi Terkait : Manual Sistem Informasi Spasial Kebakaran (SISKe versi 1.1)

2.1.6. Sistem Informasi Spasial Kebakaran (SISKe)

2.1.7. Penyebaran Informasi Kebakaran

Tampilan aplikasi  
SISKe versi 1.1 untuk 

pengolahan data hotspot 
dan informasi peringatan 

dini kebakaran
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dikemas dan diedit oleh pihak Stasiun Klimatologi Kenten.  Dinas Kehutanan tetap 

mendukung dengan menyuplai berita terkait dengan penyebaran hotspot. BICA 

disebarluaskan di tingkat kabupaten, provinsi dan bahkan nasional. 

Buletin SIKLAH Kabupaten

Buletin SIKLAH diterbitkan dan disebarluaskan oleh 

Gugus Tugas SIKLAH OKI dan Gugus Tugas 

Penanggulangan Kebakaran MUBA yang dimulai sejak 

musim kemarau tahun 2006. Informasi yang disebarkan 

pada dasarnya tidak terlalu jauh berbeda, namun khusus 

untuk wilayah kabupaten masing-masing. Demikian pula 

dengan informasi peringatan dini di OKI menggunakan 

data dari pos cuaca dari kota Kayuagung, sehingga lebih 

bersifat lokal. Dengan adanya Manggala Agni, diharapkan 

kerjasama dengan Gugus Tugas SIKLAH untuk 

pemanfaatan dan penyebarluasan data Stasiun Cuaca   

Otomatis dan SPBK.

Web GIS 

WebGIS merupakan salah satu fitur di situs SSFFMP yang memungkinkan 

pengguna melakukan overlay data hotspot ke dalam peta Sumatera Selatan. 

Pengembangan WebGIS didorong oleh perlunya penyajian informasi hotspot 

secara cepat dan aktual. Dengan menyediakan peta dasar dan peta tematik 

Sumatera Selatan lainnya, pengguna dapat memiliki informasi yang lebih banyak 

untuk keperluan analisa lanjutan. Peta dasar yang disediakan antara lain: batas 

administrasi, jalan, sungai, dan kota. Sedangkan peta tematik yang disediakan 

meliputi, daerah rawan kebakaran, kawasan hutan, areal berhutan, batas 

perkebunan, RTRWP, penyebaran regu desa dan Manggala Agni.

Radio Komunitas

Pengembangan radio komunitas (rakom) di desa dapat meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat, melalui informasi-informasi aktual terkait dengan 

kepentingan pembangunan desa serta pendidikan masyarakat. Sebagai sebuah 

media, rakom memiliki potensi yang tinggi di dalam mendukung upaya penyebaran 

informasi kebakaran serta peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya 

kebakaran. Beberapa informasi kebakaran yang mungkin dapat dimasukkan ke 

dalam program siaran rakom meliputi informasi mengenai sistem peringkat bahaya 

kebakaran yang didasari atas perhitungan data cuaca, informasi mengenai lokasi 

atau kejadian kebakaran hutan dan lahan, status siaga, dampak negatif kebakaran 

yang ditimbulkan serta himbauan-himbauan terkait dengan penggunaan api dan 

pencegahan kebakaran. 

Situs Terkait : www.ssffmp.or.id/fis 
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2.1.8. Pembentukan Kelembagaan SIKLAH
Pengembangan kelembagaan merupakan dasar utama untuk menjamin agar 

sistem yang dikembangkan dapat diterapkan. Selama ini pengembangan 

kelembagaan hanya difokuskan di tingkat provinsi, sehingga sangatlah penting 

untuk mengembangkannya juga di tingkat kabupaten, mengingat lokasi kebakaran 

yang lebih dekat dengan kabupaten. Ketiga kabupaten prioritas melalui masing-

masing Pokja 2 Multi Stakeholder Forum, difasilitasi untuk menyusun konsep 

kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan kabupaten. 

Gugus Tugas SIKLAH OKI

Gugus Tugas SIKLAH OKI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKI No 

135/KEP/KEHUT-MSF/2005 tentang Pembentukan Gugus Tugas Sistem Informasi 

Kebakaran Lahan dan Hutan (SIKLAH) Kabupaten OKI pada tanggal 15 Juni 2005. 

Di dalam gugus tugas tersebut, posisi Penanggung Jawab diberikan kepada Ketua 

MSF dan Pengarah adalah Sekretaris MSF/Kepala Dinas Kehutanan. Gugus tugas 

tersebut memiliki 3 bidang, yaitu Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, 

Bidang Koordinasi dan Penyebaran Informasi, serta Bidang Monitoring dan 

Dokumentasi. 

Gugus Tugas SIKLAH Banyuasin

Lembaga SIKLAH Kabupaten Banyuasin ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Bupati Banyuasin No.371 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Pengelola 

Sistem Informasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 

Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Juni 2006. Struktur Lembaga SIKLAH, 

Penanggung  Jawab dijabat oleh Ketua MSF, Koordinator oleh Koordinator Pokja II 

MSF, dan Sekretariat oleh DinasKesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan Bidang-

bidang terdiri dari Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Dokumentasi Data, 

Bidang Koordinasi dan Penyebaran Data serta Bidang Monitoring dan Evaluasi 

Data.

Gugus Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan MUBA

SK Bupati MUBA No 782 tahun 2006 tentang Pembentukan Gugus Tugas 

Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan Kabupaten MUBA disyahkan pada tanggal 

4 September 2006. Di dalam struktur gugus tugas tersebut, Bupati MUBA sebagai 

Ketua Umum dan Kepala Dinas Kehutanan sebagai Ketua Harian yang 

membawahi 4 bidang yaitu Bidang Pencegahan, Bidang Informasi dan Monitoring, 

Bidang Pemadaman, dan Bidang Yustisi. Tiap bidang diisi oleh berbagai instansi 

terkait.



13

2.1.9. Pengembangan Kapasitas Mitra Kerja

2.1.10. Dokumentasi Sistem Aplikasi

Berbagai pelatihan teknis terkait dengan sistem informasi kebakaran dan sistem 

informasi geografis telah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pihak 

mitra dari berbagai lembaga baik pemerintah, LSM, universitas, swasta maupun 

masyarakat desa. Studi banding dilaksanakan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih luas kepada stakeholder mengenai sistem yang diterapkan di tempat 

lain. Bantuan hardware dan software juga diberikan untuk meningkatkan 

kemampuan stakeholder di dalam penerapan sistem informasi kebakaran.

Dokumentasi sistem dilakukan sebagai salah satu exit strategy untuk menjamin 

keberlanjutan penerapan sistem. Pendokumentasian tersebut tidak hanya 

bermanfaat untuk pembentukan operator atau manajer baru, tetapi juga berguna 

bagi operator yang ada untuk menerapkan komponen yang belum diterapkan lebih 

lanjut. Beberapa manual dan publikasi disusun untuk membantu stakeholder 

sebagai arahan lanjutan (lihat bagian 3.1.2 untuk daftar publikasi).
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2.2 Kesimpulan dan Saran                                                                                 

Sistem Informasi Kebakaran Lahan dan Hutan (SIK) meliputi upaya pengumpulan, 

pengolahan dan penyediaan informasi terkait dengan informasi peringatan dini, 

pemantauan kebakaran serta penilaian dampak kebakaran yang bertujuan untuk 

mendukung upaya pencegahan, pemadaman serta penanganan pasca kebakaran 

agar lebih efektif dan efisien. 

Berbagai komponen yang merupakan bagian dari SIK telah dikembangkan dan 

diambil alih oleh pihak mitra proyek. Khususnya komponen sistem peringatan dini 

dan pemantauan dan analisa hotspot. Selain pengembangan dan aplikasi konsep 

SIK, juga telah dikembangkan software SISKe dan SAAK untuk memudahkan 

pihak mitra di dalam menerapkan upaya pemantauan kebakaran maupun 

perbaharuan peta-peta Sistem Analisa Ancaman Kebakaran. 

Pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik melalui 

pelatihan, studi banding, workshop sosialisasi serta pemberian bantuan peralatan 

kepada mitra-mitra terkait. Pembentukan kelembagaan juga difasilitasi untuk 

menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan anggaran dan 

staf pelaksana. 

Namun demikian beberapa komponen yang memerlukan keahlian yang lebih 

khusus, masih belum dapat seluruhnya diterapkan oleh pihak mitra. Hal ini 

disebabkan karena peran dan tanggung jawab yang belum maksimal di instansi 

mitra, terkait dengan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara 

menyeluruh. Sebagian besar operator yang dilatih menyatakan apa yang dia 

kerjakan sangat tergantung dari instruksi atasan, sehingga seringkali upaya 

penerapan SIK di kabupaten sering terhambat karena tidak adanya dukungan 

kebijakan. Hal ini menjelaskan bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan 

masih belum menjadi prioritas di dalam kegiatan instansi pemerintah kabupaten, 

yang terlihat juga dari minimnya anggaran yang dikeluarkan. Karenanya 

pengembangan kelembagaan yang tepat sangatlah penting.

Selain upaya pengembangan kapasitas dan kelembagaan, salah satu upaya 

strategi keluar (exit strategy) untuk menjamin keberlanjutan program kerja yang 

dilaksanakan adalah dengan pendokumentasian sistem aplikasi yang telah 

dikembangkan. Selain sangat berguna untuk pengkaderan operator-operator baru, 

dokumentasi aplikasi juga bermanfaat bagi operator yang bertugas untuk 

mengembangkan lebih jauh lagi komponen-komponen yang belum sempat 

diterapkan, sehingga aplikasi SIK dapat dilaksanakan secara menyeluruh. 
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Saran

Pengembangan kelembagaan merupakan komponen yang sangat penting di 

dalam pengembangan sistem pengendalian kebakaran. Kelembagaan Ad-Hoc 

telah terbukti sulit diterapkan oleh instansi-instansi di Indonesia. Karenanya 

diperlukan instansi khusus yang lebih operasional dan memiliki kewenangan dan 

tanggung jawab yang lebih luas (mencakup kawasan hutan dan lahan serta tidak 

hanya fokus di upaya pemadaman) dan memiliki tingkat eselon yang tinggi 

sehingga memiliki kemampuan untuk menerapkan sistem komando dan koordinasi 

dengan pihak-pihak terkait lainnya. 

Jika komponen-komponen di dalam sistem pengendalian kebakaran yang 

terintegrasi (meliputi: pencegahan, pemadaman, restorasi serta yustisi kebakaran 

hutan dan lahan) berjalan secara komprehensif dan simultan, maka secara 

otomatis SIK akan menjadi tulang punggung yang diperlukan oleh komponen-

komponen tersebut di dalam penyediaan data dan informasi untuk perencanaan 

strategis berdasarkan informasi yang aktual dan akurat.

Selain itu, kebakaran di Indonesia sebagian besar terjadi di lahan gambut dan 

hutan rawa gambut yang terdegradasi. Karenanya segala upaya pengendalian, 

rehabilitasi serta yustisi kebakaran perlu difokuskan di daerah lahan dan hutan 

gambut yang terdegradasi. Hal ini sangat penting mengingat terbatasnya 

sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki oleh sebagian besar pemerintah 

daerah di Indonesia. Termasuk di bidang hukum atau yustisi, seringkali kontroversi 

pembakaran oleh masyarakat menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. 

Pembakaran lahan untuk ladang oleh masyarakat sering kali tidak berdampak 

besar, mengingat relatif dalam skala kecil dan terkendali. Namun tidak demikian 

dengan pembakaran lahan di daerah gambut, walaupun oleh masyarakat. Budaya 

pembukaan lahan menggunakan api yang menggunakan kearifan lokal hanya 

terjadi di daerah lahan kering, tidak di lahan gambut. 
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3.  INFORMASI TAMBAHAN DAN 
LAMPIRAN

3.1. Produk dan Dokumen Tersedia   

3.1.1. Software 

3.1.2. Publikasi

3.1.3. Poster

3.1.4. Laporan STE

                                                                              

1. Sistem Informasi Spasial Kebakakaran (SISKe) ver 1.1

2. Sistem Analisa Ancaman Kebakaran (SAAK) Extension untuk ArcView 3.x

1. Panduan Pengumpulan Informasi Kebakaran melalui Internet

2. Manual Aplikasi ArcView untuk Pengolahan Data Hotspot

3. Manual Penggunaan GPS 12 XL

4. Manual Data Cuaca, KBDI dan SPBK

5. Manual Sistem Analisa Ancaman Kebakaran (SAAK)

6. Manual Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran 

7. Manual Pemetaan Areal Bekas Terbakar

8. Manual Sistem Informasi Spasial Kebakaran (SISKe)

9. Statistik Kebakaran Hutan dan Lahan Sumsel 

10. Bulletin Info Cuaca dan Api

1. Sistem Informasi Kebakaran (Indonesia/Inggris)

2. Pemantauan Hotspot (Indonesia)

3. Sistem Analisa Ancaman Kebakaran (Indonesia/Inggris)

4. Kebakaran di Lahan Gambut Sumsel (Indonesia/Inggris)

1.    A Fire Information System for South Sumatra: Stakeholder Analysis and Draft 
concepts (Anja Hoffmann, 2004)

2. Pembangunan Spatial Database Tutupan Lahan pada Tiga Kabupaten 
Prioritas di Propinsi Sumatera Selatan (Farid Siregar, 2004)

3. Expansion of a spatial database and production of digital maps concerning land 
cover/land use and land units in the three priority districts (Florian Siegert, 
2004)

4. Development of Fire Threat Analysis for South Sumatra (Gernot Ruecker 2005)

5. Pengembangan Sistem Distribusi Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Edy 
Marbyanto, 2005)

6. Pengembangan Kapasitas Stakeholder di dalam Sistem Informasi Kebakaran 
(Lenny Christy, 2005)

7. Pengembangan Database GPS (Agus Salim, 2006)

8. Developing Fire Threat Analysis for South Sumatra - Part II (GernotRuecker, 
2006)



3.2. Lampiran 
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SSFFMP South Sumatra Forest Fire Management Project

Jl. Jend. Sudirman No. 2837 KM 3,5
Palembang 30129, Sumatra, Indonesia

Telp: (62) 711-377 821                                        Fax: (62) 711-353 176
e-mail: ssffmp.eu@telkom.net                      Website: www.ssffmp.or.id

South Sumatra Forest Fire
Management Project

SSFFMP

Ringkasan Laporan-laporan 

Pencapaian Hasil Kegiatan : 

B1: IKHTISAR / RINGKASAN

B2: SISTEM INFORMASI KEBAKARAN

B3: PENGEMBANGAN KAPASITAS, 

PENYADARTAHUAN DAN 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN

B4: PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN 

DESA

B5: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

B6: PENGENDALIAN KEBAKARAN 

B7: GENDER

E8: PERAN SERTA LSM 

B9: MONITORING DAMPAK
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