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PREFACE 
 
The South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) is a technical co-
operation project jointly funded, in terms of the financing memorandum 
IDN/RELEX/1999/0103, by the European Commission and by the Government of the 
Republic of Indonesia through the Ministry of Forestry (MoF). 
 
This report has been completed in accordance with the project Overall Work Plan 
(OWP) and 
 
in part fulfillment of Activity 4.1, “Provide support to the relevant agencies to receive, 
process and interpret fire location data and develop a fire early warning system and to 
manage an appropriately detailed database.” 
 
to achieve Result 4 “Government and non-government organizations supported to 
establish systems to monitor the impact of improved fire management on the 
environment and people (gender-issues, livelihood, income, etc.), and the results of 
the work placed in the public domain.” 
 
to realise the five-year project purpose, which is “Aid and facilitate the establishment 
of a coordinated system of fire management at province, district, sub district and 
village level throughout South Sumatra province in which all involved stakeholders, 
including the private sector, work together to reduce the negative impact of fire on the 
natural and social environment.” 
 
This report has been prepared with financial assistance from the Commission of the 
European Communities. The opinions, views and recommendations expressed are 
those of the author and in no way reflect the official opinion of the Commission. 
 
The report has been prepared by: 

• Lenny Christy 
 
The report is acknowledge and approved for circulation by the Project Co-Directors 
when duly signed below. 
 
 
Palembang, 23 December 2004 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ir. Dodi Supriadi     Dr. Karl-Heinz Steinmann 
National Co-Director     EU Co-Director 
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Executive Summary 
 

Land and forest fire information system is an important component for an effective 

land and forest fire management. There are many efforts have been made to develop 

an early warning system and land and forest fire monitoring using sophisticated 

technologies, but still, there is no guarantee that the information related to land and 

forest fire can be distributed to the local level and easy to understand and interprate by 

them. 

  

Regarding to this matter, therefore the South Sumatra Forest Fire Management Project 

(SSFFMP) put efforts to develop the related parties capacity in the Province and 

District level to collect, process and distribute the information related to land and 

forest fire in an effective and efficient way. 

 

The capacity development of the related parties conducted through an on the job 

training in their institutions in the Province and Disctrict level. There were three 

priority Districts that planned to be trained (Banyuasin, Ogan Komering Ilir and Musi 

Banyuasin), but only one District accomplished (Banyuasin). The other two Districts 

were not ready to carry out this activity. 

 

Currently at the National level, a South East Asia Fire Danger Rating System 

(SEAFDRS) is developed by a cooperation among Badan Meteorologi dan Geofisika 

(BMG), Departemen Kehutanan (Dephut) and Badan Pengkajian Penerapan 

Teknologi (BPPT), supported by SEAFDRS – CIDA Project. The information 

produced by this system is available through internet. But the informatin is only 

suitable for a global situation. The detail information is not available due to the lack 

of weather information needed to calculate the SEAFDRS.  

 

The other alternative to have Fire Danger information which suitable for local 

situation is with the use of Keetch-Byram Drought Index (KBDI). One should 

consider to utilize this system since the calculation of KBDI is very simple and 

requires less data than SEAFDRS. KBDI could be an option for a temporary solution 

as long as there is still no detail SEAFDRS information available for local level. 
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In order to have an information system implemented and run as an operational 

activity, it is important to have a solid institutionalization, an information coordination 

and distribution mechanism, a form of information which can be reached and 

unaderstood at the local level and of course an appropriate budget. A key to fulfill 

theese requirements is the commitment of Province and Disctrict Government and the 

Project should motivate and support the process. 
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Ringkasan Eksekutif 
 

Sistem informasi kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu komponen penting 

dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang efektif. Dewasa ini telah banyak 

usaha yang dilakukan untuk mengembangkan sistem peringatan dini dan pemantauan 

kebakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan teknologi canggih. Namun 

sayangnya belum ada jaminan bahwa informasi yang terkait dengan masalah 

kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat didistribusikan sampai ke tingkat lokal dan 

dapat dimengerti serta diinterpretasikan dengan mudah. 

 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka South Sumatra Forest Fire Management 

Project (SSFFMP) berusaha untuk mengembangkan kapasitas pihak-pihak yang 

terkait di tingkat Propinsi dan Kabupaten untuk mengumpulkan, mengolah dan 

mendistribusikan informasi yang berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan 

dengan cara yang efektif dan efisien. 

 

Pengembangan kapasitas pihak-pihak yang terkait tersebut dilakukan melalui 

pelatihan “on the job”, langsung di kantor instansi yang terkait di tingkat Propinsi dan 

Kabupaten yang diikuti oleh Instansi terkait. Dari 3 (tiga) Kabupaten yang 

direncanakan akan dilaksanakan pelatihan, hanya terealisasi 1 (satu) Kabupaten saja, 

yaitu Banyuasin. Hal ini disebabkan karena belum siapnya 2 (dua) Kabupaten yang 

lainnya (Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin). 

 

Saat ini di tingkat nasional telah dikembangkan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran 

(SPBK) yang merupakan kerjasama antara Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 

serta Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Informasi yang dihasilkan 

dapat diperoleh melalui internet, namun sifatnya sangat global. Saat ini belum tersedia 

informasi yang lebih detail karena keterbatasan data yang tersedia untuk menghitung 

SPBK ini.  

 

Kemungkinan lain sebagai solusi sementara untuk mengetahui Peringkat Bahaya 

Kebakaran untuk tingkat lokal adalah dengan menggunakan perhitungan Keetch-

Byram Drought Index (KBDI). Hal ini patut dipertimbangkan karena perhitungan 
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KBDI sangat sederhana dan hanya memerlukan data yang lebih sedikit dibandingkan 

SPBK. KBDI dapat dijadikan solusi sementara selama belum tersedianya informasi 

SPBK untuk tingkat lokal. 

 

Agar Sistem Informasi dapat diimplementasikan dan berjalan secara operasional, 

maka diperlukan adanya kelembagaan yang solid, mekanisme koordinasi dan 

distribusi informasi, bentuk informasi yang dapat dijangkau dan dimengerti sampai ke 

tingkat lokal, serta anggaran yang memadai. Kunci dari semuanya ini adalah 

komitmen Pemerintah Daerah. Adapun fungsi dari Proyek adalah sebagai pendorong 

dan pendukung proses. 



South Sumatra Forest Fire Management Project 

 1

1. Pendahuluan 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu peristiwa yang terjadi hampir setiap 

musim kering di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran ini 

menyebabkan dampak negatif baik dari sisi ekologis, ekonomis, sosial dan kesehatan. 

Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan bahkan akan menjadi lebih besar lagi bila 

terjadi kebakaran besar pada musim kering yang berkepanjangan, yang biasanya 

terjadi setiap 3-5 tahun sekali. 

 

Bertolak dari kejadian-kejadian kebakaran tersebut, saat ini telah banyak pihak yang 

mengembangkan informasi yang terkait dengan masalah kebakaran hutan dan lahan 

dengan tujuan untuk memastikan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

Di Propinsi Sumatera Selatan, Uni Eropa mengembangkan South Sumatra Forest Fire 

Management Project (SSFFMP) sebagai tindak lanjut dari proyek sebelumnya, yaitu 

Forest Fire Prevention and Control Project (FFPCP) yang dikembangkan pada tahun 1995 

dan berakhir pada tahun 2001. SSFFMP bertujuan untuk membantu Pemerintah Propinsi 

Sumatera Selatan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Proyek ini 

direncanakan akan berjalan selama 5 tahun (2003- 2008). 

 

Dalam implementasi proyek, Sistem Informasi Kebakaran merupakan salah satu 

komponen penting yang dikembangkan untuk menunjang pengelolaan kebakaran 

hutan dan lahan yang efektif dan efisien. Pengembangan Sistem Informasi Kebakaran 

dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, beberapa diantaranya adalah 

dengan sosialisasi, lokakarya, pendampingan, diskusi dan pelatihan “on the job” untuk 

instansi tingkat Kabupaten, khususnya di tiga Kabupaten yang menjadi prioritas Proyek, 

yaitu, Banyuasi, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (MUBA). 
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1.2. Tujuan 

 

Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan ini secara umum adalah untuk membangun 

kapasitas pihak-pihak terkait di tingkat Propinsi dan Kabupaten. Adapun tujuan 

khususnya adalah: 

• Melakukan penilaian akan kebutuhan terhadap Penilaian Peringkat Bahaya 

Kebakaran (Fire Danger Rating) di tingkat Propinsi dan Kabupaten. 

• Memberikan pelatihan “on the job” mengenai aplikasi serta penyebaran FDR untuk 

BMG dan pihak-pihak terkait. 

• Meningkatkan kapasitas pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan, memproses dan 

mendistribusikan infromasi yang terkait dengan kebakaran melalui pelatihan. 
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2. Pelatihan “on the job” Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan 
Lahan 

 

Pelatihan “on the job” untuk ketiga Kabupaten prioritas (Banyuasin, Ogan Komering Ilir 

dan Musi Banyuasin) dikoordinasikan melalui MSF (Multi Stakeholder Forum) di masing-

masing Kabupaten. Lokasi dan peserta juga ditentukan melalui MSF tersebut. 

 

2.1. Kabupaten Banyuasin 

 

Di Kabupaten Banyuasin, pelatihan dilaksanakan di Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas), Pangkalan Balai. Pelatihan dilaksanakan 

selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 7 – 9 Desember 2004. Pelatihan tersebut dihadiri oleh 

7 (tujuh) orang peserta, yaitu: 

 
No. Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis 

Kelamin Instansi Jabatan 

1. Normaliaty Fithri Palembang, 27 
September 1975 

Perempuan Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Perlindunga Masyarakat 
Kab. Banyuasin 

Operator 
Komputer 

2. Deni Aryanto, ST. Palembang, 14 Juni 
1977 

Laki-laki Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Perlindunga Masyarakat 
Kab. Banyuasin 

Crew Unit 
Mobil PBK 

3. Radian Indmar, 
SH. 

Palembang, 20 
Maret 1975 

Laki-laki Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Perlindunga Masyarakat 
Kab. Banyuasin 

Crew Tim Unit 
PBK 

4. Rody Novear 
Verry, S.Hut. 

Palembang, 5 
Agustus 1976 

Laki-laki Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kab.Banyuasin 

Staf Seksi 
Pembinaan 

5. Fitrizal, SP. Palembang, 23 April 
1961 

Laki-laki Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kab.Banyuasin 

Staf 
Kelembagaan 

6. Ahmadi Seterio, 16 
September 1984 

Laki-laki Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Perlindunga Masyarakat 
Kab. Banyuasin 

Operator 
Komputer 

7. Herman Iswandi Pangkalan Balai, 4 
Agustus, 1982 

Laki-laki Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Perlindunga Masyarakat 
Kab. Banyuasin 

Operator 
Komputer 

 
Tabel 2.1. Daftar Peserta Pelatihan ”on the job” Sistem Informasi Kebakaran Kabupaten Banyuasin. 
 
 

Dua orang peserta diantaranya, yaitu Normaliaty Fithri dan Radian Indmar, SH., telah 

pernah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Kebakaran sebelumnya yang dilaksanakan 
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oleh SSFFMP pada akhir bulan Oktober 2003 yang dihadiri oleh kurang lebih 26 peserta 

dari berbagai instansi terkait di tingkat Propinsi maupun Kabupaten. 

Metode yang digunakan dalam penyampaian teori adalah langsung mengumpulkan, 

mengolah dan membuat output dari data riil di internet, serta pembahasan dan diskusi 

mengenai manfaat, interpretasi dan penyebaran informasi dari dan ke berbagai 

tingkatan, yaitu dari tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten secara dua arah. Materi 

yang sampaikan antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabel 2.2. Daftar Peserta Pelatihan ”on the job” Sistem Informasi Kebakaran Kabupaten Banyuasin. 
 

 

Materi tersebut disampaikan oleh: 

• Solichin, GIS Specialist, SSFFMP 

• Lenny Christy, Short Term Consultant SSFFMP 

Hari Waktu Materi Metode
I 90' Pengenalan Hardw are & Softw are Komputer - Ceramah

- cara kerja komputer - Tanya jaw ab
- alat-alat input, proses, output - Praktek

90' Pengenalan Internet - Ceramah
- definisi internet - Tanya jaw ab
- membuat dial-up - Praktek
- brow ser - Diskusi
- dow nload data hotspot & FDR
- email
- Search Engine
- antivirus

45' Pengenalan Struktur Dasar ArcView  3.2 (1) - Ceramah
- Instalasi Perangkat Lunak ArcView  3.2 - Tanya jaw ab
- Project, View , Layout, Table, Script, Chart

90' Pengenalan ArcView  3.2 (2) - Ceramah
- Penjelasan Fungsi-fungsi Menu, Button dan Tool - Tanya jaw ab
- Setting Project View - Praktek

60' Pengenalan ArcView  3.2 (3) - Ceramah
- Mengedit Tabel - Tanya jaw ab

- Praktek
II 15' Review  hari I - Ceramah

Pengenalan ArcView  3.2 (4) - Praktek
135' - Pengolahan Data Hotspot - Diskusi
90' - Geoprosessing (merge, clip, union, intersect, join table)
90' - Query
45' - Layout

III 15' Review  hari I - Ceramah
Pengenalan ArcView  3.2 (4) - Praktek

45' - Lanjutan Layout - Diskusi
45' Diskusi format penyajian informasi
45' Pengenalan GPS
135' Praktek Penggunaan GPS
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Secara umum pelatihan berjalan lancar. Peserta cukup antusias selama mengikuti 

pelatihan. Kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan on the job training 

adalah seringnya tidak ada aliran listrik dengan waktu yang cukup lama, sehingga 

peralatan komputer tidak dapat digunakan untuk pelatihan. Hal ini terjadi pada siang 

hari pelatihan hari kedua dan selama pagi hari pelatihan hari ketiga. Untuk mengisi 

waktu dimana tidak ada aliran aliran listrik,  instruktur menggunakan laptop (daya dari 

baterei)  dan berdiskusi dengan peserta pelatihan. 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Pengenalan Komputer        Gambar 2.2. Pengenalan Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3. Pengenalan ArcView         Gambar 2.4. Pengenalan GPS 
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2.2. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

 

Berdasarkan koordinasi dengan Multi Stakeholder Forum (MSF) dan surat balasan dari 

Sekretaris Msf Nomor 473/D. Kehut/2004,  pelatihan on the job Sistem Informasi 

Kebakaran dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir 

pada tanggal 14 – 16 Desember 2004. Dan nama-nama peserta yang akan mengikuti 

pelatihan adalah sebagai berikut: 
No. Nama Jabatan Instansi 

1. Susilo Hartono, S.Hut. Anggota Sekretaris Msf Dishut OKI 

2. Edi Warsah, SP. Anggota Pokja II Dishut OKI 

3. Hariri Thamrin Anggota Sekretaris Msf Dishut OKI 

4. Junaidi, SP. Anggota Pokja II Kantor Linmas OKI 

5. Ir. Ramla Anggota Sekretaris Msf Kantor Pertambangan 

Energi dan Lingkungan 

Hidup 

6. Asril As, at Anggota Pokja II LSM 

 
Tabel 2.3. Daftar Peserta Pelatihan Dari MSF Kabupaten OKI. 
 

Rencana materi pelatihan yang akan disampaikan sama dengan tabel 2.2. Namun 

pelaksanaan pelatihan on the job hanya dilaksanakan pada hari pertama sampai 

sekitar pukul 14:00 WIB dan tim dari SSFFMP memutuskan untuk menghentikan pelatihan. 

Hal ini disebabkan karena Kabupaten OKI terkesan belum siap untuk menerima 

pelatihan dan tidak menunjukan keseriusan dalam melaksanakan/mengikuti pelatihan 

on the job. Hal ini dapat dilihat dari Peserta yang harus dikumpulkan/dipanggil terlebih 

dahulu, sehingga pelatihan baru dapat dimulai pada pukul 10:30 dan baru dihadiri oleh 

4 orang peserta. Namun 3 peserta dari mereka ternyata tidak sesuai dengan nama-

nama peserta yang dikirimkan kepada SSFFMP. Di samping itu mereka terkesan bingung 

karena baru dihubungi secara mendadak saat itu juga untuk mengikuti pelatihan. Belum 

lagi saat pelatihan berlangsung, peserta sering keluar masuk ruangan baik karena 

dipanggil maupun karena keinginan sendiri, sehingga mengganggu kelancaran 

jalannya pelatihan secara umum. 

 

Setelah istirahat siang, peserta juga terlambat sekitar 1 jam dari waktu yang telah 

disepakati, dan saat ini barulah Bpk. Ir. Ramla bergabung. Menurut beliau, ia baru 

diberitahu akan adanya pelatihan. Meskipun beliau antusias ingin mengikuti pelatihan, 

namun terpaksa pelatihan dihentikan karena dari 3 (tiga) orang peserta yang mengikuti 
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pelatihan pada siang hari, hanya Bpk. Ir. Ramlan Tamin yang tersisa (hanya 1 orang saja 

pada pukul 14:00). 

 

Tabel di bawah ini adalah keseluruhan nama-nama peserta yang mengikuti pelatihan 

(tidak ada yang secara penuh mengikuti pelatihan): 

No. Nama Jabatan Instansi 

1. Sumarni Operator Dishut OKI 

2. Sudarti Operator Dishut OKI 

3. Wanto, SP. Staff Dishut OKI 

4. Susilo Hartono, S.Hut Anggota Sekretaris Msf Dishut OKI 

5. Ir. Ramla Anggota Sekretaris Msf Kantor Pertambangan 

Energi dan Lingkungan 

Hidup 

6. Asril As, at Anggota Pokja II LSM 

 

Tabel 2.4. Daftar Peserta Pelatihan on the job Sistem Informasi Kebakaran Kabupaten OKI. 
 
 

2.3. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 

 

Pelatihan on the job Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Musi 

Banyuasin sedianya direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Desember 

2004. Namun rencana pelatihan ditunda sampai tahun 2005 karena Kabupaten Muba 

belum siap untuk melaksanakan pelatihan on the job. 

 

 

2.4. Badan Meteorologi dan Geofisika Palembang 

 

Oleh karena ditundanya pelatihan di Kabupaten OKI dan Muba, maka pelatihan GIS 

dan Sistem Informasi Kebakaran (fokus untuk Peringkat Bahaya/ Fire Danger Rating) 

dapat dilaksanakan di Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Alasan 

dilaksanakannya pelatihan untuk BMG adalah karena instansi ini yang berwenang 

menangani masalah data cuaca dan meteorologi. Oleh karena itu sangat besar 

peranannya dalam masalah FDR. 
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Pelatihan di Kantor BMG Kenten, Palembang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Tahap 

pertama adalah pengenalan mengenai SIG (Sistem Informasi Geografis) dilaksanakan 

pada tanggal 15 – 17 Desember 2004, masing-masing selama kurang lebih 3 (tiga) jam. 

Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu tugas operasional harian dari BMG tersebut. 

Untuk pelatihan SIG ini, Bpk. Firman, staff Intag Dinas Kehutana Prop. Sumsel selaku 

counterpart GIS Proyek SSFFMP juga berpartisipasi sebagai instruktur. Tahap yang kedua 

adalah pelatihan FDR dimana yang dibahas adalah KBDI (Keetch-Byram Index) dan 

FDRS Canada (Fire Danger Rating System). Pelatihan FDR dilaksanakan pada tanggal 20 

Desember 2004 di Kantor SSFFMP. 

 

Sebelumnya, staff BMG telah pernah mendapatkan pelatihan KBDI dan FDRS. Saat ini 

BMG Kenten telah melakukan perhitungan KBDI untuk wilayah Palembang. 

 

Staff BMG yang mengikuti Pelatihan SIG antara lain: 
No. Nama Jabatan 

1. Ary Pulung Baskoro Prakirawan 

2. Muhammad Agung Fauzi Prakirawan 

3. Indra Purna, SP. Prakirawan 

4. Ir. Ishak Prakirawan 

5. Reslen Puadi Prakirawan 

6. Nandang Pangaribowo Observer 

 

Tabel 2.5. Daftar Peserta Pelatihan GIS untuk BMG. 
 

Sedangkan staff BMGyang mengikuti Pelatihan FDRS Canada (pengenalan): 
 
No. Nama Jabatan 

1. Ary Pulung Baskoro Prakirawan 

2. Muhammad Agung Fauzi Prakirawan 

3. Indra Purna, SP. Prakirawan 

 
Tabel 2.6. Daftar Peserta Pelatihan FDRS untuk BMG. 
 
 

Secara umum, meskipun durasi pelatihan tidak terlalu panjang, namun pelatihan 

berjalan dengan lancar dan peserta antusias dan sangat tertarik mengikuti proses 

pelatihan.  Khususnya untuk aplikasi perangkat lunak ArcView, BMG Kenten sudah 

menggunakan aplikasi tersebut walaupun hanya terbatas untuk menampilkan lokasi-

lokasi stasiun cuaca yang ada di Kabupaten-Kabupaten di Prop. Sumsel. Dalam waktu 
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dekat, mereka berencana untuk menggunakan perangkat lunak tersebut untuk analisis 

data yang lebih jauh lagi. 

 
Gambar 2.5. Pelatihan SIG di BMG Kenten  Gambar 2.6. Pelatihan FDRS & KBDI 

 

Pada pelatihan pengenalan FDRS, peserta mencoba langsung menghitung data cuaca  

Palembang dengan menggunakan Microsoft Excel yang telah dilengkapi dengan add-

in fungsi perhitungan FDRS. Modul dan add-in yang digunakan adalah dari South East 

Asia Fire Danger Rating System Project. 

 

3. Peringkat Bahaya Kebakaran / Fire Danger Rating (FDR) 
 

Pada prinsipnya, peringatan dini sebagai salah satu informasi dalam penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan. Di negara atau daerah yang telah 

cukup berkembang pengelolaan kebakaran hutan dan lahannya sangat 

mengandalkan Fire Danger Rating sebagai bagian dari pencegahan kebakaran. 

 

Secara umum instansi yang terkait dengan masalah kebakaran hutan dan lahan di 

Prop. Sumsel telah mengetahui bahwa untuk mencegah terjadinya kebakaran dan 

lahan, diperlukan suatu sistem peringatan dini. Namun mereka belum sampai tahap 

dimana informasi yang terkait dengan peringatan dini seperti Fire Danger Rating adalah 

merupakan suatu kebutuhan rutin. Kemungkinan hal ini disebabkan karena mereka 

masih terpaku bahwa masalah kebakaran hanya terkait dengan kegiatan 

penanggulangan kebakaran saja. 
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3.1 Keetch-Byram Drought Index (KBDI) 

 

Indeks Kekeringan Keech-Byram merupakan salah satu metode untuk mengukur tingkat 

bahaya kebakaran yang dikembangkan pada tahun 1968 di Florida, Amerika Serikat 

(Redhahari dkk. 2001). Secara umum indeks ini mengekspresikan kurangnya 

kelembaban tanah menurut kemungkinan maksimal kandungan kelembaban tanah, 

yang biasanya didefinisikan sebagai kapasitas lahan (Keetch & Byram, 1968). 

 

Indeks Kekeringan Keetch-Byram ini diadopsi oleh Proyek Integrated Forest Fire 

Management Project (IFFM – GTZ) untuk menghitung indeks kekeringan di Propinsi 

Kalimantan Timur pada tahun 1995. Sebagai tahap awal, perhitungan ditekankan pada 

kesederhanaan bentuk dan realistis untuk diterpakan pada kondisi lokal yang ada, 

dengan kemungkinan untuk terus dikembangkan pada masa yang akan datang. Hal ini 

sangat penting mengingat ketersediaan data yang ada di daerah, dimana biasanya 

data yang tersedia sangat minim dan hanya untuk daerah tertentu saja. 

 

Awalnya Indeks tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kekeringan pada daerah-

daerah di sepanjang tepi pantai antara Samarinda dan Balikpapan, namun kini telah 

berkembang untuk 6 (enam) titik di 6 (enam) Kabupaten Kota, yaitu Nunukan, Tarakan, 

Tanjung Redeb, Tanjung Selor, Balikapan dan Samarinda. Dari perhitungan yang telah 

diakukan, telah terbukti sesuai dengan kondisi yang terjadi (Redhahari dkk., 2001). 

Hingga saat ini Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Balikpapan masih terus 

melakukan perhitungan KBDI yang secara rutin dan diinformasikan ke Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (UPTD PKHL) Dinas Kehutanan 

Propinsi Kalimantan Timur, sebagai instansi yang bertugas untuk mengumpulkan dan 

menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan 

di Propinsi Kalimantan Timur. 

 

Dokumen manual untuk perhitungan KBDI ini telah pula tersedia untuk membantu pihak-

pihak yang ingin mengembangkannya. 
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3.2 South East Asia Fire Danger Rating System 

 

Sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran 

lahan dan hutan, maka pemerintah melalui program kerjasama antara BPPT, BMG dan 

Departemen Kehutanan telah secara aktif mengembangkan dan menerapkan Sistem 

Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK). Teknologi SPBK yang dierapkan di Indonesia 

diadaptasi dari Kanada. SPBK ini juga dikenal dengan Fire Danger Rating System (FDRS), 

sudah lebih dari 75 tahun dikembangkan dan telah dimanfaatkan oleh negara-negara 

maju dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan. Saat ini SPBK yang 

dikelola oleh BMG telah operasional dan dapat dilihat di 

http://www.bmg.go.id:8080/fdrs/index.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Indeks Cuaca Kebakaran dan Komponen Pendukungnya 
Sumber: Manual Pelatihan SPBK FDRS. 
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Definisi teknis SPBK adalah sistem peringatan dini untuk menduga tingkat bahaya 

kebakaran dan penyebarannya. Informasi SPBK diperoleh dengan mengintergrasikan 

antara hasil olahan data cuaca dengan data cuaca dengan data sebaran kelas 

bahan bakaran sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis kejadian 

kebakaran dan penyebarannya. 

 

Materi-materi untuk pelatihan SPBK baik untuk operator maupun pelatih sudah secara 

lengkap dikembangkan oleh proyek FDRS.  

 

3.3. Pembahasan 

 

Secara umum, instansi pemerintah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten memang 

menyadari bahwa diperlukan adanya suatu Sistem Informasi Kebakaran, dimana 

Peringkat Bahaya Kebakaran sebagai salah satu elemen di dalamnya yang dapat 

membantu upaya-upaya pencegahan dan kesiagaan kebakaran.  

 

Saat ini BMG Kenten telah melakukan perhitungan KBDI dari data cuaca kota 

Palembang selama 2 (dua) tahun terakhir. Pelatihan KBDI untuk staff BMG dilakukan 

secara informal oleh SSFFMP langsung di kantor BMG Kenten.  

 

Untuk SPBK, BMG Kenten juga akan mulai melakukan praktek perhitungan untuk data 

sehari-hari dan data yang dapat digunakan adalah data cuaca dari kota Palembang 

saja. Hal ini disebkan karena data cuaca yang lengkap yang dibutuhkan untuk 

melakukan perhitungan SPBK (temperatur, curah hujan, kelembaban relatif dan 

kecepatan angin) hanya tersedia di kota Palembang saja.  

 

Pada level nasional, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Departemen 

Kehutanan (Dephut), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan 

Meteologi dan Geofisika (BMG) untuk penerapan teknologi sistem peringkat bahaya 

kebakaran (SPBK) dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. 

Dimana tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi adalah sebagai berikut: 
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Departemen Kehutanan: 

• Penerapan SPBK dalam upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan di 

Indonesia. 

• Penyebaran informasi SPBK yang telah diinterpretasi untuk keperluan pengendalian 

kepada instansi terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat luas, melalui media 

elektronika dan atau media cetak. 

• Penyusunan dan penetapan Prosedur Pelaksanaan Baku (PBB) SPBK untuk panduan 

pengendalian kebakaran lahan dan hutan 

• Operasionalisasi SPBK dengan mengacu pada informasi tata guna lahan dan bahan 

bakaran 

• Penyelenggaraan pelatihan, workshop dan seminar sebagai sarana alih teknologi 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dephut. 

 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: 

• Penyusunan manual SPBK untuk pengoprasian sistem. 

• Penyempurnaan teknologi SPBK melalui kegiatan evaluasi, validasi dan verifikasi 

kajian Indeks Cuaca Kebakaran (ICK), bahan bakaran, metode integrasi dan 

metode terkait lainnya. 

• Penyelenggaraan pelatihan, workshop dan seminar sebagai sarana alih teknologi 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BPPT. 

 

Badan Meteorologi dan Geofisika 

• Operasionalisasi SPBK dengan mengacu pada pemanfaatan data cuaca harian. 

• Penyebaran informasi SPBK harian kepada instansi terkait, baik pemerintah, swasta 

dan masyarakat luas, melalui media elektronika dan atau media cetak. 

• Penyelenggaraan pelatihan, workshop dan seminar sebagai sarana alih teknologi 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BMG. 

 

Secara umum, kendala yang paling besar dalam melakukan perhitungan KBDI maupun 

SPBK adalah masalah ketersediaan data. Di Prop. Sumsel sebenarnya banyak tersebar 

stasiun-stasiun pengamat cuaca kerjasama antara BMG dengan beberapa intansi lain 

(umumnya pertanian), namun stasiun-stasiun tersebut hanya mengambil data curah 

hujan harian saja. Di samping itu, sebagian besar stasiun-stasiun tersebut alat-alatnya 

banyak yang mengalami kerusakan, belum lagi masalah ketidaktersediaan tenaga 

pengamat (operator) serta masalah alokasi dana yang sangat minim untuk operator, 
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sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) untuk satu tahun. Pada beberapa stasiun 

yang masih beroperasi, masalah distribusi data juga menjadi hal yang cukup serius untuk 

mendapatkan data yang aktual. Distribusi data cuaca ke BMG Kenten yang sedang 

berlangsung sekarang hanya setiap 1 bulan sekali melalui kartu pos. 

 

Masalah-masalah  tersebut juga jelas terlihat dari kunjungan ke stasiun pengamat cuaca 

yang dilakukan bersama 2 (dua) orang staff BMG Kenten untuk memonitor kondisi dan 

mengambil koordinat lokasi stasiun pengamat cuaca tersebut dengan GPS. Stasiun 

Penakar Curah hujan yang ada di Indralaya sudah ruasak selama kurang lebih 2 (dua) 

tahun terakhir, sehingga selama kurun waktu tersebut tidak ada kegiatan pengambilan 

data curah hujan. 

 
Gambar 3.2. Stasiun Pengamat Cuaca di Perkebunan Gambar 3.3. Sangkar Cuaca 

                 Tebu Cinta Manis 
 

Untuk stasiun pengamat cuaca yang terletak di perkebunan tebu Cinta Manis 

Kabupaten Ogan Komering Ilir, dari 3 (tiga) buah stasiun pengamat cuaca yang ada 

dimana salah satunya merupakan stasiun kerjasama dengan BMG, hanya 1 (satu) buah 

yang masih berjalan dengan baik dan didata secara rutin. Penyebab tidak berfungsinya 

kedua stasiun tersebut adalah rusaknya alat-alat, sehingga alat-alat yang masih 

berfungsi disatukan di sebuah stasiun pengamat cuaca. 
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Gambar 3.4. Sebaran Stasiun Pengamat Cuaca yang ada di Prop. Sumsel, baik yang merupakan 
milik BMG maupun kerjasama dengan Instansi lain. 

Sumber: SSFFMP. 

 

Pada Workshop Sosialisasi FDRS di Jakarta yang diselenggarakan oleh Dephut pada 

tanggal 16 Desember 2004, diinformasikan bahwa Dephut tahun ini akan mengadakan 

21 (dua puluh satu) Automatic Weather Station (AWS) di 5 Propinsi yang telah dibentuk 

Manggala Agni (unit pengendalian kebakaran hutan) di wilayah Taman Nasional  yang 

menjadi tanggung jawab BKSDA yang merupakan instansi langsung di bawah Dephut. 

Kelima Propinsi tersebut tidak termasuk Propinsi Sumsel. Namun ada kemungkinan 

nantinya di masa yang akan datang akan dibangun AWS di Prop. Sumsel. 

 

Mungkin yang cukup penting untuk dipertimbangkan adalah masalah operasionalisasi 

perhitungan SPBK. Apakah kedepannya nanti akan dilakukan oleh masing-masing 

daerah/Propinsi? Ataukah daerah hanya sebagai end-user saja? Hal ini menjadi penting 

untuk dipertimbangkan saat ini karena mengingat terbatasnya sumber daya di daerah, 

baik berupa infrastruktur stasiun cuaca (khususnya alat-alat untuk mengukur  temperatur, 

kelembaban relatif dan kecepatan angin) maupun sumber daya manusia serta alokasi 

dana operasionalnya. Selain itu, data yang ada di daerah juga adalah data yang 

dimiliki oleh BMG Pusat. Khusus untuk masalah sumber daya manusia, hal ini tidaklah 
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menjadi masalah yang cukup besar karena dapat diatasi melalui pelatihan, dan 

sebagai contoh di BMG Kenten Prop. Sumsel sudah tersedia tenaga-tenaga teknis yang 

sangat memadai. 

 

Kegiatan pemetaan daerah rawan kebakaran juga merupakan salah satu kegiatan 

yang penting dalam Sistem Informasi Kebakaran Huan dan Lahan. Sejauh ini kegiatan ini 

belum merupakan kegiatan rutin, karena kembali lagi, terbentur dengan masalah 

instansi manakah yang berwenang dan bertugas untuk melakukan kegiatan ini. Di 

Propinsi Sumsel, terdapat dua buah instansi yang cukup potensial. Yang pertama adalah 

Dinas Kehutanan. Instansi ini dianggap cukup potensial karena memiliki fasilitas 

teknologi, sumber daya manusia dan data yang diperlukan. Selain itu ada pula 

Bapedalda dimana peran pemantauan lingkungan berada pada instansi ini. 

 

Untuk kegiatan pemantauan titik panas atau hoptspot saat ini dilakukan oleh Dinas 

Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan. Data hotspot diambil melalui internet, yang 

kemudian dipetakan dan ditambah  dengan informasi tata guna lahan yang ada di 

Prop. Sumsel. Informasi ini kemudian disebarkan melalui situs internet, email dan surat 

kepada Gubernur dan instansi lingkup Kehutanan yang ada di Kabupaten. Sedangkan 

distribusi informasi ke tingkat Kecamatan masih belum dilaksanakan karena belum jelas 

instansi apa atau siapa yang bertanggung jawab menerima dan mendistribusikan ke 

tingkat desa/masyarakat, dan instansi apa atau siapa yang bertanggung jawab untuk 

menghimpun laporan-laporan dari tingkat desa/masyarakat untuk terus dilanjutkan ke 

tingkat Kabupaten dan seterusnya. 

 

Terkait dengan masalah ini, tahun lalu (2003), Proyek SSFFMP telah banyak melakukan 

kegiatan pengembangan kelembagaan (institusional development). Diskusi yang terus 

berkembang mengenai hal tersebut saat ini adalah ke arah penguatan kapasitas dari 

Instansi-Instansi yang ada yang terkait dengan masalah kebakaran hutan dan lahan 

melalui suatu wadah berupa Pusdal (Pusat Pengendalian). Pusdal ini diperlukan untuk 

mengembangkan kesepahaman bersama mengenai pembagian peran, tugas dan 

fungsi diantara stakeholder terkait. Di samping itu dapat dikembangkan mekanisme 

koordinasi diantara stakeholder tersebut. 

 

Apabila telah tercapai kesepahaman bersama akan pembagian peran, tugas dan 

fungsi diatara stakeholder kunci serta mekanisme koordinasi telah terbentuk, maka salah 
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satu masalah penting yang terkait dengan distribusi informasi kebakaran hutan dan 

lahan dapat dipecahkan. 
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4. Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

• Pelatihan mengenai Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan telah diinisiasikan 

oleh Proyek SSFFMP, namun masih perlu kesiapan dan komitmen dan dedikasi 

counterpart Proyek di Kabupaten, khususnya Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin 

untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Kebakaran. 

• 7 (tujuh) orang di Kabupaten Banyuasin, terdiri dari 5 (lima) orang staf kantor 

Kesbang Linmas dan 1 (satu) orang Staf Dinas Kehutanan (Dishut) telah mengikuti 

pelatihan Sistem Informasi Kebakaran dengan baik, kecuali 1 orang Staf Dishut, yaitu 

Bpk. Fitrizal, SP. yang tidak menghadiri keseluruhan pelatihan. 

• BMG Kenten merupakan instansi yang potensial khususnya dalam perhitungan 

Peringkat Bahaya Kebakaran (Fire Danger Rating), mengingat instansi inilah yang 

memiliki tupoksi dalam masalah pengelolaan data dan informasi mengenai cuaca. 

Secara khusus 3 (orang) dari staff BMG Kenten selain telah mengikuti pelatihan 

Sistem Informasi Geografi (SIG) juga telah mengikuti pelatihan perhitungan SPBK dan 

KBDI. 

• Data cuaca untuk Propinsi Sumsel, khususnya tiga Kabupaten yang menjadi prioritas 

Proyek SSFMP masih sangat minim, sehingga perhitungan KBDI maupun SPBK baru 

dapat dilakukan untuk Kota Palembang saja. 

• Departemen Kehutanan berencana untuk menbangun 20 buah AWS (sementara 

belum ada alokasi untuk Prop. Sumsel), kemungkinan dalam waktu dekat akan 

dibangun di Propinsi Sumsel juga. 

• Sudah ada inisiasi pengembangan kapasitas untuk stakeholder yang terkait dengan 

masalah Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan. 

 

 

Dari pembahasan dalam laporan ini, maka dapat direkomendasikan: 

• Identifikasi lebih lanjut mengenai instansi apa saja di tingkat Propinsi maupun 

Kabupaten (khususnya 3 Kabupaten yang menjadi prioritas Proyek) yang memang 

memiliki mandat untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Kebakaran, dan yang 

paling penting memiliki komitmen untuk itu. 
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• Setelah teridentifikasi, perlu dirancang mekanisme distribusi informasi dua arah yang 

menjangkau tingkat lokal, yang tentu saja melalui tenaga yang telah terlatih dalam 

memiliki keterampilan mengenai Informasi Kebakaran. 

• Dukungan lebih lanjut dari Proyek berupa Pelatihan penyegaran, pelatihan lanjutan 

untuk counterpart yang telah dilatih dan menunjukan motivasi serta komitmen 

dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Kebakaran. 

• Kajian lebih lanjut mengenai Sistem Penilaian Peringkat Kebakaran, terkait dengan 

masalah: 

o Apakah perlu Propinsi/Kabupaten menghitung sendiri SPBK? Mengingat 

data yang diperlukan untuk itu tidak tersedia di level lokal, dan informasi 

yang sama telah dihitung di tingkat Pusat dan tersedia di Internet. 

o Bagaimana dengan informasi yang sifatnya lebih lokal spesifik? Menginat 

informasi yang tersedia saat ini sifatnya sangat global dan tidak dapat 

mewakili kondisi yang ada di masing-masing Kabupaten. 

o Bagaimana dengan KBDI? Apakah dapat digunakan dan akurat untuk 

kondisi di Propinsi/Kabupaten di Prop. Sumsel? Apakah dapat digunakan 

sebagai informasi penunjang selama belum tersedianya informasi SPBK di 

tingakat lokal? Mengingat perhitungan KBDI cukup sederhana dan hanya 

membutuhkan data curah hujan dan temperatur harian. 

• SSFFMP perlu mendorong pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari anggota 

kunci SATKORLAK (ditingkat Propinsi, sesuai dengan SK Gubernur th 2003) untuk 

mengembangkan kesepahaman bersama mengenai pembagian peran, fungsi dan 

tugas masing-masing Instansi terkait dalam masalah kebakaran hutan dan lahan, 

khususnya mengenai operasional Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan di 

Prop.Sumsel. Sehingga legal basis pembagian tupoksi atau kewenangan lebih jelas 

dan proses penguatan kapasitas bisa lebih terarah. 
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