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Kata Pengantar 

Sejak dekade terakhir, kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi hal yang 

sering terulang. Perubahan kondisi lahan, pengaruh iklim global serta 

adanya tradisi masyarakat terkait dengan api menyebabkan tingkat 

kerawanan terjadinya kebakaran menjadi semakin meningkat. Karenanya 

diperlukan upaya yang lebih jauh untuk memperbaiki sistem pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan yang lebih sesuai dengan perubahan kondisi 

tersebut. 

 

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) merupakan 

proyek kerjasama bilateral antara pemerintah Uni Eropa dengan pemerintah 

Indonesia, dalam hal ini diarahkan oleh Departemen Kehutanan dan 

dikoordinasikan oleh Pemprov Sumatera Selatan. SSFFMP bekerja 

menangani berbagai aspek terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, 

salah satunya adalah pengembangan sistem informasi kebakaran hutan 

dan lahan. Sistem informasi kebakaran berperan penting di dalam 

menyediakan informasi dan data yang ditujukan untuk menyusun 

perencanaan serta pengambilan keputusan strategis terkait pengendalian 

kebakaran sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

Sistem Analisa Ancaman Kebakaran (SAAK) merupakan salah satu produk 

yang telah dikembangkan oleh SSFFMP dan merupakan produk SAAK 

pertama yang telah dikembangkan di Indonesia. Mengacu dari pengalaman 

negara-negara maju yang memiliki masalah kebakaran, SAAK kemudian 

dibangun dan disesuaikan dengan kondisi fisiografis provinsi Sumatera 

Selatan. SAAK memberikan masukan mengenai wilayah-wilayah yang 

rawan kebakaran yang perlu menjadi prioritas serta areal-areal yang perlu 

dijaga dari kebakaran maupun wilayah-wilayah yang perlu dikembangkan 
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kemampuan pemadamannya. Hal ini dapat memberikan informsi yang 

lengkap yang diperlukan oleh fire manager di lapangan.  

 

Diharapkan SAAK dapat daplikasikan oleh instansi yang berwenang dan 

dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh stakeholder hingga di tingkat 

kecamatan khususnya di Sumatera Selatan maupun Indonesia pada 

umumnya. 

 

 

Palembang, Juli 2007 

 

 

     

 

Dr. Dodi Supriadi     Dr. Karl-Heinz Steinmann 

National Co-Director     EU Co-Director 
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Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Pengembangan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan sudah mulai 

dirintis sejak adanya proyek FFPCP (Forest Fire Prevention and Control 

Project) yang berjalan sejak tahun 1995. Namun saat itu sebagian besar 

difokuskan untuk pengembangan sistem pemantauan hotspot 

menggunakan satelit NOAA. Beberapa aspek pemetaan daerah rawan 

kebakaran juga sudah mulai dilakukan khususnya terkait dengan penilaian 

kondisi fisik serta sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan 

kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Informasi tersebut 

sangat berharga di dalam pengembangan upaya pemetaan daerah rawan 

kebakaran. Sehingga proyek SSFFMP (South Sumatra Forest Fire 

Management Project) tidak memulai dari awal untuk melakukan upaya 

pemetaan tersebut. 

 

Mengacu dari berbagai konsep mengenai sistem analisa ancaman yang 

ada dan berkembang di beberapa negara khususnya yang rawan 

kebakaran, Sistem Analisa Ancaman Kebakaran (SAAK) dikembangkan 

dengan mengadaptasi kondisi lokal yang ada di Sumatera Selatan. Analisa 

yang cukup mendalam dilakukan berdasarkan survey lapangan serta 

pengumpulan masukan dari para stakeholder secara partisipatif. Evaluasi 

juga dilakukan untuk mendapatkan feedback dari pihak terkait untuk 

pengembangan dan penyempurnaan SAAK. Beberapa produk SAAK 

berupa peta juga sudah disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh pihak 

berwenang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.  

Seiring dengan selesainya periode kerja SSFFMP, pengambilalihan 

pengelolaan sistem informasi kebakaran perlu segera dilakukan. 
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Karenanya selain adanya peningkatan kemampuan stakeholder, 

dokumentasi proses juga harus dilakukan untuk memudahkan pihak 

berwenang di dalam mengelola dan mengupdate produk SAAK agar lebih 

aktual dan akurat untuk digunakan. 

2. Tujuan 

Dengan adanya panduan ini, diharapkan proses analisa SAAK dapat 

didokumentasikan, sehingga pihak terkait dapat menerapkannya secara 

benar. Sosialisasi juga menjadi lebih mudah sehingga memungkinkan 

untuk diseminasi hingga ke provinsi lain atau di tingkat nasional. 

3. Penggunaan Panduan 

Panduan ini dibuat untuk menjelaskan langkah-langkah penerapan 

program SAAK yang merupakan ekstensi tambahan untuk software 

ArcView 3.x. Karenanya untuk lebih memudahkan, pengguna diharuskan 

sebelumnya untuk memahami software ArcView 3.x dan Spatial Analyst. 

Panduan ini disertai dengan CD yang berisikan file-file ekstensi SAAK 

serta data input yang diperlukan untuk mengolah SAAK di provinsi 

Sumatera Selatan. 
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Panduan bagi Pengguna  

1.  Pengenalan SAAK Extension 

SAAK Extension merupakan program komputer untuk ArcView yang 

secara atomatis menyajikan penjelasan dari  analisis ancaman 

kebakaran.  Sistem ini dapat digunakan untuk memasukkan data 

secara fleksibel yang berasal dari berbagai instansi yang berbeda dan 

untuk berbagai analisis yang lebih luas.  Pada tipe SAAK saat ini, 

SAAK Extension baru dikembangkan pada tiga kabupaten prioritas 

SSFFMP saja yaitu Musi Banyuasin, Banyuasin dan Ogan Komering 

Ilir.  Program ini dapat dikembangkan di kabupaten lain namun belum 

diujicoba dengan data kebakaran dari kabupaten tersebut.  Mengingat 

kabupaten prioritas tersebut berada pada areal dataran rendah dari 

permukaan laut, informasi areal tersebut tidak termasuk dalam 

analisis. Apabila analisis ancaman kebakaran hendak dipergunakan 

untuk kabupaten lain, hendaknya sesuai dengan keadaan wilayahnya. 

SAAK Extension memerlukan data berikut : 

• Tutupan lahan  

• Jaringan jalan 

• Lokasi kebakaran dari musim sebelumnya (hotspot) 

• Status kawasan/lahan 

• Tanah (dilengkapi dengan informasi kedalaman gambut) 

• Elevasi / Zona Iklim 

Sebagai tambahan, komponen pemadaman kebakaran, lokasi 

petugas pemadam kebakaran juga diperlukan.  Pengguna dapat 

memasukkan data lokasi desa petugas pemadam kebakaran, Posko, 
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petugas pemadam kebakaran HTI atau perkebunan dan manggala 

agni secara terpisah sehingga informasi peta tersebut dapat 

dikalkulasikan untuk masing-masing tipe baik secara terpisah atau 

bersamaan. 

Beberapa data tersebut, seperti tutupan lahan, status kawasan dan 

tanah, telah dikelompokkan kembali dengan SAAK Extension 

klasifikasi yang akan digunakan secara internal.  Proses 

pengelompokkan kembali ini dilakukan secara interaktive selama 

operasi analisis dilakukan.  

Untuk menggunakan SAAK Extension, sistem anda hendaknya 

memiliki persyaratan berikut : 

1. ArcView GIS 3.x 

2. Spatial Analyst untuk ArcView GIS 3.x 

3. Kapasistas prosesor sebaiknya berkecepatan 1GHz, 500 MB 

RAM dan 500 MB free disk space untuk data output.    

 

Pada halaman berikut, akan diberikan penjelasan dan langkah-langkah 

pada proses Peta SAAK .  Langkah langkah yang diperlukan adalah : 

1. Loading SAAK Extension 

2. Pengaturan lokasi file dan analisis lanjutan 

3. Persiapan data tutupan lahan 

4. Persiapan data jaringan jalan dan aksesibilitas 

5. Persiapan data lokasi kebakaran sebelumnya 

6. Persiapan peta degradasi hutan 

7. Menjalankan analisis Resiko Penyulutan Api 

8. Menjalankan peta analisis bahan bakar 
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9. Mengkalkulasikan peta bahaya kebakaran 

10. Menjalankan analisis aksesibilitas 

11. Mengkalkulasikan peta aset  

 

Gambar di bawah ini menunjukkan prosedur atau langkah-langkah 

yang diperlukan untuk melakukan proses SAAK. 
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2. Tahapan Analisis Ancaman Kebakaran  

2.1. Meng-instal SAAK dan struktur direktori SAAK  

SAAK dapat diinstal dari fta.zip file dengan hanya meng- extract file ke 

direktori yang telah ditentukan. 

SAAK menggunakan direktori program ESRI ArcView GIS untuk 

menyimpan informasi.  Direktori tersebut biasanya berada di  

C:\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW pada hardisk anda. 

Direktori ini memiliki sejumlah sub direktori.  SAAK menggunakan dua 

subdirektori : 

• ARCVIEW\Ext32, dan 

• ARCVIEW\etc. 

Direktori ARCVIEW\EXT32 adalah direktori yang memiliki semua 

program extension ArcView GIS.  File fta.avx harus di kopi-kan ke 

direktori ini.  

Direktori ArcView\etc digunakan SAAK untuk menyimpan program 

informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memfungsikan program 

SAAK.  SAAK memerlukan direktori tersendiri : 

• ARCVIEW\etc\fta. 

Semua file dalam zip file yang memiliki ekstensi “ini” harus di-

kopikan ke direktori ini.   

Directori ini memiliki satu sub direktori : 

• ARCVIEW\etc\fta\legends. 

Semua file dalam zip file yang memiliki  “.avl” harus di kopi-kan ke 

direktori ini.  

Setelah semua file telah dikopi sesuai tempatnya, program SAAK 
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harus akan dapat dioperasikan sesuai dengan penjelasan dalam 

panduan pengguna.   

 

 

2.2. Loading  SAAK Extension 

Buka ArcView  dengan tampilan baru.  Tidak perlu menambahkan 

data pada tampilan tersebut.   

Untuk memulai program SAAK pertama, anda harus me-load SAAK 

Extension.   

1. Pilih “extensions”  dari file menu.  

2. Klik pada jendela yang berlabel  “Sistem Analisa Ancaman 

Kebakaran”, kemudian tekan tombol OK pada jendela dialog 

Extensions untuk men-load extension. 

 



South Sumatra Forest Fire Management Project 

 8 

  

 

Dua menu baru bernama “SAAK” akan muncul dalam 

tampilan. 

       

 

2.3. Mengatur lokasi file dan batas analisa 

Dari menu baru SAAK pilih  Pengaturan (Settings) untuk mengatur 

dan mencari lokasi data input yang diperlukan untuk keperluan 

analisis.   

Pada jendela yang muncul,  anda bisa memilih file yang dikehendaki 
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dengan meng-klik icon   pada setiap layer yang diinginkan.  

  

Arahkan ke direktori yang sesuai dengan tiap data layer  yang 

diperlukan. Klik ganda pada file yang anda inginkan sebagai data 

masukan (input).  Setelah mengatur seluruh kolom dalam tampilan 

tersebut,  di kolom paling bawah, anda dapat memilih batasan tertentu 

dari data File Batas sebagai batas analisa. Misalnya kita memilih Musi 

Banyuasin sebagai contoh yang digunakan sebagai batas analisa.  

 

Untuk mengatur komponen Kapasitas Pemadaman Kebakaran anda 

dapat mengganti tampilan menjadi “pengaturan 2”.  Anda dapat 

menggunakan merubah dari tampilan “pengaturan” ke tampilan 

“pengaturan 2” dengan mengklik tanda panah ganda di bagian kiri 

atas. Lakukan hal yang sama untuk tampilan ini. 

 

Bila anda telah selesai menggunakannya, klik OK. 

 

Sekarang anda sudah bisa memulai analisa dengan menggunakan 
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bagian-bagian yang tersedia pada menu SAAK. 

 

Dari menu tersebut, pilih Preparasi Penutupan Lahan untuk mengatur 

dan menganalisis tutupan lahan.  

 

2.4. Mempersiapkan data tutupan lahan  

Pada windows bagian ini, pilih kolom kelas yang menyimpan informasi 

tutupan lahan.  Kemudian tentukan klasifikasi kelas tutupan lahan 

yang ada ke dalam kelas-kelas 

tutupan lahan yang tersedia. 

Dengan demikian anda dapat 

menggunakan data input yang 

berbeda untuk menganalisa dan 

memetakan klasifikasi tutupan 

lahan.  

 

Program akan menyimpan kategori 

yang telah anda pilih sehingga anda 

dapat menggunakannya kembali 

apabila hendak mengubah data 

masukan tersebut. 

 

Apabila telah selesai, klik OK untuk 

mempergunakannya. 

 

 

Anda akan diminta untuk menyimpan data klasifikasi tutupan lahan 
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tersebut ke dalam format Grid. 

 

Klik “Yes” apabila anda yakin dengan pengaturan yang telah anda 

buat, dan Klik “No” apabila anda tidak ingin menyimpannya dan 

melanjutkan pengaturan kelas klasifikasi tutupan lahan.  Kelas-kelas 

land cover yang ada dalam kolom tersebut, akan  dimuat secara 

keseluruhan, (tidak terbatas pada file “ batas”).  

 

Apabila anda klik “Yes” program SAAK akan memproses data ( perlu 

waktu proses) dan kemudian akan menampilkan kelas tutupan lahan 

baik dalam shapefile maupun grid sesuai dengan batasan yang telah 

diatur pada jendela ‘pengaturan”.   

 

Klik check box pada kotak legenda untuk menampilkan layer. 
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Apabila legenda tidak tampil penuh, anda dapat memperbesar 

tampilannya dengan meng-klik dan menarik kursor dengan mouse 

pada sisi kanan legenda. 

 

2.5. Mempersiapkan data jalan dan aksesibilitas  

Tahap selanjutnya anda dapat mempersiapkan data jalan dan 

aksesibilitas dan melakukan analisis aksesibilitas dengan memilih 

Preparasi Jalan pada menu SAAK. 

 

Analisis jalan membuat daerah buffer selebar 1 km di sekitar jalan 

yang melewati areal yang rawan berdasarkan berbagai  gangguan.  

Tipe tutupan lahan ini meliputi areal hutan primer dan hutan sekunder 

dan rawa.  Analisis titik panas menunjukkan bahwa kebakaran sering 

terjadi pada areal ini, mengingat akses masuk manusia yang masuk 

ke areal tersebut untuk melakukan aktivitas pembersihan dan konversi 

lahan atau penebangan liar, terfasilitasi. 
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2.6. Mempersiapkan data lokasi kebakaran sebelumnya  

Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan data lokasi terjadinya 

kebakaran pada tahun sebelumnya.  Saat ini kita menggunakan data 

kebakaran yang terdeteksi menggunakan citra satelit (disebut juga 

hotspot) dengan memilih Preparasi Lokasi Kebakaran  pada menu 

SAAK. 

Di beberapa tipe tutupan lahan, kebakaran lebih sering terjadi pada 

areal dimana pernah terjadi kebakaran sebelumnya.  Areal tersebut 

akan dijumpai pada hutan yang terdegradasi oleh aktivitas konversi 

hutan atau aktivitas lain yang dapat menyebabkan kebakaran 

Karenanya, program ini akan memeriksa areal mana yang terjadi 

kebakaran.  Analisis titik panas telah memperlihatkan bahwa 

kebakaran lebih sering terjadi pada areal berikut, apabila kebakaran 

sebelumnya terjadi pada areal berikut :  

• Lahan kosong 

• Hutan Sekunder 

• Hutan rawa  

• Perkebunan  

• Semak dan semak rawa 

• Rawa  

 

 

Program ini akan membuat buffer bagi hotspot yang masuk ke dalam 

kelas tutupan lahan tersebut dan membuat dua layer baru:  

• Satu layer menampilkan informasi yang berisikan semua titik 
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panas yang terdeteksi pada tahun yang dipilih. 

• Satu layer menampilkan buffer 1 km disekitar titik panas yang 

berada di tutupan lahan yang memiliki tingkat resiko tinggi. 

 

2.7. Menggabungkan status kawasan dan tutupan lahan  

Langkah terakhir untuk persiapan analisis selanjutnya adalah 

melakukan intersect peta status kawasan hutan/lahan dengan peta 

tutupan lahan.  Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi status 

kawasan hutan yang sah, meskipun pada kenyataannya merupakan 

areal non-hutan (seperti; pertanian tebas bakar, areal semak 

terdegradasi, atau lahan kosong, perkebunan,dll).  Seringkali hal ini 

menjadi areal dengan peningkatan aktivitas pembakaran yang tinggi 

yang dilakukan manusia seperti, mengkonversi hutan dan lahan 

semak untuk penggunaan lain, melakukan pembakaran terkait dengan 

konflik kepemilikan lahan. 

 

Untuk mempersiapkan data, pilih Preparasi Kawasan Hutan 

Terdegradasi pada menu SAAK.  

 

Pada jendela dialog yang muncul anda mesti mencocokkan kode 

status kawasan hutan dengan data yang digunakan dalam aplikasi 

SAAK. (mirip dengan yang dilakukan untuk preparasi tutupan lahan); 

kemudan klik OK. 

 

Program akan melakukan intersect data tutupan lahan dan status 

kawasan dan akan menghasilkan sebuah layer yang menggambarkan 

status penggunaan kawasan yang tidak sesuai dengan tipe 
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penggunaan lahannya.  Tampilan legenda akan menunjukkan status 

kawasan hutan dan tutupan lahan. 

 

Layer tersebut akan  dengan informasi ini di ubah kedalam grid dan 

ditampilkan ke dalam View. 

 

Pada contoh dibawah ini kita dapat melihat dimana status hutan 

berbeda dengan tutupan lahan sebenarnya. Sekarang, setelah 

mempersiapakan semua data, kita dapat memulai analisa bahan 

bakar atau Resiko Penyulutan Api yang kemudian dapat 

dikembangkan menjadi peta keluaran. 

 

2.8. Mempersiapkan Peta Resiko Penyulutan Api  

Untuk mengaplikasikan analisis Resiko Penyulutan Api, pilih 

Menghitung Resiko Penyulutan pada menu SAAK. 
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Apabila anda sudah membuat layer pembatas pada analisis 

sebelumnya, pertanyaan berikut akan tampil pada monitor : 

 

Klik “Yes” untuk menggunakan layar batas atau “No” jika anda ingin 

membuat layar baru, sebagai contoh, apabila batas analisis anda 

telah berubah. 

 

Setelah proses berjalan beberapa waktu, anda dapat memilih skenario 

tingkat bahaya kebakaran.  Skenario tersebut  harus sesuai dengan 

perkiraan situasi kebakaran yang akan terjadi yang dapat dikaitkan 

dengan prediksi status El-Nino atau IOD (Indian Ocean Dipole) yang 

berpengaruh terhadap tingkat kekeringan di Indonesia. 

• Rendah: ini menunjukkan tingkat bahaya kebakaran rendah - 

sedang. 

• Tinggi: ini menunjukkan tingkat bahaya kebakaran yang 

tinggi/berbahaya 

• Ekstrim: ini menujukkan tingkat bahaya kebakaran yang sangat 

tinggi/sangat berbahaya.  

Pilih satu atau lebih dari pilihan diatas dan klik OK.  Sebagai contoh 

kita pilih skenario tinggi. 

Skenario yang dipilih dapat menunjukkan kondisi musim kebakaran 

yang diperkirakan atau sedang terjadi saat ini.  Skenario yang valid 
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dapat juga diubah dalam satu musim, apabila cuaca berubah pada 

kondisi yang ekstrim maka Resiko Penyulutan Api pada wilayah yang 

berbeda akan berubah. 

 

 

Areal yang berwarna hijau menandakan rendah atau tidak ada Resiko 

Penyulutan Api, warna kuning menunjukkan Resiko Penyulutan Api 

sedang, serta warna jingga dan merah menunjukkan tingkat Resiko 

Penyulutan Api tinggi terutama pada musim kemarau. 

 

2.9. Mempersiapkan Peta Bahan Bakar  

Untuk mempersiapkan peta bahan bakar pilih Preparasi Peta Bahan 



South Sumatra Forest Fire Management Project 

 18

Bakar pada menu SAAK. Pada jendela yang muncul, pertama anda 

harus memilih kolom kelas yang memiliki informasi tentang jenis atau 

kelompok tanah.  Kemudian pilih masing-masing tipe tanah, tipe tanah 

mineral atau gambut.  Bila selesai, klik OK dan program akan 

mengkalkulasikan peta bahan bakar sebagaimana terlihat pada 

gambar wilayah kecamatan dibawah ini.   

   

 

2.10. Menyusun Peta Bahaya Kebakaran 

Peta Bahaya Kebakaran merupakan peta Resiko Penyulutan Api dan 

Komponen Potensi Perilaku Api. Karenanya, peta ini memperlihatkan 

kombinasi dari kemungkinan lokasi kebakaran serta dimana dampak 

kebakaran besar.  Mengingat keterbatasan dalam peta Potensi 

Perilaku Api, maka produk ini masih dalam tahap uji coba.  

Untuk mengkalkulasikan peta Bahaya Kebakaran, pertama kedua 

komponen input harus disimpan sebagai grid seperti dijelaskan pada 

sub bab sebelumnya. 

Kemudian, kedua grid harus diaktifkan (tampil lebih timbul di dalam 

daftar isi di sebelah kiri).  Setelah memilih, peta dikalkulasikan 

dengan mengkombinasikan dua set data input. 
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Ketika kalkulasi selesai, Peta Bahaya Kebakaran tampil dilayar.  

Legenda pada peta Bahaya Api menampilkan matrik perkiraan resiko 

seperti yang disampaikan dalam laporan utama. 

 

 
 

Potensi Perilaku Api 

RPA - o + ++ +++ 

E S T T SR SR 

T R S S T SR 

S R R R T T 

R TR R R S T 

SR TR TR R R S 
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2.11. Analisa aksesibilitas dan kapasitas pemadam kabakaran 

Untuk mempersiapkan peta aksesibilitas, SAAK akan secara otomatis 

memproses data jalan, dengan membuat buffer selebar 500 m yang 

merupakan areal yang mudah di akses dari jalan utama.  Kemudian 

nilai hambatan (impedance value) dimasukkan kedalam berbagai 

kelas tutupan lahan yang berbeda yang menunjukkan tingkat kesulitan 

mencapai lokasi, seperti jalan lebih mudah dilalui dibandingkan areal 

semak dan hutan sekunder yang lebih sulit dilalui.   

 

Setelah kalkulasi dilakukan,  pengguna diarahkan untuk  memilih tipe 

regu yang akan digunakan untuk menganalisa aksesibilitas.  Anda 

dapat memilih satu atau lebih dari pilihan yang ada tergantung dengan 

informasi apa yang hendak anda ketahui. Jika semua data tersedia, 

maka pilihan-pilihan di bawah ini akan tersedia: 

• Regu pemadam di tingkat desa  
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• Posko – posko kecamatan 

• Manggala Agni 

• Regu pemadam Kebakaran HTI dan Perkebunan. 

Penentuan lokasi dan file yang digunakan sebagai lokasi regu-regu 

(merupakan data titik dalam shapefile) perlu diatur sebelumnya di 

jendela “Pengaturan 2” (lihat sub bab 2.3). 

 

Apabila satu atau lebih dari opsi itu dipilih, program akan 

menggabungkan seluruh titik yang ada di lokasi menjadi satu.  

Kemudian mengkalkulasikan “cost distance” secara keseluruhan dari 

semua lokasi, yang pada peta jarak digambarkan tidak hanya berupa 

garis tapi juga mempertimbangkan tingkat kesulitan untuk mengakses 

di berbagai kondisi medan yang berbeda. Maka keluaran dari proses 

ini akan menghasilkan ; 

• Sebuah peta yang menunjukkan kesulitan relatif untuk 

menjangkau lokasi yang memiliki tutupan lahan yang berbeda.  

• Sebuah peta yang menggambarkan seberapa cepat regu 

kebakaran dapat menjangkau areal tertentu  pada area yang 

dianalisa.  Dengan demikian lokasi yang sulit dijangkau oleh 

regu pemadam kebakaran akan lebih mudah diidentifikasi.  

 

Pada bagian atas peta terdapat keterangan lokasi untuk tiap regu 

yang berbeda, sehingga pengguna mengetahui regu mana yang 

berada di lokasi tersebut. 
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Peta di atas ini menunjukkan aksesiblitas desa dan posko-posko regu 

pemadam kebakaran di propinsi Sumatera Selatan.  Aksesibilitas di 

beri corak warna hijau muda hingga coklat tua (jarak dan kesulitan 

akses). 

Peta dibawah ini menunjukkan klasifikasi tutupan lahan yang telah di 

kelompokkan sesuai dengan tingkat kesulitan regu untuk menjangkau 

lokasi dari yang mudah (warna hijau : untuk akses mudah) hingga 

yang sulit dilalui seperti semak dan hutan sekunder. 
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2.12. Peta Perhitungan Aset  

Aset Yang Terancam merupakan menu terakhir yang digunakan untuk 

menyusun peta aset-aset yang diperhitungkan berdasarkan nilai 

ekonomi, konservasi dan kandungan karbon.  

 

Ketiga peta aset tersebut akan dikalkulasi dan ditampilkan pada View.  

Peta Aset Ekonomi disusun berdasarkan informasi dari peta: 

- status kawasan, 

- tanah dan  

- peta tutupan lahan 

Jadi hal ini penting bagi anda untuk memproses peta-peta tersebut 

terlebih dahulu, jika tidak, maka analisis aset ekonomi tidak dapat 

dijalankan.  Ini berarti anda harus menjalankan paling tidak tahap 1-3 

,6 dan 8 sebelum anda dapat menjalankan proses peta ini (lihat 

diagram alur hal 6).   
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Peta Aset Ekonomi menunjukkan level nilai ekonomi yang diestimasi 

berdasarkan nilai potensi komoditi dari suatu penggunaan lahan.  

Peta Aset Konservasi disusun berdasarkan informasi peta tutupan 

lahan dan status kawasan.  Peta ini juga mengkalkulasikan area 

sekitar kawasan konservasi hingga pada kawasan konservasi yang 

penting sebagai kawasan penyangga untuk melindungi penyebaran 

api ke dalam kawasan konservasi.  Untuk mengkalkulasikan peta ini, 

paling tidak terlebih dahulu dibutuhkan data tutupan lahan dan status 

kawasan. 
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Peta di atas menunjukkan aset konservasi di Sumatera Selatan, 

disajikan dengan warna hijau muda (nilai aset konservasi sedang) 

hingga hijau gelap untuk nilai aset konservasi tinggi (seperti Taman 

nasional).  Warna abu abu menunjukkan nilai aset konservasi yang 

rendah atau belum diketahui. 

Peta kandungan karbon adan diperhitungkan dan ditampilkan dalam 

View.  Peta mengindikasikan kandungan karbon di lahan gambut 

diperoleh dari volume gambut (Areal lahan gambut * rata-rata 

kedalaman gambut) dan ketebalan serta kandungan gambut.  Untuk 

mengkalkulasikan peta ini, paling tidak pertama kali dibutuhkan adalah 

peta tanah seperti pada tahap 8 (peta bahan bakar) perlu dilengkapi 

sebelum dapat memperkirakan kandungan karbon di lahan gambut.  

Sebelum menghitung, pengguna di arahkan untuk menentukan kolom 

di dalam shapefile yang memiliki informasi mengenai kedalaman 

gambut. Kedalaman gambut diartikan sebagai rata-rata ketebalan 

gambut pada area yang dimaksud dalam satuan centimeter.    

 

Peta di atas menggambarkan areal gambut dengan perkiraan 

kandungan karbon dalam kg/ha.  
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Panduan bagi Administrator  

1. Pengaturan file SAAK  

File SAAK “ini” merupakan teks yang sederhana yang dapat di edit 

dengan berbagai teks editor.  File tersebut memiliki susunan informasi 

untuk SAAK.  Agar teliti saat memodifikasi file-file tersebut.; SAAK tidak 

akan bekerja setelah dilakukan perubahan. Jadi pastikan bahwa anda 

harus memiliki kopi dari file asli.  

Terdapat empat file “ini” yaitu ; 

• Fta.ini: File ini memiliki data terjemahan dari pesan-pesan  dan 

label dialog.  

• Roi_LCClasses.ini: File ini memiliki penghubung antara  atribut 

dari data masukan dengan atribut yang digunakan SAAK secara 

internal. File ini diatur oleh program, sehingga tidak perlu diedit 

• fta_settings.ini: File ini memiliki data pengaturan untuk SAAK, 

khususnya nama file untuk data input dan out put.  File ini diatur 

oleh program, sehingga tidak perlu diedit.   

• fta_weights.ini: File ini berisi nilai pembobotan yang terkait 

dengan berbagai komponen SAAK.  Jika ingin diedit, perlu 

dilakukan dengan sangat hati-hati.   

Semua file “ini” telah disusun dengan cara yang serupa ; 

Semua informasi dalam file “ini” disimpan dalam blok yang diberi tanda 

pagar (#) serta terdapat tanda awal (begin) dan akhir (end), seperti : 

#LandCoverWeights Begin 

…. 

#LandCoverWeights End 
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Diantara tanda simbol awal dan akhir, informasi disimpan sebagai 

hubungan antara parameter dan nilai,  seperti ;  

Bare Soil $ 0.4, 0.9 

Parameter  (Bare soil) dipisahkan dari Nilai (0.4, 0.9) dengan sebuah 

simbol  $.   

Dalam kasus ini, sebenarnya angka tersebut (0.4, 0.9) adalah 

merupakan barisan nilai yaitu : nilai 0,4 dan nilai 0,9 (sistem penulisan 

desimal dalam Bahasa Inggris menggunakan titik).  Apabila program 

memerlukan baris angka maka angka tersebut harus terpisah oleh 

tanda koma “,” seperti pada contoh. 

Semua informasi dalam file “ini” disimpan melalui cara tersebut.  Oleh 

karena itu, penting untuk di ingat, jangan pernah memindahkan atau 

mengedit tanda-tanda baca tersebut, karena jika program tidak dapat 

menemukan tanda yang dimaksud maka program ini tidak akan bekerja 

dengan benar!. 

Bagian selanjutnya akan menjelaskan bagaimana file “ini” dapat diedit. 

2. Pengaturan Pesan (messages) 

File “fta.ini” memiliki daftar pesan yang digunakan oleh program.  

Bagian sisi kiri dari tanda “$” digunakan untuk menyimpan informasi 

dalam bahasa inggris.  Jangan pernah mengubah informasi ini, sebab 

program menggunakannya sebagai kunci.  Bagian sisi kanan untuk 

menyimpan pesan dalam Bahasa Indonesia.  Anda dapat merubah 

bagian ini : 

 

#FileSettings Begin 

Land Cover $ Penutupan Lahan 
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Roads $ Jalan 

Previous Ignitions $ Lokasi Kebakaran 

Land Status $ Status Kawasan 

Soils $ Tanah 

Output Directory $ Directory Penyimpanan 

Mask File $ File Batas 

Mask Query $ Query Batas 

Title $ Pengaturan 

#FileSettings End 

 

Contoh diatas menunjukkan pengaturan label dalam jendela 

“pengaturan”. 

 

3. Pengaturan bobot  

Pengaturan bobot mempunyai beberapa bagian pada masing-masing 

komponen SAAK. Komponen Resiko Penyulutan Api menggunakan 

blok “LandCoverWeight”, “RoadWeight” dan “IgnitionWeight”. Masing-

masing kelas dari blok-blok tersebut terkait dengan 2 pembobotan 

untuk Resiko Penyulutan Api (hal ini mewakili isi tabel 3 dalam laporan 

utama SAAK). Sehingga setelah tanda $ terdapat 2 nilai yang 

digunakan untuk skenario resiko menengah dan skenario tinggi. Apabila 

angka-angka ini ingin dirubah, harus dilakukan dengan teliti dan hati-

hati, serta perlu melakukan penelitian baru terhadap statistik kebakaran 

pada masing-masing areal penggunaan lahan. Nilai-nilai tersebut 

diperoleh berdasarkan evaluasi statistik terhadap terjadinya kebakaran 

dalam beberapa tahun terakhir dari data hotspot (lihat laporan utama) 

Blok untuk layer tutupan lahan terlihat seperti dibawah ini : 

#LandCoverWeights Begin 



South Sumatra Forest Fire Management Project 

 29

Tanah Terbuka $ 0.4, 0.9 

HTI $ 0.2, 0.1 

Mangrove $ -2.8, -2.5 

Pertambangan  $ 1.1, 1.1 

Pertanian Campuran $ 0.2, -0.5 

Perkebunan $ -0.3, -0.5 

Hutan Primer $ -1.6, -2.7 

Hutan Primer Rawa $ -0.9, -1.3 

Belukar Rawa $ -0.5, 0.5 

Hutan Sekunder $ -0.1, -0.7 

Hutan Sekunder Rawa $ -0.1, 0.5 

Permukiman $ -0.3, -0.5 

Belukar $ 0.1, 0 

Rawa $ 0.3, 1.2 

Transmigrasi $ -0.7, -1.1 

Sawah $ -0.3, -0.4 

Air $ -99, -99 

Tidak ada Data $ -99, -99 

#LandCoverWeights End 

 

Angka khusus bernilai “-99” menyatakan “tidak ada data” atau “tidak 

dapat diterapkan”  

 

Blok “LandStatusClassMap” digunakan secara internal oleh program 

untuk mendapatkan daftar nilai status kawasan.  Nilai-nilai tersebut 

tidak memiliki arti penting.  Apabila tipe status kawasan legal lainnya 

akan digunakan ke dalam analisis Resiko Penyulutan Api, maka harus 

dimasukkan disini.  
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 “Conflictweights” merupakan nilai pembobotan yang digunakan untuk 

analisis tutupan lahan vs penggunaan lahan (lihat tabel 3 dalam laporan 

utama). Pembobotan tersebut akan digunakan dalam pembuatan 

analisis Resiko Penyulutan Api.   

 

“SoilClassMap” digunakan untuk melihat terjemahan bahasa indonesia 

yang digunakan untuk “Peat” dan “Mineral Soil” secara internal oleh 

program. Tidak perlu mengubah pengaturan/settings1 ini. 

 

Blok selanjutnya disebut “PFBClasses” dan menunjukkan kelas Potensi 

Perilaku Api. Ini merupakan gabungan antara tipe bahan bakar dan 

simbol perilaku api dalam dua skenario seperti terlihat pada tabel 4 

pada laporan utama : 

 

 

#PFBClasses Begin 

Areal HTI dan Perkebunan - gambut $ -,+++,+++ 

Areal HTI dan Perkebunan - tanah mineral $ -,o,++ 

Hutan terganggu - gambut $ -,++,+++ 

Hutan terganggu - tanah mineral $ +,++,+++ 

Hutan Primer - gambut $ -,-,+ 

Hutan Primer - tanah mineral $ -,-,+ 

Mangrove $ -,-,o 

Perladangan/Pertanian - gambut $ o,+,+++ 

Perladangan/Pertanian - tanah mineral $ o,+,++ 

Semak Belukar - gambut $ -,+,+++ 

Semak Belukar - tanah mineral $ -,+,+++ 

Serasah dan ranting - gambut $ -,+,+++ 

                                                 
1 Bagian kanan dari tanda $, dapat dimodifikasi (misal untuk merubah “gambut” dengan kata lain). Dalam hal ini 

“PFBClasses” perlu dilakukan penyesuaian. 
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Serasah dan ranting - tanah mineral $ +,+++,+++ 

rawa - tanah mineral $ -,+,+++ 

rawa - gambut $ -,+,+++ 

Tidak Bahan Bakar $ o,o,o 

#PFBClasses End 

 

Perbedaan ketiga skenario itu dipisahkan oleh tanda koma.  Apabila 

pembobotan telah berubah, di bagian ini, simbol dapat diubah. 

 

Blok berikutnya disebut “ImpedanceWeights”.  Digunakan untuk 

mengkalkulasi aksesibilitas.  Nilai tersebut menunjukkan tingkat 

kesulitan relatif untuk menempuh areal yang dituju melalui berbagai tipe 

penutupan lahan, contoh ; nilai 1 untuk tingkat kesulitan sangat rendah 

diberikan untuk jaringan jalan.  Nilai terakhir dari daftar tersebut :  Road 

Buffer Width $ 500 yang digunakan untuk membuat buffer jalan. Buffer 

dibuat selebar 500 meter mengindikasikan areal tersebut dapat diakses 

dengan mudah.  

 

Blok “TangibleValues” menandakan nilai dalam rupiah pada masing-

masing kelas tutupan lahan.  Nilai (bagian kanan dari tanda $) dapat 

diubah apabila diperlukan.   

 

Blok konservasi menunjukkan nilai-nilai konservasi pada kelas 

konservasi di bagian kiri.  +++ tanda tertinggi.  Nilai (pada sisi kanan 

dari tanda $) dapat diubah bila diperlukan.  

4. Pengaturan Legenda  

Semua legenda disimpan dalam sub direktori “legends” di dalam 
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direktori “FTA”.  Semua legenda dapat diubah sesuai dengan yang 

diinginkan untuk menyususun hasil SAAK.  Apabila sebuah  legenda 

ingin dirubah sebagai default, maka harus disimpan (save) pada 

direktori yang sama dengan nama yang sama.  Juga bila sebuah layer 

baru ingin menggunakan legenda tersebut, (contoh: jika layer baru di-

load dari hard disk ke View),  legenda juga dapat diambil (load) dari 

direktori ini. 

 


