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Sambutan SSFFMP Co Director 

 

 

Sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu 

komponen penting di dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang 

terintegrasi. Informasi peringatan dini bermanfaat di dalam penyusunan rencana 

kedepan terkait dengan upaya pencegahan dan pemadaman dini.  

 

Kerjasama dengan BMG Kenten terkait dengan pemanfaatan,pengolahan dan 

pendistribusian data cuaca telah dilakukan semenjak awal proyek SSFFMP. Hal 

ini menunjukkan pentingnya data dan informasi cuaca bagi pengelolaan 

kebakaran atau bahkan untuk kepentingan lain seperti pertanian, perkebunan 

maupun industri.  

 

Namun demikian, kualitas data cuaca yang ada seringkali tidak memenuhi standar 

kualitas yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang 

cukup bagi pengamat cuaca serta kurangnya perhatian yang cukup dari pengambil 

kebijakan terhadap pentingnya data cuaca yang berkualitas, sehingga dapat 

mendukung upaya perencanaan sektor-sektor terkait. 

 

Kami berharap semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi operator di 

lapangan serta dapat membuka wawasan bagi pengambil keputusan terhadap 

pentingnya mendapatkan data cuaca yang akurat. 

 

 

EU-Co Director      National Co-Director 

 

 

 

 

 

Dr. Karl-Heinz Steinmann   Dr. Dodi Supriadi
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Kata Pengantar 

 

 

Salah satu tujuan organisasi Meteorologi sedunia, adalah membuat standarisasi 

dalam pengamatan Meteorologi dan kesamaan dalam penyajian hasil pengamatan. 

Untuk tujuan tersebut perlu baik Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi 

maupun Stasiun kerjasama, mempunyai suatu pedoman pengamatan yang sama. 

 

Dengan adanya pedoman / petunjuk praktis pengmatan ini, diharapkan para 

petugas atau pengamat cuaca dapat memahami dan melaksanakan pengamatan  

dengan baik dan data yang diperoleh juga baik dan seragam, sehingga data 

tersebut dapat digunakan untuk dianalisa dengan baik dan hasilnya sesuai dengan 

yang kita harapkan. 

 

Buku pedoman / petunjuk praktis ini sebagian besar kumpulan dari petunjuk 

teknis yang pernah dibuat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika untuk 

pengamatan Cuaca baik di Stasiun Meteorologi maupun Stasiun Klimatologi serta 

Stasiun Meteorologi Pertanian yang memuat cara pengamatan dan pencatatan 

hasil saat pengisian form. 

 

Mudah-mudahan buku pedoman praktis ini dapat bermanfaat. 

 

 

Kepala Stasiun Klimatologi BMG Kenten: 

 

 

 

 

Drs. Suminto 

NIP. 120 089 675
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Daftar Istilah 

 

 

Fklim 71 : Adalah suatu form isian yang berisi data-data unsur-unsur cuaca 

antara lain : Temperatur Rata-Rata, Temperatur Maximum, 

Temperatur Minimum, Curah hujan selama 24 Jam, Penyinaran 

Matahari, Cuaca Khusus, Tekanan Udara, Lembab Nisbi (RH), 

Kecepatan dan Arah Angin, secara rata-rata harian selama 1 

bulan. 

Cuaca Khusus : Adalah kejadian-kejadian cuaca yang dianggap penting 

terutama untuk keselamatan penerbangan, contohnya kejadian 

hujan disertai kilat ataupun kabut yang tebal sehingga mengurangi 

jarak pandang. 

AGM 1A : Adalah suatu form isian yang berisi data-data unsur-unsur 

Temperatur Bola Basah dan Bola Kering, Lembab Nisbi (RH), 

Kecepatan dan Arah Angin Rata-Rata, Penyinaran Matahari, 

Curah Hujan dan Keadaan cuaca yang pencatatannya dilakukan 

pada jam 07.00,14.00,dan 18.00 waktu setempat setiap harinya. 

AGM 1B : Adalah suatu form isian yang berisi data-data Temperatur Tanah 

yang didapat dari Thermometer Tanah, selain itu juga terdapat 

data tentang keadaan tanah pada waktu pengamatan dan data 

tentang penguapan pada Panci Terbuka atau Evaporimeter 

Openpan. Pencatatan data-data tersebut dilakukan pada jam 

07.30,13.30, dan 17.30 waktu setempat setiap harinya. 

ME 48 : Adalah suatu form isian yang berisi data-data unsur-unsur cuaca, 

diantaranya : Keadaan cuaca, Tekanan Udara, Arah dan 

Kecepatan Angin, Temperatur Udara, Lembab Nisbi (RH), Curah 

Hujan, Jumlah dan Jenis Awan, serta Penyinaran Matahari. 

Pencatatan data-data tersebut dilakukan setiap jam setiap hari, 

yang kemudian langsung disandi dalam bentuk sandi synop. 

Sandi Synop : Adalah bentuk sandi yang berisi data-data unsur-unsur cuaca pada 

jam pengamatan tertentu. Sandi ini sudah merupakan ketetapan 

dari WMO (World Meteorological Organization) 

WMO : World Meteorological Organization adalah badan dunia yang 

mengurus masalah tentang Meteorologi. 

ME 45 : Adalah suatu form isian yang berisi kumpulan sandi-sandi synop 

selama pengamatan cuaca yang didapat dari form ME 48. 

Backup synop : Adalah suatu form yang berisi data-data unsur-unsur cuaca 

selama pengamatan. Data ini merupakan suatu data backup dari 

data pengamatan langsung. 

Form A : Adalah suatu form isian yang memuat data intensitas curah hujan 

setiap hari yang dibaca setiap jam dalam 1 bulan. Pembacaan 

tersebut didapat dari pias penakar hujan type Hellman. 



 

vi 

 

Form B : Adalah suatu form yang berisi data intensitas curah hujan pada 

periode 5, 10 ,15, 30, 45, 60, 120 menit, dan pada periode 3, 6, 

dan 12 jam.  Pencatatan dilakukan setiap hari dalam 1 bulan. Data 

ini didapat dari pembacaan pias penakar hujan type Hellman. 
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BAB I.  Pendahuluan 

 

Segala kegiatan yang berlangsung di atas permukaan bumi ini tidak terlepas 

dari pengaruh cuaca dan iklim, begitu pula halnya dengan kegiatan pertanian. 

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan dan unsur-unsur pertanian, 

Perkebunan dan Kehutanan dari lapisan tanah dimana terdapat akar tanaman 

sampai ke lapisan udara dekat permukaan tanah dimana tanaman tumbuh dan 

bintang hidup juga pada lapisan udara yang lebih tinggi dimana berlangsung 

penyebran biji, spora, tepung sari dan serangga. 

Pengetahuan tentang cuaca dan iklim serta unsur lingkungan lainnya pada 

daerah tempat unsur Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan hidup sangat berguna 

dalam menunjang keberhasilan dalam bidang – bidang tersebut seperti untuk 

memilih varietas bibit, jenis tanaman dan hewan yang cocok sehingga akan 

meningkatkan produksi yang dihasilkan. 

Dalam usaha menunjang kegiatan tersebut perlu adanya data unsur cuaca / 

iklim dan fenology yang baik,lengkap, kontinyu, teratur dan wilayah yang luas. 

Adapun hal-hal yang akan dijelaskan pada pedoman praktis pengmamatan 

data cuaca ini adalah sebagai berikut: 

 

A. Sifat Alat Meteorologi 

 

Sifat alat meteorologi pada prinsipnya sama dengan alat-alat ilmiah lainnya 

yang digunakan untuk penelitian didalam laboratorium, misalnya bersifat peka 

dan teliti, perbedaannya terletak pada penempatan dan pemakaiannya. 

Alat-alat laboratorium hanya dipakai diruangan tertutup, sedangkan alat-

alat meteorologi dipasang di alam terbuka dan juga disesuaikan dengan tempat 

pemasangannya. 

Sifat alat meteorologi antara lain: 

1) Kuat, agar tahan terhadap cuaca dan tahan lama 
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2) Sederhana, baik bentuk maupun cara penggunaannya dan mudah 

diperbaiki. 

 

B. Jenis Alat Meteorologi 

 

Alat meteorologi di bagi menjadi 2 jenis yaitu bersifat Otomatis dan 

Konvensional. Alat yang bersifat otomatis ( Recording) dapat mencatat data 

sendiri secara terus menerus sejak pemasangan sampai penggantian pias 

berikutnya, alat yang termasuk jenis ini yang banyak digunakan untuk keperluan 

Klimatologi seperti Barograph, Thermohigrograph, Actinograph, penakar hujan 

type Hellman dan lain-lain. 

Alat Konvensional ( Non Recording ) alat yang harus dibaca pada saat-saat 

tertentu untuk memperoleh data, alat ini tidak dapat mencatat sendiri, seperti 

Thermometer, penakar hujan type Observatorium, Open Pan Evaporimeter, Piche, 

Campble Stookes , Cup Counter Anemometer dan lain-lain. 

 

C. Ketelitian Pada Pengamatan Dengan Alat 

 

Ketelitian pada pengamatan dengan alat tergantung : 

1) Ketelitian dari alat pengukur yang digunakan dan pembacaannya 

2) Tetapnya besaran yang diukur 

3) Kecepatan reaksi dari alat ukur pada pengukuran besaran-besaran yang 

berubah-ubah 

4) Daya, agar penunjuk alat ukur itu memberi penyimpangan yang kecil sekali 

 

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada setiap pengamatan dapat dibagi 

menjadi : 

1) Kesalahan sistematik seperti 

⇒ Kesalahan instrumen ( skala kurang baik ) 
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⇒ Kesalahan gangguan ( oleh getaran bumi, angin, panas dsb ) 

⇒ Kesalahan metode (metode kurang sempurna) 

2) Kesalahan tak terduga 

⇒ Kesalahan penyetelan 

⇒ Kesalahan pembacaan 

 

D. Satuan Dalam Meteorologi 

 

1. Satuan temperatur dalam derajat Celcius 

2. Satuan tekanan Udara dalam mili bar ( mb ) atau Cm Hg 

3. Satuan curah hujan dan penguapan dalam melimeter ( mm ) 

4. Satuan arah angin dalam derajat ( 0 – 360 0   ) 

5. Satuan kecepatan angin dalam knot 

6. Satuan intensitas matahari dalam gram kalori per cm2 per menit 

7. Satuan lama penyinaran matahari dalam persen ( % ) 

8. Satuan kelembaban udara ( RH ) dalam persen ( % ) 

9. Satuan untuk menentukan jumlah awan dalam okta 

E. Stasiun Klimatologi 

 

Berdasarkan pengertian Stasiun Klimatologi adalah suatu Stasiun 

Meteorologi yang mampu menyelenggarakan pengamatan cuaca dalam jangka 

waktu panjang secara teratur. 

 

F. Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus ( SMPK ) 

   

Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus ialah Stasiun Meteorologi Pertanian 

hasil kerjasama antara Badan Meteorlogi dan Geofisika dengan Instansi lain yang 

mampu menyelenggarakan pengamatan unsur-unsur cuaca sebagai sumber data 

untuk kepentingan Meteorlogi Pertanian. 
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  Pelaksanaan Stasiun Meteorlogi Pertanian Khusus dikelola oleh instansi 

yang membawahinya seperti: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Universitas dan 

lain-lain sedangkan Badan Meteorologi yang memonitor tehniknya seperti 

petunjuk pengamatan, peralatan dan cara pemeliharaannya.  

 

G. Peralatan Di Pos-Pos Cuaca Dan Iklim 

 

Pos-Pos Cuaca dan Iklim terbagi menjadi 5 Jenis, yaitu : 

 

1) Pos hujan tipe observatorium 

 

Pos hujan tipe observatorium, terdiri dari : 

a.  Penakar hujan tipe observatorium 

b.  Luas tanah (2x2) m
2
 

c.  Memenuhi syarat teknis 

 

2) Pos hujan tipe otomatis 

 

Pos hujan tipe otomatis, terdiri dari : 

a.  Penakar hujan otomatis  

b.  Penakar hujan tipe observatorium  

c.  Luas tanah (3x3) m
2
 

3) Pos iklim 

 

Pos iklim, terdiri dari : 

a. Sangkar meteorologi, lengkap dengan thermometer bola basah,bola 

kering,maksimum dan minimum 

b.  Penakar hujan tipe observatorium    

c.  Luas tanah (10x10) m
2
 

4) Pos penguapan 
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Pos penguapan, terdiri dari : 

a. Panci penguapan (Open Pan Evaporimeter) 

b.  Penakar hujan tipe observatorium 

c. Cup counter anemometer 

d.  Penakar hujan otomatis 

e.  Luas tanah (6x6) m
2
  

5) Pos meteorologi pertanian khusus 

 

Pos meteorologi pertanian khusus, terdiri dari : 

a.  Sangkar meteorologi, lengkap dengan thermometer bola basah,bola 

kering,maksimum dan minimum 

b.  Penakar hujan tipe obs  

c.  Penakar hujan tipe otomatis 

d.  Panci penguapan (Open Pan Evaporimeter) 

e.  Luas tanah (10x10) m
2
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BAB  II.  Petunjuk Praktis Pengamatan Data Cuaca 

 

Peralatan Pengamatan Cuaca Dan Pelaporannya 

 

1) Penakar Hujan Biasa (Type Obs) 

 

� Alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah 

hujan selama 24 jam 

� Mulut corong berbentuk cincin dengan luas 100 cm
2
. 

� Penakar hujan tingginya sebelum dipasang 60 cm. 

� Penakar hujan ini dipasang dengan menyekrupnya 

pada balok bulat yang dicat putih dan ditanam pada 

pondasi beton. 

� Tinggi corong sampai dengan tanah diatur hingga 

mencapai 120 cm. 

� Gelas penakar hujan 

mempunyai skala sampai 

dengan 25 mm. 

� Pengamatannya dilakukan 

setiap 24 jam sekali, diamati setiap jam 07.00 WIB, 

dengan cara sebagai berikut : 

 

� Buka kran yang di dalam penakar hujan ini, lalu 

tampung air hujan dengan gelas penakar untuk di ukur 

jumlahnya. 

� Dicatat di buku observasi, lalu di salin dalam buku 

synop ME 48 dan ME 45. 

� Selain itu di catat pula di blangko backup synop. 

� Dilaporkan dalam Fklim 71 serta AGM 1A. 
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2) Penakar Hujan Jenis Hellman 

 

� Alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan 

� Mempunyai tinggi 115 cm dan berat ± 14 kg. 

� Mulut corong mempunyai luas penampang 200 cm
2
. 

� Terdapat tangki pelampung dan tangki pena. 

� Terdapat pula silinder jam tempat meletakkan pias. 

� Adanya alat pengatur tinggi rendah selang gelas 

(Siphon). 

� Panci pengumpul air hujan bervolume. 

� 3 buah kaki untuk menyekrup penakar hujan pada 

pondasi. 

� Penakar hujan dipasang/diskrup diatas pondasi dari lapisan papan, lapisan 

beton, dan lapisan batu kali. 

� Pengamatannya dilakukan setiap jam utama (07.
00

, 13.
00

, 19.
00

 WIB) dan 

jam penting (10.
00

, 16.
00

 WIB). 

� Pastikan dalam memasang pias, pena di posisi nol.  

� Untuk membaca pias hellman, hitung jumlah hujan yang turun dengan 

melihat grafik yang tercatat oleh pena hellman.  

� Dilaporkan dalam Form A dan Form B, serta dalam AGM 1B. 

3) Thermometer 

a Thermometer Bola Kering Dan Bola Basah 

 

� Alat ini berfungsi untuk mengukur temperatur udara. 

� Thermometer ini ditempatkan di dalam sangkar 

meteorologi pada jarak 10 cm terhadap dinding 

sangkar. 

� Thermometer Bola Basah adalah Thermometer biasa (Bola Kering) dengan 

bolanya terbungkus dalam kain yang selalu basah oleh air murni. 

 

Sangkar 

Meteorologi 
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� Thermometer Bola Kering 

dan Bola Basah ± 18 cm 

diatas lantai sangkar. 

� Bejana air untuk Bola 

Basah 3 cm dibawah bola 

Thermometer basah. 

� Pengamatannya dilakukan 

setiap jam. Juga pada jam 

pengamatan klimatologi 

(07.30, 13.30, dan 17.30 

WIB). 

� Jika bola basah kering, isi 

kembali dengan air murni.  

� Baca skala temperatur 

dengan melihat ujung air 

raksa dalam derajat dan 0,1 derajat.  

� Dicatat di buku observasi, lalu disalin di ME 48 dan ME 45. 

� Dilaporkan dalam AGM 1A, Fklim71 

 

b Thermometer Maksimum 

 

� Alat ini berfungsi 

untuk mengukur 

suhu maksimum 

� Perbedaan Thermometer ini dengan Thermometer biasa adalah terdapatnya 

bagian yang sempit pada tabung dekat bola Thermometer. 

� Thermometer ini menggunakan air raksa. 

� Pengamatannya dilakukan setiap jam 18.00 WIB.  

� Baca skala temperatur dengan melihat ujung air raksa dalam derajat dan 0,1 

derajat Celcius. 
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� Setelah itu kembalikan kolom air raksa yang terputus dibagian yang sempit 

pada tabung dekat bola thermometer.  

� Kemudian baca kembali skalanya.  

� Dicatat di buku observasi, lalu disalin di ME 48 dan ME 45.  

� Dilaporkan dalam AGM 1A dan Fklim 71 

 

 

c Thermometer Minimum 

 

� Dipakai untuk mengukur 

temperatur yang rendah, 

karena alkohol mempunyai 

titik beku rendah (-90 
o
C) dan 

merupakan penghantar yang 

baik, maka digunakan alkohol 

bukan air raksa. 

� Di dalam kolom alkohol ini terdapat sebatang gelas kecil dan berwarna 

kehitam-hitaman dinamakan batang “Indeks”. Ujung indeks paling jauh 

dari bola thermometer adalah pembacaan. 

� Pengamatannya dilakukan setiap jam 07.00 dan 14.00 WIB.  

� Pada jam 07.00 WIB, baca skala temperatur dengan melihat ujung indeks 

yang jauh dari bola thermometer dalam derajat dan 0,1 derajat Celcius. 

� Pada jam 14.00 WIB, baca ujung indeks, sama seperti thermometer 

maksimum, ujung indeks harus dikembalikan dengan cara memiringkan 

thermometer dengan bola lebih tinggi dari bagian lainnya. Indeks akan 

bergerak kearah ujung kolom.  

� Kemudian baca kembali skalanya.  

� Dicatat di buku observasi, lalu disalin di backup synop, ME 48 dan ME 45.  

� Dilaporkan dalam AGM 1A dan Fklim 71. 
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20 cm 10 cm 5 cm 2 cm 0 cm 

100 cm 

50 cm 

d Thermometer Tanah 

 

� Jenis ini sebuah thermometer biasa, batang thermometer bersudut. 

� Sudut ini dibuat sedemikian sehingga bagian berskala letak di tanah 

(sejajar) dan bola tertanam pada kedalaman yang ditentukan. 

� Panjang bagian horizontal selalu 20 cm. 

� Bagian vertikal yang ditanam sedalam 0, 2, 5, 10, 20 cm. 

� Untuk mengukur lebih dari 30 cm, digunakan thermometer khusus 

dimasukkan dalam pipa baja, ditanam di kedalaman 50 dan 100 cm. 

 

� Sebuah thermometer air raksa dipasang dalam 

tabung gelas yang kuat. Atas tabung ini 4 cm, 

diisi dengan “Paraffin Wax”. Bola 

thermometer tertanam di dalam wax. 

� Dipasang membujur Utara-Selatan dengan 

jarak 0.5 sampai dengan 1 m antara dengan 

lainnya (kecuali ada standar khusus yang 0 

sampai dengan 20 cm). Gunanya agar 

bayangan tidak saling mengenai satu dengan 

lainnya. 

� Pengamatannya dilakukan setiap jam 

pengamatan klimatologi (07.30, 13.30, 17.30 WIB).  

� Baca skala temperatur dengan melihat ujung air raksa dalam derajat dan 0,1 

derajat Celcius. 

Paraffin 

Wax 
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� Untuk membaca thermometer kedalaman 50 dan 100 cm, angkat ujung atas 

pipa baja lalu diturunkan perlahan setelah membaca skalanya.  

� Dicatat di buku observasi, lalu disalin di backup synop.  

� Dilaporkan dalam AGM 1B.  

 

4) Piche Evaporimeter 

 

� Digunakan sebagai pengukur 

penguapan secara relatif, tidak 

dapat mengukur langsung evaporasi 

yang sesungguhnya terjadi. 

� Pipa gelas panjangnya ± 20 cm dan 

garis tengah ± 1,5 cm. 

� Pipa gelas terdapat skala yang 

menyatakan volume air dalam cm3 

atau persepuluhannya. 

� Ujung bawah pipa gelas terbuka dan 

ujung atasnya tertutup, dilengkapi 

dengan tempat menggantungkan 

alat tersebut. 

 

� Piringan kertas filter berbentuk 

bulat. Kertas ini berpori-pori 

banyak sehingga mudah menerap 

air. Kertas ini dipasang dimulut pipa 

terbuka. 

� Penjepit logam, untuk menjepit/menahan kertas filter pada muka pipa. 

� Dipasang digantung di dalam sangkar meteorologi bersama dengan 

thermometer bola basah, bola kering, maksimum, dan minimum. 

P 

I 

C 

H 

E 

 

E 

V 

A 

P 

O 

R 

I 

M 

E 

T 

E 

R 
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� Pengamatannya dilakukan setiap jam pengamatan klimatologi (07.30, 

13.30, 17.30 WIB).  

� Baca skala dengan melihat ujung air.  

� Jika air sudah hampir habis, isi kembali dan ganti piringan kertas filter.  

� Dicatat di buku observasi, lalu disalin di backup synop.  

� Dilaporkan dalam AGM 1B.  

 

 

 

5) Evaporimeter Open Pan (Panci Terbuka) 

 

� Panci bundar besar dari besi dilapisi bahan anti karat, mempunyai garis 

tengah 122 cm dan tinggi 25,4 cm. 

� Hook Gauge jenis Cassela, yaitu alat untuk mengukur perubahan tinggi 

permukaan air dalam panci. Terdiri dari batang yang berskala dan sebuah 

skrup yang berada pada batang tersebut, digunakan untuk mengatur letak 

ujung jarum pada permukaan air dalam panci. 

� Still well adalah bejana dari logam (kuningan) berbentuk silinder dan 

mempunyai 3 kaki untuk meletakkan hook gauge. 

� Di dasar still well 

terdapat lubang, 

sehingga 

permukaan air 

UGEdalam bejana 

sama tinggi dengan 

permukaan air 

dalam panci. 

� Pondasi dibuat dari 

kayu dicat sehingga tahan terhadap cuaca dan rayap. 

� Bagian atas kayu dicat putih untuk mengurangi penyerapan radiasi panas 

matahari. 

 

STILL WELL 

HOOK GA 
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� Pengamatannya dilakukan setiap jam pengamatan klimatologi (07.30, 

13.30, 17.30 WIB).  

� Baca skala dengan melihat hook gauge dan mengatur letak ujung jarum 

pada permukaan air.  

� Jika air hampir habis, isi kembali pada skala tertentu, begitupun sebaliknya 

dengan mengurasnya jika air meluap.  

� Dicatat di buku observasi, lalu disalin di backup synop.  

� Dilaporkan dalam AGM 1B, dan laporan data penguapan 

 

6) Camble Stokes 

 

� Alat untuk mengukur lamanya penyinaran 

matahari. 

� Alat ini mempunyai bola gelas dengan jari-jari 10-

15 cm, dan berfungsi sebagai lensa cembung 

(konvex) yang dapat mengumpulkan sinar 

matahari ke fokus. 

� Tempat menyisipkan pias yang letaknya dapat diatur tepat pada fokus. 

� Terdapat tiga buah sekrup terletak pada kaki untuk menyetel alat agar 

kedudukannya horizontal. 

� Ada tiga macam pias, yaitu : 

� Pias lurus (1 Maret - 10 April dan 1 

September – 10 Oktober),  

� Pias lengkung pendek (11 April – 31 

Agustus), dan  

� Pias lengkung panjang (11 Oktober – 

28 Februari). 

� Pengamatannya dilakukan pada jam 18.00 WIB 
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� Menggunakan pias sesuai dengan jadwal yaitu, pias lurus (1 Maret - 10 

April dan 1 September – 10 Oktober), pias lengkung pendek (11 April – 31 

Agustus), dan pias lengkung panjang (11 Oktober – 28 Februari). 

� Hitung jumlah pembakaran pias dalam satuan jam.  

� Dicatat pada blanko backup synop.  

� Dilaporkan dalam AGM 1A, Fklim 71. 

 

7) Anemometer 

a Anemometer 10 M 

 

� Mengukur arah dan kecepatan angin dekat 

permukaan. 

� Ditempatkan ditanah terbuka atau lapangan dengan 

benda (pohon, rumah) yang berjarak minimal 10 kali 

tinggi benda itu dari tiang anemometer. 

� Arah diukur dengan vane dan dinyatakan dalam 

puluhan derajat. 

� Kecepatan dapat diukur dengan tiga buah mangkok 

(cups) yang letaknya sejajar dengan vane arah 

Timur-Barat. 

� Pengamatannya dilakukan setiap jam. 

� Melihat arah vane dicatat dalam derajat, dan kecepatan dalam knot. 

� Dicatat di buku observasi, lalu disalin di backup synop. Arah diukur dengan 

vane dan dinyatakan dalam puluhan derajat. 

� Dilaporkan dalam AGM 1A, Fklim 71.  

 

b Anemometer Cup Counter 

                          

� Terdiri dari tiga buah mangkok, dipasang simetris pada sumbu vertical. 

� Dipasang dengan ketinggian 2 meter. 



Cuaca, KBDI dan SPBK 

15 

� Pembacaan alat ini dengan angka satuan 6 digit, bila cup berputar maka 

angka itu akan naik bertambah. 

� Pengamatannya dilakukan setiap jam 07.00, 10.00, 14.00, 16.00,dan 18.00 

WIB.  

� Baca angka 6 digit pada counter.  

� Dicatat di buku observasi, lalu disalin di backup synop.  

� Dilaporkan dalam AGM 1A. 

 

 

 

8) Actinograph 

   

� Alat ini untuk mengukur intensitas 

radiasi matahari total yang jatuh 

pada bidang horizontal. 

� Terdapat sensor yang terdiri dari 

tiga lempengan logam (bimetal). 

� Dipasang horizontal pada tengah-

tengah bulatan bola gelas. 

� Lempengan tengah dicat hitam dan lainnya dicat putih. 

� Terletak kearah Timur-Barat dengan jendela terlihat kearah Utara-Selatan. 

� Terdapat pena untuk mencatat intensitas radiasi matahari secara mekanis. 

� Pena bergerak kekiri atau kekanan 

pada pias yang digulung pada silinder 

jam.  

� Pengamatannya dilakukan setiap hari 

pada jam 08.00 WIB.  

� Memasang dan mengganti pias pada 

silinder jam.  

� Pastikan dalam memasang pias, pena di posisi nol.  
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� Jika intensitas radiasi matahari makin besar, maka pena bergerak makin 

tinggi.  

� Dilaporkan pada laporan bulanan Actinograph.  

 

9) Thermohygrograph 

                     

� Alat ini untuk mengukur suhu dan 

kelembaban secara mekanis. 

� Alat ini dipasang didalam sangkar agar 

tidak terkena sinar matahari atau hujan 

dan angin secara langsung. 

� Terdapat sensor rambut yang dapat 

mengembang untuk mengetahui 

temperatur dengan mencatat otomatis. 

� Jika temperatur naik, sensor rambut akan 

menggerakkan tangkai pena keatas, dan sebaliknya. 

� Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembaban nisbi udara. 

� Bila udara lembab rambut mengembang, menggerakkan engsel, diteruskan 

ketangkai pena sehingga tangkai pena naik. Begitu juga sebaliknya.  

� Pengamatannya dilakukan setiap hari Senin 

pada jam 07.00 WIB.  

� Memasang dan mengganti pias pada silinder 

jam.  

� Dalam memasang atau mengganti pias, 

putar tangkai silinder jam, geser tuas pena 

lalu pasang pias atau lepas pias pada 

silinder jam. Kemudian geser kembali tuas 

pena pada pias.  

� Dilaporkan pada laporan bulanan  
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10)   High Volume Sampler 

                        

� Alat ini berfungsi untuk mengukur polusi udara. 

� Berbentuk Seperti sangkar meteorologi namun 

terbuat dari besi, dan tingginya ± 1 m. 

� Di dalam alat ini terdapat motor penghisap, dan 

flow rate atau pengukur kecepatan aliran udara 

masuk. 

� Udara dihisap oleh motor penghisap melalui 

celah samping penutup. 

� Banyaknya volume udara dicatat pada flow 

rate. 

� Didalam alat ini dipasang filter untuk 

menampung udara yang masuk. 

� Ambang batas polusi udara adalah 260 µgr/m3. 

� Pengamatannya dilakukan setiap hari Senin 

pada jam 07.00 WIB.  

� Memasang dan mengganti filter di dalam alat HV 

Sampler.  

� Kemudian nyalakan alat penghisap.  

� Dilaporkan pada laporan mingguan HV Sampler  

11)   Dew Recorder 

 

          

� Alat ini sebagai alat untuk mengukur berat embun. 

� Alat ini terdapat timbangan yang berfungsi untuk 

menampung embun sehingga dapat diketahui 

beratnya.  

� Jika beban lewat dari batas normal, kemungkinan beban itu menampung air 

hujan. 



Cuaca, KBDI dan SPBK 

18 

� Terdapat pena untuk mencatat secara mekanis di pias yang terletak pada 

silinder jam 

� Pengamatannya dilakukan setiap hari pada jam 13.00 WIB.  

� Memasang dan mengganti pias pada silinder jam.  

� Dalam memasang atau mengganti pias, perhatikan timbangan agar tidak 

bergeser, supaya tidak mempengaruhi skalanya.  

� Dilaporkan dalam laporan bulanan data embun  

 

12)   Barometer 

 

 

� Alat ini berfungsi untuk mengetahui tekanan udara di 

stasiun. 

� Terdiri dari tabung gelas berisi air raksa. 

� Alat ini juga terdapat thermometer untuk mengetahui 

suhu di dalam ruang. 

� Ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu 

tetap (homogen). 

� Tidak boleh terkena sinar matahari dan angin langsung. 

� Dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. 

� Tinggi bejana ± 1 m dari lantai.  

�  Pengamatannya dilakukan setiap jam.  

� Baca skala thermometer yang menempel pada barometer dalam satuan 

derajat celcius.  

� Stel nonius sehingga menyinggung permukaan air raksa, kemudian baca 

skala barometer.  

� Dicatat di buku observasi, lalu disalin di backup synop, kemudian dikoreksi 

untuk disandi pada ME 48 dan ME 45.  

� Dilaporkan dalam Fklim71. 
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13)  Automatic Weather System (AWS) 

 

� Alat ini berfungsi untuk mengukur 

unsur cuaca seperti temperatur, 

kelembaban, tekanan udara, kecepatan 

angin dan radiasi matahari secara 

otomatis. 

� Alat ini merupakan alat otomatis yang 

terdiri dari beberapa sensor. 

� Terdapat sensor temperatur, 

kelembaban, hujan, solar radiation dan 

net radiation, dan tekanan. 

� Dipasang pada tiang setinggi 10 m 

ditanah terbuka atau lapangan. 

� Sensor-sensor tersebut akan mengirim data-data unsur cuaca tertentu yang 

kemudian disimpan dalam data logger yang diteruskan ke komputer. 

� Sensor cuaca mengirimkan data realtime langsung ke display 

� Pencatatan data cuaca setiap 10 

menit. 

� Data tersimpan di data logger. 

� Pemanggilan data bisa menggunakan data 

collect (pengambilan data dari data logger ke 

komputer).  

� Batas baterai di data logger hanya 3 jam, jika terjadi mati lampu (listrik) 

lebih dari 3 jam maka sensor cuaca tidak dapat mengirimkan data ke data 

logger dikarenakan tidak adanya daya listrik. 
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BAB  III .   Indeks Kekeringan Keetch-Byram 

 

A. Pengertian 

 

Indeks Kekeringan Keetch-Byram merupakan salah satu metode untuk 

mengukur tingkat bahaya kebakaran yang dikembangkan pada tahun 1968 di 

Florida, Amerika Serikat. Secara umum indeks ini mengekspresikan kurangnya 

kelembaban tanah menurut kemungkinan maksimal kandungan kelembaban 

tanah, yang biasanya didefinisikan sebagai kapasitas lahan (KEETCH & Byram, 

1968). Lebih lanjut, Indeks Kekeringan Keetch-Byram telah diterapkan dengan 

beberapa modifikasi oleh orang-orang Australia dan Negara lain yang sebagian 

besar beriklim tropis. 

Untuk wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Kalimantan Timur, Indeks 

Kekeringan Keetch-Byram diperkenalkan pertama kali oleh JOHN E. DEEMING 

pada tahun 1995. Indeks tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kekeringan 

pada daerah-daerah disepanjang tepi pantai antara Samarinda dan Balikpapan. 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, telah terbukti sesuai dengan kondisi yang 

terjadi. Hingga saat ini, IFFM-Dephut/gtz menggunakan Indeks Kekeringan 

Keetch-Byram ini untuk mengukur tingkat bahaya kebakaran. Nilai-nilai yang 

dihasilkan dari perhitungan dengan menggunakan metode Indeks Kekeringan 

Keetch-Byram merupakan dasar/acuan untuk memperhitungkan tingkat bahaya 

kebakaran yang dapat digunakan pada beberapa tempat di propinsi Kalimantan 

Timur. 

 Sistem tersebut di atas dibuat berdasarkan asumsi-asumsi : 

1. Kecepatan hilangnya kelembaban di daerah kawasan hutan tergantung 

kepada tingginya penguapan vegetasi. Selanjutnya besarnya penguapan 

vegetasi disesuaikan dengan nilai rata-rata curah hujan tahunan. Jumlah dan 

karakter vegetasi telah dikembangkan untuk menentukan titik dengan 

menggunakan sebagian besar unsure kelembaban tanah yang tersedia. 
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( ) ( )( ){ }
( )( )Rainfall Ann. x 0,00175 -

1,552  MaksimumSuhu  x 0,0875

E 10,88  1

0,001 x 8,229 - E 0,9676 IKK - 2000

+
=

+

DF

2. Kecepatan hilangnya kelembaban tanah ditentukan oleh evapotranspirasi 

dan kandungan kelembaban tanah. Hubungan ini paling baik bila ditaksir 

dari fungsi eksponensialnya yang semakin menurun dimana hilangnya 

kelembaban potensial merupakan fungsi dari nilai rata-rata hujan tahunan. 

3. Kedalaman lapisan tanah yang dipengaruhi oleh kekeringan yang serius 

yang mempengaruhi hutan dan daya hangus tanah organic memiliki 

kapasitas lapang delapan inch (203 mm). 

 

 

B. Formula Indeks Kekeringan Keetch-Byram 

 

Dalam metode perhitungannya, hanya diperlukan tiga peubah untuk 

menghitung nilai tingkat bahaya kebakaran, yaitu : 

1. Rata-rata curah hujan tahunan dari stasiun cuaca setempat/local, minimum 

selama 10 tahun (Annual Rainfall) 

2. Suhu maksimum harian, dan 

3. Curah hujan harian. 

Lebih lanjut, formulasi untuk menghitung nilai Indeks Kekeringan Keetch-

Byram dijelaskan sebagai berikut : 

KBDI hari ini = ∑ KBDI kemarin – ( 10 x CH + DF hari ini )  

Dimana : 

CH : Curah hujan bersih 

DF : Faktor Kekeringan yang telah dimodifikasi dan dapat digunakan untuk 

perkiraan bahaya kebakaran di Kalimantan Timur, dengan formulasi 

sebagai berikut : 

 

 

 

Suhu maksimum adalah suhu maksimum harian, Ann. Rainfall adalah rata-rata 

curah hujan tahunan yang diadaptasi dari stasiun cuaca dimana perhitungan KBDI 
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akan dilakukan dan IKK adalah Indeks Kekeringan Keetch-Byram kemarin. Suhu 

maksimum, Ann. Rainfall dan IKK merupakan variabel, sedangkan angka-angka 

yang ada merupakan nilai konstanta yang menunjukkan evapotranspirasi dan 

keberadaan vegetasi. 

 Dari perhitungan Indeks Kekeringan Keetch-Byram menunjukkan 

kemungkinan terjadinya kebakaran, yang diekspresikan melalui nilai indeks yang 

berkisar antara 0 sampai 2000. Untuk mulai menghitung Indeks Kekeringan 

Keetch-Byram pada daerah tertentu, kita harus kembali ke periode ketika Indeks 

Kekeringan Keetch-Byram berada pada posisi “0”, yaitu saat satu hari setelah 

masa hujan dengan curah hujan sebanyak 150-200 mm dalam satu minggu 

(Deeming, 1995). 

 Nilai indeks yang dihasilkan dari perhitungan dengan menggunakan 

formula Indeks Kekeringan Keetch-Byram dibagi dalam empat tingkat bahaya 

kebakaran, sebagai  berikut : 

 

Skala Numerik Skala Sifat 

0 - 999 Rendah 

1000 – 1499 Sedang 

1500 – 1749 Tinggi 

1750 - 2000 Ekstrim 

 

 Skala yang berbeda menunjukkan tingkat bahaya kebakaran dari bahan 

baker api yang tersedia (Deeming, 1995). Sebagai contoh, jika Indeks Kekeringan 

Keetch-Byram menunjukkan nilai 0, ini mendeskripsikan kondisi tanah yang 

penuh dengan air (lembab), dalam kondisi ini tanaman dapat tumbuh dengan baik. 

Sementara bila Indeks Kekeringan Keetch-Byram menunjukkan nilai 2000, ini 

mendeskripsikan sama sekali tidak ada daya dukung yang cukup untuk 

menumbuhkan tanaman diatasnya. Pada kondisi tanah dan vegetasi yang kering, 

menyebabkan pasokan bahan bakar api menjadi lebih besar. Pada perkembangan 

selanjutnya, skala sifat merupakan salah satu dasar dari sistem peringatan dini 
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bahaya kebakaran hutan dan lahan, yang nantinya digunakan dalam penyusunan 

prosedur standar operasional (SOP) untuk staf pemadam. 

 

C. Perhitungan Indeks Kekeringan Keetch-Byram 

 

Secara umum tahapan ini dimulai dari pengumpulan data cuaca dari Badan 

Meteorologi dan Geofisika atau stasiun ataupun pos cuaca yang dimiliki sendiri. 

Data-data tersebut nantinya akan dicatat secara harian kedalam tabel pengamatan 

cuaca seperti berikut ini : 
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( )

4

00:18  jamTemperatur  00:13  jamTemperatur  00:07  jamTemperatur x 2
  rataRata

++
=−

Keterangan : 

 

1. Pada kolom Temperatur (
0
C) untuk kolom 07:00, 13:00 dan 18:00, di isi data 

temperatur pada jam-jam tersebut di atas, yaitu jam 07:00, 13:00 dan 18:00 

waktu setempat. 

2. Pada kolom Temperatur untuk kolom Rata
2
, berisi data rata-rata temperatur 

harian, dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

3. Pada kolom Temperatur untuk kolom Max, diisi data temperatur Maksimum 

yang diambil pada jam 18:00 waktu setempat dengan melihat suhu pada 

thermometer maksimum. 

4. Pada kolom Temperatur untuk kolom Min, diisi data temperature Minimum 

yang diambil pada jam 07:00 waktu setempat dengan melihat suhu pada 

thermometer minimum. 

5. Kolom Curah Hujan (mm), berisi data Curah Hujan selama 24 jam yang 

diambil dari alat penakar hujan type observatorium pada jam 07:00 waktu 

setempat. 

6. Kolom JML, RATA dan MAX pada bagian bawah tabel berisi perhitungan 

jumlah akumulatif selama 1 bulan, rata-rata selama 1 bulan, dan nilai 

maksimum yang terjadi dalam 1 bulan, untuk masing-masing unsur cuaca. 

7. Khusus untuk unsur Curah Hujan tidak ada nilai rata-rata sehingga diganti 

dengan jumlah banyaknya hari hujan yang terjadi dalam 1 bulan. 

 

Dari data-data cuaca tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam suatu tabel 

perhitungan Indek Kekeringan KBDI (Keetch-Byram Drought Index) yang sudah 

berisi kolom-kolom dengan rumus perhitungan dan kolom yang menyatakan nilai 

indeks kekeringan hari ini dan level kekeringan hari ini. Tabel tersebut seperti ini 

: 
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Keterangan : 

 

1. Kolom Ann. Rainfall berisi data rata-rata curah hujan tahunan, minimal selama 

10 tahun. 

2. Kolom Suhu Maksimum berisi data Suhu Maksimum yang diambil pada 

pengamatan jam 18.00 waktu setempat. 

3. Kolom Curah Hujan 24 Jam diambil dari data Curah Hujan selama 24 jam 

yang diambil pada pukul 07.00 waktu setempat. 

4. Jika data cuaca yang diambil dari tabel pengamatan cuaca seperti yang terlihat 

di halaman sebelumnya, maka pengambilan data cuaca untuk perhitungan 

Indeks Kekeringan KBDI adalah sebagai berikut : 

Sebagai contoh untuk perhitungan Indeks Kekeringan KBDI tanggal 2 

September, maka : 

• Data suhu maksimum diambil dari tabel pengamatan cuaca pada kolom 

suhu maksimum untuk tanggal 2 September, sedangkan 

• Untuk data curah hujannya, diambil dari tabel pengamatan cuaca pada 

kolom curah hujan (mm) untuk tanggal 3 September. 

5. Kolom Indeks Kekeringan Kemarin atau “IKK” berisi data Indeks Kekeringan 

hari kemarin. 

6. Untuk perhitungan awal nilai “IKK” diisi 0 (nol) 

7. Perhitungan awal dimulai pada 1 hari setelah jumlah curah hujan selama 

periode 1 minggu berjumlah ≥ 150 mm. 

8. Kolom Curah Hujan Bersih (CHB) berisi perhitungan, sbb : 

• Jika curah hujan selama 24 jam < 5 mm, maka kolom ini berisi nilai 0 (nol) 

• Jika curah hujan selama 24 jam ≥ 5 mm, maka kolom ini berisi perhitungan 

dari nilai curah hujan selama 24 jam pada hari tersebut dikurangi 5 mm 

9. Kolom “IKK dikurangi 10 CHB” berisi perhitungan, sbb : 

• Jika hasil perhitungan nilai “IKK dikurangi 10 CHB” adalah kurang dari 0 

(nol) maka kolom ini berisi 0 (nol) 
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• Jika hasil perhitungan nilai “IKK dikurangi 10 CHB” ≥ 0 (nol) maka kolom 

ini berisi hasil perhitungannya (IKK – 10 CHB) 

 

10. Kolom “Faktor Kekeringan” berisi perhitungan, sbb : 

(2000 – IKK) x (0,9676xEXP(0,0875xSuhu Maksimum+1,552)-

8,229)x0,001/(1+10,88xEXP(-0,00175xAnn Rainfall)) 

cat : Rumus diatas adalah rumus komputer dengan menggunakan program 

Microsoft Excel secara matematis dapat ditulis sbb : 

 

( ) ( )( ){ }
( )( )Rainfall Ann. x 0,00175 -

1,552  MaksimumSuhu  x 0,0875

E 10,88  1

0,001 x 8,229 - E 0,9676 IKK - 2000

+

+

 

 

11. Kolom “Indeks Kekeringan Hari Ini” berisi “ 

Nilai Kolom “IKK dikurangi 10 CHB” + nilai kolom “Faktor Kekeringan” 

12. Kolom “Level Kekeringan” berisi rumus logika pada Microsoft Excel yang 

menyatakan nilai level kekeringan dengan range sbb: 

• 0 – 999 = Rendah 

• 1000 – 1499 = Sedang 

• 1500 – 1749 = Tinggi 

• > 1750 = Ekstrim 
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Grafik Nilai Indeks Kekeringan KBDI Harian Bulan Juni 2005  

di Stasiun Klimatologi Kenten Palembang
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Dari tabel perhitungan Indeks Kekeringan KBDI tersebut selanjutnya dapat 

dibuat suatu grafik yang menunjukkan level kekeringan harian di daerah tersebut. 

Sebagai contoh berikut ditampilkan grafik nilai Indeks Kekeringan KBDI harian 

untuk Bulan Juni 2005 di Stasiun Klimatologi Kenten Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari grafik di atas terlihat areal yang berwarna hijau � menunjukkan level 

kekeringan masih dalam level “rendah”, kemudian areal yang berwarna kuning � 

menunjukkan level kekeringan dalam level “sedang”, sedangkan areal yang 

berwarna oranye � menunjukkan level kekeringan telah berada pada level 

“tinggi”, dan akhirnya areal yang berwarna merah � menunjukkan level 

kekeringan sudah berada pada level “ekstrim”. 
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D. Aplikasi Data KBDI sebagai Peringatan Dini Kebakaran 

 

Dengan menghitung data KBDI secara rutin, maka dapat dibuat sebuah 

nilai rata-rata bulanan KBDI. Sebagai contoh kami tampilkan rata-rata bulanan 

KBDI di Stasiun Klimatologi Kenten Palembang, yang didapat dari hasil analisa 

data cuaca selama 10 tahun dari rentang waktu 1990 – 2000. 

 

Profil KBDI rata-rata tahun 1990-2000 
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Dari profil rata-rata KBDI tersebut terlihat kecenderungan tingkat 

kekeringan yang terjadi di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Sejak bulan 

Januari s/d April, tingkat kekeringan "Rendah" mendominasi akibat tingginya 

curah hujan. Bulan Mei, hujan mulai berkurang sehingga tingkat kekeringan 

sedikit meningkat. Hingga bulan Juli, tingkat kekeringan sebagian besar masih 

”Sedang”, namun tingkat kekeringan "Tinggi" sudah mulai muncul. Pada bulan 

Agustus, tingkat kekeringan semakin tinggi dan mengalami puncaknya pada bulan 

September. Pertengahan Oktober biasanya hujan sudah mulai turun, dan akhirnya 

di bulan Desember tingkat kekeringan didominasi oleh tingkat kekeringan 

"Rendah". 

Mengingat bahaya kebakaran terkait erat dengan tingkat kekeringan, maka 

nilai rata-rata KBDI tersebut bisa digunakan sebagai salah satu input utama di 

dalam penentuan status siaga kebakaran. Dengan menggabungkan data profil rata-

rata KBDI dengan Tabel Status Siaga, seperti di bawah ini : 

Tabel Status Siaga 
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Maka kita dapat memperkirakan, bahwa Status Siaga I dapat terjadi pada 

bulan Agustus - Nopember. Sementara itu Status Normal dapat dimulai pada 

bulan Desember – Februari. Kemudian untuk Status Siaga III dapat terjadi di 

bulan Maret – Mei, dan Status Siaga II dapat terjadi di bulan Juni – Juli.  

Dengan mengetahui kapan kita memberlakukan tingkat siaga, maka 

diharapkan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan pencegahan yang telah disusun dalam tabel status siaga. Selain 

itu dengan menghitung nilai KBDI secara rutin dapat diketahui tingkat kekeringan 

secara rutin yang diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya 

kebakaran hutan dan lahan. 
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BAB  IV. Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran  (SPBK) 

 

1. Latar Belakang 

Salah satu peringatan dini bahaya kebakaran adalah Sistem Peringkat 

Bahaya Kebakaran – SPBK ( Fire Danger Rating System - FDRS ), yang 

dikembangkan dan digunakan dalam pengelolaan kebakaran sejak tahun 1970 di 

Canada dan disesuaikan dengan daerah lain seperti : New Zealand, Florida, 

Mexico, Fiji, Spain, Indonesia, Malaysia dsb. 

SPBK digunakan untul menghitung / mengevaluasi tingkat bahaya 

kebakaran yang terjadi  berdasarkan input data cuaca yang terdiri dari data :  

� Temperatur Udara ( 
0
C ) 

� Kelembaban Udara ( % ) 

� Curah Hujan akumulasi selama 24 jam ( mm ) 

� Kecepatan Angin ( Km/Jam ) 

 

 

2. Peralatan Meteorologi yang mendukung perhitungan SPBK 

 

Peralatan Meteorologi yang hasil datanya dapat digunakan dalam 

perhitungan SPBK adalah : 
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3. Kode Kadar Air dan Struktur SPBK 

 

SPBK dari enam komponen, masing-masing menggambarkan aspek yang 

berbeda dari bahaya kebakaran. Terdapat 3 kode kadar air dengan model pada 

bahan bakar permukaan, sub permukaan dan bagian dalam tanah dalam berbagai 

ukuran dan luasan.  Disamping itu ada tiga indeks perilaku bahan bakar yang 

mengindikasikan potensi tingkat penjalaran, konsumsi bahan bakar dan intensitas 

kebakaran pada tipe bahan bakar yang standart.  Adapun penjelasan enam kode 

kadar air bahan bakar diatas adalah sebagai berikut :  

� FFMC (Fine fuel moisture code) / Kode Kadar air Serasah 

Peringkat numerik dari kandungan kelembaban dari serasah dan bahan bakar 

halus lainnya. Kode ini menandakan kemudahan relatif mulainya api dan 

Atau 

AWS ( Automatic Weather System ) 

Penakar Curah Hujan Sangkar Meteorologi 

- Temperatur Udara BB & BK 

Anemometer ketinggian 10m 
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terbakarnya. Kode ini berkorelasi dengan kejadian-kejadian kebakaran yang 

disebabkan manusia. Kode ini digunakan untuk indikator potensi penyulutan 

api menjadi kebakaran.  

� DMC  (Duff moisture code) / Kode Kadar Air Humus 

Peringkat numerik dari kelembaban rata-rata dari lapisan tanah organik yang 

tidak padat dengan kedalaman sedang. Kode ini memberikan indikasi 

konsumsi bahan bakar pada lapisan humus sedang dan materi berkayu 

berukuran sedang.  

� DC (Drought code) / Kode Kekeringan 

Peringkat numerik dari kandungan kelembaban dari lapisan tanah organik 

yang padat. Kode ini adalah indikator penting dari dampak kemarau musiman 

pada bahan bakar hutan, dan banyaknya nyala bara api dalam lapisan organik 

yang dalam dan bongkahan kayu besar. Kode ini digunakan sebagai indikator 

potensi membaranya api dalam suatu kebakaran dan dapat juga digunakan 

sebagai indikator potensi terjadinya kabut asap.  

� ISI (Initial spread index) / Indeks Jalaran Awal 

Peringkat numerik dari tingkat penyebaran api yang diharapkan. ISI 

menggabungkan akibat angin dan FFMC pada tingkat penyebaran tanpa 

pengaruh kuantitas variabel bahan bakar. Kode ini menunjukan bagaimana 

kebakaran akan menjalar/merambat setelah penyulutan api.  

� BUI (Buildup index) / Indeks Pembesaran Api 

Peringkat numerik dari tingkat bahan bakar yang akan dikonsumsi dan 

merupakan kombinasi dati DMC dan DC.  

� FWI (Fire weather index) / Indeks Cuaca Kebakaran 

Peringkat numerik dari intensitas kebakaran yang merupakan kombinasi dari 

ISI dan BUI, indek ini secara umum dapat disebut sebagai indek bahaya 

kebakaran ditinjau dari segi cuaca dan dituangkan dalam beberapa kelas 

bahaya kebakaran. Bahaya Kebakaran adalah indikasi umum dari semua faktor 
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yang mempengaruhi kemudahan terbakar, penyebaran api, dampak fisik 

kebakaran dan tingkat kesulitan pengendalian kebakaran.  Kode ini digunakan 

sebagai indikator prakiraan kesulitan pengendalian kebakaran.  

Kode ini digunakan sebagai indikator prakiraan kesulitan pengendalian 

kebakaran. Adapun struktur dari SPBK dapat dilihat pada diagram di bawah 

ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPBK dapat digunakan untuk menghitung kandungan kadar air dari tiga jenis 

material pada lantai hutan atau bahan bakar yang memiliki perbedaan 

kecepatan pengeringannya, yaitu: sampah di permukaan, humus yang gembur, 

dan bahan organik pada lapisan bawah. Bahan bakar tersebut merupakan aspek 

kritis terhadap perilaku kebakaran.  

 

Pengamatan 
Data cuaca 

Temperatur 
Kelembaban relatif 
Kecepatan angin 

Curah Hujan 

Kecepatan 

Angin 

Temperatur 
Kelembaban relatif 

Curah hujan 

Temperatur 
Curah hujan 

Fine Fuel Moisture 
Code (FFMC) 

Duff Moisture 
Code 
(DMC) 

Drought 
Code (DC) 

Initial Spread 
Index 
(ISI) 

Buildup Index 
(BUI) 

Fire Weather Index 
(FWI) 

Kode 

Kelembaban 

Bahan bakar 

Indek 

Perilaku 

Kebakaran 

Struktur SPBK 
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4. Kode Kadar Air yang digunakan pada Pelaporan SPBK  

 

Pada pelaporan SPBK ada 3 kode kadar air yang umum dipakai, kode kadar air 

tersebut adalah: 

1. FFMC (Fine fuel Moisture Code) 

FFMC menunjukkan kandungan kadar air untuk 

bahan bakar kering halus dan bahan bakar halus 

pada permukaan sampai pada kedalaman 1-2 cm.  

FFMC merupakan indikator kemudahan 

tersulutnya api dan dipakai untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam 

pencegahan kebakaran hutan/lahan.  

Berikut ini adalah klasifikasi FFMC untuk interpretasi dan tindakan/kegiatan 

pendeteksiannya : 

 

KELAS 
NILAI 

FFMC 

KEMUDAHAN 

DIMULAINYA API 

KEGIATAN 

PENDETEKSIAN 

RENDAH 0 - 36 

KEMUNGKINAN 

TERPICUNYA API 

SANGAT RENDAH 

TIDAK PERLU 

PENDETEKSIAN 

SEDANG 37 - 69 

KEMUNGKINAN API 

TERPICU PADA 

DAERAH YANG KERING 

DAN TERISOLASI 

MENARA JAM 

13.00– 16.00, 

TIDAK PERLU 

PATROLI 

TINGGI 70 - 83 

BAHAN BAKARAN 

HALUS SANGAT 

MUDAH TERPICU API; 

KEMUNGKINAN 

TERPICUNYA API 

TINGGI 

MENARA SETIAP 

SAAT, PATROLI 

JAM 13.00– 16.00 

EKSTRIM > 83 

BAHAN BAKARAN 

HALUS SANGAT 

MUDAH TERBAKAR; 

KEMUNGKINAN 

TERPICUNYA API 

SANGAT TINGGI 

MENARA SETIAP 

SAAT, PATROLI 

PAGI DAN SORE 
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2. DC (Drought Code) 

DC menunjukkan kandungan kadar air 

lapisan organik ( pada kedalaman 10-20 cm ) 

dan batang-batang kayu. 

DC merupakan indeks kekeringan dan potensi terjadinya kabut asap. 

Berikut ini adalah klasifikasi DC untuk interpretasi dan tindakan/pengambilan 

keputusan : 

  

KEL NILAI 

INTERPRETASI 

KEPUTUSAN 

PENCEGAHAN 

DALAM 

PELAKSANAAN 

PEMBAKARAN 

REN

0 - 200 

KONDISI MUSIM BASAH, 

JIKA > 30 HARI TANPA 

HUJAN MENJADI KELAS 

SEDANG. KABUT ASAP 

TIDAK TERJADI 

TIDAK ADA 

LARANGAN 

MEMBAKAR 

SED 201 - 

KONDISI NORMAL 

PERTENGAHAN MUSIM 

KERING. JIKA ANTARA 15 

HINGGA 30 HARI TANPA 

HUJAN MENJADI KELAS 

TINGGI. PEMBAKARAN 

HARUS DIPANTAU 

PEMBAKARAN 

DIAWASI DAN 

BERSYARAT 

TING
301 - 

KONDISI NORMAL PUNCAK 

MUSIM KERING. JIKA 

ANTAR 5 HINGGA 15 HARI 

TANPA HUJAN MENCAPAI 

KELAS EKSTRIM. SELURUH 

PEMBAKARAN DIATAS 

LAHAN GAMBUT 

DILARANG. PRAKIRAAN 

CUACA HARUS TERUS 

DIPANTAU UNTUK 

MENGANTISIPASI 

TERJADINYA MUSIM 

KERING PANJANG 

LARANGAN 

PEMBAKARAN DI 

AREA TERTENTU 

EKS
> 400 

KONDISI BAHAYA 

KEKERINGAN. KURANG 

DILARANG 

MEMBAKAR 
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DARI 5 HARI TANPA HUJAN 

DAPAT MENGAKIBATKAN 

KABUT ASAP HEBAT. 

PEMBAKARAN 

SEPENUHNYA DILARANG 

 

 

3. FWI (Fire Weather Index) 

FWI merupakan kombinasi dari BUI (Buildup index) & ISI (Initial spread 

index), dimana BUI menunjukkan tingkat konsumsi bahan bakar dan ISI 

menunjukkan tingkat kecepatan penjalaran api/kebakaran.  

FWI dapat juga digunakan sebagai indeks secara umum dari Sistem Peringkat 

Bahaya Kebakaran. FWI merupakan indeks untuk kepentingan pemadaman 

kebakaran (hutan/lahan) dan indeks untuk megetahui tingkat kesulitan 

pemadaman api/kebakaran. 

 

Berikut ini adalah klasifikasi FWI untuk interpretasi pencegahan kebakaran 

hutan/lahan : 

  

KE-

LAS 

NILAI 

FWI 
INTERPRETASI 

REN

DAH 
0 - 1 

• Jika terjadi kebakaran, biasanya terisolasi dan dalam 

waktu yang singkat 

• Kebakaran umumnya tidak menyebar jauh dari titik 

asalnya dan jika demikian pengendaliannya akan 

mudah dilakukan 

• Pengendalian dan pemadaman kebakaran yang telah 

terjadi masih perlu dilakukan bila terdapat cukup 

bahan bakar dan cukup kering untuk terjadinya bara 

api 
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SED

ANG 
1 - 6 

• Kebakaran akan lebih umum terjadi dan waktu 

kebakaran bisa lebih lama dan lebih luas 

• Kejadian kebakaran terbatas pada perambatan atau 

permukaan yang tidak besar 

• Pengendaliannya cukup mudah, Pemadaman 

langsung disekitar kebakaran oleh pemadam 

kebakaran dengan peralatan tangan dan air dari 

pompa gendong mungkin dilakukan. 

• Pembatas api yang dibuat dengan peralatan tangan 

bisa mencegah penyebaran api 

TING

GI 
6 - 13 

• Periode kebakaran bisa lebih sering, lebih lama 

terjadinya dan penyebarannya lebih luas 

• Api sedang dan berintensitas tinggi bisa terjadi. 

Dengan demikian api sulit dikendalikan. 

• Pembatas api yang dibuat dengan peralatan tangan 

tidak cukup untuk mencegah. penyebaran api.  

• Air dengan tekanan (misalnya pompa air dengan 

selang penyemprot) dan mesin berat (misalnya 

buldoser, helikopter dengan bejana air atau tangki 

terbang) biasanya diperlukan agar pemadaman 

efektif pada daerah kepala api.  

EKST

RIM 
> 13 

• Keadaan kemarau parah dan adanya kondisi 

kebakaran yang berbahaya 

• Pemadaman langsung harus dilakukan dengan 

kehati-hatian yang tinggi. 

• Kemungkinan berhasinya pemadaman adalah rendah 
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5. Perhitungan SPBK 

 

Perhitungan SPBK menggunakan  Microsoft Excel yang telah di install 

fungsi FWI Add-in, adapun contoh tabel perhitungannya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel perhitungan SPBK tersebut diatas dapat dibuat grafik kode kadar air 

yang dapat dibuat sesuai kebutuhan baik harian, mingguan maupun bulanan.  
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Sebagai contoh, berikut ditampilkan grafik perhitungan SPBK bulanan 

pada tahun 2006 di Stasiun Klimatologi Kenten Palembang, yang dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


