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Sambutan SSFFMP Co Director 

Sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebenarnya sudah lama 

dikembangkan. Dari segi teknis, dukungan berbagai lembaga donor melalui proyek-proyek 

kebakaran memberikan dampak yang positif di dalam sistem pengelolaan kebakaran hutan 

dan lahan khususnya pengembangan sistem informasi kebakaran.  Sayangnya penyebaran 

informasi masih merupakan hal yang sulit dilakukan di beberapa daerah. Beberapa aspek 

penyebabnya antara lain, kurangnya kapasitas instasi terkait dari segi sumberdaya manusia, 

sarana prasarana serta anggaran. Ditambah lagi dengan kurang disosialisasikannya 

informasi aktual tentang kebakaran yang dapat diperoleh, seperti informasi apa yang 

tersedia, atau bagaimana mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu informasi yang cukup 

rinci tentang hal tersebut diperlukan untuk memudahkan pengguna di dalam mencari 

informasi kebakaran terkait dan sesuai dengan kebutuhannya.  

Berkembangnya sistem informasi berbasis internet, memberikan kemudahan di dalam 

penyebarluasan informasi. Namun hal ini masih belum menjadi standar di beberapa instansi 

terkait di tingkat provinsi atau bahkan kabupaten. Selain keterbatasan dana, keterbatasan 

informasi dan pengetahuan tentang teknologi informasi yang sedang berkembang menjadi 

penyebabnya. Selain itu keengganan untuk mempelajari teknologi baru sering kali menjadi 

ketakutan terhadap teknologi itu sendiri. Karenanya panjangnya rantai distribusi seringkali 

menyebabkan data yang disebarkan menjadi tidak aktual, karena harus melalui beberapa 

proses pengiriman. 

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) merupakan salah satu proyek yang 

didanai oleh Uni Eropa bekerja sama dengan Departemen Kehutanan dan Pemerintah 

Daerah Sumatera Selatan, juga memiliki komitmen untuk meningkatkan pengembangan 

kapasitas dan sistem informasi kebakaran di tingkat provinsi dan nasional. Karenanya 

dengan disusunnya buku Manual Pengumpulan Informasi Kebakaran ini, diharapkan dapat 

memberikan arahan bagi pihak terkait baik di provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera 

Selatan pada khususnya. Selanjutnya, upaya SSFFMP di dalam peningkatan sumberdaya 

manusia, demi mendukung terciptanya sistem pengelolaan kebakaran hutan dan lahan 

yang lebih efektif dan efisien, menjadi lebih mudah. 

Semoga bermanfaat dan sukses, 

 

Dr. Karl-Heinz Steinmann     Dr. Dodi Supriadi 

EU Co-Director       National Co Director 
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Kata Pengantar 

Buku Panduan Pengumpulan Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Internet ini 

menjelaskan dimana data dan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan dapat 

diperoleh, khususnya melalui internet. Dengan asumsi bahwa akses internet sudah 

memungkinkan hingga ke tingkat kabupaten serta tersedianya operator yang paham 

browsing menggunakan internet, maka diharapkan buku ini dapat dijadikan acuan bagi 

pihak terkait untuk mengetahui lebih jauh karakteristik informasi yang tersedia, serta untuk 

mengetahui dimana dapat memperolehnya. 

Penerbitan edisi ketiga dari buku ini, dilakukan seiring dengan terjadinya perkembangan dan 

perubahan penting yang terjadi selama 2 tahun terakhir, khususnya di bidang sistem 

informasi kebakaran. Pemutakhiran informasi ini diharapkan dapat mengakomodir berbagai 

keperluan terkait dengan kegiatan pemantauan kebakaran dan peringatan dini bahaya 

kebakaran hutan dan lahan.  Selain itu banyaknya permintaan terhadap buku panduan 

edisi pertama, memberikan gagasan bagi kami untuk memperbanyak dan sekaligus 

memperbaharui informasi yang tersedia. 

Perubahan alamat atau perbaikan informasi sebuah situs di masa mendatang adalah 

sepenuhnya wewenang pihak pengelola situs terkait.  Selain itu, berbagai konsekuensi yang 

timbul dari penggunaan data dan informasi yang tersedia, juga diluar tanggung jawab kami 

sepenuhnya.  

Berbagai masukan dan saran mengenai buku ini, mengenai sistem informasi kebakaran 

ataupun sistem pengendalian kebakaran secara umum, akan senantiasa menjadi bahan 

pertimbangan yang sangat bermanfaat bagi kami.  Harapan kami, semoga buku ini 

bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pengendalian 

kebakaran yang efektif dan efisien di Indonesia dan Sumatra Selatan pada khususnya.  

 

Penulis
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I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Kebakaran yang terjadi setiap tahun di wilayah Sumatra dan Kalimantan mengakibatkan 

kerugian yang tidak sedikit, baik dari segi ekonomi, ekologi, kesehatan, bahkan politik. Sekitar 

10 juta hektar hutan dan lahan terbakar pada periode 1997/1998 dan mengakibatkan 

kerugian sebesar 3 triliun dollar AS. Kerugian langsung akibat kebakaran sebagian besar 

terjadi di sektor kehutanan. Hutan sekunder bekas tebangan di kawasn HPH baik di Sumatra 

dan Kalimantan menjadi lahan yang sangat rawan terbakar. Kebakaran tersebut 

menghabiskan atau merusak potensi kayu yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Biaya 

operasional yang tinggi untuk memadamkan kebakaran juga bukan hal yang sepele bagi 

Indonesia.  

Selain itu, kabut asap yang ditimbulkan memberikan kontribusi yang nyata terhadap 

peningkatan jumlah pasien penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selama periode 

kebakaran dan setelahnya.  Pengurangan jumlah wisatawan asing turun secara signifikan 

dan mengurangi pendapatan sektor pariwisata nasional dan daerah. Protes serta tekanan 

dari negara tetangga akibat asap lintas batas (transboundary haze) menyulitkan Indonesia 

secara politis. 

Dari pengalaman tersebut, banyak pihak mulai menyadari pentingnya upaya pencegahan 

dan pemadaman dini. Tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah kebakaran 

menjadi besar akan sangat sulit dilakukan dan memerlukan biaya yang sangat tinggi. 

Pengembangan kedua komponen ini dan pemantapan komponen pemadaman 

diharapkan dapat meminimalisir dampak dan kerugian yang mungkin timbul akibat 

kebakaran. Untuk itu, informasi yang akurat dan aktual merupakan hal penting di dalam 

menunjang sistem peringatan dan pemadaman dini.   

Berbagai lembaga mulai berfikir dan bergerak untuk menerapkan berbagai sistem 

peringatan dini dan pemantauan kebakaran yang telah dicoba di beberapa negara lain. 

Hingga saat ini sudah cukup banyak informasi terkait yang tersedia secara gratis dan dapat 

digunakan untuk keperluan tersebut.  Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, 

penyebaran informasi melalui media internet menjadi berkembang sangat pesat.  

Karenanya, sebagian besar informasi tersebut sudah dapat diakses melalui internet secara 

aktual dan terbuka. 
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B. Tujuan 

Berdasarkan pengalaman selama musim kering tahun 2004, banyak pihak yang memerlukan 

data dan informasi mengenai kebakaran atau tingkat bahaya kebakaran yang terjadi, 

namun tidak mengetahui bagaimana dan dimana mendapatkannya. Selain itu rantai 

informasi yang panjang dan terkadang birokratis, menyulitkan dan menghambat kegiatan 

operasional pengambilan keputusan. Karenanya pendokumentasian dan sosialisasi 

mengenai sumber informasi utama  mengenai kebakaran masih perlu dilakukan.  

Adapun tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk : 

a. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi mengenai sumber-sumber data 

dan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan yang tersedia di internet.   

b. Mensosialisasikan karakteristik data yang tersedia, baik kelebihan dan kekurangan, 

perbandingan dengan data lainnya, serta penggunaan dan manfaatnya. 
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II. PERKEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEBAKARAN 

Sistem informasi kebakaran merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung upaya 

pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang efektif dan efisien melalui 

kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi. Sistem ini meliputi 3 aspek 

penting di dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan, yaitu: peringatan dini, 

pemantauan kebakaran dan penilaian dampak kebakaran. Sistem informasi kebakaran 

sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak 1994 oleh berbagai proyek bantuan luar 

negeri khususnya di dalam upaya peringatan dini dan pemantauan kebakaran. 

 

A. Sistem Pemantauan Kebakaran (Hotspot) 

Seiring dengan perkembangan teknologi satelit yang semakin maju, sistem pemantauan 

kebakaran menggunakan satelit juga mulai berkembang. Satelit NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration) yang merupakan pengembangan dari sistem satelit 

ujicoba sebelumnya, TIROS-N (Television Infrared Observation Satelite–Next generation), mulai 

dikembangkan sejak tahun 1978 untuk keperluan pemantauan meteorologi. Namun di 

dalam perkembangannya, satelit ini juga digunakan untuk memantau kebakaran karena 

kemampuan sensornya (Advanced High Resolution Radiometer-AVHRR) memantau suhu 

permukaan di bumi.  

Lima stasiun penerima satelit NOAA yang bertujuan untuk pemantauan kebakaran 

dikembangkan di Indonesia yaitu di Samarinda oleh proyek IFFM Jerman, di Palangkaraya 

oleh DfID Inggris, di Palembang oleh proyek FFPCP Uni Eropa, LAPAN di Jakarta dan proyek 

FFPMP2 Jepang di Jakarta. Namun akibat kurangnya perawatan dan mahalnya biaya 

perbaikan, hingga saat ini dari kelima stasiun tersebut hanya stasiun FFPMP2 (dikenal juga 

dengan Si Pongi) dan LAPAN saja yang masih beroperasi dengan baik, dan sayangnya, 

proyek FFPMP2 diperkirakan juga berakhir tahun 2006.  

Kebakaran yang terjadi di wilayah Indonesia bukanlah semata-mata masalah Indonesia 

saja, negara tetangga seperti Singapura yang seringkali terkena dampaknya, juga merasa 

terdorong untuk mendukung sistem pemantauan dan peringatan dini kebakaran di wilayah 

Indonesia.  ASEAN Spesialized for Meteorological Center (ASMC) Singapura juga telah 

mengembangkan sistem pemantauan kebakaran dengan menggunakan satelit.  

Berkembangnya penggunaan teknologi satelit telah memacu National Aeronautic and 

Space Administration (NASA) untuk meluncurkan Satelit Terra pada tahun 1999 dan Satelit 

Aqua pada tahun 2000 yang bertujuan untuk pemantauan global.  Kedua satelit tersebut 
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membawa sebuah sensor yaitu MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectro-Radiometer) 

yang memiliki 36 kanal (31 kali lebih banyak dari pada sensor NOAA-AVHRR atau 

digolongkan ke dalam jenis satelit hyperspectral) dan mengelilingi bumi masing-masing 2 kali 

sehari. Dengan resolusi sebesar 1km persegi pada gelombang 4 µm dan 11 µm, serta tingkat 

saturasi yang cukup tinggi sekitar 500 K dan 400 K, MODIS dapat digunakan untuk memantau 

kebakaran (active fire) dengan cakupan yang sangat luas. 

Universitas Maryland AS yang bekerja sama dengan NASA, mengembangkan sistem 

pendeteksian kebakaran global dengan menggunakan satelit MODIS sejak tahun 2000.  

Selain itu Center for Remote Imaging, Sensing, and Processing-National University of 

Singapore (CRISP-NUS) juga menggunakan satelit yang sama untuk memantau kebakaran 

secara regional sejak tahun 2001. 

 

B. Sistem Peringatan Dini 

Sistem peringatan dini bertujuan untuk memberikan informasi perkiraan tentang tingkat resiko 

kebakaran yang terkait dengan tingkat kekeringan yang terjadi. Sistem peringatan dini 

dapat dipilah menjadi 2 bagian, yaitu jangka panjang (bulanan atau tahunan) dan jangka 

pendek (harian).  Peringatan dini jangka panjang didasari atas hasil pengukuran perubahan 

iklim secara global atau regional yang dapat dikaitkan dengan kejadian kebakaran. 

Pengukuran SOI (Southern Oscillation Index) untuk memprediksi munculnya El-Niño Southern 

Oscillation (ENSO) merupakan sistem peringatan dini jangka panjang, mengingat ENSO atau 

El-Niño merupakan fenomena alam yang menyebabkan musim kering berkepanjangan di 

Indonesia. Para ahli memperkirakan siklus ENSO berkisar antara 5 – 12 tahun. 

Sistem peringatan dini jangka pendek yang dikembangkan berdasarkan data cuaca harian, 

memberikan informasi yang penting bagi pihak terkait dalam hal kesiapsiagaan 

menghadapi bahaya kebakaran yang mungkin akan terjadi setiap harinya. Beberapa 

metode sistem peringatan dini ini sudah dicoba dan dikembangkan berdasarkan 

pengalaman di negara-negara maju yang kemudian diterapkan sebagai bagian dari 

kegiatan proyek bantuan luar negeri.   

Keetch Byram Drought Index (KBDI) yang merupakan salah satu sistem peringatan dini 

berdasarkan data cuaca harian diterapkan oleh beberapa project seperti IFFM Samarinda 

dan FFPCP Palembang. Sistem ini menggunakan data cuaca harian berupa curah hujan 

dan suhu maksimum untuk memprediksi tingkat kekeringan yang terkait dengan bahaya 

kebakaran.    
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Selain itu project  SEAFDRS (South East Asia Fire Danger Rating Project) yang didanai oleh 

pemerintah Kanada juga mengembangkan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran-SPBK (Fire 

Danger Rating System).  Institusi yang merupakan mitra project tersebut yaitu Badan 

Meteorologi dan Geofisika (BMG), Departemen Kehutanan dan Balai Pengkajian Penerapan 

teknologi (BPPT) di Indonesia dan Malaysian Meteorological Service (MMS) telah mengadopsi 

dan menerapkan sistem ini. Sayangnya, hanya MMS yang masih menindaklanjuti aplikasi dan 

menyebarluaskannya ke publik melalui situs.  Selain itu, Lembaga Antariksa dan 

Penerbangan Nasional (LAPAN) juga memulai menerapkan metode ini dan 

menyebarluaskan melalui internet. Hanya saja, sumberdata yang digunakan sebagian besar 

berbasis penginderaan jauh.  

 

Gambar 1. Diagram Sistem Informasi Kebakaran 

 

C. Pemantauan Dampak Kebakaran 

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak merugikan di berbagai aspek, seperti 

kesehatan, penerbangan, wisata, ekonomi, ekologi bahkan politik. Pemantauan dampak 

tersebut masih belum dilakukan secara reguler di Indonesia. Salah satu kegiatan 

pemantauan dampak kebakaran yang telah dilakukan adalah, pemantauan polusi udara 

(Pollution Standard Index-PSI). Walaupun kegiatan tersebut tidak dilakukan secara khusus 

untuk pemantauan dampak kebakaran, namun beberapa parameter yang diukur, seperti 

karbon monoksida (CO) dan partikel berukuran < 10 µm (PM10), sangat terkait erat dengan 

dampak dari kebakaran hutan dan lahan.  Jarak pandang yang biasanya selalu diukur di 



Pengumpulan Informasi Kebakaran melalui Internet 

II. Perkembangan Sistem Informasi Kebakaran 6 

setiap bandar udara juga dapat digunakan untuk mengetahui tingginya dampak asap 

kebakaran.  

Kegiatan pemantauan lainnya yang juga cukup sering dilakukan dalam bentuk riset adalah 

pemetaan areal yang terbakar serta penghitungan kerugian yang dikaitkan dengan 

masalah kesehatan dan perekonomian.  Biasanya kegiatan ini dilakukan setelah kebakaran 

berakhir dengan menggunakan metode penginderaan jauh yang lebih rumit dan 

memerlukan biaya yang cukup mahal, sehingga sulit untuk dijadikan kegiatan yang 

dilakukan secara reguler oleh instansi pemerintah. 

Hingga saat ini, belum banyak informasi mengenai luas areal terbakar yang cukup valid 

yang dapat diperoleh di internet. Hal ini kemungkinan disebabkan sulitnya mendapatkan 

citra satelit dengan resolusi yang baik. Kendala awan menyebabkan sulitnya ketersediaan 

citra satelit dengan sensor optik. Citra radar sebenarnya dapat memberikan solusi terhadap 

kendala ini, namun biaya yang mahal serta sulitnya pengolahan data, menyebabkan 

informasi terkait dengan areal bekas terbakar tetap tidak selalu tersedia.  
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III. SUMBER DATA DAN INFORMASI KEBAKARAN 

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa sumber data utama yang menyediakan informasi 

terkait dengan pemantauan dan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan yang bisa 

diperoleh baik melalui internet ataupun e-mail. Alamat situs ataupun e-mail yang terkait juga 

ditampilkan seakurat mungkin, walaupun terdapat kemungkinan terjadi perubahan alamat 

yang dilakukan oleh pengelola situs. 

A.  Informasi Peringatan Dini 

Informasi peringatan dini kebakaran hutan dan lahan masih belum termanfaat secara 

maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya informasi tentang bagaimana 

memperoleh informasinya. Beberapa sumber baik dari instansi nasional maupun regional, 

menyediakan informasi secara aktual walaupun dalam skala atau cakupan yang masih luas. 

A1. Malaysian Meteorological Service (MMS)  

Jenis Data      : Fire Danger Rating System 

Sumber data  : Cuaca harian stasiun Malaysia dan Indonesia dalam jaringan WMO  

Cakupan        : Indonesia dan Malaysia 

Situs                : http://www.kjc.gov.my/english/service/climate/fdrs1_x.html  

Sebagai respon akibat bencana kebakaran tahun 1997/1998 yang melanda sebagian 

kawasan Asia Tenggara, Menteri Lingkungan Hidup se ASEAN membuat inisiatif untuk 

mengembangkan Regional Haze Action Plan yang salah satunya adalah pengembangan 

proyek South East Asia Fire Danger Rating System (SEAFDRS) atau Sistem Peringkat Bahaya 

Kebakaran Asia Tenggara (SPBKAT) di Asia Tenggara. Sistem ini merupakan sistem yang sama 

dengan SPBK yang dikembangkan di Indonesia (lihat BMG). 
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Gambar 2. Informasi SPBKAT dilakukan melalui situs MMS yang relatif up to date 

Awalnya peta-peta SPBKAT dibuat secara reguler oleh Canadian Forest Service (CFS) atau 

Dinas Kehutanan Kanada. Sejak September 2003, seluruh kegiatan diserahtugaskan kepada 

Malaysian Meteorological Service (MMS). Sehingga sejak saat itu, MMS mulai memproduksi 

peta SPBKAT harian secara reguler. MMS juga menggunakan data cuaca dari beberapa 

stasiun di Indonesia yang tergabung dalam jaringan World Meteorological Organization 

(WMO), sehingga informasi yang tersedia juga meliputi wilayah Indonesia. 

 

A2. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN)  

Jenis Data      : Fire Danger Rating System 

Sumber data  : Citra satelit NOAA-AVHRR, MODIS dan GMS 

Cakupan        : Indonesia  

Situs                : http://www.lapanrs.com/smba/smba.php  

Di dalam sistem pemantauan bencana kebakaran, selain pemantauan hotspot, LAPAN juga 

telah mengembangkan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan data citra satelit. 

Sistem yang dikembangkan pada dasarnya sesuai dengan Fire Danger Rating System yang 

dikembangkan oleh proyek SEA-FDRS (lihat BMG). 
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Sebagian besar data yang diperoleh merupakan hasil pengolahan citra satelit, antara lain: 

1. Suhu Udara diperoleh dari data citra NOAA-AVHRR atau MODIS 

2. Kelembaban Relatif diperoleh dari citra NOAA-AVHRR atau MODIS 

3. Curah Hujan diperoleh dari analisa citra GMS, NOAA-AVHRR atau MODIS 

4. Sedangkan kecepatan angin diperoleh dari pengamatan stasiun cuaca yang 

tergabung dalam WMO. 

 

Gambar 3. Tampilan halaman situs Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran yang 

dikembangkan LAPAN 

A3. Unit Pelaksana Teknis Daerah – Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan 

Kalimantan Timur (UPTD-PKHL) 

Jenis Data     : Keecth-Byram Drought Index 

Sumber data : Cuaca harian stasiun BMG Kalimantan Timur 

Cakupan        : Kalimantan Timur 

Intranet          : http://www.iffm.or.id 

Setelah kebakaran besar tahun 1983 dan 1994 yang juga melanda provinsi Kalimantan Timur, 

sebuah proyek kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Pemerintah Jerman 

dibentuk di Samarinda, atau yang dinamai dengan Integrated Forest Fire Management 

Project (IFFM). Pengembangan sistem pengelolaan kebakaran terpadu tersebut meliputi 

kegiatan pencegahan, sistem informasi dan operasional atau penanggulangan. Tahun 2004, 
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IFFM berakhr dan semua tugas dilimpahkan ke instansi lokal yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kehutanan – Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (UPTD-PKHL).  

 

Gambar 4. Grafik KBDI beberapa kota di Kalimantan Timur dalam situs UPTD-PKHL. 

Bekerjasama dengan BMG Balikpapan, UPTD-PKHL mengembangkan sistem peringatan dini 

dengan menerapkan Indeks Kekeringan Keetch Byram (Keetch Byram Drought Index-KBDI). 

KBDI merupakan metode penentuan peringkat bahaya kebakaran yang berdasarkan data 

cuaca harian. Berbeda dengan SPBK, KBDI relatif lebih sederhana di dalam penerapannya 

mengingat parameter cuaca yang diperlukan hanya curah hujan dan suhu maksimum. 

Informasi tentang tingkat kekeringan harian ini, disajikan dan disebarluaskan melalui situs 

UPTD-PKHL. Stasiun cuaca yang digunakan meliputi Balikpapan, Samarinda, Tarakan, 

Sangkulirang, Tanjung Redeb, Tanjung Selor dan Nunukan yang semuanya masih di dalam 

wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 

 

A4. National Environment Agency (NEA) 

Jenis Data      : Prediksi cuaca, El Nino dan pemantauan kabut asap (haze) 

Sumber data : berbagai satelit cuaca dan stasiun suaca 

Cakupan        : ASEAN 

Situs                : http://app.nea.gov.sg/cms/htdocs/category_sub.asp?cid=55  
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The National Environment Agency (NEA) dibentuk pada bulan Juli 2002 dibawah Kementrian 

Lingkungan Singapura. NEA memiliki beberapa divisi yang salah satunya adalah Divisi 

Meteorological Services yang melakukan pemantauan terhadap cuaca dan iklim, termasuk 

pemantauan kabut asap secara regional.  

 

 

Gambar 5. Informasi tentang pemantauan cuaca dan kabut asap di situs NEA 

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan cuaca dan kabut asap di ASEAN. 

Informasi tentang perkiraan curah hujan, penyebaran kabut asap atau prediksi kondisi El-

Niño berdasarkan informasi citra NOAA ditampilkan di dalam situs NEA. Informasi tersebut 

secara umum dapat dijadikan sebagai sistem peringatan dini secara regional yang cukup 

baik. Selain menampilkan informasi prakiraan cuaca dan iklim, di situs ini juga ditampilkan 

informasi tentang hotspot NOAA yang diperoleh dari sumber yang sama dengan ASMC. 
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A5. Bureau of Meteorology Australian Government (BOM) 

Jenis Data      : Prediksi El Nino 

Sumber data  : pengukuran SOI  

Cakupan        : Asia Pasifik 

Situs                : http://www.bom.gov.au/climate/enso/   

Bureau of Meteorology (BOM) merupakan instansi di bawah pemerintah Australia yang 

bertugas di dalam pemantauan dan penyebarluasan informasi terkait dengan iklim dan 

cuaca. Salah satu informasi yang terkait adalah penentuan tingkat atau status El-Niño 

berdasarkan pengamatan dari beberapa model atau stasiun pengukuran SST (Sea Surface 

Temperature). Prediksi El-Niño dari masing-masing model untuk 5 bulan dan 8 bulan kedepan 

disajikan, sehingga kita dapat mengetahui model mana saja yang menyatakan kenaikan 

status El-Niño atau sebaliknya. Karena sulitnya interpretasi, kesimpulan dan kesepakatan 

umum tentang status yang terjadi juga dijelaskan.  

 

Gambar 6. Informasi tentang prediksi El-Niño disajikan di situs BOM yang cukup aktual. 

A6. National Weather Service (NWS) 

Jenis Data      : Prediksi El Niño 

Sumber data  pengukuran SSTs 

Cakupan        : Asia Pasifik 

Situs                : 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/index.shtml   
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National Weather Service merupakan instansi di bawah pemerintah Amerika Serikat yang 

bertugas di dalam memprediksi iklim-iklim anomali. Salah satu informai yang terkait adalah 

penentuan tingkat atau status El-Niño berdasarkan pengamatan dari beberapa model atau 

stasiun pengukuran SST (Sea Surface Temperature). Prediksi El-Niño harian dan bulanan 

dalam beberapa bulan sebelumnya dan beberapa bulan kedepan disajikan.   

 

 

Gambar 7. Tampilan website National Weather Service 
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Gambar 8. Prediksi SST Anomali harian dari situs NWS 

 

 

A7. The International Research Institute for Climate and Society (IRI) 

Jenis Data      : Prediksi El-Niño 

Sumber data  : pengukuran SSTs 

Cakupan        : Asia Pasifik 

Situs                : http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/QuickLook.html 

The International Research Institute for Climate and Society (IRI) merupakan lembaga 

penelitian di yang dibentuk oleh Universitas Columbia Amerika Serikat.  Lembaga ini 

melakukan penelitiannya mengenai cuaca dengan membuat model  prediksi periode 

datangnya El-Niño atau La-Nina terutama ditujukan untuk memperkecil dampak negatif 

terhadap pertanian, kerawanan pangan dan kesehatan masyarakat.  
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Gambar 9. Model prediksi cuaca dalam periode bulanan dan tahunan dalam situs IRI 

 

 

A8. Frontier Research Center For Global Change 

Jenis Data      : Prediksi Indian Ocean Dipole (IOD) atau Dipole Mode Event (DME) 

Sumber data  : pengukuran SSTs 

Cakupan        : Samudera Hindia 

Situs                : http://www.jamstec.go.jp/frsgc/research/d1/iod/ 

Frontier Research Center for Global Change (FRCGC) merupakan lembaga riset yang 

memprediksi perubahan iklim  global yang didirikan oleh Japan Aerospace Exploration 

Agency (JAXA) dan The Japan Marine Science and Technology Center pada  bulan Oktober 

1997, bertujuan melakukan proses penelitian model prediksi perubahan iklim global. Model 

yang dihasilkan dalam menentukan zone kekeringan adalah Indian Ocean Dipole (IOD) 

atau kadang dikenal juga dengan Dipole Mode Event (DME).  
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Gambar 10. Tampilan situs FRCGC yang menyajikan informasi DME 

DME merupakan anomali iklim yang disebabkan adanya perbedaan suhu permukaan laut di 

samudra Hindia Barat dan Timur. DME positif menggambarkan kondisi suhu permukaan laut 

yang rendah di wilayah samudra Hindia Timur dan suhu permukaan laut yang tinggi di 

wilayah barat, sehingga menyebabkan terjadinya konveksi yang membentuk awan di 

wilayah barat, sementara kekeringan terjadi di wilayah timur samudra Hindia.  
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B.  Data Titik Panas (Hotspot) 

Pemantauan titik panas (hotspot) merupakan salah satu kegiatan dalam sistem informasi 

kebakaran yang paling dikenal di masyarakat luas. Seringkali surat kabar baik lokal maupun 

nasional memanfaatkan informasi ini untuk memberikan gambaran tentang kondisi 

kebakaran yang sedang terjadi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa lembaga nasional dan 

internasional yang memberikan informasi tentang pemantauan hotspot. 

B1. Forest Fire Prevention Management Project 2 (FFPMP2-JICA) 

Sumber data  : Satelit NOAA-AVHRR 

Cakupan        : Sumatera , Kalimantan dan Malaysia 

Mailing List      : sipongi-subscribe@yahoo.com 

Situs                 : http://ewds-ffpmp2.hp.infoseek.co.jp/ewds/menu/eindex.htm 

FFPMP2 merupakan proyek kerjasama bilateral antara pemerintah Jepang yang diwakili JICA 

dan Pemerintah Indonesia (Departemen Kehutanan) yang bergerak di bidang pengelolaan 

kebakaran hutan dan lahan. Proyek ini merupakan fase kedua yang berjalan selama 

periode 2002 – 2006. Salah satu kegiatan proyek FFPMP2 adalah pengembangan sistem 

pemantauan kebakaran (hotspot) melalui satelit NOAA yang sudah berjalan sejak tahun 

1997.  

 

Gambar 11. Peta dan data hotspot NOAA harian yang ditampilkan di situs FFPMP2 
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FFPMP2 juga telah mengembangkan sistem distribusi data hotspot melalui sebuah mailing list 

yang berbasis internet, atau juga dikenal dengan mailing list Si Pongi. Data hotspot dikirim 

setiap hari melalui fasilitas tersebut dan secara otomatis diterima oleh semua anggota 

melalui e-mail. Untuk menjadi anggota mailing list tersebut, perlu sebelumnya melakukan 

pendaftaran. Beberapa cara registrasi dapat dilihat di Lampiran 1.  Selain penyebaran 

melalui mailing list, informasi tersebut juga dapat diperoleh di dalam situs mereka. 

Jenis Data Keterangan 

Koordinat hotspot harian • Format dalam text file (txt) 

• Informasi tambahan : nama kabupaten (tidak update) 

• Penyebaran dengan mailing list dan situs 

• Dapat diintegrasikan dengan GIS 

Peta penyebaran hotspot 

harian 

• Format gambar (jpg)  

• Informasi tambahan : batas provinsi dan taman nasional ; 

jumlah hotspot per provinsi ; penyebaran awan 

• Penyebaran dengan mailing list dan situs 

Data hotspot Si Pongi cukup dikenal di Indonesia dan sering digunakan oleh berbagai 

instansi dari tingkat nasional, provinsi bahkan kabupaten di Indonesia, khususnya di lingkup 

instansi kehutanan. Data yang disajikan cukup memudahkan pengguna baik di dalam 

interpretasi langsung dalam bentuk gambar ataupun untuk pengolahan lanjutan dengan 

Sistem Informasi Geografis (SIG).  

 

B2. ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC)  

Sumber data  : Satelit NOAA-AVHRR 

Cakupan        : Sumatera , Kalimantan dan Malaysia 

Intranet           : http://intranet.mssinet.gov.sg/asmc/asmc.html  

Situs                 : http://app.nea.gov.sg/cms/htdocs/article.asp?pid=1674 

E-Mail             : joseph_foo@nea.gov.sg  

ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC) yang berlokasi di Singapura dibentuk 

pada bulan Januari 1993 sebagai salah satu program kerjasama regional di antara 

lembaga-lembaga meteorologi di setiap negara ASEAN. Salah satu peran ASMC adalah 

penyedia informasi serta prakiraan cuaca sebagai bagian dari sistem peringatan dini dari 

kejadian yang terkait dengan iklim.   
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Gambar 12. Peta penyebaran hotspot ASMC yang juga tersedia di situs NEA 

ASMC mengirimkan data koordinat hotspot harian melalui e-mail kepada beberapa 

pengguna di Indonesia secara terbatas. Untuk itu, kita dapat mengirimkan permohonan 

resmi ke ASMC (joseph_foo@nea.gov.sg) agar memasukkan alamat e-mail kita ke dalam 

daftar kirim mereka atau untuk mendapatkan akses ke intranet ASMC, sehingga kita bisa 

mendownload langsung data koordinat hotspot. Alternatif lain adalah dengan 

melayangkan surat / e-mail permohonan untuk mendapatkan data hotspot harian tersebut 

ke: Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta.  

Jenis Data Keterangan  

Koordinat hotspot harian • Format dalam text file (txt)  

•  dikirim melalui e-mail dan internet 

• Penyebaran dengan e-mail secara terbatas dan untuk 

masuk ke dalam ASMC intranet perlu login name dan 

pasword. 

• Perlu proses awal agar dapat diintegrasikan dengan GIS 

(format txt) 

Peta penyebaran hotspot harian • Format gambar (jpg)  

• Info tambahan : penutupan awan (warna abu-abu) 

• Penyebaran dalam jaringan intranet dan situs NEA 
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Data yang berasal dari ASMC tersebut seringkali digunakan di tingkat regional ASEAN dan 

khususnya di lingkup Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia atau Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) beberapa provinsi.  

 

B3. Fire Information for Resource Management System (FIRMS) 

Sumber data : Satelit Terra dan Aqua MODIS 

Cakupan        : Global (termasuk Asia Tenggara)  

Situs                 : http://maps.geog.umd.edu/firms/   

Situs Hotspot   : http://maps.geog.umd.edu/firms/shapes.htm (download shapefile);       

FTP                 : ftp://mapsftp.geog.umd.edu (download text file) 

Fire Information for Resource Management System (FIRMS) mengintegrasikan teknologi 

Remote Sensing dan GIS untuk mengirimkan lokasi titik hotspot dari sensor MODIS kepada 

Stakeholder yang berkepentingan terhadap data tersebut di seluruh dunia. FIRMS didanai 

oleh NASA untuk menyebarluaskan informasi mengenai lokasi hotspot kepada pihak-pihak 

terkait di seluruh dunia melaui beberapa metode yaitu: Email Alerts System, Web Fire 

Mapper, Download Shapefile dan Subset Citra.  

 

Gambar 13. Tampilan depan situs FIRMS 
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FIRMS merupakan kerjasama antara NASA Goddard Flight Space Centre dengan Universitas 

Maryland Amerika menyajikan informasi mengenai hotspot yang dideteksi dari MODIS Rapid 

Response System satelit. 

Email Alerts System merupakan sebuah sistem penyebaran informasi melalui e-mail. 

Stakeholder sebelumnya membuat permintaan data hotspot khusus yang terpantau di 

wilayahnya. Secara interaktif, kita akan diminta untuk menentukan wilayah yang diinginkan 

untuk dipantau. Selanjutnya e-mail yang berisi informasi (koordinat dan atau gambar), akan 

terkirim setiap MODIS mendeteksi hotspot yang ada di wilayah kita. 

Web Fire Mapper menampilkan informasi hotspot menggunakan situs berbasis GIS (web GIS). 

Lebih lanjut dijelaskan dalam sub bab C1.  

Active Fire Data dibangun bagi stakeholder yang ingin mendownload data hotspot dalam 

format ArcView Shapefile. Data yang disajikan di situs FIRMS mencakup hampir seluruh 

wilayah daratan dunia yang dibagi kedalam beberapa zona (Indonesia masuk ke dalam 

zona Asia Tenggara).  Dalam situs tersebut, terdapat 2 pilihan untuk download, yaitu data 

untuk 2 hari terakhir (48 Hours) atau 7 hari terakhir (7 days). Data hotspot ini bisa didownload 

dalam bentuk file zip (file yang dikompresi dan dibuka dengan software seperti WinZip atau 

Winrar). Data ini selanjutnya dapat diolah dengan menggunakan software GIS. 

MODIS Subsets merupakan sebuah fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk 

mendownload citra MODIS RGB 721 dengan resolusi 250 meter atau NDVI dalam format 

gambar (jpg). Namun bagi pengguna GIS, FIRMS juga menyediakan world file agar dapat 

langsung dioverlaykan ke dalam GIS. Citra yang ditampilkan merupakan data aktual harian. 

Namun sayangnya, wilayah Indonesia belum tercakup di dalam katalog subset yang ada. 

SSFFMP secara resmi sudah meminta pihak FIRMS agar menyediakan subset untuk wilayah 

Indonesia, atau paling tidak Sumatra. 

Jenis Data Keterangan  

Koordinat hotspot harian • Format dalam shapefile (format ArcView) dan dalam text file 

(txt)  

• Penyebaran dengan situs dan FTP (File Transfer Protocol) 

• Dapat langsung diintegrasikan dengan GIS 

Peta penyebaran hotspot harian • Format web GIS (GIS berbasis berbasis internet) 

• Info tambahan : penutupan vegetasi, jalan, sungai (skala 

kecil) 

• Distribusi dengan situs 

Hal menarik yang telah dikembangkan, dihitungnya persen kepercayaan tiap hotspot 

(confidence), sehingga memungkinkan user untuk memperkirakan titik-titik yang 
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kemungkinan besar adalah kebakaran besar (wildfire). Namun hingga saat ini masih belum 

ada informasi atau penelitian tentang tingkat keakurasian dan validasi data hotspot MODIS 

tersebut di wilayah tropis Indonesia.  

B4. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) 

Sumber data : Satelit NOAA-AVHRR atau MODIS 

Cakupan       : Sumatera dan Kalimantan  

Mailing List     : poskobencanalapan-subscribe@yahoo.com 

Situs                : http://www.lapanrs.com/smba/smba.php?hal=5&htmf=hs_info.htm 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), juga mengembangkan sistem 

mitigasi bencana alam, yang salah satunya adalah pendeteksian bencana kebakaran 

hutan dan lahan. Dengan memanfatkan data dari stasiun NOAA dan MODIS yang mereka 

miliki, LAPAN juga berupaya untuk memberikan informasi data hotspot kepada masyarakat 

umum secara reguler dengan menyajikannya di situs mereka.  Selain itu, mereka juga 

menyediakan sarana mailing list untuk memberikan informasi yang aktual kepada 

pengguna.  

 

Gambar 14. Situs Sistem Informasi Bencana Alam LAPAN, terrmasuk informasi peta hotspot, 

FDRS dan sebaran kabut asap. 
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Jenis Data Keterangan  

Koordinat hotspot harian • Format tabel dalam dbf 

• dapat diintegrasikan ke dalam GIS 

• Distribusi melalui situs; rangkuman melalui mailing list 

Peta penyebaran hotspot harian • Format gambar (jgp) 

• Informasi tambahan: batas kabupaten (tidak update), 

penyebaran kabut asap (jpg) 

Selain informasi tentang bencana alam gunung berapi, tanah longsor dan banjir, LAPAN 

juga memberikan data tentang perkiraan curah hujan harian, sehingga pengguna dapat 

memantau kemungkinan bahaya banjir atau bencana alam lainnya yang disebabkan oleh 

cuaca.  

 

B5. Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing-National University of 

Singapore (CRISP-NUS) 

Sumber data : Satelit Terra MODIS dan Aqua MODIS 

Cakupan        : Sumatera, Borneo 

Website          : http://crisp.nus.edu.sg 

E-mail             : crslkkj@nus.edu.sg 

Web GIS         : http://137.132.39.138/cgi-bin/map_bin/webgis.cgi 

Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) merupakan pusat penelitian di 

National University of Singapore yang didanai oleh Agency for Science, Technology & 

Research (A*STAR) Singapura. CRISP mengoperasikan beberapa stasiun bumi untuk 

memperoleh citra satelit dan mengolahnya dan mendistribusikannya untuk kepentingan 

penelitian. Satelit yang sudah dapat ditangkap oleh stasiun bumi CRISP meliputi: SPOT 1,2,4,5; 

ERS 1,2; RADARSAT 1; SeaWiFS, NOAA dan FengYun 1C; TERRA dan AQUA(MODIS); IKONOS; 

dan EROS-A1. 

Sejak 1997, CRISP menggunakan citra SPOT yang memiliki resolusi tinggi, untuk memantau 

kebakaran serta mengetahui lokasi, dan jenis penutupan lahan daerah yang terbakar serta 

penyebaran kabut asapnya. Namun SPOT tidak dapat memantau wilayah yang luas dalam 

waktu yang sama, sehingga sulit untuk mengetahui situasi kebakaran secara lebih luas.  

Pada tahun 1999, satelit NOAA-AVHRR digunakan untuk memantau situasi kebakaran di Asia 

Tenggara. Namun karena sulitnya kalibrasi dan rendahnya suhu yang dipancarkan, citra ini 

seringkali salah mendeteksi kebakaran. Karenanya CRISP mulai menggunakan Terra-MODIS 
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dan Aqua-MODIS sejak 2001 dan 2002 untuk memantau hotspot, karena memiliki banyak 

spektral (16 band) dan tingginya tingkat saturasi di beberapa spektral (hingga 500 K).  

 

Gambar 15. Near Realtime Fire Hotspots Email Alert System yang dikirim melalui e-mail oleh 

CRISP 

Dalam mengolah citra MODIS untuk mendapatkan data hospot, CRISP menerapkan 

algoritma yang sama dengan yang diterapkan oleh Web Fire Mapper. Namun, berdasarkan 

pengalaman riset di wilayah Asia Tenggara, tidak menutup kemungkinan bagi CRISP untuk 

mengembangkan algoritma pendeteksian hotspot yang lebih sesuai di wilayah tropis. 

Jenis Data Keterangan  

Koordinat hotspot harian • Format e-mail 

• Penyebaran dengan e-mail 

• Perlu proses awal agar dapat diintegrasikan dengan GIS 

Citra Quick look SPOT, IKONOS, 

MODIS, Radarsat, ERS 

• Format gambar (jpg) 

• Informasi tambahan, 4 koordinat untuk georeferensi 

Mengingat fungsinya sebagai lembaga penelitian, CRISP mendistribusikan data hotspot 

secara terbatas di beberapa stakeholder di Indonesia. Untuk mendapatkan data hotspot 

harian MODIS Sumatera dan Kalimantan dapat menghubungi proyek SSFFMP  

(ssffmp.eu@telkom.net). Untuk provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan 

(intag@dishutsumsel.go.id) juga menerima, mengolah dan menyebarkan data hotspot 

tersebut ke stakehoder yang memerlukan. 
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B6. European Space Agency (ESA) 

Sumber data : Satelit ERS-2 ATSR dan ENVISAT AATSR 

Cakupan        : Global  

Website          : http://dup.esrin.esa.int/ionia/wfa/index.asp 

Email               : DUE@esa.int  

ATSR / AATSR World Fire Atlas merupakan produk dari European Space Agency (ESA) yang 

memberikan informasi global mengenai titik panas yang terpantau secara reguler. World Fire 

Atlas menggunakan sensor ATSR sejak November 1995 sampai Desember 2002 dan 

dilanjutkan dengan menggunakan sensor AATSR sejak awal tahun 2003 sampai dengan 

sekarang. Tipe data sedikit berbeda namun kemampuan sensor untuk mendeteksi titik panas 

tetap sama.  

 

Gambar 16. Tampilan website ESA yang menyajikan data ATSR / AATSR World Fire Atlas 

ATSR memiliki 2 algoritma yang batas ambangnya berbeda. Hotspot lebih banyak terdeteksi 

oleh algoritma 2 karena ambang batas algoritma 2 lebih rendah dari algoritma 1. Produk 

dari ATSR/AATSR ini dibuat dalam 2 file yaitu file Peta bulanan dan file Lokasi titik api bulanan 
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Gambar 17. Peta sebaran hotspot bulanan yang ditampilkan di situs ESA bulan Februari 2007 

Jenis Data Keterangan  

Koordinat hotspot bulanan • Format data dalam text file (txt)  

• Membuka data dengan WinZip 

Peta penyebaran hotspot bulanan • Format  peta dalam gif 

• Distribusi dengan situs 
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C. Hotspot Web GIS 

Web GIS merupakan aplikasi pemetaan/GIS secara online. Web GIS dapat didefinisikan 

sebagai suatu sistem yang kompleks yang dapat diakses melalui internet, untuk mengakuisisi, 

menyimpan, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan data tanpa 

memerlukan perangkat lunak GIS. Namun tidak semua perangkat lunak menyediakan fitur 

yang lengkap tersebut bagi pengguna akhir, atau biasanya penyedia data tidak memberi 

akses bagi pengguna akhir untuk melakukan manipulasi karena alasan keamanan data.  

Karenanya, sebagian besar WebGIS hanya ditujukan untuk menampilkan, menampilkan 

data serta mengintegrasikan data dengan menggunakan software internet.  

C1. Fire Information for Resource Management System (FIRMS) 

Sumber data : Satelit Terra dan Aqua MODIS 

Cakupan        : Global (termasuk Asia Tenggara)  

Situs                 : http://maps.geog.umd.edu/firms/   

web GIS        : http://maps.geog.umd.edu/activefire_html/checkboxes/sea_checkbox.htm  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya di sub bab B3, FIRMS juga menawarkan pelayanan 

penyebaran hotspot melalui aplikasi WebGIS atau yang dikenal dengan Web Fire Mapper.  

 

Gambar 18. Tampilan web GIS (web mapping) dari Web Fire Mapper FIRMS untuk kawasan 

Asia Tenggara 
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Dengan tampilan web GIS yang lebih interaktif ini, pengguna bisa memilih informasi 

berdasarkan cakupan wilayah yang diinginkan.  Fungsi dasar GIS seperti Zoom, Pan, Search, 

Identify dan bahkan mencetak peta, juga tersedia untuk memudahkan kita menampilkan 

peta sesuai keinginan kita. Beberapa peta dasar skala kecil seperti batas negara, jaringan 

jalan dan sungai, kota dan pemukiman besar, penutupan vegetasi serta elevasi, tersedia 

dan dapat dipilih untuk ditampilkan atau dioverlay dengan data hotspot. Basemap pulau 

Sumatra skala 250000 juga telah tersedia, sehingga memudahkan stakeholder yang aktif di 

Sumatra untuk mendapatkan orientasi yang lebih baik. 

 

C2. South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) 

Sumber data : Satelit NOAA (FFPMP2) atau MODIS (Maryland University) 

Cakupan        : Sumatera Selatan  

E-mail             : ssffmp.eu@telkom.net 

Website          : http://www.ssffmp.or.id 

Web GIS         : http://www.ssffmp.or.id/fis   

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) merupakan proyel kerjasama 

bilateral antara Pemerintah Uni Eropa dengan Pemerintah Indonesia. Sesuai namanya, 

wilayah kerja SSFFMP berada di Provinsi Sumatera Selatan. SSFFMP merupakan project fase 

kedua yang berjalan selama periode 2003 –2008. Project fase pertama dikenal dengan 

nama Forest Fire Prevention and Control Project (FFPCP), berjalan selama periode 1996 – 

2001. Pada tahun 1996, FFPCP telah membangun sebuah stasiun penerima satelit NOAA di 

Palembang yang dapat memantau hotspot harian dengan cakupan wilayah Pulau 

Sumatera. Setelah FFPCP berhenti, sistem ini mulai mengalami kendala di dalam 

penyebarluasan data hotspot, dan pada awal tahun 2003, stasiun penerima sinyal 

mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga tidak dapat lagi melakukan 

pemantauan hotspot.    
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Gambar 19. Tampilan WebGIS SSFFMP untuk sistem informasi kebakaran di provinsi Sumatera 

Selatan. 

Berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait, perbaikan terhadap sistem 

pemantauan hotspot tidak dilakukan mengingat biaya yang tinggi serta ketidakpastian 

jaminan perawatannya. Sebagai gantinya, Provinsi Sumatera Selatan dapat memperoleh 

data hotspot dari berbagai instansi baik di tingkat nasional (FFPMP2 atau LAPAN) maupun 

tingkat internasional (ASMC atau Maryland University).  

Penyebaran infomasi hotspot selain melalui jalur formal, juga dilakukan dengan 

menggunakan media internet. Pengembangan webgis atau Sistem Informasi Geografis 

berbasis internet mulai dikembangkan oleh SSFFMP sejak tahun 2005. Web Mapping for Fire 

Information (WMFI) menyajikan informasi penyebaran hotspot di provinsi Sumatera Selatan. 

Pengguna dapat menyesuaikan tampilan sesuai kebutuhan. Beberapa layer dapat 

ditambahkan dan dioverlay dengan data hotspot, antara lain, Peta Rawan Kebakaran, Peta 

Kawasan Hutan, Batas Perkebunan, RTRWP, dll. 

Jenis Data Keterangan  

Peta penyebaran hotspot  

Peta Rawan Kebakaran 

• Format web GIS (SIG berbasis internet) 

• Penyebaran melalui situs  

Batas administrasi yang cukup 

lengkap dan uptodate 

Peta batas kawasan hutan dan 

perkebunan 

• Cakupan Sumatera Selatan 

• Format Web GIS 
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Selain itu, pengguna juga dapat melakukan zooming untuk wilayah yang diinginkan, 

misalnya hanya ingin menampilkan kabupaten OKI. Informasi hotspot yang ditampilkan juga 

dapat disesuaikan dengan memilih waktu akuisisi hotspot ataupun dengan memilih sumber 

hotspot (Sipongi NOAA atau MODIS maryland University). 

 

C3. Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing-National University of 

Singapore (CRISP-NUS) 

Sumber data : Satelit Terra MODIS dan Aqua MODIS 

Cakupan        : Sumatera, Borneo 

Website          : http://crisp.nus.edu.sg 

E-mail             : crslkkj@nus.edu.sg 

Web GIS         : http://137.132.39.138/cgi-bin/map_bin/webgis.cgi 

 

Selain menyebarluaskan informasi mengenai lokasi hotspot melalui e-mail, CRISP-NUS juga 

mulai mengembangkan WebGIS untuk pemantauan hotspot. Walaupun masih dalam versi 

beta, CRISP MODIS Hotspot WebGIS mampu memberikan informasi yang menarik dan cukup 

cepat. Peta yang disajikan meliputi : penutupan lahan, terrain, Citra MODIS (kombinasi kanal 

7,2,1), batas negara, batas provinsi, hotspot, nama negara dan grid. Semua informasi 

tersebut dapat dipilih salah satu atau beberapa untuk ditampilkan dalam WebGIS untuk 

dioverlay secara bersamaan. 
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Gambar 20. Tampilan Web GIS dari CRISP - NUS 

Citra yang ditampilkan akan selalu diperbaharui secepatnya setelah satelit Terra/Aqua 

diterima dan diproses. Pengguna juga dapat memilih berdasarkan jenis satelit  dan tanggal 

akuisisinya.  Saat mode “Query hotspots” diaktifkan, pengguna dapat memilih lokasi yang 

diinginkan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai lokasi hotspot yang terdeteksi.  

 

C4. Hotspot FIRMS format KML (Google Earth) 

Sumber data : Hotspot MODIS (KML); Landsat, QuickBird, Ikonos, Foto Udara (GE)  

Cakupan        : Global  

Website          : http://earth.google.com (Google Earth) 

http://maps.geog.umd.edu/firms/kml (FIRMS) 

 

Google Earth (GE) merupakan sebuah software gratis yang menampilkan citra satelit atau 

foto udara di seluruh dunia yang berbasis internet. Selain data citra, GE juga mampu 

menampilkan data-data vektor seperti jalan, sungai, batas negara atau lokasi-lokasi yang 

menarik untuk dikunjungi. Kemudahan dan fleksibilitas yang tinggi membuat GE banyak 

diminati. Salah satunya adalah kemampuannya di dalam pemetaan partisipatif, dimana 

pengguna mendapat akses untuk membuat petanya sendiri. Dengan menggunakan format 
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Keyhole Markup Language (KML) pengguna dapat menggabungkan data GIS ke dalam GE 

atau sebaliknya. 

 

Gambar 21. Peta sebaran hotspot FIRMS ditampilkan dalam Google Earth  

Melihat perkembangan tersebut Fire Information for Resource Management System(FIRMS) 

juga terpacu untuk menyediakan data format KML versi 2.0 yang dapat dibuka langsung 

menggunakan software GE. Hal ini dinyatakan masih eksperimental dan direncanakan akan 

dikembangkan lebih lanjut sehingga akan lebih memudahkan pengguna. Salah satu 

kemungkinannya adalah dengan mengembangkan link terhadap data hotspot MODIS bagi 

GE, sehingga secara otomatis dan real time, pengguna dapat melihat penyebaran hotspot 

tanpa harus mendownload data KML. 
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D.  Penyebaran Kabut Asap 

Kabut asap merupakan dampak langsung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan 

yang seringkali menyebabkan terganggunya kesehatan dan aktifitas masyarakat. Beberapa 

situs menyediaka Informasi penyebaran kabut asap, diantaranya adalah LAPAN dan ASMC. 

Informasi mengenai penyebaran asap penting diketahui terutama untuk mengetahui tingkat 

kepekatan, asal asap dan arah penyebarannya. 

D1. ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC)  

Sumber data  : Satelit NOAA-AVHRR 

Cakupan        : Asean 

Intranet           : http://intranet.mssinet.gov.sg/asmc/asmc.html  

Situs                 : http://app.nea.gov.sg/cms/htdocs/article.asp?pid=1674 

E-Mail             : joseph_foo@nea.gov.sg  

ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC) yang berlokasi di Singapura dibentuk 

pada bulan Januari 1993 sebagai salah satu program kerjasama regional di antara 

lembaga-lembaga meteorologi di setiap negara ASEAN. Salah satu peran ASMC adalah 

penyedia informasi serta prakiraan cuaca sebagai bagian dari sistem peringatan dini dari 

kejadian yang terkait dengan iklim.  

 

Gambar 22. Peta lokasi dan arah sebaran asap dari situs ASMC 
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Informasi yang diperoleh seperti gambar di atas adalah lokasi penyebaran asap dan arah 

penyebarannya yang ditunjukkan dengan vektor. Disamping itu juga diperoleh informasi 

peringkat ketebalan asap yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kuning tebal berarti asap 

tebal, kemudian moderat dan tipis.  

 

D2. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN)  

Jenis Data      : Feta sebaran asap 

Sumber data  : Citra satelit NOAA-AVHRR, MODIS dan GMS 

Cakupan        : Sumatera dan Kalimantan 

Situs                : http://www.lapanrs.com/smba/smba.php  

Di dalam sistem pemantaun bencana kebakaran, selain pemantauan hotspot dan sistem 

peringatan dini, LAPAN juga menyediakan informasi kabut asap akibat kebakaran hutan 

dan lahan  dengan memanfaatkan data citra satelit.  

 

Gambar 23. Peta sebaran asap di situs LAPAN tanggal 15 Oktober 2006
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IV. Data Hotspot dan Sumber Data 

A. Karakteristik Data dan Sistem Pendistribusian 

Data dan informasi kebakaran yang berasal dari berbagai sumber memiliki kelebihan dan 

kelemahannya masing-masing. Selain aspek teknis pengolahan datanya, hal ini biasanya 

sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pengguna itu sendiri. Misalnya bentuk format yang 

diberikan (apakah dalam bentuk koordinat, gambar atau layer GIS), media yang digunakan 

untuk mengirim data (e-mail, situs), kualitas atau spesifikasi data serta kecepatan pengiriman 

yang dilakukan oleh pengolah data.  

Perbedaan data akibat belum adanya standar nasional dan regional masih terjadi, 

khususnya dalam sistem pendeteksian hotspot. Perbedaan jumlah hotspot yang terpantau 

biasanya disebabkan karena algoritma yang digunakan oleh setiap stasiun bumi yang 

berlainan, misalnya perbedaan ambang batas suhu yang digunakan untuk menentukan 

sebuah titik adalah hotspot atau bukan.  Tabel berikut menjelaskan secara umum mengenai 

algoritma yang digunakan di beberapa stasiun penerima satelit untuk pemantauan hotspot. 

Stasiun Satelit Algoritma Ambang Suhu 

FFPMP NOAA-AVHRR Contextual 315 K (siang) dan 310 K (malam) 

LAPAN NOAA-AVHRR Multiple Threshold 320 K; Tb3 – Tb4 > 20K 

ASMC NOAA-AVHRR Contextual (Digital 

Count) 

Digital Count 40 (setara dengan 

brightness temperature 321,3 K 

Maryland University, 

CRISP-NUS, LAPAN 

Terra/Aqua 

MODIS 

Kombinasi multiple 

threshold 

320 K (siang) dan 315 K (malam)  

Selain perbedaan metode atau algoritma pengolahan citra, juga terdapat perbedaan 

ambang batas suhu minimum untuk memutuskan bahwa sebuah pixel adalah hotspot atau 

bukan. Semakin tinggi nilai ambang suhu yang diterapkan, maka jumlah hotspot cenderung 

menjadi lebih sedikit.  Selain itu ASMC serta data MODIS biasanya memiliki kriteria tambahan 

selain ambang batas suhu untuk menentukan sebuah pixel adalah hotspot atau bukan. 

Untuk pengolahan data MODIS, biasanya menggunakan software yang dikembangkan oleh 

NASA dan MODIS sehingga cenderung baku dan standar.  

Penggunaan sensor satelit yang berbeda juga merupakan penyebab perbedaan tersebut, 

karena adanya perbedaan waktu lintasan dari masing-masing satelit yang membawa 

sensor. Waktu lintasan satelit sangat berpengaruh terhadap perbedaan jumlah hotspot yang 

terdeteksi, karena terkait dengan adanya perilaku pembakaran lahan di beberapa tempat 

di Indonesia.  Selain itu perubahan penyebaran awan yang bergerak dalam hitungan menit, 
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juga mempengaruhi perbedaan jumlah hotspot yang dapat dipantau oleh masing-masing 

satelit. Misalnya Satelit Terra dan Aqua yang membawa sensor MODIS melintasi wilayah 

Indonesia masing-masing pada sekitar pukul 10.00-11.00 WIB dan 13.00-14.00 WIB. Sedangkan 

Satelit NOAA 12 melintas sekitar pukul 16.00 WIB - 17.00 WIB.  

Format data atau tipe data juga berperan penting di dalam memaksimalkan pemanfaatan 

data tersebut. Jika format data yang diberikan atau tersedia tidak sesuai dengan format 

yang diharapkan pengguna, maka keengganan untuk menggunakan data tersebut lebih 

jauh, kemungkinan besar dapat muncul. Misalnya pengguna yang memiliki akses 

menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis) akan menyukai menggunakan data yang 

memiliki format yang bisa dibaca menggunakan software SIG. Sebaliknya, pengguna yang 

tidak paham SIG, akan menyukai informasi yang instan namun memiliki informasi yang 

relevan. Karenanya sangatlah penting bagi instansi penyedia data untuk lebih tanggap 

dalam memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan dan keinginan pengguna. Selain itu, 

pendekatan terbalik juga dapat diterapkan untuk memaksimalkan pemanfaatan data. 

Yaitu, pengguna yang mengetahui kebutuhannya, dapat mencari data sesuai dengan yang 

diinginkan. Untuk itu infomasi di dalam buku ini akan sangat bermanfaat untuk memulai 

pencarian data yang sesuai.  

Beberapa instansi telah memanfaatkan media internet untuk menyebarkan informasi, mulai 

dari e-mail, situs world wide web (www), file transfer protokol (ftp), maupun tampilan SIG 

berbasis internet. SIG berbasis internet, atau dikenal dengan Web GIS, sudah mulai 

berkembang seiring dengan perkembangan internet dan SIG yang sangat pesat. Web GIS 

dikembangkan untuk mengakomodir pengguna yang tidak memiliki akses menggunakan 

SIG, namun menyajikan informasi serta fungsi-fungsi dasar sebagaimana layaknya SIG, 

seperti zooming, overlay, ataupun query. Hal ini tentu saja akan memaksimalkan 

penyebaran dan pemanfaatan informasi tersebut.  

Kecepatan pengiriman data hasil olahan juga sangat penting, khususnya bila menjelang 

atau pada saat musim kebakaran terjadi. Hal ini seringkali menjadi kendala di dalam 

menentukan strategi pengelolaan kebakaran di lapangan. Semakin cepat informasi 

diterima, semakin memudahkan stakeholder di dalam melakukan tindakan yang sesuai. 

Panjangnya rantai distribusi juga menyebabkan keterlambatan informasi yang diterima di 

tingkat lapangan. Karenanya seiring dengan proses desentralisasi, rantai distribusi perlu lebih 

dipersingkat lagi, misalnya data instansi pengolah data dapat dikumpulkan atau diterima 

langsung di tingkat kabupaten atau perusahaan terkait.   

Hal lain yang terkadang pula menjadi kendala adalah saat sebuah instansi pengolah data 

mengalami kendala teknis sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk 
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memperbaiki dan tidak memungkinkan untuk mengirimkan data tepat pada waktunya. 

Selain kondisi teknis, kendala lainnya seperti pada masa liburan (baik akhir minggu ataupun 

libur nasional lainnya), seringkali operator juga libur, sehingga updating data menjadi 

terlambat. Dalam kondisi seperti ini, ketergantungan terhadap satu sumber data akan 

menyulitkan di dalam kegiatan di lapangan. Karenanya menggunakan beberapa sumber 

data juga dapat dipertimbangkan atau dimanfaatkan sebagai sistem cadangan. 

 

B. Keberlanjutan Ketersediaan Data 

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan sebuah proyek 

bantuan luar negeri di Indonesia seringkali cukup rendah, khususnya bila terkait dengan 

perawatan dan perbaikan peralatan yang canggih dan sangat mahal. Proyek FFPCP yang 

didanai Uni Eropa telah melakukan investasi yang cukup besar, untuk instalasi stasiun 

penerima satelit NOAA di Palembang. Anggaran yang minim dari instansi pemerintah tidak 

memungkinkan melakukan perawatan berkala dan apalagi perbaikan suku cadang yang 

harus diimport dari eropa atau negara maju lainnya. Hal yang sama juga terjadi dengan 

proyek IFFM Jerman, belum setahun setelah fase handing over, terjadi kerusakan pada 

perangkat keras sistem penerima satelit NOAA yang menyebabkan kegagalan menangkap 

sinyal. 

Karenanya untuk menjamin keberlanjutan penyediaan informasi, peningkatan mutu 

pelayanan oleh instansi pemerintah seperti LAPAN, BPPT, BMG atau Departemen Kehutanan 

yang memiliki kapasitas dan kemampuan di dalam teknologi penginderaan jauh atau data 

iklim dan cuaca masih terus diperlukan bagi stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten. 

Inisiatif untuk mendiskusikan standarisasi data dan informasi kebakaran serta sistem 

distribusinya karenanya perlu dimulai lagi. 

Pemanfaatan informasi yang disediakan oleh berbagai lembaga luar negeri, juga perlu 

dipertimbangkan sebagai salah satu sumber data reguler, mengingat  sumber yang berasal 

dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia atau Amerika Serikat, biasanya cenderung lebih 

stabil dan berkelanjutan. Hal ini biasanya karena didukung dengan komitmen yang tinggi 

dalam hal pengorganisasian dan penyediaan anggaran untuk perawatan serta 

pengembangan SDM dan teknologinya.  

Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi satelit NOAA yang sepertinya 

mulai digantikan oleh MODIS atau satelit lainnya. Satelit NOAA yang sudah dikembangkan 

sejak tahun 1978, diperkirakan tidak akan dilanjutkan lagi. Sebagai gantinya NASA 
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mengembangkan sensor MODIS yang dibawa oleh satelit Terra dan Aqua. Sebagai salah 

satu satelit hyperspectral (36 kanal) dengan resolusi menengah (beberapa kanal memiliki 

resolusi 250 m2) MODIS dapat digunakan untuk pemantauan global dengan berbagai 

tujuan. Terlebih lagi, NASA membuka akses yang cukup luas bagi pengguna MODIS di 

seluruh dunia.  Karenanya penggunaan MODIS di dalam pemantauan kebakaran 

merupakan sebuah pilihan yang perlu dikaji di masa depan. 

Selain itu, ASMC Singapura masih terus berupaya untuk memaksimalkan kinerjanya di dalam 

penyediaan data dan informasi kebakaran di ASEAN. Antara lain rencananya untuk 

mengembangkan sistem pendeteksian kebakaran menggunakan satelit yang memiliki 

resolusi temporal lebih tinggi dibanding yang ada saat ini. Hal ini tertuang dalam 

rencananya selama presentasi dalam ASEAN Meeting pada bulan November 2005. 

 

C. Penggunaan Data Hotspot dan Peringatan Dini 

Hingga kini, masih cukup banyak masyarakat umum ataupun media massa yang kurang 

memiliki pemahaman yang cukup mengenai interpretasi data hotspot dan informasi 

peringatan dini. Kekurangpahaman tersebut biasanya disebabkan karena kurangnya 

informasi yang jelas tentang karakteristik data dan interpretasi informasi tersebut.  

Beberapa keterbatasan dimiliki oleh sistem pemantauan hotspot menggunakan citra satelit 

yang mengunakan sensor optis seperti NOAA dan MODIS, antara lain: 

1. Ketidakmampuannya menembus awan atau asap sehingga tidak dapat mendeteksi 

hotspot di wilayah yang tertutup awan. 

2. Resolusi yang rendah (sekitar 1 km persegi) memberikan informasi yang kurang akurat 

tentang jumlah, luasan dan intensitas kebakaran yang terjadi.  

3. Kesalahan koordinat lokasi kebakaran yang disebabkan kesalahan di dalam melakukan 

georeferensi citra bisa mencapai 3 pixel atau 3 km.  

4. Perbedaan algoritma (ambang batas suhu) yang diterapkan oleh stasiun bumi yang 

berbeda menyebabkan perbedaan jumlah hotspot. Ditambah lagi bila satelit yang 

digunakan juga berbeda karena terkait dengan waktu lintasan. 

Mengingat keterbatasan tersebut diatas, maka beberapa hal perlu disadari dan diketahui 

adalah: 
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1. Informasi jumlah hotspot sebaiknya digunakan sebagai penentu tingkat bahaya yang 

terjadi dengan didukung oleh informasi tentang peringkat bahaya kebakaran 

berdasarkan data cuaca. 

2. Jumlah hotspot yang berkurang belum tentu tingkat kebakaran menurun. 

3. Penentuan luasan areal yang terbakar berdasarkan penyebaran kumulatif titik-titik 

hotspot tersebut, hanya bisa dilakukan bila didukung dengan analisa tambahan 

menggunakan citra yang lebih tinggi resolusinya. 

4. Hotspot tidak dapat membedakan antara kebakaran dengan pembakaran yang 

disengaja.  

5. Hotspot merupakan indikasi kemungkinan terjadinya kebakaran, karenanya pengecekan 

langsung di lapangan sangat diperlukan. Terutama di perusahaan perkebunan atau HTI, 

pengawasan melalui patroli atau menara api masih sangat diperlukan. 

6. Informasi hotspot sangat baik digunakan sebagai indikasi tingkat kebakaran yang terjadi 

secara umum, karenanya analisa lanjutan dengan mengoverlaykan batas penggunaan 

lahan atau penutupan lahan memberikan informasi yang baik tentang perlu tidaknya 

dilakukan pemadaman secara cepat. 

7. Perbandingan jumlah hotspot antar stasiun pasti terjadi, mengingat adanya perbedaan 

ambang batas suhu dan penggunaan jenis satelit (terkait dengan waktu lintasan). 

Karenanya perlu disebutkan jenis sensor, satelit dan sumber datanya. 

8. Analisa perkembangan kebakaran baik secara spasial maupun temporal menggunakan 

data historis penyebaran hotspot menjadi lebih mudah dan lebih memberikan informasi 

yang berguna dalam hal pengetahuan tentang perilaku kebakaran, seperti kapan dan 

dimana kemungkinan terjadi rawan kebakaran. 

Sistem peringatan dini yang dikembangkan di tingkat nasional atau regional oleh BMG dan 

MMS juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain kurangnya data stasiun cuaca yang 

digunakan. Semua data yang digunakan oleh BMG berasal dari stasiun cuaca di ibu kota 

provinsi, sehingga dilakukan interpolasi untuk mendapatkan perkiraan data cuaca di wilayah 

yang tidak ada datanya. Namun demikian, informasi tersebut masih layak untuk mengetahui 

prediksi di tingkat provinsi secara keseluruhan.  

Perkembangan yang sangat menarik dilakukan oleh LAPAN, dimana semua data masukan 

yang diperlukan untuk perhitungan sistem peringkat bahaya kebakaran diperoleh sebagian 

besar melalui citra satelit. Dengan resolusi input sebesar 1 km2 dan output sebesar 5 km2, 

diharapkan sistem ini dapat mempresentasikan kondisi yang lebih aktual.  
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V. PENUTUP 

Data dan informasi kebakaran bukanlah merupakan hal yang sulit dan memerlukan biaya 

besar. Secara sederhana saja, hanya dengan memiliki sebuah komputer dengan modem 

serta koneksi telepon, maka kita dapat menjelajah serta mencari informasi-informasi yang 

kita inginkan, salah satunya adalah informasi kebakaran hutan dan lahan. Bila demikian, 

artinya hampir di semua kabupaten, sudah mampu secara mandiri mengakses informasi 

terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.  

Berbagai instansi baik lokal, nasional maupun internasional telah mengembangkan sistem 

penyebaran informasi kebakaran hutan dan lahan melalui media internet. Hal ini akan 

memudahkan para pengguna untuk dapat memanfaatkan informasi tersebut. Panduan ini 

tentu saja dapat memberikan berbagai alternatif pilihan bagi para pengguna untuk 

menyesuaikan dengan keperluannya. Sehingga memudahkan upaya penyebaran informasi 

kebakaran hingga ke tingkat yang lebih rendah secara aktual.  

Namun permasalahan selalu ada. Masalah yang mendasar biasanya adalah komitmen 

(biasanya terkait dengan anggaran) dari instansi yang ditugaskan oleh Bupati untuk 

menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Karenanya, peningkatan kesadaran akan 

dampak negatif dari kebakaran masih perlu terus diusung, baik di tingkat provinsi, 

kabupaten, kecamatan bahkan desa. Untuk di tingkat provinsi dan kabupaten, hal tersebut 

diperlukan guna membangun komitmen jangka panjang bagi pengambil keputusan. 

Penyediaan anggaran yang memadai, pengalokasian staf beserta rencana jangka panjang 

pengembangan SDMnya, serta keseriusan di dalam kegiatan pengurangan dampak akibat 

kebakaran hutan dan lahan secara umum, sangatlah dibutuhkan untuk menjamin 

keberhasilan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

Seringkali kesadaran akan bahaya kebakaran terpaut erat dengan situasi iklim dan cuaca 

saat itu. Kesadaran masyarakat dan pemerintah akan meningkat pada saat atau setelah 

kebakaran besar terjadi. Sebaliknya akan surut jika musim hujan tiba atau kemarau tidak 

terlalu panjang. Padahal upaya pencegahan dan persiapan perlu dilakukan sebelum atau 

di luar musim kebakaran. Kebakaran besar pasti akan terjadi lagi seiring dengan pasti 

terjadinya kemarau panjang akibat fenomena El-Niño yang muncul antara 5 – 12 tahun 

sekali serta pemanfaatan api yang masih belum terkendali untuk keperluan pembersihan 

lahan pertanian dan perkebunan atau aktifitas penggunaan api lainnya.  
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Lampiran 1: Cara bergabung dengan mailing list. 

Mailing list merupakan sarana pertukaran informasi dengan menggunakan fasilitas e-mail 

dan internet. Salah satunya yang paling sering digunakan adalah Mailing List Yahoo. Untuk 

bergabung dengan mailing list Yahoo, terdapat 2 cara yaitu dengan dan tanpa account 

Yahoo. 

a. Tanpa account Yahoo 

Kirimkan e-mail kosong ke [nama maliling list]-subscribe@yahoo.com, misalnya ke Milist 

Sipongi: sipongi-subscribe@yahoogroups.com. Setelah e-mail konfirmasi pertama kita terima, 

biasanya kita diminta untuk mengkonfirmasi ulang registrasi kita dengan membalas / reply 

dengan e-mail kosong. E-mail berikutnya yang akan kita terima adalah ucapan selamat 

datang dari moderator / pengelola mailing list (bila moderator menerima permintaan kita). 

Hari berikutnya kita sudah mendapatkan e-mail yang dikirimkan melalui mailing list. 

Beberapa pilihan untuk mengatur setting e-mail antara lain: 

• Daily digest : jika menginginkan semua informasi yang dikirim pada SATU HARI ke 

dalam SATU E-MAIL sehingga hanya akan menerima satu e-mail saja dalam sehari 

(berupa rangkuman dari beberapa e-mail), maka dapat mengirimkan e-mail kosong 

ke: [nama milist]-digest@yahoogroups.com 

• No mail: Jika TIDAK INGIN menerima SEBUAH E-MAIL pun, tetapi MASIH BISA membaca 

langsung semua informasi yang terdapat pada mailing list di 

http://groups.yahoo.com/group/[nama milist]  maka silahkan kirim e-mail kosong ke:  

[nama milist]-nomail@yahoogroups.com  

• Individual Email: Jika ingin kembali ke INDIVIDUAL E-MAIL (semua email yang dikirim ke 

group akan didistribusikan langsung ke Anda) maka silakan kirim e-mail kosong 

ke: [nama milist]-normal@yahoogroups.com 

• Unsubscribe : untuk BERHENTI, kirim e-mail kosong ke [nama milist]-

unsubscribe@yahoogroups.com 

b. Dengan account Yahoo 

Cara kedua adalah dengan mengakses langsung ke Yahoo Group 

(http://groups.yahoo.com). Untuk itu pengguna diharuskan memiliki e-mail account di 

Yahoo. Jika belum, cobalah mendaftar di http://mail.yahoo.com, dengan menggunakan 

program web browsing seperti internet explorer, netscape navigator, atau opera. Setelah 

kita memiliki e-mail account di Yahoo, maka kita dapat mengakses ke Yahoo Group dengan 

program web browsing. Setelah muncul halaman Yahoo, di bagian kolom “search” ketik 
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kata kunci mailing list yang ingin kita masuki. Misalnya untuk mencari milist sipongi, maka 

harus menulis “sipongi” di kolom search.  

Daftar mailing list akan muncul dan nama mailing list yang kita inginkan juga terlihat. 

Selanjutnya klik nama mailing list tersebut. Disana kita bisa melihat berapa jumlah e-mail 

yang sudah terkirim maupun jumlah anggota. Namun kita masih belum bisa membaca satu 

per satu e-mail-e-mail tersebut. Untuk itu klik “join this group” untuk bergabung. Selanjutnya 

kita akan diarahkan untuk memilih beberapa pilihan untuk menyesuaikan dengan keinginan 

kita, apakah daily digest, no mail atau individual. 
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Lampiran 2: Pertanyaan seputar hotspot  

Apa itu hotspot? 

Hotspot atau titik panas merupakan informasi yang diperoleh dari satelit cuaca (NOAA. 

MODIS, ATSR dll) yang mengindikasikan adanya suhu yang tinggi dengan resolusi spasial 

sekitar 1 km2. Penerapan ambang batas suhu untuk pengolahan citra untuk 

pendeteksian hotspot berbeda-beda antar stasiun pengolah data (lihat bagian 3.1). 

  

Mengapa jumlah hotspot berbeda-beda ?  

• Perbedaan satelit yang digunakan. Tiap satelit memiliki waktu lintasan yang berbeda-

beda, sehingga jumlah dan penyebaran hotspot kemungkinan berbeda. 

• Perbedaan metode pengolahan citra (suhu ambang) yang diterapkan stasiun 

penerima. Jika suhu ambangnya lebih rendah, maka jumlah hotspot terdeteksi 

menjadi lebih banyak. 

 

Mengapa lokasi hotspot sering tidak akurat di lapangan ? 

• Dari citra resolusi yang rendah, titik hotspot mewakili areal seluas 1 km2. Koordinat 

hotspot ditentukan dari titik tengah sebuah pixel yang mewakili luasan 1 km2. Jika 

terjadi kebakaran kecil, maka sulit untuk mencari dalam radius 1 km. 

• Kesalahan registrasi citra bisa mencapai 3 pixel atau sama dengan 3 km2. 

• Waktu pengecekan yang salah/terlambat, sehingga api kemungkinan sudah 

padam. 

• Kurang pengetahuan di dalam tehnik navigasi atau penentuan posisi di lapangan. 

 

Bagaimana kriteria hotspot yang perlu dicheck di lapangan ? 

• Terjadi pada musim kemarau. 

• Berkumpul dalam lokasi yang berdekatan. 

• Muncul lagi di hari berikutnya di tempat yang sama atau sekitarnya. 

• Muncul di wilayah yang merupakan tanggung jawab instansi atau perusahaan 

terkait. 

• Muncul di areal yang memiliki potensi kebakaran tinggi. 

 

Kapan jumlah hotspot mencapai puncaknya di Sumatera Selatan ? 

Pada grafik-grafik di bawah ini, dijelaskan bagaimana penyebaran hotspot rata-rata 

bulanan di Sumatera Selatan. Dari rata-rata tahun 1997  - 2004, jumlah hotspot mulai 

meningkat pada bulan Juli, mencapai puncaknya pada September dan mulai berkurang 

pada November. Sedangkan pada grafik berikutnya, ditampilkan rata-rata jumlah hotspot 

pada tahun kering atau kemarau panjang (El-Niño kuat). Jumlah hotspot sudah mulai 
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meningkat pada bulan Juni, mencapai puncaknya pada Oktober dan mulai berkurang 

pada bulan November. 

 

Di mana sering muncul hotspot ? 

• Hotspot atau kebakaran akan mudah muncul pada beberapa tipe vegetasi, antara 

lain: 

- Rumput atau alang-alang 

- Semak belukar 

- Hutan terdegradasi 

• Sedangkan pada jenis tanah, hotspot cenderung banyak muncul pada jenis tanah 

gambut. 

• Penggunaan lahan biasanya terkait erat dengan sumber penyulutan api, seperti : 

Pertanian sonor, konversi perkebunan kecil dan besar, ataupun kawasan hutan yang 

terbengkalai yang rawan perambahan. 
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Lampiran 3: Statistik Hotspot di Sumatera Selatan 
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Frekuensi Pendeteksian Hotspot di tiap kabupaten (1997-2004) 

Kabupaten Total % Luas 
Jumlah 

Hotspot/1000ha 

Ogan Komering Ilir 258830 42.20 1743277 14.85 

Ogan Ilir 17074 2.78 238831 7.15 
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Kabupaten Total % Luas 
Jumlah 

Hotspot/1000ha 

Banyuasin 77600 12.65 1187165 6.54 

Musi Banyuasin 78449 12.79 1457975 5.38 

Lahat 17978 2.93 659496 2.73 

Lubuk Linggau 267 0.04 41897 0.64 

Muara Enim 42849 6.99 867815 4.94 

Musi Rawas 66941 10.91 1222838 5.47 

OKU 25116 4.09 360757 6.96 

OKU Selatan 10689 1.74 459218 2.33 

OKU Timur 15412 2.51 322540 4.78 

Pagar Alam 610 0.10 63984 0.95 

Prabumulih 1522 0.25 42412 3.59 

 

Grafik Penyebaran Hotspot Nulanan Tahun 2006 
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Grafik Kerapatan Hotspot 2006 per Kabupaten 
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Grafik Kerapatan Hotspot 2006 per Penutupan Lahan 
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