
Memberikan informasi mengenai prediksi tingkat
bahaya kebakaran pada waktu dan lokasi tertentu, 
untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran
hutan dan lahan.

Memberikan informasi mengenai perkiraan lokasi dan
jumlah kejadian kebakaran menggunakan informasi
data satelit yang diperoleh dari Citra NOAA ataupun
MODIS. Informasi tersebut berguna dalam upaya
pengendalian kebakaran. 

Memberikan informasi mengenai dampak yang 
ditimbulkan akibat kebakaran yang terjadi, baik
dampak langsung maupun tidak langsung. Informasi
ini bermanfaat bagi kegiatan perencanaan maupun
rehabilitasi.

Peringkat Bahaya Kebakaran

Penentuan Daerah Rawan

Pemantauan Hotspot Pemetaan Areal Terbakar

Analisa Hotspot

Pemantauan Kabut Asap dan Polusi Udara

Sistem Analisa Ancaman Kebakaran (SAAK)

Grafik Nilai Indeks Kekeringan KBDI Harian selama Tahun 2005
Di Stasiun Klimatologi Kenten Palembang
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South Sumatra Forest Fire Management ProjectSouth Sumatra Forest Fire Management Project

Sebagai instansi yang berwenang di dalam
pemantauan cuaca di Sumatera Selatan, BMG Stasiun
Kenten berperan aktif di dalam pengembangan, 
pengolahan serta pendistribusian Sistem Peringkat
Bahaya Kebakaran. Selain KBDI, BMG juga
menyediakan data FDRS.

Informasi secara spasial mengenai areal-areal yang 
memiliki potensi bahaya kebakaran, merupakan
informasi awal yang sangat penting di dalam
menentukan kegijakan strategis pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.. Secara umum Peta
Rawan Kebakaran memberikan informasi mengenai
wilayah kecamatan yang rawan atau pun tidak rawan
kebakaran. Informasi ini bermanfaat untuk menentukan
areal fokus kegiatan pencegahan serta perencanaan
alokasi kapasitas pemadaman.

Dengan memanfaatkan sumber-sumber data melalui
internet, pemantauan hotspot NOAA atau MODIS 
harian lebih mudah dilakukan. Sumber data selain dari
Sipongi, juga dari beberapa sumber dikumpulkan. 

Analisa hotspot dilakukan untuk mengetahui perilaku
atau kecenderungan kebakaran baik dari segi temporal 
maupun spasial. Secara umum informasi ini berguna
bagi pihak berwenang untuk melakukan perencanaan. 
Dikombinasikan dengan informasi peringatan dini, 
penentuan status siaga bisa dilakukan.

PemetaanPemetaan arealareal terbakarterbakar masihmasih menghadapimenghadapi beberapabeberapa
kendalakendala. . PengukuranPengukuran langsunglangsung didi lapanganlapangan, , 
memerlukanmemerlukan biayabiaya dandan tenagatenaga yang yang sangatsangat besarbesar. . 
PemantauanPemantauan dengandengan penginderaanpenginderaan memilikimemiliki kendalakendala
ketersediaanketersediaan citracitra, , adanyaadanya penutupanpenutupan awanawan, , ataupunataupun
biayabiaya. . 

Bapedalda Sumatera Selatan merupakan instansi
yang berwenang di dalam pemantauan kualitas udara. 

SAAK memberikan informasi secara spasial mengenai
Resiko Penyulutan serta Potensi Perilaku Api di suatu
wilayah. Selain Peta, juga telah disusun sebuah
software SAAK yang berbasis ArcView dan Spatial 
Analyst untuk memudahkan pengguna di dalam
memperbaharui peta.

No. Parameter
(µgr/Nm3)

Lokasi Sampling Nilai
Konsentrasi

Tertinggi

Baku 
Mutu

1. SO2 Simpang Bandara SMB II 628 900

2. NO2
Pasar Sungai Lilin Jl.Raya
Sekayu-Jambi 356 400

3. CO Simpang Polda 25.194 30.000

4. NH3
Simpang Empat Kantor 
DPRD Jl. Kapt. A. Rivai 600 1360

5. TSP Pasar Pagar Alam Simp. 3 342 230

6. Timbal
(Pb)

Simpang Air Mancur
(Masjid Agung) 0,0541 2,0

Potensi
Perilaku Api

Resiko
Penyulutan
Api

www.ssffmp.or.id/fiswww.ssffmp.or.id/fis

Pendistribusian informasi merupakan hal yang sangat penting di dalam
upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
secara efektif dan efisien. Pemanfaatan berbagai media informasi
digunakan untuk penyebarluasan informasi kebakaran. Buletin Info Cuaca
& Api merupakan buletin Pusdalkarhutlah yang berisikan informasi
mengenai peringatan dini, pemantauan hotspot serta pemantauan dampak
kebakaran. Selain itu, pengembangan WebGIS juga memudahkan
stakeholder yang memiliki akses internet untuk mendapatkan informasi
hotspot di Sumatera Selatan. Penyebaran informasi melalui Sistem
Komando menggunakan radio komunikasi perlu dikaji dan diujicoba.

BekerjasamaBekerjasama
dengandengan LAPAN, LAPAN, 
SSFFMP SSFFMP mencobamencoba
mengembangkanmengembangkan
metodemetode yang yang murahmurah
dengandengan
menggunakanmenggunakan citracitra
MODIS yang MODIS yang 
memilikimemiliki resolusiresolusi
temporal yang temporal yang 
sangatsangat tinggitinggi. . 

SehinggaSehingga diharapkandiharapkan pemerintahpemerintah daerahdaerah mampumampu
melakukanmelakukan pembaharuanpembaharuan data data luasluas kebakarankebakaran..

Pemantauan
dilakukan selama 2 
periode dalam 1 
tahun. Informasi yang 
dikumpulkan meliputi
SO2, NO2, CO, NH3, 
dan TSP. 


