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Pokok penting penelitian

Rekomendasi kebijakan

•

Kami mengusulkan rekomendasi kebijakan berikut sebagai
pertimbangan dan umpan balik dari Komite Koordinasi
Proyek (PCC):

Pengetahuan dan kebutuhan data
untuk mengembangkan Sistem
Peringkat Bahaya Kebakaran
Gambut (SPBK Gambut) sangat
beragam dan kompleks

•

Pengetahuan dan kebutuhan data
tersebut banyak yang telah dapat
dipenuhi dari berbagai lembaga,
terutama lembaga pemerintah

•

Beberapa kesenjangan terhadap
data penting tetap perlu
ditangani, terutama untuk data
lapangan terkait biofisik

•

Kesediaan untuk membuka
peluang kerjasama yang strategis
antar lembaga terkait sangat
tinggi

1. Bahwa Jaringan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(Stakeholder Engagement Network /SEN) SPBK
Gambut yang dibentuk oleh Gambut Kita resmi
didirikan sebagai kelompok acuan untuk memandu
pengembangan dan sebagai potensi implementasi
SPBK Gambut di masa depan untuk Indonesia.
2. Bahwa SEN SPBK Gambut akan mengembangkan
‘kerangka acuan’ sebagai dasar operasi mereka
untuk dipertimbangkan dan disahkan oleh PCC, yang
mencakup:
a. mengidentifikasi peluang kerjasama strategis untuk
mengatasi kesenjangan data yang penting bagi
SPBK Gambut, terutama melalui pengumpulan
data lapangan;
b. mengidentifikasi opsi pendanaan potensial untuk
menunjang peluang kerjasama strategis tersebut;
c. menginformasikan perkembangan peraturan
yang lebih rinci (misalnya di tingkat Menteri) untuk
mendukung Instruksi Presiden No.3/2020 tentang
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
untuk meningkatkan kualitas dan keandalan SPBK
Gambut, termasuk kesenjangan data; dan
d. mengawasi tugas dengan prioritas tinggi untuk
melakukan pembobotan yang benar terhadap
kepentingan relasional dari masing-masing variable
input, yang akan membutuhkan kemampuan
pemodelan yang sangat terampil.
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Ringkasan eksekutif
Pemerintah Indonesia telah memiliki Sistem
Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), yang telah
berkembang selama dua dekade melalui upaya
gabungan dari berbagai institusi. Keakuratan dan
resolusinya telah ditingkatkan secara progresif
melalui penerapan data penginderaan jauh dan
lapangan, meskipun belum dirancang untuk
memprediksi kebakaran gambut berisiko tinggi.
Kebakaran di lahan gambut tropis merupakan
peristiwa tahunan yang menyebabkan gangguan,
kerugian biaya yang signifikan, dan dampak terhadap
kesehatan yang merugikan di seluruh wilayah,
terutama ketika gambut itu terbakar. Gambut Kita
telah mengkaji sejarah dan kontribusi pemangku
kepentingan terhadap SPBK yang ada di Indonesia
guna memperoleh peluang pengembangan lebih
lanjut terkait target kebakaran gambut berisiko tinggi
yang lebih baik.
Kami menyoroti tiga temuan utama sebagai berikut:
•

•
•

kebutuhan untuk melakukan koordinasi yang
lebih baik dalam hal kerjasama dan sumber
daya di antara pelaku terkait;
kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan
pada data dan model relasional; dan
pentingnya membangun dan
mempertahankan jejaring yang aktif untuk
mempercepat kemajuan pembangunan SPBK.

SPBK Gambut yang akurat akan membutuhkan
beberapa jenis data penginderaan jauh, data

lapangan, dan sosial. Data ini perlu bersumber
pada skala yang tepat dan dari waktu ke waktu.
Hal ini membutuhkan kapasitas dan keterampilan
berbagai disiplin ilmu dan aktor. Gambut Kita
telah membentuk Jaringan Keterlibatan Pemangku
Kepentingan (SEN) SPBK Gambut, yang telah
mengadakan kegiatan rutin bagi para peserta
untuk bertukar pengetahuan dan perspektif, serta
membangun hubungan yang diperlukan untuk
mengembangkan dan menerapkan model ini. Jejaring
ini adalah kunci pengembangan SPBK Gambut yang
disesuaikan untuk Indonesia dan adopsi selanjutnya.
Kami telah mengeksplorasi struktur dan sifat SPBK
Gambut yang prospektif, berfokus pada input dan
faktor-faktor dependen terkait dengan kebakaran
gambut. Sementara beberapa data telah tersedia
(misalnya data penginderaan jauh dan data sosial),
data lainnya masih kurang – terutama data lapangan
seperti bahan bakar permukaan dan kadar air
gambut. Gambut Kita telah mengembangkan tabel
kode warna sederhana untuk menyoroti ketersediaan
data dan untuk kebutuhan masa depan. Pengujian
validitas relasional dan pembobotan faktor input juga
akan diperlukan, yang akan membutuhkan pemodelan
yang kompleks.
Kami mengusulkan untuk memformalkan SEN sebagai
kelompok acuan yang bertugas mempercepat
operasionalisasi SPBK Gambut skala kecil yang
fungsional dan akurat untuk Indonesia, termasuk
menangani kebutuhan data inti yang teridentifikasi.

Pernyataan masalah
FDRS yang ada di Indonesia dikembangkan pada
akhir 1990-an berdasarkan FDRS Kanada. Sejak itu,
FDRS dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa
institusi, sebagian besar merupakan instansi
pemerintah, termasuk penyediaan data dan
manajemen produk pengguna akhir. Badan-badan
tersebut antara lain BMKG (Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika), BPPT (Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi), LAPAN (Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan KLHK
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Perkembangan ini menyebabkan peningkatan
dalam tingkat resolusi dan kapasitas prediktif,
serta tersedianya beberapa opsi (Gambar 1).
FDRS BMKG, yang disebut sebagai SPARTAN
(Sistem Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan),
didasarkan pada FDRS Kanada yang dimodifikasi
khusus untuk Indonesia. Kronologi perkembangan
FDRS Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Malik
et al. (dalam persiapan).
Peristiwa kebakaran merupakan masalah tahunan
bagi Indonesia, terutama di lahan gambut ketika
2

October 2021

gambut itu terbakar secara alami. Hal ini dapat
mengakibatkan kabut asap beracun, yang dapat
menyelimuti wilayah tersebut, menyebabkan
gangguan, menimbulkan kerugian biaya yang
signifikan, dan menyebabkan dampak kesehatan
yang merugikan. Di saat kebakaran hutan di lahan
non-gambut sangat berbahaya dan kebakaran
lahan gambut permukaan berisiko memicu
kebakaran gambut di bawah permukaan, hal yang
paling bermasalah dalam menghasilkan emisi dan
polusi adalah ketika gambut di bawah permukaan
itu sendiri mulai terbakar. Oleh karena itu, untuk
manajemen kebakaran yang tepat sasaran,
SPBK (FDRS) harus dapat membedakan antara
kebakaran non-gambut, kebakaran lahan gambut
(hanya permukaan), dan kebakaran gambut di
bawah permukaan.
Setiap SPBK dihasilkan didasarkan pada variabel
input dan respon. Variabel respon adalah faktorfaktor yang menunjukkan bagaimana faktorfaktor input digabungkan untuk menunjukkan,
misalnya, risiko kebakaran gambut atau tingkat

Catatan: ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara); AWS (Stasiun Cuaca Otomatis); LKM (Meteo France
Internasional); MoU (Memorandum of Understanding); NWP (Prediksi Cuaca Numerik); R&D (Riset dan Pengembangan); SEAFDRS (Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran Asia Tenggara); TAPM (Model Polutan Udara); ToT (Pelatihan Pelatih)
Gambar 1. Perkembangan FDRS Indonesia (Sumber: BMKG, 2020).

keparahan kebakaran permukaan. Variabel input
mempengaruhi seberapa besar variabel respon
nantinya. Hubungan antara variabel input dan
respon perlu diverifikasi dengan data untuk
menunjukkan tingkat akurasi dan kemampuan
prediksi hubungan antara variable input dan
respon. Beberapa variabel input digabungkan
bersama untuk menghasilkan tingkat variabel
respons. Tabel dengan beberapa contoh variabel

input dan respon ditunjukkan pada Gambar 2a.
Metode penggabungan variabel-variabel inike
dalam standar SPBK Kanada ditunjukkan pada
Gambar 2b. Resolusi dan akurasi FDRS tergantung
pada data apa yang tersedia untuk dimasukkan
ke dalam model, berapa baik hubungan antara
variable input dan respon serta pembobotan dari
setiap variable input.

Catatan: BRG (Badan Restorasi Gambut); SESAME (Layanan Transmisi Data Sensori Dibantu oleh Midori Engineering)
Gambar 2a. Contoh variabel input (dilingkari merah) dan
variabel respon (dilingkari biru) dan bagaimana variabel ini
berinteraksi (dilingkari ungu) (Graham et al., in press).

Gambar 2b. Jalur informasi dan data standar dari FDRS
(Groot, 2007).

October 2021

3

Temuan kunci
Dengan menyusun kronologi SPBK yang ada di
Indonesia, telah menjadi jelas bahwa banyak lembaga
memiliki peran penting dalam pengumpulan data,
pengolahan, pengelolaan dan penggunaan produkproduknya. Hal yang sama terlihat dari keinginan dan
minat lembaga-lembaga terkait di Indonesia untuk

berbagi data dan mendiskusikan pengetahuannya
terkait pengembangan SPBK lebih lanjut untuk
memprediksi kebakaran gambut secara spesifik.
Melalui ini, Jejaring Keterlibatan Pemangku Kepentingan
SPBK Gambut (Peat FDRS Stakeholder Engagement
Network (SEN) telah diadakan secara berkala.
Acara SEN SPBK Gambut pertama diadakan di Jakarta
pada bulan eptember 2019, diikutiacara kedua
di Bogor pada bulan Januari 2020 dan yang ketiga
diadakan secara virtual pada bulan November 2020
(Gambar 3). Selanjutnya akan direncanakan pada
bulan September 2021 bersamaan dengan acara
Dialog Kebijakan mengenai Pembangunan SPBK
Gambut. Acara tersebut rata-rata telah diikuti oleh
15-25 peserta, dari 12 lembaga, antara lain BPPT,
LAPAN, BMKG, KLHK, BRG (Badan Restorasi Gambut),
IPB (Institut Pertanian Bogor), CCROM-SEAP IPB
(Pusat Risiko Iklim dan Manajemen Peluang di IPB
Asia Tenggara Pasifik), FAO (Organisasi Pangan dan
Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia
dan WWF. Sedikitnya 10 institusi hadir di setiap
acara, selain dari institusi Gambut Kita, termasuk
Balai Litbang Badan Litbang dan Inovasi KLHK dan
BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation).
Kegiatan ini telah memberikan kesempatan
bagi lembaga-lembaga dalam jejaring ini untuk
menyampaikan presentasi tentang kegiatan mereka
terkait dengan pengembangan SPBK (Gambut), serta
memberi kesempatan bagi pembicara tamu untuk
menyampaikan seminar yang dapat membantu
membangun kapasitas dan pengetahuan mengenai
hal ini. Waktu yang cukup disediakan untuk tanya
jawab dan diskusi mengenai perkembangan terkini
dan meningkatkan kolaborasi antar pihak.
Pembahasan SEN SPBK Gambut dan studi kami
tentang SPBK di Indonesia telah menyoroti bahwa
ada kesenjangan pengetahuan dan data dalam
SPBK, terutama untuk lahan gambut dan kebakaran
gambut bawah permukaan. Melalui kegiatan ini, kami
telah menyusun daftar variabel input yang paling
relevan yang dibutuhkan, termasuk:

Gambar 3: Jejaring Keterlibatan Pemangku Kepentingan
SPBK Gambut – diskusi interaktif tentang jenis data dan
penggunaan SPBK (kiri atas), kebutuhan dan kolaborasi
(kanan atas) di Jakarta 2019 (tengah) dan Bogor 2020 (bawah).
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a. ketersediaan data untuk setiap variabel;
b. resolusi dan skalanya; regional (seluruh
Indonesia) atau studi kasus;
c. apakah pembobotan atau pengaruh variabel
tertentu telah ditetapkan secara relasional
dalam sistem; dan
d. lembaga yang mengumpulkan data tersebut.
Informasi ini disajikan sebagai tabel kode warna
(Tabel 1), yang menyajikan data mana yang masih
belum tersedia.

Tabel 1: Sistem kode warna yang diterapkan untuk meringkas ketersediaan data yang akan digunakan sebagai variabel input
untuk Sistem Pemeringkatan Bahaya Kebakaran Gambut (SPBK Gambut) yang diusulkan di Indonesia.

Warna

Ketersediaan data
(yang terverifikasi dan
berkualitas)

Pembobotan relasional
dalam SPBK Gambut

Skala di mana data
tersedia (diwakili oleh
gradasi warna)

Hijau

Tersedia, dapat diakses, dan
dianalisis

Sudah ditetapkan

Regional (hijau
tua)

Studi kasus
(hijau pucat)

Kuning

Tersedia tetapi belum dianalisis

Belum ditetapkan

Regional

Studi kasus
(kuning pucat)

Oranye

Terkumpul tetapi tidak dapat
diakses untuk dianalisis

Belum ditetapkan

Regional
(oranye tua)

Studi kasus
(oranye pucat)

Merah

Belum terkumpul

Belum ditetapkan

Temuan kunci dari analisis ketersediaan data adalah:
•

Beberapa data telah didokumentasikan
secara ekstensif pada skala regional, dan
telah dianalisis secara relasional dalam
model, seperti data cuaca dan data geografis
manusia (hijau tua).

•

Data lain telah dikumpulkan tetapi belum
dipelajari dalam hal keterkaitannya dalam
model (kuning). Data ini seringkali khusus
untuk ekosistem lahan gambut, dan dengan
demikian tidak diperlukan untuk model
SPBK yang lebih umum, seperti riwayat
kebakaran, ketinggian muka air, kegiatan
mata pencaharian masyarakat dan informasi
ekonomi, serta infrastuktur drainase.

•

Tidak ada data yang sudah dikumpulkan
namun tidak tersedia (oranye), yang
menyiratkan bahwa prioritas diberikan untuk
kolaborasi antara berbagai lembaga.

•

Terakhir, beberapa data belum terkumpul
(merah). Ini seringkali merupakan data
lapangan yang memerlukan studi panjang di
lapangan, seperti kadar air bahan bakar halus
(fine fuel moisture content), struktur gambut
dan kadar air gambut, serta data rinci budaya
dan mata pencaharian masyarakat.

Ketersediaan data dan pengetahuan relasional telah
disusun dengan cara ini untuk secara cepat dan visual:
•

mengungkapkan kegiatan lapangan apa yang
masih dibutuhkan dan dapat dilaksanakan
untuk mengatasi kesenjangan data; dan

•

mengidentifikasi variabel mana yang masih
perlu dibobot secara relasional dalam model.
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Proyek Gambut Kita
Gambut Kita adalah proyek penelitian-untuk-pembangunan selama 4 tahun antara pemerintah
Indonesia dan Australia. Proyek bantuan bilateral ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada
Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi dan merestorasi lahan gambut.

Untuk informasi lebih lanjut : www.gambutkita.org
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