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1. Tujuan 

Menentukan tingkat bahaya kebakaran hutan sebagai upaya sistem 

peringatan dini kebakaran lahan. 

 

2. Ruang Lingkup  

Penentuan tingkat bahaya kebakaran hutan diperoleh dengan menentukan 

nilai Keetch/Byram Drynes Indek (KBDI) yakni dengan melakukan 

pengukuran :  

2.1. Curah Hujan Harian (CH) 
2.2. Suhu Udara Maksimum (Tmax) 
2.3. Kelembaban Udara (RH) 
2.4. Kecepatan angin 

 

3. Referensi 

a. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

b. Peraturan Pemerintah No 45 tentang Perlindungan Hutan 

c. Surat Keputusan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan No. 03/IV/PKH-1/2007 

tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan 

 

4. Definisi 

Pengertian yang digunakan dalam prosedur kerja ini adalah istilah-istilah 

sebagaimana terdapat dalam rujukan butir 4 sebagai berikut : 

a. Kebakaran lahan adalah adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda 

api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan 

yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan 

b. Tingkat Bahaya Kebakaran (TBK) adalah kemungkinan terbakarnya 

bahan bakar untuk kondisi iklim yang beragam 

c. Keetch/Byrams Drynes Indeks (KBDI) adalah salah satu metode 

untuk menentukan tingkat bahaya kebakaran dengan menentukan 

indeks kekeringan 

d. Faktor kekeringan adalah peringkat numerik dari kandungan 

kelembaban dari lapisan tanah organik yang padat  
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e. Curah Hujan adalah bagian dari presipitasi yang sampai permukaan 

bumi (biasanya terjadi di daerah tropis) dengan satuan milimeter atau 

inchi. 

f. Suhu Udara (T) adalah  

g. Kelembaban Udara relatif (RH) adalah perbandingan antara jumlah 

uap air terhadap uap air jenuh dalam temperatur yang sama. 

h. Curah Hujan tahunan adalah curah hujan yang terjadi dalam satu 

tahun (satuan mm). 

i. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi 

dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya 

j. Sistem peringatan dini kebakaran adalah suatu sistem yang digunakan 

sebagai salah satu upaya mengurangi bahaya kebakaran. 

 

5. Tanggung Jawab 

Penanggung jawab implementasi penanganan disesuaikan dengan 

struktur organisasi dalam perusahaan dan melibatkan semua bagian. 

a. Manager Kebun 

• Menyetujui Prosedur Operasional Standart Pengukuran Tingkat Bahaya 

kebakaran 

• Menyetujui adanya revisi yang disesuaikan kondisi dan situasi 

• Mengawasi, mengendalikan dan bertanggung jawab berdasarkan laporan 

pengukuran tingkat bahaya kebakaran 

• Membentuk dan menugaskan mandor untuk mengukur tingkat bahaya 

kebakaran. 

• Menyusun kebijakan kesiapan dan kesiagaan berdasarkan rekomendasi 

Asisten Kepala Kebun 

 

b. Asisten Kepala Kebun 

• Melakukan monitoring berdasarkan data tingkat kebakaran lahan pada lokasi-

lokasi rawan kebakaran. 

• Evaluasi data hasil pengukuran tingkat bahaya kebakaran lahan untuk 

kebijakan kesiapan dan kesiagaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
http://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_udara
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• Memberikan masukan kepada Manager Kebun untuk kebijakan kesiapan dan 

kesiagaan. 

• Memeriksa prosedur operasional standart pengukuran tingkat bahaya 

kebakaran kebun 

• Mengkoordinasikan tugas satdalkarhut di lapangan dengan dibantu Asisten 

Kebun untuk kesiapan dan kesiagaan 

• Mengkoordinasikan Sistem Peringatan Dini di lapangan berdasarkan hasil 

pengukuran tingkat bahaya kebakaran kebun. 

• Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam kaitannya dengan 

kesiapan dan kesiagaan 

 

c. Asisten SPO 

• Melakukan analisa tingkat bahaya kebakaran berdasarkan data pengukuran 

dari lapangan 

• Membuat laporan hasil analisa tingkat bahaya kebakaran hutan kepada Asisten 

Kepala 

• Mengkoordinasikan petugas di lapangan di bantu Asisten Kebun dalam 

pengukuran tingkat bahaya kebakaran 

 

d. Asisten Kebun 

• Memeriksa hasil pengukuran tingkat bahaya kebakaran yang dilaporkan oleh 

Mandor Kebun. 

• Mengetahui hasil penentuan tingkat bahaya kebakaran lahan yang dilaporkan 

oleh kebun. 

• Mengkoordinir kegiatan kesiapan dan kesiagaan di lapangan serta peringatan 

dini 

• Membuat papan peringatan dini dan menempatkannya dalam posisi yang 

strategis 
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e. Mandor Kebun 

• Menyediakan tempat dan tenaga untuk melakukan pengukuran tingkat bahaya 

kebakaran. 

• Bertanggung jawab atas kebenaran data yang diukur. 

• Melaporkan hasil pengukuran tingkat bahaya kebakaran kepada Asisten Kebun 

• Bertanggung jawab dalam up date peringatan dini berdasarkan laporan hasil 

penentuan tingkat bahaya kebakaran 

• Mengkoordinir kegiatan kesiapan dan kesiagaan di lapangan dan berkoordinasi 

dengan desa 

 

f. Staf SPO 

• Pelaksana teknis pengukuran tingkat bahaya kebakaran lahan 

• Melaporkan hasil pengukuran kepada Asisten Kebun 

 

6. Prosedur Kerja 

6.0. PERSIAPAN 

a. Persiapan di lapangan 

✓ Ombrometer (alat penakar hujan observatorium) 

✓ Termometer Bola Basah-Bola Kering (alat pengukur suhu dan 
kelembaban) 

✓ Cup Counter Anemometer (alat pengukur arah dan kecepatan angin) atau 
yang lainnya 

✓ Alat tulis 

Penentuan lokasi pengukuran mempertimbangkan keterwakilan lokasi 

rawan kebakaran lahan. 

6.2. PELAKSANAAN  
 

a. Pengukuran Curah Hujan  

✓ Catat hari dan tanggal serta waktu terjadinya hujan. 
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✓ Tentukan lama hujan (menit dan jam). 

✓ Buka kran dan tampung airnya dengan menggunakan gelas ukur.  

✓ Catat berapa volume air yang tertampung dalam satuan ml. 

✓ Lakukan pengukuran setiap hari setelah hujan turun, biasanya dilakukan 
pada jam 7 pagi hari berikutnya. 

 

Penentuan Curah Hujan menggunakan rumus : 

10x
B

X
Pg =  

Pg = Curah hujan harian (mm) 

X   = Volume air hujan yang tertampung (cm3 atau ml) 

B = Luas Penampang Ombrometer (cm2) 

* Catatan : 1 cm3 atau 1 cc = 1 ml 

B  = Π r2  atau ¼ Π d2 

 Π  = 3,14 

 r  = Jari-jari (cm) 

 d =  2r 

             

b. Pengukuran Suhu Udara  

✓ Basahi kapas pada termometer bola kering sampai keadaan lembab. Atau isilah air 
pada kotak yang tersedia dalam termometer bola basah. 

✓ Diamkan selama 5 menit, ukur suhu udara kering dengan cara membaca 
termometer bola kering pada pukul 12.00 siang. Lakukan pengulangan selama tiga 
(3) kali dengan jeda waktu antar pengamatan lima (5) menit. 

✓ Ukur suhu udara basah dangan cara membaca termomter bola basah pada pukul 
12.00 siang. Lakukan pengulangan selama tiga (3) kali dengan jeda waktu antar 
pengamatan lima (5) menit. 
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✓ Ukur suhu udara maksimum dengan membaca termometer bola kering pada pukul 
13.00  

✓ Ukur arah dan kecepatan angin dengan membaca angka pada anemometer, 
arahnya ditetapkan dengan melihat arah penunjuk mata angin pada alat cup 
counter anemometer, atau dengan melihat tanda-tanda di alam (gerakan asap, 
daun dan pohon) 
 

c.  Pengukuran Kelembaban Udara 
 

✓ Tentukan kelembaban udara dengan membaca tabel kelembaban yang tertera 
pada alat termometer. 
Caranya : 

• Tentukan selisih antara suhu bola kering dan bola basah (T kering – T basah). 

• Tentukan kelembaban dengan membaca kolom selisih bola basah-bola kering 
pada baris T basah 
 

Suhu 

bola 

basah 

( oC) 

Selisih antara Bola 

Basah dan Bola Kering 

 2 2.5 

30 76 75 

31 75 74 

32 74 73 

33 73 72 

34 72 71 

 

✓ Untuk tipe termometer yang tidak menyertakan tabel kelembaban tapi 
menyertakan skala kelembaban (misal Termometer He Li Pai), maka penentuan 
kelembaban udaranya adalah sebagai berikut : 
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• Skala warna hitam adalah menunjukkan suhu bola basah dan skala warna 
merah menunjukkan suhu bola kering. 

• Pasangkan skala warna merah sebagai suhu bola kering sejajar/pas dengan 
skala warna hitam sebagai bola basah. 

• Baca skala yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk warna merah, dan angka 
tersebut adalah nilai kelembabannya. 

• Jika suhu bola basah sama dengan suhu bola kering (selisih = 0), maka 
kelembaban udaranya 100 %. Artinya kandungan uap air dalam udara dalam 
keadaan jenuh. 
 

d. Pengukuran Kecepatan Angin 

Pengukuran kecepatan angin dengan metode Beaufort Scale yaitu dengan 

mengamati keadaan tanda-tanda di alam (gerakan pohon, bendera, asap, dll). 

Berikut tabel Beaufort scale : 
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No Knots Km/h m/s Kondisi di daratan Kondisi di lautan Ilustrasi 

0 < 1 < 1.6 < 0.44 Asap naik vertikal Lautan seperti cermin 

 

1 1-3 1.6-

4.8 

0.44-

1.34 

Asap sedikit terbawa 

angin 

Ada riak air, tapi 

tidak menimbulkan 

buih 
 

2 4-6 6.4-

11.2 

1.78-

3.13 

Dedaunan bergerak, 

angin terasa di wajah 

Gelombang air kecil 

terbentuk 

 

3 7-10 12.8-

19.3 

3.57-

5.36 

Ranting kecil 

bergoyang konstan, 

bendera kecil berkibar 

Gelombang air besar 

 

4 11-16 20.9-

28.9 

5.81-

8.04 

Debu, daun dan kertas 

terangkat, dahan kecil 

bergoyang 

Terlihat beberapa 

ombak berujung 

putih 
 

5 17-21 30.5-

38.6 

8.49-

10.72 

Pohon kecil berayun Banyak ombak 

berujung putih dan 

sedikit percikan air 
 

6 22-27 40.2-

49.8 

11.17-

13.85 

Dahan besar bergerak, 

kabel telepon 

menimbulkan bunyi 

siulan, payung susah 

dikembangkan 

Ombak yang lebih 

besar, ombak 

berujung putih 

dimana-mana, lebih 

banyak percikan air 

 

7 28-33 51.4-

61.1 

14.30-

16.98 

Pepohonan bergoyang Buih putih dari 

ombak yang pecah 

mulai tertiup angin 
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8 34-40 62.7-

74.0 

17.43-

20.56 

Ranting kecil patah, 

sulit untuk berjalan 

Ujung ombak mulai 

tergulung 

 

9 41-47 75.6-

86.9 

21.01-

24.14 

Bagian bangunan ada 

yang lepas 

Ombak tinggi dan 

bergulung, percikan 

air mulai mengurangi 

jarak pandang 
 

10 48-55 88.5-

101.3 

24.58-

28.16 

Pohon tercabut dari 

akarnya, ada 

kerusakan struktur 

bangunan 

Ombak yang sangat 

tinggi, buih yang 

tertiup menjadikan 

lautan terlihat putih 
 

11 56-63 102.9-

115.8 

28.61-

32.18 

Kerusakan mulai 

menyebar 

Ombak yang luar 

biasa tinggi 

 

12 > 63 > 

117.4 

> 

32.63 

Kerusakan yang sangat 

parah, jarang terjadi di 

daratan 

Udara dipenuhi 

percikan air, warna 

lautan menjadi putih, 

jarak pandang sangat 

terbatas 

 

 

e. Penentuan Tingkat bahaya Kebakaran Lahan 

Tingkat bahaya kebakaran lahan ditentukan dengan menentukan indek cuaca 

kebakaran berdasarkan data curah hujan, suhu udara maksimum, 

kelembaban udara dan kecepatan angin yang telah diformulasikan dalam 

sebuah program komputer sistem peringatan bahaya kebakaran (SPBK) yang 

dibuat oleh Departemen Kehutanan.  

Adapun indek cuaca yang diperoleh adalah : 

• Indek Bahan Bakar Halus (Fine Fuel Moisture Code/FFMC) 

• Indek Kekeringan (Drought Code/DC) 
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• Indek Cuaca Kebakaran (Fire weather Index/FWI) 
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Berikut contoh perhitungan indek cuaca kebakaran (FWI) 

                  

  LATITUDE 0,46             

  MONTH 7             

                  

  CUACA HARI "H", JAM 12:00 LST INDEK KELEMBABAN HARI "H+1"     

                  

  Suhu 32,0   FFMC 85       

  Kec Angin 4,0   DMC 6       

  RH 50,0   DC 15       

  CH 24 jam 0,0             

                  

      

 

FFMC 

 

  DMC   

 

DC   

  KODE HARI "H" 88,7   9   24   

                  

        ISI   BUI     

  

 

    4,3   9     

  INDEK-INDEK HARI "H"             

          FWI       

          4,6       

                  

                  



 

 
 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen : 

Tanggal :  

Halaman :  

Revisi      : 

PENGUKURAN TINGKAT 

BAHAYA KEBAKARAN 

LAHAN 

 

54 
 

Atau jika program XLFWI belum terinstal maka bisa ditentukan dengan rumus 

matematika biasa yang dapat dianalisa melalui program Excel yaitu dengan 

menentukan nilai KBDI (Keetch/Byrams Drynes Indeks). KBDI ditentukan dengan 

menggunakan rumus : 

 

KBDI hari ini = Jumlah KBDI kemarin - (10*CH hari ini + DF 

hari ini) 

 

CH: Curah hujan bersih 

DF: 

Faktor kekeringan yang telah dimodifikasi dan dapat digunakan untuk perkiraan 

bahaya kebakaran adalah, dengan formulasi sebagai berikut :  

 

  
 

  

Tmax adalah suhu maksimum harian dan AnnRain adalah rata-rata curah hujan tahunan 

dan YKBDI adalah Keetch/Byram Dryness Index kemarin. Tmax, AnnRain dan YKBDI 

merupakan variabel, sedangkan angka-angka yang ada merupakan nilai konstanta yang 

menunjukan evapotranspirasi dan keberadaan vegetasi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen : 

Tanggal :  

Halaman :  

Revisi      : 

PENGUKURAN TINGKAT 

BAHAYA KEBAKARAN 

LAHAN 

 

55 
 

Berdasarkan nilai KBDI yang diperoleh, maka ditentukan tingkat bahaya 

kebakarannya berdasarkan Tabel berikut ini : 

KBDI Skala Sifat 

0 - 499 Rendah 

500 - 999 Sedang 

1000 – 1499 Tinggi 

1500-1749 Sangat Tinggi 

1750 - 2000 Ekstrim 

 

f. Sistem Peringatan Dini 

➢ Berdasarkan prediksi tingkat bahaya kebakaran, maka setiap hari petugas 

di lapangan memberikan informasi tingkat bahaya kebakaran kepada 

masyarakat dan pengguna kebun lainnya.  

➢ Informasi tingkat kebakaran hutan pada lokasi-lokasi strategis dan rawan 

kebakaran lahan. 

➢ Berdasarkan data tingkat kebakaran lahan, Asisten Kebun memberikan 

rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti 

berikut : 

•  Tim satlakdarkar disiagakan 

•  Penambahan intensitas patroli petugas 

•  Sarana prasarana pemadam kebakaran berada di pos-pos 

pengamanan dan siap digunakan 
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• Memberikan himbauan kepada para pengguna api di dalam kebun 

agar selalu hati-hati dan waspada 

 

7. Mekanisme Pengukuran dan Pelaporan 

7.1. Pengukuran suhu, kelembaban, kecepatan angin dan curah hujan 
dilakukan setiap hari 

7.2. Data lapangan dimasukan ke dalam format yang telah ditentukan. 
7.3. Data lapangan dilaporkan ke PIC Kebun setiap hari. 

 

8. Lampiran 

a. Blanko Hasil Pengukuran Tingkat Bahaya Kebakaran 
b. Contoh Papan Peringatan Dini Kebakaran Hutan 


