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ANALISIS KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAMAN 
NASIONAL GUNUNG MERAPI DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN 

YOGYAKARTA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
DAN PENGINDERAAN JAUH 

Abstrak 
Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan bagian alam yang 
diperuntukan untuk menjadi Kawasan hutan lindung, selama rentan masa 
beberapa tahun terakhir seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kurangnya 
data dan informasi terkait kebakaran hutan lebih menyusahkan dalam penanganan 
bencana sehingga perlunya strategi untuk mecegah, dengan tujuan penelitian yaitu 
(1) Mengetahui sebaran tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Taman 
Nasional Gunung Merapi dan (2) Menentukan strategi pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Merapi. Metode penelitan ini adalah 
metode analisis data dengan metode scoring dan pembobotan setelahnya di 
overlay dari hasil parameter-parameter seperti suhu permukaan, kemiringan 
lereng, jarak jalan, penggunaan lahan. Hasil penelitian didapat yaitu tingkat 
kerawanan sedang dan tinggi. Strategi pencegahan kebakaran hutan dilakukan 
dengan dua sistem, dari pihak pemerintah dan masyarakat. 

Kata Kunci: Kerawanan kebakaran hutan dan lahan, suhu permukaan, 
kemiringan lereng, jarak jalan, penutupan lahan 
 

Abstract 
The Mount Merapi National Park area is a part of nature that is intended to be a 
protected forest area, during the vulnerable period in recent years forest and land 
fires often occur. The lack of data and information related to forest fires makes 
disaster management more difficult so that a strategy is needed to prevent it, with 
the research objectives: (1) Knowing the distribution of the level of vulnerability 
to forest and land fires in the Mount Merapi national park and (2) Determining 
strategies for preventing forest and land fires in the area. Mount Merapi National 
Park. This research method is a method of data analysis with a scoring method 
and weighting after it is overlaid from the results of parameters such as surface 
temperature, slope, road distance, land use. The result of the research is that the 
level of vulnerability is medium and high. The forest fire prevention strategy is 
carried out in two systems, from the government and the community.  

 Keywords: Forest and land fire vulnerability, surface, temperature, slope,    road 
distance, land cover 

 
1. PENDAHULUAN 

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu bencana yang dapat berupa 

bencana alam maupun bencana buatan di daerah kawasan hutan serta 
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lahan. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun hampir selalu terjadi 

apalagi saat musim kemarau dapat memicu suhu bumi menjadi lebih panas 

dengan intensitas curah hujan rendah,dapat menjadi parah sebab perilaku 

manusia yang ingin membuka lahan baru untuk bercocok tanam ataupun 

menjadikan untuk permukiman dapat memicu kebakaran secara luas dan 

sulit dipadamkan. Walaupun dalam faktor manusia hanya membakar 

sedikit namun akan membesar bila suhu panas serta beberapa penutupan 

lahan yang mudah terbakar dapat mempermudah kebakaran. Berdasarkan 

situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ini perbandingan 

Kebakaran hutan dan lahan 2015-2019 tersedia pada Gambar 1 

 
Gambar 1 Kebakaran hutan dan Hutan 

Sumber : Badan Nasional Penganggulangan Bencana, 2019 

 

Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan bagian alam 

yang diperuntukan menjadi Kawasan hutan lindung untuk perlindungan 

sumber air, sungai dan penyangga sistem kehidupan kabupaten/kota 

Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan  Magelang. Tempat hidup 

untuk beberapa mahluk hidup seperti Saninten, Anggrek, Elang Jawa dan 

Macan Tutul Jawa, salah satu taman lindung untuk menjaga segala macam 
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flora dan fauna serta kehidupan masyarakat,selama rentan beberapa tahun 

terakhir seringnya terjadi kebakaran hutan di kawasan taman nasional 

Gunung Merapi  

 
Gambar 2 Berita Kebakaran Hutan dan lahan 

Sumber : Tempo, 2019 

 
Gambar 3 Berita Kebakaran Hutan dan lahan 

Sumber : CNN Indonesia, 2019 

Berdasarkan berita yang mengacu pada Gambar 2 dan 3,tahun 2019 

kemarin bulan Agustus dan Oktober terjadi kebakaran di kawasan Gunung 

Merapi,titik api mucul pertama kali di kawasan Taman Nasional Gunung 

Merapi yang merembet sampai daerah lereng arah Kabupaten Magelang. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sebaran tingkat kerawanan 

kebakaran  hutan dan lahan di TNG Merapi dan merumuskan strategi 

pencegahan kebakaran hutan dan lahan di TNG Merapi. 
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2. METODE 

2.1 Populasi Penelitian 

                Populasi penelitian merupakan obyek untuk penelitian yang 

memberikan informasi data penelitian,populasi dalam penelitian ini 

adalah Taman Nasional Gunung Merapi. 

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

                Metode pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 

metode stratified sampling. Pengambilan sampel didasarkan pada 

daerah yang memang memiliki tingkat kerawanan kebakaran dari 

tingkat rendah sampai tinggi.  

2.3 Metode Pengumpulan Data 

                 Metode Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data sekunder berupa data tanah 

,geologi,geomorgologi,curah hujan,dan jaringan jalan. Metode 

pengumpulan data sekunder digunakan dalam mencari data-data 

terkait yang akan digunakan dalam penelitian, yang diperoleh dari 

instansi maupun lembaga-lembaga terkait. Data primer berupa 

pengolahan untuk data suhu permukaan,kemiringan lereng,dan 

pennutupan lahan. 

2.4 Instrumen dan Bahan Penelitian 

            Dalam penelitian ini dibutuhkan instrumen dan bahan pendukung 

sebagai berikut : 

a. Intrumen 

• Laptop 

• Argis 

• Envi 

b. Bahan 

• Data digitasi penutupan lahan  

• Shapefile RBI  Indonesia jaringan jalan  

• Citra Landsat 8 OLI 

• Data DEM (http://tanahair.indonesia.go.id/) 

http://tanahair.indonesia.go.id/
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          2.5 Teknik Pengolahan Data 

    2. 5.1 Data suhu permukaan Tanah 

Data untuk mendapatkan nilai suhu permukaan tanah 

menggunakan pengelolaan dari citra landsat 8 OLI lewat 

ENVI. Citra landsat 8 OLI memiliki jumlah bit 16 namun 

nilai ini belum bisa dipakai untuk data suhu permukaan 

sebab nilai angkanya belum matematis sehingga harus 

dirubah terlebih dahulu ke bentuk nilai angka radian. 

                     Rumus konversi nilai pixel ke TOA (Top of Atmosphere)  

                        Radian 

Lλ = MLQcal + AL....................(1) 

Keterangan: 

Lλ          = TOA spectral radiance (Watts/( m2 * srad * μm)) 

ML         = Band-specific multiplicative rescaling factor from the 

metadata  

AL          = Band-specific additive rescaling factor from the 

metadata  

Qcal        = Quantized and calibrated standard product pixel 

values (DN) 

Sumber : United States Geological Survey (2015) 

         Nilai radian yang sudah didapat tidak bisa langsung 

digunakan masih perlu diolah kembali dengan brightness 

temperature untuk menggubah nilai radian menjadi nilai 

temperature pada tahap ini sudah didapatkan nilai derajat suhu 

yang harus di konversi ke satuan derajat menjadi C° sebab hasil 

dari brightness temperature ini satuan derajatnya adalah K° maka 

perlunya pengelolaan konversi K° menjadi C° dengan 

menggunakan K° - 273. 

                 2. 5.2 Data Kemiringan Lereng 

      Data yang digunakan untuk membuat kemiringan lereng 

menggunakan citra DEMNAS yang didapatkan dari data 
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BIG secara online melalui 

website http://tanahair.indonesia.go.id/ lalu diolah untuk 

menentukan nilai kemiringan lereng atau slope 

menggunakan ArcGIS. 

                2. 5.3 Data Jarak Jalan 

       Perkembangan jaman semakin maju membuat 

semakin meningkatnya pembangunan-pembangunan 

infrastruktur untuk mempermudah dalam berbagai kegiatan 

seperti pembangunan jalan sangatlah penting sebagai 

prasaranan untuk mempercepat dalam melakukan perjalanan 

serta terjangkaunya suatu tempat,adanya jalan ini dapat 

menentukan dalam tingkat kerawanan berdasarkan hal 

negatif maupun hal positif,dalam hal negatif mungkin saja 

jalan dapat menyebabkan kebakaran hutan yang disengaja 

karena manusia lebih mudah dalam menjangkau daerah 

hutan dan lahan untuk dibuat lahan baru atau sebagainya 

sedangkan untuk hal positif dapat memberikan kemudahan 

dalam pengangkutan bantuan untuk menuju titik kebakaran 

sehingga perlunya analisis jarak jalan. 

                  2. 5.4 Data penutupan lahan 

    Penutupan lahan merupakan faktor yang sangat 

mendukung kebakaran terjadi karena pada umumnya 

beberpa penutup lahan cocok untuk bahan bakar saat terjadi 

kebakaran atau bisa dibilang sangat mudah terbakar apalagi 

ditambah keadaan suhu yang sangat panas dengan 

intensitas curah hujan yang sangat sedikit menyebabkan 

mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. 

        Tahap analisis pada penelitian ini menggunakan metode Scoring 

dan pembobotan yang setelahnya di overlay dari hasil parameter-

parameter yang digunakan seperti suhu permukaan,kemiringan 

lereng,jarak jalan,penggunaan lahan setelah semua data di ovelay. 

http://tanahair.indonesia.go.id/
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Analisis dalam tahap ini untuk bisa merumuskan strategi untuk 

pencegahan kebakarann hutan dan lahan dengan melakukan analisis 

terhadap hasil peta kerawanan hutan dan lahan yang sudah dihasilkan 

dengan ditambahkan pencegahan dari instansi tertentu  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Parameter kebakaran hutan dan lahan 

3.1.1 Suhu Permukaan  

     Kawasan TNG Merapi pada tahun 2019 berdasarkan pantauan landsat 8 

yang sudah terolah memiliki suhu permukaan tanah dominan mengarah ke 

rendah ke sedang yaitu berkisar >25-30 OC. 

3.1.2 Kemiringan Lereng 

      TNG Merapi terdapat dibagian paling atas Gunung Merapi mulai 

bagian kerucut sampai sedikit ke bagian lereng sehingga kemiringan 

lereng dimiliki sangatlah bervariatif,dominasi lereng tingkat sedang 

dengan nilai kemiringan lereng 15-25 %,berlanjut kemiringan lereng mulai 

dari <8-15. 

3.1.3 Jarak Jalan 

       Klasifikasi jarak jaringan jalan terhadap hutan dan lahan di penelitian 

ini terbagi tiga kelas dari tingkat kelas tinggi dengan jarak jalan 0 – 500 m 

sangat memicu terjadinya kebakaran hutan tinggi,tingkat kelas sedang 

dengan,jarak jalan 500 – 1000 m,kemudian tingkat kelas rendah dengan 

jarak jalan > 1000 m. 

3.1.4 Penutupan Lahan 

       TNG Merapi terdapat/beberapa jenis penutup lahan seperti pada gambar 

meliputi tubuh air , semak belukar, hutan lahan kering primer, perkebunan, 

permukiman , sawah , tanah terbuka ,dan lahan kering primer. Berdasarkan 

sifatnya beberapa jenis penutupan lahan tersebut memiliki/ tingkat 

kerentanan. mudah terbakar berbeda-beda. Tetapi tingkat untuk kerentanan 

paling mudah terbakar ada pada jenis penutup lahan semak belukar. Jenis  

penutup lahan berdasarkan kawasan dominasi oleh semak belukar.  
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3.2  Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Nasional 

Gunung Merapi  

Tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan sangat tinggi termasuk 

sedikit atau sangat rendah hanya seluas 301,10 ha,tingkat kerawanan kebakaran 

hutan dan lahan sedang menjadi urutan pertama yang masuk dalam tingkat 

kerawanan paling mendominasi serta lokasi terjadinya kebakaran baru saja terjadi 

pada tahun 2019 berada di kawasan TNG Merapi bagian Kabupaten Magelang 

sebab beberapa bagian ditumbuhi jenis penutupan lahan berupa semak belukar 

dengan seluas 3087,28 ha,tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan tinggi 

berada ditingkat dua dengan luasan 2344,6 ha,tingkat kerawanan kebakaran hutan 

dan lahan rendah terletak disekitar daerah pinggir TNG Merapi dikarenakan 

bagian daerah tersebut berupa perkebunan tentu saja terdapat kadar air yang tinggi 

guna menyirami perkebunan seluas 677,02 ha.  

Hasil  data titik hotspot selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2010-2019 

berada di kawasan Kabupaten Magelang. Sehingga perlunya sebuah penyuluhan 

serta lebih memberikan pengawasan pada kawasan yang memiliki tingkat 

kawasan kerawanan kebakaran mendominasi maupun tinggi serta daerah terdapat 

titik hotspot yang nampak pada Gambar 4.5 berikut,agar bisa mencegah terjadinya 

kebakaran hutan dan lahan. Ini hasil dari keseluruhan pengolahan parameter 

tersaji lengkap0pada gambar 4.6 berikutterjadinya kebakaran.  

 
Gambar 4 Peta Tingkat Kerawanan Taman Nasional Gunung Merapi 
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3.3 Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Taman Nasional  

      Gunung Merapi 

              Berdasarkan strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta 

melihat hasil tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan Taman Nasional 

Gunung Merapi dengan data titik hospot yang didapatkan, perlunya informasi 

lengkap Taman Nasional Gunung Merapi. Adanya informasi ini digunakan 

untuk memberikan pengetahuan untuk instansi maupun masyarakat yang 

diikutsertakan dalam pencegahan. Mempermudah dalam mengkoordinasi 

kegiatan, dapat juga untuk menempatkan pos-pos penjaga untuk mengawasi 

wilayah dengan kerawanan kebakaran tinggi maupun terdapat titik hotspot. 

Mencoba untuk melakukan penanaman beberapa tanaman yang dapat 

memberikan tampungan air lebih banyak.       

 

4.  PENUTUP 

      Tingkat kerawanan kebakatan hutan TNG Merapi memilik tingkat kerawanan 

sedang paling tinggi dan tingkat kerawanan tinggi,untuk kawasan bagian 

timur adalah tingkat kerawanan tinggi dengan luas 2344,6 ha sedangkan 

tingkat kerawanan sedang berada dibagian barat dengan luas 3087,28 ha. 

Strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan TNG Merapi secara 

keseluruhan perlu dilakukan oleh setiap unsur masyarakat dengan 

menggunakan segala informasi untuk mempermudah merencanakan segala 

hal dalam persiapan untuk melakukan pecegahan kebakaran. 

                Perlunya pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menyiapkan data 

setiap informasi agar lebih mempermudah dalam melakukan 

pencegahan,informasi harus disampaikan secara tepat dan secara merata. 

Diharapkan pemerintah dan masyarakat bisa benar-benar berperan aktif 

dalam menjalankan strategi yang sudah diketahui. Serta lebih melengkapi 

fasilitas dan alat untuk mempermudah kegiatan pencegahan. 
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