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TRANSBOUNDARY HAZE APLICATION: APLIKASI DATA MINING UNTUK 

LINTASAN KABUT ASAP KARHUTLA 

 

Latar Belakang dan Deskripsi 

Program  

• Kebakaran hutan dan lahan di 
Sumatra dan Kalimantan terutama di 
lahan gambut pada tahun 2015 adalah 
peristiwa terburuk setelah kebakaran 
pada tahun 1991, 1994, dan 1997. 
• Polutan kabut asap merupakan salah 
satu dampak kebakaran hutan dan 
lahan yang berbahaya yang dapat 
terbawa angin dan menyebabkan  
Pencemaran Asap Lintas-Batas 
(transboundary haze pollution) dan 
menghasilkan zat-zat pencemar udara 
yang berbahaya 
• Efek negatif dari kebakaran lahan 
gambut dapat diminimalkan dengan 
memahami dan menganalisis 
pergerakan kabut asap dan 
konsentrasi polutan yang dihasilkan. 
• Pendekatan spatio temporal digunakan 
untuk menganalisis konsentrasi polutan 
akibat kebakaran lahan gambut. 
•  Menentukan pola titik panas (hot 
spot) sebagai indicator kebakaran 
hutan menggunkan pencitraan satelit 
untuk klasifikasi daerah terbakar 
(LULC). 
•  menggunakan model HYSPLIT 
berdasarkan pola hot spot dadn 
informasi cuaca dan iklim. 
• Mengelompokkan lintasan kabut asap 
dan zat-zat pencemar udara (CO,CO2, 
PM.10 dan lain-lain) dengan 
menggunakan algoritme  
• Melakukan Verifikasi lapang hasil 
analisis lintasan kabut asap di area 
studi (Riau, Sumatra, Provinsi 
Kalimantan tengah) 
• Kerja sama Luar Negeri dan 
mengundang pihak-pihak terkait 
dalam mewujudkan pengembangan  
sistem untuk analisis 

trajektori/lintasan kabut asap yang 
dapat digunakan oleh pihak-pihak 
yang be rkepentingan. 

 
 

Proses Implementasi 
• Model spasial dan temporal untuk 

analisis trajektori menggunakan 
HYSPLIT, data Iklim global dengan 
keluaran berupa lintasan kabut asap 
dan informasi konsentrasi zat-zat 
pencemar udara (CO dan CO2) 

• Data hot spot pencitraan satelit 
diambil dari MODIS dan VIIRS 
menggunakan API dari pusteksat 
LAPAN  

• Model Klaster untuk pengelompokkan 
zat-zat pencemar udara menggunakan 
algoritme-algoritme machine 
learning/data mining 

• Sistem Informasi berbasis web untuk 
visualisasi lintasan kabut asap dan 
hasil pengelompokan konsentrasi zat-
zat pencemar udara 

• Summer Course MAPFire 2019, 
dilaksanakan pada bulan Oktober 
2019 

• International workshop yang 
melibatkan kerja sama institusi 
pendidikan dari luar negeri University 
of leeds, UPM) dan instansi terkait 
(LAPAN, BMKG, BRG, dan KLHK) 
dengan tema monitoring dampak 
Karhutla di kawasan ASEAN. 
Dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 
2020 di Bogor 

 

 
Hasil dan Dampak Kegiatan 
 
• Aplikasi dapat digunakan untuk 

memonitoring Dampak Karhutla 

kawasan ASEAN untuk mendukung 
kebijakan transboundary haze 

• Hak Cipta untuk aplikasi tahap awal 
dalam monitoring  lintasan kabut asap 
(haze treajectory) dengan nomor 

EC00201931364 
• Tersedia secara online dan real time 

dengan platform berbasis web 
• Akses data hot spot MODIS/VIIRS 

secara real time menggunakan API 
yang disediakan oleh pusteksat LAPAN 

• Data Cuaca yang dipilih menggunakan 
informasi global agar lebih up to date 

 
 

Tantangan dan Lesson Learned 
• Aplikasi saat ini masih dalam bentuk 

prototype dan masih dalam 
penyempurnaan 

• Perlu ada Pembahasan rencana untuk  
symposium di kawasan ASEAN dalam 
memonitoring Dampak dari Kebakaran 
Hutan dan Lahan yang melibatkan 
negara tetangga dan Instansi 
pemerintah 

• Perlu membandingkan dengan 
beberapa model untuk analisis 
polutan seperti WRF, dan lain-lain 

• Perlu sosialisasi dan pengujian secara 
lebih luas agar aplikasi siap digunakan 

 
 

Replicability  
Pengembangan menggunakan 
interactive web apps Shiny pada R yang 
mendukung library-library analisis big 
data dan komputasi paralel untuk 
pengolahan data yang dibutuhkan pada 
saat akses secara real time dan 
penyesuaian pengaturan untuk studi 
kasus di wilayah lain 

Departemen Ilmu Komputer 
Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam 
ilkom@apps.ipb.ac.id, https://cs.ipb.ac.id 
fmipa@apps.ipb.ac.id, www.fmipa.ipb.ac.id 

mailto:ilkom@apps.ipb.ac.id
mailto:fmipa@apps.ipb.ac.id

