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ABSTRAK 

Kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia, yang 

menyerang secara perlahan dan berdampak pada bidang pertanian. Mengingat 

kekeringan terjadi berulang hampir setiap tahun di Indonesia, maka perlu dilakukan 

pemodelan spasial terhadap bahaya dari bencana ini yang bertujuan untuk memetakan 

wilayah bahaya kekeringan meteorologis pada lahan pertanian dan mengestimasi luas 

lahan pertanian yang terdampak bencana kekeringan Indonesia. Pemodelan spasial 

bahaya ini dilakukan dengan menggunakan produk data Climate Hazards Group 

InfraRed Precipitation with Station (CHIRPS) dan diklasifikasikan berdasarkan nilai 

Standardized Precipitation Index (SPI) kemudian ditentukan kelas bahaya kekeringan 

menejadi 3 kelas, yaitu kelas rendah, sedang dan tinggi. Hasil klasifikasi bahaya 

bencana kekeringan menunjukkan bahwa 1087.29 Km2. 319.35 Km2 merupakan luas 

untuk kelas bahaya rendah, 301.21 Km2 merupakan luas untuk kelas bahaya sedang 

dan 466.72 Km2 merupakan luas untuk kelas bahaya tinggi. Berdasarkan hasil 

perhitungan luas wilayah pertanian yang termasuk pada masing-masing kelas bahaya 

bencana kekeringan menunjukkan bahwa 43% dari seluruh kawasan pertanian di 

Indonesia tergolong pada kelas bahaya kekeringan tinggi.  
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ABSTRACT 

 

Drought is a natural disaster that often occurs in Indonesia, which attacks slowly and 

has an impact on agriculture. Considering that drought recurs almost every year in 

Indonesia, it is necessary to do spatial modeling of the hazards of this disaster which 

aims to map the area of meteorological drought on agricultural land and estimate the 

area of agricultural land affected by Indonesia's drought. The spatial modeling of the 

hazard was carried out using CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation 

with Station) data product and classified based on the value of the SPI index 

(Standardized Precipitation Index) and then determined the class of drought hazards 

to 3 classes, namely low, medium and high classes. The results of the classification of 

drought hazard indicate that 1087.29 Km2. 319.35 Km2 is broad for low hazard class, 

301.21 KM2 is broad for medium hazard class and 466.72 Km2 is broad for high 

hazard class. Based on the results of the calculation of agricultural area which is 

included in each class of drought hazard shows that 43% of all agricultural areas in 

Indonesia are classified as high drought hazard class.  
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1. PENDAHLUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 

17.000 lebih pulau dan posisi geografis-nya terletak di antara dua benua, yaitu Asia 

dan Australia. Indonesia juga diapit oleh dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik 

dan Samudera Hindia serta dilewati garis khatulistiwa. Indonesia juga memiliki 

bentuk topografi yang beragam dan kompleks dengan sebaran permukaan laut yang 

luas. Berdasarkan kondisi geografis dan topografis yang demikian menjadikan 

Indonesia antara lain memiliki variabilitas iklim yang beragam baik berdasarkan 

waktu maupun berdasarkan posisi geografis, salah satunya adalah curah hujan. 

Variabilitas curah hujan yang tinggi menyebabkan adanya kejadian ekstrim basah 

dan ekstrim kering. Saat terjadi ekstrim basah, maka potensi terjadinya bencana 

banjir dan longsor meningkat, begitupun sebaliknya apabila terjadi ekstrim kering, 

potensi kemarau berkepanjangan akan cukup besar. Bencana alam akibat 

variabilitas hujan ekstrim yang banyak terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian 

material dan non-material. Salahsatu contoh variabilitas hujan ekstrim adalah 

kemarau panjang yang dampaknya dapat mengganggu produksi tanaman pangan 

[1]. 

Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara perlahan 

(slow-onset disaster), berdampak sangat luas, dan pengaruhnya dapat bersifat lintas 

sektor (ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Kekeringan 

merupakan fenomena alam yang tidak dapat dielakkan dan merupakan variasi 

normal dari cuaca yang perlu dipahami. Variasi fenomena alam dapat terjadi dalam 

hitungan hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad [2]. Salah satu tanda kekeringan 

yang mudah diidentifikasi adalah curah hujan yang berada di bawah nilai rata-rata. 

Konsekuensi dari bencana ini ialah kekurangan air, kerusakan sumberdaya ekologis 

dan berkurangnya produksi pertanian. Berkurangnya produksi pertanian dapat 

mengakibatkan terjadinya rawan pangan yang dapat menimbulkan bahaya 

kelaparan dan korban jiwa [3]. Kekeringan dibedakan ke dalam empat jenis yaitu 

kekeringan meteorologis, pertanian, hidrologis dan sosial-ekonomi [4]. 



Peta bahaya kekeringan dan luas lahan pertanian yang terdampak oleh bahaya 

kekeringan meteorologis dapat memberikan informasi terkait dengan wilayah dimana 

peristiwa bencana kekeringan terjadi dan sejauh mana frekuensi dan intensitasnya 

dapat diidentifikasi. Untuk itulah kajian mengenai pemodelan spasial bahaya bencana 

kekeringan meteorologis pada kawasan pertanian di Indonesia menggunakan indeks 

SPI dilakukan [5]. Kajian ini diharapkan sedikit banyak dapat mendukung upaya 

mengurangi dampak negatif dari bahaya kekeringan pada kawasan lahan pertanian di 

Indonesia.  

2. METODE 

2.1 Lokasi Penelitian dan Data 

Penelitian ini mencakup seluruh daratan Negara Indonesia, negara kepulauan yang 

berada pada posisi 6o LU dan 110 LS, dengan posisi 95o BT dan 141o BT. Pulau yang 

paling utara adalah Pulau Weh dengan koordinat 6o  LU dan 95o BT, dan pulau paling 

selatan yaitu Pulau Roti dengan koordinat lintang 11o LS. Pulau paling barat adalah 

Pulau Sabang dengan koordinat 95o BT dengan koordinat lintang 5o  LU dan pulau paling 

timur adalah Irian Jaya yang memiliki batas bujur141o BT [38]. Untuk jelasnya dapat 

dilihat Gambar 3.1. 

 



Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari batas administrasi, Climate 

Hazards group Infrared Rainfall Precipitation with Station (CHIRPS), data curah 

hujan hasil pengamatan stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG), data history kejadian kekeringan serta produk data Global Food Security-

support Analysis Data project at 30-m for the 12 countries of Southeast and Northeast 

Asia  (GFSAD30SEA). 

2.2 Pengolahan Data 

Dalam Tahapan pengolahan dilakukan beberapa tahapan, yang dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 



Perhitungan SPI dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ENVI Classic 

kemudian dilakukan klasifikasi dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS untuk 

memperoleh klasifikasi bahaya kekeringan pada lahan pertanian di Indonesia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Peta Kekeringan Berdasarkan Indeks SPI 

Hasil pengolahan data CHIRPS selama 30 tahun dengan menggunakan Standardized 

Precipitation Index (SPI) diperoleh 5 kelas kekeringan untuk Indonesia, yaitu  

 kekeringan ekstrim; 

  kekeringan berat; 

  kekeringan sedang; 

  kekeringan ringan; dan  

 normal.  

Sebaran kekeringan beserta kelas kekeringan berdasarkan nilai SPI di Indonesia dapat 

dilihat pada gambar berikut.  

 



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa sebaran kekeringan pada setiap pulau 

besar di Indonesia berbeda-beda. Adapun sebaran kekeringan di masing-masing pulau, 

adalah sebagai berikut: 

1. Pulau Sumatera merupakan pulau yang memiliki lengkap kelima kelas, yaitu 

kelas kekeringan ekstrim, kekeringan berat, kekeringan sedang kekeringan 

ringan, dan normal. Kelas kekeringan berat hingga kekeringan ekstrim 

merupakan kelas yang paling mendominasi dibandingkan kelas yang lainnya. 

Kelas normal merupakan kelas paling sedikit diantara kelima kelas tersebut, 

kemudian diikuti oleh kekeringan sedang dan kekeringan ringan.   

2. Kekeringan yang terdapat di Pulau Jawa terdapat 3 kelas kekeringan, yaitu 

kekeringan ringan, kekeringan sedang serta kekeringan berat dan  pada pulau 

ini tidak terdapat kelas kekeringan ekstrim. Kekeringan ringan merupakan kelas 

paling sedikit dan kelas paling banyak adalah kekeringan sedang hingga berat.   

3. Persebaran kelas kekeringan juga terdapat di Bali dan Nusa Tenggara. Pada dua 

wilayah ini terdapat 4 kelas kekeringan, yaitu kekeringan ringan, kekeringan 

sedang, kekeringan berat dan kekeringan ekstrim.   

4. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang memiliki kelima kelas tersebut, yaitu 

normal, kekeringan ringan, kekeringan sedang, kekeringan berat dan 

kekeringan ekstrim. Berbda dari Pulau Sumatera, sebaran kekeringan terbesar 

di Pulau Kalimantan adalah pada kelas kekeringan sedang. Dan sebaran paling 

sedikit adalah kelas normal.  

5. Kelas kekeringan berat dan ekstrim yang tersebar di Pulau Sulawesi jumlahnya 

lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kelas normal, kekerigan sedang dan 

kekeingan ringan.  

6. Wilayah Papua dan Maluku merupakan daerah yang memliki kelas kekeringan  

paling berbeda dari daerah lainnya, hal ini dikarenakan pada wilayah Pulau 

Papua merupakan daerah dengan persebaran kelas normal paling besar di 

Indonesia. Kelas kekeringan yang palng banyak tersebar di Papua dan Maluku 

adalah kekeringan ringan dan tidak terdapat kekeringan ekstrim. Kelas 



kekeringan tertinggi, yaitu kekeringan berat terdapat di Pulau Papua dan 

merupakan jumlah sebaran yang paling sedikit dibandingkan dengan kelas yang 

lainnya. Wilayah Maluku prsebaran kelas normal merupakan persebaran 

dengan wilayah cakupan paling sedikit, akantetapi wilayah ini tidak terdapat 

kelas kekeringan berat dan ekstrim. Kelas kekeringan tertinggi adalah 

kekeringan sedang dengan cakupan wilayah yang tidak terlalu luas.  

 

3.2 Peta Bahaya Kekeringan Pada Lahan Pertanian Di Indonesia 

Peta sebaran lahan pertanian jika di overlay dengan peta sebaran kekeringan maka 

dihasilkan peta bahaya bencana kekeringan pada lahan pertanian.  Untuk lebih 

jelasnya peta bahaya bencana kekeringan pada lahan pertanian dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

 

Berdasarkan gambar diatas terdapat 3 kelas bahaya bencana kekeringan pada lahan 

pertanian di Indonesia, yaitu kelas rendah, sedang dan tinggi. Lahan pertanian yang 



tergolong pada kelas bahaya tinggi tersebar di 4 pulau besar di Indonesia. Pulau 

Sumatera merupakan pulau yang cakupan wilayah paling luas diantara pulau yang lain, 

sedangkan pulau Papua merupakan pulau yang wilayah paling sedikit. Lahan pertanian 

yang terdapat di pulau Kalimantan dan Jawa merupakan wilayah terluas yang termasuk 

pada golongan kelas bahaya bencana kekeringan sedang. Kelas bahaya kekeringan 

rendah terluas berada di pulau Kalimantan, sebagian besar lahan pertanian di Pulau 

Kalimantan termasuk pada golongan ini, sehingga pulau kaimantan merupakan salah 

satu pulau yang aman untuk menjadi daerah pertanian di Indonesia.  

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

dan juga disampaikan saran-saran. 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa: 

1. Wilayah bahaya bencana kekeringan meteorologis pada kawasan pertanain di 

Indonesia terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas bahaya rendah, kelas bahaya sedang 

dan kelas bahaya tinggi.   

2. Adapun luas lahan pertanian yang terdampak bencana kekeringan meteorologis 

di Indonesia, yaitu: 

 Pada kelas bahaya rendah memiliki luas 319,35 Km2, sedangkan kelas 

bahaya sedang memiliki luas 301,21 Km2 dan yang terakhir kelas bahaya 

tinggi memiliki luas 466,72 Km2, sehingga total luas dari tiga kelas bahaya 

bencana kekeringan meteoroogis pada kawasan pertanian adalah 1087,29 

Km2. 

 Provinsi yang memiliki cakupan kelas bahaya rendah terluas yaitu Provinsi 

Kalimantan Barat dengan luas  sebesar 46,67 Km2 atau setara dengan 

66,01% dari total luas kelas bahaya rendah,  lalu provinsi yang memiliki 

cakupan kelas bahaya sedang terluas yaitu Provinsi Jawa Barat dengan luas  

sebesar 38,12 Km2 atau setara dengan 67,04% dari total luas kelas bahaya 



sedang dan provinsi yang memiliki cakupan kelas bahaya rendah terluas 

yaitu Provinsi Sumatera Selatan dengan luas  sebesar 101,50 Km2 atau setara 

dengan 86,56% dari total luas kelas bahaya tinggi. 

 Sedangkan lahan pertanian di Provinsi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DKI  

Jakarta, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Barat, dan 

Sumatera Selatan termasuk kelas bahaya kekeringan tinggi dikarenakan 

lebih dari 50% wilayah pertanian tergolong kelas bahaya tinggi. 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran sekiranya akan 

dilakukan penelitian serupa di kemudian hari, yaitu: 

1.   Penelitian selanjutnya sebaikanya menggunggunakan parameter berbeda 

dengan resolusi data yang lebih tinggi untuk memperoleh hasil yang lebih 

akurat, selain itu menggunakan metode dan panduan yang berbeda sehingga 

dapat menjadi pembanding. 

2. Hasil penelitian ini mungkin dapat dijadikan salah satu masukan untuk mitigasi 

bencana kekeringan pada lahan pertanian yang dapat mengabkibatkan gagal 

panen. 

3.   Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada jenis kekeringan yang lain, seperti 

kekeringan pertanian, kekeringan hidrologi dan kekeringan sosial-ekonomi. 
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