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PETA ANCAMAN
adalah peta yang menunjukkan
potensi terjadinya suatu bencana
(misalnya banjir, longsor, putting
beliung, kekeringan, tsunami,
gempa, dll) di suatu wilayah.
Peta ini merupakan salah satu
input penyusunan peta risiko.
Panduan ini akan memaparkan
proses penyusunan peta
ancaman dengan menggunakan
Sistem Informasi Geografis
(SIG).
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Pada dasarnya, kita tidak harus membuat sendiri peta ancaman. Mengapa? Karena
seharusnya (idealnya) peta-peta ancaman (seperti peta ancaman banjir, longsor, erupsi
gunungapi, kekeringan, tsunami, gempa, dll) telah dibuat oleh instansi terkait yang memiliki
tupoksi untuk mempersiapkan peta-peta tersebut; misalnya peta ancaman erupsi yang dapat
diperoleh dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), peta ancaman banjir
yang dapat diperoleh dari BPDAS (Balai Pengelolaan DAS) ataupun Dinas PU (Pekerjaan Umum),
dll. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) juga dapat menjadi rujukan permintaan
peta-peta ancaman, karena pada dasarnya pada dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
tercantum pula peta-peta kerawanan bencana. Alternatif lain, peta-peta ancaman dapat
diperoleh dari instansi akademik (universitas, perguruan tinggi) yang telah melakukan penelitian
ataupun pemodelan kebencanaan terkait. Jika peta ancaman dapat diperoleh dari instansiinstansi di atas, utamakan gunakan peta-peta tersebut.

Pada dasarnya, kita tidak harus membuat sendiri peta
ancaman. Mengapa?
Karena seharusnya (idealnya) peta-peta ancaman
seperti peta ancaman banjir, longsor, erupsi gunungapi,
kekeringan, tsunami, gempa, dll, telah dibuat oleh instansi
terkait yang memiliki tupoksi untuk mempersiapkan peta-peta
tersebut; misalnya PVMBG, BPDAS, Dinas PU, BAPPEDA,
maupun instansi akademik (universitas, perguruan tinggi).
Jika peta ancaman dapat diperoleh dari instansi-instansi di
atas, utamakan gunakan peta-peta tersebut.

Akan tetapi, ada kalanya peta-peta ancaman tidak tersedia pada sumber-sumber di atas,
baik karena ketiadaan peta (pada daerah tersebut memang belum pernah disusun peta ancaman
bencananya), ada peta ancamannya namun instansi terkait tidak mengetahui dimana data
tersebut berada, ataupun karena persoalan birokrasi sehingga kita tidak memiliki akses ke petapeta ancaman tersebut. Jika kondisi demikian yang terjadi, maka guna penyusunan kajian risiko,
kita harus mempersiapkan sendiri peta ancaman yang kita butuhkan.
Peta ancaman dapat kita susun sendiri dengan berdasarkan parameter-parameter
tertentu. Tabel 1 menyajikan beberapa contoh parameter, pembobotan, dan skor nya yang dapat
digunakan untuk menyusun peta ancaman banjir.
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Tabel 1. Parameter Penyusunan Peta Ancaman Banjir
SKOR
2
SEDANG

3
TINGGI

KOMPONEN

INDIKATOR/
PARAMETER

GEOLOGI

Litologi

5

Batuan Beku

Breksi, Batu
gamping,
endapan vulkanik

Endapan fluviatil,
lempung, lanau,
batu pasir

Inundasi

15

< 50 cm

50 - 100 cm

> 100 cm

Durasi

5

4 jam

4 - 12 Jam

> 12 Jam

8

< 200 mm/bln

200 - 400 mm/bln

> 400 mm/bln

Tipe Iklim
(oldeman)

2

E1 - E4

D1 - C3

B1 - A

MORFOLOGI

Kemiringan
Lereng

3

> 25% (sedang curam)

15 - 25 % (miring)

< 15% (datar landai)

TUTUPAN
LAHAN

Vegetasi
Tanaman
Keras

2

> 40%

15 - 40 %

< 15%

BOBOT

1
RENDAH

BANJIR
Curah Hujan
IKLIM &
CUACA

40

Parameter untuk menyusun peta-peta ancaman yang lain, mungkin sama, namun
mungkin pula berbeda dengan parameter untuk menyusun peta ancaman banjir di atas. Hal ini
bergantung pada karakteristik bencananya. Misalnya untuk ancaman longsor (lihat Tabel 2),
sebagian parameter penyusunnya sama dengan peta ancaman banjir, seperti parameter (i)
litologi, (ii) curah hujan, (iii) tipe iklim Oldeman, (iv) kemiringan lereng, dan (v) tutupan lahan.
Namun, meskipun parameter tersebut sama, berbeda dalam pembobotan dan skor nya.
Mari kita cermati bersama parameter kemiringan lereng! Pada penyusunan peta
ancaman banjir, wilayah dengan kemiringan lereng <15% (topografi datar – landai) diberi skor 3
(tinggi), hal ini karena wilayah yang topografi nya cenderung datar atau landai (kemiringan lereng
nya <15%) lebih berpotensi tinggi untuk mengalami banjir, dibandingkan wilayah dengan
kemiringan lereng >25% (topografi sedang – curam). Hal yang berbeda terdapat pada penyusunan
peta ancaman longsor. Pada peta ancaman longsor, wilayah dengan kemiringan lereng <15%
(topografi datar – landai) diberi skor 1 (rendah), hal ini karena wilayah yang topografi nya
cenderung datar atau landai (kemiringan lereng nya <15%) tidak/kurang berpotensi untuk terjadi
longsor. Sebaliknya, wilayah dengan kemiringan lereng >40% (topografi curam) diberi skor 3
(tinggi) karena sangat besar potensinya untuk terjadi longsor.
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Tabel 2. Parameter Penyusunan Peta Ancaman Longsor

KOMPONEN

INDIKATOR/
PARAMETER

BOBOT

1
RENDAH

SKOR
2
SEDANG

3
TINGGI
Batuan ubahan,
memiliki soil tebal,
terdapat napal,
lempung, berada di
jalur struktur
geologi, memiliki
banyak rekahan

10

endapan
aluvial, batuan
beku dengan
pelapukan
rendah

batu gamping,
dengan soil
lapukan tipis,
berada pada
daerah struktur
geologi

Curah Hujan

10

< 200 mm/bln

200 - 400 mm/bln

> 400 mm/bln

Tipe Iklim
(oldeman)

5

E1 - E4

D1 - C3

B1 - A

MORFOLOGI

Kemiringan
Lereng

10

< 15% (datar miring)

15 - 40 % (miring sedang)

> 40% (curam)

Tutupan
Lahan

Vegetasi
Tanaman
Keras

5

>40%

15 – 40%

< 15%

GEOLOGI

Litologi

IKLIM &
CUACA

40

Kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Bahwa penentuan PARAMETER, BOBOT
PARAMETER, dan SKOR adalah hal yang penting dalam penyusunan peta ancaman. Harus dipilih
parameter yang tepat, pembobotan parameter yang tepat, dan penentuan skor yang tepat pula
sesuai dengan karakteristik bencana. Sebisa mungkin gunakan pendekatan akademis dan logis
dalam penentuan ketiga hal tersebut.
Dalam panduan ini dilampirkan beberapa parameter, berikut pembobotan, dan skoring
nya untuk penyusunan beberapa peta ancaman. Pada panduan ini akan dicontohkan penyusunan
peta ancaman longsor, dengan parameter sesuai dengan Tabel 2.

penentuan PARAMETER, BOBOT PARAMETER, dan SKOR adalah hal
yang penting dalam penyusunan peta ancaman.
Harus dipilih parameter yang tepat, pembobotan parameter yang
tepat, dan penentuan skor yang tepat pula sesuai dengan
karakteristik bencana. Sebisa mungkin gunakan pendekatan
akademis dan logis dalam penentuan ketiga hal tersebut.
Silakan berdiskusi 1 tim.
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Berikut adalah parameter-parameter lain yang dapat digunakan untuk membuat
beberapa peta ancaman yang lain.
Tabel 3. Parameter Penyusunan Peta Ancaman Kekeringan

KOMPONEN

INDIKATOR

GEOLOGI

Litologi

5

Batuan Beku

Curah Hujan

15

150 mm/bln

5

SPI -2 - (-1)

(-1) - 1

1.00 - 2.00

IKLIM &
CUACA

Tipe Iklim
(oldeman)

BOBOT

SKOR
2
SEDANG
Breksi, Batu
gamping,
endapan
vulkanik
50 - 150
mkm/bln

40

1
RENDAH

3
TINGGI
Endapan fluviatil,
lempung, lanau,
batu pasir
< 50 mm/bln

MORFOLOGI

Kemiringan
Lereng

5

> 25% (sedang curam)

15 - 25 %
(miring)

< 15% (datar cekungan)

LAND USE

Tutupan
Lahan

10

> 40%

15 - 40 %

< 15%

Tabel 4. Parameter Penyusunan Peta Ancaman Gempa Bumi

KOMPONEN

INDIKATOR

BOBOT

1
RENDAH

SKOR
2
SEDANG
Breksi, Batu
gamping,
endapan
vulkanik

3
TINGGI
endapan
fluviatil,
lempung,
lanau, batu
pasir

SATUAN

GEOLOGI

Litologi

15

Batuan
beku

SEISMOTEKTONIK

Percepatan
Tanah

10

50 - 75

75 - 200

>200

GAL

3

> 300

60 - 300

1 - 60

Km

Magnitude

2

3 - 4.5

4.5 - 5.5

5.5 - 9.5

SR

Skala MMI

10

IV - VI

VII - VIII

VIII - XII

Skala
MMI

IKLIM & CUACA

MMI

Kedalaman
Gempa

m

40
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Tabel 5. Parameter Penyusunan Peta Ancaman Tsunami
BOBOT

1
RENDAH

SKOR
2
SEDANG

3
TINGGI

SATUAN

KOMPONEN

INDIKATOR

MORFOMETRI

% Kelerengan
pantai

12

> 15

10 - 15

0 - 10

%

EPICENTER

Jarak garis
pantai terhadap
epicenter

6

jauh ( >
120 )

sedang ( 40 120 )

dekat ( <
40 )

Km

40
SKALA
MAGNITUDE

Skala MMI

10

VI - VII

VII - VIII

VIII - XII

Skala
MMI

KEDALAMAN
GEMPA

Kedalaman
gempa

10

70 - 150

33 - 70

0 - 33

Km

VEGETASI

Mangrove

5

lebat

sedang

tidak ada

8

Persiapan
Peta Parameter
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Pada panduan ini akan dicontohkan penyusunan peta ancaman longsor, dengan
parameter sesuai dengan Tabel 2. Sekarang saatnya kita mempersiapkan peta per parameter.
Peta parameter tersebut, untuk siap diolah guna menyusun peta ancaman, harus tersedia dalam
format peta digital (format yang paling umum yaitu SHP / shapefile).
Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah “Dari mana kita dapat memperoleh peta-peta
tersebut?” Cara paling ideal untuk mendapatkan peta-peta tersebut adalah dengan meminta
kepada pihak yang berwenang untuk mengeluarkan / mempublikasikan peta-peta tersebut. Tabel
3 memaparkan sumber data untuk peta-peta parameter yang tercantum pada Tabel 2.
Tabel 6. Perolehan Peta-peta Parameter Penyusunan Peta Ancaman Longsor
SUMBER
KOMPONEN

INDIKATOR/
PARAMETER

GEOLOGI

Litologi

ANALISIS
(Sebagai alternatif jika data dari
instansi tidak tersedia)

INSTANSI
- BAPPEDA setempat
- Badan Geologi
- ESDM

-

Curah Hujan

- BAPPEDA setempat
- BMKG

Tipe Iklim
(oldeman)

- BAPPEDA setempat
- BMKG

MORFOLOGI

Kemiringan
Lereng

- BAPPEDA setempat

Tutupan
Lahan

Vegetasi
Tanaman
Keras

IKLIM &
CUACA

Interpolasi data curah hujan.
Catatan: data curah hujan harus
diinput terlebih dahulu pada peta
lokasi/sebaran stasiun hujan/
stasiun pengamatan
-

-

- BIG (Badan Informasi
Geospasial)
- BAPPEDA setempat

Analisis “slope” (3D Analyst)
dengan input citra SRTM, DEM,
ataupun peta kontur
- Digitasi peta RBI (Rupa Bumi
Indonesia), atau
- Analisis citra Landsat

Setelah mengetahui bagaimana perolehan peta-peta parameter, silakan kunjungi /
hubungi instansi terkait dan mintalah peta-peta parameter dalam format peta SHP (jika
memungkinkan). Jika instansi hanya memberi Anda peta cetak / analog / hardcopy, tidak
mengapa, Anda dapat mendigitalkan peta tersebut dengan cara mendigitasinya pada software
SIG.
Jika instansi terkait tidak dapat memberikan peta yang kita butuhkan, Anda dapat
melakukan analisis sendiri (lihat Tabel 3). Namun, bagaimana teknis / langkah-langkah untuk
melakukan analisis tersebut tidak dijelaskan pada panduan ini. Anda dapat bertanya/
menghubungi trainer untuk mendapat bimbingan lebih lanjut terkait pelaksanaan analisis
tersebut.
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Skoring
Peta Parameter

11

Anda telah memiliki peta-peta parameter. Sebelum peta-peta tersebut siap dianalisis, kita
perlu melakukan skoring. Skor per parameter berfungsi untuk memberikan penilaian apakah
parameter pada suatu desa tergolong tinggi (skor 3), sedang (skor 2), atau rendah (skor 1). Lihat
kembali pada Tabel 2 mengenai parameter, bobot, dan skor untuk menyusun peta ancaman
longsor.
Berdasarkan Tabel 2, terdapat 4 parameter yang akan digunakan untuk menyusun peta
ancaman longsor, yaitu (i) kondisi geologi/litologi, (ii) curah hujan, (iii) tipe iklim Oldeman, (iv)
kemiringan lereng, dan (v) tutupan lahan. Kita akan melakukan skoring satu per satu. Yang
pertama-tama akan diskoring adalah peta kondisi geologi/litologi.
Tabel 2. Parameter Penyusunan Peta Ancaman Longsor

KOMPONEN

INDIKATOR/
PARAMETER

BOBOT

1
RENDAH

SKOR
2
SEDANG

3
TINGGI
Batuan ubahan,
memiliki soil tebal,
terdapat napal,
lempung, berada di
jalur struktur
geologi, memiliki
banyak rekahan

10

endapan
aluvial, batuan
beku dengan
pelapukan
rendah

batu gamping,
dengan soil
lapukan tipis,
berada pada
daerah struktur
geologi

Curah Hujan

10

< 200 mm/bln

200 - 400 mm/bln

> 400 mm/bln

Tipe Iklim
(oldeman)

5

E1 - E4

D1 - C3

B1 - A

MORFOLOGI

Kemiringan
Lereng

10

< 15% (datar miring)

15 - 30 % (miring sedang)

> 30% (curam)

Tutupan
Lahan

Vegetasi
Tanaman
Keras

5

>40%

15 – 40%

< 15%

GEOLOGI

IKLIM &
CUACA

Litologi

40
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1. Tambahkan Peta Parameter ke Dalam QGIS
1.1.

Buka QGIS
Untuk membuka QGIS, silakan klik pada “Start” kemudian cari QGIS Desktop 2.6.0.

Maka akan terbuka halaman QGIS.

1.2.

Tambahkan peta-peta parameter

13

Klik icon

Untuk menambahkan peta-peta parameter.

Begitu Anda mengklik icon
akan muncul kotak dialog berikut. Carilah lokasi folder
peta wilayah administrasi, dengan klik tombol “Navigasi”.

Buka folder yang berisi peta Anda. Untuk mempermudah pemilihan data yang akan Anda
tampilkan, ubahlah tipe data pada pojok kanan bawah menjadi “ESRI Shapefiles (*.shp
*.SHP)”. Pilihlah file dengan tipe “.shp”, dalam contoh ini kita akan menambahkan peta
parameter pertama, yaitu peta kemiringan lereng (“NGK_Landslide_Slope_WGS84.shp”),
kemudian klik Open.
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Maka, peta kemiringan lereng wilayah Anda segera tertambahkan pada jendela QGIS.

2. Membuat Kolom Baru
Setelah peta parameter tertambahkan pada QGIS, kita akan melakukan Skoring dan Pembobotan.
Pertama-tama, kita akan menambahkan 1 kolom baru yang nantinya akan menampung data skor
per parameter. Caranya sebagai berikut:
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2.1.

Klik kanan pada layer kemiringan lereng, kemudian dan pilih “Open Attribut Table” atau
“Buka Tabel Atribut”.

Maka, akan terlihat Tabel Aribut seperti berikut.

2.2.

Kita akan Menghapus field/kolom SKR_LGSR dan SB_LGSR terlebih dahulu sebelum
memberikan skoring dan bobot. Caranya: aktifkan terlebih dahulu mode editing dengan
klik icon bergambar
kemudian pilih delete coloumns (icon bergambar
itu pilih field SKR_LGSR dan SB_LGSR kemudian klik button OK.

), setelah
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2.3.

Membuat kolom SKR_SLOPE. Kolom ini akan digunakan untuk menampung skor untuk
setiap kategori kemiringan lereng yang terdapat pada peta. Untuk membuat kolom baru,
caranya:
- Pastikan Anda sudah dalam mode editing.
-

Klik icon “New Column” yang bergambar

kemudian isilah seperti berikut :

Keterangan :
a. Name : Nama field Tidak boleh lebih dari 10 karakter
b. Comment : Keterangan selengkapnya dari nama field
c. Type : Tipe dari isi field apakah berupa bilangan bulat Whole number (integer),
bilangan decimal decimal number (real) ataukah berupa teks text (String). Dalam
kasus ini skor lereng merupakan Whole number (integer)
d. Width : Jumlah karakter/tipe bilangan. 1 artinya nilai dalam field tersebut
maksimal satuan dan tidak bisa sampai puluhan yang memiliki width 2 atau
ratusan yang memiliki width 3.
Setelah semua selesai diisi, klik button “OK”

17

-

Maka, kita akan kembali ke halaman tabel atribut, namun kini telah terdapat kolom
tambahan (paling kanan) bernama ‘SKR_SLOPE’.

Pada kolom SKR_SLOPE, terlihat bahwa tulisannya adalah NULL, artinya kolom
tersebut masih kosong (belum ada isi/datanya). Pada tahapan berikutnya kita akan
mengisi kolom tersebut.

3. Memberi Skor per Parameter
Setelah mempersiapkan kolom baru pada peta parameter, sekarang saatnya kita menginputkan
skor per parameter. Pada contoh ini, kita akan mengisi kolom ‘SKR_SLOPE’ yang terdapat pada
peta kemiringan lereng. Pertanyaannya, kolom tersebut akan diisi dengan nilai berapa?
Nah, untuk menentukan isi kolom tersebut, silakan lihat kembali Tabel 2 yang berisi rincian
parameter penyusun peta bahaya longsor. Berikut disajikan kembali Tabel 2.
Tabel 2. Parameter Penyusunan Peta Ancaman Longsor

KOMPONEN

INDIKATOR/
PARAMETER

BOBOT

1
RENDAH

SKOR
2
SEDANG

3
TINGGI
Batuan ubahan,
memiliki soil tebal,
terdapat napal,
lempung, berada di
jalur struktur
geologi, memiliki
banyak rekahan

10

endapan
aluvial, batuan
beku dengan
pelapukan
rendah

batu gamping,
dengan soil
lapukan tipis,
berada pada
daerah struktur
geologi

Curah Hujan

10

< 200 mm/bln

200 - 400 mm/bln

> 400 mm/bln

Tipe Iklim
(oldeman)

5

E1 - E4

D1 - C3

B1 - A

MORFOLOGI

Kemiringan
Lereng

10

< 15% (datar miring)

15 - 30 % (miring sedang)

> 30% (curam)

Tutupan
Lahan

Vegetasi
Tanaman
Keras

5

>40%

15 – 40%

< 15%

GEOLOGI

IKLIM &
CUACA

Litologi

40
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Pada Tabel 2 tersebut, coba cermati pada parameter kemiringan lereng, bahwa terdapat 3
kategori kemiringan lereng dan 3 nilai untuk setiap kategori tersebut:
- Daerah dengan kemiringan lereng <15%, diberi nilai 1 (artinya, potensi longsor kecil)
- Daerah dengan kemiringan lereng 15-40%, diberi nilai 2 (artinya, potensi longsor sedang)
- Daerah dengan kemiringan lereng >40%, diberi nilai 3 (artinya, potensi longsor besar)
Sekarang kita tinggal melihat kategori kemiringan lereng pada peta kita, kemudian berilah nilai
sesuai kategorinya. Coba kita kembali data atribut peta kemiringan lereng kita.

Skor kemiringan lereng = 1
Skor kemiringan lereng = 2
Skor kemiringan lereng = 3
Untuk menginputkan nilai-nilai tersebut, cukup klik 2x pada isian di dalam kolom ‘SKR_SLOPE’,
kemudian ketikkan nilai yang dimaksud. Lakukan hingga semua baris terisi.

Lakukan langkah-langkah di atas (langkah 1 sampai dengan langkah 3) hingga semua peta
parameter (geologi/litologi, curah hujan, tipe iklim Oldeman, dan tutupan lahan vegetasi tanaman
keras) terisi skor parameter nya.

Lakukan langkah 1 – 3 hingga semua peta parameter
(geologi/litologi, curah hujan, tipe iklim Oldeman, dan tutupan lahan
vegetasi tanaman keras) terisi skor parameter nya
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Catatan:
Pada langkah-langkah yang dicontohkan di atas (langkah 4 – 6), jumalh objek pada peta parameter
hanya sedikit, yaitu sebanyak 3 baris/objek saja. Karena sedikit, maka kita dapat langsung
mengetikkan skor secara manual dengan klik 2x pada baris yang bersangkutan.
Namun, bayangkan jika peta paremeter terdiri dari banyak baris/objek, misalnya untuk peta
parameter geologi !
Akan sangat tidak efektif jika kita harus mengetikkan secara manual skor hingga puluhan atau bahkan
ratusan kali sebanyak jumlah objek pada peta tersebut. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat
melakukan pengisian skor dengan bantuan fitur “Select By Expression”. Berikut langkah-langkahnya:

-

Buka tabel atribut peta parameter, kemudian klik icon “Select By Expression”.

-

Maka, akan terbuka jendela “Select by Expression”.
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Selanjutnya, kita akan melakukan pencarian dengan kriteria tertentu.
Dalam hal ini, misalnya kita ingin mengisi skor untuk kondisi geologi yang berpotensi rendah
mengakibatkan bahaya longsor (lihat Tabel 2 untuk melihat jenis batuan apa saja yang
berpotensi rendah mengakibatkan bahaya longsor).
Tabel 2. Parameter Penyusunan Peta Ancaman Longsor

KOMPONEN

BOBOT

1
RENDAH

SKOR
2
SEDANG

3
TINGGI
Batuan ubahan,
memiliki soil tebal,
terdapat napal,
lempung, berada di
jalur struktur
geologi, memiliki
banyak rekahan

10

endapan
aluvial, batuan
beku dengan
pelapukan
rendah

batu gamping,
dengan soil
lapukan tipis,
berada pada
daerah struktur
geologi

Curah Hujan

10

< 200 mm/bln

200 - 400 mm/bln

> 400 mm/bln

Tipe Iklim
(oldeman)

5

E1 - E4

D1 - C3

B1 - A

MORFOLOGI

Kemiringan
Lereng

10

< 15% (datar miring)

15 - 30 % (miring sedang)

> 30% (curam)

Tutupan
Lahan

Vegetasi
Tanaman
Keras

5

>40%

15 – 40%

< 15%

GEOLOGI

IKLIM &
CUACA

-

INDIKATOR/
PARAMETER

Litologi

40

Sekarang, untuk mulai memasukkan kriteria pencarian, klik 2x pada “Field and Values” atau
“Bidang dan Nilai”, maka akan tampil daftar nama kolom pada peta geologi.
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-

Setelah melihat Tabel 2, kita mengetahui bahwa jenis batuan yang berpotensi rendah
mengakibatkan longsor adalah batuan endapan alluvial dan batuan beku dengan pelapukan
rendah. Namun, kategori tersebut tidak tertulis secara tekstual pada tabel atribut, karena pada
tabel atribut teidak terdapat informasi jenis batuan, melainkan hanya jenis batuan induk atau
material penyusun batuannya. Maka, kita perlu mencari tahu batuan induk apa saja yang
mencerminkan batuan endapan alluvial dan batuan beku dengan pelapukan rendah. Anda
dapat bertanya pada trainer untuk mengetahui lebih rinci mengenai hal ini.
Sebagai contoh, misalnya, batuan endapan alluvial dan batuan beku dengan pelapukan rendah
berasal dari jenis batuan induk 'Sediment: clastic: sandstone' , "PENYUSUN" = 'Sediment:
clastic: alluvium' , atau "PENYUSUN" = 'Intrusive: intermediate'
Silakan cek pada tabel data atribut, pada kolom apakah informasi jenis batuan induk ini.
Pada panduan ini, jenis batuan induk terdapat pada kolom ‘CLASS_LITH’.

-

Sekarang, kita akan menginputkan jenis-jenis batuan induk diatas sebagai kriteria pencarian.
Pada jendela ‘Select by Expression’, klik 2x pada pada “Field and Values” atau “Bidang dan
Nilai”. Kemudian klik 2x pada nama kolom ‘CLASS_LITH’.

Dilanjutkan klik pada button “All Values” atau “Semua Unik” di panel sebelah kanan.
Maka, akan tampil semua daftar nilai pada kolom ‘CLASS_LITH’ tersebut.
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-

Setelah daftar nilai pada kolom ‘CLASS_LITH’ tampil pada panel sebelah kanan, sekarang ketik
tanda = , sehingga tampilan pada jendela Expression menjadi seperti ini

-

Selanjutnya, beralihlah ke panel sebelah kanan yang berisi daftar nilai pada kolom ‘CLASS_LITH’.
Klik 2x pada 'Sediment: clastic: alluvium'. Maka, 'Sediment: clastic: alluvium' akan tertulis pula
pada isian Expression.

-

Karena ada jenis batuan induk lain yang menjadi kriteria pencarian, maka penulisan formula kita
lanjutkan dengan mengetikkan OR, lalu klik kembali nama kolom ‘CLASS_LITH’, dan pilih jenis

23

batuan induk yang menjadi kriteria selanjutnya, yaitu 'Intrusive: intermediate' . Tampilan panel
Expression Anda kurang lebih akan seperti ini.

-

Satu lagi jenis batuan induk yang belum kita masukkan, yaitu 'Sediment: clastic: sandstone' .
Untuk menambahkannya ke dalam kriteria pencarian, lakukan hal yang sama. Ketik OR, klik 2x
nama kolom ‘CLASS_LITH’, dan klik 2x pada 'Sediment: clastic: sandstone' pada panel sebelah
kanan. Formula pencarian akhir, kurang lebih tampak seperti ini:
"CLASS_LITH" = 'Sediment: clastic: alluvium' OR "CLASS_LITH" = 'Intrusive: intermediate’
OR "CLASS_LITH" = 'Sediment: clastic: medium: sandtone'

-

Setelah semua kriteria selesai ditulis, klik Ok. Tunggu beberapa saat, kemudian tekan button
“Close” untuk menutup jendela “Select By Expression”.
Maka, sekarang kita akan kembali ke halaman tabel data atribut, dan beberapa baris terlihat
berwarna biru. Baris yang berwarna biru itulah objek yang terpilih.

-

Setelah terpilih objek-objek yang memenuhi kriteria pencarian, saatnya kita memberikan skor
untuk setiap objek tersebut. Untuk menginputkan nilai skor, kita tidak akan mengetikkannya
satu per satu, melainkan menggunakan bantuan fitur “Field calculator”.
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-

Klik icon “Field Calculator” yang bergambar seperti ini
Maka, akan terbuka jendela “Field Calculator”.
Berikut beberapa pengaturan yang perlu diperhatikan:
Beri tanda centang atau silang pada “Only update selected features” (1)  ini memastikan
bahwa kita hanya akan menginputkan skor untuk objek yang terpilih saja.
Beri tanda centang atau silang pada “Update existing field” (2)  artinya, kita telah memiliki
kolom yang dimaksudkan untuk menampung informasi skor parameter. Asumsinya, Anda telah
membuat kolom baru bernama (misalnya) ‘SKR_GEOLGS’ sebagaimana telah dijelaskan di awal
bahwa sebelum menginputkan skor, kita harus membuat kolom baru terlebih dahulu (lihat
langkah 2.3). Pilih nama kolom nya (3)
Pada bagian ‘Expression’ atau ‘Ekspresi’ (4), ketikkan nilai skor dari kategori yang kita maksud.
Ingat, bahwa pada contoh kali ini, kita ingin memberikan skor untuk kondisi geologi yang
berpotensi rendah menimbulkan bahaya longsor. Pada Tabel 2 tertulis bahwa kondisi geologi
yang berpotensi rendah diberi skor 1.

1.

2.

3

4

Klik button “OK”.
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Kini pada tabel data atribut peta geologi telah tertambahakan 1 kolom baru, yaitu ‘SKR_GEOLGS’
dan pada baris berwarna biru (objek yang terpilih) kolom tersebut telah terisi dengan nilai 1.

Lakukan cara yang sama untuk memberi skor pada jenis-jenis batuan yang berpotensi sedang
(skor 2) dan tinggi (skor 3) menimbulkan bahaya longsor.
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Skor x Bobot
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Setelah mendapatkan Skoring sekarang kita akan menghitung Skor x Bobot untuk setiap
paramater. Untuk melakukan perkalian ini, kita akan memanfaatkan fitur ‘Field Calculator’.
Berikut langkah-langkahnya:

4. Membuat Kolom Baru
4.1.

Pembuatan kolom baru kali ini akan dilakukan melalui fitur ‘Field Calculator’. Klik icon
Field Calculator yang bergambar

1.

. Maka akan terbuka kotak dialog seperti berikut :

2.

3.
4.

Keterangan:
- Beri centang pada ‘Create a new field’ (1) karena kita belum memiliki kolom untuk
menampung hasil perkalian skor dan bobot. Jika kita sudah memiliki kolom, namun
belum ada isinya kita dapat mencentang kotak dengan tulisan ‘Update existing field’
dan pilih field yang ingin kita isi nilainya.
- Pada Output field name (3) silahkan diisi dengan “SB_SLOPE” dengan output filed
type yaitu Whole number (Integer) (4).
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5. Menuliskan formula perkalian skor x bobot.
Untuk menuliskan formula, klik 2x pada “Fields and Values” pada kotak “Functions”, maka akan
tertampilkan daftar nama kolom pada peta parameter. Selanjutnya, klik 2x pada kolom bernama
‘SKR_SLOPE’ sehingga tulisan “SKR_SLOPE” tertera pada kotak ‘Expression’ di sebelah kiri. Kolom
‘SKR_SLOPE’ adalah kolom yang memuat nilai/skor untuk setiap parameter.

Selanjutnya kita perlu mengetikkan formula untuk perkalian, yang dalam QGIS diwakili dengan
simbol *. Maka, sekarang klik button * sehingga pada kotak sebelah kiri tertambahkan pula tanda
*

Terakhir, kita perlu mengetikkan nilai bobot parameter.
Cek kembali pada Tabel 2, berapakah bobot untuk parameter kemiringan lereng pada penyusunan
peta bahaya longsor. Tertulis pada Tabel 2, bobot nya adalah 10. Maka, sekarang ketik angka 10
pada kotak ‘Expression’. Sekarang ‘Expression’ Anda akan terlihat seperti ini.

Penulisan formula telah selesai. Klik OK.
Begitu Anda meng-klik OK, perkalian telah dilakukan. Tabel atribut Anda seharusnya terlihat
seperti ini (terdapat kolom baru bernama ‘SB_SLOPE’) dan nilainya telah terisi dengan perkalian
antara kolom ‘SKR_SLOPE’ dan bobot kemiringan lereng, yaitu 10:
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6. Simpan edit
Simpan hasil edit yang Anda dengan mengklik icon “Save edits” yang bergambar

kemudian

pilih kembali gambar
untuk me-non aktif-kan mode Editing. Selanjutnya, Anda dapat
menutup tabel atribut Anda.

Selesai
Baru saja Anda selesai mengalikan skor x bobot untuk parameter kemiringan lereng. Ulangi
langkah 4 – 6 untuk parameter-parameter yang lain (Geologi, curah hujan, tipe iklim Oldeman,
penutup lahan vegetasi tanaman keras).

Lakukan langkah 4 – 6 hingga semua peta parameter
(geologi/litologi, curah hujan, tipe iklim Oldeman, dan tutupan lahan
vegetasi tanaman keras) selesai dikalikan SKOR dan BOBOT nya
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Penggabungan
( Overlay ) Petapeta Parameter
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Setelah melakukan skoring, dan perkalian skor dengan bobot parameter; tahapan
selanjutnya adalah menggabungkan kesemua peta parameter. Penggabungan akan dilakukan
dengan teknik overlay jenis intersect. Berikut langkah-langkahnya.

7. Tambahkan peta-peta parameter ke dalam QGIS
Peta apa sajakah itu? (i) Peta kemiringan lereng, (ii) peta curah hujan, (iii) peta tipe iklim Oldeman,
dan (iv) peta geologi/litologi. Catatan: Pastikan semua peta parameter tersebut telah diberi skor
dan dilakukan perkalian skor dengan bobot.

8. Lakukan intersect terhadap semua peta patameter
Kita perlu melakukan proses intersect terhadap kesemua peta parameter (total ada 4 peta
parameter untuk menyusun peta bahaya longsor). Namun, proses intersect pada QGIS hanya
dapat dilakukan per 2 file / peta. Maka, proses intersect akan dilakukan beberapa kali. Yang
pertama akan kita gabungkan (lakukan proses intersect) adalah intersect antara peta geologi dan
tipe iklim Oldeman.
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8.1.

Klik menu “Vektor” > “Geoprocessing Tools” > “Intersect…”

8.2.

Selanjutnya, akan muncul kotak dialog Intersect. Pertama-tama, kita akan
menggabungkan layer Geologi dan Tipe Iklim Oldeman.
- Pada bagian Input vector layer, Pilih layer NGK_Geology_WGS84. (1)
- Pada bagian Intersect layer pilih layer NGK_Oldeman_WGS84. (2)
- Pada Output shapefile, Klik “Browse” (3). Pilih folder dimana Anda akan menyimpan
file hasil analisis. Pada contoh ini, file hasil analisis diberi nama
“GEOLGSR_OLDLGSR.shp”. Jangan lupa untuk memberi centang pada Add result to
canvas (4). Lalu Klik OK (5).
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
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8.3.

Tunggu hingga proses selesai (ditandai dengan nilai persentase pemrosesan hingga
menunjukkan angka 100%). Setelah proses selesai, Klik button “Close”. Layer
GEOLGSR_OLDLGSR kini telah tertambahkan pada halaman QGIS.

8.4.

Selanjutnya kita akan menggabungkan layer hasil intersect sebelumnya, yaitu layer
GEOLGSR_OLDLGSR dengan layer Curah Hujan.
Klik menu “Vektor” > “Geoprocessing Tools” > “Intersect…”
- Pada bagian Input vector layer, Pilih layer GEOLGSR_OLDLGSR.
- Pada bagian Intersect layer pilih layer NGK_CH_Banjir_WGS84.
- Pada Output shapefile, Klik “Browse” (1). Pilih folder dimana Anda akan menyimpan
file hasil analisis. Pada contoh ini, file hasil analisis diberi nama
“GEOLD_CH_LONGSOR.shp”. Jangan lupa untuk memberi centang pada Add result
to canvas (2). Lalu Klik OK (3).
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

8.5.

Tunggu hingga proses selesai (ditandai dengan nilai persentase pemrosesan hingga
menunjukkan angka 100%). Setelah proses selesai, Klik button “Close”. Layer
GEOLD_CH_LONGSOR kini telah tertambahkan pada halaman QGIS.

8.6.

Selanjutnya kita akan menggabungkan layer hasil intersect sebelumnya, yaitu layer
GEOLD_CH_LONGSOR dengan layer Kemiringan Lereng.
Klik menu “Vektor” > “Geoprocessing Tools” > “Intersect…”
- Pada bagian Input vector layer, Pilih layer GEOLD_CH_LONGSOR.
- Pada bagian Intersect layer pilih layer NGK_Landslide_Slope_WGS84.
- Pada Output shapefile, Klik “Browse” (1). Pilih folder dimana Anda akan menyimpan
file hasil analisis. Pada contoh ini, file hasil analisis diberi nama
“NGK_ANCAMAN_LONGSOR.shp”. Jangan lupa untuk memberi centang pada Add
result to canvas (2). Lalu Klik OK (3).
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Peta ancaman longsor kini telah tertambahkan pada halaman QGIS.

9. Menghitung total nilai ancaman
Setelah berhasil menggabungkan semua peta parameter, maka sekarang kita akan menghitung
total nilai ancaman pada peta hasil intersect terakhir.
9.1. Klik kanan pada layer NGK_ANCAMAN_LONGSOR, pilih Open Attribute Table
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9.2.

Akan terlihat banyak kolom pada atribut tabel tersebut

Agar tidak membingungkan, sebaiknya hapus kolom-kolom yang tidak kita perlukan.
Caranya: aktifkan terlebih dahulu Mode Editing dengan klik icon

, kemudian klik icon

“Delete column”
. Hapus semua kolom, hanya sisakan kolom berikut : SB_GEOLGSR,
SB_OLDLGSR, SB_CHLGSR, SB_SLOPE

Tabel data atribut kini akan tampak kurang lebih seperti ini:
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9.3.

Menjumlahkan nilai total ancaman
Formula penjumlahan tersebut adalah:
Total Ancaman = SB_GEOLGSR + SB_OLDLGSR + SB_CHLGSR + SB_SLOPE
Keterangan :
SB_GEOLGSR = Skor x Bobot untuk peta parameter geologi
SB_OLDLGSR = Skor x Bobot untuk peta parameter tipe iklim Oldeman
SB_CHLGSR = Skor x Bobot untuk peta parameter curah hujan
SB_SLOPE = Skor x Bobot untuk peta parameter kemiringan lereng
Penjumlahan akan dilakukan dengan memanfaatkan fitur “Field Calculator”.
- Buka tabel data atribut, lalu klik icon “Field Calculator”
- Pastikan beri tanda centang/silang pada Create New Field karena kita akan membuat
kolom baru. Beri nama kolom baru tersebut dengan ‘SB_H_LGSR’, tipe data Whole
Number (Integer)
- Masukkan formula penjumlahan di atas.
"SB_GEOLGSR" + "SB_OLDLGSR" + "SB_CHLGSR" + "SB_SLOPE"
Klik OK. Lihat pada tabel data atribut kini telah tertambahakn 1 kolom baru, yaitu
‘SB_H_LGSR’ dan telah terisi dengan total ancaman.

Simpan edit Anda dan matikan Mode Editing.
Tutuplah tabel data atribut.
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Simbologi &
Kategorisasi
Peta Ancaman
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Sekarang kita telah memiliki nilai total ancaman/bahaya longsor di seluruh wilayah.
Namun kita perlu mengetahui pula wilayah mana yang ancaman longsornya tinggi, sedang, dan
rendah? Untuk mengkategorikan tinggi, sedang, rendah, kita akan memanfaatkan fitur klasifikasi
data pada simbolisasi layer QGIS. Bagaimana caranya?
1. Tambahkan peta ancaman ke dalam QGIS, yaitu ‘NGK_ANCAMAN_LONGSOR.shp’
2. Klik kanan pada layer “NGK_ANCAMAN_LONGSOR”, kemudian pilih “Properti”

3. Maka, akan muncul jendela “Properti”. Pada jendela ini klik tab “Style”
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ubah jenis simbol menjadi “Graduated”.
Pada isian “Kolom”, pilih kolom yang akan kita tampilkan datanya, yaitu kolom “SB_H_LGSR”.
Atur jumlah kelas menjadi 3
Pilih metode klasifikasi “Natural Breaks (Jenks)”
Gantilah keterangan pada legenda menjadi “Rendah”, “Sedang”, dan “Tinggi”

6.
Setelah semua selesai diatur, Klik OK.
Maka, tampilan peta bahaya/ancaman longsor kini berwarna-warni sesuai tingkat bahaya nya.

Tingkat bahaya longsor tinggi
Tingkat bahaya longsor sedang
Tingkat bahaya longsor rendah
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Selamat !
Anda telah selesai
membuat peta ancaman
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