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PETA RISIKO
adalah peta yang menunjukkan
tingkat risiko suatu wilayah
dan/atau masyarakat terhadap
suatu bencana. Panduan ini
akan memaparkan proses
penyusunan peta risiko dengan
menggunakan Sistem
Informasi Geografis (SIG).
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Persiapan
Peta Kapasitas
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Peta kapasitas adalah peta yang menunjukkan tingkat kemampuan wilayah dan/atau
masyarakat untuk menghadapi dan/atau pulih dari suatu bencana. Peta ini seharusnya telah
disiapkan sebelumnya. Jika peta belum tersedia, lihat kembali “Panduan Penyusunan Peta
Kapasitas” dan susunlah peta kapasitas tersebut. Jika peta telah siap, tambahkan peta SHP
kapasitas ke dalam halaman QGIS (ikuti langkah-langkah berikut).
1.

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

2. Tambahkan peta kapasitas

Klik icon

Untuk menambahkan peta kapasitas.
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Begitu Anda mengklik icon
akan muncul kotak dialog berikut. Carilah lokasi folder
peta kapasitas, 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 yaitu “NGK_kapasitas.shp”
kemudian klik Open.

Peta kapasitas adalah peta yang menunjukkan tingkat kemampuan
wilayah dan/atau masyarakat untuk menghadapi dan/atau pulih dari
suatu bencana. Peta ini seharusnya telah disiapkan sebelumnya.
Jika peta belum tersedia, lihat kembali “Panduan Penyusunan Peta
Kapasitas” dan susunlah peta kapasitas tersebut.
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Persiapan
Peta Kerentanan
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Peta kerentanan adalah peta yang menunjukkan kondisi wilayah dan/atau masyarakat
yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat terhadap suatu bencana. Peta ini
seharusnya telah disiapkan sebelumnya. Jika peta belum tersedia, lihat kembali “Panduan
Penyusunan Peta Kerentanan” dan susunlah peta kerentanan tersebut. Jika peta telah siap,
tambahkan peta SHP kerentanan ke dalam halaman QGIS (ikuti langkah-langkah berikut).
1. Pada sub bab sebelumnya, Anda telah membuka QGIS. Maka, diasumsikan saat ini aplikasi
QGIS telah terbuka pada komputer/laptop Anda. Jika belum terbuka, silakan klik pada
“Start” kemudian cari QGIS Desktop 2.6.0.

2. Tambahkan peta kerentanan

Klik icon

Untuk menambahkan peta kerentanan.
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Begitu Anda mengklik icon
akan muncul kotak dialog berikut. Carilah lokasi folder
peta kapasitas, 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 yaitu “NGK_kerentanan.shp”
kemudian klik Open.

Peta kerentanan adalah peta yang menunjukkan kondisi wilayah
dan/atau masyarakat yang mengakibatkan peningkatan kerawanan
masyarakat terhadap suatu bencana.
Peta ini seharusnya telah disiapkan sebelumnya.
Jika peta belum tersedia, lihat kembali “Panduan Penyusunan Peta
Kerentanan” dan susunlah peta kerentanan tersebut.
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Persiapan
Peta Ancaman
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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
seharusnya telah disiapkan sebelumnya. Jika peta belum tersedia, lihat kembali “Panduan
Penyusunan Peta Ancaman” dan susunlah peta ancaman tersebut. Jika peta telah siap,
tambahkan peta SHP ancaman ke dalam halaman QGIS (ikuti langkah-langkah berikut).
1. Pada sub bab sebelumnya, Anda telah membuka QGIS. Maka, diasumsikan saat ini aplikasi
QGIS telah terbuka pada komputer/laptop Anda. Jika belum terbuka, silakan klik pada
“Start” kemudian cari QGIS Desktop 2.6.0.

2. Tambahkan peta ancaman

Klik icon

Untuk menambahkan peta ancaman.
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Begitu Anda mengklik icon
akan muncul kotak dialog berikut. Carilah lokasi folder
peta kapasitas, 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 yaitu
“NGK_ancaman_longsor.shp” kemudian klik Open.

Peta ancaman adalah peta yang menunjukkan potensi terjadinya
suatu bencana (misalnya banjir, longsor, putting beliung, kekeringan,
tsunami, gempa, dll) di suatu wilayah..
Peta ini seharusnya telah disiapkan sebelumnya.
Jika peta belum tersedia, lihat kembali “Panduan Penyusunan Peta
Ancaman” dan susunlah peta ancaman tersebut.

11

Penggabungan
(Overlay)
Peta Kapasitas,
Kerentanan &
Ancaman
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Setelah peta kapasitas, kerentanan, dan ancaman tertambahkan pada QGIS; sekarang kita
akan menggabungkan ketiga peta tersebut untuk menghasilkan peta risiko. Penggabungan peta
masih akan dilakukan dengan teknik SIG, lebih tepatnya yaitu menggunakan operasi tumpeng
susun (overlay) jenis intersect. Ikuti langkah-langkah berikut.
1.

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

2. Selanjutnya, akan muncul kotak dialog Intersect. Pertama-tama, kita akan menggabungkan
layer Kapasitas dan Kerentanan.
a. Pada bagian Input vector layer, Pilih layer NGK_Kerentanan.

b. Pada bagian Intersect layer pilih layer NGK_Kapasitas.
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c. Pada Output shapefile, Klik “Browse” (1).
Pilih folder dimana Anda akan menyimpan file hasil analisis. Pada contoh ini, file hasil
analisis diberi nama “NGK_Kerentanan_Total.shp”. Jangan lupa untuk memberi
centang pada Add result to canvas (2). Lalu Klik OK (3).

(1)
(2)

(3)

d. Tunggu hingga proses selesai (ditandai dengan nilai persentase pemrosesan hingga
menunjukkan angka 100%). Setelah proses selesai, Klik button “Close”
e. Sekarang, Anda tidak memerlukan lagi layer kapasitas dan kerentanan. Agar tidak
terlalu banyak layer pada halaman QGIS Anda, sebaiknya hapus layer kapasitas dan
kerentanan,
hingga
tersisa
hanya
dua
layer
saja,
yaitu
layer
“Kapasitas_Kerentanan_Total” dan “Ancaman”.
3. Selanjutnya kita akan menggabungkan layer NGK_Kerentanan_Total dengan layer
Ancaman. Klik menu “Vektor” > “Geoprocessing Tools” > “Intersect…”
a. Pada bagian Input vector layer, Pilih layer NGK_Kerentanan.

b. Pada bagian Intersect layer pilih layer NGK_Ancaman_Longsor.
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c. Pada Output shapefile, Klik “Browse” (1).
Pilih folder dimana Anda akan menyimpan file hasil analisis. Pada contoh ini, file hasil
analisis diberi nama “NGK_Risiko_Longsor.shp”. Jangan lupa untuk memberi centang
pada Add result to canvas (2). Lalu Klik OK (3).

(1)
(2)

(3)

d. Tunggu hingga proses selesai (ditandai dengan nilai persentase pemrosesan hingga
menunjukkan angka 100%). Setelah proses selesai, Klik button “Close”. Layer Risiko
kini telah tertambahkan pada halaman QGIS Anda.
e. Sekarang, Anda tidak memerlukan lagi layer “NGK_Kerentanan_Total” maupun layer
“Ancaman”. Agar tidak terlalu banyak layer pada halaman QGIS Anda, sebaiknya hapus
kedua layer tersebut, hingga tersisa hanya satu layer saja, yaitu layer
“NGK_Risiko_Longsor”.
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Perhitungan
Nilai Risiko
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Setelah menggabungkan layer kapasitas, ancaman, dan risiko; langkah berikutnya adalah
melakukan perhitungan nilai risiko. Proses perhitungan akan dilakukan pada table data atribut
file terakhir hasil analisis intersect, yaitu NGK_risiko_longsor. Ikuti langkah-langkah berikut.
1. Klik kanan pada layer “NGK_Risiko_Longsor”, lalu pilih “Open Attribute Table”.

2. Maka, akan terbuka halaman table atribut dari layer “NGK_Risiko_Longsor”. Pada table
tersebut akan terlihat ada banyak sekali kolom hasil penggabungan ketiga layer sebelumnya
(kapasitas, kerentanan, ancaman).
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3. Agar tidak membingungkan, kita akan menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan.
Caranya:
a. Aktifkan mode editing, dengan cara klik icon

(Toggle Editing Mode) (1)

(1)
(2)

b. Kemudian klik icon

untuk menghapus kolom (2)

c. Hapus semua kolom, kecuali 5 kolom berikut :
NAMA KOLOM
ISI KOLOM
KECAMATAN
Nama kecamatan
DESA
Nama desa
v_V
Jumlah total “Skor x Bobot” per parameter Kerentanan
c_C
Jumlah total “Skor x Bobot” per parameter Kapasitas
SB_H_LGSR
Jumlah total “Skor x Bobot” per parameter ancaman
CATATAN: Nama kolom Anda mungkin saja berbeda, tidak masalah, yang
terpenting perhatikan pada isi kolom tersebut. Sisakan nama-nama kolom yang
memuat informasi sebagaimana tercantum pada table di atas.
d. Klik OK. Hasil kolom yang tersisa akan seperti ini:

4. Setelah data pada tabel atribut di layer Risiko sudah rapi, sekarang kita akan menghitung
Nilai Total Risiko. Caranya:
a. Klik icon

(Open field calculator)
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b. Maka akan terbuka jendela “Field Calculator” atau “Kalkulator Field”
Pastikan kotak di sebelah kiri tulisan Create a new field atau Membuat Field Baru (1)
telah tercentang.

(1)
(2)
(3)

(4)

c. Sekarang kita akan membuat kolom/field baru.
Beri nama kolom baru tersebut dengan nama “Total_RISIKO”. Isikan nama kolom
tersebut pada isian “Nama field keluaran” atau “Output field name” (2)
d. Pada “Type field keluaran” atau “Output field type”, pilih: “Seluruh bilangan (bilangan
bulat)” atau “Whole number (integer)” (3)
e. Pada bagian Expression – Functions, Klik tanda (+) pada “Bidang dan Nilai” atau “Field
and Value” (4). Maka, akan tertampilkan daftar nama kolom/field pada table atribut
NGK_Risiko_Longsor. Nama-nama kolom tersebut akan digunakan untuk membentuk
rumus perhitungan risiko.
Pertanyaan berikutnya mungkin adalah

“Bagaimanakah rumus untuk menghitung RISIKO ?”
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Ada beberapa pendekatan untuk menghitung risiko, namun pada panduan ini,
pendekatan yang digunakan dan dirasa cukup mudah adalah:

Risiko =

Nilai-nilai tersebut sudah ada pada layer yang sedang kita kerjakan ini, yaitu
“NGK_Risiko_Longsor” karena sebelumnya telah dilakukan penggabungan antara layer
kapasitas, kerentanan, dan ancaman.
Pada layer ini, skor ancaman ada pada kolom “SB_H_LGSR”.
Sedangkan skor kerentanan ada pada kolom “v_V”.
Dan skor kapasitas ada pada kolom “c_C”.
Maka, rumus perhitungan risiko pada layer ini menjadi:
_ _
_
_
=
_
f.

Sekarang kita akan menuliskan rumus tersebut ke dalam jendela “Kalkulator Field”. Pada
daftar nama kolom, klik 2 kali pada nama kolom SB_H_LGSR, kemudian klik tanda *, dan
selanjutnya klik 2 kali pada nama kolom v_V. Artinya, kita akan mengalikan skor
ancaman dengan skor kerentanan.
Sekarang, klik tanda / kemudian klik 2 kali pada nama kolom c_C.
Bentuk akhir dari rumus tersebut kini sebagai berikut :
Perkalian
Pembagian

g. Jika rumus sudah tertuliskan secara lengkap, eksekusi rumus tersebut dengan klik button
“OK”.
h. Sekarang lihatlah pada tabel data atribut. Telah tertambahkan 1 kolom baru bernama
“Total_RISIKO” yang berisikan nilai risiko.
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i.

Simpan edit yang Anda lakukan, dengan mengklik gambar

dan kemudian akhiri edit

Anda dengan klik gambar

Jika muncul kotak dialog seperti ini, pilih “Save”.

Tutup tabel data atribut.
Selesai.
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Visualisasi / Simbologi

Nilai Risiko
pada Peta
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Sekarang kita telah memiliki nilai risiko untuk masing-masing daerah. Namun kita ingin
mengetahui pula tingkat risiko masing-masing desa, apakah tinggi, sedang, atau rendah? Untuk
mengkategorikan tinggi, sedang, rendah, kita akan memanfaatkan fitur klasifikasi data pada simbolisasi
layer QGIS. Bagaimana caranya?
1. Klik kanan pada layer “NGK_Risiko_Longsor”, kemudian pilih “Properti”
Maka akan tampil kotak dialog berikut. Pastikan Anda berada pada tab “Style”

2. Lakukan beberapa pengaturan.
(1) Ubah jenis simbol menjadi “Graduated”.
(2) Pada isian “Kolom”, pilih kolom yang akan kita tampilkan datanya, yaitu kolom “RISIKO”.
(3) Atur jumlah kelas menjadi 3
(4) Pilih metode klasifikasi “Natural Breaks (Jenks)”

1.
2.

3.
4.
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(5) Gantilah keterangan pada legenda menjadi “Rendah”, “Sedang”, dan “Tinggi”; dengan cara
klik dua kali pada angka yang tertera

(6) Klik buton “OK”
Maka, tampilan peta kini berwarna-warni sesuai tingkat risiko nya.

Tingkat risiko tinggi

Tingkat risiko sedang
Tingkat risiko rendah

Selesai.
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Selamat !
Anda telah selesai
membuat peta risiko
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