Ketentuan
Dokumen ini merupakan rancangan awal dan masih dalam tahap
peninjauan oleh pihak-pihak sebagai berikut:
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDRAusAID)
• Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)
Seluruh isi dan materi dalam dokumen ini kemungkinan masih dapat
mengalami perubahan tanpa pemberitahuan publik.

Lisensi

Seluruh materi dan isi kandungan dalam modul ini adalah milik
domain publik. Anda dapat menyalin, memodifikasi,
menyebarluaskan, dan menampilkan modul ini, secara keseluruhan
tanpa meminta izin.
Keterangan lebih lanjut mengenai lisensi domain publik:
http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/1.0/LegalText_(I
ndonesian)
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Tentang Kami
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

BNPB merupakan lembaga pemerintah non-departemen di tingkat
kementrian yang bertugas untuk menyediakan panduan dan
pengarahan di bidang manajemen bencana, termasuk pencegahan
bencana, respon keadaan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara
adil dan merata. BNPB memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan,
melakukan formulasi dan manajemen pengungsi untuk bertindak
secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan mengkoordinasikan
implementasi dari aktifitas manajemen bencana secara terencana,
terintegrasi, dan komprehensif.

http://bnpb.go.id
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Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction
(AIFDR)

Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR, Fasilitas
Australia-Indonesia untuk pengurangan bencana) merupakan inisiatif
gabungan antara pemerintah Australia dengan pemerintahIndonesia.
AIFDR bekerja untuk memperkuat kemampuan Indonesia untuk
mengurangi dampak bencana. AIFDR diluncurkan oleh pemerintah
Australia dan pemerintah Indonesia dalam sebuah seremoni khusus
pada tanggal 15 Juli 2010. Peluncuran ini menandakan sebuah
kejadian penting dalam hubungan kuat yang saat ini terjalin antara
kedua negara dan komitmen mereka untuk mempersiakan dan
merespon bencana alam di Indonesia lebih baik.

http://aifdr.org
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Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)

Peta gratis dan kolaboratif mempunyai keunikan yang berharga untuk
pekerjaan kemanusiaan, terutama di tempat-tempat dimana peta dasar
sangat jarang ditemukan, datanya sudah lama, atau seringkali berubah.
Dibangun dalam dua tahun dari kolaborasi secara informal, Tim
Kemanusiaan OpenStreetMap merupakan sebuah inisiatif yang baru
untuk mengaplikasikan prinsip dan aktifitas dari sumber terbuka dan
berbagi data terbuka untuk menuju respon kemanusiaan dan
pembangunan ekonomi.

http://hot.openstreetmap.org
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Pengantar
Selamat datang di Unit Tingkat Menengah mengenai Analisis Spasial. Saat ini
seharusnya Anda telah mahir dalam hal teknik pengumpulan data dan memiliki
dasar yang kuat untuk melakukan analisis menggunakan QGIS. Pada unit ini kita
akan fokus lagi pada InaSAFE dan QGIS yang membantu dalam perencanaan
kontinjensi.
Pertama-tama, kita akan melakukan review atau peninjauan ulang pada Unit 2,
untuk memastikan kita masih ingat seluruh kemampuan menggunakan QGIS yang
telah kita pelajari. Setelah itu kita akan mulai bekerja pada proyek InaSAFE
lainnya menggunkan data banjir sebagai hazard atau ancaman. Kita akan
mempertimbangkan rute evakuasi terbaik dan lokasi untuk tempat pengungsian,
menghitung kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan, dan belajar bagaimana
menampilkannya pada peta.
Unit ini meliputi banyak hal yang telah kita kerjakan selama ini. Kita akan
menyatukan data yang telah kita ketahui cara pengumpulannya menggunakan
OpenStreetMap, kemampuan analisis spasial QGIS, dan kekuatan InaSAFE untuk
mengembangkann rencana kontinjensi yang efektif dan informatif.
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Modul 1
Memahami Konsep QGIS

Tujuan Pembelajaran
●

Mengidentifikasi tipe data QGIS

●

Menjelaskan simbolisasi data

●

Menjelaskan layout peta

Sebelum kita masuk lebih dalam hingga InaSAFE, kita akan menghabiskan waktu pada
Modul ini untuk melakukan peninjauan ulang mengenai teknik-teknik menggunakan
QGIS yang telah kita pelajari pada Unit 2. Sekali lagi kita akan mengulang beberapa
aspek kunci pada QGIS, termasuk menambahkan layer vektor dan raster, melakukan
simbolisasi layer, dan menggunakan Print Composer untuk layout. Jika Anda telah
merasa kompeten dalam hal-hal tersebut, Anda dapat melewati Modul ini, namun jika
Anda ingin melakukan sedikit tinjauan ulang, lanjutkan Modul ini!

1. Tipe Data QGIS
Seperti yang Anda ketahui, ada dua tipe data yang biasa kita gunakan pada Quantum GIS:
data raster dan data vektor. Data raster ditandai dengan rangkaian data yang terdiri dari
baris dan kolom, seperti pixel pada sebuah gambar. Sedangkan data vektor terdiri dari
fitur-fitur diskrit yang terdiri dari titik dan garis, dan posisinya memiliki koordinat.

1.1 Menambahkan Data Vektor
Mari kita tambahkan data vektor pada proyek baru.
●

Buka proyek QGIS yang baru. Peta dan daftar layer Anda akan tampak masih
kosong.

Unit 4: QGIS dan InaSAFE Tingkat Menengah| 8

●

Terdapat dua cara untuk menambahkan sebuah layer vektor baru pada proyek
Anda. Anda dapat mengarah ke menu Lapisan > Tambahkan Lapisan Vektor...
atau Anda dapat klik pada tombol “Tambahkan Lapisan Vektor” pada toolbar:

●

Jika Anda tidak dapat menemukan tombol toolbar, klik kanan pada toolbar dan
pastikan kotak toolbar “Menyusun Lapisan”sudah tercentang.

●

Dialog “Tambahkan Lapisan Vektor” tampak seperti ini:

●

Klik pada tombol Navigasi atau Telusuri dan pilih data latihan Anda. Pergilah ke
direktori qgis/Sleman/ dan pilih Jalan_Sleman_OSM, POI_Sleman serta
Kecamatan_Sleman. Anda dapat memilih lebih dari satu file dengan menahan
tombol CTRL pada keyboard dan klik tiap file.

●

Klik “Open” lalu “Open” lagi.

●

Peta Anda akan tampak seperti ini:
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Sekarang Anda telah menambahkan beberapa data vektor pada peta Anda. Jangan
lupa terdapat tiga jenis data vektor yaitu titik, garis dan poligon.

1.2 Menambahkan Data Raster
Data raster memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan data vektor.
Data raster terdiri dari baris dan kolom yang membentuk kotak-kotak kecil (dikenal
dengan pixel). Kotak-kotak tersebut berisi informasi, biasanya ddiekspresikan sebagai
warna abu-abu atau warna. informasi dalam setiap piksel nya bisa berupa ketinggian dari
sebuah titik, ukuran populasi, warna suatu area, dan sebagainya.
●

Terdapat dua cara untuk menambahkan sebuah layer raster pada proyek yang kita
miliki. Anda dapat menuju ke menu Lapisan > Tambahkan Lapisan Raster... atau
Anda dapat klik pada tombol “Tambahkan Lapisan Raster” pada toolbar:

●

Lalu silahkan Anda menuju ke folder qgis/Sleman/SRTM/ dan pilih
SRTM_Sleman.tif, yang menggambarkan topografi daerah tersebut.
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●

Klik Open. Raster nya pun akan tampil pada proyek Anda dengan bentuk persegi
berwarna abu-abu.

Berikutnya kita akan melakukan simbolisasi data agar lebih mudah dipahami.

2. Simbolisasi Data
Simbologi layer berguna bagi pengguna agar dapat lebih memahami petanya. Penting
juga untuk membuat tampilan peta kita lebih menarik. Pilihan Anda dalam melakukan
simbolisasi layer sangatlah penting agar nantinya informasi dapat tersampaikan dengan
tepat.

2.1 Simbolisasi Kecamatan
Mari kita lakukan simbolisasi layer kecamatan yang tadi telah ditambahkan:
●

Klik kanan pada layer Kecamatan_Sleman, dan pilih Properties, atau klik dua
kali pada nama layer.

●

Klik pada tab “Style”.
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●

Perhatikan bahwa semua opsi dapat mengubah tampilan pada layer tersebut. Kita
dapat mengubah transparansi atau warna dari layer ini, atau bahkan dapat
membuat simbol yang lebih detail lagi dengan cara klik “Change”.

●

Kita juga dapat memberi simbologi berdasarkan data yang terkandung di dalam
layer itu sendiri.

●

Klik pada kotak yang bertuliskan “Simbol Tunggal” dan ubah menjadi
“Dikategorikan”.

●

Ubah “Degradasi Warna” menjadi satu set warna yang Anda sukai, lalu klik
“Klasifikasi”. Maka akan berubah tampilannya kurang lebih seperti ini (mungkin
warnanya berbeda dengan warna pada QGIS Anda):
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●

Klik OK untuk mengaplikasikan perubahan tempilan ini.

2.2 Simbolisasi Jalan
Berikutnya, mari kita simbolisasi layer jalan.
●

Klik dua kali pada Jalan_Sleman_OSM pada daftar Layers untuk membuka
dialog Properties.

●

Klik pada tab “Style”.

●

Sesuaikan warnanya sesuka Anda, atau pilih salah satu dari tampilan yang telah
tersedia yang ditampilkan pada kotak di bawah.

●

Silahkan Anda bereksperimen, Anda dapat membuat perubahan, klik “Apply”,
dan lihat perubahannya pada peta hingga Anda puas dengat tampilan peta Anda.

●

Jika Anda menggunakan beberapa simbologi (seperti yang telah kita pelajari pada
Unit 2), jalan pada peta Anda mungkin akan tampil seperti ini:

●

Tampilan peta jalan tidaklah ideal karena ruas jalan tampak bertumpuk-tumpuk.
Untuk memperbaikinya, buka kotak dialog Properties dan klik pada tab “Style”
lalu klik tombol “Lanjutan” dan pilih “Symbol levels…”. Lalu berikan tanda “x”
pada “Enable symbol levels”.
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●

Lihat, kini tampilan jalan tampak lebih baik:

Cobalah melakukan edit pada simbologi layer POI_Sleman_OSM.

2.3 Edit Simbologi Raster
Terakhir, mari kita perbaiki layer raster sehingga tidak tampak hanya sebagai persegi
berwarna abu-abu.
●

Pastikan toolbar raster telah diaktifkan, tampak seperti ini:

●

Pilih layer SRTM_Sleman dan klik pada tombol “Stretch Histogram”
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●

Peta Anda akan tampak seperti ini:

3. Layout Peta
Peta Anda merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi (juga ide Anda) pada
pembaca peta. Anda menggunakan simbologi layer untuk menyampaikan isi dari data nya
sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain. Dengan membuat layout peta
Anda telah berada satu langkah lebih jauh dalam hal menggunakan peta Anda untuk
menyampaikan informasi.
Untuk meninjau ulang Map Composer, kembalilah ke Unit 2. Untuk sekarang, mari
mencoba membuat layout sederhana dengan sebuah legenda.

●

Mulai sebuah Map Composer baru dengan pergi ke menu Arsip > Print
Composer Baru

●

Klik pada tombol “Tambahkan peta baru” dan gambar sebuah kotak pada sisi kiri
kanvas.
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●

Sekarang klik pada tombol “Add new legend” dan gambar sebuah kotak lagi pada
sisi kanan kanvas.

●

Peta Anda akan tampak seperti ini:

Telusuri dan cobalah ingat-ingat dan gunakan berbagai fitur yang ada pada Print
Composer!
Kami harap Modul ini berguna untuk membangunkan kembali ingatan Anda mengenai
QGIS. Sekarang mari kita kembali pada InaSAFE!
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Modul 2
Mempersiapkan Data dan Keywords
untuk InaSAFE
Tujuan Pembelajaran
●

Menjelaskan input

●

Memperoleh data OSM dari HOT exports

●

Memasukkan data

●

Menambahkan keywords

●

Mempersiapkan layer ancaman

●

Menjalankan InaSAFE

Sekarang Anda telah belajar mengenai QGIS dan InaSAFE, mari belajar lebih jauh lagi.
Dalam Modul ini, Anda akan mempelajari bagaimana mempersiapkan data sendiri
sehingga data tersebut dapat diproses dalam InaSAFE. Sebagian besar dari apa yang kita
bahas dalam Modul ini Anda sudah melakukannya, meskipun begitu kita akan membahas
beberapa hal secara lebih rinci. Kita akan menggunakan file latihan yang dibuat dalam
Modul ini untuk digunakan dalam unit lainnya, jadi pastikan untuk menyimpannya di
setiap proses!

1. Tinjauan Ulang mengenai Input
Mari mengulang kembali beberapa tipe data yang digunakan oleh InaSAFE.
Ancaman adalah suatu kondisi, gejala atau aktivitas manusia yang berpotensi
menimbulkan korban jiwa, kerugian materil, serta kerusakan tatanan sosial dan
lingkungan. Kejadian atau aktivitas yang dianggap sebagai ancaman misalnya
penggundulan hutan, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, dan lain-lain.
Ketika kita bekerja dengan InaSAFE, data ancaman menunjukkan data vektor atau raster
yang menggambarkan tingkat dan besarnya suatu peristiwa yang berpotensi
menyebabkan kerusakan. Untuk digunakan dalam kalkulasi dampak dalam InaSAFE,
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tingkat dan besarnya dari skenario kejadian harus dipetakan disekitar area yang penting.
Ini berarti data ancaman harus bersifat geografis –yaitu harus memiliki lokasi. Kita telah
melihat data ancaman untuk banjir jakarta tahun 2007 dan gempa bumi Lembang. Ada
beberapa layer ancaman yang dihasilkan dari pemodelan ilmiah yang dilakukan oleh
berbagai organisasi dan instansi pemerintah. Ini adalah sumber data untuk data ancaman,
meskipun dalam kasus ancaman banjir data ancaman juga dapat diperoleh dari
masyarakat yang terkena dampak.
Pada umumnya, data ancaman memiliki karakteristik, yaitu :
●

berada pada lokasi tertentu

●

memiliki intensitas ukuran (misalnya kedalaman untuk banjir atau MMI untuk
gempa bumi)

●

memiliki durasi dari dampak (misalnya jam atau hari setelah kejadian banjir)

●

memiliki kerangka waktu tertentu (misalnya dalam kasus kenaikan muka air laut
atau banjir rob)

Dalam Modul ini, data ancaman yang akan kita gunakan untuk latihan adalah data
ancaman banjir lahar di Desa Sirahan, Magelang yang terjadi pada tahun 2010. Data ini
diperoleh dari hasil pemetaan partisipatif, dimana warga masyarakat menggambarkan
sejauh mana daerah yang terdampak oleh kejadian banjir lahar tersebut. Anda dapat
menemukan data ini pada folder latihan Anda dengan nama qgis/Sirahan/.

Keterpaparan (exposure) menggambarkan orang, bangunan, ataupun aktivitas ekonomi
yang pernah mengalami bahaya dan yang mungkin terkena bahaya tersebut. Keterpaparan
juga disajikan dalam bentuk layer dengan dua kategori, yakni:
•
•

Fitur alami, biasanya berupa aspek kependudukan, area persawahan, danau,
aliran/badan sungai.
Fitur buatan, biasanya berupa bangunan rumah, jalan, serta jembatan.

Hal-hal yang berpotensi terpapar atau terdampak dapat dilihat sebagai elemen-elemen
berisiko. Adapun elemen berisiko dapat dibedakan menjadi elemen fisik (misalnya
rumah, jaringan listrik), elemen ekonomi (misalnya tanah pertanian, akses pekerjaan),
elemen kemasyarakatan (misalnya kelompok rentan, kepadatan penduduk), serta elemen
lingkungan (misalnya udara, air, flora dan fauna). Data keterpaparan dapat disimpan
dalam OpenStreetMap.
Fungsi dampak InaSAFE menghasilkan layer yang mewakili kerusakan atau kerugian
pada layer keterpaparan yang berpotensi terkena dampak. Layer keluaran akan dibuat
setelah proses perhitungan dampak selesai diproses. InaSAFE memiliki fungsi dampak,
yang tersedia pada menu Dokumen Fungsi Dampak' (lihat bawah). Perhitungan dampak
hanya akan mungkin dilakukan ketika pengguna memberikan dataset ancaman dan
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keterpaparan, bila perlu, pengguna menentukan parameter yang diperlukan melalui editor
kata kunci dengan benar.

Agregasi digunakan untuk mengklasifikasikan hasil perhitungan dampak sesuai dengan
tingkat/batas administratif tertentu.
Keywords menjelaskan kategori dataset, apakah data tersebut merupakan data ancaman
ataukah data keterpaparan. Keywords juga digunakan untuk menentukan parameter
tertentu yang harus dipertimbangkan, seperti akan kita lihat.
Setelah Anda mengkalkulasi dampak dari skenario dengan InaSAFE, apa selanjutnya?
Kalkulasi dampak dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana kontijensi. Itu
sebabnya pertanyaan dan komentar yang relevan ditampilkan di bagian “Hasil”, yang
kemudian dapat dipertimbangkan oleh manajer risiko bencana atau manajer perencanaan.
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2. Memperoleh Data OSM dari HOT Exports
Dalam skenario sebelumnya, kita gunakan contoh data yang tersedia dalam data latihan,
tetapi untuk mengatur skenario desa Sirahan, mari kita mengakses data OpenStreetMap
sendiri untuk digunakan sebagai lapisan keterpaparan. Kita akan menggunakan data
bangunan OSM untuk menghitung berapa banyak bangunan yang akan tergenang atau
terkena banjir etika terjadi banjir yang sama dengan model ancaman kita.

Kita berkerja dengan data OSM yang sudah siap digunakan. Sekarang kita akan
menggunakan situs yang cepat dan mudah untuk mengakses data OSM.
●

Buka halaman situs Anda dan ketik export.hotosm.org Pada kolom url. Bila
sudah maka akan terlihat tampilan seperti di bawah ini:

Situs HOT Export memungkinkan Anda untuk memilih suatu daerah dan membuat
ekstrak data dari daerah itu. Kemudian Anda dapat mendownload data dalam berbagai
format yang mudah dibaca oleh QGIS.
●

Pada sudut kanan atas, klik “Job Baru”.

●

Berikan nama pada “Nama”, misalnya “Desa Sirahan”

●

Perbesar pada peta sampai Anda dapat melihat desa Sirahan, yang berada di
sebelah barat laut dari Yogyakarta.

●

Klik “Pilih Area” dan kemudian gambar kotak disekitar desa Sirahan.
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●

Halaman ini akan terlihat seperti dibawah ini:

●

Klik tombol “Create Job” yang berada di bawah gambar peta.

●

Anda akan ditanyakan file presets yang akan digunakan – ini seperti presets yang
Anda tambahkan ke JOSM pada unit sebelumnya, kecuali disini, mereka
menetapkan atribut yang digunakan untuk InaSAFE. Pilih “presets fileINASAFE.”
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●

Klik tombol “Simpan” yang berada di bagian bawah.

●

Tunggu beberapa menit. Ini akan membutuhkan waktu beberapa menit untuk
memproses data ekstrak pekerjaan Anda. Ketika proses selesai, halaman akan
berganti dan Anda akan melihat daftar dari file yang dapat didownload seperti
ini:

●

Klik pada “ESRI Shapefile” untuk download shapefile, dan Anda akan
mempunyai file extract (dalam bentuk zip) yang dapat diubah bentuk menjadi
folder pada komputer Anda. Secara standar, hasil extract tersebut akan membuat
folder dengan nama extract.shp.
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3. Memasukkan Data
●

Kita akan menggunakan data OSM sebagai data keterpaparan. Buka proyek
QGIS baru dan tambahkan semua shapefile yang Anda download sebagai layer
vektor. Anda akan mendapatkan empat layer.

Untuk alasan yang akan menjadi permasalahan dikemudian, Kita harus mengganti
proyeksi peta dari proyeksi dasar OSM (WGS 84) ke WGS 84/UTM 49S. Dalam kata
lain, Kita membutuhkan CRS yang digunakan dalam meter, bukan derajat.
●

Klik kanan pada lapisan planet_osm_polygon dan klik ‘Simpan sebagai...’.

●

Klik Navigasi dan arahkan ke tempat dimana Anda menyimpan shapefile baru.
Berikan nama Bangunan_Sirahan dan klik “Save.”

●

Selanjutnya CRS, klik “Navigasi”.

●

Pada kotak filter, ketik tipe “UTM zone 49S”, seperti ditunjukkan dibawah ini:
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●

Pilih CRS “WGS 84 / UTM zone 49S” dan klik OK.

●

Klik “Save vector layer as...” yang berarti “menyimpan layer vektor sebagai”,
kotak dialog akan terlihat seperti ini:
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Jangan lupa klik “Add saved file to map”, untuk memasukkan peta secara
otomatis ke dalam proyek QGIS kita. Ini adalah layer yang kita akan gunakan
sebagai data keterpaparan. Anda dapat menghapus lapisan OpenStreetMap
lainnya.

4. Menambahkan Keywords
Karena kita akan menggunakan layer bangunan sebagai data keterpaparan, kita harus
mengatur keyword sehingga InaSAFE mengetahui apa isi dari lapisan. Jika Anda
mengingat kembali dari unit 2, ini dilakukan dengan keyword editor.
●

Pilih lapisan Bangunan_Sirahan pada daftar lapisan dan klik “Keyword Editor”
dibawah pada toolbar InaSAFE.

●

Lakukan pengaturan sehingga keyword editor terlihat sama seperti dibawah ini:
Sebagian besar subcategory akan berisi “structure”.

●

Sekarang kita akan lakukan sesuatu yang baru, untuk menambahkan keywords
tingkat selanjutnya. Klik pada “Show advanced editor”.

●

Anda dapat menambahkan keyword secara manual menggunakan advanced
editor.
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●

Tambahkan secara manual pada keyword agar nilai dari dataset adalah osm.
Akan terlihat seperti ini:

●

Klik OK. Anda akan melihat layer termuat pada panel InaSAFE.

5. Mempersiapan Layer Ancaman
Data ancaman yang telah kita miliki sebelumnya berasal dari pemerintah dan institusi
ilmiah. Saat ini, kita akan menggunakan data yang berasal dari komunitas pemetaan, dari
anggota komunitas reguler daerah. Data dibuat sebagai peta cetak dan kemudian diubah
dalam format digital. Data telah dipersiapkan, sehingga kita dapat menambahkan dengan
mudah ke layer ancaman.
●

Klik “Tambahkan Lapisan Vektor” dan tambahkan
area_terdampak_Sirahan.shp pada folder qgis/Sirahan.
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●

Anda dapat melihat bahwa lapisan ini sudah dikenal InaSAFE, jadi mungkin data
ini telah memiliki kata kunci yang sudah ditetapkan. Pilih layer dan buka editor
kata kunci.

●

Catatan: pada ancaman banjir ini, subcategory diatur menjadi “banjir
[basah/kering]”.

●

Karena InaSAFE akan mengkalkulasi fungsi ini, kita perlu memastikan bahwa
layer keterpaparan memiliki kolom yang InaSAFE perlukan pada tabel atribut,
dinamakan “affected”.

●

Klik OK dan buka tabel atribut layer area_terdampak_Sirahan.

●

Kita perlu menambahkan beberapa data pada layer sehingga QGIS dapat bekerja
sesuai fungsi banjir/flood. Ketika QGIS bekerja pada fungsi banjir/flood, itu
memeriksa setiap fitur pada lapisan ancaman untuk memastikan fakta bahwa area
tersebut terkena banjir. Oleh karena itu, setiap fitur harus memiliki atribut yang
dinamakan “affected”.

●

Pertama, tambahkan kolom baru pada layer.

●

Tetap pada tabel atribut, klik “Toggle Editing” dengan icon seperti dibawah ini.
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●

Klik ikon “Kolom Baru”

●

Ketik “affected” sebagai nama kolom dan pilih Text(string) untuk Type. Berikan
10 untuk jumlah karakter.

●

Klik OK.

●

Sekarang pilih setiap nilai pada kolom “affected” dan ketikkan 1, termasuk
gantilah nilai NULL dengan 1. Nilai 1 ini menunjukkan bahwa objek ini
terdampak banjir.

●

Klik “Save Edits” dan kemudian klik “Toggle Editing” untuk mengakhiri proses
edit.

Unit 4: QGIS dan InaSAFE Tingkat Menengah| 28

6. Menjalankan InaSAFE
Sekarang segala sesuatu telah dipersiapkan –layer telah dimuat, keywords sudah diatur,
dan kita telah memastikan bahwa layer-layer tersebut memiliki lapisan data yang
InaSAFE perlukan. Sekarang klik tombol “Hitung”!

Hasilnya akan terlihat seperti di bawah ini:

Simpan proyek Anda! Kita akan menggunakan proyek ini pada Modul selanjutnya...
Kita telah menjalankan beberapa skenario, tetapi apa selanjutnya? Pada Modul
selanjutnya kita akan menggunakan keterampilan QGIS untuk menemukan rute evakuasi
terbaik untuk masyarakat yang digunakan pada kasus bencana banjir, serta memeriksa
tempat-tempat yang sesuai untuk tempat pengungsian.
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Modul 3
Memilih Tempat Pengungsian
Sementara atau Evakuasi
Tujuan Pembelajaran
●

Menyusun kriteria untuk menentukan lokasi tempat pengungsian

●

Menggunakan alat geoprocessing

●

Menggunakan Spatial Query: Contains, Within, Equal, Intersect, dan Is Disjoint

●

Mengkombinasikan alat geoprocessing dan spatial query untuk bangunan
pengungsian sementara

Salah satu bagian yang penting dalam proses mitigasi bencana adalah menentukan lokasi
yang berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara. Untuk
melakukan hal ini kita perlu menentukan kriteria untuk menemukan suatu lokasi yang
sesuai.
Pada Modul ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimanakah tool-tool yang akan kita
gunakan untuk analisis SIG ini. Sebagaimana dengan alur proses SIG umumnya, kita
akan mengikuti langkah-langkah kerja berikut:
1. Menentukan masalah
2. Memperoleh data
3. Menganalisis masalah
4. Menggambarkan hasil

1. Tools Geoprocessing
Ketika kita melakukan analisis pertama kia, kita telah memanfaatkan beberapa fungsi
spasial untuk menjawab pertanyaan seperti “lokasi apa yang kondisinya cocok pada layer
A dan kondisinya berbeda pada layer B?” Sebelum kita memulai analisis SIG kita, mari
kita memeriksa terlebih dahulu beberapa fungsi spasial yang tersedia untuk kita.
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Buffer (Penyangga)
Fungsi buffer digunakan untuk membuat sebuah fitur baru berdasarkan jarak atau
jangkauan yang diberikan. Sebagai contohnya, kita telah membuat sebuah
penyangga/buffer 3 km di sekitar fasilitas kesehatan dan membuat sebuah layer baru –
layer tersebut mendefinisikan area sesuai dengan salah satu kriteria kita– yang
mengharuskan lokasi tempat pengungsian sementara berada di dekat fasilitas kesehatan.

Intersect (Berpotongan)
Fungsi intersect digunakan untuk mengkombinasikan dua layer yang saling bertumpukan,
dengan hasilnya hanya fitur yang bersinggungan dari kedua layer akan dihasilkan pada
layer outputnya. Atribut dari kedua fitur layer tersebut akan dikombinasikan pada layer
baru.

Clip
Clip digunakan untuk memotong sebuah fitur input dengan fitur lainnya (clip feature).
Atribut dari fitur input akan ditinggalkan, hanya bentuk dari fitur input yang akan
mengikuti bentuk dari clip feature.

Union
Union digunakan untuk membuat sebuah fitur baru dengan mengkombinasikan dua fitur.
Fitur yang dihasilkan akan mengandung fitur dan atribut dari kedua sumber fitur.
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Dissolve
Dissolve digunakan untuk mengkombinasikan fitur di dalam layer yang memiliki nilai
yang sama pada salah satu field/kolom mereka.

2. Spatial Query
Spatial Query digunakan untuk mecari hubungan antar dua fitur. Hasilnya dapat berupa
TRUE atau FALSE, tidak seperti fungsi geoprocessing di atas, dimana hasilnya adalah
sebuah fitur geometri yang baru. Untuk melakukan sebuah spatial query kurang lebih
seperti menanyakan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Berbagai macam spatial
query dijelaskan di bawah ini:

Within (Dalam)
Within digunakan untuk menanyakan: ‘apakah fitur A berlokasi secara penuh di dalam
fitur B?’ Pada gambar di bawah ini, mari kita asumsikan lingkaran berwarna gelap adalah
fitur A dan lingkaran berwarna terang adalah fitur B. Kita akan menggunakan fungsi
Within untuk menanyakan pertanyaan sebagai berkut, “Apakah fitur A secara penuh
berada di dalam fitur B?” hasilnya adalah TRUE. Sebaliknya, jika kita bertanya, “apakah
fitur B secara penuh berada di dalam fitur A?” jawabannya tentu saja FALSE.

A
B
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Contains (Berisikan)
Contains merupakan kebalikan dari Within. Fungsi ini memperbolehkan kita untuk
bertanya “Apakah fitur A berisi fitur B?”

Equal (Sama dengan)
Equal menghasilkan TRUE apabila kedua fitur memiliki posisi dan besaran yang sama.
Pada contoh di atas, hasilnya tentu akan FALSE, karena fitur A dan fitur B tidak
memiliki besaran yang sama dan posisi yang sama.

Intersect (Berpotongan)
Seperti tool intersect geoprocessing yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya,
spatial query ini mengevaluasi apakah kedua fitur saling bersinggungan. Jika mereka
bersinggungan, maka query ini akan menghasilkan TRUE.

Is Disjoint (Merupakan pemisahan)
Fungsi ini merupakan kebalikan dari intersect, artinya, semua hasil akan bernilai TRUE
apabila kedua fitur tidak menyentuh satu sama lain. Kita mungkin akan menggunakan
query ini jika kita akan mencari bangunan yang berlokasi diluar area terdampak bencana.
Karena fungsi ini merupakan lawan dari intersect, hasilnya akan bernilai FALSE jika kita
menjalankannya dengan contoh di atas.

Penggunaan fungsi-fungsi ini sangat penting untuk mendukung analisis dalam
pengembangan skenario, khususnya untuk mendapatkan jawaban pertanyaan tipikal
seperti:
●

Dimana sekolah-sekolah yang aman dari sebuah gempa bumi?

●

Bangunan-bangunan mana saja yang dapat digunakan sebagai tempat
pengungsian sementara?

●

Berapa kilometer jalan nasional yang akan rusak jika terjadi tsunami?
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3. Kriteria dan Data IDP Camp
Sekarang mari kita kembali ke proyek Desa Sirahan. Sampai akhir Modul ini, sekali lagi
kita akan mengaplikasikan pengetahuan kita untuk tool geoprocessing dan spatial query
untuk mengidentifikasi lokasi tempat pengungsian yang sesuai ketika terjadi bencana
banjir yang serupa dengan model banjir kita. Pertama, mari kita membuat daftar kriteria
yang dapat kita gunakan untuk menentukan lokasi terbaik. Cobalah untuk membuat
kriteria Anda sendiri, dan coba bandingkan dengan kriteria kami di bawah ini:
●

Bangunan/rumah yang akan dijadikan sebagai lokasi evakuasi haruslah berada di
luar area terdampak (dalam contoh ini berarri haruslah di luar area banjir)

●

Lokasi harus memiliki akses langsung ke sebuah jalan primer (jalan kabupaten)
atau jalan sekunder (jalan desa) dengan maksimum jaraknya adalah 20 meter.

●

Bangunan seharusnya memiliki luas bangunan paling sedikit 225 meter persegi.

Kita telah menentukan masalah kita, sekarang langkah selanjutnya dalam proses SIG
adalah mempersiapkan data yang dibutuhkan. Kita seharusnya telah memiliki semua data
yang telah siap dari Modul sebelumnya, tetapi mari kita mendaftar ulang data apa saja
yang harus kita miliki untuk bekerja dengan kriteria-kriteria tersebut.
●

Bangunan/Rumah

●

Area terdampak banjir

●

Jaringan jalan dengan atribut kelas jalan

Beruntungnya, data ini telah kita siapkan sebelumnya. Data yang akan Anda gunakan
kemungkinan akan berbeda jika Anda memiliki kriteria yang berbeda pula, atau Anda
memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda. Buatlah sebuah proyek baru atau edit
pada proyek Anda sebelumnya sehingga proyek tersebut memiliki layer-layer berikut ini:
(layer yang baru terletak di qgis/Sirahan/)
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●

Peta Anda akan terlihat seperti ini:

●

Simpan proyek Anda sebagai analisis_vektor.qgis dan buatlah sebuah folder baru
dengan nama analisis_vektor. Sebagaimana kita akan menjalankan berbagai
macam geoprocessing dan menghasilkan output layer yang baru, kita akan
menyimpan file yang baru pada direktori ini.

4. Kriteria #1: Bangunan Harus Berada di Luar Area Terdampak
Mari kita coba bekerja pada kriteria pertama kita, bahwa bangunan yang akan kita pilih
sebagai tempat pengungsian sementara harus berada di luar area terdampak. Dapatkah
Anda menebak tipe spatial query yang akan kita lakukan? Baca ulang pada daftar operasi
yang telah dibahas sebelumnya pada Modul ini dan tebak mana yang sesuai. Jika Anda
menebak Is Disjoint, Anda benar! Is Disjoint memperbolehkan kita untuk mencari fitur
pada satu layer yang TIDAK bersentuhan dengan fitur di layer lainnya.
●

Klik pada Vektor  Spatial Query  Spatial Query

●

Pilih Bangunan_Sirahan sebagai layer input pada “Select source features from.”

●

Pilih operator Merupakan pemisahan dan pilih area_terdampak_Sirahan
sebagai fitur referensi.
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●

Klik “Apply.”

●

Bangunan yang berada diluar area terdampak banjir akan terpilih:

●

Simpan bangunan yang sudah terpilih ke sebuah layer baru dengan nama
Bangunan_Sirahan_terpilih.shp dan tambahkan pada peta.

●

Hilangkan layer bangunan yang lama.

Unit 4: QGIS dan InaSAFE Tingkat Menengah| 36

5. Kriteria #2: Lokasi Harus Memiliki Akses Langsung ke Jalan Primer/Sekunder
Tidak Lebih dari 20 meter
Sekarang, kita perlu mempertimbangkan kriteria ke dua, yaitu bahwa bangunan yang
terpilih sebagai tempat pengungsian sementara harus dekat dengan jalan utama. Apakah
Anda masih ingat bagaimana kita melakukan hal ini? Pertama, kita harus menggunakan
Query Builder jadi kita hanya akan menggunakan aturan primer dan sekunder. Kemudia
kita akan menggunakan salah satu dari tool Geoprocessing yaitu penyangga/buffer!
●

Klik kanan pada layer Jalan_Sirahan dan klik Kueri.

●

Buat kueri seperti ini:
"tipe_jln" = 'Jalan Desa' OR "tipe_jln" = 'Jalan Kabupaten'

●

Klik “Coba” Ini akan menjalankan proses kueri dan memberi tahu berapa fitur
yang sesuai dengan kriteria kueri kita.

●

Sekarang, Anda seharusnya dapat melihat bahwa peta kita menunjukan fitur jalan
yang jumlahnya lebih sedikit, hal ini karena kita telah menyaring jalan yang
bukan merupakan jalan primer atau sekunder. Sekarang kita telah memiliki jalan
yang kita butuhkan, dan selanjutnya kita akan membuat sebuah buffer di sekitar
jalan tersebut.
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●

Pilih layer Jalan_Sirahan dan pergi ke menu Vektor  Peralatan Geoprosesing
 Penyangga:

●

Atur seperti berikut ini:
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●

Simpan layer sebagai Jalan_Sirahan_buffer_20m.shp. Klik OK dan QGIS akan
membuat penyangga (buffer), yang kemudian terlihat seperti ini:

Sekarang kita telah memiliki sebuah layer dimana layer tersebut menunjukan area dalam
jarak 20 meter dari jalan primer dan sekunder. Hal terakhir yang dilakukan untuk
mengaplikasikan kriteria ini adalah menentukan bangunan-bangunan mana saja yang
berlokasi di dalam buffer. Oleh karena itu, kita perlu melakukan spastial query, kali ini
menggunakan tipe Dalam (Within).
●

Pergi ke menu Vektor  Spatial Query  Spatial Query.

●

Isilah field sehingga terlihat seperti ini:
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●

Klik “Apply.”

●

Bangunan-bangunan yang berada di dalam buffer jalan akan terpilih. Klik kanan
pada layer Bangunan_Sirahan_Terpilih kemudian klik “Save Selection As…”
simpan
bangunan-bangunan
tersebut
dengan
dalam
layer
Bangunan_Sirahan_buffer_20m.

6. Kriteria #3: Bangunan Harus Memiliki Luas Paling Tidak 225 meter persegi.
Kriteria terakhir kita adalah bangunan yang kita pilih harus memiliki luas area minimal
225 meter persegi. Dengan luasan tersebut, bangunan tersebut dijadikan sebagai lokasi
pengungsian untuk warga Desa Sirahan yang rumahnya terdampak oleh banjir.
●

Klik kanan pada layer Bangunan_Sirahan_buffer_20m dan pilih Kueri.

●

Masukan kueri berikut untuk layer ini:
"way_area" >= 225

●

Klik “Coba.” Hasil kueri hanya akan menghasilkan beberapa fitur yang sesuai
dengan kriteria/ permintaan kita.
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●

Lihat lebih dekat pada sisa bangunan yang ada. Anda dapat memeriksa fitur dari
setiap bangunan dengan menggunakan tool “Identifikasi Fitur”

●

Pada bagian paling selatan Sirahan Anda seharusnya dapat menemukan sebuah
bangunan yang dapat diidentifikasi sebagai sebuah rumah sakit. Bangunan ini,
secara faktanya, merupakan sebuah rumah sakit umum, dan sebuah tempat
pengungsian sementara yang sebenarnya. Bandingkan dengan hasil Anda. Ini
harusnya menjadi salah satu bangunan dari analisis Anda yang terlihat cocok
untuk tempat pengungsian, dan ketika Anda mempertimbangkannya bahwa
bangunan ini juga merupakan sebuah rumah sakit, maka bangunan ini merupakan
lokasi tempat pengungsian yang baik.

Pada Modul ini kita telah meninjau ulang berbagai macam Peralatan Geoprosesing dan
spatial query, dan kita telah menggunakan beberapa tools tersebut untuk menganalisis
masalah kita – dimana kita harus menentukan lokasi tempat pengungsian sementara. Ini
menjadi salah satu kunci komponen rencana kontinjensi, dan sungguh beruntung bahwa
ini tidak terlalu sulit jika dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan SIG yang baik.
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Modul 4
Merencanakan Jalur Evakuasi
Berdasarkan Informasi Bahaya
(Hazard)
Tujuan Pembelajaran
●

Menjelaskan konsep dari shortst path dan rute tercepat

●

Menggunakan plugin Road Graph (Grafik Jalan)

●

Mengatur kecepatan dan arah jalan

●

Menentukan titik awal dan titik tujuan

●

Melakukan analisis rute dan seleksi

Sekarang Anda memiliki pemahaman yang baik mengenai bagaimana InaSAFE bekerja
dan mengoperasikannya. Anda mengetahui bagaimana cara menambahkan lapisan yang
tepat, dan bagaimana mendefinisikan kata kunci ke lapisan sehingga InaSAFE dapat
mengenali mereka dengan tepat. Kita dapat menggunakan InaSAFE secara efektif untuk
menjalankan analisis skenario, kita akan melihat fungsi QGIS lainnya yang akan
menolong kita dalam menyiapkan rencana kontijensi. Pada Modul ini, kita akan belajar
bagaimana melakukan analisis SIG untuk menentukan jalur evakuasi bencana dengan
tepat.
Istilah jalur tercepat menunjukkan jalur seseorang berdasarkan waktu tempuh antara titik
A dan titik B dengan jarak yang memungkinkan dalam waktu yang singkat. Demikian
pula, jalur terpendek menunjukkan jalur yang memungkinkan seseorang untuk pergi dari
titik A ke titik B dengan jarak tempuh yang pendek. Secara teori, ini membentuk garis
lurus antara titik A dan titik B, namun kenyataannya hal ini tidak praktis, karena jalan
pada garis lurus berarti mendaki bukit dan berkeliling bangunan dan pagar. Tentu saja
mengapa kita menggunakan jalan tersebut dan mengapa kita menghitung jalur tercepat
dan terpendek. Kita akan menggunakan plugin Road Graph (Grafik Jalan) pada Modul
ini, tidak hanya itu. Jika kita menyediakan dua titik, plugin ini dapat menghitung jalur
tercepat atau pun jalur terpendek antara mereka.
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1. Plugin Road Graph (Grafik Jalan)
●

Kita akan melanjutkan dengan contoh sebelumnya, yang Anda telah
menyimpannya. Buka proyek pada QGIS. Kita tidak akan menggunakan plugin
InaSAFE pada Modul ini, sehingga Anda dapat menutup panel ini jika Anda
suka.

●

Selain itu, kita akan menggunakan lapisan jalan yang telah disiapkan pada Modul
ini, yang mungkin sedikit lebih rinci dari OpenStreetMap. Menghapus lapisan
planet_osm_roads dan menambah Jalan_Sirahan, yang terletak di direktori
qgis/Sirahan/. Anda harus memiliki lapisan seperti berikut ini:

●

Kita akan menggunakan plugin yang sudah diinstal dengan QGIS. Klik kanan
pada toolbar untuk melihat toolbar yang diaktifkan, dan pilih “Jalur terpendek”.
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●

Jendela plugin baru akan muncul pada jendela proyek Anda yang terlihat seperti
ini:

2. Mengubah Pengaturan Plugin
●

Kita harus edit beberapa pengaturan pada plugin “Jalur terpendek” agar bekerja.
Pergi ke menu Vektor ‣ Grafik jalan ‣ Settings.

●

Pastikan bahwa “jam” dan “kilometer” telah dipilih sebagai unit.

●

“Toleransi topologi” diatur menjadi 4.

●

Pada tab “Lapisan Transportasi”, pilih Jalan_Sirahan sebagai lapisan. Lapisan
ini berisi jalan-jalan bahwa plugin akan digunakan untuk menghitung jalur.
Sisanya akan tetap sama. Ini akan terlihat seperti ini:
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●

Pada tab “Pengaturan standar”, kita harus mengisi pada “arah” dan “kecepatan”.
Pilih “Dua arah” dan 25 untuk kecepatannya (berarti 25 km/jam). Asumsi ini
bahwa lalu lintas dapat pergi di kedua arahnya dan kecepatan maksimal 25
km/jam.

●

Klik OK.
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3. Memilih Titik Awal dan Akhir
Plugin Road Graph (Grafik Jalan) menghitung jalur terpendek atau tercepat antara dua
titik, jadi kita perlu menyediakan titik awal dan titik akhir untuk jalur evakuasi. Tentu
saja jalur evakuasi harus untuk semua orang di area, tetapi kita dapat bereksperimen
dengan titik awal yang berbeda dan melihatnya apakah jalur evakuasi akan berbeda pada
area yang berbeda.
●

Pada panel Road Graph, klik pada tombol plus (+) di sebelah “Mulai” dan
kemudian klik dimana saja pada peta untuk menunjukkan titik pertama jalur
evakuasi Anda. Ini akan menjadi titik awal untuk jalur evakuasi pada saat
bencana.

●

Titik awal Anda akan ditandai dengan titik berwarna hijau dan koordinat titik
akan terekam di kotak masukan “Mulai”.

●

Sekarang kita perlu menentukan tujuan dari jalur evakuasi kita. Dimana
seseorang akan dievakuasi? Karena ini adalah contoh, kita tidak memiliki ide
yang besar dimana tempat yang tepat dijadikan daerah tujuan. Kita mungkin
menggunakan SIG untuk menentukan lokasi yang tepat, kemungkinan berada
pada dataran tinggi untuk peristiwa banjir. Contohnya, kita akan memilih daerah
tujuan di sebelah tenggara desa.

●

Klik tanda plus di sebelah “Berhenti” dan klik dimana saja pada peta. Titik tujuan
akhir akan diberi tanda dengan titik berwarna merah.

●

Anda dapat memilih “Jarak” atau “Waktu” di sebelah kriteria. Ini menentukan
apakah Road Graph akan mencari untuk jarak terpendek atau waktu tempuh
terpendek.

●

Klik “Hitung”.

●

Waktu dan jarak yang dibutuhkan untuk jalur evakuasi akan ditampilkan.
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●

Pada contoh ini, jarak jalur tercepat antara dua titik kita sekitar 2.01 kilometer
dan waktu tempuh 0.0806 jam, yaitu sekitar 5 menit. Waktu pada contoh ini
ditentukan oleh jarak dan kecepatan standar 25 km/jam. Kecepatan ini dapat
diubah, dan dapat diatur untuk jumlah yang berbeda pada setiap segmen jalan.

●

Jalur juga tergambar pada peta Anda

●

Untuk menyimpan jalur evakuasi sebagai lapisan terpisah, klik pada Expor ‣
Lapisan sementara baru, dan klik OK.

●

Anda mungkin perlu memilih CRS untuk lapisan baru. UTM zona 49s
seharusnya bekerja dengan baik.

●

Lapisan akan ditambahkan pada daftar Lapisan Anda sebagai shortest_path,
tetapi Anda tetap perlu menyimpan lapisan ini.

●

Untuk menyimpan, klik kanan pada lapisan dan klik “Simpan sebagai…”

Pada Modul ini, kita telah belajar bagaimana cara menghitung jarak terpendek antara dua
titik menggunakan plugin Road Graph. Menggunakan ini Anda dapat dengan mudah
menentukan jalur evakuasi dari berbagai area. Jalur evakuasi penting untuk rencana
kontijensi, dan mereka yang tinggal di daerah terancam dapat diajari dengan jalur tercepat
dan teraman dalam keadaan darurat.
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Modul 5
Menilai Kerusakan dan Kerugian

Tujuan Pembelajaran
●

Menjelaskan definisi kerusakan, kerugian, dan perhitungan berdasarkan data
keterpaparan dari OSM/partisipasi masyarakat terkena dampak bencana

●

Menjelaskan penilaian kerusakan dan kerugian dari BNPB dan BPBD

●

Membuat peta penilaian kerusakan dan kerugian.

●

Menghitung area kerusakan

●

Memanipulasi atribut dari fitur yang terkena dampak untuk memperoleh nilai
kerusakan untuk setiap objek.

●

Memanipulasi atribut dari fitur yang terkena dampak
kerugian nilai-nilai untuk setiap objek.

●

Mengelompokkan data atribut untuk wilayah administrasi masing-masing (dusun,
desa, kecamatan)

●

Menggabungkan data atribut untuk wilayah administrasi masing-masing (dusun,
desa, kecamatan)

●

Menyajikan penilaian kerusakan dan kerugian menggunakan diagram.

untuk memperoleh

Damage and Loss Assessment (DaLA) merupakan metode yang dirancang untuk
melihat dampak akibat bencana. Metodologi standar DaLA dikembangkan oleh Komisi
Ekonomi UN untuk Amerika Latin dan Karibia (UN-ECLAC) pada tahun 1972, dan telah
berkembang dengan berbagai macam organisasi internasional. Secara sederhana, DaLA
merupakan metodologi untuk mengukur dampak dan kerugian yang diakibatkan oleh
bencana, berdasarkan perhitungan ekonomi suatu negara dan tiap-tiap kebutuhan individu
rumah tanggan untuk menentukan kebutuhan untuk mereka pemulihan dan rencana
rekonstruksi setelah bencana.
Perhitungan Damage and Loss Assessment meliputi sebagai berikut :
●

Kerugian dihitung sebagai pengganti nilai aset fisik yang rusak total atau
sebagian
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●

Kerugian secara ekonomi yang timbul akibat adanya aset dan rusak sementara.

●

Dampak yang dihasilkan pada pasca bencana kinerja makro-ekonomi dengan
referensi khusus untuk pertumbuhan ekonomi/GDP, neraca pembayaran dan
situasi fiscal pemerintah.

Dalam Modul ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menghitung beberapa data
dasar yang digunakan dalam DaLA dan menggunakan berbagai fungsi di QGIS untuk
membuat peta dampak serta kerugian bencana.

1. Panduan Penilaian Kerusakan BPBD
BPBD telah membuat panduan untuk perhitungan dampak dan kerugian di Indonesia,
yang dimana menentukan derajat tingkat kerusakan dan dampak ekonomi dari tiap
elemen individu. Bagian dari perhitungan ini dapat dilihat di tabel berikut :
Berikut ini adalah panduan untuk Perhitungan Damage & Loss.

Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini terdapat beberapa elemen kerja. Pertama,
dampak untuk tiap jenis infrastruktur memiliki nilai yang berbeda. Untuk memberikan
kerugian ke dalam nilai materi kerugian akibat jembatan memiliki nilai kerusakan seperti
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kerugian dari rumah pribadi atau bangunan umum. Kemudian tergantung juga apakah
objek terkena dampak berat, sedang, atau ringan yang akan dikalikan dengan bobot dari
masing-masing kerugian.
Dengan menyertakan semua dampak yang terjadi akibat bencana maka akan lebih mudah
untuk menghitung jumlah kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Dalam Modul ini
akan diingatkan juga untuk menghitung nilai kerugian pada proyek Sirahan dan melihat
bagaimana menampilkannya dalam peta, berdasarkan dampak yang diterima di setiap
RW.

2. Peta Penilaian Kerusakan dan Kerugian
Kita akan membuat Peta Damage and Loss Assessment Map menggunakan data dari
Desa Sirahan yang telah kita gunakan selama ini.
●

Buka QGIS dan pastikan Anda telah memuat semua layer berikut ini dalam
proyek Anda :
○

area_terdampak_Sirahan

○

Jalan_Sirahan

○

Sungai_Sirahan

○

Batas_Desa_Sirahan

○

Bangunan_Sirahan
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Kita akan mengasumsikan bahwa semua bangunan pada layer area_terdampak_Sirahan
menderita kerugian yang berat. Mari kita membuat spatial query dari bangunan-bangunan
tersebut.
●

Pergi ke menu Vektor > Spatial Query > Spatial Query and isi seperti kotak di
bawah ini :

●

Kita sekarang telah memiliki banyak bangunan yang telah terpilih yang kita
asumsikan menderita kerusakan berat akibat bencana. Berdasarkan panduan
BNPB, kita dapat memperkirakan kerugian akibat bencana dengan dampak berat
sekitar 1,8 juta rupaih/meter persegi dan bobotnya 80%. Rumus kita dalam
menghitung kerugian adalah sebagai berikut :

Total Building area x Loss Value per m² x Multiplier factor

●

Sehingga kita akan menghitung:
Total Building Area x 1.8 million Rp. x 70%
Dengan tujuan ingin mendapatkan perhitungan dari jumlah nilai kerusakan yang
terjadi.
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●

Kita akan menggunakan alat intersect geoproses untuk menggabungkan atribut
dari layer desa dengan bangunan yang terpilih. Pilih Vektor > Peralatan
Geoprosesing > Perpotongan dan isi seperti kotak di bawah ini:

●

Simpan hasilnya sebagai Bangunan_Terdampak_perDusun.

●

Sembunyiakn bangunan yang lain sehingga tampilan peta Anda akan seperti ini :
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●

Karena kita pernah menggunakan alat intersect maka atribut tabel kita akan
termasuk atribut DUSUN di dalamnya

3. Menghitung Area Kerusakan
●

Dalam tabel atribut Bangunan_Terdampak_perDusun, klik tombol “Toggle
Editing”.

●

Lalu klik tombol “Kolom Baru” .

●

Buat kolom baru dengan nama “Damage” dengan jenis nomor desimal (Bilangan
desimal):
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●

Untuk menghitung wilayah kerusakan dari bangunan terdampak kita akan
menggunakan field calculator untuk menentukan berapa meter persegi dari setiap
bangunan. Klik pada “Kalkulator Field”.

●

Tandai kotak di sebelah tulisan “Perbarui field yang sudah ada” dan pilih
“Damage_Area” pada kotak di bawahnya.

●

Temukan “$area” di bawah Geometri dalam daftar fungsi dan klik ganda yang
akan meuncul di kotak eksperesi di bawah. Tampilannya akan seperti ini :

●

Klik OK. Anda akan melihat kolom yang diisi dengan luas wilayah dalam meter
persegi untuk tiap bangunan
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●

Klik tombol “Toggle Editing” dan pastikan Anda menyimpan editan Anda.

4. Menghitung Kerusakan dengan Plugin Group Stat
Kita akan menggunakan plugin QGIS yang disebut Group Stats untuk menghitung
keruskakan dari setiap RW di Sirahan. Anda butuh untuk tersambung dengan internet
untuk menginstall plugin ini.
●

Pergi ke menu Plugins > Mendapatkan Plugin Python.

●

Ketik “group stats” dan ketika Anda menemukan plugin, pilih dan klik “Install.”

●

Ketika sudah terinstall, ke menu Plugins > Group Stats > Group Stats

●

Dalam ‘Choose vector layer’ pilih Bangunan_Terdampak_perDusun

●

Dalam ‘Choose classification field’ isi ‘DUSUN’

●

Dalam ‘Choose field attributes’ isi ‘Damage’.

●

Klik “Calculate.” Hasil Anda akan seperti ini:
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●

Pilih semua baris dengan cara klik pada baris di atas, tekan SHIFT, dan klik pada
baris terakhir.

●

Klik “Save” dan simpan dengan nama BNG_Damages.

5. Menghitung Kerugian
Sekarang kita akan menghitung kerusakan di area terdampak dan kita akan membuat
tabel dengan data kerusakan dari setiap RW di Desa Sirahan. Kita akan menerapkan
rumus untuk menghitung kerugian.
●

Kembali ke tabel atribut Bangunan_Terdampak_perDusun

dan tambahkan

kolom baru dengan nama “Losses.”
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●

Sekali lagi, buka Kalkulator Field.

●

Periksa “Perbarui field yang sudah ada” dan pilih “Losses”

●

Di bawah kotak ekspresi, masukkan rumus sebagai berikut:
“Damage” * 1800000 * 0.7

●

Kolom baru Anda sekarang sudah terisi dengan infomasi yang dihitung dari
rumus ini dimana nilai kerugian dalam rupiah untuk setiap bangunan. Simpan
layer dan akhiri sesi edit.

6. Menghitung Kerugian dengan Plugin Group Stat
Sekarang kita akan menghitung kerugian per RW menggunakan Group Stats lagi.
●

Dalam ‘Choose vector layer’ pilih Bangunan_Terdampak_perDusun

●

Dalam ‘Choose classification field’ pilih ‘DUSUN’

●

Dalam ‘Choose field attributes’ pilih ‘Losses’.

●

Klik tombol “Calculate.”
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●

Tabel baru akan menunjukkan kerugian di setiap RW.

●

Pilih semua baris di tabel dan klik “Save”. Simpan dengan nama
BNG_Losses.

7. Join Data
Sekarang kita akan menggabungkan tabel yang telah kita buat ke atribut tabel
Batas_Desa_Sirahan dan memasukkan kolom baru ke dalam file.
●

Masukkan file BNG_Damages dan BNG_Losses kedalam QGIS menggunakan
“Tambahkan Lapisan Vektor”
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●

File tersebut akan tampil daftar layer Anda tapi tidak dalam peta Anda karena
file tersebut bukan data geografi tetapi hanya data tabel.

●

Sekarang kita akan menggunakan sebuah operasi untuk menggabungkan layer
Batas_Desa_Sirahan dengan BNG_Damage. Klik kanan pada layer
Batas_Desa_Sirahan dan pilih Properti.

●

Pergi ke tab Gabung:
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●

Klik tanda tambah dan isi kotak-kotak berikut :
○

Lapisan digabung : BNG_Damages

○

Field digabung: DUSUN

○

Field target : DUSUN

●

Klik OK.

●

Buka tabel atribut untuk Batas_Desa_Sirahan. Anda dapat melihat tabel yang
telah kita buat dengan group stats sekarang terlampir bersama dengan atribut
di setiap RW.

●

Klik toggle editing dan pilih Kalkulator Field.

●

Sekarang kita akan membuat field baru di dalam kalkulator field. Isi di atas
jendela seperti berikut ini :

●

Lalu dalam kotak ekpresi, tekan
“Sum”
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●

Klik OK.. Kolom BNG_Dmg sekarang memiliki nilai yang sama dengan nilai
kolom Sum di BNG_Damage.csv

●

Seperti nilai kerusakan untuk setiap RW telah diperoleh kita dapat menghapus
gabungannya. Klik kanan Batas_Desa_Sirahan, pilih properti, pergi ke tab
Gabung, dan klik tombol kurang (minus).

●

Sekarang klik tombol tambah, tapi kali ini gaubung BNG_Losses dengan cara
yang sama seperti sebelumnya :
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●

Buka tabel atribut untuk Batas_Desa_Sirahan, klik toggle editing dan buka
Kalkulator Field. Isi seperti di bawah ini:
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●

Klik Ok dan simpan layer.

●

Sekarang kita telah menghitung nilai kerugian dan menyimpannya di kolom
baru, kita dapat menghapus join yang tadi kita buat dengan BNG_Losses.

●

Tabel atribut akan terlihat seperti ini :
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8. Membuat Diagram
Sekarang kita akan mempresentasikan kerusakan dan kerugian ini
grafik di QGIS.

dalam bentuk

●

Liat properti layer Batas_Desa_Sirahan dan ke tab Tumpang susun.

●

Tandai kotak di sebelah “Diagram tampilan”.

●

Pastikan “Grafik pie” terpilih.

●

Pilih BNG_Dmg di sebelah “Atribut” dan klik Tambah.

●

Kotak yang di bawah akan terbaca “Penskalaan secara linear” dan
“BNG_Dmg.”

●

Klik “Cari nilai maksimum.”

●

Dalam kotak ukuran masukkan “500.”
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●

Peta hasil Anda akan terlihat seperti ini:

Ukuran dari setiap lingkaran menunujukkan nilai kerugian di tiap RW. Semakin besar
ukuran lingkaran maka semakin tinggi kerugian yang dialami. Membuat peta dengan
grafik seperti ini merupakan salah satu cara efektif untuk memberitahukan dampak yang
ditimbulkan akibat bencana di suatu daerah.
Dalam Modul ini kita telah belajar tentang metodologi untuk menghitung kerugian dan
kita telah belajar bagaimana untuk menghitungnya di QGIS. Kita juga mempelajari
bagaimana mengekspor tabel, menggabungkannya dengan shapefile, dan memasukkan
grafik ke dalam peta.
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