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KATA PENGANTAR

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan 
Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 
mengamanatkan tentang pentingnya penyediaan informasi dan update 
situasi ketahanan pangan dan gizi untuk keperluan evaluasi dan 
perencanaan program.

Berkaitan dengan hat tersebut, Badan Ketahanan Pangan 
mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /Food Security 
and Vulnerability Atlas (FSVA). FSVA menyediakan informasi bagi 
pengambil keputusan sebagai salah satu dasar dalam menyusun 
perencanaan program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi serta 
upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan. Penyusunan 
FSVA Kabupaten merupakan upaya untuk mempertajam analisis FSVA 
Nasional dan Provinsi sehingga permasalahan dan tantangan yang 
menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan stunting dapat 
dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif, 
dan efisien.

Panduan Penyusunan FSVA Tingkat Kabupaten disusun untuk 
mempermudah para petugas di daerah dalam memahami dan 
mengimplementasikan konsep dan aplikasi penyusunan FSVA. Panduan ini 
dilengkapi dengan tiga modul. Modul I berisi tentang penjelasan indikator 
FSVA, Modul II berisi tentang analisis FSVA, dan Modul III berisi tentang 
pemetaan dengan menggunakan Software Quantum-GIS.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten dapat dilakukan berbagai 
penyesuaian agar peta yang dihasilkan lebih mencerminkan kondisi aktual 
dan solusi program serta lokus intervensi akan tepat sasaran.

Jakarta, Mareü2020

Kepala Badan ketahanan Pangan

Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng.^,
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II..  PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 

11..11..      LLAATTAARR  BBEELLAAKKAANNGG  

 

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan 

Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 

mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan 

Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan 

untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga 

pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan 

kerawanan pangan dan gizi. 

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk 

memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan 

program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih 

memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi 

dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka 

upaya perlindungan/penghindaran  dari  krisis  pangan  dan  gizi  baik  jangka 

pendek, menengah maupun panjang.  

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan 

komprehensif, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food 

Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat 

digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional, 

FSVA disusun sejak tahun 2002 melalui kerja sama dengan World Food 

Programme (WFP). Pada tahun 2005, kerjasama tersebut menghasilkan Peta 

Kerawanan Pangan/Food Insecurity Atlas (FIA). Pada tahun 2009, 2015, 2018, 

dan 2019, disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.  

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional, disusun pula FSVA Provinsi 

dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis 

sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi 

secara cepat berdasarkan cakupan wilayahnya. FSVA kabupaten telah disusun 

sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir 

perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka 

dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten sejak tahun 2019.  
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FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk 

secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, sehingga 

program dari berbagai sektor, seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia 

dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dapat memberikan 

dampak yang lebih baik terhadap penghidupan serta ketahanan pangan dan 

gizi masyarakat di tingkat desa. 

Untuk memudahkan petugas di daerah dalam pelaksanaan penyusunan FSVA 

Kabupaten, maka disusunlah Buku Panduan. Buku ini selain memberikan 

arahan teknis juga memberikan latar belakang pemilihan indikator dan 

metodologi analisis ketahanan pangan wilayah dengan memperhatikan 

ketersediaan data di tingkat desa. 

11..22..      KKEERRAANNGGKKAA  KKOONNSSEEPP  KKEETTAAHHAANNAANN  PPAANNGGAANN  DDAANN  GGIIZZII  

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai 

kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang 

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, 

aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Kerangka konseptual ketahanan pangan dalam penyusunan FSVA 2020 

dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: ketersediaan pangan, akses 

pangan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan 

di dalam keseluruhan pilar tersebut. Ketersediaan pangan adalah kondisi 

tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta 

pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila 

kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan 

dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat 

masyarakat. 

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh 

cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber 

seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman 

dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak 

dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara 

fisik, ekonomi atau sosial, mengakses  jumlah dan keragaman makanan yang 

cukup. 
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Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah 

tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat 

gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan 

penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi 

kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan 

kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai 

dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan 

status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar 

dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi 

dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy 

untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga. 

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi 

 

Sumber: Dimodifikasi dari the Lancet, 2013: Executive Summary of the Lancet Maternal 

and Child Nutrition Series  

Kinerja dari masing-masing pilar tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan 

pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (food 

utilization) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga.  

Apabila salah satu atau lebih, dari ke tiga pilar tersebut tidak berfungsi dengan 

baik, maka akan berdampak pada status gizi dan kesehatan. Dampak gizi dan 
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kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, 

pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap 

dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit 

yang lebih luas. 

 

11..33..      TTUUJJUUAANN    

Panduan FSVA Kabupaten ini disusun dengan tujuan: 

1. Memberikan acuan bagi petugas di daerah dalam penyusunan FSVA 

Kabupaten; dan 

2. Meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan analisis 

ketahanan pangan wilayah. 
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IIII..  MMEETTOODDOOLLOOGGII    
 

22..11..      IINNDDIIKKAATTOORR    

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang 

memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan 

pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan beberapa indikator 

ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu 

ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara 

individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan 

pangan bergizi, tersebar di dalam tiga kelompok tersebut. 

Kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat nasional, provinsi maupun 

kabupaten memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga tidak semua 

indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan 

kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan 

indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) Hasil review terhadap pemetaan 

wilayah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) Tingkat 

sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) 

Keterwakilan  pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) Ketersediaan data di 

seluruh desa. Dengan pertimbangan tersebut, maka indikator yang digunakan 

dalam FSVA Kabupaten sebanyak enam indikator yang mencerminkan tiga 

aspek ketahanan pangan (Tabel 2.1.) 

Tabel 2.1. Indikator FSVA Kabupaten  

Indikator Definisi Sumber Data 

A. Aspek Ketersediaan Pangan 

Rasio luas baku lahan 
sawah terhadap luas 

wilayah desa 

Luas baku lahan sawah 
dibandingkan dengan luas 

wilayah desa 

• Pusat Data dan 
Informasi, Kementan 
2018/2019 

• Dinas Pertanian 
• Luas wilayah desa, BPS 

• Dinas Kependudukan 

Rasio jumlah sarana dan 
prasarana penyedia 

pangan terhadap jumlah 
rumah tangga 

Jumlah sarana dan 
prasarana penyedia 

pangan (pasar, 
minimarket, toko, warung, 
restoran, dll) 

dibandingkan dengan 
jumlah rumah tangga di 

desa 

• Potensi Desa (Podes) 
2019, BPS 

• Dinas Perdagangan 
• Jumlah Rumah Tangga 

2019 dari Proyeksi 

Sensus Penduduk (SP) 
2010 

• Dinas Kependudukan 
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Indikator Definisi Sumber Data 

B.  Aspek Akses terhadap Pangan 

Rasio jumlah penduduk 
dengan tingkat 

kesejahteraan terendah 
terhadap jumlah penduduk 

desa 

Jumlah penduduk dengan 
status kesejahteraan 

terendah (penduduk 
dengan tingkat 

kesejahteraan pada Desil 
1) dibandingkan dengan 
jumlah penduduk desa 

• Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial, 
Kemensos 2019 

• Dinas Sosial 
• Jumlah Rumah Tangga 

2019 dari Proyeksi SP 

2010 

• Dinas Kependudukan 

Desa yang tidak memiliki  
akses penghubung  
memadai melalui darat, air 

atau udara 

Desa yang tidak memiliki 
akses penghubung 
memadai dengan kriteria: 

(1) Desa dengan sarana 
transportasi darat tidak 
dapat dilalui sepanjang 

tahun; atau  (2) Desa 
dengan sarana 

transportasi air atau udara 
namun tidak tersedia 
angkutan umum. 

• Potensi Desa (Podes) 
2019, BPS 

• Dinas Perhubungan 
 

C.  Aspek Pemanfaatan Pangan 

Rasio jumlah rumah 
tangga tanpa akses air 

bersih terhadap jumlah 
rumah tangga 

Jumlah rumah tangga 
Desil 1 s/d 4 dengan 

sumber air bersih tidak 
terlindung dibandingkan 

dengan jumlah rumah 
tangga di desa 
 

• Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial, 
Kemensos 2019 

• Dinas Kesehatan 
• Dinas Sosial 

• Jumlah rumah tangga 
2019 dari Proyeksi SP 

2010 

• Dinas Kependudukan 

Rasio jumlah penduduk 

desa per tenaga kesehatan 
terhadap kepadatan 

penduduk 

Jumlah penduduk desa 

per tenaga kesehatan 
yang terdiri dari: 1) 

Dokter umum/spesialis; 2) 
Dokter gigi; 3) Bidan; dan 
4) Tenaga kesehatan 

lainnya (perawat, tenaga 
kesehatan masyarakat, 

tenaga gizi, 
apoteker/asisten 
apoteker) dibandingkan 

dengan kepadatan 
penduduk. 

• Potensi Desa 2018/2019, 
BPS 

• Dinas Kesehatan, 2019 
• Jumlah penduduk 

2018/2019 dari Proyeksi 

SP 2010 

• Dinas Kependudukan, 
2019 
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22..22..      PPEENNEENNTTUUAANN  RRAANNGGEE  IINNDDIIKKAATTOORR  IINNDDIIVVIIDDUU  

Penentuan range/cut off point indikator individu menggunakan pendekatan 

sebaran data empiris pada masing-masing kabupaten. Indikator individu dibagi 

menjadi enam prioritas, kecuali indikator desa yang tidak memiliki akses 

penghubung yang memadai menggunakan empat prioritas sesuai kategori yang 

terdapat pada data Podes.  

22..33..      AANNAALLIISSIISS  KKOOMMPPOOSSIITT  

Pendekatan metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan 

menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk 

menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing 

aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA 

mengacu pada metode yang dikembangkan oleh The Economist Intelligence 

Unit (EIU) dalam penyusunan Global Food Security Index (EIU 2016 dan 2017). 

Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan 

indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk 

membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.  

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut: 

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to 

scale (0 – 100) 

2. Menghitung skor komposit desa dengan cara menjumlahkan hasil perkalian 

antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot 

indikator, dengan rumus: 

 

…………………………………………………………….…………...… (1) 

 

Dimana: 

Yj  : Skor komposit desa ke-j 

ai  : Bobot masing-masing indikator ke-i 

Xij  : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada desa ke-j 

i  : Indikator ke 1, 2, …, 6 

j  : Desa ke 1, 2, …dst 
 

Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan pendekatan proporsional  

(Tabel 2.2). Khusus untuk analisis wilayah kelurahan hanya digunakan lima 

(5) indikator. Mengingat ketersediaan pangan di perkotaan secara umum 

tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi 
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berasal dari perdagangan antar wilayah, maka pada perhitungan komposit 

wilayah kelurahan di perkotaan hanya didasarkan pada rasio jumlah sarana 

dan prasarana ekonomi. Indikator rasio luas baku lahan sawah tidak 

digunakan dalam analisis komposit wilayah kelurahan. Nilai bobot 0,33 (1/3) 

dari indikator rasio luas baku aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan 

kepada indikator rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap 

jumlah rumah tangga. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan 

signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat 

ketahanan pangan suatu wilayah. 

Tabel 2.2. Bobot Indikator FSVA  

No Indikator 
Bobot 

Desa Kelurahan 

I Aspek Ketersediaan Pangan 1/3 1/3 

1. Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah 

desa  

1/6 - 

2. Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi 

terhadap jumlah rumah tangga 

1/6 1/3 

II Aspek Akses Pangan 1/3 1/3 

3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat 
kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk 

desa 

1/6 1/6 

4. Desa yang tidak memiliki  akses penghubung  

memadai  

1/6 1/6 

III Aspek Pemanfaatan Pangan 1/3 1/3 

5 Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih 
terhadap jumlah rumah tangga desa 

1/6 1/6 

6 Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah 
penduduk desa 

1/6 1/6 

 

3. Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan 

cut off point komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing 

wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point 

komposit. Cut off point komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-

masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point 

indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100).  
 

…………………………………………………….……………...……... (2) 
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Dimana: 

Kj  : cut off point komposit ke-j 
ai  : Bobot indikator ke-i 

Cij  : Nilai standarisasi cut off point indikator ke-i komposit ke-j 
i : indikator ke 1,2,3,……….6 
j : komposit ke 1,2,3,………6 

 

Hasil perhitungan skor komposit selanjutnya diklasifikasikan kedalam enam 

prioritas berdasarkan nilai cut off point (ambang batas) komposit. Cut off point 

komposit diperoleh dari hasil perhitungan antara bobot dengan cut off point 

indikator individu. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan 

tingkat kerentanan pangan wilayah yang paling tinggi (sangat rentan), 

sedangkan prioritas 6 menunjukkan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan 

yang paling baik (sangat tahan). Dengan kata lain, wilayah prioritas 1 memiliki 

tingkat resiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah 

lainnya. Meskipun demikian, wilayah yang berada pada prioritas 1 tidak berarti 

semua penduduknya berada dalam kondisi rentan rawan pangan, sebaliknya 

wilayah pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. 
 

22..44..      PPEEMMEETTAAAANN  

Hasil analisis komposit kemudian divisualisasikan ke dalam sebuah bentuk peta. 

Selain itu, indikator individu juga akan divisualisasikan ke dalam bentuk peta 

berdasarkan range indikatornya, sehingga akan dihasilkan tujuh peta yang 

terdiri dari satu peta komposit dan enam peta indikator individu.  

Peta-peta yang dihasilkan menggunakan gradasi warna merah dan hijau. 

Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan terhadap kerawanan 

pangan dan gradasi hijau menggambarkan variasi ketahanan pangan. Warna 

yang semakin tua menunjukkan status yang lebih tinggi dari situasi ketahanan 

atau kerentanan pangan. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan software 

Quantum-Gis. 
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IIIIII..  TTAAHHAAPPAANN  PPEENNYYUUSSUUNNAANN  FFSSVVAA  

 

Tahapan-tahapan dalam penyusunan FSVA Kabupaten adalah sebagai berikut: 

1. Pembentukan Tim Penyusunan FSVA 

Tim ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang berasal dari lintas 

sektor. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten terdiri dari 

lintas sektor, antara lain: BAPPEDA, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas 

Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas 

Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 

instansi lain terkait ketahanan pangan. 

Tugas Tim Pengarah sebagai berikut: 

Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan penetapan 

indikator dan metodologi FSVA; konsolidasi, kompilasi dan analisis data 

FSVA serta bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja Tim Penyusunan 

FSVA. 

Tugas Tim Pelaksana sebagai berikut: 

a. Melakukan pertemuan penetapan metodologi dan indikator FSVA; 

b. Melakukan konsolidasi, kompilasi dan analisis data indikator FSVA; 

c. Mengolah dan menganalisis data dari indikator  ketahanan dan 

kerentanan pangan sebagai bahan penyusunan FSVA; 

d. Melakukan pertemuan koordinasi ketersediaan data yang melibatkan 

pemangku kepentingan; dan 

e. Melakukan pertemuan validasi data dan penyusunan FSVA. 

2. Pertemuan teknis 

Pertemuan teknis dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi 

dan mempercepat penyusunan FSVA. Pada pertemuan tersebut dilakukan 

sosialisasi penyusunan FSVA, review ketersediaan data serta penyiapan 

data. Peserta adalah Tim FSVA Kabupaten. 

3. Pelatihan FSVA  

Pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan menyamakan persepsi serta 

meningkatkan kapasitas aparat kabupaten dalam penyusunan FSVA 

sehingga penyusunan FSVA dapat selesai sesuai waktu yang telah 

ditentukan. Materi yang disampaikan terdiri dari: (a) Penjelasan umum 

FSVA, (b) metodologi penyusunan FSVA, (c) praktek penyusunan FSVA; (d) 

pemetaan; (e) penyusunan laporan FSVA.  
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4. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan untuk melengkapi ketersediaan data yang 

masih kurang serta sebagai informasi pembanding dalam proses validasi 

data. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang bersumber dari 

Dinas atau instansi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan data 

terkait indikator FSVA. 

5. Validasi Data 

Kegiatan validasi dilakukan untuk menyepakati data yang digunakan dalam 

penyusunan FSVA. Validasi data dilakukan oleh Tim FSVA. 

6. Analisis Data, Pemetaan dan Penyusunan Laporan FSVA 

Data yang telah disepakati oleh Tim FSVA selanjutnya dianalisis dan 

dipetakan sesuai kaidah-kaidah pemetaan FSVA. Penyusunan laporan FSVA 

dilakukan dengan menganalisis setiap indikator yang digunakan, sebaran 

daerah rentan dan tahan, faktor penyebab daerah tersebut dikategorikan 

rentan rawan pangan, serta rekomendasi kebijakan dan program 

pengentasan daerah rentan rawan pangan. 

7. Pencetakan Laporan dan Launching FSVA 

FSVA yang telah disusun selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Daerah untuk 

selanjutnya dipublikasikan dan disosialisasikan kepada stakeholder terkait. 

FSVA yang disusun dijadikan acuan bagi pengambil keputusan dalam 

perencanaan program, penentuan sasaran serta intervensi kerawanan 

pangan dan gizi. 



  

 

 

 

 

 

 

MODUL I 

PENJELASAN INDIKATOR 
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II..      AASSPPEEKK  KKEETTEERRSSEEDDIIAAAANN  PPAANNGGAANN  

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya 

pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor 

apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan 

pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan 

pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh 

pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah 

atau organisasi lainnya.   

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah 

harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh 

karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana 

penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di 

suatu wilayah. Untuk menggambarkan situasi ketersediaan pangan dalam 

penyusunan FSVA Kabupaten, maka indikator yang digunakan adalah: (1) Rasio 

luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa; dan (2) Rasio jumlah 

sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. 

 

11..11..  RRAASSIIOO  LLUUAASS  BBAAKKUU  LLAAHHAANN  SSAAWWAAHH  TTEERRHHAADDAAPP  LLUUAASS  WWIILLAAYYAAHH  

DDEESSAA  

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah 

perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Lahan 

sawah merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya 

ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status 

lahan tersebut1. Lahan sawah mencakup sawah pengairan, tadah hujan, sawah 

pasang surut, rembesan, lebak dan lain sebagainya.  

Lahan pertanian diantaranya lahan sawah memiliki nilai manfaat penggunaan 

(use value) yang didapat dari hasil kegiatan usaha tani yang dilakukan pada 

lahan tersebut2. Diantara manfaat adanya lahan sawah di suatu wilayah adalah 

tersedianya produksi pangan, khususnya padi sebagai sumber karbohidrat 

 
1 BPS (2019). (Online) dapat diakses di: https://www.bps.go.id/subject/53/tanaman-

pangan.html 
2 Sumaryo & Tahlim (2005) Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai 

Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya. Prosiding Seminar Penanganan Konversi 

Lahan dan Pencapaian Pertanian Abadi. LPPM IPB. Bogor. 

https://www.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html
https://www.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html
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utama masyarakat Indonesia. Sekitar separuh dari kebutuhan energi per orang 

per hari berasal dari sumber pangan karbohidrat yang sebagian besar dipenuhi 

dari komoditas padi.  

Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu 

indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki 

korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan 

mempengaruhi kapasitas produksi pangan3. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio 

luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan 

pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Jika daerah memiliki 

infomasi lahan pertanian lain selain sawah yang digunakan dalam menghasilkan 

pangan dapat ditambahkan pada perhitungan luas lahan.   

Sumber data:  

• Pusat Data dan Informasi, Kementan 2018/2019 

• Dinas Pertanian, 2018/2019 

• Luas wilayah desa, BPS. 

 

11..22..  RRAASSIIOO  JJUUMMLLAAHH  SSAARRAANNAA  DDAANN  PPRRAASSAARRAANNAA  PPEENNYYEEDDIIAA  PPAANNGGAANN  

TTEERRHHAADDAAPP  JJUUMMLLAAHH  RRUUMMAAHH  TTAANNGGGGAA    

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah 

tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia 

pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah 

tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan terdiri dari: (1) Pasar 

dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding); (2) Pasar 

dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding); (3) 

Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.); (4) 

Jumlah minimarket/swalayan (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual 

berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan 

mandiri, luas lantai < 400 m2); (5) Toko/warung kelontong (tempat usaha di 

bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari–hari 

secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri); (6) Toko/warung 

kelontong yang menjual bahan pangan (sembako); (7) Warung/kedai makanan 

minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak 

dikenai pajak); (8) Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan 

tetap, pembeli biasanya dikenai pajak); (9) Kelompok pertokoan (minimal 10 

toko dan mengelompok dalam satu lokasi); (10) Hotel (menyediakan jasa 

 
3 Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan 

Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan  
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akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel); dan 

(11) Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma (menyediakan akomodasi, 

penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel). 

Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat 

penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen 

pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat 

untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana 

penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan 

semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut. Indikator ini 

digunakan sebagai indikator pelengkap indikator sebelumnya karena bisa jadi 

suatu wilayah desa tidak memiliki potensi untuk memproduksi pangan sendiri, 

namun desa tersebut memiliki sarana dan prasarana penyedia pangan sehingga 

ketersediaan pangan di desa tersebut masih dapat mencukupi kebutuhan 

konsumsi masyarakat. 

Sumber data:  

• Potensi Desa 2019, BPS 

•  Dinas Perdagangan, 2019 

• Jumlah Rumah Tangga 2019 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 atau 

dari Dinas Kependudukan 2019 
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IIII..  AASSPPEEKK  KKEETTEERRJJAANNGGKKAAUUAANN  PPAANNGGAANN  

 

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan 

rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari 

produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan 

pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses 

oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: 

kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) 

Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; 

dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, 

pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA 

Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan 

hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk 

dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan 

(2) Desa yang tidak memiliki  akses penghubung  memadai melalui darat, air 

atau udara.  

 

22..11..  RRAASSIIOO  JJUUMMLLAAHH  PPEENNDDUUDDUUKK  DDEENNGGAANN  TTIINNGGKKAATT  KKEESSEEJJAAHHTTEERRAAAANN  

TTEERREENNDDAAHH  TTEERRHHAADDAAPP  JJUUMMLLAAHH  PPEENNDDUUDDUUKK  DDEESSAA  

Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap 

jumlah penduduk desa adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan 

status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada 

Desil 1) dengan jumlah penduduk desa. Penduduk dengan tingkat 

kesejahteraan pada Desil 1 merupakan penduduk yang masuk dalam 10 persen 

penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.  

Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah diasumsikan tidak memiliki 

daya beli yang memadai untuk mengakses pangan yang cukup dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi status 

kerawanan pangan4. 

Sumber data:  

• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2019 

• Dinas Sosial, 2019 

• Jumlah Rumah Tangga 2019 dari Proyeksi SP 2010 atau Dinas 

Kependudukan 2019. 
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22..22..        DDEESSAA  YYAANNGG  TTIIDDAAKK  MMEEMMIILLIIKKII    AAKKSSEESS  PPEENNGGHHUUBBUUNNGG    MMEEMMAADDAAII  

MMEELLAALLUUII  DDAARRAATT,,  AAIIRR  AATTAAUU  UUDDAARRAA  

Desa yang tidak memiliki  akses penghubung  memadai melalui darat, air atau 

udara merupakan desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai 

dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui 

sepanjang tahun; atau (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara 

namun tidak tersedia angkutan umum. 

Masyarakat yang tinggal di wilayah terisolir atau terpencil tanpa sarana 

penghubung yang memadai dapat menimbulkan “kemiskinan lokal” karena 

mereka kurang memiliki akses ke pelayanan jasa secara maksimal, termasuk 

dalam memperoleh pangan. 

Sumber data :  

• Potensi Desa (PODES) 2019, BPS 

• Dinas Pehubungan, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 FAO (2015) The causes of food insecurity in rural areas. (Online) Dapat diakses di: 

http://www.fao.org/docrep/003/x8406e/ X8406e02.htm. 
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IIIIII..  AASSPPEEKK  PPEEMMAANNFFAAAATTAANN  PPAANNGGAANN  

 

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. 

Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh 

rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara 

efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, 

pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses 

pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan 

terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, 

menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam 

penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator 

sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap 

jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga 

kesehatan terhadap kepadatan penduduk. 

 

33..11..        RRAASSIIOO  JJUUMMLLAAHH  RRUUMMAAHH  TTAANNGGGGAA  TTAANNPPAA  AAKKSSEESS  AAIIRR  BBEERRSSIIHH  

TTEERRHHAADDAAPP  JJUUMMLLAAHH  RRUUMMAAHH  TTAANNGGGGAA    

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah 

tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan 

sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air 

bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak5. 

Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka 

kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.  

Sumber data: 

• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2019 

• Dinas Kesehatan, 2019 

• Dinas Sosial, 2019 

• Jumlah rumah tangga 2019 dari Proyeksi SP 2010 

• Dinas Kependudukan, 2019. 

 
5 Permenkes 416 Tahun 1990 
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33..22..        RRAASSIIOO  JJUUMMLLAAHH  PPEENNDDUUDDUUKK  DDEESSAA  PPEERR  TTEENNAAGGAA  KKEESSEEHHAATTAANN  

TTEERRHHAADDAAPP  KKEEPPAADDAATTAANN  PPEENNDDUUDDUUKK  

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan 

penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri 

dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga 

kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, 

apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga 

kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk 

(morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya 

makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.  

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan 

penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di 

wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang 

memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat. 

Sumber data: 

• Potensi Desa 2018, BPS 
• Dinas Kesehatan 
• Jumlah penduduk 2018 dari Proyeksi SP 2010 
• Dinas Kependudukan 



  

 

 

 

 

 

 

 

MODUL II 

ANALISIS FSVA  
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I. UMUM 

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerantanan Pangan (FSVA) dibangun dari 
beberapa indikator yang terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu 

ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfatan pangan. Metode indeks 
gabungan (komposit) digunakan untuk merangkum data dari 6 indikator untuk 
desa dan 5 indikator untuk kelurahan sehingga menjadi kesimpulan umum yang 

berguna dalam pengambilan kebijakan.  

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut: 

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale 
(0 – 100) 

2. Menghitung skor komposit desa dengan cara menjumlahkan hasil perkalian 
antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot 
indikator, dengan rumus: 

𝒀(𝒋) =∑ 𝒂𝒊𝑿𝒊𝒋
𝟔

𝒊=𝟏
…………………………………………………………….…………...… (1) 

 

Dimana: 

Yj  : Skor komposit kecamatan ke-j 
ai  : Bobot masing-masing indikator ke-i 

Xij  : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada desa ke-j 
i  : Indikator ke 1, 2, …, 6 
j  : Desa ke 1, 2, …dst 
 

 

3. Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan 

cut off point komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing 
wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point 
komposit. Cut off point komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-
masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator 
individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100).  
 

𝑲(𝒋) =∑ 𝒂𝒊𝑪𝒊𝒋
𝟔

𝒊=𝟏
…………………………………………………….……………...…….. (2) 

 

Dimana: 
Kj  : cut off point komposit ke-j 

ai  : Bobot indikator ke-i 
Cij  : Nilai standarisasi cut off point indikator ke-i komposit ke-j 
i : indikator ke 1,2,3,……….6 

j : komposit ke 1,2,3,………6 
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II.LANGKAH-LANGKAH ANALISIS 

Dalam penyusunan analisis FSVA Kabupaten akan disiapkan dua form analisis, 

yaitu form analisis desa untuk wilayah Kabupaten dan form analisis kelurahan 
untuk wilayah Kota. Analisis untuk wilayah kota hanya menggunakan lima 
indikator, dan nilai pembobotan pada form analisisnya telah disesuaikan.  

2.1 Pengenalan Form Analisis FSVA Kabupaten 2020 

Form analisis FSVA ini dibuat dalam bentuk aplikasi excel sederhana yang terdiri 

dari tiga file terintegrasi yaitu: 0.Form Validasi Data & Hitung Indikator Ver.Hs2; 
1.Form Penentuan Cut off Point Individu Ver.Hs2; 2.Form Analisis FSVA Kab 2019 

Ver.Hs2; serta 3. Form Compare Desa 2020 (Wil. KAB) Baseline. 

0.Form Validasi Data & Hitung Indikator Ver.Hs2 digunakan untuk menginput 
data mentah penyusun indikator dan data pendukung sekaligus untuk mevalidasi 

data. Dengan form ini diharapkan jika ada sumber data pembanding yang lain 
bisa dimasukkan kedalam form ini. Sehingga record data bisa tersimpan dengan 

baik sebagai database. Form ini juga berfungsi untuk menghitung otomatis data 
indikator FSVA yang akan digunakan dalam tahapan selanjutnya. Tampilan form 

tersebut bisa dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Pada form ini terdapat lima sheet yaitu: 1. Indikator Ketersediaan; 2. 

Indikator Akses Pangan; 3. Indikator Pemanfaatan; 4. Data 
Pendukung; dan 5. Hitung Indikator. 
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1.Form Penentuan Cut off Point Individu Ver.Hs2 digunakan untuk 
menghitung titik-titik potong pada sebaran data pada masing-masing indikator 

individu yang dibagi menjadi enam kelas. Titik potong tersebut berada pada 
posisi titik 15%, 30%, 50%, 70%, dan 85%. 

Titik potong (cut off point) tersebut akan dijadikan dasar dalam menentukan 
batas-batas pengelompokan pada masing-masing indikator individu. Selain itu 

cut off point indikator individu yang dihasilkan akan digunakan pada tahapan 
analisis berikutnya. Gambar form bisa dilihat sebagai berikut: 

Bagian Data Indikator 

 

Bagian ini untuk mempersiapkan kembali data-data indikator yang sudah 

dihitung pada tahap sebelumnya untuk dilakukan proses pengecekan sebelum 
melanjutkan ke tahap penentuan cut off point indikator individu pada sheet-
sheet disebelah kanan. 
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Bagian Sheet Penetuan Cut Off Point Indikator 

 

Sheet ini berisi perhitungan-perhitungan untuk memperoleh cut off point 
indikator individu. Dalam perhitungannya, telah dilakukan penyamaan presepsi 

untuk indikator yang berlawanan arah yaitu indikator Rasio luas lahan dan Rasio 
Sarana Pangan. Untuk kedua indikator tersebut, semakin besar nilai rasio suatu 

wilayah menunjukkan tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut semakin 
tinggi. Sedangkan indikator lainnya semakin besar nilai rasio suatu wilayah 
menunjukkan tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut semakin tinggi. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penyamaan persepsi. 

2.Form Analisis FSVA Kab 2019 Ver.Hs2 digunakan untuk melakukan proses 

penyamaan persepsi indikator pada rasio luas lahan baku sawah dan rasio sarana 
prasarana penyedia pangan. Selain itu form ini juga digunakan untuk 

merangkum informasi cut off point indikator individu yang sudah didapatkan 
pada form sebelumnya. 

Form analisis ini merupakan form utama untuk menentukan cut off point 
indikator komposit, menghitung indeks komposit pada masing-masing wilayah 
(desa), dan mengelompokkan wilayah kedalam prioritas rentan atau tahan. 

Tampilan form analisis bisa dilihat pada gambar dibawah: 
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Bagian Data & Entry Bobot 

 

Kolom berwarna kuning merupakan kolom proses penyamaan persepsi indikator. 

 

Bagian Cut off point Individu dan Komposit 

 

Sheet ini digunakan untuk melakukan pengecekan dan penghitungan cut off 
point indikator komposit. 
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Bagian Sebaran Wilayah Berdasarkan Indeks Komposit 

 
 
Bagian ini untuk melakukan perhitungan indeks komposit pada masing-masing 

wilayah desa dengan menggunakan standarisasi dua tahap (Z-Score dan Scale). 
Selain itu cut off point indeks komposit juga terihat seperti gambar di bawah. 
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Bagian Sebaran Wilayah Berdasarkan Indikator Individu 

 

Digunakan untuk mengelompokkan suatu wilayah kedalam prioritas rentan atau 
tahan berdasarkan cut off point masing-masing indikator individu. Sehingga 

nanti akan terlihat bagaimana sebaran wilayah pada masing-masing indikator 
individu. Selain itu pada sheet tersebut juga dilengkapi prioritas komposit 

masing-masing wilayah (desa). 

Pada sheet tersebut juga dilengkapi bagian yang merupakan rangkuman cut off 
point indikator individu dan komposit sebagai dasar pengelompokan suatu 

wilayah masuk prioritas rentan atau tahan sepeti tampilan gambar berikut: 
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2.2 Simulasi Analisis Komposit FSVA Kabupaten 2020 

Simulasi Analisis Komposit FSVA Kabupaten 2020 menggunakan data dari 

Kabupaten Lebak tahun 2020.  

A. PENYUSUNAN DATA INDIKATOR 

1. Buka data latihan FSVA Lebak 2020 

Buka file Data Indikator FSVA Lebak 2020 sehingga muncul tampilan data 
seperti berikut: 

 



 

 Panduan FSVA Kabupaten – Modul II II-9 

 

 
Check lagi apakah data mentah untuk masing-masing indikator sudah terisi 

semua. Lakukan proses cleaning data dengan cara melihat distribusi data 
mentah untuk masing-masing indikator. Apabila ada suatu distribusi data yang 

tidak normal maka perlu di cek kembali dan apabila diperlukan dapat dilakukan 
penyesuaian (adjustment) data sebelum dilakukan proses lebih lanjut. 

2. Buka Folder Form Analisis FSVA Desa (KAB) Vers.Hs2 

Buka Folder Form Analisis FSVA Desa (KAB) Vers.Hs2 sehingga muncul 
tampilan file seperti berikut: 

 

 

3. Buka file 0. Form Validasi Data & Hitung Indikator Ver.Hs2 

Buka file 0. Form Validasi Data & Hitung Indikator Ver.Hs2 sehingga 

muncul tampilan file seperti berikut: 
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4. Input data indikator 

Cell warna kuning digunakan sebagai tempat menginput data. Untuk satu 

indikator, telah disediakan beberapa kolom sumber data pembanding. Kolom-
kolom tersebut dapat diisi dengan data yang tersedia di masing-masing wilayah, 

tidak semua cell warna kuning harus diisi, karena tergantung ketersediaan data 
pembanding yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Yang perlu diisi dan tidak 
boleh kosong adalah cell yang berwarna hijau, karena cell tersebut dijadikan 

dasar untuk menghubungkan dengan cell-cell yang lain. Cell berwarna hijau ini 
merupakan data indikator yang akan digunakan dalam penyusunan FSVA dan 

merupakan kesepakatan Tim FSVA Kabupaten.  
 

Dalam latihan ini, kolom kuning diisi dengan data latihan FSVA Lebak 2020 (point 
1) dan diletakkan di kolom F, sekaligus dianggap merupakan data kesepakatan 
sehingga juga diisikan didalam kolom Kesepakatan yang berwarna hijau.  
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Tampilan sheet Indikator Ketersediaan setelah terinput data. 

 
 

Tampilan sheet Indikator Akses Pangan setelah terinput data. 
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Tampilan sheet Indikator Pemanfaatan setelah terinput data. 

 

 

Tampilan sheet Indikator Data Pendukung setelah terinput data. 
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Data tingkat kepadatan penduduk akan terhitung secara otomatis apabila data 

luas wilayah dan jumlah penduduk terisi.  

 

5. Hitung data indikator 

Setelah sheet Indikator Ketersediaan, sheet Indikator Akses Pangan, sheet 
Indikator Pemanfaatan dan sheet Data Pendukung terisi, maka secara otomatis 
sheet Hitung Indikator juga akan terisi, sesuai dengan tampilan gambar di 
bawah ini.  
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Cek terlebih dahulu data-data indikator tersebut apakah cell sudah terisi semua 

apa belum. Jika ada cell yang kosong, silahkan lakukan penyesuaian data 
tersebut dengan menggunakan data indikator desa induk. 

Cell kosong atau #N/A pada sheet Hitung Indikator terjadi karena masih ada 
data-data mentah yang belum lengkap atau memang tidak tersedia datanya. 

Setelah dilakukan penyesuaian data pada cell kosong atau #N/A, lakukan Save 
pada 0. Form Validasi Data & Hitung Indikator Ver.Hs2, kemudian tutup 
Form Validasi tersebut sebelum melanjutkan langkah analisis pada Form 

berikutnya. 

 

B. PENENTUAN CUT OFF POINT INDIKATOR INDIVIDU 

6. Buka file 1. Form Penentuan Cut off Point Individu Ver.Hs2 

Buka Folder Form Analisis FSVA Desa (KAB) Vers.Hs2 sehingga muncul 
tampilan file seperti dibawah ini dan pilih 1. Form Penentuan Cut off Point 
Individu Ver.Hs2. 
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Sehingga muncul tampilan data seperti berikut: 

 

Sheet Data FSVA Kab 2019 berisikan data yang sama pada sheet Hitung 
Indikator file 0. Form Validasi Data & Hitung Indikator Ver.Hs2. 
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7. Cut off point Indikator Individu 

Cut off point indikator individu ditentukan dengan mengelompokkan data 

kedalam enam kategori titik potong, yaitu titik potong 15%, 30%, 50%, 70% 
dan 85%.  

Dalam form ini, cut off point untuk setiap indikator individu telah dihitung secara 
otomatis, termasuk dengan mempertimbangkan arah persepsi setiap indikator. 

Khusus untuk indikator akses jalan, didasarkan pada nilai kategorik pembagian 
jenis jalan yang ada. Sehingga tampilan hasil perhitungan cut off point untuk 
setiap indikator individu sebagai berikut: 

a. Tampilan indikator rasio luas lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Panduan FSVA Kabupaten – Modul II II-17 

 

b. Tampilan indikator rasio sarana pangan 

 

 

c. Tampilan indikator rasio penduduk tidak sejahtera 
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d. Tampilan indikator akses jalan 

 

 

e. Tampilan indikator rasio rumah tangga tanpa akses air bersih 
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f. Tampilan indikator rasio penduduk per tenaga kesehatan 

 

 

C. PENENTUAN CUT OFF POINT INDEKS KOMPOSIT 

8. Buka file 1. Form Penentuan Cut off Point Individu Ver.Hs2 

Buka Folder Form Analisis FSVA Desa (KAB) Vers.Hs2 sehingga muncul 

tampilan file seperti dibawah ini dan pilih 2. Form Analisis FSVA Desa 2020 
(KAB) Ver.Hs2. 
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Sehingga muncul tampilan data seperti berikut: 

 

Jika muncul tampilan seperti diatas, lakukan klik pada “Enable Content” untuk 
memulai proses selanjutnya. Setelah di klik “Enable Content” maka akan muncul 

tampilan seperti gambar dibawah ini: 
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Sheet Data 2019 & Entry Bobot berisikan data yang sama pada sheet Hitung 

Indikator file 0. Form Validasi Data & Hitung Indikator Ver.Hs2 dengan 
penambahan kolom penyamaan persepsi untuk indikator rasio luas lahan dan 

rasio sarana pangan. Sheet ini juga berisikan bobot untuk setiap indikator, yaitu 
sebesar 0,17 untuk masing-masing indikator. Nilai ini sama besar untuk setiap 

indikator karena semua indikator dianggap memiliki bobot yang sama dalam 
menentukan ketahanan dan kerentanan di wilayah kabupaten. 
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9. Perhitungan Cut Off Point Indeks Komposit 

Sheet Cut Off Individu & Komposit digunakan untuk mengecek dan melakukan 

penghitungan cut off point Indeks Komposit. 

 

Diatas adalah proses perhitungan cut off point Indikator Individu dan Indeks 
Komposit dengan standarisasi dua tahap yaitu Z-Score dan Scala (0-100). 

Cut-off point Indeks Komposit diperoleh berdasarkan hasil pengkalian antara 
bobot indikator individu FSVA dengan cut-off point indikator individu, kemudian 
hasil yang diperoleh dari masing-masing indikator individu tersebut dijumlahkan. 

 

10. Penentuan Indeks Komposit Masing-masing Desa 

Sheet Indeks Komposit berfungsi untuk menghitung Indeks Komposit pada 
masing-masing wilayah (desa) dengan mengalikan antara bobot indikator 

dengan data indikator yang sudah distandarisasi dua tahap. Setelah itu hasil 
yang diperoleh dari masing-masing indikator dijumlahkan sehingga 
menghasilkan indeks komposit. 

Setelah indeks komposit masing-masing wilayah (desa) didapatkan, maka 
langkah selanjutnya adalah mengelompokkan indeks komposit kedalam Enam 

Prioritas Komposit berdasarkan cut off point Indeks Komposit yang dihasilkan 
pada sheet sebelumnya. 

Prioritas 1 adalah desa yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih 
tinggi daripada desa dengan prioritas diatasnya. Begitu sebaliknya, Prioritas 6 
adalah desa yang cenderung lebih tahan pangan. 
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Selain itu pada sheet ini juga bisa menghasilkan peringkat, semakin tinggi Indeks 
Komposit suatu wilayah maka peringkatnya semakin baik. Sehingga dari indeks 

ini akan dihasilkan urutan kondisi wilayah dari paling tahan sampai paling rentan. 

Jika kursor digeser ke kanan maka akan terlihat cut off point Indeks Komposit 

yang digunakan sebagai dasar pengelompokan wilayah seperti pada gambar 
dibawah ini:  

 

 

11. Hasil Sebaran Prioritas Indikator Individu dan Komposit 

Sheet Perhitungan Individu menunjukkan hasil pengelompokan wilayah (desa) 
berdasarkan masing-masing indikator, sehingga muncul tampilan gambar seperti 

dibawah ini: 
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Pengelompokan Prioritas untuk indikator individu dibagi menjadi enam Prioritas 

kecuali indikator akses jalan yang dikelompokkan kedalam empat prioritas. 

Di sheet ini juga terlihat Indeks Komposit, Prioritas Komposit, dan Peringkat 

masing-masing wilayah. Sehingga hasil di sheet ini sudah merangkum semua 
hasil analisis FSVA Kabupaten. Data-data di sheet ini bisa menjadi dasar untuk 

melakukan proses selanjutnya yaitu proses pemetaan. 

 

D. PERBANDINGAN FSVA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 

FSVA merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk melihat 
perkembangan ketahanan dan kerentanan suatu wilayah. Oleh karena itu, hasil 

penyusunan FSVA yang telah dibuat biasanya akan diperbandingkan dengan 
FSVA tahun sebelumnya (sebagai baseline) untuk melihat dampak dari intervensi 

ketahanan pangan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama selang waktu 
tertentu. Adapun form yang digunakan untuk membandingkan FSVA yang telah 
dibuat dengan FSVA tahun base line adalah 3. Form Compare Desa 2020 

(Wil. KAB) Baseline 2019. Langkah-langkah penyusunan adalah sebagai 
berikut: 

12. Buka file 3. Form Compare Desa 2020 (Wil. KAB) Baseline  

Buka Folder Form Analisis FSVA Desa (KAB) Vers.Hs2 sehingga muncul 

tampilan file seperti dibawah ini dan pilih 3. Form Compare Desa 2020 (Wil. 
KAB) Baseline 2019. 
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Sehingga muncul tampilan data seperti berikut: 
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13. Mengisi Cut Off Point Indeks Komposit Tahun Baseline  

Mengisi bagian warna kuning dengan titik potong indeks komposit tahun 

baseline, sehangga Prioritas Komposit dengan nilai baru akan muncul secara 
otomatis pada kolom N. Nilai prioritas ini akan sesuai dengan kondisi tahun 

baseline. 

 

Selanjutnya hasil analisis bisa dicopy dan dipindah ke dalam template analisis. 



  

 

 

 

 

MODUL III 

PEMETAAN DENGAN 
SOFTWARE QUANTUM GIS 
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II..  MMEENNGGEENNAALL  PPRROOGGRRAAMM  QQUUAANNTTUUMM  GGIISS  ((QQGGIISS))  

 

A. Membuka Peta di QGIS 

Buka program QGIS dengan cara klik tombol Start, pilih folder QGIS 2.18, kemudian 

pilih QGIS Desktop 2.18.15. Tampilan awal QGIS sebagai berikut. 

 
 

Default tampilan QGIS menggunakan Bahasa Inggris, apabila ingin mengubah menjadi 

Bahasa Indonesia, langkah yang perlu dilakukan adalah Klik Setting > Options > 

Locale > centang/silang Override system locale > ganti US English menjadi 

Bahasa Indonesia, dan klik OK.  
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Setelah itu tutup aplikasi QGIS dan buka kembali maka tampilan QGIS telah terganti 

menjadi Bahasa Indonesia. 

 

B. Menambahkan Peta atau Data di QGIS 
Untuk menambahkan peta dan data ke dalam QGIS, maka klik Layer > Tambah 

Lapisan > Tambahkan Layer Vektor. 

 
 

Kemudian akan muncul jendela Layer Vektor. Pilih Navigasi > pilih file 

(banten_desa_2016_KABKOT_LEBAK.shp) > Open. apabila sudah terinput di 

Dataset, maka klik Open. 
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Cara lain adalah dengan memilih file yang diinginkan dari Browser Panel, kemudian 

klik dua kali pada file yang diinginkan atau klik dan tarik file ke Layers Panel.  

 
 

Maka pada Layers Panel akan muncul Peta Dasar dan Data. 
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IIII..  MMEENNGGGGAABBUUNNGGKKAANN  DDAATTAA  EEXXCCEELL  DDEENNGGAANN  PPEETTAA    

Untuk menggabungkan data pada file Excel (format: xls, xlsx, csv) dan peta QGIS ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Data Excel dan QGIS mempunyai satu nama ”field (Kolom)” yang sama sebagai 
penghubung untuk proses penggabungan tabel ini.  

2. Jumlah baris/record dan isi record pada field penghubung di Excel dan QGIS 

harus sama dan identik contohnya ‘Kode_Desa’. 

3. Kolom Excel pada baris paling atas digunakan sebagai judul kolom. Judul kolom ini 

tidak dalam kondisi “gabungan/merger dari beberapa kolom”. 

 

A. Mengubah Nama (Rename) Data Excel 

Mengingat ada keterbatasan jumlah karakter pada judul kolom yang akan digabung 

(maksimal 10 karakter setelah di gabung), maka layer ‘FSVA Lebak’ harus diubah 

namanya ke nama yang lebih pendek. 

Ubah nama data excel menjadi lebih pendek dengan cara klik kanan pada FSVA 

Lebak > Ubah nama. Ubah nama menjadi satu karakter, misal D. 
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B. Menggabungkan Data Excel dan Peta Kecamatan 
Pilih Peta Desa (banten_desa_2016_KABKOT_LEBAK) > klik kanan > Properti. 

Setelah muncul jendela Properti, pilih Gabung > pilih tanda  maka akan muncul 

jendela Tambah penggabungan vektor. 

 
 

Pada lapisan yang digabungkan pilih D. Kemudian pada field yang 

digabungkan pilih Kode Desa, pada field target pilih IDDESA. Kemudian klik 

OK. 
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Setelah itu, klik OK. 

 
 

 

Kemudian, periksa apakah penggabungan sudah sesuai dengan cara klik kanan pada 

Peta Desa > Buka Tabel Atribut. 
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Apabila sudah tergabung, data akan menjadi seperti gambar di bawah. Kolom yang 

diawali dengan D adalah data yang berasal dari data excel. 

 
 

 

C. Menyimpan File Hasil Penggabungan 
Simpan file hasil penggabungan dengan cara pilih Peta Desa > klik kanan > 

Simpan sebagai.  

Setelah muncul jendela simpan, beri nama file (FSVA Lebak join) > Navigasi > 

pilih folder untuk menyimpan file > Save. Kemudian pilih OK. 
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Setelah file hasil join disimpan, maka layer D dan Peta Kecamatan dapat dihapus 

dengan cara: pilih D > klik kanan > Buang dan pilih 

banten_desa_2016_KABKOT_LEBAK > klik kanan > Buang. 
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IIIIII..  MMEEMMBBUUAATT  PPEETTAA  TTEEMMAATTIIKK  

 

A. Pemberian Warna Sesuai Prioritas 

Pilih peta FSVA Lebak Join > klik kanan > Properti. Kemudian pilih Style > klik 

Single symbol > pilih Dikategorikan. 

 
 

Pada Kolom, klik tanda panah ke bawah dan pilih D_PRIO KOM. Yang dimaksud 

dengan D_PRIO KOM adalah Prioritas Komposit. Judul ini sama dengan yang ada 

pada data sebelumnya. 
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Untuk menambahkan warna, klik tanda  sebanyak 6 kali (sesuai dengan 

banyaknya Prioritas), hingga muncul enam kotak warna pada bagian Simbol.  

Kemudian klik dua kali di bawah Nilai, ketik 1, dan klik dua kali di bawah 

Legenda, ketik Prioritas 1. Hal ini dilakukan sampai dengan Prioritas 6. 

 
 

Untuk mengganti warna sesuai dengan pedoman, klik dua kali pada kotak warna 

pertama, kemudian klik pada Warna. Ganti angka pada R, G, dan B sesuai dengan 

Tabel di bawah. Misal untuk Prioritas 1 maka warna yang digunakan adalah merah 

tua dengan kode R 110, G 31, dan B 31. Kemudian klik OK. 

Hal ini dilakukan sampai dengan Prioritas 6. 
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Untuk pewarnaan di kelas lainnya menggunakan pola warna RGB sebagai berikut: 

Prioritas Red Green Blue 

Prioritas 1 (#6e1f1f) 110 31 31 

Prioritas 2 (#e85961) 232 89 97 

Prioritas 3 (#f4a1a7) 244 161 167 

Prioritas 4 (#c9e077) 201 224 119 

Prioritas 5 (#94c945) 148 201 69 

Prioritas 6 (#3b703b) 59 112 59 

 

Untuk mempermudah, kita dapat menyimpan warna yang digunakan dengan cara 

klik Simpan > namai simbol dengan P1 – P6 > klik OK. Kemudian klik OK. 

 
 

Setelah keenam kategori telah mengikuti kaidah warna di atas, klik OK. 
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Hasil yang ditampilkan sebagai berikut: 

 
 

 

B. Pemberian Batas dan Nama Kabupaten 
Untuk memberikan batas kabupaten, pilih file Peta Kecamatan (INDO_KEC_2016-

Banten.shp). 
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Ganti warna Peta Kabupaten menjadi transparan dengan cara pilih 

INDO_KEC_2016-Banten > klik kanan > Properti. 

 
 

Kemudian pilih Style > Single symbol > Fill > Pengisian sederhana. Kemudian 

pada bagian Fill di bawah, klik tanda panah ke bawah, pilih Transparent fill. 

Untuk membedakan garis batas kecamatan dan kabupaten, ganti lebar garis tepi 

dari 0,2600 menjadi lebih tebal (misal 0,700) > klik Apply. 
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Untuk memunculkan nama kecamatan, pilih Label > klik No label > pilih Show 

label for this layer. Kemudian pada Label with, ganti dengan KECAMATAN.  

Setelah itu, untuk memperjelas tulisan pilih Penyangga > centang/silang Gambar 

penyangga teks > OK. 

 
 

Setelah itu, ganti nama INDO_KEC_2016-Banten.shp menjadi Batas 

Kecamatan, dan FSVA Lebak Join menjadi Komposit Lebak. 
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IIVV..  MMEEMMBBUUAATT  LLAAYYOOUUTT  PPEETTAA  

  

Untuk membuat layout peta, pilih Project > New Print Composer. Setelah muncul 

jendela Judul Komposer, beri judul (Peta Lebak) > klik OK. 

 
  

A. Menambahkan Peta 
Untuk menambahkan peta, pilih Layout > Add Map. Kemudian buat kotak pada 

halaman yang tersedia.  

Apabila peta terlalu besar atau kecil, dapat disesuaikan dengan mengubah Skala. 

Kemudian klik  untuk menggeser peta agar dapat disesuaikan.  
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Scroll ke bawah, kemudian pilih Raster-Raster, klik tanda  > ganti jenis grid 

menjadi Frame and annotations only > ganti Interval pada X dan Y dengan 

menyesuaikan peta masing-masing provinsi (misal X 0.2 dan Y 0.2). 

Kemudian scroll ke bawah dan centang Gambar koordinat. Pada bagian Kiri dan 

Kanan, ganti Horizontal menjadi Vertical ascending. 

Lalu scroll ke bawah dan pilih Frame. 
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B. Menambahkan Tulisan (Judul)  
Untuk menambahkan judul (atau tulisan), pilih Layout > Add Label. Kemudian buat 

kotak pada halaman yang tersedia di atas gambar peta. Untuk mengganti tulisan, 

ganti di Properti utama. 
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Huruf yang digunakan dapat diganti dengan pilih Huruf, kemudian sesuaikan huruf 

yang diinginkan, misal Font Arial, Font style Bold, dan Size 14. Kemudian klik OK.  

Untuk menyesuaikan tulisan agar berada di tengah kotak, pada Sejajar horizontal 

dan Sejajar vertical pilih Tengah. 

Untuk memberi frame pada kotak judul, centang/silang Frame. 
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C. Menambahkan Gambar  

Untuk menambahkan gambar, pilih Layout > Add Image. Gambar yang perlu 

ditambahkan adalah gambar Logo BKP, Logo Provinsi, dan gambar arah mata angin.  

Buat kotak pada halaman yang tersedia pada kotak judul,kemudian pada Properti 

item pilih tanda .  

Pilih gambar yang diinginkan (Logo BKP) > klik Open. 
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D. Menambahkan Bentuk 
Pada sisi yang masih kosong di sebelah kanan peta, dapat ditambahkan kotak dan diisi 

dengan arah mata angin, legenda, dan informasi lain yang dibutuhkan, seperti sumber 

data.  

Untuk membuat kotak, pilih Layout > Add shape > Tambahkan persegi Panjang 

> buat persegi Panjang pada bagian yang kosong. 

 
  

  

E. Menambahkan Legenda  

Untuk menambahkan Legenda, pilih Layout > Add Legend > klik dua kali pada 

bagian yang kosong di sebelah kanan. 
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Kemudian tambahkan gambar arah mata angin dengan cara pilih Layout > Add 

Image (dengan langkah seperti bagian C. Menambahkan Gambar). 

Untuk informasi lain juga dapat ditambahkan, seperti sumber data dan penyusun peta, 

dengan cara pilih Layout > Add Label (dengan langkah seperti bagian B. 

Menambahkan Tulisan). Sumber data dapat menyesuaikan data yang digunakan. 

 
  

  

F. Menambahkan Garis Skala (Scalebar)  

Untuk menambahkan skala/scalebar, pilih Layout > Add Scalebar. 
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Kemudian klik dua kali pada bagian bawah peta. Atur scalebar dengan memilih pada 

Style > ganti Kotak tunggal dengan Kotak ganda. 

Atur satuan, pilih Scale with: Meter > Label unit analysis: 1000 > Label for 

width: km. 

Atur banyaknya segmen, kiri 1 dan kanan 3. 

  

  

G. Menyimpan Sebagai Gambar 

Untuk menyimpan sebagai gambar, pilih Composer > Export as Image. 

Setelah muncul jendela Save composition as, pilih folder yang dikehendaki untuk 

menyimpan file gambar > beri nama gambar (Peta Komposit Lebak) > Save as 

type (PNG format/JPEG format/format lain) > klik Save.  

Setelah muncul jendela Image export options, dapat diatur Resolusi ekspor yang 

diinginkan > klik Save. 
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H. Menyimpan Project  

Simpan project dengan cara pilih Composer > Simpan Proyek. 

Setelah muncul jendela Simpan, pilih folder yang dikehendaki untuk menyimpan file 

> beri nama file (Peta Komposit Lebak) > Save.  
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VV..  IINNSSTTAALLAASSII  SSOOFFTTWWAARREE  QQUUAANNTTUUMM  GGIISS  ((GGIISS))  

Sebelum memulai proses instalasi software QGIS, maka perlu dilakukan pengecekan 

terhadap versi Windows yang terdapat pada computer anda (64 bit atau 32 bit) dengan 
cara sebagai berikut: 

1. Klik tombol Start dan pilih ‘Control Panel’ kemudian klik ‘System’ seperti 
tampilan berikut ini: 

 

 

2. Informasi terkait versi Windows terdapat di dalam baris ‘System type’. Pada 
contoh berikut maka versi Windows nya adalah 64-bit.  

 

 

Langkah-langkah instalasi software QGIS di bawah ini mengasumsikan Anda bekerja 

dengan Sistem Operasi Windows. Installer QGIS disediakan di folder 
‘C:\01_Pelatihan_FSVA\Sofware’. Terdapat 2 versi installer di dalam folder ini 

yaitu untuk windows versi 64 bit (QGIS-OSGeo4W-2.18.15-1-Setup-x86_64bit.exe) 
dan untuk Windows versi 32 bit (QGIS-OSGeo4W-2.18.15-1-Setup-x86_32bit.exe). 

Berikut adalah langkah-langkah instalasi software QGIS: 

1. Klik 2 kali pada file installer yang terdapat di folder 
‘C:\01_Pelatihan_FSVA\Sofware’. Pada contoh berikut kita akan menggunakan 

installer yang versi 64 bit (disamakan dengan versi Windows dari computer). 

2. Klik tombol ‘Next’ kemudian klik tombol ‘I Agree’ seperti dibawah ini: 

1 

2 

3 
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3. Untuk folder instalasi (Destination folder) default-nya berada di folder ‘C:\Program 
Files\QGIS 2.18’ sehingga tidak perlu merubah lokasi folder tersebut. Klik tombol 

‘Next’. 

 

4. Untuk pilihan komponen (Choose component) hanya pilihan QGIS saja yang di 
centrang kemudian klik tombol ‘Install’. Sehingga proses instalasi software akan 

segera berjalan dengan otomatis. 

 

5. Setelah proses instalasi selesai akan muncul tampil berikut, klik tombol ‘Finish’ 
untuk mengakhiri proses instalasi. Sebaiknya lakukan proses ‘Restart’ pada 
computer Anda sebelum menjalankan software QGIS. 

 

1 2 

3 

4 

5 
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6. Setelah computer di restart maka software QGIS siap untuk digunakan. Untuk 

mengakses software QGIS dilakukan dengan mengklik tombol ‘Start’ kemudian 
pilih ‘All Programs> QGIS 2.18>QGIS Dekstop 2.18.15’.  

7. Untuk memudahkan pencarian software QGIS maka dapat dibuat shortcut dari 
software QGIS tersebut dengan cara klik kanan pada ‘QGIS Dekstop 2.18.15’ lalu 
klik ‘Send to’ > ‘Desktop (create shortcut)’. 

 
 

  

6 

1 

2 
3 
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