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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 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.

Dalam rangka mengevaluasi pencapaian target pembangunan ketahanan pangan dan 
gizi terutama dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan, maka disusun Peta 
Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) 
yang di-update setiap tahun pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa di seluruh 
Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan 
pembangunan, pada tahun 2020 dilakukan pemutakhiran FSVA. Pemutakhiran ini 
dilakukan agar kondisi ketahanan dan gizi di tingkat wilayah dapat digambarkan 
secara lebih akurat. Pemutakhiran dilakukan melalui updating data dan metode 
komposit yang dituangkan dalam Panduan Penyusunan FSVA 2020. Panduan FSVA 
2020 dilengkapi dengan tiga modul. Modul I berisi tentang penjelasan indikator FSVA, 
Modul II berisi tentang analisis FSVA, dan Modul III berisi tentang pemetaan 
menggunakan Software Quantum-Gis.

Panduan Penyusunan FSVA 2020 ini sebagai acuan bagi Aparat Daerah untuk 
memahami dan mengimplementasikan konsep dan aplikasi penyusunan peta. 
Berbagai penyesuaian dapat dilaksanakan di tingkat lapangan, agar FSVA yang 
dihasilkan lebih mencerminkan kondisi aktual di masing-masing wilayah.

Jakarta, Mafret 2020 

Kepala B^Jan 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 pembuat 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, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food 
Security and Vulnerability Atlas-FSVA sebagai instrumen untuk monitoring 
ketahanan pangan wilayah. 

Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan World 
Food Programme (WFP). Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta 

Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas - FIA) pada tahun 2005. 
Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan 
Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA), selanjutnya 

sejak tahun 2018 FSVA di-update setiap tahun. 

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun FSVA Provinsi dengan 

analisis sampai tingkat kecamatan. Dengan demikian, permasalahan pangan 
dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. 

FSVA diharapkan dapat menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan 
untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana 
investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia 

dan infrastuktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan 
dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi 

masyarakat. 
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11..22  TTuujjuuaann  

Panduan FSVA Provinsi ini disusun dengan tujuan: 

1. Memberikan panduan bagi petugas pemerintah daerah dalam menyusun 
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA); 

2. Meningkatkan kemampuan petugas pemerintah daerah dalam melakukan 
analisis ketahanan pangan wilayah. 

 

11..33  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. 

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. 
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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 

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. 
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IIII..    MMEETTOODDOOLLOOGGII  

 

Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dapat digolongkan ke dalam 
dua komponen: Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Kronis, yang 

mencerminkan aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta 
pemanfaatan pangan (9 indikator). Kerentanan terhadap Kerawanan 
Pangan Transien, dicerminkan melalui indikator kerentanan terhadap 

bencana alam dan bencana lainnya (3 indikator).  
 

22..11..  IInnddiikkaattoorr    

Indikator yang digunakan dalam FSVA Provinsi terdiri dari 9 (sembilan) 
indikator kronis dan tiga indikator transien. Data yang digunakan dalam 

penyusunan FSVA Provinsi dapat disesuaikan dengan ketersediaan data dan 
kesepakatan Tim FSVA Provinsi.  
 

Tabel 2.1. Indikator FSVA Provinsi 2020 

Indikator Definisi Sumber Data 

I.  Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dan Gizi Kronis  

A. Aspek Ketersediaan Pangan 

1.  Rasio konsumsi normatif 

per kapita terhadap 
ketersediaan bersih “beras 

+ jagung + ubi jalar + ubi 
kayu” 

Rasio konsumsi normatif per 

kapita terhadap ketersediaan 
bersih serealia (padi, jagung, 

ubi kayu dan ubi jalar). 
Konsumsi normatif serealia 
adalah 300 gram/kapita/hari.  

− Dinas Pertanian 
Provinsi  

− Badan Pusat 
Statistik (Angka 

Tetap 2019) 

B.  Aspek Akses terhadap Pangan 

2.  Persentase penduduk yang 

hidup di bawah Garis 
Kemiskinan 

 

 

Garis kemiskinan adalah nilai 

rupiah pengeluaran per kapita 
setiap bulan untuk memenuhi 
standar minimum kebutuhan-

kebutuhan konsumsi pangan 
dan non pangan yang 
dibutuhkan oleh seorang 

individu untuk hidup secara 
layak.  

− SUSENAS 
(Survei Sosial 
Ekonomi 

Nasional, BPS 
(Small Area 
Estimation – SAE 
2019) 

− Dinas Sosial 
Provinsi, 2019 

− BAPPEDA 
Provinsi, 2019 

3. Persentase rumah tangga 
dengan proporsi 

pengeluaran untuk pangan 
lebih dari 65 persen 
terhadap total pengeluaran 

Persentase rumah tangga 
dengan proporsi pengeluaran 

untuk makanan lebih dari 65% 
dibandingkan dengan total 
pengeluaran rumah tangga 

(makanan dan non makanan). 

− SUSENAS, BPS 
(SAE, 2019) 
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Indikator Definisi Sumber Data 

4. Persentase rumah tangga 

tanpa akses listrik 

 

Persentase rumah tangga 

yang tidak memiliki akses 
terhadap listrik dari PLN 

dan/atau non PLN, misalnya 
generator.  

− SUSENAS, BPS 
(SAE, 2019) 

− Dinas ESDM, 
2019 

− Dinas Sosial, 
2019 

C.  Aspek Pemanfaatan Pangan 

5. Rata-rata lama sekolah 

perempuan diatas 5 tahun 

Jumlah tahun yang digunakan 

oleh penduduk perempuan 
berusia 15 tahun ke atas 

dalam menjalani pendidikan 
formal. 

− SUSENAS, BPS  
(SAE, 2019) 

− Dinas 
Pendidikan 
Provinsi, 2019 

6. Persentase rumah tangga 

tanpa akses ke air bersih 

Persentase rumah tangga 

yang tidak memiliki akses ke 
air minum yang berasal dari 
leding meteran, leding eceran, 

sumur bor/pompa, sumur 
terlindung, mata air terlindung 

dan air hujan (tidak termasuk 
air kemasan) dengan 
memperhatikan jarak ke 

jamban minimal 10 m. 

− SUSENAS, BPS 
(SAE, 2019) 

− BAPPEDA 
Provinsi, 2019 

− Dinas Kesehatan 
Provinsi, 2019 
 

7. Rasio jumlah penduduk per 

tenaga kesehatan terhadap 
kepadatan penduduk 

 

Total jumlah penduduk per 

jumlah tenaga kesehatan 
(dokter umum, dokter 
spesialis, dokter gigi, bidan, 

tenaga kesehatan masyarakat, 
tenaga gizi, tenaga keterapian 
fisik, dan tenaga keteknisian 

medis) dibandingkan dengan 
kepadatan penduduk. 

− Profil Tenaga 
Kesehatan 2019, 
Dinas Kesehatan 

8. Persentase balita dengan 
tinggi badan di bawah 
standar (stunting) 

Anak di bawah lima tahun 
yang tinggi badannya kurang 
dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) 

dengan indeks tinggi badan 
menurut umur (TB/U) dari 

referensi khusus untuk tinggi 
badan terhadap usia dan jenis 
kelamin (Standar WHO, 2005). 

− Data status gizi 
2019, Dinas 
Kesehatan 

9. Persentase angka kesakitan 

 

Angka kesakitan/morbiditas/ 
persentase penduduk yang 

mempunyai keluhan 
kesehatan. Keluhan kesehatan 
adalah gangguan terhadap 

kondisi fisik maupun jiwa, 

− SUSENAS, BPS 
(SAE, 2019) 

− Dinas Kesehatan 
Provinsi, 2019 
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Indikator Definisi Sumber Data 

termasuk karena kecelakaan, 

atau hal lain yang 
menyebabkan terganggunya 

kegiatan sehari-hari.  

II. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien 

1.  Bencana alam yang terkait 

iklim 

Bencana alam yang terkait 

iklim dan perkiraan 
dampaknya terhadap 
ketahanan pangan. 

Badan 

Penanggulangan 
Bencana Daerah 
(BPBD), 2019 

2. Variabilitas curah hujan Perubahan curah hujan 
bulanan yang disebabkan oleh 

perubahan suhu permukaan 
laut sebesar 1 derajat celcius. 

Badan Meteorologi 
dan Geofisika 

(BMKG), 2019 

 

3. Kehilangan produksi Rata-rata hilangnya produksi 

tanaman pangan akibat banjir, 
kekeringan dan organisasi 

pengganggu tanaman (OPT). 

Dinas Pertanian, 

2019 

 

22..22..  PPeenneennttuuaann  RRaannggee  IInnddiikkaattoorr    

Penentuan jumlah range indikator individu menggunakan metode sebaran 

empiris atau mengikuti pengelompokkan yang sudah ditetapkan aturan 
nasional atau internasional yang berlaku. Penetapan range delapan indikator 
mengikuti pola sebaran empiris. Satu indikator yaitu presentase balita stunting 
mengikuti aturan World Health Organization (WHO). Klasifikasi penentuan 
range indikator tercantum pada Tabel 2.2. 
 

Tabel 2.2. Range Indikator 

INDIKATOR RANGE 

I. Ketersediaan Pangan 

1. Rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap 

ketersediaan pangan  

≥ 1,50 

1,25 - <1,50 
1,00 - <1,25 
0,75 - <1,00 

0,50 - <0,75 

< 0,50  
II. Akses terhadap Pangan 

 2. Persentase penduduk miskin ≥ 35 

25 - < 35 
20 - < 25 
15 - < 20 

10 - < 15 
<10  
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INDIKATOR RANGE 

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran 
untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total 

pengeluaran  

≥ 50 
40 - <50 

30 - <40 
20 - <30 

10 - <20 
<10  

4.  Persentase rumah tangga tanpa akses listrik ≥ 50 

40 - < 50 
30 - < 40 

20 - < 30 
10 - < 20 

< 10 

III Pemanfaatan Pangan  

   5. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun < 6 
6 - < 6,5 

6,5 - < 7,5 
7,5 - < 8,5 

8,5 - < 9 
≥ 9 

6.  Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih ≥ 70 

60 - <70 
50 - <60 
40 - <50 

30 - <40 
< 30 

7. Rasio jumlah Penduduk per tenaga kesehatan terhadap 
tingkat kepadatan penduduk  

≥ 30 
20 - < 30 
15 - < 20 

10 - < 15 
5 - < 10 

< 5 

8.  Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar 
(stunting) 

≥ 40 
30 - < 39 

20 - < 29 

< 20  
9.  Angka Kesakitan >=17 

14 - <17 
12 - <14 
10 - <12 

       7 - <10 
> 7 

 

 

 

 



Panduan Penyusunan FSVA Provinsi 2020  8  
 

22..33..  AAnnaalliissiiss  KKoommppoossiitt  

 

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA, 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) 

dan International Food Policy Research Institute (IFPRI) dalam penyusunan 
Gobal Hunger Index (IFPRI 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 kecamatan dengan cara menjumlahkan hasil 
perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi 

dengan bobot indikator, dengan rumus: 
 

𝒀(𝒋) =∑ 𝒂𝒊𝑿𝒊𝒋
𝟗

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 kecamatan ke-j 

i  : Indikator ke 1, 2, …, 9 
j     : Kecamatan ke 1, 2, …dst 

 
Besaran bobot masing-masing indikator berdasarkan rekomendasi para ahli 
(expert judgement) yang berasal dari akademisi dan pemerintah (Tabel 3.1). 

Khusus untuk analisis wilayah kecamatan di perkotaan hanya digunakan 
delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, 

mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh 
produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan 

antar wilayah. Oleh karena itu, pada perhitungan komposit wilayah 
kecamatan di perkotaan indikator rasio konsumsi normatif terhadap 
ketersediaan bersih tidak digunakan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek 

ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada 8 indikator lainnya secara 
proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Bobot untuk setiap indikator 

mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam 
menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. 
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Tabel 2.3. Bobot Indikator Individu 

No Indikator 

Bobot 

Kecamatan  
di Kabupaten 

Kecamatan 
di Kota 

Aspek Ketersediaan Pangan 

1. Rasio kosumsi normatif terhadap 

ketersediaan bersih per kapita per hari 

0,30 - 

Sub Total 0,30 - 

Aspek Keterjangkauan Pangan 

2. Persentase penduduk dibawah garis 
kemiskinan 

0,15 0,20 

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi 

pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% 

terhadap total pengeluaran 

0,075 0,125 

4. Persentase rumah tangga tanpa akses 

listrik 

0,075 0,125 

Sub Total 0,30 0,45 

Aspek Pemanfaatan Pangan 

5 Persentase rumah tangga tanpa akses ke 

air bersih 

0,15 0,18 

6 Angka kesakitan 0,10 0,13 

7 Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 
15 tahun 

0,05 0,08 

8 Rasio jumlah penduduk per tenaga 

kesehatan terhadap tingkat kepadatan 

penduduk 

0,05 0,08 

9 Prevalensi balita stunting 0,05 0,08 

Sub Total 0,40 0,55 
 

3. Mengelompokan kecamatan 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
𝟗

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

 
Dimana: 

Kj  : cut off point komposit ke-j 
ai  : Bobot indikator ke-i 
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Cij  : Nilai standarisasi cut off point indikator ke-i komposit ke-j 
i : indikator ke 1,2,3,……….9 

j  : komposit ke 1,2,3,………6 
 

FSVA komposit menggunakan 6 prioritas. Pengelompokan prioritas komposit 
ketahanan pangan didasarkan pada sebaran nilai komposit dari masing-

masing provinsi. Nilai cut off point komposit FSVA provinsi sebelumnya 
(2018/2019) dapat dijadikan dasar pengelompokan nilai komposit di FSVA 
2020. 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 risiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah 
lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah 

yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada 
dalam kondisi rentan rawan pangan, juga sebaliknya wilayah pada prioritas 

6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. 

 

22..44..  PPeemmeettaaaann    

Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam 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 tingkat yang 

lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan. Prirotas 1 (sangat rentan) 
digambarkan oleh warna merah tua, sedangkan prioritas 6 (sangat tahan) 

digambarkan dengan warna hijau tua. Pemetaan dilakukan dengan 
menggunakan software QuantumGis.  
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IIIIII..      TTAAHHAAPPAANN  PPEENNYYUUSSUUNNAANN    

 

Tahapan-tahapan dalam penyusunan FSVA Provinsi 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 provinsi 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 Provinsi. 

 

3. Pelatihan FSVA  

Pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan menyamakan persepsi serta 

meningkatkan kapasitas aparat provinsi dan 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 
  

MMOODDUULL  --  II  

 

 

PENJELASAN INDIKATOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I-1 Modul I: Penjelasan Indikator 
 

II..  KKEETTEERRSSEEDDIIAAAANN  PPAANNGGAANN  

 

Ketersediaan Pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik di suatu 
wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik (netto), 

perdagangan pangan dan bantuan pangan. 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.  Aspek 
ketersediaan pangan dalam penyusunan FSVA didekati hanya pada aspek 

produksi pangan wilayah, sementara itu data perdagangan pangan, stok 
pedagang, dan bantuan pangan tidak semua tersedia pada tingkat 

kabupaten/kota. 

Pangan meliputi produk serealia, kacang-kacangan, minyak nabati, sayur-sayuran, 

buah-buahan, rempah, gula, dan produk hewani. Karena porsi utama dari 
kebutuhan kalori harian berasal dari sumber pangan karbohidrat, yaitu sekitar 
separuh dari kebutuhan energi per orang per hari, maka yang digunakan dalam 

analisa kecukupan pangan yaitu karbohidrat yang bersumber dari produksi 
pangan pokok serealia, yaitu padi, jagung, dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi 

jalar) yang digunakan untuk memenuhi tingkat kecukupan pangan pada tingkat 
provinsi maupun kecamatan. 

 

11..11      PPeenngghhiittuunnggaann  PPrroodduukkssii  NNeettttoo  PPaannggaann  SSeerreeaalliiaa  

A.  Padi 

❖ Kumpulkan data produksi padi untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi 
(P). Biasanya bersumber dari Angka Tetap (ATAP) dari BPS atau Dinas 

Pertanian. 

❖ Kurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk 
mendapatkan data netto ketersediaan Padi (Pnet), nilai konversi untuk benih, 

pakan, dan tercecer masing-masing adalah:  
 

Perhitungan Susut Gabah: 

Benih (s)  = P x 0,90% 

Pakan  ternak (f) = P x 0,44% 

Tercecer (w)  = P x 4,92% 

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca 
Bahan Makanan (NBM) (BKP 2019). 

❖ Untuk mendapat produksi netto beras (Rnet), kalikan data netto padi dengan 
Faktor Konversi (c) di masing-masing kecamatan. Untuk seluruh kecamatan 

menggunakan Faktor Konversi nasional adalah 0,6402 (atau 64,02%). 



Modul I: Penjelasan Indikator I-2  
 

Rnet = c * Pnet 

 

Pnet = P – (s+f+w) 

 

Mnet = M - (s+f+w) 

Maka, produksi netto beras dihitung sebagai berikut: 

 

 

di mana: 

 

 

 

B. Jagung 

❖ Ambil data produksi jagung untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi yang 

bersumber dari Angka Tetap (ATAP) dari BPS atau Dinas Pertanian. Angka 
produksi dikalikan 87% untuk mendapatkan angka produksi siap 

pakai/konsumsi (M). 

 

Produksi Jagung (M) = Produksi x 87% 

 

❖ Kurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk 

mendapatkan data netto ketersediaan Jagung (Mnet), nilai konversi untuk 
benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:  

 

Perhitungan susut: 

Benih (s)  = M x 0,9%  

Pakan  ternak (f) = M x 53,4% 

Tercecer (w)  = M x 7,16% 

 

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca 

NBM (BKP 2019). 

Produksi Netto Jagung (Mnet) dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

 

 

C.  Umbi-umbian 

1.  Ubi Kayu 

❖ Ambil data produksi ubi kayu untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi (C). 
Biasanya bersumber dari Angka Tetap (ATAP) dari BPS atau Dinas Pertanian. 



 I-3 Modul I: Penjelasan Indikator 
 

Cnet = C - (f+w) 

 

SPnet = SP - (f+w) 

 

Tnet = 1/3 * (Cnet + SPnet) 

 

❖ Kurangi dengan data Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data 
netto ketersediaan Ubi Kayu (Cnet), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer 

masing-masing adalah: 
 

Perhitungan ubi kayu 

Pakan  ternak (f) = C x 2% 

Tercecer (w)  = C x 4,23% 

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari NBM (BKP 
2019). 

Produksi Netto Ubi Kayu (Cnet) dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

 

 

2. Ubi Jalar 

❖ Ambil data produksi ubi jalar untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi 
(SP). Biasanya bersumber dari Angka Tetap (ATAP) dari BPS atau Dinas 
Pertanian. 

❖ Kurangi dengan data Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data 
netto ketersediaan ubi jalar (SPnet), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer 

masing-masing adalah:  
 

Perhitungan ubi jalar 

Pakan  ternak (f)= SP x 2% 

Tercecer (w)= SP x 6,03% 

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari NBM (BKP 
2017). 

Produksi Netto Ubi Jalar (SPnet) dihitung dengan cara sebagai berikut: 
 

 

 

Untuk produksi bersih rata-rata ubi kayu dan ubi jalar (Tnet) agar setara 

dengan beras, maka harus dikalikan dengan 1/3 (1 kg beras atau jagung 
ekivalen dengan 3 kg ubi kayu dan ubi jalar dalam hal nilai kalori), dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 



Modul I: Penjelasan Indikator I-4  
 

Ptood = Rnet + Mnet + Tnet 

 

F = 
365*pop

food

t

P
 

Maka, Produksi Netto Pangan Serealia (Padi, Jagung dan umbi-
umbian) atau Pfood: 

 

 

 

11..22        PPeenngghhiittuunnggaann  KKeetteerrsseeddiiaaaann  PPaannggaann  SSeerreeaalliiaa  PPeerr  KKaappiittaa  PPeerr  HHaarrii  

Gunakan data total penduduk tahun tengah (tpop) kecamatan pada data produksi 
pangan serealia. Ketersediaan pangan serealia per kapita per hari (F) dihitung 
dengan cara sebagai berikut: 

 

 

 

Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam Gram. 

Perhitungan produksi pangan tingkat kecamatan dilakukan dengan menggunakan 

data produksi untuk komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar karena 
sumber energi utama dari asupan energi makanan berasal dari serealia dan umbi-

umbian. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% 
dari kebutuhan total kalori berasal dari tanaman serealia. Data rata-rata bersih 

dari komoditi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dihitung dengan menggunakan 
faktor konversi baku. Sedangkan data total penduduk menggunakan data tahun 
2019. 

 

11..33      KKoonnssuummssii  NNoorrmmaattiiff  

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan serealia per kapita 
per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. 

Konsumsi Normatif (Cnorm) didefinisikan sebagai jumlah pangan serealia yang 
harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi 
dari serealia. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 

50% dari kebutuhan total kalori berasal dari serealia. Standar kebutuhan kalori 
per hari per kapita adalah 2.150 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori 

dari serealia dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka 
seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gram serealia per hari. Oleh 

sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi 
normatif (konsumsi yang direkomendasikan).  

Perlu dijelaskan bahwa dalam analisis ini dipilih penggunaan konsumsi normatif 

daripada penggunaan konsumsi aktual sehari-hari; karena konsumsi aktual 
(konsumsi sehari-hari) dipengaruhi oleh banyak hal di luar aspek ketersediaan 

pangan itu sendiri (misalnya: daya beli, pasar dan infrastruktur jalan, kemampuan 
penyerapan serealia, kebiasaan/budaya, dll). 



 I-5 Modul I: Penjelasan Indikator 
 

IAV = 
F

Cnorm  

11..44      PPeenngghhiittuunnggaann  RRaassiioo  KKeetteerrsseeddiiaaaann  PPaannggaann  

Rasio Ketersediaan Pangan/Food consumption - availability ratio (IAV): 

 

 

 

 

dimana,  

Cnorm  : Konsumsi Normatif (300 gram); dan 

F        : Ketersediaan Pangan Serealia. 

 

Jika nilai ‘IAV’ lebih dari 1, maka daerah tersebut defisit pangan serealia, atau 

kebutuhan konsumsi normatif tidak bisa dipenuhi dari produksi bersih serealia 
(beras dan jagung) serta umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila 
nilai ‘IAV’ kurang dari 1, maka menunjukkan kondisi surplus pangan serealia di 

daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul I: Penjelasan Indikator I-6  
 

IIII..    AAKKSSEESS  TTEERRHHAADDAAPP  PPAANNGGAANN  DDAANN  PPEENNGGHHIIDDUUPPAANN  
 

Dimensi ke dua dari Ketahanan Pangan adalah Akses terhadap Pangan dan 
Penghidupan (livelihood). Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga 
untuk memperoleh  cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, 

pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan 
di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga 

memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan 
melalui mekanisme tersebut di atas.  

Akses pangan tergantung pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh 
penghidupan rumah tangga tersebut. Penghidupan terdiri dari kemampuan rumah 
tangga, modal/aset (sumber daya alam, fisik, sumber daya manusia, ekonomi dan 

sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar – 
penghasilan, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Rumah tangga 

yang tidak memiliki sumber penghidupan yang memadai dan berkesinambungan, 
sewaktu-waktu dapat berubah, menjadi tidak berkecukupan, tidak stabil dan daya 

beli menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan tetap miskin dan rentan 
terhadap kerawanan pangan.  
 

Indikator-indikator yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:  
❖ Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan;  
❖ Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih 

dari 65 persen terhadap total pengeluaran; dan 
❖ Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.  

 

22..11      PPeerrsseennttaassee  PPeenndduudduukk  HHiidduupp    ddii  BBaawwaahh  GGaarriiss  KKeemmiisskkiinnaann  

Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk 
memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non 
pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. 

Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang 
memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan 

mempengaruhi kerawanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al. 
2014; Riyadi et al. 2011; Ramli et al. 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan 

Misselhorn 2005). 

BPS melalui survei  tahunannya yang mencakup data pengeluaran untuk pangan 
dan non-pangan dan berdasarkan konsumsi normatif 2.150 kkal per hari per 

kapita, dihitung estimasi persentase penduduk yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. Berdasarkan data Susenas 2018/2019, BPS menghitung estimasi 

persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tingkat kabupaten.  

Data kemiskinan yang digunakan dalam penyusunan FSVA Provinsi bersumber 
dari Susenas BPS yang diestimasi dengan Small Area Estimation (SAE), Dinas 

Sosial Provinsi, atau BAPPEDA Provinsi, 2019. 

 



 I-7 Modul I: Penjelasan Indikator 
 

22..22  PPeerrsseennttaassee  RRuummaahh  TTaannggggaa  ddeennggaann  PPrrooppoorrssii  PPeennggeelluuaarraann  PPaannggaann  

lleebbiihh  ddaarrii  6655  PPeerrsseenn  TTeerrhhaaddaapp  TToottaall    PPeennggeelluuaarraann    

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat 
memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi 

pendapatan suatu rumah tangga, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari 
pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola 

pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada 
umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan 
makanan pada umumnya tinggi.  

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator 
proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin 

tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk 
konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Shan (1994) menyatakan bahwa 
pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk pendapatan permanen, 

selain itu juga merupakan indiaktor yang penting untuk melihat malnutrisi kronis 
dalam jangka panjang. Menurut Suhardjo (1996) dan Azwar (2004) pangsa 

pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin 
besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin 

berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara pangsa 
pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian sebaliknya (Deaton 
dan Muellbauer 1980). Apabila distribusi pengeluaran untuk pangan lebih besar 

dari 65 persen dari total pengeluaran maka distribusi pengeluaran rumah tangga 
tersebut dikategorikan buruk (BKP dan WFP 2010; WFP 2009). Kerentanan 

pangan wilayah ditentukan oleh presentase jumlah rumah tangga yang memiliki 
distribusi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran pada katagori buruk 

(lebih dari 65 persen). 

Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA Provinsi bersumber dari hasil 
SUSENAS yang diestimasi dengan SAE, 2019. 

 

22..33  PPeerrsseennttaassee  RRuummaahh  TTaannggggaa    yyaanngg  TTiiddaakk  MMeemmiilliikkii  AAkksseess  LLiissttrriikk  

 
Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih 

besar untuk akses pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu 
wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi 
ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014; Sabarella 2005; dan 

Sofiati 2009). Rasio rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh 
positif terhadap kerentanan pangan dan gizi. 

Sumber data yang digunakan adalah data SUSENAS, BPS yang diestimasi 
menggunakan SAE. Sumber data lain adalah data dari Dinas ESDM Provinsi dan 
Dinas Sosial, 2019. 

 



Modul I: Penjelasan Indikator I-8  
 

IIIIII..    PPEEMMAANNFFAAAATTAANN  PPAANNGGAANN  

 

Dimensi ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan 
pangan meliputi: a) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga, 

dan b) kemampuan individu untuk menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan 
didekati dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

❖ Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; 
❖ Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;  
❖ Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; 

❖ Persentase balita stunting; dan 
❖ Angka kesakitan. 

 

33..11  RRaattaa--RRaattaa  LLaammaa  SSeekkoollaahh  PPeerreemmppuuaann    ddii  AAttaass  1155  TTaahhuunn  

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan 
formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat 

berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat 
penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan 
pengetahuan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan 

pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999; dan Mahmood et al. 1991).  

Sumber data yang digunakan adalah data Susenas dari BPS yang diestimasi 

menggunakan SAE. Sumber data lain adalah Dinas Pendidikan Provinsi, 2019. 
 

33..22  PPeerrsseennttaassee  RRuummaahh  TTaannggggaa  TTaannppaa  AAkksseess  KKee  AAiirr  BBeerrssiihh  

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih yaitu persentase rumah 
tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, 

pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan dengan 
memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih 
memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. 

Air yang tidak bersih akan meningkatkan angka kesakitan dan menurunkan 
kemampuan dalam menyerap makanan dan pada akhirnya akan mempengaruhi 

status nutrisi seseorang. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa di daerah 
yang akses terhadap air bersihnya rendah maka ditemukan kejadian malnutrisi 

yang tinggi pula (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009). Akses terhadap fasilitas 
sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit 
secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melalui peningkatan 

penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT et al. 
2015; Kavosi et al. 2014; Khan dan Gill 2009; Burger dan Esrey 1995; serta 

Thomas dan Strauss 1992). Semakin besar rasio rumah tangga tanpa akses air 
bersih diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan wilayah. 

Sumber data yang digunakan adalah data Susenas yang diestimasi menggunakan 

SAE. Sumber data lain adalah BAPPEDA dan Dinas Kesehatan Provinsi, 2019. 
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33..33  RRaassiioo  JJuummllaahh  PPeenndduudduukk  PPeerr  TTeennaaggaa  KKeesseehhaattaann  TTeerrhhaaddaapp  TTiinnggkkaatt  

KKeeppaaddaattaann  PPeenndduudduukk    

Indikator ini mengukur sejauh mana kesesuaian ketersediaan tenaga kesehatan 
dan jumlah masyarakat yang dilayaninya. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter 

umum, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Rasio jumlah penduduk 
per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat 

kerentanan pangan (Lubis 2010 dan Sofiati 2009). Indikator ini dihitung dengan 
membagi jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jumlah tenaga kesehatan. 
Hasilnya kemudian dibagi dengan kepadatan penduduk untuk memperoleh jumlah 

populasi terkoreksi yang dilayani per tenaga kesehatan. Semakin tinggi nilai rasio 
maka semakin rentan daerah tersebut.  

Data tenaga kesehatan bersumber dari Profil Tenaga Kesehatan 2019, Dinas 
Kesehatan. 

 

33..44      PPeerrsseennttaassee  BBaalliittaa  TTiinnggggii  KKuurraanngg  ((SSttuunnttiinngg))  

Balita gizi kurang adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang 

dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (BBU). 

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan 

pada kelompok Penyerapan Pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 
balita adalah situasi ketahanan pangan rumah tangga, status gizi dan kesehatan 
ibu, pendidikan ibu, pola asuh anak, akses terhadap air bersih, akses terhadap 

pelayanan kesehatan yang tepat waktu. Untuk mengetahui apakah balita memiliki 
tinggi badan kurang atau tidak, maka harus dilakukan pengukuran tinggi badan 

dan pencatatan umur dalam bulan. Angka ini kemudian dibandingkan dengan 
standar internasional yang dikembangkan oleh badan “National Centre for Health 
Statistics, Centers for Disease Control, USA (atau biasa disebut NCHS standard). 

Sumber data berasal dari data status gizi 2019, Dinas Kesehatan. 

 

33..55      AAnnggkkaa  KKeessaakkiittaann  

Angka kesakitan/morbiditas/persentase penduduk yang mempunyai keluhan 

kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun 

jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya 

kegiatan sehari-hari. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat 

kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang 

mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu.  

Sumber data yang digunakan adalah data Susenas dari BPS yang diestimasi 
dengan menggunakan metode SAE. Sumber data lain adalah data dari Dinas 

Kesehatan, 2019. 
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IIVV..    KKEERREENNTTAANNAANN  TTEERRHHAADDAAPP  KKEERRAAWWAANNAANN  PPAANNGGAANN  TTRRAANNSSIIEENN  

 

Kerentanan terhadap kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan 
sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan 

minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat 
berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, 

pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan 
faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang 
lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat 

sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli 
makanan.  

Indikator yang digunakan adalah: 
❖ Bencana alam yang terkait iklim; 
❖ Curah hujan dan panjang musim kemarau; dan 

❖ Kehilangan produksi. 

 

44..11  BBEENNCCAANNAA  AALLAAMM  

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. 

Bencana terbagi dalam empat bagian, yaitu bencana alam, bencana sosial, 

bencana teknologi dan bencana lingkungan. Untuk FSVA 2020, menggunakan 
data bencana alam bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

2019. 

  

44..22  VVAARRIIAABBIILLIITTAASS    CCUURRAAHH  HHUUJJAANN  

Variabilitas iklim secara langsung mempengaruhi berbagai aspek dari ketahanan 
pangan, khususnya dalam hal ketersediaan pangan dan distribusi pangan.  

Peristiwa bencana alam seperti kekeringan dan banjir, berkaitan dengan 
karakteristik dan fluktuasi curah hujan. Kekeringan dan banjir disebabkan oleh 

besarnya variasi curah hujan yang diterima oleh setiap wilayah geografis. Variasi 
curah hujan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik global, 
regional maupun lokal. Faktor global antara lain adalah fenomena El Nino, La 

Nina, dan Dipole Mode, sedangkan faktor regional antara lain Sirkulasi Monsun, 
Madden Julian Oscillation (MJO), dan suhu muka laut perairan Indonesia.  

Sementara itu, faktor lokal yang berpengaruh adalah ketinggian tempat, posisi 
bentangan suatu pulau, sirkulasi angin darat dan angin laut, serta tutupan lahan 
suatu wilayah. Data variabilitas curah hujan berasal dari Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 
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44..33  KKEEHHIILLAANNGGAANN  PPRROODDUUKKSSII  

Produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim 

dan cuaca. Daerah yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yag produksi 
pangannya menurun akibat bencana alam (banjir, kekeringan) dan penularan 

hama oleh Organisme Penganggu Tanaman (OPT).  

Data kehilangan produksi akibat bencana alam (banjir dan kekeringan), dan OPT 

berasal dari Dinas Pertanian. 
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MMOODDUULL  --  IIII  

 

 

ANALISIS FSVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II-1 Modul II: Analisis FSVA 

I. UMUM 

Dalam penyusunan analisis FSVA Provinsi akan disiapkan dua form analisis, yaitu 

form analisis kecamatan untuk wilayah Kabupaten dan form analisis kecamatan 

untuk wilayah Kota. 

Jika dalam satu provinsi ada kecamatan (KAB) dan kecamatan (KOTA), maka 

harus menggunakan dua form tersebut. Kemudian hasil masing-masing analisis 

baru digabung dalam satu template. 

Dalam latihan akan diajarkan menyusun titik potong komposit (baseline) tahun 

2018. Selanjutnya akan dilanjutkan menganalisis FSVA Provinsi di tahun 2020 

dengan menggunakan titik potong komposit (baseline) 2018. 

  

 

 

II.LANGKAH-LANGKAH ANALISIS 

Buka file excel Data Latihan FSVA Banten 2018. File ini berisi data yang 

diperlukan untuk analisis, mulai dari data jumlah penduduk sampai dengan 

angka stunting per kecamatan. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Modul II: Analisis FSVA  II-2  

Buka folder Form Analisis FSVA Provinsi 2020 (Kec-Wilayah KAB) 

Vers.Hs2. Folder ini berisi 5 file excel, yaitu form 0-3 dan template. 

 
 

 

Kemudian pilih file 0. Form Validasi Data FSVA Kec 2020 (Wilayah KAB) 

ver.Hs2. Tampilan form 0 adalah sebagai berikut. Terdapat 6 sheet pada form 

0, yaitu Produksi Padi, Produksi Jagung, Produksi Ubi Kayu, Produksi Ubi Jalar, 

Indikator Akses Pangan, dan Indikator Pemanfaatan. 

 
 

Kemudian isi warna kuning pada masing-masing sheet dengan data latihan 

(wilayah kabupaten). Kolom warna hijau wajib diisi. 
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Pada sheet 1.1 Produksi Padi, isi kolom berwarna kuning dengan data-data 

produksi padi yang dimiliki dan bersumber dari berbagai instansi (misal Dinas 

Pertanian/BPS). Kemudian isi kolom KESEPAKATAN (warna hijau) sesuai 

dengan data yang disepakati akan digunakan. (Pada data Latihan, dapat diambil 

dari kolom Padi, kemudian copy-paste.)  

Kemudian isi kolom Jumlah Penduduk. (Pada data Latihan, dapat diambil dari 

kolom Jumlah Penduduk, kemudian copy-paste.) 

 
 

 

Pada sheet 1.2 Produksi Jagung, isi kolom berwarna kuning. Lalu isi kolom 

KESEPAKATAN (warna hijau) sesuai dengan data yang disepakati akan 

digunakan. (Pada data Latihan, ambil dari kolom Jagung, kemudian copy-paste) 

 
 



Modul II: Analisis FSVA  II-4  

Pada sheet 1.3 Produksi Ubi Kayu, isi kolom berwarna kuning. Lalu isi kolom 

KESEPAKATAN (warna hijau) sesuai dengan data yang disepakati akan 

digunakan. (Pada data Latihan, ambil dari kolom Ubi Kayu, kemudian copy-

paste) 

 
 

 

Pada sheet 1.4 Produksi Ubi Jalar, isi kolom berwarna kuning. Lalu isi kolom 

KESEPAKATAN (warna hijau) sesuai dengan data yang disepakati akan 

digunakan. (Pada data Latihan, ambil dari kolom Ubi Jalar, kemudian copy-

paste) 

 
 

 



 II-5 Modul II: Analisis FSVA 

Pada sheet 2. Indikator Akses Pangan, isi kolom berwarna kuning. Lalu isi 

kolom KESEPAKATAN (warna hijau) sesuai dengan data yang disepakati akan 

digunakan. (Pada data Latihan, ambil dari kolom 2. POVERTY untuk kolom J,     

3. FOOD EXPENDITURE >65 untuk kolom Q, dan 4. NoELECTRIC untuk 

kolom X, kemudian copy-paste). 

 
 

 

 



Modul II: Analisis FSVA  II-6  

 
 

 

Pada sheet 3. Indikator Pemanfaatan, isi kolom berwarna kuning. Lalu isi 

kolom KESEPAKATAN (warna hijau) sesuai dengan data yang disepakati akan 

digunakan. (Pada data Latihan, ambil dari kolom 5. NoWATER untuk kolom J 

dan 6. Morbidity untuk kolom Q, kemudian copy-paste). 

 
 



 II-7 Modul II: Analisis FSVA 

 
 

 

Kemudian isi kolom Jumlah Tenaga Kesehatan dan Density, secara otomatis 

hitungan rasio akan muncul pada kolom 7. RASIO PDDK per TENKES per 

Density dan KESEPAKATAN (warna hijau).  

(Pada data Latihan, ambil dari kolom Tenaga Kesehatan dan Density). 

 
 

 

 

 

 

 

 



Modul II: Analisis FSVA  II-8  

Kemudian isi kolom kuning pada bagian 8. FEMALE SCHOOL dan 9. 

STUNTING. Lalu isi kolom KESEPAKATAN (warna hijau) masing-masing 

sesuai dengan data yang disepakati akan digunakan. (Pada data Latihan, ambil 

dari kolom 8. FEMALE SCHOOL untuk kolom AG dan 9. STUNTING untuk 

kolom AM, kemudian copy-paste). 

 
 

 

 
 

Input data pada form 0 telah selesai. Kemudian klik Save/Simpan dan buka 

form 1. 
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Pilih file 1. Form Hitung NCPR FSVA Kec 2020 (Wilayah KAB) ver.Hs2. 

 
 

 

Form 1 ini akan otomatis menghitung karena terdapat link dengan form 

sebelumnya. Hitungan akan muncul dengan klik Enable Content.  

 
 

 

Terdapat 5 sheet pada form ini, yaitu Padi 2019, Jagung 2019, Ubi Kayu 2019, 

Ubi Jalar 2019, dan Ketersediaan Pangan. Pada sheet Ketersediaan Pangan, 

hitungan NCPR yang akan digunakan adalah Rasio Konsumsi Normatif 

terhadap Produksi Bersih (NCPR) ADJUST. 

 
Kemudian klik Save dan buka form 2. 



Modul II: Analisis FSVA  II-10  

Pilih file 2. Form Analisis FSVA Kec 2020 (Wilayah KAB) ver.Hs2. 

 
 

 

Form 2 ini juga akan otomatis menghitung karena terdapat link dengan form 

sebelumnya. Hitungan akan muncul dengan klik Enable Content.  

 
 

 

Pada form 2 terdapat 6 sheet sebagai berikut: 

1. Data 2019 & Entry Bobot, berisi data (kecamatan) dan bobot indikator 
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2. Cut Off Individu & Komposit, berisi dasar perhitungan titik potong 

komposit 

 
 

 

3. Komposit & Indek KP, berisi titik potong komposit (baseline 2018) yang 

menjadi dasar titik potong komposit FSVA 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Modul II: Analisis FSVA  II-12  

4. Perhitungan Individu, berisi hasil prioritas individu dan komposit 2018 

 
 

 

5. Data Indikator & Komposit, berisi data indikator individu dan prioritas 

komposit 2018 
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6. Ringkasan Umum, berisi hasil ringkasan 

 
 

 

Untuk melihat hasil ringkasan, arahkan kursor ke salah satu bagian pivot table, 

lalu klik Data > Refresh All > Yes. 

 
 

 
 

 

 

 



Modul II: Analisis FSVA  II-14  

Maka hasil yang akan muncul sebagai berikut: 

 
 

 

Arahkan kursor di filter Prioritas Komposit pada bagian 1. Jumlah 

Kecamatan di Masing-masing Prioritas Komposit, kemudian klik sehingga 

muncul pilihan seperti di bawah. Kemudian unchecklist tanda strip (-) > OK. 
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Hasil yang muncul sebagai berikut: 

 
 

 

Hal ini juga dilakukan untuk bagian 2. Presentase Kecamatan di Masing-

masing Prioritas Komposit dan bagian 3. Jumlah Kecamatan per 

Prioritas Komposit di Masing-masing Kabupaten. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Modul II: Analisis FSVA  II-16  

Kemudian di bagian 4. Rata-rata Nilai Indikator Individu di Prioritas 

Rentan (1-3), arahkan kursor pada PRIORITAS KOMPOSIT (All), lalu klik 

sehingga muncul seperti gambar di bawah. Kemudian checklist prioritas 

rentan (pada contoh ini 2 dan 3) > OK. 

 
 

 

Hasil yang muncul sebagai berikut: 

 
 

Hal yang sama juga dilakukan pada bagian 5. 
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Kemudian di bagian 5. Rata-rata Nilai Indikator Individu di Prioritas 

Tahan (4-6), arahkan kursor pada PRIORITAS KOMPOSIT (All), lalu klik 

sehingga muncul seperti gambar di bawah. Kemudian checklist prioritas 

tahan (4, 5, dan 6) > OK. 

 
 

Bagi yang pertama kali menyusun (baseline), maka berhenti sampai form 2 

kemudian klik Save/Simpan. 

 

Sedangkan apabila akan menyusun update FSVA 2020 dan sudah pernah 

menyusun (baseline) sebelumnya, maka proses input data dimulai dari form 0, 

form 1 dan form 2. Khusus form 2 hanya sampai pada sheet 3 (3. Komposit 

& Indek KP). Setelah itu klik Save dan dilanjutkan membuka file form 3. 

 

Pilih file 3. Form Compare Kec 2020 (Wil KAB) (Baseline 2018) ver.Hs2. 

 



Modul II: Analisis FSVA  II-18  

Form 3 memiliki 3 sheet, yaitu Perbandingan 2020 vs 2018, Ringkasan Umum 

2020, dan Hasil 2020 (Baseline 2018). Pada sheet 1 (Perbandingan 2020 vs 

2018), bagian yang perlu diisi adalah bagian BASELINE yang berwarna kuning. 

 
 

 

Isi warna yang bagian kuning dengan titik potong komposit (yang digunakan 

sebagai baseline). Kemudian prioritas komposit akan muncul secara otomatis.  

 
 

 

 



  Modul III 
  

MMOODDUULL  --  IIIIII  

 

 

PEMETAAN DENGAN MENGGUNAKAN 
SOFTWARE QUANTUM-GIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III-1 Modul III: Pemetaan dengan QGIS 

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.  

 
Setelah itu tutup aplikasi QGIS dan buka kembali maka tampilan QGIS telah terganti 

menjadi Bahasa Indonesia. 



 Modul III: Pemetaan dengan QGIS III-2 

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 

(Peta_Kab514_Banten.shp) > Open. Apabila sudah terinput di Dataset, maka klik 

Open. 

 
 

 

 

 



 III-3 Modul III: Pemetaan dengan QGIS 

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.  

 
 

Apabila file yang dipilih adalah data excel yang memiliki beberapa sheet, maka akan 

muncul tampilan seperti di bawah. Pilih sheet yang diinginkan, kemudian klik 

OK. 

  



 Modul III: Pemetaan dengan QGIS III-4 

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_Kec’. 

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 ‘Data FSVA Banten’ harus 

diubah namanya ke nama yang lebih pendek. 

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

FSVA Banten 2018 > Ubah nama. Ubah nama menjadi satu karakter, misal D. 

 
 

 

B. Menggabungkan Data Excel dan Peta Kecamatan 
Pilih Peta Kecamatan (Indo_Kec_Banten) > klik kanan > Properti. Setelah 

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

Tambah penggabungan vektor. 



 III-5 Modul III: Pemetaan dengan QGIS 

 
 

Pada lapisan yang digabungkan pilih D. Kemudian pada field yang 

digabungkan pilih Kode Kec, pada field target pilih IDKEC. Kemudian klik OK. 

 
 

Setelah itu, klik OK. 
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Kemudian, periksa apakah penggabungan sudah sesuai dengan cara klik kanan pada 

Peta Kecamatan > Buka Tabel Atribut. 

 
 

Apabila sudah tergabung, data akan menjadi seperti gambar di bawah. Kolom yang 

diawali dengan D adalah data yang berasal dari data excel. 

 
 

 

 

 

 

 



 III-7 Modul III: Pemetaan dengan QGIS 

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

> Simpan sebagai.  

Setelah muncul jendela simpan, beri nama file (banten join) > Navigasi > pilih 

folder untuk menyimpan file > Save. Kemudian pilih OK. 

 
 

 

 
 

Setelah file hasil join disimpan, maka layer D dan Peta Kecamatan dapat dihapus 

dengan cara: pilih D > klik kanan > Buang dan pilih INDO_KEC_2016_BANTEN 

> klik kanan > Buang. 



 Modul III: Pemetaan dengan QGIS III-8 

 
 

  



 III-9 Modul III: Pemetaan dengan QGIS 

IIIIII..  MMEEMMBBUUAATT  PPEETTAA  TTEEMMAATTIIKK  

 

A. Pemberian Warna Sesuai Prioritas 

Pilih peta Banten join > klik kanan > Properti. Kemudian pilih Style > klik Single 

symbol > pilih Dikategorikan. 

 
 

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

dengan D_PRIORITA 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 Kabupaten 

(Peta_Kab514_Banten). 

 
 

 

 

 



 III-13 Modul III: Pemetaan dengan QGIS 

Ganti warna Peta Kabupaten menjadi transparan dengan cara pilih 

Peta_Kab514_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. 

 
 

 

Untuk memunculkan nama kabupaten, pilih Label > klik No label > pilih Show 

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

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

penyangga teks > OK. 
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Setelah itu, ganti nama Peta_Kab514_Banten menjadi Batas Provinsi, dan 

banten join menjadi Komposit Banten. 
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IIVV..  MMEEMMBBUUAATT  LLAAYYOOUUTT  PPEETTAA  

  

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

jendela Judul Komposer, beri judul > 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 0.5 dan Y 0,4). 

 

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.  

  

  

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.  



 III-17 Modul III: Pemetaan dengan QGIS 

  

  

  
 

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.  



 III-19 Modul III: Pemetaan dengan QGIS 

  

  

  

  

  

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. 
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E. Menambahkan Legenda  

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

bagian yang kosong di sebelah kanan.  

  

  

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 dpat menyesuaikan data yang digunakan. 
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F. Menambahkan Garis Skala (Scalebar)  

Untuk menambahkan skala/scalebar, pilih Layout > Add Scalebar.  

  

  

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: 100.000 > Label for 

width: km. 

Atur banyaknya segmen, kiri 1 dan kanan 2.  
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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 banten) > 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 Banten) > 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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