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Abstrak. Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia. Salah
satu penyebab banjir diakibatkan curah hujan yang ekstrim >100mm/hari. Provinsi Papua Barat
termasuk di antara daerah – daerah di Indonesia yang memiliki intensitas curah hujan yang
tinggi sepanjang tahunnya, sehingga rentan terhadap potensi banjir. Untuk memudahkan
masyarakat mengetahui wilayah yang berpotensi banjir, diperlukan sebuah informasi seperti
peta potensi banjir. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam membuat peta potensi
banjir dapat berguna untuk masyarakat maupun lembaga tertentu untuk mengambil kebijakan
dalam penanggulangan bencana banjir. Dalam penulisan ini untuk membuat peta potensi banjir,
digunakan sebuah aplikasi perangkat lunak yaitu ArcGIS, dimana di dalam perangkat lunak
tersebut terdapat beberapa tool yang dapat dimanfaatkan untuk membuat model perintah salah
satunya yaitu model builder. Model builder kemudian mengasilkan sebuah keluaran peta
spasial berupa peta prakiraan potensi banjir di Provinsi Papua Barat. Dari hasil pemetaan
wilayah di Provinsi Papua Barat, terdapat beberapa wilayah atau Kabupaten di Provinsi Papua
Barat yang memiliki potensi daerah rawan banjir dengan kategori Rendah – Tinggi. Tingginya
intesitas curah hujan di sebagian wilayah atau Kabupaten di Papua Barat sangat berpotensi
tinggi terjadi banjir khusunya di Sorong dan Manokwari. Pembuatan model builder ini
kemudian bisa dikembangkan dan dapat digunakan secara mudah dengan modifikasi
menggunakan phyton.
Kata Kunci: Banjir, SIG, Model Builder
Abstract. Flood is a hydrometeorological disaster that often occurs in Indonesia. One of the
causes of flooding is caused by extreme rainfall >100mm/day. West Papua Province is one of
the regions in Indonesia that has a high intensity of rainfall throughout the year, making it
vulnerable to potential flooding. To make it easier for people to know areas that have the
potential for flooding, information such as a map of potential floods is needed. The use of
Geographic Information Systems (GIS) in making flood potential maps can be useful for the
community and certain institutions to make policies in flood disaster management. In this study
to create a flood potential map, a software application, namely ArcGIS, is used, where in the
software there are several tools that can be used to create command models, one of which is
the model builder. The model builder then produces a spatial map output in the form of a flood
potential forecast map in West Papua Province. From the results of regional mapping in West
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Papua Province, there are several regions or regencies in West Papua Province that have the
potential for flood–prone areas in the Low – High category. The high intensity of rainfall in
some areas or districts in West Papua has a high potential for flooding, especially in Sarong
and Manokwari. Making this model builder can then be developed and can be used easily with
modifications using Python.
Keywords: Rainfall, Temperature Humidity Index, Comfort Level

Pendahuluan
Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, berdasarkan data kejadian
bencana dari geoportal data becana Indonesia BNPD (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) telah
tercatat sebanyak 668 kali kejadian banjir (update data 21 Juli 2021) [1]. Banjir yang sering terjadi di
Indonesia merupakan kombinasi dari faktor alam dan faktor antropogenik [2]. Banjir dianggap sebagai
bencana iklim yang paling mengerikan di dunia dan membuat hilangnya nyawa serta kerusakan harta
benda [3]. Menurut Perera dkk [4] banjir adalah luapan air yang dapat menenggelamkan daratan dan
dapat menyebabkan kerusakan seperti lahan pertanian, daerah perkotaan dan bahkan dapat
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut hasil penulisan Baidya dkk [5] probabilitas
banjir yang memiliki resiko menyebabkan kerusakan cenderung meningat akibat dari peningkatan
intensitas curah hujan yang ekstrim yaitu >100mm/hari. Provinsi Papua Barat termasuk di antara
daerah – daerah di Indonesia yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi seperti di Kota Sorong
dan Manokwari sepanjang tahunnya, sehingga rentan terhadap potensi banjir.
Untuk memudahkan masyarakat mengetahui wilayah mana yang berpotensi banjir, diperlukan sebuah
informasi seperti peta bahaya. Peta bahaya adalah suatu alat yang berguna untuk merencanakan arah
masa depan pertumbuhan suatu kota, dan biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah
yang rentan terhadap banjir [6]. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam bencana
hidrologi dan pengolahan lahan air didasarkan pada gagasan bahwa air, iklim dan masyarakat
membentuk keseluruhan sistem yang dapat dipelajari menggunakan pemodelan dan analisis spasial,
penggunaan SIG dapat dijadikan alat yang berguna [7]. Munculnya Sistem Informasi Geografis (SIG)
dan pengindraan jarak jauh telah memberikan keringanan biaya dan waktu dalam sarana membuat
pemetaan potensi air tanah yang lebih efektif [8]. SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer
yang dapat menggabungkan beberapa unsur seperti peta (geografis) dan informasi tentang peta
tersebut (data atribut) yang dirancang untuk mendapatkan, mengolah, memanipulasi, analisa,
memperagakan dan menampilkan data spasial [9].
Dalam penelitan ini untuk menghasilkan peta potensi banjir, penulis menggunakan prangkat lunak
yaitu ArcGis, dimana di dalam perangkat lunak tersebut terdapat beberapa tool atau aplikasi yang
dapat dimanfaatkan untuk membuat model perintah salah satunya yaitu model builder. Model Builder
pada ArcGis atau ArcMap yaitu suatu teknik mengabungkan beberapa operasi SIG dan menjalankan
modul dengan kumpulan data yang berbeda [10]. Sebuah model terdiri dari tiga elemen fundamental
yaitu parameter input, alat goeproses dan data output, dimana model parameter adalah input model
spesifik yang perlu ditentukan oleh pengguna, kemudian alat geoprosessing digunakan untuk
menghasilkan data keluaran dalam urutan yang ditentukan pengguna menggunakan set input data [11].
Melalui proses arithmetic overlay yang ada pada model builder, kita dapat menentukan lokasi ideal
yang cocok dengan menggabungkan theme – theme yang sudah dilengkapi dengan database [12].
Menurut Wiles dkk [13] model builder adalah sebuah aplikasi dimana pengguna dapat
mengembangkan geoprocessing dalam bentuk model atau biasa dikenal dengan flowchart.
Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulisan ini bertujuan untuk
membuat suatu perintah pada aplikasi ArcGis yaitu dengan menggunakan model builder yang
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kemudian akan mengasilkan sebuah keluaran peta spasial berupa peta prakiraan potensi banjir di
Provinsi Papua barat.

Metode Penulisan
Dalam penulisan ini data yang digunakan merupakan data prakiraan curah hujan (PCH) dalam bentuk
PCH bulanan dengan nilai probabilitas yang memiliki intensitas >100mm, >200mm dan >400mm.
PCH bulanan digunakan untuk memproduksi Peta prakiraan Daerah Potensi Banjir Bulan. Data PCH
diperoleh dari The European Centre for Medium – Range Weather Forecast (ECMWF). Selain itu
diperlukan data daerah rawan banjir (DRB) yang merupakan data dasar historis dalam bentuk shp yang
dihasilkan oleh kerja sama tiga Lembaga yaitu BMKG, BIG dan Kementrian PU. Peta historis DRB
dibuat melalui kegiatan survei lapangan yang telah memperhitungkan beberapa aspek seperti tutupan
lahan, lereng, ketinggian lahan dan daerah genangan air. Peta historis DRB yang telah diintegrasikan
dalam peta administrasi (kecamatan) kemudian disimplikasikan dalam 2 kelas daerah yaitu “banjir”
dan “Non Banjir”. Adapun dua teknik dalam klasifikasi pembuatan peta prakiraan curah hujan bulanan
pada Tabel 1.
Tabel 1. Teknik klasifikasi pembuatan peta prakiraan curah hujan

PCH Probabilistik Bulanan
Tingkat Rawan
Nilai Probabilitas
Banjir
Prob PCH >100 mm:
0 – 80%
Aman
80 – 100%
Rendah
Prob PCH > 200 mm :
0 – 80 %
Non
80 – 100%
Menengah
Prob PCH > 400 mm :
0 – 80%
Non
80 – 100%
Tinggi

PCH Deterministik Bulanan
Nilai Curah Hujan
PCH 0 – 100

Tingkat Rawan Banjir
Aman

PCH 100 – 200

Rendah

PCH 200 – 400

Menengah

PCH > 400

Tinggi

Dalam penulisan ini metode yang digunakan cukup sederhana yaitu dengan memanfaatkan data
prakiraan curah hujan kemudian dikombinasikan dengan peta historis daerah rawan banjir yang telah
tersedia. Untuk mengasilkan model geofisik dalam penulisan ini menggunakan teknik model builder
pada aplikasi ArcGis. Model builder dibangun dari bahasa pemograman phyton atau VB Scprit yang
dapat dimodifikasi dalam bentuk parameter atau formula perhitungan [14]. Model builder digunakan
untuk menghasilkan peta prakiraan potensi daerah rawan banjir di Papua Barat.

Hasil dan Pembahasan
Hasil penulisan ini merupakan analisis spasial melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG)
untuk mengidentifikasi wilayah potensi Daerah Rawan Bajir (DRB) di Papua Barat pada bulan Juli
2021 melalui tool pada aplikasi ArcGIS yaitu menggunkan Model Builder yang nantinya dapat
digunakan untuk mengotomatisasikan dan mendokumentasikan sebuah alur kerja dari proses – proses
geoprocessing. Adapun hasil keluaran peta pada setiap tahapan dengan memanfaatkan model builder
pada software ArcGIS Sebagai berikut :
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Gambar 1. Model data builder dan hasil keluaran data grid pos hujan Papua Barat

Gambar 2. Model builder dan hasil keluaran interpolasi Papua Barat

Gambar 3. Model builder dan hasil keluaran reclassifikasi Papua Barat

Gambar 4. Model builder dan hasil keluaran polygon Papua Barat

Gambar 5. Model builder dan hasil keluaran union Papua Barat
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Gambar 6. Model data builder dan hasil keluaran intersect Papua Barat

Gambar 7. Hasil keluaran digitasi shape polygon
Papua Barat

Gambar 8. Hasil keluaran digitasi shape polygon
Papua Barat

Gambar 9. Hasil keluaran digitasi shape polygon Papua Barat

Gambar 10. Hasil keluaran digitasi shape polygon dan union Papua Barat
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Gambar 11. Hasil keluaran digitasi shape polygon dan intersect daerah rawan banjir Papua Barat

Gambar 12. Model data builder dan hasil keluaran intersect Papua Barat

Gambar 1 merupakan bentuk model builder yang akan menghasilkan data grid pos hujan untuk
wilayah Provinsi Papua Barat. Data grid tersebut berisi data prakiraan peluang curah hujan untuk
wilayah Provinsi Papua Barat, dimana wilayah Papua khususnya Papua barat masih sangat sedikit
sehingga penulis menggunakan data prakiraan model satelit ECMWF. Gambar 2 merupakan bentuk
model builder yang akan menghasilkan hasil interpolasi dari data grid pos hujan untuk wilayah
Provinsi Papua Barat. Metode interpolasi yang digunakan yaitu interpolasi IDW (Inverse Distance
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Weighting), dimana metode ini sangat baik digunakan untuk menentukan suatu nilai di daerah yang
tidak terdapat titik sampel pos hujan di suatu wilayah.
Gambar 3 merupakan bentuk model builder yang akan menghasilkan hasil klasifikasi Dearah Rawan
Banjir untuk wilayah Provinsi Papua Barat. Metode Reclasifikasi digunakan untuk menentukan
kriteria atau kelas dari data yang di pakai. Gambar 4 merupakan bentuk model builder yang akan
menghasilkan hasil Polygon Dearah Rawan Banjir untuk wilayah Provinsi Papua Barat. Gambar 5
merupakan bentuk model builder yang akan menghasilkan peta hasil gabungan dari ketiga hasil peta
Polygon Dearah Rawan Banjir untuk wilayah Provinsi Papua Barat. Gambar 6 merupakan bentuk
model builder yang akan menghasilkan peta hasil potongan Daerah Rawan Banjir untuk wilayah
Provinsi Papua Barat.
Gambar 7 merupakan keluaran tabel hasil digitasi dari proses klasifikasi, dimana pada gambar tersebut
menunjukkan kelas serta kriteria dalam pembuatan peta Daerah Rawan Banjir dengan menggunakan
data peluang curah hujan lebih 100 mm/bulan. Gambar 8 merupakan keluaran tabel hasil digitasi dari
proses klasifikasi, dimana pada gambar tersebut menunjukkan kelas serta kriteria dalam pembuatan
peta Daerah Rawan Banjir dengan menggunakan data peluang curah hujan lebih 200 mm/bulan.
Gambar 9 merupakan keluaran tabel hasil digitasi dari proses klasifikasi, dimana pada gambar tersebut
menunjukkan kelas serta kriteria dalam pembuatan peta Daerah Rawan Banjir dengan menggunakan
data peluang curah hujan >400 mm/bulan. Gambar 10 merupakan keluaran tabel hasil digitasi dari
proses penggabungan dari tiga kelas dan kriteria peluang curah hujan a100, a200 dan a400. Untuk
menentukan kriteria rawan banjir, maka perlu ditambahkan kolom rawan banjir dan dilakukan kembali
proses penentuan rawan banjir untuk masing – masing kelas.
Gambar 11 merupakan keluaran tabel hasil digitasi dari proses penggabungan dari tiga kelas dan
kriteria peluang curah hujan a100, a200 dan a400 dan hasil intersect (pemotongan) Daerah Rawan
Banjir wilayah Papua Barat. Untuk menentukan Potensi Rawan banjir, maka perlu ditambahkan kolom
Potensi Rawan banjir dan di lakukan kembali proses Potensi Rawan banjir untuk menentukan daerah
mana saja yang masuk ke dalam daerah Potensi rawan banjir. Gambar 12 merupakan alur kerja pada
model builder yang sudah selesai dioperasikan dan siap untuk di running pada software ArcGis dan
untuk selanjutnya di petakan sebagai bahan informasi kepada masyarakat di wilayah mana saja yang
berpotensi rawan terjadi banjir.
Gambar 13 merupakan hasil keluaran model Builder yang sudah selesai untuk selanjutnya digunakan
sebagai bahan informasi kepada masyarakat di wilayah mana saja yang berpotensi rawan untuk terjadi
banjir. Dalam hal ini penulis menyajikan sebuah informasi peta prakiraan Daerah Rawan Banjir (DRB)
di Provinsi Papua Barat pda bulan Juli 2021. Berdasarkan hasil keluaran peta spasial dapat di jelaskan
bahwa perbedaan warna menunjukkan kategori potensi daerah rawan banjir dan sebagian besar
wilayah di Papua Barat pada bulan Juli 2021, potensi daerah rawan banjir menunjukkan warna putih
yaitu kategori Non Banjir.
Kemudian terdapat beberapa wilayah yang memiliki potensi daerah rawan banjir dengan kategori
Rendah – Tinggi. Pada wilayah Papua Barat bagian Timur yaitu di Teluk Wondamama dan Teluk
Bintuni sebagian besar wilayah berpotensi rawan banjir dengan kategori rendah – menengah,
sedangkan di wilayah Papua Barat bagian Utara yaitu Kota Sorong dan Manokwari berpotensi banjir
dengan kategori Menengah – Tinggi. Tingginya intestitas curah hujan membuat sebagian besar
wilayah di Papua Barat sangat berpotensi tinggi terjadi banjir, oleh karena itu perlu diwaspadai lebih
lanjut untuk beberapa wilayah yang berpotensi rawan banjir dengan kategori menengah – tinggi.
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Gambar 13. Hasil keluaran peta spasial pada model builder

Kesimpulan
Terdapat beberapa wilayah atau Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang memiliki potensi daerah
rawan banjir dengan kategori Rendah – Tinggi. Tingginya intesitas curah hujan di sebagian wilayah
atau Kabupaten di Papua Barat sangat berpotensi tinggi terjadi banjir khusunya di Sorong dan
Manokwari. Kemudian, pembuatan model geofisik untuk pemetaan potensi daerah Rawan Banjir
(DRB) dapat dianalisis dengan memanfaatkan salah satu tool seperti model builder dalam aplikasi
ArcGIS. Dengan melalui proses atithmatic overlay yang ada pada proses model builder, kita dapat
membuat suatu alur kerja seperti membuat peta prakiraan Daerah Rawan Banjir (DRB) yang sudah
dilengkapi dengan database. Database yang berisi informasi hasil digitasi yang dilakukan merupakan
hal yang sangat penting dalam membuat peta spasial. Pembuatan model builder ini kemudian bisa
dikembangkan dan dapat digunakan secara mudah dengan modifikasi menggunakan phyton.
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