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Instalasi SISKe v1.1 

 

Sistem yang dibutuhkan 

Hardware 

SISKe didesain khusus untuk dapat beroperasi dengan baik pada 

komputer dengan spesifikasi minimum Pentium III dengan 128 MB RAM 

dan kapasitas Harddisk tersisa 1 GB. Setting monitor yang diperlukan High 

color 16 bit dengan resolusi minimal 1024 x 768 pixel. Serta diperlukan 

CD-ROM Drive untuk keperluan instalasi. 

 

Software 

Untuk mengoperasikan SISKe v1.1 diperlukan software : 

a. Sistem operasi Windows 98, Windows 2000 atau Windows XP 

b. Software Microsoft Office. 

 

Instalasi 

Direkomendasikan sebelum menginstal SISKe v1.1 agar me-remove 

semua program SISKe versi terdahulu dari Windows anda. Jika Start 

Menu Windows tidak memiliki folder program SISKe, proses instalasi akan 

dengan sendirinya membuat folder tersebut. 

Berikut ini langkah-langkah instalasi SISKe v1.1 

- Instalasi Master CD SISKe v1.1 

- Masukkan CD Installer ke dalam CD-ROM drives komputer 

- Masuk ke dalam Windows Explorer 

- Jalankan setup.exe yang berada pada folder CD_ROM. 

  

maka akan muncul tampilan seperti berikut. 
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Kemudian pilihlah OK. 

Akan dimunculkan tampilan window pilihan dimana SISKe akan diinstal. 

 

Klik icon komputer untuk melanjutkan proses instalasi. Sebaiknya directory 

SISKe mengikuti default dari Windows. Setelah itu akan muncul windows 

pilihan untuk penempatan grup prorgam SISKe. 

 

Klik tombol continue. Proses instalasi SISKe akan terus berlangsung, 

seperti ditunjukkan gambar berikut ini. 
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Jika proses instalasi selesai, maka akan ditandakan dengan munculnya 

window berikut, kemudian klik OK. 

 

 

 

- Registrasi OCX ke dalam system 

- Di dalam Windows Explorer, copy semua file yang ada di dalam folder 

CD installer "\Tool\" ke dalam C:\Windows\System32\ 

- Jalankan Start Menu, pilih RUN dan ketikkan :  

 regsvr32.exe grid32.ocx 

 

 

 

Message Box bahwa registrasi sukses akan tampil 
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- Jalankan Start Menu, pilih RUN dan ketikkan : 

 regsvr32.exe mschrt20.ocx 

Message Box bahwa registrasi sukses akan tampil 

 

- Jalankan Start Menu, pilih RUN dan ketikkan :  

 regsvr32.exe lvbuttons.ocx 

Message Box bahwa registrasi sukses akan tampil 

 

- Jalankan Start Menu, pilih RUN dan ketikkan :  

 regedit vbctrls.reg 

Message Box bahwa file akan ditambahkan dalam registry akan tampil, 

kemudian  tekan Yes 

 

- Pemindahan data 

Di dalam Master CD SISKe v1.1 terdapat folder Data, Image, dan ShpFile. 

Copy ketiga folder tersebut, kemudian letakkan di dalam folder 

"C:\Program files\SISKe\" 

(tempat program SISKe di install) 

 

Setelah ketiga langkah ini selesai dilakukan, restart komputer Anda. 

 

Sedangkan untuk proses uninstal prosesnya sama dengan proses-proses 

uninstal untuk perangkat lunak yang lain yaitu dengan menggunan item 

Add/Remove Program yang ada dalam Control Panel. 

 

 

 

 



 

Pengenalan SISKe 

 

Sistem Informasi Spasial Kebakaran Hutan dan Lahan (SISKe) v1.1 

merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh South Sumatara 

Forest Fire Management Project (SSFFMP) pada tahun 2006-2007 guna 

memenuhi kebutuhan aplikasi penggunaan data spasial untuk kebakaran 

hutan dan lahan.  Perangkat ini juga menjawab kebutuhan sebuah 

software yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai interface-nya 

sehingga memudahkan penggunaannya dan pemahamaan terhadap 

pengertian data atau informasi yang disajikan.  

 

Sebagai suatu perangkat lunak, maka SISKe v1.1 dibangun dengan 

interface atau media antar muka yang bersifat user friendly dengan basis 

window serta dilengkapi dengan kelengkapan (properties) bagi pengguna. 

Kelengkapan yang dapat digunakan oleh pengguna, disusun dalam suatu 

kumpulan menu-menu dan tombol-tombol (toolbar) yang memudahkan 

pengguna dalam pengoperasian perangkat ini.  

 

Secara garis besar menu-menu yang terdapat dalam SISKe terdiri dari 

delapan bagian utama yaitu File, Edit, View, Layers, Tools, Analysis, 

Window dan Help. Dalam setiap menu utama tersebut terdapat sub-menu 

yang digunakan sesuai dengan ciri dari menu utama.  Selain menu, fungsi-

fungsi dari perangkat lunak ini juga disajikan dalam toolbar yang 

sebenarnya merupakan cara atau jalan singkat dari menu-menu yang ada 

(by-pass menu function) atau duplikasi dari menu. 

 

Untuk memulai aplikasi gunakan start up pada layar komputer kemudian 

pilih program dan selanjutnya cari Grup SISKe dan klik pada SISKe.  

Setelah itu akan muncul jendela menu pembuka SISKe dan klik pada pada 

tombol OK untuk menggunakan aplikasi.  Setelah tombol OK diklik, maka 

akan muncul jendela menu utama SISKe yang didalamnya terdapat menu-
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menu, toolbar, jendela peta, legenda peta, skala peta, status bar dan yang 

lainnya. 

 

Fungsi-fungsi dasar 

Dalam SISKe terdapat tiga jenis fasilitas untuk melakukan operasi-operasi 

pada dokumen SISKe, yaitu: Menu editor, Toolbar dan Buttonbar. Fasilitas 

ini biasanya terletak dibagian atas tampilan. 

 

Menu editor: terdapat pada bagian paling atas tampilan, biasanya terdapat 

beberapa menu editor utama seperti File, Edit, View, dll, yang berisi daftar 

perintah atau fungsi. Jika salah satu dipilih atau diklik, maka fungsi yang 

dimaksud akan langsung beroperasi atau paling tidak muncul sebuah 

jendela baru. 

 

Buttonbar: merupakan kumpulan perintah atau fungsi yang diwakili oleh 

sebuah icon. Terletak dibawah menu editor. Buttonbar berfungsi seperti 

tombol yang akan langsung beroperasi setelah diklik. Biasanya merupakan 

fungsi short-cut dari sebuah perintah yang terdapat pada menu editor. 

Toolbar: merupakan kumpulan perangkat yang memiliki fungsi-fungsi 

tertentu. Biasanya tidak berbeda bentuk dan fungsi hampir sama dengan 

buttonbar. Bedanya, jika kita menekan atau mengklik salah satu Toolbar, 

perintah tidak akan langsung dijalankan. Contoh: Toolbar identify, setelah 

menekan tombol tersebut kita masih harus mengklik pada lokasi yang 

diinginkan untuk mendapatkan informasinya. 

 

Berikut contoh Toolbar yang terdapat pada SISKe: 

 

    1    2    3    4   5    6    7    8        9     10  11  12  13  14  15   16  17  18   
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yaitu, 1 Pointer, 2 Zoom in, 3 Zoom out, 4 Pan, 5 Identify, 6 Hitung jarak, 7 

Seleksi spasial, 8 Graphics, 9 Print peta, 10 Tambah layer, 11 Fitur 

pencarian, 12 Full Map Extent, 13 Active Layer Extent, 14 Zoom In Now, 

15 Zoom Out Now, 16 Zoom previous, 17 Tabel atribut dan 18 Daftar 

layer. Semua button tersebut disediakan untuk memudahkan bagi 

pengguna SISKe, sehingga tidak perlu lagi menjalankan perintah melalui 

sub menu. 

 

 

Memulai SISKe 

Untuk memulai SISKe dapat dilakukan dengan mengklik melalui Start > 

Programs > SSFFMP – SISKe v1.1 >  SISKe 

Dengan catatan, program SISKe harus sudah terinstall di komputer. 

Setelah itu akan muncul menu pembuka SISKe 

 

Menu pembuka 

Gambar berikut merupakan menu pembuka pada SISKe v1.1 

Untuk melanjutkan, klik OK. 
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Menu utama SISKe v1.1 

Menu utama SISKe dapat menampilkan, mengeksplorasi, melakukan 

query, editing serta menganalisa data spasial apa saja yang ditampilkan 

dan bagaimana data tersebut ditampilkan yang selanjutnya digunakan 

untuk analisa maupun untuk keperluan pembuatan peta. Pada dasarnya, 

menu utama SISKe merupakan tampilan dimana kumpulan data-data 

spasial tertentu ditampilkan. 

 

 

 

SISKe v1.1 mempunyai menu editor yang dibangun dan dikelompokkan 

sebagai berikut: 

 

A. FILE  

Menu ini terdiri dari 3 sub menu, yaitu: Print preview, Print dan Exit. Untuk 

lebih jelasnya lihat Menu File. 
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B. EDIT 

Menu ini terdiri dari 8 sub menu, yaitu: Simpan sebagai shapefile baru, 

Simpan legenda peta, Simpan penunjuk arah utara sebagai gambar, 

Simpan ke JPEG, Simpan ke BMP/EMF, Simpan sebagai Image 

terkoreksi, Simpan hasil TrackingLayer dan Buka file TrackingLayer. Untuk 

lebih jelasnya lihat Menu Edit. 

 

 

 

C. VIEW  

Menu ini terdiri dari 8 sub menu, yaitu: Inset peta, Hapus inset peta, 

Properti scale bar, Gambar grafik, Hapus grafik, Refresh, Seleksi spasial 

dan Atur tampilan peta. Untuk lebih jelasnya lihat Menu View. 
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D. LAYERS  

Menu ini terdiri dari 9 sub menu, yaitu: Tambah layer, Daftar layer, Hapus 

layer yang aktif, Hapus semua layer, Zoom ke layer yang aktif, Gunakan 

pada Inset peta, Tampilkan Label, Legenda editor dan Tabel atribut. Untuk 

lebih jelasnya lihat Menu Layers. 

 

 

 

E. TOOLS  

Menu ini terdiri dari 8 sub menu, yaitu: Full extent, Zoom in, Zoom out, 

Pan, Identify, Fitur pencarian, Proyeksi peta dan Konversi. Untuk lebih 

jelasnya lihat Menu Tools. 
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F. ANALYSIS 

Menu ini terdiri dari 3 sub menu, yaitu: Manajemen data cuaca, Sistem 

peringatan dini kebakaran dan Pemantauan dan analisa kebakaran. Untuk 

lebih jelasnya lihat Menu Analysis. 

 

 

 

G. WINDOW  

Menu ini terdiri dari 1 sub menu, yaitu: Magnifier. Untuk lebih jelasnya lihat 

Menu Window. 

 

 

 

H. HELP  

Menu ini terdiri dari 3 sub menu, yaitu: Help Contents, Search help dan 

About SISKe. Untuk lebih jelasnya lihat Menu Help. 
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Bekerja dengan Fungsi-Fungsi Dasar 

 

A.  MENU FILE 

Menu file mempunyai tiga (3) sub menu yang meliputi: 

 

A.1. Print preview  

Sub menu ini digunakan apabila pengguna ingin membuat layout peta. 

"klik" sub menu Print preview maka akan muncul form navigasi dan layout 

seperti dibawah ini: 

 

  

 

Form navigasi digunakan untuk manipulasi layout pada form Layout peta, 

seperti zoom in, zoom out atau mengganti logo pada layout, menuliskan 

judul peta, nama instansi dan alamat instansi. Selain itu juga bisa untuk 

mengganti huruf, warna dan ukurannya. Untuk mengganti logo instansi, 

disarankan ukuran logo tidak melebihi 75 x 75 pixel (beberapa contoh logo 

telah disediakan didalam folder App.Path & “\Image\Logo\...”). App.Path 

dalam hal ini adalah posisi dimana SISKe di instal, misal C:\Program 

Files\SISKe\... Untuk mencetak peta, "klik" Print peta. Selanjutnya 

pengguna tinggal mengatur kertas, kualitas cetakan dan yang lainnya di 
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window printer. Selain itu disediakan juga fasilitas untuk menyimpan layout 

peta sebagai gambar, yaitu tombol Capture layout. Hasilnya akan 

tersimpan secara otomatis di dalam database SISKe yaitu App.Path & 

“\Image\Layout.bmp”.  

 

A.2. Print peta  

Sub menu ini digunakan apabila pengguna ingin mencetak tampilan peta 

yang ada di screen. Apabila peta yang dimaksud sudah ditampilkan, "klik" 

sub menu Print atau button Print peta, maka akan muncul form seperti 

dibawah ini: 

 

Form yang terlihat menunjukkan default printer yang digunakan dan juga 

bentuk tampilan yang diinginkan (Landscape atau Portrait). Sedangkan 

bila pengguna meng "klik" tombol cetak dengan skala, maka akan muncul 

form seperti gambar dibawah ini : 

 

Isi skala peta dengan skala yang dikehendaki, kemudian "klik" tombol Print 

now, maka peta akan tercetak dengan skala yang dimaksud. 
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A.3. Exit  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin mengakhiri program 

SISKe. "Klik" sub menu Exit, maka akan keluar window dialog seperti 

dibawah ini. 

 

 

B.  MENU EDIT 

Menu edit mempunyai delapan (8) sub menu yang meliputi: 

 

B.1. Simpan sebagai shapefile baru 

Sub menu ini digunakan apabila pengguna ingin mengekspor atau 

mengcopy suatu layer menjadi layer baru. File atau layer baru yang 

dihasilkan akan berbentuk shapefile. Pilih layer yang akan di ekspor, 

kemudian "klik" sub menu Simpan sebagai shapefile baru baru, maka akan 

muncul form seperti di bawah ini : 

 

Isi kolom file name dengan nama layer baru, kemudian "klik" tombol Save, 

maka layer baru akan terbentuk secara otomatis. 
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B.2. Simpan legenda peta 

Sub menu ini digunakan apabila pengguna ingin membuat layout peta, 

dimana legenda peta yang ada akan di ekspor sebagai BMP file. Apabila 

legenda yang dimaksud sudah ditampilkan, "klik" sub menu Simpan 

legenda peta, maka akan muncul form seperti dibawah ini: 

 

Isi kolom file name dengan nama file yang dikehendaki, kemudian "klik" 

tombol Save, maka file legenda dengan extension *.BMP akan secara 

otomatis terbentuk. 

 

B.3. Simpan penunjuk arah utara sebagai gambar 

Sub menu ini digunakan apabila pengguna ingin membuat layout peta, 

dimana penunjuk arah utara yang ada akan di ekspor sebagai BMP file. 

"klik" sub menu Simpan penunjuk arah utara sebagai gambar, maka akan 

muncul form seperti dibawah ini: 
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Isi kolom file name dengan nama file yang dikehendaki, kemudian "klik" 

tombol Save, maka file legenda dengan extension *.BMP akan secara 

otomatis terbentuk. 

 

B.4. Simpan ke BMP/EMF 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin membuat layout peta, 

dimana tampilan peta yang ada akan disimpan sebagai BMP/EMF file. 

Apabila peta yang dimaksud sudah ditampilkan, "klik" sub menu Simpan 

ke BMP/EMF, maka akan muncul form seperti dibawah ini: 

 

  

 

Isi kolom file dengan nama file yang dikehendaki, kemudian atur format, 

faktor skala dan skala symbol yang diinginkan, setelah itu "klik" tombol 

Save, maka file dengan extension BMP/EMF akan secara otomatis 

terbentuk. 

 

B.5. Simpan ke JPEG 

Sub menu ini digunakan untuk menyimpan peta dalam format JPEG. 

Apabila peta yang dimaksud sudah ditampilkan, "klik" sub menu Simpan 

ke JPEG, maka akan muncul form seperti dibawah ini: 
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Isi kolom file dengan nama file yang dikehendaki, kemudian atur faktor 

skala, skala symbol dan kualitas yang diinginkan, setelah itu "klik" tombol 

Save, maka file dengan extension JPEG akan secara otomatis terbentuk. 

 

B.6. Simpan sebagai Image terkoreksi 

Sub menu ini hampir sama dengan sub menu Simpan ke JPEG, tetapi 

menu ini mempunyai kelebihan bahwa gambar yang dihasilkan sudah 

tergeokoreksi. Dalam hal ini, jika image ini akan di overlay dengan data 

spasial yg sama, akan pas. Tetapi image ini akan tersimpan dalam format 

BMP.  

 

B.7. Simpan hasil TrackingLayer 

Sub menu ini digunakan untuk mengekspor hasil tracking layer pada 

mapDisplay. File ini akan tersimpan dalam format TrackingLayer 

Exchange Files (*.tlx). 

 

B.8. Buka file TrackingLayer 

Sub menu ini digunakan untuk menampilkan kembali file TrackingLayer 

yang sudah di ekspor sebelumnya. 
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C.  MENU VIEW 

Menu view mempunyai delapan (8) sub menu yang meliputi: 

 

C.1. Inset peta 

Sub menu ini digunakan untuk menampilkan peta inset. Apabila sub menu 

ini di "klik" maka akan muncul peta kecil yang terletak di bawah legenda 

peta seperti ini: 

 

 

Untuk menghilangkan Inset peta ini, "klik" sekali lagi pada sub menu Inset 

peta. 

 

C.2. Hapus Inset peta 

Sub menu ini digunakan untuk menghapus peta inset yang ada di dalam 

overview. 

 

C.3. Properti scale bar 

Sub menu ini digunakan untuk mengatur scale bar agar sesuai dengan 

unit yang ada pada peta dan layar komputer. 
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C.4. Gambar grafik  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin menambah grafik dalam 

suatu tampilan peta. "Klik" sub menu Gambar grafik atau button Graphics, 

maka akan muncul button Gambar grafik, seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

Button diatas fungsinya adalah untuk: Tambah Teks, Tambah Point, 

Tambah Garis, Tambah Kotak, Tambah Polygon serta Tambah Ellips. 

Setelah muncul button-button diatas, maka grafik yang dikehendaki siap 

untuk di tambahkan. 

 

C.5. Hapus grafik  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin menghapus grafik yang 

telah dibuat. "Klik" sub menu Hapus grafik, maka grafik yang terdapat 

dalam tampilan peta akan secara otomatis terhapus. 

 

C.6. Refresh  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin merefresh atau melihat 

tampilan peta baru setelah mengalami perbaikan atau penambahan. "Klik" 

sub menu Refresh, maka secara otomatis tampilan peta akan berubah, 

sesuai dengan kondisi terakhir. 

 

C.7. Seleksi spasial  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin melihat tampilan peta 

yang dipilih secara spasial. "Klik" sub menu Seleksi spasial atau button 

Seleksi spasial, maka akan muncul gambar seperti dibawah ini: 
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Pada bagian kiri terlihat form pilihan, dimana pengguna dapat memilih 

layer, dan warna obyek yang terpilih, kemudian jenis cursor untuk 

pemilihan obyek, serta metode pemilihan secara spasial. Sedangkan pada 

bagian kanan terlihat obyek yang terpilih melalui pemilihan secara spasial. 
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C.8. Atur tampilan peta  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin mengatur suatu tampilan 

peta. "Klik" sub menu Atur Tampilan Peta, maka akan muncul form 

tampilan peta seperti gambar dibawah ini: 

 

  

Dari form diatas, terlihat beberapa pilihan untuk mengatur tampilan peta, 

seperti Jenis garis tepi peta, dimana kita dapat memilih antara none 

ataupun fixed single. Kemudian pilihan Aksi yang dilakukan jika tombol 

Cancel ditekan. Selain itu, juga terdapat pilihan satuan unit peta yang 

digunakan, dimana hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, 

karena menentukan skala peta yang ditampilkan. Tombol Geser, Tampilan 

3D, maupun Warna latar belakang peta juga merupakan pilihan yang 

dapat ditampilkan sesuai dengan kehendak pengguna modul peta. Setelah 

semua pilihan tampilan peta yang dikehendaki selesai, maka tampilan peta 

yang akan muncul akan (misal) seperti gambar dibawah ini: 
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Pada bagian kiri bawah, terdapat tulisan Skala 1 : 2.733.183, yang 

merupakan skala peta, dimana satuan unit peta yang digunakan adalah 

Decimal Degrees. Pada bagian tengah, terdapat tulisan Bujur: 101.93 

Lintang: -1.72, yang menunjukkan posisi atau Koordinat Lintang Bujur peta 

tersebut di bumi. Pada bagian tengah juga, terdapat tulisan Info Peta, yang 

apabila pilihannya diisi, maka secara otomatis muncul pilihan layer dan 

atribut yang akan ditampilkan. Sedangkan pada bagian kanan bawah 

terdapat tulisan 10:54 PM, yang menunjukkan waktu pada saat SISKe 

tersebut digunakan. 

 

 

D. MENU LAYERS 

Menu layers mempunyai sembilan (9) sub menu yang meliputi: 

 

D.1. Tambah layer 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin menambah layer yang 

sudah ada dalam suatu tampilan peta. "Klik" sub menu Tambah layer atau 
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button Tambah layer, maka akan muncul form isian, seperti gambar 

dibawah ini: 

 

 

Setelah layer dipilih, "klik" Open, maka secara otomatis layer baru tersebut 

muncul dalam tampilan peta. 

 

D.2. Daftar layer 

Sub menu ini digunakan untuk menampilkan peta yg ada dalam database 

SISKe. Pete tersebut berkaitan dengan informasi kebakaran hutan dan 

lahan di propinsi Sumatera Selatan. Untuk menggunakannya, pengguna 

tinggal mengaktifkan atau menonaktifkan checkbox layer yang dipilih. 
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D.3. Hapus layer yang aktif 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin menghapus layer yang 

sedang aktif dari suatu tampilan peta. "Klik" sub menu Hapus layer yang 

aktif, maka secara otomatis layer yang aktif akan terhapus. Layer yang 

aktif ditandai dengan garis yang berada di bawah nama layer pada 

legenda. 

 

D.4. Hapus semua layer 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin menghapus semua layer 

yang berada dalam suatu tampilan peta. "Klik" sub menu Hapus semua 

layer, maka secara otomatis semua layer yang berada dalam tampilan 

peta akan terhapus. 

 

D.5. Zoom ke layer yang aktif 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin memperbesar tampilan 

peta pada layer yang sedang aktif. 
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D.6. Gunakan pada Inset peta 

Sub menu ini digunakan jika layer yang sedang aktif akan digunakan pada 

Inset peta. 

 

D.7. Tampilkan label 

Sub menu ini digunakan jika layer yang sedang aktif akan ditambahkan 

label secara langsung. 

 

D.8. Legenda editor 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin menampilkan legenda 

dari suatu layer atau layer yang sedang aktif dari suatu tampilan peta. 

"Klik" sub menu Legenda editor atau double-klik legenda peta pada menu 

utama SISKe, maka secara otomatis akan muncul form seperti dibawah 

ini: 
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Isi semua kolom isian berdasarkan kehendak pengguna, seperti Warna, 

Warna garis tepi, Ukuran garis tepi dan sebagainya. Setelah selesai, "klik" 

Apply kemudian OK, maka tampilan legenda peta akan sesuai dengan 

kehendak pengguna. 

Gambar diatas merupakan tampilan legenda editor untuk Single symbol, 

sedangkan untuk tipe lainnya seperti unique, kelas, std label, adv label, 

elevasi dan dot dapat dilihat dari gambar berikut 

 

  

Unique symbol   Kelas symbol 

  

Adv label symbol   Std label symbol 
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Elevasi symbol   dot symbol 

 

D.9. Tabel atribut 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin melihat ataupun 

mengedit atribut dari suatu layer atau layer. Pilih layer yang akan dilihat 

atau diedit atributnya, kemudian "klik" sub menu Tabel atribut, maka akan 

muncul form tabel seperti gambar dibawah ini: 

 

 

Sub menu ini tidak dapat digunakan untuk menambah atau menghapus  

field baru pada table dan menambah atau menghapus record pada table 

yang sudah ada. Tetapi bisa digunakan untuk mengedit isi dari field yang 

ada. 



 

 24 

 

Pada bagian kiri terdapat tampilan peta KABUPATEN, sedangkan pada 

bagian kanan terdapat atributnya. Apabila pada atributnya dipilih suatu 

record data yang akan di edit (ditandai warna biru), maka secara otomatis 

tampilan peta akan berwarna kuning seperti gambar diatas. Apabila data 

nama Musi Rawas tersebut akan diedit, maka pengguna hanya tinggal 

mengedit nama Musi Rawas yang terdapat pada kolom edit, jika tombol 

peringatan diaktifkan, maka apabila di "klik" tombol edit, akan muncul 

peringatan seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

Dengan meng "klik" tombol yes, maka secara otomatis data baru akan 

tersimpan. 
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E. MENU TOOLS 

Menu tools mempunyai delapan (8) sub menu yang meliputi: 

 

E.1. Full extent 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin mengembalikan tampilan 

peta ke bentuk secara keseluruhan. Hal ini dilakukan, apabila suatu 

tampilan peta telah mengalami zoom in atau pembesaran, maka apabila 

pengguna ingin melihat tampilan peta secara keseluruhan, maka dapat 

menggunakan fasilitas sub menu Full extent atau button Full Map Extent. 

"Klik" sub menu Full extent atau button Full Map Extent, maka tampilan 

peta yang mulanya dalam kondisi zoom in, akan secara otomatis kembali 

ke bentuk awal, dimana peta secara keseluruhan terlihat. 

 

E.2. Zoom in 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin memperbesar tampilan 

peta wilayah yang dikehendaki. "Klik" sub menu Zoom in atau button Zoom 

In, kemudian pilih wilayah yang akan diperbesar dengan membentuk box 

secara diagonal dengan meng "klik" tanpa melepasnya. Setelah wilayah 

yang dikehendaki masuk dalam box tersebut, lepaskan "klik", maka secara 

otomatis wilayah yang terpilih akan membesar. 

 

E.3. Zoom out 

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin memperkecil tampilan 

peta wilayah yang dikehendaki, sehingga sampai batas full extent. "Klik" 

sub menu Zoom out atau button Zoom Out, kemudian pilih wilayah yang 

akan diperkecil dengan meng "klik" di wilayah yang dikehendaki, maka 

secara otomatis wilayah yang terpilih akan mengecil, sehingga terlihat 

tampilan peta secara keseluruhan. 
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E.4. Pan  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin menggeser tampilan 

peta, sehingga wilayah yang dikehendaki tampil. "Klik" sub menu Pan atau 

button Pan, kemudian "klik" tampilan peta tanpa melepasnya. Selanjutnya 

geser tampilan peta ke arah yang dikehendaki (atas, bawah, kanan, kiri), 

maka secara otomatis tampilan peta akan berubah, tanpa merubah 

skalanya. 

 

E.5. Identify  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin mengetahui atribut atau 

data suatu feature. "Klik" sub menu Identify atau button Identify, kemudian 

"klik" kursor pada feature yang dikehendaki (poligon, line, point), maka 

akan muncul form seperti dibawah ini : 

 

 

 

E.6. Fitur pencarian  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin mencari atau meng 

"query" data dalam suatu attribut layer. "Klik" sub menu Fitur pencarian 

atau button fitur pencarian, maka akan muncul tampilan seperti gambar 

dibawah ini: 
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Pilih layer yang akan dipilih, kemudian masukkan kriteria yang akan dicari, 

maka secara otomatis tombol Cari akan aktif. "Klik" tombol Cari, maka 

data yang dicari akan muncul secara otomatis. Data tersebut berhubungan 

dengan spasial yang terdapat dalam SISKe, sehingga apabila tombol 

Zoom To di "klik", maka secara otomatis spasial di tampilan SISKe akan 

meng "zoom" ke lokasi dimana data tersebut berada. 

 

 

 

E.7. Proyeksi peta  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin merubah proyeksi suatu 

peta. "Klik" sub menu proyeksi peta, maka akan muncul tampilan seperti 

gambar dibawah ini: 
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Untuk menggunakan fungsi proyeksi peta, "Klik" tombol tambah layer, 

kemudian pilihlah layer yang akan di proyeksi ulang. Jika layer ini tidak 

mempunyai *.prj atau tidak mempunyai informasi sistem koordinat maka 

harus di set secara manual sebelum melanjutkan. Sebaiknya sebelum 

melakukan proses ini, harus tahu terlebih dahulu mengenai layer yang 

akan di proyeksi ulang ini. Atau bisa juga menggunakan referensi file *.prj 

layer lain yang sesuai, dengan cara "Klik" tombol Baca File PRJ, kemudian 

ambil file yang dimaksud. 

 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah (misal) jika layer awal 

mempunyai system koordinat geografi, maka pilih option button Sistem 

Koordinat Geografi kemudian pilih jenis proyeksi GCS_Indonesian_1974 

[4238] yang ada dalam combobox pojok kanan atas, setelah itu "Klik" 

tombol Set Sistem Koordinat Layer.  

 

Langkah kedua adalah (misal) jika layer yang ada akan dirubah ke 

proyeksi Universal Transfer Mercator, maka pilih option button Sistem 

Koordinat Projected kemudian pilih jenis proyeksi 

WGS_1984_UTM_Zone_48S [32748] (jenis proyeksi tergantung dari zona 

daerah tersebut) yang ada dalam combobox pojok kanan atas, setelah itu 
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"Klik" tombol Set Sistem Koordinat Peta, kemudian tombol Ekspor layer 

terproyeksi, maka proses proyeksi selesai. 

 

 

 

E.8. Konversi 

Sub menu berikut mempunyai tiga sub-sub menu yaitu Konversi Koordinat, 

Konversi GRID ke Shapefile dan Konversi Text ke Shapefile.  

 

 

Konversi koordinat digunakan untuk merubah data koordinat dalam format 

degree-minutes-second (DMS) ke decimal degrees (DD) atau sebaliknya. 
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Konversi GRID ke Shapefile merupakan fungsi untuk merubah data format 

ArcInfo GRID dan ASCII GRID ke dalam format Shapefile. Prosesnya 

adalah memanggil input data yang akan dikonversi, kemudian mengatur 

letak outputnya dan terakhir "Klik" tombol konversi. 

 

 

Sedangkan untuk konversi Teks ke Shapefile merupakan fungsi untuk 

merubah data format Text Delimited ke dalam format Shapefile. Prosesnya 

sama yaitu memanggil input data yang akan dikonversi dan mengatur letak 

outputnya. 

 

 

F. MENU ANALYSIS 

Menu analysis mempunyai dua (3) sub menu yang meliputi: 

 

F.1. Manajemen Data Cuaca  

Sub menu ini digunakan untuk memanajemen data cuaca, sehingga 

tersedia data historis dari suatu daerah. Untuk menggunakannya, 

pengguna tinggal mengentri data yang ada kedalam tabel sesuai dengan 

ID stasiun. Manajemen Data Cuaca (MDC) mempunyai fasilitas untuk 
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menampilkan data dari seluruh database atau berdasarkan dari Query 

yang dilakukan pengguna, selain itu juga dilengkapi dengan deskripsi 

statistik dari kategori yang dipilih.  

 

Untuk mulai mengoperasikannya, arahkan mouse ke kolom paling kiri dari 

tabel data stasiun cuaca, (misal yang akan diketahui deskripsi statistiknya 

adalah stasiun Kenten) double-klik kolom paling kiri disamping angka 5. 

setelah dilakukan operasi tersebut, maka pada tabel nama stasiun akan 

tersortir semua data yang dimiliki oleh stasiun dengan ID 5. Selanjutnya 

pilih tahun 2007 dan bulan Juni dan "Klik" tombol Query, maka akan 

terseleksi semua data yang dimiliki stasiun 12 pada bulan Juni 2007. 

Selain itu untuk menampilkan semua data "Klik" tombol tampilkan semua. 

Tombol refresh akan berfungsi jika terdapat tambahan data baru yang 

tahunnya berbeda dengan yang ada dalam database. Untuk melihat 

deskripsi statistik dari data, arahkan mouse ke kolom tabel kemudian "Klik" 

pada kolom salah satu parameter cuaca. Setelah itu "Klik" tombol update 

statistik tahunan pada bagian bawah. 
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Untuk melihat grafik dari resume table mdc, "Klik" tab grafik pada bagian 

atas, kemudian pilih parameter yang akan ditampilkan. Grafik tersebut 

dapat disimpan sebagai bitmap dengan melakukan "Klik" pada tombol 

simpan grafik sebagai gambar. 
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F.2. Sistem peringatan dini kebakaran  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin mengetahui prediksi 

tingkat bahaya kebakaran suatu daerah berdasarkan data cuaca. Ada dua 

metode untuk mengetahuinya, yaitu dengan menggunakan Sistem 

Peringkat Bahaya Kebakaran (FDRS) dan Indeks Kekeringan Keetch-

Byram (KBDI).  

 

 

 

- "Klik" sub sub-menu sistem peringkat bahaya kebakaran, maka akan 

muncul form, seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

Untuk menghitung prediksi tingkat bahaya kebakaran (FWI) menggunakan 

metode FDRS, diperlukan input lokasi suatu tempat yang ingin diketahui 

berupa data Lintang dan Bujur, data cuaca harian seperti Angin dengan 

ketinggian 10 meter, Suhu udara, RH, dan Hujan (untuk data cuaca, jam 

pengamatannya adalah jam 12.00 waktu setempat. Kecuali hujan, adalah 
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data akumulasi dalam satu hari) serta data nilai FFMC, DMC, DC hari 

sebelumnya (jika tidak tersedia, dapat menggunakan initial value).  

Perhitungan untuk masing-masing kode dan indeks dalam studi ini 

menggunakan initial value [nilai awal] 85 untuk FFMC, 6 untuk DMC dan 

15 untuk DC, hal ini dilakukan karena tidak tersedianya initial value untuk 

wilayah Indonesia. Berapapun angka yang dijadikan sebagai initial value 

tidak akan berpengaruh pada hasil akhir perhitungan sebab error dari 

masing-masing perhitungan akan tereduksi setelah melewati time lag, oleh 

karena itu dalam studi ini akan digunakan initial value yang sama dengan 

studi sebelumnya. 

Seluruh output data yang ada dalam tabel akan tersimpan dalam database 

dan akan terhapus secara otomatis dari tabel setelah jumlah data yang 

terekam mencapai 100, tetapi tidak menghapus data yang ada dalam 

database. 

 

 

Interpretasi kelas sistem FWI akan ditampilkan dalam bentuk gambar. 

Interpretasi tersebut terbagi menjadi empat komponen, rendah untuk 

warna biru, sedang untuk warna hijau, tinggi untuk warna kuning dan 

ekstrim untuk warna merah. Tiap-tiap komponen memiliki nilai dengan 

skala masing-masing. Meskipun skala masing-masing komponen berbeda-

beda, namun komponen yang memiliki nilai tinggi mengindikasikan kondisi 
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yang lebih mudah untuk terjadinya kebakaran. Nilai nol pada Canadian 

Fire Danger Rating merupakan suatu kondisi yang dianggap cukup basah 

sehingga tidak memungkinkan terjadinya kebakaran dan penyebarannya 

sekalipun pada bahan yang paling mudah terbakar. Angka relatif rating 

dari sistem FWI akan menggambarkan tentang kualitas dan kuantitas 

kebakaran. 

 

 

- "Klik" sub sub-menu indeks kekeringan keetch-byram, maka akan muncul 

form, seperti gambar dibawah ini: 
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Indeks kekeringan menggambarkan tingkat/nilai defisiensi kelembaban 

tanah dan lahan yang dihitung berdasarkan data cuaca harian. Salah satu 

indeks yang digunakan adalah Keetch Byram Drought Index (KBDI). Untuk 

menghitung KBDI diperlukan beberapa data yaitu: 1. suatu daerah harus 

memiliki data curah hujan tahunan yang berdasarkan rata-rata selama 

kurang lebih 20 tahun. 2. diperlukan data curah hujan harian dan suhu 

maksimum harian, sehingga kualitasnya tergantung dari kualitas data 

cuaca tersebut. 

 

Sedangkan mengenai informasi yang dihasilkan hanya untuk cakupan 

wilayah tertentu (50 – 100 km), sehingga untuk wilayah provinsi Sumsel 

diperlukan beberapa stasiun cuaca. Terdapat 4 kelas/tingkat kekeringan 

yang mudah dimengerti yaitu: rendah (0 – 1000), sedang (1000 – 1500), 

tinggi (1500 – 1750) dan ekstrim (1750 – 2000). 
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F.2. Pemantauan dan analisa kebakaran  

Sub menu ini digunakan untuk analisa kebakaran berdasarkan data 

hotspot serta analisa daerah rawan kebakaran menggunakan pemodelan 

sederhana. 

 

 

 

- "Klik" sub sub-menu hotspot, maka akan muncul form, seperti gambar 

dibawah ini: 

 

Selanjutnya pilih option MODIS WebFire Mapper, kemudian "Klik" Input 

data, maka akan muncul form, seperti gambar dibawah ini: 
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Setelah itu "Klik" tombol Input data Hotspot, ambil data hotspot MODIS 

yang akan ditambahkan. Sesuaikan data dengan kolom yang ada, seperti 

Kolom Bujur, Lintang, dan tanggal Akuisisi data (ACQDATE). "Klik" tombol 

Tampilkan pada peta, maka hasilnya akan muncul pada form berikut ini: 

 

 

Sebelum masuk ke database, perlu di lakukan pemisahan hotspot untuk 

daerah Sumatera selatan saja. Selanjutnya "Klik" tombol Seleksi untuk 

data Provinsi Sumatera Selatan, maka hasilnya akan tampak seperti 

berikut: 
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Kemudian diikuti dengan form hasil data atributnya, dari hasil tersebut bisa 

langsung disimpan ke dalam database atau diekspor ke Microsoft Excel 

sesuai keinginan pengguna. 

 

 

- "Klik" sub sub-menu analisis frekuensi, maka akan muncul form seperti 

dibawah ini: 
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pilih jenis data hotspotnya MODIS, tentukan basemap yang akan 

digunakan untuk overlay, batas administrasi, penggunaan lahan atau data 

yang lainnya, kemudian tentukan jenis pemantauannya harian, bulanan, 

atau bebas. Setelah itu "Klik" tombol load data maka akan muncul form, 

seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

Tombol simpan tidak aktif menandakan data telah tersimpan pada 

database, selanjutnya tutup form di atas. "Klik" tombol tampilkan peta, 

untuk melihat lokasi hotspot secara spasial. Dibawah ini merupakan 

tampilan dengan basemap batas administrasi. 
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Untuk melihat lokasi penyebaran hotspot, "Klik" tombol statistik maka akan 

muncul form seperti dibawah ini: 

 

 

- "Klik" sub sub-menu analisis daerah rawan – metode pembobotan, untuk 

melakukan pemodelan sederhana, guna mengetahui daerah rawan 

kebakaran berdasarkan data penggunaan lahan, jenis tanah dan 

ketinggian dengan menggunakan metode pembobotan. Pada proses ini 

pengguna di beri kebebasan untuk menentukan sendiri bobot dan skor yg 



 

 42 

akan diisi, serta memilih menggunakan data yang ada dalam database 

SISKe atau dari sumber lain.  

 

 

 

Misal untuk kategori penutupan lahan, jika pengguna ingin menggunakan 

database SISKe, maka tinggal memilih option Database SISKe dan data 

yang digunakan pada combo box dibawah option Database SISKe. 

Setelah itu tekan tombol Load Data. Pada frame sebelah kiri form diatas, 

terdapat beberapa kelas penggunaan lahan dari hasil input sebelumnya, 

sedangkan yang ada didalam combo box merupakan database jenis 

penggunaan lahan yang dimiliki oleh sistem. Selanjutnya pengguna perlu 

melakukan penyesuaian antara input penggunaan lahan dengan database 

sistem, serta memberi skor dan bobot untuk proses perhitungan. Maka 

hasilnya seperti gambar berikut: 
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Tetapi jika pengguna ingin menggunakan data dari sumber lain, maka 

tinggal memilih option Sumber lain. Selanjutnya "Klik" tombol input data, 

maka akan tampil window untuk proses konversi input data penggunaan 

lahan ke dalam database SISKe. 
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Kemudian browse data input penggunaan lahan yang akan kita konversi, 

pilih nama field yang mengandung informasi penggunaan lahan tersebut 

pada combo box. "Klik" tombol OK, sistem akan melakukan proses 

konversi. Setelah selesai akan kembali ke form weighted overlay secara 

otomatis. Kemudian "Klik" tombol Load Data. 

 

Pada tab elevasi, tidak diperlukan input data ketinggian, karena data 

tersebut  relatif tidak berubah untuk periode yang lama, kecuali jika terjadi 

bencana alam atau yang lainnya yg menyebabkan ketinggian suatu tempat 

berubah secara drastis, sehingga data tersebut sudah tersimpan dalam 

database sistem. Pengguna tinggal memberi skor dan bobot saja untuk ini. 

 

 

 

Untuk data jenis tanah relatif sama caranya dengan data penggunaan 

lahan diatas.  
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Untuk kategori jenis tanah, jika pengguna ingin menggunakan database 

SISKe, maka tinggal memilih option Database SISKe dan data yang 

digunakan pada combo box dibawah option Database SISKe. Setelah itu 

tekan tombol Load Data. Pada frame sebelah kiri form diatas, terdapat 

beberapa kelas jenis tanah dari hasil input sebelumnya, sedangkan yang 

ada didalam combo box merupakan database jenis tanah yang dimiliki 

oleh sistem. Selanjutnya pengguna perlu melakukan penyesuaian antara 

input jenis tanah dengan database sistem, serta memberi skor dan bobot 

untuk proses perhitungan. Maka hasilnya seperti gambar berikut: 
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Tetapi jika pengguna ingin menggunakan data dari sumber lain, maka 

tinggal memilih option Sumber lain. Selanjutnya "Klik" tombol input data, 

maka akan tampil window untuk proses konversi input data jenis tanah ke 

dalam database SISKe. 
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Kemudian browse data input jenis tanah yang akan kita konversi, pilih 

nama field yang mengandung informasi jenis tanah tersebut pada combo 

box. "Klik" tombol OK, sistem akan melakukan proses konversi. Setelah 

selesai akan kembali ke form weighted overlay secara otomatis. Kemudian 

"Klik" tombol Load Data. 

 

Setelah semua proses input data, penyesuaian data, pemberian skor dan 

bobot selesai, "Klik" tombol Hitung untuk memulai proses perhitungan.  

 

 

 

Kemudian MsgBox "Proses pembobotan selesai!" akan muncul untuk 

menandakan bahwa perhitungan telah selesai. "Klik" OK, tutup form 

weighted overlay. 
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Kembali ke form utama, selanjutnya untuk melihat hasil perhitungan 

analisa daerah rawan, aktifkan check box Simulasi Resiko Kebakaran 

yang ada pada window Daftar layer. Proses ini akan mengkonversi data 

hasil perhitungan menjadi shapefile, jadi memerlukan waktu. Setelah 

selesai, akan tampak seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

- "Klik" sub sub-menu analisis daerah rawan – metode fdrs, untuk 

melakukan pemodelan sederhana, guna mengetahui daerah rawan 

kebakaran berdasarkan dari data cuaca yang ada di database Manajemen 

Data Cuaca. Seluruh input data yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan menggunakan metode fdrs disediakan oleh MDC. 
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Pemodelan ini hampir sama dengan menu SPBK, jika SPBK 

menggunakan input satu titik pengamatan, metode ini menggunakan 

beberapa titik stasiun pengamatan yang ada dalam database MDC 

kemudian dilakukan proses interpolasi dengan metode Inverse Distance 

Weight (IDW) untuk mendapatkan data seluruh wilayah Sumatera Selatan. 

 

Pemodelan ini tidak dapat dilakukan jika pada tanggal yang akan 

dilakukan perhitungan, jumlah stasiunnya yang mempunyai data kurang 

dari jumlah stasiun sebenarnya. 

 

Untuk memulai "Klik" tombol stasiun kemudian disusul "Klik" tmbol data 

cuaca. Setelah itu, atur tanggal yang akan disimulasikan kemudian "Klik" 

tombol data. Sebelum dilakukan perhitungan, sebaiknya data yang ada 

dalam tabel disamakan dulu jumlah stasiunnya dengan yang ada di peta. 

Jika data yang ada pada tabel kurang, maka tidak dapat dilakukan 

perhitungan. 

 

 

 

Dari form diatas, pengguna tinggal mengatur tanggal yang akan 

disimulasikan, nilai kode hari sebelumnya, setelah itu baru dilakukan 
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perhitungan. Hasilnya akan didapatkan peta unsur cuaca dan kode 

kebakaran dari hasil perhitungan data stasiun yang terbatas. 

 

Jika baru melakukan perhitungan, pengisian nilai FFMC, DMC, dan DC 

hari sebelumnya menggunakan initial value FFMC = 85, DMC = 6, DC = 

15. Atau dapat juga menggunakan nilai dari perhitungan 1 titik yang 

disediakan oleh menu SPBK. Setelah itu "Klik" tombol Interpolasi dan 

hitung FDRS. 

 

 

Untuk melihat hasilnya, pilih parameter yang akan ditampilkan pada 

combobox dibagian atas peta. Untuk CH, Suhu, RS, RH dan KA hanya 

akan ditampilkan dalam kelas symbol. Sedangkan untuk kode kebakaran 

ditampilkan dalam kelas dan unique symbol. "Klik" tombol Legenda 

kemudian tombol render. 
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G. MENU WINDOW 

Menu window mempunyai satu (1) sub menu yang meliputi: 

 

G.1. Magnifier  

Sub menu ini digunakan, apabila pengguna ingin melakukan dynamic 

zoom ke area tertentu dengan perbesaran tertentu pula. "Klik" sub menu 

magnifier, maka akan muncul form, seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

H. MENU HELP 

Menu help mempunyai tiga (3) sub menu yang meliputi: 

 

H.1. Help contents  

Sub menu ini berisi tentang cara penggunaan SISKe v1.1 (manual). 

 

H.2. Search help  

Untuk mengetahui cara penggunaan fungsi yang ada di SISKe v1.1 

berdasarkan kata kunci tertentu, dapat menggunakan sub menu ini. 

 

H.3. About SISKe  

Sub menu ini berisi keterangan mengenai pembuat SISKe (copyright). 

"Klik" sub menu About SISKe, maka akan muncul form, seperti gambar 

dibawah ini : 
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