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ACARA VI 

Membuat overlay sederhana 

 

A. TUJUAN 

Praktikum teknik overlay sederhana memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Praktikan mampu melakukan teknik overlay sederhana 

2. Praktikan mampu menggabungkan informasi dengan benar 

3. Praktikan mampu membuat peta dengan informasi baru dari 

penggabungan informasi yang diperoleh sebelumnya 

 

B. TEORI SINGKAT 

a. Overlay Peta 

Merupakan kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta 

diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar 

komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampalkan 

suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya 

dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi 

atribut dari kedua peta tersebut.  

b. Teknik Overlay Dalam SIG 

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer 

yang berbeda. Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual 

yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara 

fisik. Pemahaman bahwa overlay peta (minimal 2 peta) harus 

menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Dalam bahasa teknis harus 

ada poligon yang terbentuk dari 2 peta yang di-overlay. Jika dilihat 

data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentukya. 

Misalkan Peta Lereng dan Peta Curah Hujan, maka di peta barunya 

akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan. 

c. Tujuan Overlay: 

1. Untuk seleksi obyek/kenampakan/detail/image. 

2. Melakukan  analisa dengan menggunakan beberapa peta. 



3. Merevisi/up date  peta. 

d. Hasil Overlay: 

1. Peta dasar (base map), merupakan peta yang digunakan untuk 

plotting peta tematik, dan tujuan yang lain. 

2. Peta hasil analisa, yang dapat digunakan untuk  kebijakan 

perencanaan tertentu] 

 

C. ALAT DAN BAHAN 

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah: 

1. Peta kabupaten bantul (peta kelerengan, peta curah hujan, peta jenis 

tanah, peta administratif) 

2. Spidol OHP 

3. Plastik transparansi/ mika 

4. Penggaris 

5. Penjepit kertas empat buah 

6. Alas menggambar 

 

D. LANGKAH KERJA 

1. Menyiapkan peta dasar yang dipersiapkan kemudian menuliskannya 

kembali pada plastic transparasi. 

2. Membagi bagian pada tiap peta dengan kode yang berbeda pada tiap 

peta. Peta jenis tanah (a - h), peta curah hujan (1 dan 2), peta 

administratif (I – XVII), peta kelerengan (A-C) 



 

 



 

 

 

3. Setelah semua peta digambar, kemudian tempelkan semua peta yang 

telah di buat. 



 

 

4. Dari keempat peta yang sudah disatukan kemudian mulai analisa  

berdasarkan pola yang tercipta dari penggabungan peta. 

 

5. Pilih informasi sesuai kebutuhan. 

a. Informasi yang dikehendaki dalam praktikum kali ini adalah titik 

rawan longsor di wilayah admnistratif bantul. Indikatornya adalah 

wilayah yang mempunyai jenis tanah latosol, wilayah tersebut 

memiliki curah hujan 1500 – 2000 mm/tahun, dan memadukannya 

dengan tingkat kelerengan. 

Tingkat kerawanan longsor di bagi menjadi tiga. 

 Wilayah dengan jenis tanah latosol, curah hujan 1500 – 2000 

mm/tahun, dan kelerengan lebih dari 40% merupakan wilayah 

yang berpotensi sangat besar untuk terjadi longsor. 

 Wilayah dengan jenis tanah latosol, curah hujan 1500 – 2000 

mm/tahun, dan kelerengan antara 16% - 40% merupakan 

wilayah yang berpotensi sedang untuk terjadi longsor. 

 Wilayah dengan jenis tanah latosol, curah hujan 1500 – 2000 

mm/tahun, dan kelerengan anatar 0% - 15% merupakan 

wilayah yang berpotensi kecil untuk terjadi longsor. 



b. Setelah ditemukan wilayah yang berpotensi terjadi longsor, 

kemudian padukan dengan peta administrative sehingga bisa 

diketahui dikecamatan manasaja yang rawan atau berpotensi terjadi 

longsor. 

6. Setelah informasi dari semua peta sudah didapatkan. Kemudian 

gambarkan peta “TITIK RAWAN BENCANA LONGSOR DI 

WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BANTUL” 

 

  



E. HASIL KERJA 

1. PETA 

 

 

2. ANALISIS 

Berdasarkan peta hasil overlay, dapat diketahui informasi tentang 

potensi tanah llongsor. Anatara lain : 

a. Di Kabupaten Bantul, wilayah Kecamatan Imogiri adalah wilayah 

yang paling kompleks potensi tanah longsornya. Di Kecamatan 

Imogiri terdapat tiga titik yang sangat berpotensi, satu titik yang 

berpotensi sedang, dan satu titik yang berpotensi kecil. 

b. Di Kecamata Dlingo terdapat dua titik yang berpotensi besar 

terjadi longsor. 

c. Di Kecamatan Pundong terdapat satu titik yang berpotensi besar 

dan satu ttitik yang berpotensi sedang. 


