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teknologi SIG. Untuk itu, program ini 

mengembangkan dua bidang peminatan, 

yaitu : Perencanaan Wilayah (Regional 

Planning), dan Aplikasi SIG dan PJ (Applied GIS 

and RS).
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The 3rd IGTE 2008
Rabu, 6 Agustus 2008

Pembukaan The 3rd IGTE dengan Tema 

“Integrated Portal of Dynamic Information”.

Perhelatan akbar The 3rd Indonesian Geospatial

Technology Exhibition berlangsung pada 6-9 Agustus 

2008 di JCC kemarin. Dengan mengusung tema “Integrated 

Portal of Dynamic Information”, pameran yang berlangsung ”

selama empat hari tersebut ingin mengulang sukses 

yang telah dicapai pada kegiatan sebelumnya. “Teknologi

geospasial terus berkembang sejalan dengan kebutuhan

manusia. Kecepatan, kemudahan, dan  keterjangkauan 

biaya mendorong pentingnya pemanfaatan teknologi 

itu bagi perencanaan pembangunan nasional,” demikian 

papar Kepala BAKOSURTANAL Rudolf W. Matindas, dalam

sambutannya pada pembukaan Pameran Teknologi

Geospasial yang terbesar di Indonesia tersebut, Rabu

(06/08/2008). Tidak hanya mengetengahkan kegiatan

pameran yang menjadi menu utama, gelaran IGTE kali 

ini juga menyuguhkan berbagai macam seminar dan

talkshow yang membahas mengenai topik-topik terkini

yang terkait dengan bidang geospasial, serta berbagai 

macam lomba dan workshop dalam kegiatan Student Day.

Bpk. R. W. 
Matindas pada 
pembukaan IGTE 
2008

portal terpadu (integrated portal), untuk memudahkan ll

penyatuan data dan informasi geospasial. Di sinilah peran

ICT (Information and Communication Technology), yang 

dapat menjembatani keragaman dan menyatukan data 

geospasial dalam suatu gerbang tertentu. Model portal 

terpadu tersebut akan memberikan kemudahan akses 

bagi pengguna melalui jaringan internet. BAKOSURTANAL 

menargetkan ‘Integrated Portal’ tersebut akan terbangun ’

pada akhir tahun 2012, yang merupakan sistem yang 

terintegrasi dengan jaringan data spasial nasional

mencakup paling tidak 20 simpul jaringan nasional dan

daerah.

Sebagai wujud nyata penyatuan portal dinamis

itu, BAKOSURTANAL juga menggalang kerjasama, antara 

lain dengan Universitas Nasional Padang (UNP) untuk 

membentuk Pusat Infrastruktur Data Spasial (PIDS), yang 

ditandatangani pada hari itu.

Tamu kehormatan yang turut hadir dalam

pembukaan IGTE ke-3 ini antara lain Presiden ASEAN

Flag Mr. See Seng Guan, Staf Ahli Bidang Hubungan

Internasional DEPKOMINFO Dr. Mujiono, dan Staf Ahli 

Menteri Ristek Bidang Teknologi Informasi Dr. Ir. Engkos 

Koswara.

Intergrating Geospatial Information (GI) 

with Information and Communication 

Technology (ICT)

Integrasi informasi geospasial dengan teknologi

komunikasi dan informasi merupakan suatu langkah

strategis untuk mewujudkan Infrastruktur Data Spasial 

Nasional (IDSN). Bersamaan dengan hal itu, Departemen

Komunikasi dan Informasi (DEPKOMINFO) pun memiliki 

komitmen yang sama dengan BAKOSURTANAL untuk 

mewujudkan IDSN pada akhir tahun 2012. Hal inilah

yang tercermin pada talkshow Intergrating Geospatial 

Information (GI) with Information and Communication

Technology (ICT), Rabu (6/8). Pada kesempatan tersebut y

turut hadir sebagai pembicara Direktur Standarisasi

dan Audit APTEL, Ir. A. M. Natsir Amal, M.Eng; Deputi

Bidang Infrastruktur Data Spasial Bakosurtanal, Ir. Henny

Liliwaty, M.Sc; Senior Manager Product and Services PT 

Telkom, Ir. Imam Santoso, M.Sc. Menurut Ir. A. M. Natsir 

Amal, DEPKOMINFO sangat memprioritaskan informasi

geospasial, karena segala aspek kegiatan pembangunan 

sangat bergantung pada basis informasi geospasial. Beliau

juga menekankan, bahwa untuk menuju e-government, 

semua data harus berbasis geospasial. Lebih lengkap 

wawancara dengan Natsir, sebagai berikut:

Integrated Portal

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia 

saat ini terkait dengan ketersediaan basis data, khususnya

data-data spasial. Beragamnya informasi serta produk 

geospasial yang dikeluarkan oleh berbagai institusi 

menyebabkan terganggunya usaha-usaha penataan ruang, 

mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lain

sebagainya. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan IGTE

kali ini, BAKOSURTANAL memperkenalkan suatu model 

forum utama
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Tanya (T): Bagaimana Menkominfo

memandang informasi Geospasial?

Jawab (J): Informasi Geospasial adalah prioritas 

utama dalam kegiatan DEPKOMINFO karena

segala aspek kegiatan pembangunan yang 

meliputi pengelolaan sumberdaya alam,

pembangunan infrastruktur dan tata ruang

sangat bergantung pada basis informasi 

geospasial.

T: Program apa yang telah dilaksanakan 

oleh DEPKOMINFO dalam membangun

basis data informasi geospasial?

J: Sesuai dengan Undang-undang nomor 

32 Tahun 2004 berkaitan dengan urusan 

Pemerintahan Pusat dan Daerah, dan

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 

Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian 

Peta, serta Peraturan Presiden (Perpres)

nomor 85 Tahun 2007 tetang Jaringan Data

Spasial Nasional. Dan terakhir adalah Surat

Edaran bersama Menkominfo dan Kepala 

BAKOSURTANAL (Juli 2008), menekankan 

bahwa untuk menuju e-government, semua 

data harus berbasis geospasial.

T: Apakah ada charge untuk penggunaan 

data oleh industri? Apakah pariwisata

juga dapat menggunakan fasilitas ini? 

J: Visi BAKOSURTANAL adalah membangun 

jaringan data spasial nasional. Jika 

penggunaan data untuk kepentingan

masyarakat maka (mungkin) gratis, 

namun jika penggunaan untuk bisnis juga 

memungkinkan untuk berbayar.

T: Apakan dengan adanya IDSN dapat 

menangani kriminalitas, misalnya

pembalakan hutan?

J: Dengan adanya teknologi sekarang dapat

dilakukan tracking untuk mengetahui

kegiatan di suatu daerah, masalahnya 

adalah apakah SDM pengguna teknologi

tersebut mampu baik sisi mental dan 

kemampuan untuk memanfaatkan

teknologi tersebut.

Sementara itu, pada kesempatan yang

sama, Ir. Imam Santoso menjelaskan kendala 

yang dihadapi oleh Telkom selaku penyedia jasa 

internet di Indonesia, berkaitan dengan biaya. 

“Karena Telkom masih menggunakan teknologi 

fisik yang memiliki kelemahan dibidang biaya, 

sedang Telkom sendiri bertujuan membangun 

jaringan fisik untuk mencapai Internet di seluruh

pelosok Indonesia”, demikian disampaikan 

oleh beliau. Beliau melanjutkan, “Tantangan

terberat adalah pada onlineisasi proses dan

mengelektronikkan data. Seperti yang sekarang

sudah berjalan adalah ID nasional yang dimiliki 

guru, sekolah dan murid sehingga diharapkan 

setiap posisi geografis memiliki ID.”

Kamis, 7 Agustus 2008

“Role of Geospatial Information on 

Implementing Act No.26/2007 About 

Spatial Planning”

Seminar dan workshop yang berlangsung

pada hari Kamis (07/08/2008), dalam perhelatan 

The 3rd IGTE mengangkat topik seputar peranan

Geo-Information Technology pada implementasi y

UU no 26/2007 tentang Penataan Ruang. 

Narasumber yang hadir pada kesempatan

tersebut antara lain: Wakil Dekan Sekolah Teknik 

Sipil Perencanaan Kebijakan ITB, Dr. Ir. Roos 

Akbar; Dirjen Penataan Ruang Departemen

Pekerjaan Umum, Ir. Hadian, Msi.; Kepala Balai

Penelitian Geomatika Bakosurtanal, Dr. Ing. 

Fahmi Amhar.

Seperti yang disebutkan oleh Conyer

(1984), perencanaan adalah proses kontinyu

dalam pengambilan keputusan atau pilihan

mengenai bagaimana memanfaatkan sumber 

daya yang ada semaksimal mungkin, guna 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan. 

Organisasi dan analisis data yang baik akan 

sangat berperan dalam pengambilan keputusan

yang tepat untuk suatu usaha perencanaan. 

Oleh karena itu pada kesempatan pertama

Dr. Ir. Roos Akbar menekankan pentingnya

Sistem Informasi Perencanaan (SIP), yang dapat

menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk 

analisis sosial, lingkungan, fiskal dan dampak 

ekonomi akibat perubahan-perubahan dan 

juga membandingkan masa lalu, masa kini

dan masa yang akan datang. “SIP juga harus 

memungkinkan perencana memberikan 

masukan pada pengambil keputusan mengenai

pilihan alternatif dan dampaknya bagi berbagai 

pihak”, lanjut beliau.

Akan tetapi ada beberapa kelemahan

yang menjadi perhatian beliau seperti pengaruh 

politik, tradisi/budaya, manajemen, kurangnya 

tenaga ahli, infrastruktur, serta sumberdaya

keuangan yang kurang memadai. Hal ini

mempengaruhi pada ketersediaan basis data 

yang digunakan dalam proses perencanaan.

Kondisi yang ada saat ini juga menjadi 

fokus perhatian beliau, antara lain:

· Data atau peta yang ada belum atau

tidak memperhatikan kebutuhan untuk 

perencanaan tata ruang.

· Penyusunan suatu produk tata ruang

dilakukan dengan anggapan peta sudah

tersedia

· Tidak disediakan alokasi biaya untuk 

pembuatan peta

· Teknologi yang bersifat end product (tidak

dimutakhirkan), 

· Perkembangan SIG terjadi pada arah 

perkembangan yang salah.

· Konsep ketelitian peta yang berbeda antara 

user dan pembuat peta.

· Peraturan yang ada tidak memadai.

Pada akhirnya beliau mendukung konsep 

Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang

ada, khususnya dalam penyediaan basis data 

untuk usaha perencanaan.

Sosialisasi Undang-undang Penataan Ruang 

No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 26 

Tahun 2008, dilakukan dengan berbagai cara, antara

lain dengan kegiatan workshop, dialog, serta berbagai

sayembara dan lomba. Hal ini dinyatakan oleh Ir. 

Hadian pada kesempatan kedua. Selain itu, beliau juga 

menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan

ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang. Hal ini 

terncantum pada pasal 1 ayat 6 UU No. 26/2007. Dirjen

menambahkan, “RTRW akan dibicarakan pada hirarki 

nasional, propinsi, dan diusulkan agar bicara tingkat 

kabupaten/kota dan bicara rinci.”

Kiri : Integrating Geospatial Information (GI) with Information and communication Technology
Kanan : Hari ke dua, Role of Geospatial Information on Implementing Act No. 262007
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Ruang Merak 1 JCC, merupakan kelanjutan dari

kegiatan tahun 2006 dan tahun 2007, yang

menghasilkan Kesepakatan Walidata Tematik 

Sumber Daya Alam Darat. Kegiatan dibuka oleh

Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumberdaya 

Alam, Aris Poniman. Hadir sebagai pembicara

dalam kegiatan ini antara lain Ir. Ida Kusuma 

Wardhaningsih (Direktur Pesisir dan Lautan DKP),

Ir. Imam Anshori (Direktur Bina Pengelolaan

Sumber Daya Air DPU), dan masih banyak lagi. 

Salah satu pembicara yang hadir 

pada kesempatan tersebut, Prof. Bangun

Mulyo Sukojo dari Institut Teknologi Sepuluh 

November, Surabaya. Menurut beliau Strategi 

dan operasional aplikasi Penginderaan Jauh

(PJ) dan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk 

pemulihan lingkungan dan ketahanan pangan, 

penting untuk dilakukan. Lebih lanjut beliau

menyatakan, bahwa permasalahan yang ada

seperti pro dan kontra dalam pengelolaan

sumberdaya alam, bencana alam, dan

ketahanan pangan membutuhkan data yang 

akurat dan mutakhir dalam usaha mengatasinya. 

Data tersebut dapat berupa data spasial yang

bersumber dari PJ dan SIG. Namun, data yang 

ada sekarang masih belum terstandarisasi 

dengan baik. Seperti yang kita ketahui setiap

instansi mempunyai standar sendiri dalam

pembuatan database-nya. Hal ini dapat

mempersulit sinkronisasi data yang tersedia. 

Padahal dalam pengelolaan sumberdaya saja

misalnya, dibutuhkan beberapa jenis data. Oleh 

karena itu diperlukan adanya standarisasi data.

Satu langkah yang ditempuh khususnya oleh

Beliau juga melanjutkan pada sesi tanya 

jawab, ”RTR sekarang sudah jadi publik domain. 

Kalau minta data TR enggak dikasih, maka 

aparatnya bisa dituntut hukuman.”

“Aplikasi Remote Sensing dan 

Sistem Informasi Geografi Untuk 

Sumber Daya Alam dan Pemulihan 

Lingkungan” – Forum Rapat 

Tematik Sumberdaya Alam Darat 

2008.

Pengelolaan sumber daya alam serta

pemulihan lingkungan merupakan salah

satu program prioritas pemerintah saat

ini. Pemulihan lingkungan perlu dilakukan, 

mengingat eksploitasi terhadap sumberdaya

alam telah mengakibatkan berbagai dampak 

seperti banjir dan tanah longsor. Sehubungan

dengan hal tersebut di atas, Pusat Survei

Sumber Daya Alam Darat BAKOSURTANAL

mengakomodir berbagai pihak baik dari instansi 

pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi 

ataupun swasta untuk bersama-sama mengkaji 

pemanfaatan data penginderaan jauh dan 

menganalisa berbagai aplikasi data geospasial,

untuk pengelolaan sumber daya alam dan 

pemulihan lingkungan. 

Pertemuan yang berlangsung pada hari

Kamis, 7 Agustus 2008, difokuskan pada aplikasi 

penginderaan jauh dan pemanfaatan SIG 

(Sistem Informasi Geografi) untuk sumberdaya

alam dan pemulihan lingkungan. Kegiatan 

FORA (Forum Rapat) tematik sumberdaya alam

darat tahun 2008, yang diselenggarakan di 

BAKOSURTANAL adalah dengan memprakarsai

IDSN (Infrastruktur Data Spasial Nasional). 

Menurut Bangun perlu dilihat, ditelaah dan

diimplementasikan bagaimana kita dapat

mengatasi permasalahan yang ada secara

terintegrasi, efisien dan efektif disaat negara

kita dalam kondisi yang serba terbatas. Untuk 

itu masyarakat (komunitas) PJ harus selalu 

duduk dan bekerja bersama dalam melakukan 

pengembangan PJ dan SIG, terutama dalam

mengaplikasikan dalam pengelolaan sumber

daya alam, pemulihan lingkungan dan

ketahanan pangan.

Final Contest: Developing Survey and 

Mapping Application-Pemenang Lomba 

Pembuatan Aplikasi Survei dan Pemetaan

Kontes final program aplikasi survei dan 

pemetaan diikuti 10 peserta, baik perorangan 

maupun beregu. Finalis lomba aplikasi survei 

dan pemetaan ini berasal dari Universitas

Indonesia (UI) Jakarta, Institut Pertanian Bogor

(IPB), Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, 

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 

dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)

Solo. Pada kesempatan ini, kesepuluh finalis

mempresentasikan hasil karya mereka di

hadapan para juri, yang berjumlah tiga orang.

Mereka berasal dari praktisi program geospasial 

Ardo, pakar di bidang survei dan pemetaan 

Riadika Mastra, dan Antonius Bambang 

Wijanarko dari BAKOSURTANAL. Aplikasi yang 

mereka bangun cukup beraneka ragam, seperti

Atlas Sekolah untuk SD/MI atau Sederajat yang

dibuat oleh Bayu Andrianto Wirawan dan Nita

Maulia dari Geografi UGM, Sistem Informasi 

Gunung (SIMAGU) v1.0 oleh Alberth Reza 

Breitner, Riwandy dan Fian Mulyana Saputra dari

Geografi UI, SIG (Sistem Informasi Geografis) 

Wilayah Indonesia dengan Data Masukan

Lintang dan Bujur hasil karya Elisa Harlia Sandi

dari Geodesi Undip, dan masih banyak lagi kreasi 

program lainnya.

Diah Kirana Kresnawati, Kepala Pusat 

Pelayanan Jasa dan Informasi, memberikan

apreasiasi yang tinggi kepada seluruh peserta, 

yang telah hadir dan mempresentasikan hasil

karya mereka. Menurut Diah Kirana, tujuan 

kompetisi ini untuk menggali potensi anak 

Indonesia dalam bidang SIG. Lomba yang baru 

pertama kali diadakan ini adalah langkah awal

yang baik untuk menggali potensi generasi 

muda dalam mengembangkan dirinya. 

Harapan Diah Kirana di masa depan adalah

menghasilkan generasi yang memperhatikan 

dan berkontribusi terhadap perkembangan

teknologi informasi. Peran serta mahasiswa 

forum utama

Para Juri dalam Lomba Pembuatan Aplikasi antara lain praktisi program geospasial Ardo, pakar di bidang 

survei dan pemetaan Riadka Mastra, dan Antonius Bambang Wijanarko dari BAKOSURTANAL
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Jumat, 8 Agustus 2008

“Geospatial One Stop Portal and 

Metadata Standard” (Dr. Douglas 

Nerbet, FGDC– USGS). 

Pada seminar ini Douglas menjelaskan 

tentang perkembangan penggunaan GeoPortal 

sebagai media untuk sharing data. GeoPortal

memberikan kebebasan pengguna data spasial 

untuk menampilkan, memproses, bahkan 

mendownload data spasial dari berbagai system

melalui satu site. GeoPortal yang sudah ada 

seperti GEOSS (Global Earth Observing System-of-

System), SLIP (Shared Land Information Platform)

didesain untuk memberikan informasi untuk 

mendukung interdisciplinary, penyatuan data

dengan format internasional, dan sebagai

pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. Douglas menyatakan sudah

seharusnya semua negara terutama negara

berkembang memanfaatkan akses internet

untuk berbagai keperluan yang membutuhkan

informasi spasial. Hal ini menurut beliau

memberikan keuntungan baik dibidang efisiensi 

waktu, tenaga maupun biaya.

Namun demikian untuk mengembangkan 

GeoPortal yang terintegrasi antar sistem 

bukan hal yang mudah, berbagai tantangan

seperti keragaman format data spasial,

kecepatan aksesbilitas, tampilan aplikasi yang

mudah dimengerti pengguna dengan tidak 

mengabaikan content site itu sendiri serta

berbagai kemudahan yang ditawarkan seperti

mesin pencari (Search engine) perlu diatasi dan

ini membutuhkan kerja keras oleh berbagai 

pihak dalam waktu yang tidak singkat dan biaya

yang tidak murah.

Salah satu fitur yang kini dikembangkan

di GeoPortal adalah Spatial Ranking. Dengan

adanya fitur ini jika pengguna melakukan

pencarian data maka system akan mencari

data tersebut di site local terlebih dahulu,

kemudian baru mencari di site global. Hal ini 

seperti dikatakan Ir. Imam Santoso, M.Sc (Senior 

Manager Product & Services PT Telkom) akan 

menghemat bandwith ke luar negeri sehingga 

menguntungkan situs lokal dan mempercepat

akses data spasial.

Quiz Contest

Quiz Contest diadakan sebagai rangkaian 

dari program acara Student Day pada pergelaran 

IGTE, Jumat (8/8). Sebanyak delapan tim dari

lima sekolah menengah pertama ikut ambil

bagian pada kegiatan ini. Beberapa sekolah yang

ikut ambil bagian antara lain, SMPN 5 Bogor, 

SMP Lazuardi, SMPN 111, MTs Attahuid, dan SMP 

dalam bidang geospasial diharapkan lebih

meluas seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi.

Dari hasil penjurian Deni Lukmanul Hakim

dari FASILKOM UI, dengan aplikasi “AreYou-For 

Your Flexibility”, keluar sebagai juara pertama. ”

Bayu Andrianto Wirawan dan Nita Maulia dari 

Geografi UGM, dengan aplikasi Atlas Sekolah 

untuk SD/MI atau Sederajat berhasil menjadi 

pemenang kedua. Sementara itu, Agung

Wibowo dari Geografi UI, yang membuat 

aplikasi Modifikasi Extensi Software gvSIG

berhasil menjadi pemenang ketiga.

Workhsop Untuk Para Pengajar SMP

dan SMA “Peta Rupabumi adalah peta dasar

bagi pembuatan peta lainnya. Ada berbagai

macam peta, tergantung kita menyebutkannya 

berdasarkan skala, atau berdasar tema, dan

lainnya. Nah, mana yang lebih besar, peta skala

1:1.000.000 atau 1:250.000?” tanya Priambodo

kepada guru-guru yang hadir pada kegiatan

Workhsop untuk guru-guru SMP dan SMA,

dalam rangka mendukung IGTE ke-3, di Ruang 

Merak  3 JCC, Kamis (8 Agustus 2008). Serentak 

para guru mata pelajaran geografi yang

hadir saat itu menyebutkan skala 1:250.000. 

Selanjutnya Priambodo, salah satu widyaiswara 

(guru) di BAKOSURTANAL, meragakan

bagaimana cara melipat peta yang benar. Pada

awalnya peta dilipat menjadi empat bagian

secara vertikal, selanjutnya dilipat lagi menjadi

tiga bagian, sehingga nampak sedemikian rupa 

di mana nama peta ada di bagian depan. Staf 

senior BAKOSURTANAL ini secara telaten dan

sabar mengajari guru-guru mulai dari mengenal

peta, cara membaca peta dari simbol-simbolnya, 

hingga menggunakan peta sebagai panduan.

Workshop semacam ini sangat menarik 

bagi guru-guru tersebut, karena mereka

sebelumnya tidak memiliki pengetahuan

praktis semacam itu, mengingat perubahan

mata pelajaran geografi saat ini. Maka tak ayal 

lagi, dari dua sesi yang telah dipersiapkan

peserta workshop selalu banyak, memadati

bangku yang telah disediakan. Memberikan

pemahaman tentang geospasial memang

telah menjadi tugas BAKOSURTANAL. Melalui

pameran ini merupakan kesempatan yang

tepat untuk mengenalkan, menunjukkan secara

nyata tentang geospasial beserta aplikasinya. 

Serangkaian pengenalan geospasial ini akan 

terus dilakukan, baik melalui lomba aplikasi 

survei dan pemetaan, cerdas cermat, lomba 

mewarnai, menggambar peta, dan lainnya, 

dalam berbagai cara.

Kemurnian. Kegiatan tersebut cukup menarik 

minat para pelajar, terlihat dari antusiasme para 

siswa yang melakukan persiapan serius jelang

lomba.

Berikut petikan wawancara dari salah

seorang peserta lomba Radivan Cakra dari SMP 

Lazuardi

Tanya (T): Apa motivasinya untuk ikut dalam

Map Quiz?

Jawab (J): Awalnya saya ikut karena dipilih oleh 

ibu guru, tapi saya juga ingin mencoba menguji

kemampuan saya dalam bidang ini.

T: Tertarik dengan Ilmu Geografi?

J: Cukup tertarik.

T: Apa yang kamu ketahui tentang Ilmu 

Geografi?

J: Membaca peta, mengetahui ibukota daerah,

hasil alam suatu tempat, seperti yang 

diajarkan di sekolah.

T: Apakah tertarik untuk menggeluti bidang 

Ilmu Geografi?

J: Mungkin saja, tetapi untuk saat ini saya

masih lebih tertarik pada dunia komputer.

Quiz Contest atau yang dikenal dengan t

Map. Quiz ini dibagi kedalam tiga sesi yang z

masing-masing memainkan empat babak, 

yaitu babak utama, peta buta, jelajah negeri, 

dan babak rebutan. Tim yang memperoleh nilai 

tertinggi pada masing-masing sesi akan maju ke

babak final.

Acara berlangsung cukup menarik 

dan atraktif, karena masing-masing tim 

berusaha menjawab setiap pertanyaan yang 

dilontarkan Bapak Yosef dan Bapak Antonius dari

BAKOSURTANAL sebagai dewan juri. Pertanyaan-

pertanyaan yang dilontarkan terkait seputar 

bidang Ilmu Geografi, akan tetapi terdapat 

beberapa pertanyaan yang juga berkaitan 

dengan bidang ilmu lain seperti Geologi,

Meteorologi, Biologi, dan pengetahuan umum.

Para pemenang lomba aplikasi
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Diakui oleh guru-guru pembimbing mereka, mata

pelajaran geografi untuk saat ini memang dilematis.

Muatan-muatan lainnya, seperti sosiologi, ekonomi juga

dimasukkan ke dalam pelajaran geografi, sehingga agak 

menyusahkan. Terlepas dari itu, kontes yang baru pertama kali

diselenggarakan oleh BAKOSURTANAL ini, sangat disambut 

antusias oleh sekolah, baik guru dan murid. Mereka berharap

kontes-kontes seperti ini lebih digalakan supaya pengetahuan 

tentang geografi semakin bertambah. Hasil final cerdas cermat,

pemenang pertama diraih oleh Tim Equivalent dari SMP Negeri

5 Bogor yang terdiri dari Nauvaldi, Nindya Bestari dan Dhimita 

Jati Praditya, mereka berhasil mengumpulkan nilai tertinggi

1800. Juara kedua diraih SMP Negeri 111 Jakarta dengan Tim 

Richter, yang terdiri Rezanda, Abshari dan Adjie. Dan ketiga

diperoleh SMP Lazuardi yang terdiri dari Fatima, Fidiniyucky dan

Syifa.

Sabtu, 9 Agustus 2008

Talk Show “Proses Pembuatan Sajian 

Geospasial Populer” oleh majalah National 

Geographic Indonesia.

Taman Nasional Gunung Halimun-Salak memiliki

keanekaragaman hayati yang berlimpah. Beberapa dari 

makhluk hidup di sana merupakan flora fauna yang 

keberadaannya sangat dilindungi karena terancam punah. 

Flora fauna tersebut antara lain Owa Jawa, Macan Tutul, Elang

Jawa, dan Bunga Bangkai. Usaha konservasi perlu dilakukan,

mengingat semakin terancamnya ekosistem di taman nasional 

tersebut dengan adanya usaha-usaha penebangan dan

pemburuan liar.

Hal inilah yang melatar belakangi National Geographic 

Indonesia untuk membuat Peta Taman Nasional Gunung

Halimun-Salak, demikian disampaikan oleh Kepala Perancang 

Tata Letak Divisi Peta National Geographic Indonesia, Lambok 

E. Hutabarat dalam Talk Show “Proses Pembuatan Sajian 

Geospasial Populer oleh Majalah NGI”, pada gelaran The 3rd

IGTE Sabtu (9/8). Beliau juga memaparkan proses pembuatan 

peta yang cukup rumit, mulai dari pencarian bahan, pemilihan

warna dan klasifikasi wilayah, serta proses pembuatan layout.

Pada kesempatan yang sama, acara talkshow juga

forum utama

Usaha 

konservasi 

perlu dilakukan, 

mengingat 

semakin 

terancamnya 

ekosistem di 

taman nasional 

tersebut 

dengan adanya 

usaha-usaha 

penebangan dan 

pemburuan liar.

dihadiri oleh Kepala Taman Nasional Gunung Halimun-

Salak, Bambang Suprijanto. Beliau memaparkan sejumlah

permasalahan yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun-

Salak, seperti:

- Hutan yang masih virgin hanya sekitar 57% dari luas kawasan

Taman Nasional (menurut data tahun 2004).

- Berdasarkan hasil citra Landsat pada kurun waktu 1989-2004

terjadi deforestasi sebesar 25%.

- Habitat Owa Jawa, Macan Tutul, Elang Jawa, dan Bunga

Bangkai yang semakin terancam.

- 314 kampung di dalam/sekitar taman nasional yang hidup 

di bawah angka kemiskinan.

“Perlu dilakukan konservasi dan sustainable development 

dalam menangani masalah ini”, lanjut beliau. Beberapa

usahanya antara lain:

- Restorasi dan rehabilitasi kawasan taman nasional dengan

melibatkan masyarakat lokal.

- Observasi bersama masyarakat untuk memonitor situasi

kawasan.

- Kerjasama dengan pemda untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar taman nasional.

Pada kesempatan itu juga, turut hadir Manager 

Community Affairs Chevron Geothermal Salak, Willy Ekariyono.

Beliau memaparkan tentang peranan Chevron dalam upaya

pengelolaan kawasan taman nasional. “Karena Chevron

beroperasi di wilayah taman nasional maka, kami juga perlu

ambil bagian dalam usaha konservasi kawasan ini”, papar 

beliau. Beberapa upaya Chevron ialah dengan menjalin 

kemitraan multi stakeholders:

- Dengan Halimun Salak National Park, melakukan reforestasi

koridor Halimun-Salak.

- Dengan NGI, melakukan pemetaan kawasan taman nasional.

- Dengan Yayasan PEKA, melakukan usaha untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

keberadaan taman nasional.

- Dengan BirdLife Indonesia, monitoring keberadaan satwa

burung.

- Dengan Permodalan Nasional Madani (PNM), melakukan

usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

/ Iqbal P
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opini

Pertanyaan pertama 
yang akan muncul bagi 
orang awam adalah,” 
apa sih hutan kota? ” 
Menurut PP No 63 Tahun 
2002 disebutkan bahwa 
hutan kota adalah suatu 
hamparan lahan yang 
bertumbuhan pohon-pohon 
yang kompak dan rapat di 
dalam wilayah perkotaan 
baik pada tanah negara 
maupun tanah hak, yang 
ditetapkan sebagai hutan 
kota oleh pejabat yang 
berwenang.

M
engapa di kawasan

perkotaan perlu 

dibangun hutan kota?

Tentu jawabannya

adalah untuk menjaga kelestarian, 

keserasian dan keseimbangan 

ekosistem perkotaan yang meliputi

unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Kawasan perkotaan adalah

wilayah yang mempunyai kegiatan 

utama bukan pertanian dengan

susunan fungsi kawasan sebagai 

tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan 

jasa pemerintahan, pelayanan sosial,

dan kegiatan ekonomi. Hampir dapat

dipastikan kawasan perkotaan memiliki

ruang terbuka hijau yang sempit.

Konsekuensi dari seluruh hal 

di atas adalah penurunan kualitas 

lingkungan. Kita ambil contoh di 

Jakarta. Kita semua tahu bagaimana 

keadaan Jakarta. macet, polusi udara,

silau cahaya matahari, suhu udara

yang tinggi, dan banjir ketika hujan 

membuat suasana lingkungan menjadi

tidak nyaman bagi kehidupan manusia. 

Disinilah peranan hutan kota sebagai 

bagian dari ruang terbuka hijau, 

mengembalikan suasana nyaman

di kawasan perkotaan. Hutan kota

memiliki kemampuan untuk menyerap

gas-gas polutan, ameliorasi iklim,

pengendalian air, penapis cahaya silau, 

meningkatkan keindahan, dan masih 

banyak lagi.

Kebutuhan akan hutan kota 

ini mendapatkan respon yang positif 

dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tercatat sejak tahun 2002 hingga 2006 

luas hutan kota selalu bertambah dari

tahun ke tahun.

Peta 1. Sebaran Sebagian Hutan Kota di Jaksel

(Sumber: Sudintanhut Kodya Jaksel, 2007)

(Sumber www.distanhutdki.web.id)

SEBAGAI SDA KAWASAN PERKOTAAN

PERANAN 
HUTAN 
KOTA

Penulis : Hario Wicaksono. Wapamred Geospasial
Alumni Departemen Geografi FMIPA UI Angkatan 2001

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembangunan dan 

pengembangan hutan kota di Kotamadya Jakarta Selatan 

mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini sejalan dengan RTRW 

DKI Jakarta, yakni mempertahankan kawasan hijau di Jakarta 

Selatan sebagai daerah resapan air. Selain memiliki hutan kota,

Kotamadya Jakarta Selatan juga memiliki potensi berupa tanaman 

buah-buahan (pepaya, belimbing, sawo, sukun, jambu air, dll) serta 

tanaman hias (anggrek, mawar, bougenville, pisang-pisangan, dll).
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Berikut ini tiga contoh hutan kota di Jakarta

berdasarkan fungsi utamanya, Hutan Kota UI, Hutan Kota 

Pulo Gadung, dan Hutan Lindung Angke Kapuk (karena

berada di wilayah perkotaan, Hutan Lindung Angke Kapuk 

dianggap sebagai hutan kota). Fungsi utama hutan kota 

UI, yang memiliki luas 55,40 Ha, ialah untuk kenyamanan 

lingkungan kampus guna mendukung kegiatan belajar-

mengajar serta menjaga keseimbangan kelestarian tanah 

dan tata air. Juga bisa dimanfaatkan sebagai laboratorium

alam karena memiliki koleksi tanaman dari Sabang 

sampai Merauke, merepresentasikan nama Indonesia

yang disandang. Tidak hanya itu hutan kota UI juga bisa

digunakan sebagai sarana olah raga bersepeda, balap 

kano, jogging, dan camping ground.

Foto 1. Hutan Kota UI

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2008)

Foto 2. Hutan 

Kota Kantor 

Walikota Jaksel

(Sumber: 
Dokumentasi
penulis, 2007)

opini
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Hutan Kota Pulo Gadung dengan luas 8,9 Ha

diarahkan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari 

gangguan polusi udara akibat banyaknya kegiatan industri

di kawasan Pulo Gadung. Sedangkan Hutan Lindung 

Angke Kapuk seluas 44,76 Ha yang terletak di daerah pantai 

antara lain berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegah 

bencana banjir, pencegah erosi dan abrasi, serta sebagai

kawasan pelindung sistem penjaga kehidupan.

Sebagai penutup, penulis berpendapat bahwa hutan 

kota merupakan Sumber Daya Alam kawasan perkotaan.

Karena pada hakekatnya hutan kota di Indonesia memiliki 

fungsi sebagai berikut: (a) memperbaiki dan menjaga 

iklim mikro dan nilai estetika, (b) meresapkan air, (c)

menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan

fisik kota, dan (d) mendukung pelestarian keanekaragaman 

hayati Indonesia. 

Foto 3. Hutan Kota TMP Kalibata

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2007)

Foto 4. Kebun

Buahan-buahan di 

Jakarta Selatan

(Sumber: Sudintanhut 

Kodya Jaksel, 2007)
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J
um’at sore menjelang maghrib, kami 

berempat sampai di tempat wisata 

Curuk Nangka untuk bergabung dengan

pecinta alam lainnya. Di sini terdapat

Wanadri, Mapala UI dan beberapa tim pecinta

alam lainnya. Di tempat ini kami membahas 

tentang kejadian yang terjadi dan organisasi

SAR.  Setelah selesai rapat, sekitar jam 9 malam

kami pindah dan membuat basecamp dengan

menyewa sebuah rumah dekat dengan entrance

agar mudah mendapatkan informasi dan

cepat menuju lokasi di Desa Tanjolaya antara 

Curuk Nangka dan Curuk Luhur. Berdasarkan 

diskusi malam tadi, kami menyimpulkan bahwa 

pencarian SAR kali ini merupakan pencarian

tertutup oleh TNI, karena itulah pada hari sabtu

kami hanya melihat keberadaan lokasi TKP tanpa 

memberikan bantuan sedikitpun, kecuali jika

memang kami dibutuhkan.

Sekitar jam 6 pagi hari sabtu  (28 Juni

2008), kami dan tim pecinta alam lainnya yang

Pencarian Korban Musibah
GMC Ikut SAR  

Uji Foto Udara di Gunung Salak
Hari jumat 27 Juni 2008, saya 

(Dedi geo 05), Wandi (geo 05), Fian 

(geo 06), dan Abe (geo 03) menjadi 

perwakilan Departemen Geografi UI 

dalam tim relawan pencarian pesawat 

TNI yang jatuh saat mencoba alat 

foto udara model terbaru di Gunung 

Salak, Bogor. Kami juga diberitahukan 

bahwa ada korban alumni geografi UI 

yaitu Kol. Sus Adril S. DJaafara (Geo 

Angkatan 77) dan Kol. Sus. Supriyadi 

(Geo Angkatan 78), karena itulah 

pihak Departemen Geografi meminta 

bantuan kepada tim GMC UI.

berjumlah sekitar 23 orang ini menuju lokasi 

jatuhnya pesawat. Setelah berjalan selama 4 jam 

ke arah puncak salak 2, akhirnya kami melihat

beberapa pohon yang patah akibat benturan

pesawat. Kami juga melihat sayap pesawat dan 

sebuah roda pesawat yang patah dan robek di 

bagian karet ban pesawat yang jatuh. 

Tidak jauh dari serpihan pesawat ini,

sekitar 50 meter garis horizontal kami melihat

badan pesawat yang telah hancur. Analisis saya

mengatakan bahwa setelah sayap pesawat

menabrak pohon di tempat yang tadi, sebuah

punggungan, sayap itu patah dan badannya 

terus terbang sampai menabrak dua pohon

besar di pinggir lembah yang berjarak sekitar

50 meter garis horizontal. Hal ini dapat dilihat

dari dua pohon besar yang bagian kulit luarnya

terkelupas seperti singkong di buka kulitnya. 

Pohon ini tepat di depan badan pesawat yang

remuk itu. Di sinilah TNI dan relawan Bazarnas

mengevakuasi jenazah.

Ternyata hari sabtu ini TNI akan membawa 

Jenazah melalui jalur udara. Tak jauh dari TKP, di

sebuah lembah, TNI memangkas pohon-pohon 

besar dengan maksud membuat pangkalan 

helipad. Karena itulah jam 1 siang aku dan anak 

pecinta alam lainnya turun ke bawah basecamp.

Hari sabtu saya, Wandi, Fian, dan Abe

hanya seperti sekedar jalan-jalan. Kami sempat 

beristirahat santai dan lama di beberapa pos

yang terletak sepanjang jalur yang kami lewati 

saat turun ini. Kami berhasil sampai di tempat 

penginapan yang menjadi basecamp anak 

pecinta alam sekitar jam 4 sore. Kemudian jam 5

sore saat kami ingin pulang ke Depok, tiba-tiba 

Kang Yemo (senior wanadri) di tawar oleh TNI

untuk membantu evakuasi jalur darat pada hari

minggu karena helipad tidak bisa mendarat di 

lembah dekat TKP, tekanan udara di sana tidak 

cukup untuk mengoperasikan helipad.

kampusiana
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Saat itu juga Kang Yemo memusyawarahkan ke team

Wanadri dan pecinta alam lainnya. Dan memutuskan untuk terus

melakukan evakuasi jalur darat pada hari minggu pagi. Alat-alat

langsung di bawakan dari Jakarta oleh Pak Haji (ketua PTI), mulai

dari senter sampai tambang-tambang besar agar memudahkan 

evakuasi. Saat ini para pecinta alam diberi kehormatan oleh TNI 

untuk mengevakuasi sekaligus memimpin organisasi evakuasi. 

Kang Yemo menjadi ketua. Saya masuk di SRU 3, Abe di SRU 1,

Wandi di SRU 2, sedangkan Fian pulang ke Depok karena ada hal

yang harus dikerjakannya. Jam 2 malam kami menuju lokasi.

Sampai di lokasi pada pagi hari, ternyata rencana berubah. Warga 

sekitar mempunyai jalan alternatif agar cepat menuju pangkalan 

helipad yang terletak dekat villa Sutiyoso. Akhirnya bungkus 

Jenazah di bawa mengikuti jalur warga itu. Warga memang hebat,

semua bungkus Jenazah yang berjumlah 21 itu di panggul sampai 

tempat helipad. Satu bungkus di bawa oleh 4 sampai 8 warga, 

sehingga ada sekitar 100 lebih warga yang membantu evakuasi

jalur darat ini.

Saya juga heran, “kenapa bungkusnya ada 21 padahal 

mayatnya ada 18”, ternyata ada beberapa potongan organ yang

tidak diketahui pasangan tubuhnya. Sungguh naas, sebagian 

besar jasad korban terpotong-potong seperti di mutilasi. Jam 

setengah lima sore selesai, lalu hujan turun. Malamnya kami 

kembali ke Jakarta diantar oleh Pak Haji dan Isterinya dengan

mobil pribadi sampai Depok. Sebelumnya, kami bertiga ini 

ditraktir di sebuah restoran Dekat hotel Pangrango Bogor di jalan

Pangrango. Perjalanan pulang yang menyenangkan, kami bisa 

menonton final piala eropa walaupun saat beberapa menit baru 

berlangsung kami bertiga ketiduran karena kelelahan.
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P
ada hari Sabtu (03/05), tim GMC TOP UP yang berasal dari Departemen

Geografi UI berhasil menyabet juara satu lomba GIS yang diselenggarakan 

oleh Ikatan Mahasiswa Geodesi Institut Teknologi Bandung. Kompetisi ini 

terdiri dari dua tahap penilaian, yaitu tahap satu yang berlangsung selama

dua bulan pada awal bulan Februari hingga April dimana pada tahap tersebut

peserta hanya mengirimkan makalah dan slide presentasi dalam bentuk softcopy dan

hardcopy masing-masing rangkap tiga. Setelah diberikan penilaian oleh juri maka tim

yang berada pada peringkat tiga besar berhak untuk maju ke tahap dua. Tahap ini

adalah tahap presentasi karya finalis dan uji kompetensi dan komprehensif dengan 

juri dan audience. Peserta yang lolos kemudian diuji lagi untuk mempresentasikan 

hasil karyanya dan mendemonstrasikan aplikasi yang telah dibuat, di hadapan dewan 

juri. Kompetisi yang bertemakan tentang GIS For Lifestyle tersebut diikuti oleh 21 tim 

dari berbagai universitas di seluruh Indonesia dan hanya tiga tim yang lolos ke tahap

dua berdasarkan penilaian dari tiga orang juri. Berdasarkan penilaian tahap satu, tim

MERIDIAN dari Universitas Gadjah Mada menduduki peringkat pertama diikuti tim

GEO PLAN dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya di posisi 

kedua dan tim GMC TOP UP Universitas Indonesia di posisi ketiga. Dengan ini 

maka tim GMC TOP UP berhak maju ke babak selanjutnya.

Bertempat di Ruang B 3101 Gedung Labtek IX-C, Prodi Teknik Geodesi

dan Geomatika ITB maka diselenggarakanlah acara final untuk melihat 

kebolehan penampilan dari ketiga tim yang lolos. Tim GMC TOP UP yang 

mengangkat judul “Informasi Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango” 

mendapat kesempatan pertama dalam mempresentasikan hasil karyanya. 

Presentasi yang hanya berlangsung 15 menit tersebut menampilkan

gambaran jalur Gunung Gede Pangrango dengan menggunakan aplikasi

Mapserver dan Macromedia Flash. Setelah mempresentasikan hasil

kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik dari juri maupun dari 

MENANGKAN KOMPETISI 
TIM GMC UI

G I S  I n n o v a t i o n  C h a l l e n g e  ( G I S I C )  I T B  2 0 0 8

penonton. Sesi yang berlangsung selama 45 menit 

tersebut berjalan dengan suasana tegang dan 

menarik. Suasana pun semakin meriah karena 

tim GMC UI mengirimkan pendukungnya yang 

berjumlah sekitar 16 orang, baik rekan mahasiswa

maupun alumni, untuk hadir memberikan

dukungan dan semangat kepada presentator.

Presentasi selanjutnya dilakukan oleh 

tim GEO PLAN ITS yang mengangkat tema 

tentang pariwisata kota Malang menggunakan 

aplikasi SVG, kemudian  presentasi terakhir dari

tim MERIDIAN UGM yang membahas tentang

penentuan lokasi BTS dengan menggunakan

aplikasi GIS.

Setelah ketiga tim mempresentasikan 

hasilnya kemudian dilanjutkan dengan acara 

makan siang hingga jam 13.00 WIB. Acara

selanjutnya ialah acara yang dinanti-nantikan para

peserta yaitu pengumuman pemenang lomba. 

Berdasarkan penilaian juri maka tim GMC TOP

UP berhasil mendapat poin tertinggi dari kedua 

kontestan lainnya dan berhak menerima piagam

penghargaan serta uang tunai sebesar Rp 5 juta,

diikuti tim MERIDIAN UGM di posisi kedua dan tim 

GEO PLAN ITS di posisi ketiga.

Hasil ini tentunya menjadi kebanggaan 

tersendiri bagi Departemen. Geografi maupun 

GMC khusunya. Tim GMC TOP UP menyadari masih

banyak kekurangan dari hasil yang di tampilkan 

dari segi teknis dan perlu di perbaiki. Dengan

prestasi ini maka diharapkan mahasiswa Geografi 

khususnya untuk semakin terpacu lagi dalam 

berkarya sehingga dapat mengharumkan nama

Geografi di kancah nasional.  

kampusiana
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Sesampainya di Yogyakarta, saya 

meneruskan perjalanan menuju Gunungkidul

menggunakan mobil pribadi. Dalam perjalanan, 

saya melihat perubahan yang terjadi pada 

kawasan karst tersebut. Sebelumnya, sekitar 

bulan Juli dan Agustus setahun yang lalu saya

sudah pernah mengunjungi Gunungkidul

dan mendapati bahwa Gunungkidul adalah 

kabupaten yang memiliki kawasan karst yang 

kering dan tandus, serta sulit mendapatkan air. 

Pemandangan yang didapatkan di Gunungkidul 

hanya tanah kering yang ditanami pohon jati 

dan palawija saja. Namun, bulan April 2008,

Gunungkidul berubah drastis! Sangat cantik, 

dibalut warna hijau cerah, aneka tanaman

tumbuh di kanan-kiri jalan menuju dusun 

paling selatan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu

dusun Rejosari, Desa Kemadang, Kecamatan 

Tanjungsari.

Saya menginap di rumah kepala 

dusunnya. Keesokan harinya, saya siap untuk 

berangkat menuju pantai yang akan menjadi 

daerah penelitian saya yaitu Pantai Baron, 

Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Ngandong

dan Sundak. Namun hari itu saya akan meneliti 

dua pantai saja, yaitu Pantai Baron dan Kukup.

Berangkat dari rumah 10 menit sebelum jam 8

pagi. Sampai di Pantai Baron pukul 8 tepat. Hati 

I
de ini bermula dari teman saya. Dia memiliki

koleksi pasir dari berbagai macam pantai 

yang pernah ia kunjungi, pasir tersebut ia 

letakkan dengan rapih di stoples dan diberi 

hiasan kerang-kerang cantik yang ia susun 

dikamarnya. Ia kemudian bertanya kepada

saya, “Kok pasirnya beda-beda ya?”, saya jawab 

“Ya jelas, kan beda pantai, beda jenis batuan,

maka beda bentuk dan warnanya”. Kemudian 

ia bertanya lagi, “Kalo jenis batuannya sama

gimana? Ini pasir dari Gunungkidul, batuannya

sama-sama karst, tapi kok beda?”. Mendengar

pertanyaan tersebut saya diam, tak bisa 

menjawab, namun muncul keinginan untuk 

mencari tahu jawabannya dengan ilmiah,

lewat skripsi. Ya! Ini akan saya jadikan bahan 

penelitian saya untuk tugas akhir sarjana saya,

tema tentang pantai memang sudah menjadi 

hal yang sangat saya sukai, apalagi lokasinya di 

Gunungkidul, ahh… senangnya.

Proses penelitian segera dikerjakan, 

mulai dari penulisan proposal sampai akhirnya

berangkat ke Gunungkidul untuk meneliti

langsung. Saya berangkat ke Gunungkidul

menggunakan kereta tujuan Yogyakarta, dalam 

perjalanan saya mulai membayangkan asiknya

menikmati pantai di Gunungkidul yang sepi, 

indah dan cantik.

saya langsung bergemuruh begitu mendengar

desiran ombak Pantai Baron yang menawan.

Langsung saja saya membawa peralatan survey

menuju pantai.

Hal pertama yang ada didalam benak saya

setelah melihat pantai Baron pagi itu adalah 

“MATI GUE!!!!!!”. Saya kaget luar biasa, melihat

perbedaan yang drastis yang terjadi di pantai 

Baron. Perbedaan itu adalah tinggi gelombang

laut yang sangat besar dan garis pantai yang 

sangat dekat dengan batas pantai. Saya 

mengingat-ingat tempo hari saya datang ke 

pantai Baron sebelumnya, gelombang Baron

tidak setinggi ini dan garis pantainya juga 

tidak sedekat ini dengan batas pantainya. Apa

yang terjadi???? Ternyata, waktu kunjungan 

sangat berpengaruh terhadap kondisi tinggi

gelombang sesuai dengan pengaruh pasang

surut hariannya.

Sebelum terjawab pertanyaan tersebut, 

saya tetap fokus dengan tujuan saya, yaitu

meneliti butir sedimen pada masing-masing 

pantai karst. Pantai Baron terletak di teluk yang

sempit, mempunyai daerah berpasir sepanjang

kurang lebih 60 m dari garis pantai, dan hampir

seluruhnya dapat digunakan pengunjung untuk 

kegiatan wisata. Pantai ini merupakan pantai 

yang landai dengan

nusantara

KeindahanPantai  Karst
di Kabupaten             Gunungkidul
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berwarna lebih gelap (hitam). Warna butir

sedimen pantai Baron yang gelap menunjukkan 

bahwa butir sedimen tersebut berasal dari

sungai yang bermuara di pantainya.

Perjalanan berlanjut ke pantai berikutnya 

yaitu pantai Kukup. Terletak di Desa Kemadang 

Kecamatan Tanjungsari. Pantai berjarak sekitar

63 km dari kota Yogyakarta dan 23 km dari kota 

Wonosari. Pantai Kukup adalah salah satu pantai 

tujuan wisata di Kabupaten Gunungkidul yang

sangat menarik, pada pantai ini terdapat pulau

karang dan memiliki karang yang menempel 

tepat pada pinggir pantainya. Fisiografis pantai

tidak berbeda dengan pantai Baron, yaitu 

merupakan daerah perbukitan yang rapat 

dengan tutupan vegetasi yang banyak terdapat

di bukit-bukit karang di sekeliling pantai namun 

garis pantainya relatif lurus dan tidak ada aliran

sungai yang bermuara di pantainya. Pantai ini

mempunyai daerah berpasir sepanjang rata-rata

18 m di atas garis pantai dengan lereng pantai 

yang cukup landai. Di lepas pantai terdapat

pecahan karang yang berbentuk pulau-

pulau karang dengan ukuran yang bervariasi.

Beberapa di antaranya terutama yang berukuran

besar dihubungkan dengan jembatan dari 

pinggir pantai untuk dilalui pengunjung. 

Pantai Kukup merupakan bagian dari 

formasi Wonosari yang didominasi oleh jenis 

batuan karst dari Gunungsewu. Di sepanjang 

tepi pantai Kukup ditumbuhi pohon-pohon

rindang, di bukit-bukit sekeliling pantai

ditumbuhi pohon-pohon rimbun. Pantai 

Kukup kaya akan ikan hias. Di lokasi pantai ini 

lereng sekitar 4,86° dan ombaknya cukup besar.

Akibat letaknya, pasang-naik di pantai ini dapat 

mencapai 60 m ke arah darat. Ini membuat

para nelayan di pantai Baron dapat meletakan 

perahunya agak jauh dari pinggir pantai.

Pantai Baron merupakan bagian dari

formasi Wonosari yang didominasi oleh jenis

batuan karst dari Gunungsewu. Fisiografis

daerah pesisir pantai Baron merupakan daerah 

perbukitan yang rapat dengan tutupan vegetasi 

yang banyak terdapat di bukit-bukit karang 

di sekeliling pantai. Pantai Baron memiliki

aliran sungai bawah tanah yang bermuara di

pantainya yang menyebabkan Baron memiliki 

danau air payau di dekat muara sungai. Air

sungai bawah tanah ini digunakan warga sekitar

untuk pembangkit listrik. 

Pantai Baron memiliki jenis batuan 

gamping dengan tingkat pelapukan fisik sedang 

hingga kuat. Dengan jenis batuan dasar berupa

gamping, tanah yang terbentuk di pantai ini 

termasuk jenis Mediteran. Pantai Baron memiliki

jangkauan pasang surut yang cukup panjang

hingga memberikan banyak energi tambahan 

gelombang laut untuk mengikis pantainya.

Energi gelombang pada pantai Baron adalah 

2.193 joule, energi gelombang tersebut berasal

dari hempasan gelombang laut yang pecah

di pantai pada breaker zone yang tidak terlalu

jauh jaraknya terhadap garis pantai. Gelombang

tersebut tidak lepas dari kontribusi angin

yang berhembus pada pantai Baron yang

kecepatannya sebesar 44,2 m/detik. Pantai Baron 

yang yang bentuk pantainya menjorok ke darat

dan memiliki muara sungai membuat pantainya

memiliki fluktuasi yang cukup tinggi terhadap

perubahan bentuk aliran sungainya. Muara 

sungai memberikan pengaruh yang cukup

kuat pada karakteristik sedimen pada pantai

dan aliran sungai menuju samudera. Pengaruh

ombak dan tidak terdapatnya halangan pada

pantai (barrier) membuat pantai Baron sangat

mudah tererosi namun dengan tenaga yang 

jauh lebih kecil karena lereng gisik pantai yang 

landai.

Diameter butir sedimen pantai Baron

sebesar 0,515 mm, ukuran butir sedimen

yang cukup halus untuk pantai karst. Butir 

sedimen pantai Baron termasuk ke dalam jenis

sedimen pasir medium dengan Φ = 0.957 (skala 

Wenthworth) yang merupakan hasil bentukan 

dari 2 (dua) hal, yaitu sedimentasi materi yang 

diendapkan sungai bawah tanah yang bermuara

ke pantai dan hasil pengikisan laut. Namun jika

dibandingkan dengan kondisi butir sedimen

pada pantai lain, butir sedimen pada pantai 

Baron memiliki ciri khas, yaitu lebih halus dan 

pengunjung dapat melihat aneka ikan hias yang

dipajang dalam akuarium pantai Kukup. Ombak 

di pantai ini cukup besar dan bentuk pantainya 

langsung menghadap ke lautan terbuka.

Energi gelombang pada Pantai Kukup

adalah 3.560 joule termasuk ke dalam kelas 

energi gelombang kuat. Energi gelombang

tersebut berasal dari hempasan gelombang laut

yang pecah di pantai pada breaker zone, akibat 

gelombang, arus laut dan kecepatan anginnya

sebesar 69 meter perdetik. 

Pantai Kukup memiliki diameter butir 

sedimen sebesar 1,225 mm dengan warna 

sedimen yang cerah, butir sedimen Pantai Kukup

termasuk kedalam jenis sedimen pasir sangat

kasar yaitu Φ = -0.293 (skala Wenthworth). Warna

butir sedimen yang cerah diakibatkan karena

tidak adanya muara sungai pada pantai Kukup, 

hal ini menunjukkan bahwa butir sedimen dari 

pantai Kukup berasal dari kikisan dasar laut.

    Dari hasil penelitian hari pertama, saya 

belajar bahwa, untuk meneliti butir sedimen

dibutuhkan waktu yang cocok, jangan ketika 

laut sedang pasang, tapi ketika laut sedang

surut, yaitu sekitar jam 12 sampai jam 4 sore. 

Perjalanan besok pasti lebih menyenangkan

dan lebih banyak lagi pelajaran, saya tidak sabar

menunggu sampainya hari esok.

   Hari berikutnya adalah hari kedua untuk 

berpetualang lagi. Hari ini saya akan ke pantai

Sepanjang. Pantai yang terkenal indah namun 

jarang pengunjungnya. Pantai Sepanjang

merupakan pantai yang memiliki bentuk pantai 

yang memanjang, dengan lebar pasir yang

nusantara
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relatif sempit sekitar 10 m. Pantai Sepanjang merupakan

bagian dari formasi Wonosari yang didominasi oleh jenis

batuan karst dari Gunungsewu. Di pantai ini tidak terdapat 

aliran sungai yang bermuara ke pantainya dan memiliki 

lereng yang cukup curam, dan memiliki keunikan sendiri

karena pantai ini memiliki karang di pinggir pantainya

yang ditumbuhi oleh rumput laut dan seagrass. Pantai

Sepanjang jarang dikunjungi wisatawan karena fasilitas 

umum berupa jalan menuju pantainya masih belum

beraspal.

Pantai Sepanjang memiliki jenis batuan gamping 

dengan tingkat pelapukan fisik sedang hingga kuat. 

Dengan jenis batuan dasar berupa gamping, tanah yang

terbentuk di pantai ini termasuk jenis Mediteran.

Dengan kondisi jangkauan pasang surut yang

kecil, pantai Sepanjang tidak mendapatkan kontribusi

yang besar dalam menambah energi pada pantainya 

untuk proses pengikisan. Energi gelombang pada pantai

Sepanjang adalah 4.036 joule, termasuk ke dalam kelas

energi gelombang kuat. Energi gelombang tersebut 

berasal dari hempasan gelombang laut yang pecah di 

pantai pada breaker zone yang tidak terlalu jauh jaraknya 

terhadap garis pantai yang dipengaruhi juga oleh

kecepatan angin yang berhembus dengan kecepatan 43.9 

m/detik.

Pantai Sepanjang memiliki diameter butir sedimen 

sebesar 1,225 mm, butir sedimen pantai ini termasuk 

kedalam jenis sedimen pasir sangat kasar yaitu Φ =

-0.293 (skala Wenthworth). Butir sedimennya berwarna 

cerah merata hampir pada semua bagian pantainya

yang merupakan hasil dari pengikisan dasar laut yang

diendapkan pada pantai.

Hari berikutnya saya menuju pantai Drini, pantai Drini

terletak di Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari sekitar

1 kilometer ke arah Timur dari pantai Sepanjang. Pantai 

Drini merupakan pantai yang memiliki hadapan langsung 

ke Samudera Hindia, di sebelah timur memiliki  pulau 

karang yang tumbuh pohon drini dan konon kayunya

dapat dipergunakan sebagai penangkal ular berbisa. Pulau 

tersebut membuat perbedaan kondisi lereng pantai di

bagian timurnya. Pantai Drini adalah pantai yang memiliki 

lereng pantai yang cukup curam, dan merupakan bagian 

dari formasi Wonosari yang didominasi oleh jenis batuan 

karst dari Gunungsewu. Pantai Drini memiliki aliran sungai

yang bermuara ke pantainya, namun kini aliran sungai 

tersebut sangat kecil debit alirannya.

Energi gelombang pada pantai Drini adalah 

908 joule, termasuk ke dalam kelas energi gelombang

lemah, hal ini juga didukung dengan kecepatan angin 

yang berhembus yaitu 55 m/detik. Pantai Drini memiliki 

diameter butir sedimen sebesar 0,725 mm. Butir sedimen 

pantai ini termasuk ke dalam jenis sedimen pasir kasar yaitu 

Φ = 0.464 (skala Wenthworth). Butir sedimennya berwarna 

cerah merata hampir pada semua bagian pantainya, hal

ini menunjukan bahwa butir sedimen pada pantai Drini

berasal dari hasil kikisan cliff dan dasar laut. Kecuali pada

bagian tengah pantai terdapat pasir yang diameternya 

sangat halus dan berwarna hitam, sama seperti pasir yang 

terdapat pada pantai Baron. Pasir tersebut terdapat pada

bagian pantai Drini yang diperkirakan sebelumnya adalah

sebuah muara sungai bawah tanah, yang saat ini muara

sungainya sudah tidak lagi mengendapkan materi yang 

dikandungnya, karena debit airnya sangat kecil. 

Hari terakhir survey saya habiskan untuk meneliti 

pantai Krakal dan Sundak. Pagi-pagi saya berangkat 

menuju pantai Sundak, karena pantai ini adalah pantai 

yang terjauh diantara pantai lain yang menjadi daerah

penelitian saya. Jam 8 pagi saya sudah sampai di pantai

Sundak, saya terkejut melihat pantai Sundak yang memiliki 

panjang pantai yang relatif pendek jika dibandingkan

dengan peta. Ternyata, pantai Sundak ‘terpisah’ oleh dome

karst yang terdapat di pantainya yang membagi pantai

Sundak menjadi dua pantai. Pantai sebelah barat yang saya

kunjungi adalah pantai pariwisata umum yang dikelola 

oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, sedangkan

bagian timurnya adalah pantai pribadi (private beach) yang 

dikelola oleh Hotel Sundak. Pantai di bagian timur memiliki 

panjang pantai yang lebih panjang, lebar pasir yang lebih

besar, sedangkan pantai bagian barat panjang pantainya 

kurang panjang bila dibandingkan dengan pantai 

Sundak bagian timur, namun lebar pasirnya hampir sama, 

dan pasirnya juga sama-sama berwarna putih. Namun 

pantai bagian barat Sundak memiliki sungai kecil yang 

bermuara ke pantainya, sehingga pada bagian barat pantai 

sedimennya lebih kasar (dinilai secara kualitatif dengan 

mata). Pantai Sundak adalah pantai dengan litologi kapur 

(karst) yang menghadap langsung ke Samudera Hindia.

Pantai Sundak adalah daerah penelitian yang terletak di 

bagian paling timur. Pantai Sundak memiliki pemandangan 

yang indah sekaligus cerita atau sejarah nama pantai yang 

menarik. Sundak berasal dari nama hewan asu (anjing, 

dalam bahasa Jawa) dan landak yang bertengkar. Karena 

kejadian tersebut pantai ini bernama Sundak (Asu dan 

Landak). Pantai Sundak memiliki jenis batuan gamping dengan 

tingkat pelapukan fisik sedang hingga kuat. Jenis batuan dasar 

berupa gamping, tanah yang terbentuk di pantai ini termasuk jenis

Mediteran.

Pantai Baron 

yang yang 

bentuk 

pantainya 

menjorok 

ke darat dan 

memiliki 

muara sungai 

membuat 

pantainya 

memiliki 

fluktuasi yang 

cukup tinggi 

terhadap 

perubahan 

bentuk aliran 

sungainya. 
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informasi tersebut benar, memang terdapat satu 

pantai, yaitu pantai Ngandong. Sayapun bergegas

menuju pantai tersebut yang dipisahkan satu

dome dari Pantai Sundak. Pantai Ngandong

memiliki pasir berwarna putih yang indah yang

merupakan salah satu ciri khas pantai yang 

berlitologi kapur atau karst. Pantai Ngandong

merupakan private beach atau pantai milik pribadi 

yang dimiliki oleh pengelola hotel, sehingga

suasana yang terpencil dan jarang diketahui

membuat banyak sekali pengunjung yang datang

dari luar negeri berkunjung dan menginap di

pantai ini. Pantai Ngandong tidak memiliki aliran 

sungai yang bermuara ke laut, sehingga air

lautnya berwarna biru cerah. 

Pantai Ngandong memiliki jenis batuan 

gamping dengan tingkat pelapukan fisik sedang

hingga kuat. Dengan jenis batuan dasar berupa 

gamping, tanah yang terbentuk di pantai ini

termasuk jenis Mediteran. Jangkauan pasang 

surut yang pendek tidak memberikan kontibusi

banyak untuk tambahan energi gelombang pada 

pantainya.

Energi gelombang pada pantai Ngandong

adalah 2.193 joule termasuk ke

dalam kelas energi gelombang 

kuat. Energi gelombang tersebut 

berasal dari hempasan gelombang 

laut yang pecah di pantai pada

breaker zone yang tidak terlalu

jauh jaraknya terhadap garis

pantai. Akibat dari kekerasan 

batuan yang tidak homogen,

membuat pantai Ngandong 

memiliki bentuk pantai yang tidak 

teratur. Hal ini juga diperkuat 

dengan tidak terdapatnya

penghalang (barrier) di muka 

pantai yang membuat daratan 

pada pantai mudah tererosi oleh

ombak. 

Pantai Ngandong memiliki

diameter butir sedimen sebesar 0,725 mm,

butir sedimen pantai ini termasuk ke dalam

jenis sedimen pasir kasar yaitu Φ = 0.464 (skala

Wenthworth). Butir sedimennya berwarna cerah

merata hampir pada semua bagian pantainya. 

Hal ini menunjukkan bahwa butir sedimen pada

pantai Ngandong berasal dari hasil kikisan dasar

laut yang kemudian diendapkan di pantai. 

Meskipun badan ini lelah, saya tetap

bersemangat meneruskan perjalanan ini ke

pantai daerah penelitian terakhris yaitu pantai 

Krakal. Perjalanan menuju pantai Krakal sangat

menyenangkan. Dihiasi pohon pandan raksasa,

pemandangan menuju pantai tambah menarik 

Jangkauan pasang surut litoral sangat 

pendek jika dibandingkan dengan pantai Baron

padahal lereng pantai Sundak cukup landai.

Jangkauan pasang surut yang pendek khusus 

untuk pantai Sundak dikarenakan oleh pantai

Sundak memiliki karang yang menempel tepat

di pinggir pantainya, sehingga bagian sedimen 

yang terdapat di pantai lebih sedikit dibandingkan

dengan panjang sedimen yang terdapat di 

karangnya. Jangkauan pasang surut pantai Sundak 

tidak memberikan kontribusi yang besar pada

penambahan energi gelombang di pantai Sundak.

Energi gelombang pada pantai Sundak 

adalah 293,22 joule termasuk ke dalam kelas 

energi gelombang lemah. Energi gelombang

tersebut berasal dari hempasan gelombang 

laut yang pecah di pantai yang menghancurkan 

daratan (abrasi pantai atau erosi laut) yang

diperkuat dengan tidak adanya halangan (barrier)

pada pantainya. Pantai Sundak memiliki kekerasan

batuan yang cukup homogen. Hal ini terbukti dari 

bentuk pantai Sundak yang memanjang teratur. 

Pantai Sundak memiliki diameter butir 

sedimen sebesar 1,225 mm. Butir sedimen pantai 

ini termasuk kedalam jenis sedimen pasir sangat

kasar yaitu Φ = -0.293 (skala Wenthworth). Butir 

sedimennya berwarna cerah merata hampir pada

semua bagian pantainya. Butir sedimen pantai

Sundak berasal dari hasil kikisan dasar laut yang 

kemudian diendapkan di pantai.

Langkah ini ingin terus berlanjut ke pantai 

selanjutnya, tapi rasa penasaran terhadap 

informasi yang pernah saya baca sebelumnya di 

tesis mahasiswa UGM yang menyetakan bahwa 

terdapat satu buah pantai diantara pantai Sundak 

dengan Krakal, akhirnya saya memutuskan untuk 

mencari informasi tentang keberadaan pantai

tersebut kepada penduduk sekitar. Ternyata

dengan tambahan hiasan rumah-rumah gubuk 

tak berlistrik, terlihat sangat primitif, namun

menyejukkan mata karena pantai Krakal yang 

indah.

Pantai Krakal terletak di Desa Sidoharjo,

Kecamatan Tanjungsari. Pantai Krakal berjarak 

sekitar 70 km dari kota Yogyakarta dan berada

5 km sebelah Timur Pantai Kukup. Pantai Krakal 

berada di daerah perairan teluk yang lebar. Dari 

hasil survey di sepanjang perjalanan menuju lokasi

pantai terdapat pemandangan bukit-bukit kapur 

diselingi teras batu karang. Batu-batu karang ini 

dulunya adalah bekas sarang atau rumah binatang 

karang yang hidup pada saat itu.

Pantai Krakal merupakan pantai dengan 

hamparan pasir putih yang indah dan memiliki

garis pantai yang paling panjang di antara 

pantai-pantai lainnya di kompleks wisata Baron-

Kemadang. Pantai Krakal relatif landai, mempunyai 

lebar daerah berpasir sepanjang kira-kira 41 m dari

garis pantai. 

Pantai Krakal adalah pantai bentuk teluk 

yang membentuk sudut yang besar, sehingga

memiliki pemandangan yang indah jika dilihat dari 

salah satu bagian ujung pantainya. Pantai Krakal

memiliki topografi yang tergolong berombak 

(undulating). Pantai Krakal memiliki jenis batuan

gamping dengan tingkat pelapukan fisik sedang

hingga kuat, dengan jenis batuan dasar berupa 

gamping, maka tanah yang terbentuk di pantai ini

termasuk jenis Mediteran.

Energi gelombang pada Pantai Krakal 

adalah 166 joule, termasuk ke dalam kelas energi 

gelombang lemah. Energi gelombang tersebut 

berasal dari hempasan gelombang laut yang

pecah di pantai pada breaker zone yang tidak 

terlalu jauh jaraknya dari garis pantai. Kecepatan

angin di Pantai Krakal adalah 73.4 m/detik.

Pantai Krakal memiliki diameter butir

sedimen sebesar 1,225 mm, butir sedimen pantai

ini termasuk kedalam jenis sedimen pasir sangat

kasar yaitu Φ = -0.293 (skala Wenthworth). Butir 

sedimennya berwarna cerah merata hampir pada

semua bagian pantainya. Hal ini menunjukkan 

bahwa butir sedimen pada Pantai Krakal berasal 

dari hasil kikisan dasar laut yang diendapkan di

pantai.

Setelah Krakal, selesai sudah perjalanan 

penelitian saya. Petualangan saya di Gunungkidul, 

khususnya Pantai Karst Gunungkidul sangat indah, 

tak terlupakan. Penelitian saya ini membangun

saya untuk tetap terus bersyukur atas anugrah 

Tuhan. Mulai dari 1 butir pasir sampai dome yang

megah, itu semua ciptaan Tuhan yang terbentuk 

secara sempurna lewat proses alam yang terjadi

atas izinNya.  Mudah-mudahan bermanfaat. Bravo

Geo.

nusantara
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Latar Belakang

Penggunaan sumberdaya tanah secara 

berlebihan dapat mempengaruhi kualitas 

lingkungan alam dan bahkan merusak 

kemampuan ekosistem dalam memelihara

keseimbangannya (Kozlowzki, 1997 : 163).

Penggunaan tanah permukiman dan kegiatan

lainnya di sempadan sungai memberikan

indikasi adanya sumber pencemaran dari

kegiatan manusia terhadap komponen 

lingkungan berupa air permukaan (sungai).

Tanah dan air merupakan unsur dari sistem 

ekologi, sedangkan manusia dengan segala

aktivitasnya merupakan unsur dari sistem sosial 

(Soerjani, 1984, dalam Hadi, 2000). Oleh karena 

itu unsur ekologi (ekosistem) dan unsur sosial 

harus dapat diselaraskan untuk menunjang 

pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

Penggunaan tanah yang berlebihan ini

sudah ditandai dengan timbulnya permukiman 

dan kegiatan lainnya di sempadan Ci Liwung

mulai dari Wilayah Bogor, Kota Depok hingga 

DKI Jakarta. Di mana ketiga wilayah ini masuk 

dalam satu sistem Daerah Aliran Sungai (DAS),

yaitu DAS Ci Liwung. Daerah aliran sungai 

(DAS) merupakan suatu kesatuan lingkungan

yang praktis di mana terjadi interaksi antara 

faktor biotik dan abiotik yang membentuk 

suatu kesatuan ekosistem. Setiap tindakan atau 

pengaruh yang berlaku pada salah satu unsur 

atau bagian wilayah di dalam DAS sebagai 

suatu kesatuan ekosistem, akan mempengaruhi

kumpulan unsur atau wilayah DAS secara

keseluruhan (Sandy, 1981 dan Asdak, 1995). 

Secara fisik geomorfologi dan hidrologinya,

aliran air Ci Liwung dimulai dari bagian hulu 

(Pangrango, Bogor) hingga di bagian tengahnya 

(di Wilayah Kota Depok), sedangkan daerah 

potensi genangan adalah di daerah dataran 

rendah yaitu wilayah DKI Jakarta.

Dengan demikian, konsekwensi logisnya, 

bahwa sumber-sumber pencemar yang berada

lingkungan yang bersifat site specific, maka jenis

dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya

pembangunan diperkirakan akan berbeda dari 

satu ekosistem ke ekosistem lainnya. Apabila 

sumber-sumber pencemar yang ditimbulkan

di sepanjang Ci Liwung di Kota Depok tersebut

tidak teridentifikasi dan dibiarkan,  maka sulit 

untuk diantisipasi dan dikelola secara optimal. 

Pada akhirnya, pemanfaatan tanah untuk 

berbagai kegiatan di sempadan Ci Liwung akan

semakin tinggi (hanya pembangunan ekonomi

semata) dan akan memberikan kontribusi 

cemaran ke badan perairan Ci Liwung.

Kondisi Permasalahan Ci Liwung

Kota Depok dilintasi oleh beberapa sungai

dan anak sungai yaitu Ci Liwung, Kali Angke, 

Pesanggrahan, Krukut, Grogol, Sugutamu, Sunter 

(Kali Baru), Cipinang dan Cikeas. Ci Liwung 

merupakan sungai terbesar yang melintas di 

bagian tengah Kota Depok pada arah selatan-

utara. Secara administratif Kota Depok  terdiri

dari 6 Kecamatan, 63 Kelurahan dengan luas

wilayah 200,29 km2 (20.029 ha). Tahun 2000

jumlah penduduk Kota Depok 1.203.473 jiwa 

dengan

opini

di bagian hulunya (mulai dari wilayah Bogor 

hingga Depok) akan memberikan kontribusi

penurunan kualitas air Ci Liwung hinggga 

terakumulasi pada bagian hilirnya. Ci Liwung

merupakan salah satu sungai yang seringkali 

menimbulkan berbagai permasalahan

lingkungan, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. Hal ini diakibatkan semakin 

meluasnya pembangunan yang mendesak ke

sempadan Ci Liwung, mulai dari sub DAS bagian 

hulu (Bogor) hingga bagian hilir (Jakarta).

Berdasarkan aktivitas penduduk 

(sosiobudaya) di sempadan Ci Liwung, padatnya

penduduk dan terbatasnya sarana pengelolaan 

limbah mengakibatkan limbah dibuang/

dialirkan ke sungai tanpa pengelolaan. Kumulatif 

dari beberapa kegiatan penduduk tersebut, 

memberikan beban limbah sehingga melampaui 

kemampuan daya dukung lingkungan, baik 

pada tanah maupun pada sumberdaya air.

Penggunaan tanah untuk kegiatan permukiman,

industri, pertanian dan lain-lainnya di sekitar

sempadan sungai dapat diidentifikasi sebagai 

sumber dan  jenis cemaran/limbah dari kegiatan 

tersebut. Atas dasar ciri dan dinamika sistem 

IDENTIFIKASI  
SUMBER-SUMBER 
PENCEMAR

CI LIWUNG 
DI KOTA DEPOK
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Kualitas air Ci Liwung saat ini sudah tercemar mulai 

dari hulunya di wilayah Bogor, bagian tengah di Kota 

Depok hingga terakumulasi pada bagian hilirnya 

di DKI Jakarta

kepadatan 6.669 jiwa/km2 (60,0 jiwa/ha) 

dan tahun 2004/2005 penduduknya sudah

mencapai 1.335.734 jiwa dengan kepadatan

6.669 jiwa/km2 (66,9 jiwa/ha). Dengan demikian

pertumbuhan penduduk periode tahun 

1999/2000-2004/2005 rata-rata 2,2%. Dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 

tahun 1999/2000, tutupan wilayah terbangun

adalah 42%. Sedangkan, berdasarkan hasil

Identifikasi Pemanfaatan Ruang Kota Depok 

tahun 2004, persentase pemanfaatan ruang

kawasan terbangun di Kota Depok tutupan 

wilayah terbangunnya sudah mencapai 56%.

Seiring dengan pertumbuhan 

penduduknya (2,2% per tahun), rata-rata

pemanfaatan ruang terbangun di Kota Depok 

selama lima tahun (dari tahun 1999/2000 – 

2004/2005) mencapai 2,64% per tahun (Bappeda 

Kota Depok dalam Identifikasi Pemanfaatan

Ruang Kota Depok, 2004). Persentase perubahan

(pertambahan) kawasan terbangun didominasi 

kawasan permukiman 2,56% per tahun. 

Pemanfaatan ruang untuk permukiman juga 

sudah melebihi target yang direncanakan dalam 

RTRW 2000-2010 yaitu 0,42% per tahunnya.

Besarnya persentase pemanfaatan ruang untuk 

permukiman ini mengindikasikan bahwa

Kota Depok  merupakan “Kota Permukiman”. 

Pertambahan kawasan terbangun berupa

permukiman di Kota Depok, selain sudah 

memanfaatkan lahan pertanian (tegalan,

kebun  dan sawah) juga sudah memanfaatkan 

sempadan sungai dan setu yang ditetapkan 

sebagai kawasan perlindungan setempat

(Keppres No. 32/1990).

Kualitas air Ci Liwung saat ini sudah 

tercemar mulai dari hulunya di wilayah 

Bogor, bagian tengah di Kota Depok hingga

terakumulasi pada bagian hilirnya di DKI Jakarta.

Kondisi ini disebabkan beban pencemaran yang 

semakin tinggi dan berkurangnya kawasan

konservasi di sepanjang sempadannya. Kondisi

pencemaran Ci Liwung saat ini semakin

memprihatinkan, seperti diberitakan Kompas, 

Rabu 23 November 2005 : Sumber pencemar 

Ci Liwung berasal dari limbah domestik 

(permukiman/rumah tangga), limbah industri

dan limbah pertanian (peternakan). Pengelolaan 

harus ditangani secara terpadu bukan sektoral.

Setiap sektor terkait punya program untuk 

sungai yang sama. Kalau itu disinergiskan

masalah pengelolaan sungai bisa berjalan

dengan baik dan efektif (Witoelar, 2005).

Sebanyak 12 instansi terkait telah menyepakati 

program terpadu peningkatan kualitas air Ci 

Liwung. Menhut (Kaban) yang juga hadir di 

opini

KLH menekankan perlunya penegakan hukum

dan target yang jelas. Ia berjanji sesuai dengan

kewenangannya akan berupaya menghutankan 

kawasan belukar di sepanjang sempadan Ci

Liwung yang luasnya 2.900,34 ha.

Secara administratif dan kualitas airnya, 

Ci Liwung dibagi 5 segmen (Witoelar, 2005

dalam Kompas 23 November 2005): Segmen 1 

di Cisarua (Kab. Bogor) kualitas airnya tergolong 

kelas II, Segmen 2 di Ciawi (kota Bogor) 

berkualitas kelas IV, Segmen 3 di Cibinong

berkualitas kelas III, Segmen 4 di Cimanggis (Kota 

Depok) berkualitas kelas IV, Segmen 5 di DKI

Jakarta dengan kualitas sangat rendah, kualitas 

kelas V.

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka timbul pertanyaan : (1) Di mana saja 

sebaran sumber-sumber pencemar di sepanjang

sempadan Ci Liwung Kota Depok? (2) Apa

saja jenis kegiatan sebagai sumber-sumber

pencemaran di sempadan Ci Liwung di Kota 

Depok. (3) Bagaimana  kondisi kualitas air Ci 

Liwung di Kota Depok.

Karakteristik Sumber Pencemar Dari 

Sempadan Ci Liwung Kota Depok

Berdasarkan hasil survey eksplorasi-

rafting pada penentuan koordinat titik sumber

pencemar, interpretasi peta IKONOS (2005), 

dan cross-check dengan data sekunder, maka 

karakteristik dari jenis sumber pencemar pada 

sempadan Ci Liwung wilayah Kota Depok, 

adalah sebagai berikut:

Anak Sungai (Curug Nganten & Kali Panus)

Sepanjang ruas Ci Liwung Kota Depok terdapat 

dua anak sungai yang bermuara ke badan air Ci 

Liwung, yaitu: Curug Nganten dan Kali Panus.

Secara visual air Curug Nganten berbusa.

Perumahan (Outlet Limbah Domestik dari 

Saluran Drainase Kota). Terdapat 3 kompleks 

perumahan (yang berbatasan langsung dengan

sempadan Ci Liwung), yang membuang aliran 

limbah domestik dan drainase ke Ci Liwung,

sebaran lokasinya seperti pada Pesona Depok 

Estate, Kel. Depok Kec.Pancoran Mas (106°49,25’ 

BT 6°24’ LS), Pesona Khayangan Margonda Raya 

Kel. Depok Kec. Pancoran Mas (106°49,80’ BT 

6°24’ LS), Perumahan Griya Tugu Asri, Kel. Pondok 

Cina Kec. Beji (106°50,35’ BT 6°22,25’ LS). Sumber

:hasil survei penelusuran/rafting (Puslitbang 

LEMPALHI) Ci Liwung, Mei 2006

Saluran Drainase Kota Terdapat 59 titik 

(outlet) saluran drainase, yang membuang aliran

limbah domestik yang dialirkan melalui saluran 

drainase ke Ci Liwung, sebaran lokasinya seperti 

ada Kel. Pondokjaya Kec. Pancoran Mas  (106°

48.712’ BT 6° 26’640’ LS, 106° 48.80’ BT 6° 26.429’ 

LS, 106° 48.853’ BT 6° 26.153’ LS, 106° 48.742 BT 

6° 26.001’ LS, 106° 48.791’ BT 6°26.094’ LS, 106°

48.835’ BT 6 °25.828’ LS, 106° 48.822’ BT 6° 25.812’ 

LS, 106° 48.822’ BT 6° 25.732’ LS) , Kel. Ratujaya

Kec. Pancoran Mas (106° 48.885’ BT 6° 25.635’ 

LS, 106° 48.965’ BT 6° 25.602’ LS, 106° 49.114’ B T 

6° 25.179’ LS, 106° 49.130’ BT 6° 24.907’ LS, 106°

49.100’ BT 6° 24.889’ LS ), Kel. Kalimulya Kec. 

Sukmajaya (106° 49.127’ BT 6° 25.640’ LS), Kel. 

Tirtajaya Kec. Pancoran Mas (106° 49.140’ BT 6°

24.609’ LS, 106°49.615’ BT 6°24.323’ LS, 106°49.654’ 

BT 6°24.313’ LS) Kel. Depok Kec. Pancoran 

Mas (106°49.255’ BT 6°24.388’ LS, 106°49.361’ 

BT 6°24.387’ LS, 106°49.629’ BT 6°24.175’ LS, 

106°49.667’ BT 6°24.183’ LS, 106° 49.766’ BT 6°

24.133’ LS, 106° 49.863’ BT 6° 23.941’ LS, 106°

49.805’ BT 6° 23.818’ LS, 106° 49.921’ BT 6° 23.720’ 

LS, 106° 49.888’ BT 6° 23.680’ LS, 106° 49.758’ BT 

6° 23.600’ LS, 106° 49.775’ BT 6° 23.484’ LS, 106°

49.988’ BT 6° 23.355’ LS), Kel. Mekarjaya Kec. 

Sukmajaya (106° 49.875’ BT 6° 23.541’ LS, 106°

49.925’ BT 6° 23.499’ LS, 106° 49.979’ BT 6° 23.381’ 

LS, 106° 49.919’ BT 6° 23.194’ LS, 106° 49.936’ BT 

6° 23.037’ LS, 106° 50.129’ BT 6° 22.920’ LS, 106°

50.156’ BT 6° 22.905’ LS, 106° 50.197’ BT 6° 22.839’ 

LS 106° 50.219’ BT 6° 22.810’ LS 106° 50.280’ BT 

6° 22.862’ LS, 106° 50.366’ BT 6° 22.681’ LS 106° 

50.324’ BT 6° 22.551’ LS), Kel. Kemirimuka Kec.

Beji (106° 50.025’ BT 6° 23.276’ LS) ,  Kel. Baktijaya

kec. Sukmajaya (106° 50.518’ BT 6° 22.373’ LS)  Kel. 

Pondok Cina Kec. Beji (106° 50.337’ BT 6° 22.264’ 

LS,  106° 50.240’ BT 6° 22.210’ LS, 106° 50.309’ BT 

6° 22.165’ LS, 106° 50.372’ BT 6° 21.847’ LS,  106°
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50.290’ BT 6° 21.734’ LS, 106° 50.219’ BT 6° 21.690’ 

LS, 106° 50.292’ BT 6° 21.538’ LS, 106° 50.249’ BT 6° 

21.485’ LS), Kel. Tugu Kec. Cimanggis (106° 50.396’ 

BT 6° 21.931’ LS, 106° 50.362’ BT 6° 21.806’ LS, 106° 

50.368’ BT 6° 21.755’ LS, 106° 50.306’ BT 6° 21.833’ 

LS, 106° 50.234’ BT 6° 21.796’ LS, 106° 50.327’ BT 6° 

21.555’ LS, 106° 50.125’ BT 6° 21.374’ LS)  Sumber

:hasil survei penelusuran/rafting (Puslitbang

LEMPALHI) Ci Liwung, Mei 2006

Outlet Pengolahan Air Bersih PDAM 

Terdapat 2 (dua) lokasi outlet dari proses

pengolahan air PDAM yang membuang ke 

Ci Liwung seperti pada Kel. Ratujaya Kec. 

Pancoran Mas (106°49.177’BT  6°24.463’LS) dan

Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya (106° 49.888’ BT 

6° 23.680’ LS) (hasil survei penelusuran/rafting

(Puslitbang LEMPALHI) Ci Liwung, Mei 2006).

Kelompok Industri Kecil (Tahu & Tempe).

Sepanjang sempadan Ci Liwung Kota Depok 

terdapat 4 (empat) Industri kecil pabrik tahu 

yang menghasilkan limbah dan mengalirkannya 

ke Ci Liwung, sebaran lokasinya seperti pada  Kel. 

Pondok Cina Kec. Beji (106°50.337 BT 6°22.264

LS), Kel. Tugu Kec. Cimanggis (106°50.380

BT 6°21.717 LS)  Kel. Pondok Cina Kec. Beji 

(106°50.249 BT 6°21.485 LS), Kel. Tugu Kec.

Cimanggis (106°50.306 BT 6°21.833 LS). Sumber

:hasil survei penelusuran/rafting (Puslitbang

LEMPALHI) Ci Liwung, Mei 2006.

Pertanian Lahan Kering dan Sampah. 

Hasil survey menunjukkan bahwa di sepanjang 

sempadan Ci Liwung Kota Depok,  dalam

coverage vegetasi terdapat dua kebun 

belimbing dan satu kebun jambu. Di sekitar

kebun tersebut (tepat di tepian sungai) terdapat

tumpukan sampah.

TPS dan Pembuangan Sampah Rumah

Tangga. Hasil survey menunjukkan bahwa 

terdapat 28 titik pembuangan sampah warga

ke sungai di sepanjang sempadan Ci Liwung

Kota Depok. Mulai dari Kelurahan Ratu Jaya

Kecamatan Pancoran Mas hingga Kel. Tugu 

Kec. Cimanggis. Timbunan sampah terbanyak 

ada di titik 126 wilayah Kel. Pondok Cina Kec. 

Beji setinggi ± 5-10 m. Berdasarkan informasi 

warga, pembuangan sampah dilakukan pada

malam hari dengan menggunakan truk ¾,

melalui Jalan Kober. Berdasarkan data Kualitas 

Lingkungan Hidup Kota Depok (2004), timbulan 

sampah yang dibuang ke kali/sungai mencapai

25 – 36%. Berdasarkan temuan lapangan ini, 

beban sampah harian yang masuk ke perairan

sungai akan semakin meningkat, yang dapat

memperburuk kualitas perairan. 

Kualitas Perairan  Ci Liwung 

Wilayah Kota Depok

Hasil analisis laboratorium sampel kualitas

perairan Ci Liwung di wilayah Kota Depok 

dari 3 (tiga) titik sampling (data primer) dan 3

(tiga) data sekunder (hasil pemantauan DKLH 

Kota Depok, 2004) Dari hasil analisa sampling

diketahui bahwa beberapa parameter  telah

melampaui baku-mutunya, yaitu:

TSS, DO, BOD & COD.

Parameter padatan tersuspensi (TSS) pada lokasi

1b, 2a, 2b telah melampaui baku mutunya.

Parameter oksigen terlarut (DO) pada tiga lokasi 

pengamatan (1b, 2b & 3b) tidak memenuhi

baku-mutunya. Kebutuhan oksigen biologi 

(BOD) pada lima lokasi  pengamatan (1a, 1b, 2a,

2b dan 3a) melampaui baku-mutunya. Demikian 

halnya dengan kebutuhan oksigen kimiawi 

(COD) pada lima lokasi (1a, 1b, 2a, 2b dan 3a) 

telah melampaui baku-mutunya. Rendahnya 

konsentrasi DO, dapat berkaitan dengan

kondisi kekeruhan air sungai (tampak dari nilai

TSS yang tinggi). Tingginya kekeruhan dapat 

memepengaruhi penetrasi sinar matahari yang

akan menurunkan laju fotosintesis fitoplankton,

sehingga menurunkan oksigen terlarut.

Kekeruhan yang tinggi dapat menyerap panas

sehingga mempengaruhi peningkatan suhu 

permukaan perairan, dimana peningkatan suhu 

permukaan akan menurunkan kadar oksigen 

terlarut. Tingginya konsentrasi BOD berkaitan 

dengan oksigen yang digunakan pada proses 

perombakan materi organik secara biologik yang 

terjadi dalam perairan ini. Tingginya konsentrasi 

COD berkaitan dengan oksigen yang dibutuhkan 

pada proses perombakan secara kimiawi. 

Keduanya berkaitan dengan rendahnya kadar

oksigen terlarut dalam perairan dan tingginya

TSS. oksigen yang dibutuhkan pada proses

perombakan secara kimiawi. Keduanya berkaitan 

dengan rendahnya kadar oksigen terlarut dalam

perairan dan tingginya TSS.
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opini

(Sumber: Diolah dari Data Lab. Biotrop, 2006)

Florida (F).

Parameter florida (F) pada lokasi 2a dan 3a (data 

sekunder, 2004) telah melampaui baku mutunya.

Konsentrasi senyawa florida ini cenderung sangat fluktuatif 

dari hulu ke hilir.  Sulfida. Parameter sulfida dalam ikatan 

senyawa H2S pada lokasi 2a (6, 44 mg/l, baku mutu: 0,002 

mg/l) dan 3a (0,10 mg/l) dari analisis data sekunder, 2004,  

telah jauh melampaui baku mutunya. Hal ini berkaitan 

dengan proses perombakan bahan organik pada kondisi 

oksigen rendah dan berkaitan dengan masuknya muatan 

cemaran yang mengandung fosfat. Kenaikan cemaran 

fosfat akan diikuti pula terbentuknya senyawa H2S dan 

NH3 yang bersifat toksis bagi biota air (Sulastri, dkk., 2005).

Hasil analisis data primer pada stasiun 1b, 2b dan 3b (Juni,

2006) konsentrasi sulfida di bawah baku mutunya (< 0,002 

mg/l). Konsentrasi senyawa sulfida ini cenderung sangat

fluktuatif dari hulu ke hilir.

Nitrit (NO2).

Konsentrasi parameter nitrit (NO2) pada empat lokasi 

pengamatan baik dari data sekunder maupun primer

(1b, 2a, 2b & 3b) telah melampaui baku mutu-nya. Hal

tersebut berkaitan dengan masuknya limbah protein

organik ke perairan yang mengalami proses pembusukan/

perombakan oleh bakteri, maka kadar nitrit umumnya

ditemukan dalam konsentrasi tinggi (Mahida, 1986).

Fosfat (PO4). 

Konsentrasi parameter fosfat (PO4-) pada lima lokasi 

pengamatan (1a, 2a, 2b, 3a & 3b) telah melampaui

baku mutu-nya. Senyawa nutrien ini berpotensi dalam

penyuburan air (eutrofikasi). Fosfat terlarut (ortofosfat) di

perairan alami biasanya terdapat dalam konsentrasi yang

rendah, umumnya tidak lebih dari 0,1 mg/l (Perkins, 1974

dalam Sulastri dkk., 2005).

Tingginya fosfat pada empat lokasi pengamatan (dari

hulu ke hilir) berkaitan dengan masukan beban cemaran 

yang dapat bersumber dari hanyutan pupuk dari

daerah pertanian, limbah industri, limbah domestik dan

pembusukan bahan organik dan mineral-mineral fosfat 

(Riadi, 1984).

Besi (Fe).

Konsentrasi parameter besi (Fe) dari data sekunder (2004) 

pada dua lokasi pengamatan 1a (hilir: Depok-Jakarta) dan 

3a (hulu: Depok-Bogor) telah melampaui baku mutu-

nya. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi jenis tanah 

dan masuknya. Penggunaan air tanah dangkal/sumur

yang digunakan masyarakat sekitar sempadan Ci Liwung 

umumnya mengandung Fe, yang akan terbuang bersama

aliran limbah domestik (MCK). Hasil analisis data primer

pada stasiun 1b, 2b dan 3b (Juni, 2006) konsentrasi Fe jauh 

di bawah baku mutu-nya (< 0,009 mg/l).

Seng (Zn).

Konsentrasi parameter seng (Zn) hasil analisis data primer 

pada dua lokasi pengamatan (1b: hilir: Depok-Jakarta= 

0,114 mg/l & 2b: Kota Depok= 0,095) telah melampaui baku mutu-nya, menunjukkan

akumulasi peningkatan dari arah hulu ke hilir. Senyawa ini dapat berasal dari masuk 

muatan limbah drainase lahan  pertanian yang menggunakan pestisida atau dari limbah 

domestik (MCK) yang mengandung desinfektan.

Senyawa Biru Metilen  (MBAS). 

Konsentrasi parameter MBAS pada lokasi pengamatan di wilayah hulu: Depok-Bogor (data 

sekunder, 2004) jauh melampaui baku mutunya (0,56 mg/l, baku mutu: 0,05 mg/l). Hal 

tersebut berkaitan dengan masuknya beban limbah domestik yang mengandung deterjen.

Namun hasil analisis data primer (Juni, 2006) konsentrasi MBAS jauh di bawah NAB-nya 

(<0,001 mg/l).

Mikrobiologi.

Parameter bakteri coliform dan coli-tinja pada tiga lokasi pengamatan telah melampaui 

baku-mutunya. Tingginya parameter mikrobiologi ini berkaitan dengan masuknya beban

limbah domestik berupa drainase dan rembesan dari septik-tank di sekitar sempadan Ci

Liwung Kota Depok dan akan tampak nyata pada saat musim kemarau (saat air sungai 

surut), seperti hasil pada saat pemantauan. Hasil data primer (hasil analisis laboratorium, 

Juni 2006) parameter coliform dan coli-tinja tampak berbeda jauh dan di bawah baku

mutu-nya. Hal ini berkaitan dengan masih sering-nya terjadi hujan baik di hulu maupun di

wilayah Kota Depok, sehingga terjadi dilusi atau pengenceran secara alami.

Biota Air Ci Liwung Kota Depok

Biota air yang menjadi bahan kajian pada studi ini adalah bentos (makrobentik-

fauna) yang hidup pada substrat dasar perairan. Berdasarkan hasil sampling pada tiga

titik di segmen Ci Liwung, diperoleh 4 jenis bentos yakni Anentomene sp. ; Melanoides

tuberculata, Corbicula javanica, Glossipina sp. (Sumber: Diolah dari Data Lab. Biotrop, 2006).

Kesimpulan

Hasil kegiatan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar Ci Liwung di Kota Depok,

bahwa: (1) Sebaran sumber-sumber pencemar di sepanjang sempadan Ci Liwung Kota 

Depok sudah terjadi mulai dari bagian hulu (batas wilayah Depok dan Bogor) hingga di

bagian hilirnya (perbatasan Depok-DKI Jakarata). (2) Sumber pencemar utama di sempadan

Ci Liwung di Kota Depok adalah, berupa buangan air limbah rumah tangga, sampah

rumah tangga, air hasil olahan pabrik tahu dan home industri lainya. (3) Secara keseluruhan

kualitas air Ci Liwung terindentifikasi sudah tercemar, kondisi ini terjadi mulai dari bagian

hulu dan dari anak-anak sungai  serta saluran drainase kota yang masuk ke badan Ci

Liwung tanpa ada pengelolaan. (4) Kondisi pencemaran badan air tersebut, secara kualitatif 

tercermin dari rendahnya indeks biodiversitas bentos (H’= 0,25; 0,693 dan 1,030; lihat Tabel

4.12) dan adanya jenis ikan introduksi (sapu-sapu) yang merupakan indikator pencemaran

limbah organik.
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S
ecara singkat sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut: 

setelah mengalahkan Jayakatwang dari Kerajaan Singhasari dan pasukan Mongol, 

Raden Wijaya membangun daerah kekuasaannya dengan membuka Hutan Tarik 

(kini merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo). Di hutan ini 

diketemukan buah Maja yang berasa pahit. Atas penemuan buah Maja yang pahit itu 

maka dinamakanlah kerajaan baru ini sebagai Kerajaan Majapahit.  Di masa pemerintahan 

Jayanegara sampai dengan Bhre Krtabhumi (1305-1478 M) letak ibukota Majapahit berada 

di Trowulan dan sekitarnya.

Kecamatan Trowulan memiliki luas sebesar 39,2 km2 dengan jumlah penduduk pada 

tahun 2007 sebanyak 62.235 Orang (www.pemkab-mojokerto.go.id). Trowulan berjarak 

sekitar 12 kilometer dari kota Mojokerto atau 70 kilometer dari Surabaya ke arah barat daya 

Jawa Timur.

Mari kita mulai berwisata…!

Tempat pertama yang penulis datangi adalah Museum Trowulan. Untuk melihat 

arca, stupa, patung, batu prasasti, serta pohon dan buah Maja yang legendaris tersebut 

sekaligus mencari informasi mengenai candi-candi dan bangunan bersejarah. Untungnya 

di saat penulis hendak meninggalkan Museum Trowulan, jam kerja telah museum telah 

berakhir dan salah seorang pegawai museum bersedia menjadi tour guide..

Jika kita dari arah Surabaya menuju Jombang yang pertama kali kita lihat adalah 

Candi Wringin Lawang. Candi ini diperkirakan sebagai pintu gerbang utama untuk masuk 

ke komplek kerajaan Majapahit. Seperti layaknya masuk ke dalam suatu komplek, kita akan 

melewati pintu gerbang terlebih dahulu. Menurut cerita rakyat, Gapura Wringin Lawang 

wisata

Di sela-sela aktivitas di Surabaya, 

penulis menyempatkan diri melancong 

selama sekitar 2,5 jam di Kabupaten 

Mojokerto. Berwisata di Kabupaten 

Mojokerto, khususnya di Kecamatan 

Trowulan, bisa dianggap sama dengan 

berwisata di Majapahit. Kenapa 

demikian? Karena di wilayah ini banyak 

ditemukan situs-situs peninggalan 

Kerajaan Majapahit. Diperkuat pula 

oleh catatan sejarah dan beberapa 

prasasti yang layak dipercaya yang 

menunjukkan bahwa pusat pemerintahan 

kerajaan Majapahit berada di wilayah 

Kabupaten Mojokerto, tepatnya di 

Kecamatan Trowulan. Hal ini merupakan 

bukti bahwa Mojokerto di masa lalu 

merupakan pusat pemerintahan Kerajaan 

Majapahit. Oleh sebab itu wilayah ini 

disebut sebagai situs Trowulan.



24 volume 6 / No. 2 / Desember 2008

merupakan salah satu gapura masuk ke alun-alun 

Majapahit. 

Candi Wringin Lawang berbentuk gapura 

belah terbuat dari batu bata dengan ukuran tinggi 13,7 

m, panjang 13 m, dan lebar 11 m. Candi ini dikenal 

sebagai Candi Wringin Lawang, karena konon dulu di 

dekat candi ini tumbuh dua Pohon 

Beringin berjajar yang besar. Selain Candi 

Wringin Lawang, ada pula candi yang diduga 

sebagai pintu masuk tempat pendharmaan Raja 

Jayanegara, yakni Candi Bajangratu. 

Selanjutnya penulis melanjutkan perjalanan 

ke Candi Tikus. Konon candi ini merupakan taman 

air dan tempat bersuci putri kerajaan Majapahit. 

Pegawai Museum Trowulan yang menjadi guide 

penulis menceritakan mengenai penemuan 

Candi Tikus. 

Pada suatu waktu areal persawahan di Trowulan diserang oleh 

hama tikus. Para petani berusaha mengatasinya dengan memburu 

ke sarang tikus. Di saat sedang memburu tikus ternyata menemukan 

sebuah candi yang menjadi tempat bersarangnya tikus. Oleh sebab 

itu candi ini dinamakan Candi Tikus. 

Setelah Candi Tikus, tujuan berikutnya adalah Candi Brahu. Candi 

Brahu merupakan candi yang  terbuat dari bata dan telah berdiri 

sejak masa Empu Sendok. Menurut cerita rakyat, Candi Brahu 

merupakan tempat penyimpanan abu para Raja-raja Majapahit, 

diantaranya Brawijaya I, II, III, dan IV. 

abunya kemudian disimpan di dalam goa yang terdapat di dalam 

candi.

Di Situs Trowulan terdapat pula suatu bangunan bernuansa 

Majapahit yang dikenal sebagai Pendopo Agung, suasananya teduh 

dan nyaman. 

Sering digunakan sebagai tempat pertunjukan kesenian, 

lomba, dan tempat pertemuan. Bangunan ini direnovasi oleh 

Kodam Brawijaya dan mempertahankan umpak bangunan Keraton 

Majapahit. Di belakang Pendopo Agung Trowulan terdapat suatu 

bangunan yang bernama Petilasan Panggung. Di tempat inilah 

dahulu Raden Wijaya bertapa sampai akhirnya mendapat wangsit 

mendirikan Kerajaan Majapahit. 

Selain itu terdapat pula batu miring tempat Gajah Mada 

mengucapkan Sumpah Palapa.

Mengenai seberapa luas kota Majapahit dan di mana batas-

batasnya, menurut penelitian terakhir berdasarkan hasil temuan 

Yoni adalah di sebelah barat daya Trowulan, di Situs Labak Jabung 

di sebelah tenggara Trowulan, dan Klinterejo di sebelah timur laut 

Trowulan, sedangkan titik keempat mestinya terdapat di Dusun Tugu 

dan Bodas di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dengan 

ditemukannya situs arkeologi pada titik keempat, dapat dihitung luas 

bidang dari keempat titik, sehingga diperkirakan luas bidang kota 

Majapahit sekitar 11 x 9 km, yang memanjang utara selatan.

Sebenarnya masih banyak objek wisata yang ingin dikunjungi. 

Namun karena keterbatasan waktu, petualangan di Ibukota Majapahit 

ini terpaksa diakhiri. Lalu penulis pun kembali lagi ke Surabaya dan 

melanjutkan aktivitasnya di sana.
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K
egiatan pelatihan berlangsung

KKselama satu hari dan dimulai pada KKpukul 09.00 WIB. Materi pelatihan KKdisampaikan oleh Mba Ririn, Mas KK
Dwi, dan Mas Wibi selaku wakil dari PT. 

Hidronav Tehnikatama. Acara pelatihan dibagi 

menjadi tiga sesi. Sesi pertama merupakan sesi

pemaparan konsep, teori, serta pengenalan

terhadap tipe GPS yang akan digunakan, sesi

kedua digunakan untuk praktik menggunakan 

GPS di lapangan, sedangkan sesi ketiga 

merupakan sesi pengolahan data.

Pada sesi yang pertama yang 

berdurasi sekitar 60 menit, peserta diberikan

pemahaman mengenai konsep dan teori GPS,

bagaimana cara kerjanya, berbagai jenisnya,

serta aplikasi yang dapat dilakukan dengan 

tools/device tersebut. Pada sesi pertama 

tersebut PT. Hidronav Tehnikatama juga secara

khusus memperkenalkan tiga macam GPS

yang dapat digunakan untuk aplikasi navigasi

maupun pemetaan, yaitu tipe Juno, GeoXT, 

dan Nomad, yang kesemuanya diproduksi oleh

Trimble. Untuk dapat digunakan dalam aplikasi

pemetaan GPS tersebut perlu ditambahkan

dengan perangkat lunak Terrasync yang dapat 

memproses, mengolah, mengumpulkan serta

meng-update data-data spasial. Pada sesi

tersebut juga dijelaskan mengenai perangkat 

lunak Terrasync yang berkaitan dengan 

pembuatan database sesuai dengan data-

data yang akan diambil di lapangan. Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan pengambilan 

data-data di lapangan.

Setelah cukup banyak penjelasan 

serta tanya jawab pada sesi pertama, acara

dilanjutkan pada sesi yang kedua yaitu

praktik pengambilan data di lapangan yang 

mengambil lokasi di sekitar area perkantoran 

PT. Hidronav Tehnikatama. Data-data yang

diambil mencakup objek-objek yang ada di

sekitar area perkantoran antara lain pohon-

pohon, bangunan (seperti rumah, gedung 

pertokoan dan perkantoran), serta jalan. Data-

data tersebut mewakili tiap jenis data seperti

garis (line), titik (point), dan area (polygon). 

Tiga tipe GPS Trimble yang berbeda digunakan

dalam pengambilan data agar dapat terlihat

tingkat ketelitian dari masing-masing GPS.

Setelah sekitar 30 menit mengumpulkan 

data di lapangan, kegiatan pelatihan 

memasuki sesi ketiga yaitu sesi pengolahan 

data. Data-data yang telah dikumpulkan 

menggunakan GPS dimasukkan ke dalam

komputer untuk didapatkan hasilnya. 

Pemindahan data (transfer data) dilakukan 

dengan bantuan perangkat GPS Pathfinder

Office, yaitu perangkat yang digunakan

untuk memproses data mentah (raw data) 

yang diperoleh dari GPS. Dengan melakukan

pemindahan data kita juga dapat mengetahui

tingkat ketelitian dari masing-masing GPS.

Proses pengolahan data juga mencakup

pengkoreksian data untuk memperoleh hasil

yang lebih teliti dan presisi. Proses pengolahan

juga meliputi pembuatan layout atau hasil 

akhir berupa peta. Proses pembuatan hasil 

akhir juga dapat dilakukan pada perangkat-

perangkat pengolahan data spasial seperti Arc

View.

Banyak pelajaran baru yang diperoleh 

dari kegiatan pelatihan yang berlangsung

selama sehari tersebut seperti pengetahuan 

tentang berbagai tipe GPS Trimble, aplikasi 

GPS terutama untuk navigasi dan pemetaan, 

serta sinkronisasi dengan perangkat-perangkat

pemetaan. Dengan mengikuti kegiatan 

seperti ini, kita sebagai mahasiswa akan 

lebih memahami perkembangan teknologi 

khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu

Geografi. Tambahan pengalaman ini tentunya

akan dapat membantu kita dalam persaingan 

di masa datang. Oleh karena itu kegiatan

seperti ini perlu diadakan secara berkala untuk 

terus merangasang minat mahasiswa dalam

mengembangkan keilmuan mereka.

Pelatihan GPS
Pada tanggal 6 Mei 2008 yang lalu, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan Global Positioning System (GPS). 
Kegiatan ini merupakan kerjasama Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia dan PT. Hidronav 
Tehnikatama. Kegiatan pelatihan berlangsung di kantor PT. Hidronav Tehnikatama, Jalan Tebet Barat 
dalam no.31 Jakarta Selatan. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh 5 orang peserta yang merupakan 
mahasiswa Departemen Geografi FMIPA UI yaitu, Agung Wibowo, Alaudin Murad, Dimas Santoso, Iqbal 
Putut, dan M Solichin.

kampusiana
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Latar Belakang

Argumen yang sering dilontarkan dalam 

sidang-sidang  Mahkamah Internasional menge-

nai batas teritorial kedaulatan suatu negara dian-

taranya menggunakan pendekatan sejarah dan 

eksistensi sosial dan budaya.  Hal ini kita bangsa

Indonesia perlu mengantisipasi sedini mung-

kin untuk kepentingan Ketahanan Nasional. 

Kita terutama komunitas geograf hendaknya

peka konsisten memikirkan perkebangan ilmu

geografi terhadap isu-isu tersebut. Isu tersebut

diantaranya frekuensi ingin memisahkan diri

dari pangkuan Ibu Pertiwi semakin tinggi serta 

termasuk penyebab meningkatnya semangat

separatisme umumnya dengan alasan ketidak 

puasan atas ketidak-merataan pembangunan.

Kepentingan ini kita ujudkan dalam pen-

guatan, pendukungan dan mendorong dengan 

dalih yang relevan ilmiah terkait dengan peng-

godokan RPP penambahan Lambang negara

“Peta NKRI” yang melengkapi lambang Garuda

Pancasila, Foto Presiden dan Foto Wakil Presiden.

Sebagai masyarakat geografi kita merasa

terpanggil dan memang ini sebagai “ladang kita” 

that is  geography business.  Sebagai illustrasi,

adakah diantara kita yang tempat tinggalnya 

tidak berpagar? Pernahkah kita temukan, me-

mang pada kondisi skala mikro disekitar rumah 

kadang  tidak ditemukan pagar tetapi pada 

kondisi skala meso sudah ditemukan bangunan 

pagar bisa berupa dinding bisa berupa Pos-pos 

penjagaan oleh satpam in yang terlihat.  Dan

sebenarnya juga ada pagar yang tidak terlihat

berupa surat-surat hak atas lahan/tanah untuk 

jaminan penguasan, pemilikan, penggunaan

atau pemanfaatan. Begitu juga yang merasa

rumahnya tidak berpagar jika kita kaji lebih jauh

ernyata  kita hidup dalam pagar-pagar atau 

batas-batas (formal region), pagar yang seperti

ini sangat diperlukan dalam penguatan secara

de jure, yang mana nilai-nilai tangible atas ruang

melekat dengan relatif statis. Banyak negara

yang nilai tangible batasnya tidak mengalami 

perluasan maupun penyusutan horizontal, kalau 

perluasan vertikal bisa kita maklumi. Dalam 

konteks NKRI sejak merdeka menjadi sangat

dinamis; kasus gabung dan lepasnya Irian Barat

(Papua), Timur Timor (Timor Leste), Sipadan dan 

Ligitan, wilayah Ambalat, terbelahnya pulau 

Sebatik dll.

Mengapa NKRI demikian adanya, mo-

mentum-momentum luas-sempitnya wilayah

dapat dinilai tidak hanya nilai tangible saja.

Tetapi nilai imtangible sudah diimplementasikan 

oleh negara-negara yang sudah maju. Refleksi

yang mudah difahami pada saat kita berbicara

tentang wilayah pengaruh, wilayah pelayanan

atau wilayah fungsional (nodal region). Sebagai

misal pengaruh politik USA menjadi polisi dunia 

meskipun batas teritorialnya kita tahu di Benua 

Amerika, begitu juga pengaruh teknologi, 

ekonomi Eropa, Jepang dll. Secara faktual neg-

ara-negara lain mengakui bahwa wilayah nodal 

negara-negara maju lintas batas secara de facto.

Apalagi kalau kita menggali dan mengkaji isu-isu 

Pentingnya “Lambang “Peta NKRI” 
berdampingan dengan Lambang Garuda dan Foto Presiden dan Wakil Presiden

Upaya mengukuhkan kedaulatan multidimensi Indonesia
“that is  geography business”

nusantara
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globalisasi. Kalau menggunakan kacamata era 

awal abad 20, pendudukan, penjajahan, pep-

erangan tidak lagi dengan mengerahkan senjata

dan pasukan tetapi menebarkan pengaruh

politik, Idiologi dan ketergantungan ekonomi

saat ini. Meskipun cara-cara tradisional lama

masih diterapkan dalam peristiwa WTC, Perang

Quwait-Irak, Perang Iran-Iraq, Perang Sekutu-

Iraq dll. Dan juga bagi negara-negara yang

bermartabat tetap mempersiapkan dengan

cara tradisional maupun cara “modern”, semoga

bukan untuk meniadakan, menghanguskan,

menguasai atau menjajah satu sama lain tetapi 

didasari atas persahabatan, kepentingan hidup

bersama di dunia ini.

Bagaimana dengan sikap NKRI, untuk ikut 

mengambil peran kepentingan hidup bersama

di bumi ini. Krisis multidemensi yang melanda 

belahan negara berkembang baru-baru ini

(1997), ada yang sanggup mengatasi dengan

cepat, normal, dan lambat. Indonesia dengan 

wilayah yang luas 80.000 km pantai, panjang

5000an Km, 33 provinsi, 17.504 pulau  (sebelum 

dikurangi bagian Timor Leste, Sipadan dan 

Ligitan), penduduk 220 juta jiwa lebih terasa

terseok-seok menghadapi hempasan gelom-

bang krisis multidemensi termasuk bencana

alam yang terus menerus. Tetapi kita tidak boleh 

menyerah jalan terus menuju peran-peran yang 

makin maju. Upaya menuju kesana semua aspek 

pembangunan mengambil bagian.

Triarko Nurlambang mengungkapkan;

“Dan masyarakat Geografi tidak mau keting-

galan peran. Salah satu peran tersebut adalah, 

bersama pihak-pihak terkait yang konsen

terhadap NKRI, geograf mendorong pengu-

kuhan Lambang Negara dengan “Peta NKRI” 

sebagai lambang atau simbol negara  Indonesia.

Hal ini sangat relevan dan tepat jika dikaitkan

dengan urusan kedaulatan yang bermartabat

sebagai bangsa dan negara.  Sebagai penduduk 

bumi, sebagai warga negara, sebagai konstituen

politik harus disadarkan dan dipahamkan akan 

hak kedaulatannya yang sama diantara sesama 

warga bumi, sesama warga negara atas wilayah

negaranya. Batas kedaulatan atau memakai

istilah Taqy ‘pagar’ memang secara rasional poli-

tis diwujudkan pada batas negara, sementara

itu secara nilai maka wujud batas tadi menjadi 

imajiner.” Taqy, menanggapi “Melalui geograf ikut

memahamkan kecintaan tanah air yang benar

menuju primordialisme sejati dalam keindone-

siaan yang memberi manfaat sampai luar batas 

“pagar” Indonesia, kalau bisa sebagai rakhmatan 

lil alamin (memberi manfaat kepada seluruh 

mahluk (biotik/abiotik) di dunia (cosmos)  ini,

tidak hanya lingkup geografi di bumi ini (Geos 

= Bumi). Siapa yang perannya sudah menuju

ruang angkasa? Indonesiakah? Nasa-kah?” dll. Se-

dangkan peran  dalam lingkup regional belum

dimaksimalkan.

“Upaya yang pernah diluncurkan melalui 

Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI): 

akan menjadikan batas imajiner (khususnya di

laut.. bahkan hingga ZEE) menjadi kasat mata,

oleh BPPT dan PT. PAL  dengan kapal perang 

yang terus menerus berkeliling.  Jumlahnya

400 buah. Dalam rangka menjaga wilayah 

kedaulatan NKRI.” Kata Chandra Manan Mangan. 

Dari berbagai pandangan dapat dikumpulkan

masukan pemikiran untuk mendukung pen-

gukuhan Lambang Negara “Peta NKRI” sebagai 

simbol resmi yang dilandasi dengan Peraturan

Pemerintah, yaitu melalui taktik sebagai berikut:

A.     Aksi Kampanye:

1. Public conciousness apalagi public action

jauh lebih effective.

2. Konsep PAGAR LAUT NUSANTARA, Pagarnya

berupa Rumpon

(mengapung di laut yang diberi jangkar), di 

pasang sepanjang batas NKRI dengan jarak 

setiap kumpulan rumpon 5 Nknot. maka 

secara tidak langsung batas wilayah negeri 

ni ada petugas sikamlingnya 24 jam.

3. Dengan simbol gambar akan lebih mudah

diterima (accepatbility nya jauh lebih

tinggi) ketimbang tulisan atau huruf (text), 

sederhananya melalui Lambang Peta NKRI 

dan pemaknaannya  bisa ikut berperan aktif 

dalam membangun anak bangsa sadar akan

arti penting yang fundamental dari kedaula-

tan NKRI.

4. Bagian edukasi-komunikasi negara Indone-

sia menampilkan peta (gambar) NKRI untuk 

menunjukkan posisi eksistensi kita sebagai

WNI.

5. Pemberian penghargaan kepada Chandra

Manan Mangan dan Yuni Ikawati  karena

upayanya memberitakan dan mengusulkan  

PP lambang Peta NKRI, melalui berita yg

ditulisnya sebagai  desk di redaksi KOMPAS 

menangani perkembangan teknologi,

khususnya terkait dengan geoscience.

6. Program sms sebagai media komunikasi 

untuk desiminasi kepada konstituen/ orang 

diluar geografi disamping media lain.

Media yang diusulkan untuk menulis ini:

1. Geo-Spasial

2. Media massa cetak dan elektronik

3. Skripsi S1 atau barangkali S2 geografi

4. Materi Tim kelompok kerja (Pokja) dengan 

Tema Pokja saat itu adalah membahas

tentang istilah Pulau terdepan dan Pulau

terluar. 

5. Membuat akademik paper

6. Talk Show; polemik dan isu (snow bowling

issues)

7. dll

B. Aksi Penelitian:

1. Sudut pandang komunikasi gulirkan sebagai

‘snow ball’ yang makin lama makin memb-

esarnya kecintaan bangsa ini terhadap ilmu 

Geografi

2. Sudut pandang teori penjalaran yang 

dikembangkan oleh Haggerstand (Teori 

Difusi) OWL/IWL.

3. Kedaulatan lintas “pagar” (silahkan baca bu-

kunya Kenichi Ohmae tentang teori Imper-

atif dan the New Continent atau juga bisa

pelajari konsep ‘rumpun bambu’ masyarakat

Tionghoa yang mendunia).

4. Secara substansi menjadi kajian multi 

dimensi Geo-Budaya, Geo-Politik, dan Geo-

Fisik .

5. Dalam konteks Nation Building bisa dengan

proses peningkatan capacity building 

masyarakat melalui pendidikan, tentu uta-

manya pendidikan geografi yang memberi-

kan penyadaran makna dan arti operasional 

dari kedaulatan tadi.

6. Penelitian yang  menyentuh geography 

of histrory didukung oleh argumentasi 

psikologi dan manajemen dan multi disiplin

termasuk sudut pandang kedaulatan menu-

rut multi religi .

7. Riset efektifitas dan efisiensi pelambangan/

penyimbulan melalui Gambar atau tulisan

(teks),  bentuk teks (pengertian semiotika)

yang accepatbility-nya jauh lebih tinggi.

8. Kegiatan Pengabdian Yayasan Buana Katu-

listiwa dalam implementasi uji mental map

“persepsi Mahasiswa UI terhadap NKRI”.
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Teori yang diperhatikan:

1. Pengikatan (bounding) akan kedaulatan dapat 

diciptakan secara cepat melalui dua cara ekstrim yaitu 

ciptakan rasa kebanggan atau ciptakan rasa teraniaya

(salah satu syarat terjadi bangsa adalah karena rasa

senasib). Kebanggan yang menjadi bagian sentimentil 

tadi mesti dibangun dan dibikin default dalam minimal

benak atau ranah kognitif  warganya (berikut kerabat/

keluarga) serta kemudian harus diolah menjadi affec-

tive (sikap) dan Conative (perilaku). Yang terakhir ini

memang lebih pada urusan edukasi dan komunikasi

publik.

2. Masyarakat Indonesia tergolong teori X nya 

McGregor--> yg bodoh dan harus dilecut dulu baru 

jalan

3. “Money talk but at the same time we lost a lot of our

resources” dimana intinya perlu dipahami bahwa  

sumberdaya kedaulatan ini mengandung banyak nilai

sumberdaya alami dan budaya yang kita lebih butuh-

kan.

4. Teori Pembinaan, Partisipatif, Pengembalaan dll

5. Azas manfaat/hikmat kemaslahatan penduduk/umat

hingga makna rahmatan lil alamin.

6. Pendapat multi pakar politik, ekonomi, sosial, budaya,

hamkam, IT dalam responsnya mengatakan ide 

tersebut cukup, namun tidak perlu.  tidak mendapat 

sambutan, jangan cepat menyerah. Tetap responsip 

terkait isu geografis

7. Perlu sejarah nasional asal usul simbol Garuda, ataupun

sejarah peradaban dunia.

8. Artikel tentang “the meaning of symbol” ataupun

konsep “semiotic”.

9. Mengapa logo perlu diperbarui?

C. Aksi Pembangunan Fisik:

1.    Rumponisasi yang memberikan multiple-benefits 

secara riel kepada masyarakat di pagar laut dangkal

dan secara geo-politis. Rumpon, selama ini telah

menjadi teknologi penting bagi nelayan.  Rumpon itu 

dilengkapi dengan daun kelapa dan atau rumbia yang 

disukai ikan utuk berkumpul, habitat buatan.. disukai 

ikan kecil yang menjadi santapan ikan yang lebih

besar). Rumpon sangat murah bila dibandingkan biaya

keliling 400 kapal. biaya operasional Kapal Baruna Jaya  

Rp 8jt/jam, bayangkan kalau 24 jam, sepanjang tahun. 

Manfaat lain, pencuri ikan dan sumberdaya kelautan 

lainnya yang merugikan negara sekian triliyun/tahun

akan berkurang jauh dan Pemerintah bisa mengatur 

untuk kelestarian tangkapnya.

2. Penimbunan dengan pasir (Tombolonisasi pulau Sen-

tosa) analogi yang dilakukan negara Singapura.

3. dll.

D. Aksi Legalitas dan Keorganisasian

1. Merekomendasikan warga Uimelalui ILUNI dan

melibatkan Perguruan Tinggi lain untuk menggodok 

rumusannya.

2. Merekomendasikan BIN juga mempelajari program

semua Dep/LPND distribusi dari Anggarannya, dan 

merekomendasikan perubahan bila dirasakan adanya

ketidak berpihakan kepada daerah terpencil/perbatasa 

n.

3. Pagar Partisipatif, masing-masing daerah yang

berbatasan langsung dengan negara lain (48 DATI II)

memprioritaskan untuk memprogramkan pemagaran

yang difasilitasi oleh pemerintah pusat (depdagri dan 

deplu, TNI AL, DKP dan pemerintah daerah).

4. Perlu mendorong untuk di”paten”kan agar negara lain 

yang menggunakan teknik ini menghargai peran Iluni

dan Geografi.

5. Mendukung Penetapan dalam suatu peraturan perun-

dangan menjadi salah satu Lambang Negara.

E. Aksi Koordinasi pengamanan dan pembangunan 

wilayah perbatasan:

1. Markas Bakorkamla (yang sebentar lagi menjadi Indo-

nesian Sea and Coast Guard-ISCG).

2. TNI AL, Deplu, Depdagri, Hankam.

Hal-hal yang urgent, alternatif sebutan pulau-pulau:

1. Pulau Terdepan lebih berorientasi pada ‘out-ward 

looking’ (frontliner untuk penguatan daya saing) ciri 

individu atau masyarakat yang percaya diri dan siap

berkompetisi, mempunyai prinsip pertahanan terbaik 

adalah menguasai permainan atau “menyerang”, setiap 

individu diberi kapabilitas multitasker. memberikan

pengaruh nilai-nilainya pada bangsa lain.

2. Pulau Terluar lebih beorientai pada ‘in-ward looking’ 

tipologi solitaire atau menyendiri dan biasanya tipikal 

hipokrit. menjadi bangsa yang kerdil atau “LOST IN 

SPACE”.

3. Pulau Perbatasan

F. Implementasi Teknis, prosedur peletakan lambang  

“Peta NKRI”:

Terpasang diantara Foto Presiden dan Foto Wakil 

Presiden, agar mereka yang melihat Lambang-lambang

Negara RI , baik bangsa sendiri maupun bangsa lain, segera 

tahu dimana letak Indonesia

Penutup

Demikian review dan ringkasan yang sempat 

kami persembahkan kepada komunitas geograf UI pada 

khususnya dan masyarakat geografi dan masyarakat umum

maupun pemerintah, wakil rakyat dll pada umumnya. Kami 

mohon masukan dan kritikan seluas-luasnya demi terwu-

judnya cita-cita bersama menjadi bangsa dan negara yang 

berdaulat dan bermartabat.(tq/2008).

nusantara
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Pengertian Geografi 

Dr. Tris Eryando, MA berpendapat

bahwa Geografi merupakan suatu metode/cara 

pandang untuk melihat suatu fenomena. Teknik 

sipil melihat bangunan dari bentuk bangunan 

dengan konstruksinya, apakah bangunan

tahan gempa, tahan bakar. Arsitek melihat

bangunan dari artistik serta kesatuan ruang

dengan penggunanya, ada estetikanya disana. 

Begitulah cara pandang mereka ketika melihat

sesuatu. Geografi juga punya cara pandang 

ketika melihat sesuatu. “Yang paling khas 

adalah bagaimana dia menggunakan spasial

analisisnya, melakukan pandangan untuk 

menganalisis dengan metode penggunaan 

data spasial”, lanjutnya.

Mantan Kepala Departemen Penduduk 

dan Biostatistik FKM UI periode 1996-1999 ini,

menjelaskan keadaan di FKM UI. Orang statistik 

melihat angka-angka matematik lalu digabung-

gabung,  kemudian   dihitung   polanya,

dihitung kecenderungannya, dideskripsikan.

Kemudian dengan statistik itu kita pakai alat

untuk menampilkan informasinya berupa 

tabel, gambar, grafik. Untuk beberapa orang

hal ini sudah cukup. Kemudian kita sebagai

Geograf melihat lagi di mana sebarannya,

bagaimana bentuk sebarannya. Random-

kah, tidak teraturkah, atau berpola? “Manusia 

punya kecenderungan mencari pola untuk 

setiap bentuk fenomena, Geografi melihat

polanya secara spasial, apakah ada hubungan 

spasialnya, areanya” tambahnya. 

Ia merasakan ada yang kurang ketika

melihat analisis statistik, yaitu memperlihatkan 

lokasi. FKM lalu membuka mata kuliah GIS

dan Spasial Analisis untuk masalah-masalah

kesehatan. Kalau di Geografi dikenal dengan

nama Medical Geography atau Public Health

Geography.

sosok

Dr. Tris Eryando, MA
Pemanfaatan Geografi

Tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan dari 

Geografi. Di mana pun Geografi bisa dipakai. 

Di bidang kesehatan, bisa digunakan untuk 

melihat pola. “Ketika kita berbicara pola area,

kita butuh alat bantu berupa peta. Oleh karena

itu perlu belajar tentang peta. Kita harus 

punya keahlian membuat peta” kata alumni

Departemen Geografi FMIPA UI angkatan 1981 

ini. “Peta yang bagus adalah peta yang bisa self-

explainatory. Semua persoalan bisa dipetakan” 

ujarnya. 

Sembari menyeruput secangkir kopi,

pria yang menyandang gelar Doktor di bidang 

kesehatan masyarakat mengungkapkan suatu

teori tentang Public Health dari Bloom. Bloom

menyatakan derajat kesehatan masyarakat 

dipengaruhi oleh 4 hal: (1) Lingkungannya, (2)

Peraturan/kebijakan tentang kesehatan, (3)

Perilaku yang mengarah kepada kesehatan,

dan (4) Keturunan.

Derajat kesehatan mudah untuk 

dipetakan, karena bisa dilihat berdasarkan

bukti. Pertama lingkungan. Lingkungan dibagi

2, yakni lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Ketika bicara lingkungan fisik ada air, tanah,

dan udara. Di FKM dipelajari penyakit-penyakit

bersumber air, penyakit bersumber udara,

dan penyakit bersumber material fisik seperti

tanah. “Berarti ada physical aspect yang bisa 

dipetakan dengan mudah” beber Dosen yang

aktif mengajar di program Pasca Sarjana FKM 

UI.

Dari  segi  kebijakan  kesehatan. Dapat 

dibuat peta tentang kebijakan kesehatan.

Misalnya daerah mana yang kebijakan

kesehatannya membantu orang-orang yang

tidak mampu. Terus adakah keterkaitannya

dengan perilaku seseorang untuk 

mendapatkan pelayanan. “kita bisa melakukan

agregasi atau pemilahan-pemilahan wilayah”, 

ungkap pria yang pernah menjadi pembicara

di Kongres Nasional X Asosiasi Kesehatan

Masyarakat Indonesia. Sebelum orang Geografi

datang, banyak informasi hanya berupa

hitungan statistik saja. 

Pemanfaatan geografi di suatu bidang 

keilmuan bagaimana orang itu melihat

indikator, dimasukan ke dalam peta, dan

memanfaatkan analisisnya. Bahkan seorang 

geograf pun bisa bekerja di perpustakaan. 

Bagaimana dia melakukan regionalisasi

terhadap  kepustakaan.

Geografi itu suatu metode. Metode

itu bisa dipakai untuk apapun. “Challenge

bagi geograf adalah bagaimana metode

geografi menjadi lebih mudah diterjemahkan, 

digunakan oleh orang lain dan orang lain

menikmatinya”, ucap lulusan University of 

Exeter  Inggris ini .

Ada pernyataan Almarhum Prof. Sandy

yang berbunyi ‘harus berani menarik garis’ 

yang diingatnya. Ia memiliki interpretasi sendiri

terhadap pernyataan tersebut, menurutnya

adalah mencoba membangun indikator dari

semua fenomena. Kemampuan membangun

indikator yang operasional adalah satu syarat 

awal. Kemudian berani membuat cut off point. 

Kalau di dalam statistik tidak membangun cut 

off point, tidak akan ada angka statistik. “ Orangt

Geografi harus mampu membangun cut off 

point atau titik potong. Cara menarik garisnya

bisa kualitatif maupun kuantitatif. Kemampuan

menarik garis inilah lalu keluar regionalisasi

” tegasnya. Secara ringkas peneliti di Pusat 

Kajian Biostatistik dan Informatika kesehatan ini 

menerjemahkan pernyataan alm. Prof. Sandy 

di atas sebagai kemampuan membangun 

indikator operasional dan membentuk cut 

off point yang spesifik dan sensitif. Sehingga

kemudian gambarnya jadi menarik.

Sejarah ke FKM

Lelaki kelahiran Banjarmasin 10 Juli 1962 

ini datang ke FKM karena ada kesempatan.

Ketika masih mahasiswa S1 pernah menjadi

asisten peneliti, dan kemudian banyak terlibat

di penelitian-penelitian kesehatan. Kemudian

ketika lulus dari Geografi punya pemikiran “saya 

pikir enak juga kalau analisis Geografi dipakai 

di bidang kesehatan, challenge ini buat saya” 

katanya. Ketika ditanya orang kenapa bekerja 

di bidang kesehatan? “membantu analisis 

geografi di dalam masalah-masalah kesehatan” 

jawabnya santai.

Tanggapan alm. Prof. Sandy mengenai

menjadi dosen FKM UI

Pria yang tinggal di Depok ini mencoba 

mengutip pendapat Pak Sandy “mas kalau

sudah lulus dari geografi, coba cari pengalaman

keluar jadi apa pun. Kalau mas sudah ahli di 

bidang itu bantu orang geografi”. Pak Sandy

merasa happy dan memberikan respon yang

positif ketika ia melapor jadi dosen di FKM UI.
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S
etiap daerah perlu memiliki Data Dasar Spasial 

yang standar secara Nasional dengan cara mem-

persipkan Sumber Daya Manusia yang mampu

menangani Sistem Informasi Spasial tersebut. Un-

tuk memenuhi kebutuhan SDM SIG. kami Pusat Penelitian

Geografi Terapan (PPGT) sebagai bagian dari Departemen

Geografi FMIPA Universitas Indonesia, telah berpengala-

man dalam membantu PEMDA dalam pemenuhan SDM

SIG.

Tujuan kegiatan ini adalah (1) Melatih sumber daya manu-

sia agar mampu melakukan pembangunan basis data SIG,

untuk mempersiapkan data masukan dan merencanakan

informasi keluaran, merancang basis data, mengimplemen-

tasikan basis data, melakukan analisis (menjawab queries)

yang diperlukan, dan kemudian menyajikan hasil akhirnya.

(2) Melatih sumber daya manusia agar mampu merancang

dan mengimplementasikan SIG hingga menjadi sebuah

sistem yang terotomasikan sedemikian rupa sehingga

membentuk suatu aplikasi (berikut interface manusia-

mesin yang efektif, efisien, dan menarik) yang tersusun

dengan rapi.

Pelatihan ini bekerjasama dengan ESRI Indonesia sebagai

salah satu softaware GIS yang sudah digunakan oleh

Universitas Indonesia dalam hal ini Departemen Geografi

FMIPA sejak tahun 1995 (lebih dari 10 tahun) dengan soft-

ware ArcGis  ver. 9.2. lisensi dari ESRI untuk pendidikan. 

Peserta pelatihan ini berjumlah 9 orang dari berbagia

instansi yakni The Nature Conservancy (Umbar Sujko, Alie 

Syopyan), Bappeda Murung Raya (Supiantoro), Ditwilhan 

Dephan (Hanflora) Bapedalda Prov. Kalsel ( N. Dwi Putri 

Ningsih) Bappeda Kab. Bengkalis (Syahrudin, Tarmizi, Alfian-

dri) dan Dinas Kehutanan Kab. Buton Utara (Fazati).

Peltihan ini berlangusung dari Pukul 9.00 WIB hingga 16.30 

WIB, dengan jumlah sesi dalam satu hari adalah 7 sesi (1

sesi  = 1 jam). Pagi 2 sesi kemudian break, sebleum makan

siang dilaksanakan 2 sesi. Setelah istirahat dilanjutkan 2 sesi 

hingga break sore ditambah 1 sesi di akhir. Total jumlah sesi

selama 5 hari adalah 35 sesi (35 jam).

Pengajar terdiri dari Staf Departemen Geografi UI  (Adi

Wibowo, Jarot MS, Dwi Nurcahyadi, Andri Rustanto) dan 

Esri Indonesia (Tommy Kurniawan) dengan materi tingkat 

dasar mulai dari penyiapan peta, pengambilan data GPS, 

inputing data, seting, layout serta pengantar tentang 

Geodatabase.  

11 – 15 Agustus 2008
DATA SPASIAL

kampusiana
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W
orkshop ini berlangsung

penuh dari tanggal 21 – 25 

Agutus 2008, bertempat di

Laboratorium Komputer Dept 

Geografi, Lantai 1. Acara Pembukaan di hadiri

oleh Perwakilan dari Universitas Salzburg

yakni Prof. Strobl, dari pihak UI diwakilkan oleh 

Sekertaris Fakultas FMIPA Dr. Haris dan Dept.

Geografi diwakilkan oleh Ketua Departemen

Dr. Eko Kusratmoko.

Anggota ASEA UNI NET di Indonesia yang 

hadir adalah dari UI (Rinaldy Joko dan Jarot

M S), ITB (Firman HAdi) dan UGM (Risma

Fadhila Arsy) sedangkan wakil dari ITS tidak 

hadir karena berhalangan. Sedangkan peserta

dari Asia adalah Universitas Putra Malaysia 

(Shamsul Bahari, Shattri, dan Firuz). 

Peserta lain hadir dari berbagai instansi baik Universitas,

Departemen maupun swasta dan LSM (NGO). Peserta  

dari Universitas Sumatera Utara (Achmad Sidik Thoha), 

PT. Weda Bay (Ardhi Putra), Unika Sugiyapranata

Semarang (Budi Santoso), BPPHP Wilayah I Banda Aceh 

(Deden Nurochman), Universitas Medan (Dwi Wahyuni N), 

IPB Bogor (Hari Agung Adrianto), EMHA Training Service 

(Ninno Muliansyah), Field Indonesia (Nofaldi), Universitas

Islam Asyafiah (Riska Aprian), PT. LEMTEK (Suparyogi 

dan Rois), BRR NAD NIAS (Seta Adi), dan Departemen 

Pariwisata dan Budaya (Alfi Syahrin).

Workshop ini di bagi menjadi tiga kegiatan yakni bekerja

dengan komputer, diskusi kelas dan survey lapang (field

trip). Sedangkan pengajar utama adalah Dr. Shahnawaz

dari University of Salzburg dengan software ArcGIS. 

Model Workshop ini akan terus dikembangkan sehingga 

tiap tahun dapat terlaksana di Indonesia dengan jumlah

peserta yang lebih banyak lagi dengan tema yang

berbeda pula.

ASEAUNINET adalah jaringan kerjasama antar Univesristas di Asia dan Eropa, 
dengan anggota ASEAUNINET di Indonesia adalah UI, ITB, UGM dan ITS.  Salah satu 
kerjasama ini adalah dengan mengadakan pelatihan atau workshop dalam bidang 
GIS (Geographic Information System) yakni GISEDU. Kegiatan Worksop GISEDU 
adalah kerjasama antara ASEAUNINET, Z GIS, University of Salzburg dan Dept. 
Geografi Universitas Indonesia dengan pelaksana kegiatan adalah Pusat Penelitian
Geografi Terapan (PPGT) Dept. Geogrfai FMIPA UI.




