




Dari Redaksi 

Salam hangat para pembaca Geospasial, 

Edisi Desember tahun 2012 adalah edisi Spesial Majalah Geospasial yang terbit dalam jumlah 

halaman lebih dari 100 dengan melibatkan seluruh civitas geografi mahasiswa S1, mahasiswa S2, 

alumni S1 dan alumni S2, serta dari luar civitas yang bekerja sama dengan alumni geografi. Mulai 

dari info aktifitas alumni, mahasiswa geografi, hingga ide tulisan yang mana tulisan tersebut 

bobotnya bahkan dikategorikan sangat ilmiah, tepatnya bisa masuk kategori publikasi jurnal 

ilmiah. Tulisan dari alumni dan mahasiswa menarik untuk dibaca, karena topiknya beragam dan 

bisa memberikan informasi dalam menjawab berbagai macam permasalahan. Tiada kata yang 

dapat kami sampaikan dari redaksi, selain kata-kata luar biasa dan terimakasih atas partisipasinya 

diujung tahun 2012 memberikan kontribusi kepada majalah geospasial.  

Edisi kali ini menjadi kado dari eksistensi Departemen Geografi yang telah berusia 53 tahun pada 

tahun 2012 ini dan juga mendapatkan hasil akreditasi A (atas jerih payah semua staff di 

Departemen Geografi, FMIPA dan Universitas Indonesia) dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia masa berlaku 2012-2017. Hal ini juga memberikan satu catatan bentuk 

komunikasi dan kontribusi alumni kepada almamater-nya dengan memberikan buah karya (tulisan 

atau berita) kepada majalah geospasial. Bentuk komunikasi dan kontribusi ini dinilai oleh akreditor 

BAN PT sebagai hal yang sangat posistif dan bisa menjadi contoh tolok ukur eksistensi alumni dan 

almamaternya tetap konsisten dengan ide-ide dan info yang bermanfaat bagi masyarakat luas, 

tidak hanya tertutup bagi civitas geografi UI saja. 

Semoga tahun-tahun mendatang makin banyak alumni yang ikut terlibat, sehingga kebersamaan 

membangun bangsa lewat buah karya nyata civitas geografi UI, menjadi bagian dari pencerdasan 

bangsa dari sisi pendidikan dan beragam informasi yang sangat bermanfaat bagi negara dan 

bangsa ini yang begitu haus akan kiprah para alumni geogafi UI baik S1 dan S2, serta tidak 

ketinggalan buah karya dari mahasiswa geografi S1 dan S2.   

Akhir kata selamat membaca, selamat menyongsong tahun yang baru dan sukses selalu, atas 

kebersamaan civitas geografi UI.  

 

Salam Redaksi 
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Volume 10 / No. 3 / Desember 2012 4 

Hutanku Sayang, Hutanku Malang: Kasus 
Pertambangan di Hutan Lindung Kalimantan 
Selatan 5 
 
Ringkasan 2nd Regional Workshop of ASEAN 
Cooperation Project On Utilization of Space 
Based Technologies For Disaster Management
 14 
 
Ringkasan The 4th UNGEGN Training Course 
On Toponymi  16 
 
Sumber Energi Terbarukan   20 
 
Reducing GHG Emission: Challenges and 
Opportunities in Landfill Gas Capture and 
Utilization in Indonesia  23 
 
Kecenderungan Perkotaan di Indonesia – 
Sebuah Pendekatan ABG Dalam 
Pengembangan Infrastruktur Berbasis Green 
Energi  46 
 
Sumber Daya Pertanian Indonesia Melalui 
Analisis Water Footprint 57 
 
Sosok: Fatwa Ramdani 65 
 
Melihat Kesiapan Desa Siaga dan Pos 
Kesehatan Desa 66 
 
Menggagas Pembentukan SEARCI (Southeast 
Asia Regional Climate Downscaling  
Initiative)  71 
 
Sedikit Demi Sedikit, Nanti Menjadi Bukit 74 
 

Studi di Arab Saudi 75 
 
Verifikasi Data Airborne Lidar (ALS) 
Berdasarkan Tutupan Lahan & Kelerengan 
Untuk Mendukung Efektivitas Kegiatan 
Pertambangan (Studi Kasus: Tambang Nikel 
PT. WBN)  78 
 
Jejak Petualangan Anak Geografi UI 2009 di 
Negeri Matahari Terbit (The 5th Indonesia 
Japan Join Scientific Symposium (IJJSS) Chiba, 
Japan 2012)   91 
 
Pengalaman Short Stay di Universitas Chiba, 
Jepang  97 
Rumusan Kesimpulan dan Rekomendasi 
Seminar: Adaptasi Perubahan Iklim dan 
Bencana Terhadap  
 
Ketahanan Pangan Dalam Rangka 
Pencapaian Target Surplus Beras 10 Juta Ton 
Tahun 2014 103 
 
AUN – Student Exchange Program 2012 di 
Malaysia  107 
 
SEAGA Memanggil, Indonesia Menjawab di 
2016? Siapkah Kita?  111 
 
Pertukaran Pelajar Geografi UI ke University 
of Malaya  113 
 
The Impacts of Climate Change On Coastal 
Areas and Small Island States 119 

Daftar Isi 



Hutanku Sayang, Hutanku Malang:  

Kasus Pertambangan di Hutan Lindung Kalimantan Selatan  

Nurlela Msi-HES Specialist, Chevron IndoAsia Business Unit 
Raldi Hendro Koestoer-Dosen PSIL UI dan Peneliti LIPI 

PENDAHULUAN 

Lingkungan hidup didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.  Berdasarkan definisi diatas 
jelas bahwa terdapat keterkaitan antara lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan dengan 

manusia yang mana interaksi antar ketiganya menjadi saling ketergantungan, mempengaruhi dan 

bersinggungan. 
 

Perubahan aktivitas manusia dalam mengintervensi ekosistem sering berjalan tanpa menghiraukan ambang 

batas ekosistem, yang berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan dimana perubahan itu terjadi 

sehingga perubahan ekosistem tersebut sering melampaui daya dukung dan daya tampung serta kemampuan 

ekosistem untuk dapat merehabilitasi dirinya secara alami. Sehingga timbul bencana alam seperti tsunami, 

longsor, banjir, dan sebagainya.  

LINGKUNGAN ALAM (NATURAL 
ENVIRONMENT): 

MASALAH 

LINGKUNGAN BUATAN 
(MAN-MADE 
ENVIRONMENT): 
HTI, permukiman, sawah, 
waduk, industri, 

LINGKUNGAN SOSIAL (MAN-
MADE ENVIRONMENT): 
Budaya, agama, adat istiadat, 
pendidikan, keterampilan, 
hukum, kelembagaan, dan lain-
lain  

▼Gambar 1. Interaksi antara Komponen Lingkungan Alam, Lingkungan Buatan dan Lingkungan Sosial 

Volume 10 / No. 3 / Desember 2012 5 

Topik Khusus 



Terdapat keterkaitan dalam lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan dengan manusia 

yang mana interaksi antar ketiganya menjadi saling ketergantungan, mempengaruhi dan bersinggungan. 
Lingkungan hidup terdiri dari ekosistem yang berinteraksi secara harmonis dan seimbang. Apabila fungsi dari 

mata rantai ini terganggu dan gangguan itu melampaui kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri secara 
alami maka akan terjadilah masalah lingkungan hidup. 

 

Indonesia adalah negeri yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah. Sebagian dari 
hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Dalam hal luasnya, hutan tropis Indonesia menempati 

urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo dan hutan-hutan ini memiliki kekayaan hayati 
yang unik. Tipe-tipe hutan utama di Indonesia berkisar dari hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran rendah 

yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan monsoon musiman dan padang savana di 
Nusa Tenggara, serta hutan-hutan non-Dipterocarpaceae dataran rendah dan kawasan alpin di Papua.  

 

Sebagian besar habitat ini menghadapi ancaman kritis. Saat ini Indonesia kehilangan sekitar 2 juta hektar 
hutan setiap tahun. Skala dan laju deforestasi sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi-

organisasi lingkungan kadangkala dituduh melebih-lebihkan kekhawatiran mereka mengenai kerusakan yang 
akan segera terjadi. Dalam kasus Indonesia, berbagai prediksi bencana akibat hilangnya habitat dan 

penurunan jumlah spesies tidak dibesar-besarkan. Survey terbaru dan yang paling diakui hasilnya mengenai 

tutupan hutan Indonesia memprediksikan bahwa hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran rendah – habitat 
tropis yang paling kaya – akan lenyap dari Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2010 jika kecenderungan 

kecenderungan saat ini tetap tidak dicegah (Holmes, 2000). 
 

Banyak sekali ancaman terhadap hutan Indonesia, mulai dari berbagai kegiatan pembalakan skala besar 
sampai pembukaan hutan skala kecil oleh para keluarga petani; dari tebang habis untuk membuka lahan 

industri pertanian sampai kehancuran akibat kebakaran hutan yang berulang. Selain itu juga fakta yang 

sangat mengejutkan terjadi dimana konsesi pertambangan diberikan didalam kawasan hutan lindung di 
Kalimantan termasuk Propinsi Kalimantan Selatan.  

 
Selain kekayaan hutan, Indonesia memiliki kekayaan tambang dan mineral termasuk batubara. Berdasarkan 

data Coal Statistics, batubara merupakan primadona sumber energi dunia. Batubara menyediakan 26,5% 

sumber energi primer. Batubara juga menghidupkan 41,5% pembangkit listrik di seluruh dunia. Estimasi 
2008 World Coal Institute, Indonesia menempati posisi ke enam sebagai produsen batubara dunia dengan 

jumlah produksi mencapai 246 juta ton dimana salahsatu cadangan terbesar batubara Indonesia berada di 
Kalimantan, peringkat pertama ditempati China dengan jumlah produksi 2.761 juta ton, disusul AS 1007 juta 

ton, dan India 490 juta ton, Australia 325 juta ton, Rusia 247 juta ton. Ekspotir batubara terbesar dunia 

ditempati Australia 252 juta ton, Indonesia peringkat kedua dengan jumlah ekspor 203 juta ton. Sedangkan 
China sebagai produsen batubara terbesar dunia, hanya menempati peringkat ke tujuh sebagai eksportir 

dengan jumlah 47 juta ton. Data ini memiliki arti relevansi kuat terhadap kerusakan lingkungan, eksploitasi, 
dan minimnya pemanfaatan batubara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Batubara sebagai salahsatu 

sumber energi menunjukkan keberadaan batubara sangat vital. Namun sangat disayangkan pemanfaatan 
batubara untuk kepentingan nasional dan lokal sangat di”anaktiri”kan, sedangkan yang tersisa adalah 

kerusakan lingkungan dan bencana alam.  

 
Permasalahan 

Penambangan batubara di Kalimantan saat ini sangat memprihatinkan. Tidak hanya hutan produksi yang 
habis digarap secara membabi buta, tetapi juga kawasan lindung dan lahan pertanian masyarakat tanpa 

sedikitpun menghiraukan kelestarian lingkungan. Begitu pula Kalimantan Selatan, propinsi yang memiliki 

hamparan Pegunungan Meratus yang berisi batubara dengan jumlahnya tak terkira dieksploitasi habis-
habisan oleh perusahaan tambang batubara. Pegunungan Meratus yang luasnya mencapai sekitar 1,6 juta 

hektar mencakup sembilan dari 13 kabupaten/kota di propinsi ini, sedangkan hutan alam yang masih 
bertahan kurang dari 500.000 hektar. Dari sembilan kabupaten tersebut tujuh di antaranya 
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sudah mengeluarkan ratusan izin pertambangan batubara dan bijih besi. Akibatnya daerah pegunungan 

Meratus pun mengalami kerusakan amat parah. Hutan menjadi gundul dengan danau-danau hitam ataupun 
kubangan-kubangan raksasa dengan diameter mencapai ratusan meter. Inilah masalah utama negara kita 

yang kurang memiliki “visi” bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, seperti batubara untuk 
kepentingan rakyat. Seringkali peraturan perundangan dibuat dengan “tidak memihak” kepada upaya 

pengelolaan lingkungan hidup. 

 
Selain problem pemerintahan yang tidak memiliki visi untuk rakyat (laisses faire-pro Kapitalis), negara kita 

juga melakukan kesalahan fatal dengan menjadikan sumber daya alam yang melimpah dan strategis sebagai 
kepemilikan yang dapat dikuasai oleh swasta dan asing. Akibatnya apakah eksploitasi batubara untuk 

kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, hasilnya tidak jatuh ke tangan rakyat tetapi jatuh ke tangan 
swasta dan asing. 

 

Makalah ini ingin mengulas dan menguraikan isu lingkungan regional dan dampaknya terhadap lingkungan 
dimana secara khusus penulis mencoba menyoroti maraknya pengelolaan tambang yang dilakukan di 

kawasan hutan lindung di Propinsi Kalimantan Selatan dan dampak penambangan itu terhadap lingkungan, 
dalam hal ini kelestarian hutan lindung dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS). 

 

POTENSI SUMBERDAYA ALAM (SDA) DAN ANCAMAN LINGKUNGAN  
 

Gambaran Umum 
Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan 

dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat 
Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.  

Propinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 19" 33" BT - 116 33' 28 BT dan 1 21' 49" 

LS 1 10" 14" LS, dengan luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan. 
Daerah yang paling luas di propinsi Kalsel adalah Kabupaten Kotabaru dengan luas 13.044,50 km², kemudian 

Kabupaten Banjar dengan luas 5.039,90 km² dan Kabupaten Tabalong dengan luas 3.039,90 km², 
sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Banjarmasin dengan luas 72,00 km². Kalimantan Selatan 

secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km2 atau 

3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan 
pada tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu 

Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu. 
 

Berdasarkan UU No.21 Tahun 1957 , sebagian besar daerah sebelah barat dan utara wilayah Kalimantan 

Selatan dijadikan Propinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan UU No.27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara 
dari daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Propinsi Kalimantan 

Timur. Sejak saat itu Propinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan wilayah, dan tetap seperti 
adanya. Adapun UU No.25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Propinsi Kalimantan Selatan 

kemudian diperbaharui dengan UU No.10 Tahun 1957 dan UU No.27 Tahun 1959. 
 

Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Selatan adalah: Barito, Tabanio, Kintap, Satui, 

Kusan, Batulicin, Pulau Laut, Pulau Sebuku, Cantung, Sampanahan, Manunggal dan Cengal. Dan memiliki 
catchment area sebanyak 10 (sepuluh) lokasi yaitu Binuang, Tapin, Telaga Langsat, Mangkuang, Haruyan 

Dayak, Intangan, Kahakan, Jaro, Batulicin dan Riam Kanan. 
 

Pertambangan Ancam Kelestarian Lingkungan 

Sejumlah perusahaan pertambangan batubara sekitar hutan lindung di Kalimantan ditengarai sebagai 
penyebab rusaknya lingkungan. Hutan lindung di Kalimantan memiliki fungsi hidrologis yang sangat penting 

untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor, dan erosi. 
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Pengamat ekonomi lingkungan dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,  mengungkapkan, kondisi 

Hutan Lindung Pegunungan Meratus lebih mengkhawatirkan lagi. Di hutan lindung tersebut tak cuma ada 
banyak pemilik kuasa pertambangan, tetapi juga bertebaran lubang besar yang batubaranya sudah habis 

dikeruk. Di kawasan tersebut terdapat 299 kuasa pertambangan. Artinya, ada 299 pihak yang diberi izin 
menambang batubara di Hutan Lindung Pegunungan Meratus. Ironisnya, hanya beberapa kuasa 

pertambangan saja yang meminta izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Dibukanya 

kawasan hutan lindung untuk penambangan menyebabkan kawasan tersebut rentan akan bencana ekologis. 
Dengan begitu maraknya eksploitasi pertambangan batubara tentunya kondisi ini berdampak semakin 

buruknya kualitas lingkungan hidup dan terancamnya kawasan hutan di wilayah itu. 
 

Matriks pada lampiran 1 memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai luasan kawasan hutan lindung, 
termasuk juga kawasan hutan produksi yang ada ditiap kabupaten di Kalimantan Selatan; sebaran penduduk 

menurut jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk; DAS yang melintasi masing-

masing kabupaten; potensi tambang yang dimiliki tiap kabupaten dan perusahaan operator penambangan 
serta jenis tambang yang dieksploitasinya.  

 
Makalah ini memfokus pada Kabupaten Balangan karena permasalahan penambangan batubara pada hutan 

lindung di Kalimantan Selatan paling besar berada di wilayah ini, walaupun secara geografis berbatasan 

dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara disebelah barat; Hulu Sungai Tengah 
disebelah selatan; Kabupaten Tabalong disebelah utara; dan Kabupaten Kotabaru disebelah timur. Di 

Kabupaten Balangan saat ini ada tiga perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B), yakni PT. Adaro Indonesia, PT Mantimin Coal Mining dan PT. Bentala. Sedangkan 

pemegang Kuasa Pertambangan (KP) ada satu yaitu PT. Sari Bumi Sinar Karya untuk menambang bijih besi. 
Perusahaan-perusahaan tersebut mengeksploitasi tambang dikawasan hutan lindung di Balangan yang 

merupakan sebagian dari kawasan hutan lindung pegunungan Meratus. 

 
Kabupaten Balangan yang merupakan sebuah kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan UU RI No 2 Tahun 

2003 tanggal 25 Pebruari 2003. Semula Kabupaten Balangan merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai 
Utara (HSU) Kalimantan Selatan. Kabupaten Balangan akan potensi pertambangan seperti biji besi dengan 

cadangan lebih dari 5 juta ton, Emas Primer dan sekunder, Batu gamping dengan cadangan lebih dari 1000 

juta ton, koalin dengan cadangan hampir 1 juta ton dan yang terbanyak batubara. 
 

Sebelum adanya pemisahan dengan kabupaten induknya Hulu Sungai Utara telah ada beberapa perusahaan 
pertambangan besar di kawasan ini seperti PT. Adaro Indonesia, PT. Bantala Coal Mining dan PT. Mantimin 

yang semuanya bergerak di bidang pertambangan Batubara. Namun ada pula pertambangan biji besi yang 

rencana akan di buka, bupati Hulu Sungai Utara Suhailin Muhtar telah menandatangani nota kesepahaman 
dengan Investor dari Korea yaitu PT. Han In Iron Mining pada tanggal 1 mei 2001 dan pada tanggal 12 April 

2002 telah dilakukan penanda tanganan kontrak Karya Pertambangan Biji Besi dengan PT. Sari Bumi Sinar 
Karya. Rencana investasi pertambangan biji besi tersebut berada Kawasan Hukum Adat Dayak Pitap. 

Disamping itu pemerintah HSU sudah mencadangkan beberapa kawasan untuk beberapa kawasan 
pertambangan. 

 

Peraturan Perundangan: Ambiguitas? 
 

Peraturan perundangan yang ada cenderung „ambiguity‟. Contoh yang jelas adalah dengan dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 merupakan contoh dimana dalam PP ini, negara memberikan 

kesempatan luas kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan tambang di kawasan 

hutan lindung. Akibatnya perusahaan tambang batubara memiliki kesempatan luas dan legal untuk 
melakukan kegiatan pertambangan walaupun di kawasan hutan lindung. Dan faktanya kawasan hutan 

lindung di Indonesia khususnya daratan Kalimantan menyimpan kekayaan barang tambang yang sangat 
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melimpah. Perpu ini cukup kontroversial karena peraturan ini seakan merupakan “jawaban” atas pelarangan 

pertambangan terbuka (open pit) di kawasan hutan lindung. Kontroversial disini dimaksudkan karena PP No. 1 
Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang melarang 

pertambangan di kawasan hutan lindung, pasal tersebut berbunyi “pada kawasan hutan lindung dilarang 
melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka” . Uniknya sistem penambangan terbuka selama 

ini telah menghasilkan 95% dari nilai pertambangan mineral di Indonesia, dampak yang segera terlihat dari 

sistem ini adalah terjadinya perubahan bentang alam karena dilakukan dengan menggali tanah yang 
mengandung mineral sekaligus memporakporandakan hutan berikut ekosistem hutan yang berada di atasnya. 

Selain itu Perpu ini bertentangan juga dengan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya, UU ini melarang kegiatan apapun – termasuk usaha komersial dan pertambangan – 

dikawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA), seperti cagar alam, suaka margasatwa, 
taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya. 

 

Selain PP No. 1 tahun 2004 diatas, Departemen Kehutanan sebagai regulator perlu dipertanyakan 
konsistensinya dalam menjaga kawasan hutan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 

2008  tertanggal 4 Pebruari 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan 

yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. Bagi sebagian kalangan, dikeluarkannya PP No. 2 tahun 2008 ini 

semakin memperkuat perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memperbolehkan 
dibukanya kawasan-kawasan konservasi di Indonesia menjadi kawasan tambang. Penerbitan PP No. 2 tahun 

2008 ini mengundang banyak kecaman terutama dari pemerhati dan praktisi lingkungan hidup karena 
penetapan jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinilai terlalu minim sehingga 

keraguan publik bahwa PP No.2 tahun 2008 ini akan merusak hutan lindung, tidak memperbaiki kawasan 
hutan dan besarnya tarif yang ditetapkan merupakan bukan solusi untuk tambahan pendapatan pemerintah 

justru malah membuka peluang kepada para pengusaha tambang untuk leluasa merusak hutan.  

 
Dampak Lingkungan 

 
Menteri Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa data Kementerian menunjukkan Kalimantan berada di urutan 

kelima dari kondisi lingkungan hidup pulau-pulau di Indonesia. Indeks kerusakan lingkungan hidup Kalimantan 

adalah 62,01 persen dan berada urutan ke lima. Berada di bawah Papua, Sulawesi dan Sumatera. 
 

Berkaitan dengan kekayaan tambang yang ada di Kalimantan, selama enam tahun terakhir (sampai 2009), di 
empat propinsi di Kalimantan saat ini ada 2.047 Kuasa Pertambangan (KP). Kalimantan Timur berada di 

peringkat pertama yang mengeluarkan kuasa pertambangan, yakni 1.180 kuasa pertambangan, disusul 

Kalimantan Selatan (400-578), Kalimantan Tengah (427), dan Kalimantan Barat (40). Jika luas wilayah satu 
kuasa pertambangan sekitar 2.000 hektar, lahan yang sudah dikapling untuk pertambangan itu berarti 

mencapai 4,09 juta hektar, lebih luas dari daratan Provinsi Kalsel yang 3,75 hektar (Sumber: Kompas, 25 
Januari 2010).  

 
Berkait dengan banyaknya kuasa pertambangan di Kalimantan Timur selain di Kalimantan Selatan, Gubernur 

Kaltim mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengingat Menteri Kehutanan dan kepala daerah 

tingkat dua (bupati/walikota) memiliki kewenangan mengeluarkan kuasa pertambangan. Pernyataan Gubernur 
setidaknya diperkuat oleh fakta penambangan batubara di Samarinda. Saat ini sekitar 70 persen luas wilayah 

kota itu (71.823 hektar) habis dikapling sebagai kawasan pertambangan. Sebagian sudah jadi kolam raksasa 
yang ditinggalkan pengeruknya. Jika hujan turun, air pun memenuhi kolam tersebut, bahkan melimpah dan 

menggenangi permukiman. Akibatnya pemukiman masyarakat yang umumnya dekat dari lokasi penambangan 

bahkan ada yang jaraknya hanya 25 meter dari lubang bekas tambang sering diterjang banjir. 
 

Pertambangan tidak bisa di pungkiri selalu menimbulkan dampak negatif bagi kawasan yang ditambang dan 
lingkungan di dalam kawasan DAS. DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur utamanya terdiri dari 
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sumber daya alam vegetasi, tanah dan air serta sumber daya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumber daya 

alam. Lebih jauh lagi, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan lebih parah jika pertambangan berada di 
kawasan hutan lindung. Penambangan di wilayah kabupaten Balangan akan mengalami kehilangan luasan 

sekitar 75% dari total fungsi kawasan semula. Kawasan Hutan Lindung tersebut merupakan tempat mata air 
bagi DAS Pitap. Bencana lingkungan yang sudah terjadi dapat dengan mudah diprediksi, banjir, tanah longsor 

dan kekeringan. salah satu tahapan awal yang penting dalam rangka pengelolaan DAS adalah mengetahui 

karakteristik suatu DAS  meliputi data dasar berupa sifat dan kondisi fisik teknis, sosial ekonomi dan kondisi 
lainnya terutama dalam penyusunan perencanaan DAS dan kebijaksanaan pengelolaan DAS secara 

keseluruhan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dengan tidak memperhatikan kaidah – kaidah 
konservasi lahan dalam pelaksanaannya akan berakibat buruk pada sumber daya alam itu sendiri sehingga 

akan terjadi banjir dimusim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Semua ini akibat dari pemanfaatan 
lahan seperti penambangan batubara, penebangan liar (illegal logging), perambahan hutan, pemanfaatan 

penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan sebagainya. Dalam hal ini apabila 

pemanfaatnya terlalu berlebihan maka akan berakibat buruk pada sumber daya alam itu sendiri dan 
bertambahnya lahan-lahan kritis. 

 
Para petani juga harus menanggung dampak dari pertambangan itu karena mereka sering gagal panen karena 

air limbah tambang (batubara) masuk ke sawahnya. Karena itu, tidak sedikit petani di Kalimantan yang 

akhirnya menjual sawah mereka ke pemegang kuasa pertambangan.  
 

Suria Dharma dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unmul mengatakan, selain lingkungan rusak, 
pertambangan terbuka (open pit) seperti yang banyak ditemukan di empat propinsi di Kalimantan, termasuk 

Balangan, juga mengubah fungsi kawasan. Pembabatan hutan memusnahkan 7-12 ton karbon organik setiap 
tahun. Karbon itu amat diperlukan mikroorganisme untuk keberlangsungan suatu ekosistem.  Padahal secara 

ekonomis penambangan batubara yang berlangsung selama ini tak banyak memajukan daerah. Dari nilai 

produksi batubara Kalimantan Selatan yang mencapai 22 triliun (untuk produksi 80-100 ton per tahun), yang 
menjadi pendapatan asli daerah tidak mencapai Rp 1 triliun (Udiansyah, 2010). 

 
UPAYA MITIGASI DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG 

Upaya Sektor Terkait 

 
Saat ini beberapa upaya telah dilakukan oleh sektor terkait untuk memitigasi dampak lingungan yang 

ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung Kalimantan Selatan. Diantaranya, Badan 
Pengelola Dampak Lingkungan (Bapedalda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan menolak 

melanjutkan proses penyusunan Amdal PT. Mantimin Coal Mining (MCM). Bapedalda Hulu Sungai Tengah 

mengkhawatirkan kawasan Pegunungan Meratus terganggu jika tambang diteruskan. Kawasan tersebut adalah 
hutan tropis yang masih tersisa di Kalimantan Selatan. Tak hanya kaya keragaman hayati, kawasan itu juga 

“rumah terakhir” dari sedikitnya 115 kelompok masyarakat Adat Dayak Meratus. Kehidupan mereka 
bergantung pada keselamatan hutan Meratus yang merupakan hulu sungai-sungai utama, pemasok air dan 

alat transportasi kota-kota menuju hilir Kalimantan Selatan. Terhitung ada 5 sungai yang berhulu dari sana, 
antara lain Sungai Amandi, Sungai Barabai, Sungai Batang Alai, Sungai Sampanahan dan Sungai Balangan. 

Sikap Bapedalda Hulu Sungai Tengah yang menolak rekomendasi KA-ANDAL dan tidak melanjutkan proses 

Amdal ini berdasarkan keadaan akibat pertambangan di daerah lain. Bapedalda mengkhawatirkan rusaknya 
Sungai Hintuan, Sungai Tain, Sungai Miulang yang bermuara ke Sungai Batang Alai. 

 
Sungai-sungai tersebut adalah pemasok air bendungan dan saluran irigasi utama pertanian di kabupaten Hulu 

Sungai Tengah dan 80% warga Hulu Sungai Tengah adalah petani. Praktis, bendungan Sungai Alai adalah 

sarana pendukung produksi pertanian di 6 kecamatan.Selain itu, bendungan Sungai Batang Alai juga 
merupakan sumber air utama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Barabai. Setidaknya dibutuhkan 180 ribu 

liter air per jam, yang memenuhi kebutuhan 10 ribu keluarga di enam kecamatan tersebut. Dan jika tambang 
diteruskan, kawasan tersebut akan dilanda krisis air. 
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Aspek Penataan Ruang untuk Memitigasi Lingkungan 

 
Selama ini basis ruang dalam sistem penataan ruang wilayah lebih berbasis atas ruang atau wilayah 

administratif, padahal dalam konteks dan perspektif penataan ruang, ruang dimaknai juga dengan wilayah 
berdasarkan keterkaitan fungsional seperti wilayah yang berfungsi untuk kapasitas publik, wilayah yang 

berfungsi sebagai penyangga ekosistem (bio-region) seperti kawasan pesisir dengan spesies hutan bakaunya, 

kawasan hutan dengan kekayaan bio-diversity nya, kawasan DAS dan lain-lain. Oleh sebab itu, diperlukan 
koordinasi di level pemerintah baik secara vertikal maupun secara horizontal, koordinasi untuk penentuan 

pengawasan, pemanfaatan, dan upaya konservasi. Pada dasarnya, mekanisme penataan ruang juga harus 
memberi pedoman pada penataan ruang wilayah fungsional (DAS, hutan lindung, dan lain-lain). 

 
Sebagai satu kesatuan unit pengelolaan, maka komponen lingkungan alam seperti kawasan hutan, DAS, dan 

sebagainya harus dapat menampung kepentingan seluruh sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan. Untuk itu perlu dikembangkan pola tata ruang yang dapat menyerasikan tata 
guna lahan, air serta sumber daya lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis 

serta ditunjang oleh pola perkembangan kependudukan yang serasi.  Tata ruang perlu dikelola secara terpadu 
melalui pendekatan wilayah dengan tetap memperhatikan sifat lingkungan alam dan sosial sesuai dengan 

karakteristik lingkungan yang mendukungnya.  

 
Adapun tataguna lahan dikembangkan, khususnya pada kasus penambangan di kawasan hutan lindung di 

Kalimantan Selatan, dengan memberikan perhatian khusus pada pencegahan penggunaan lahan yang 
berlebihan terhadap penambangan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain bertentangan 

dengan ketentuan hukum, perubahan fungsi kawasan lindung untuk pertambangan dapat menimbulkan 
bencana ekologi yang serius di Kalimantan Selatan. Padahal kawasan-kawasan itu adalah kawasan yang kaya 

dengan keragaman ekologi, dihuni oleh masyarakat adat dan merupakan daerah penyangga kehidupan. 

Sebagian besar kawasan lindung dan koservasi itu adalah tempat hidup dari flora dan fauna endemik yang 
tidak terdapat didaerah lain. 

 
Pentingnya Advokasi Lingkungan 

 

Berbagai kebijakan politik lingkungan yang dijalankan masih tumpang tindih dan bersifat egosentrisme. 
Meskipun dinamika isu lingkungan telah memunculkan banyak Lembaga Swasaya Masyarakat (LSM) sebagai 

aktor penting, namun negara seharusnya bisa memainkan peranan yang besar. Sekuat apa pun gerakan sosial 
advokasi lingkungan tidak akan bisa mempengaruhi kebijakan lingkungan jika kelompok bisnis dan industri 

semakin kuat 'mengendalikan' negara. Masalah lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan 

hanya dapat diatur secara efektif dengan 'pemaksaan' yang dilakukan negara.  
 

Bila dilihat dari perspektif kehutanan, sesungguhnya PP No. 2 Tahun 2008 dikeluarkan ditengah kondisi kritis 
dunia kehutanan Indonesia yang mengalami deforestasi yang sangat serius, dimana setiap tahun hutan di 

Indonesia hilang sekitar 2,5 juta hektar sejak tahun 1996 akibat ditebangi atau rata-rata 7.000 hektar hutan 
Indonesia rusak perhari. Dari 124 juta hektar hutan Indonesia, 72 persen telah mengalami kerusakan, 

sedangkan wilayah eksplorasi bagi 13 perusahaan pertambangan yang telah diberi ijin pada tahap awal untuk 

melakukan penambangan di kawasan hutan lindung adalah lebih dari 925.000 hektar. Sony Keraf mantan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup RI bersuara lantang menentang, mengapa pilihan dijatuhkan pada sektor 

pertambangan. Kalau berpijak pada argumen bahwa konsesi ijin pertambangan telah diberikan sebelum UU 
No. 41 tahun 1999 dikeluarkan, sebenarnya bisa dipatahkan dengan kondisi force majeure karena kondisi 

hutan Indonesia sudah jauh berbeda sebelum konsesi itu diberikan. Anomali lingkungan yang mendatangkan 

bencana bagi Indonesia setiap tahun akibat penggundulan hutan seharusnya merupakan alasan yang kuat bagi 
Indonesia untuk menghentikan dan tidak melanjutkan penambangan di kawasan hutan lindung. (Malanuang, 

2004). 
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Seiring euforia demokrasi yang melanda tanah air, banyak alternatif advokasi politik yang bisa dipilih. Hal ini 

perlu dilakukan agar kekuatan advokasi lingkungan tidak terus-menerus berada di wilayah perifer. Juga 
untuk membuktikan bahwa gerakan lingkungan tidak hanya bergulir dalam tataran wacana, tetapi juga 

aplikasi praktis. Gerakan politik juga dapat membuka partisipasi yang lebih luas di kalangan masyarakat. 
Alternatif yang perlu dipikirkan adalah membentuk green party dalam kaitannya dengan gerakan green 
politics seperti yang populer di Jerman, Norwegia, Austria, Australia, Selandia Baru, dan Swedia. Selama 

beberapa tahun terakhir, keberadaan partai hijau bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro-
lingkungan. Di Jerman, Partai Hijau berhasil menggolkan penerapan pajak lingkungan (eco-tax system) 

terhadap konsumsi energi dalam rangka menekan penggunaan energi secara berlebihan (Santikajaya, 2006). 

Dalam penentuan pajak lingkungan, dapat dipertimbangkan bahwa lokasi yang memiliki posisi 
strategis akan memiliki nilai kompensasi sewa tanah yang besar; secara analog, jika lokasi tersebut 
berkait dengan sumber pencemar lingkungan, semakin besar daya pencemarannya, maka akan 
memberi pengaruh bahaya; pada serta memiliki nilai dampak sosial yang tinggi pula; sehingga bagi 
mereka yang tinggal di wilayah dimana nilai pencemarannya tinggi, akan menerima dampak yang 
besar. Untuk itu jika diberlakukan sistem nilai pajak pencemaran bagi lingkungan, maka bagi 
pencemar, akan dibebani dengan nilai pajak lingkungan yang tinggi pula. Pajak lingkungan akan 
diberlakukan sesuai dengan dengan gradasi jarak terhadap sumber pencemar (Koestoer, 2010). 
Pertimbangan tersebut juga dapat dipakai untuk menghitung besaran yang sesuai dalam 
menentukan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari 
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan seperti 
yang diundangkan pada PP No.2 tahun 2008. 

 

CATATAN PENUTUP 
 

Indonesia adalah negeri yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah dimana sebagian 
dari hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Selain kekayaan hutan, Indonesia memiliki 

kekayaan tambang dan mineral termasuk batubara. 

 
Penambangan batubara di Kalimantan saat ini sudah begitu memprihatinkan. Tak hanya hutan produksi yang 

habis digarap secara membabi buta, tetapi juga kawasan lindung dan lahan pertanian masyarakat tanpa 
sedikitpun menghiraukan kelestarian lingkungan. Begitu pula Kalimantan Selatan, propinsi yang memiliki 

hamparan Pegunungan Meratus yang sangat kaya batubara dan bahan tambang lainnya namun secara ironis 
over-exploitation terhadap tambang tersebut banyak dilakukan pada kawasan hutan lindung. Dari sembilan 

kabupaten tersebut tujuh di antaranya sudah mengeluarkan ratusan izin pertambangan batubara dan bijih 

besi. Akibatnya daerah pegunungan Meratus pun mengalami kerusakan lingkungan yang amat parah. 
 

Pertambangan tidak bisa di pungkiri selalu menimbulkan dampak negatif bagi kawasan yang ditambang dan 
lingkungan di dalam DAS. DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur utamanya terdiri dari sumber 

daya alam vegetasi, tanah dan air serta sumber daya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumber daya alam. 

Lebih jauh lagi, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan lebih parah jika pertambangan berada di 
kawasan hutan lindung. Penambangan di wilayah kabupaten Balangan akan mengalami kehilangan luasan 

sekitar 75% dari total fungsi kawasan semula. Kawasan Hutan Lindung tersebut merupakan tempat mata air 
bagi DAS Pitap yang melewati beberapa kabupaten seperti Balangan dan Hulu Sungai Utara. 

 
Seringkali peraturan perundangan masih bersifat ambiguitas. Contoh yang jelas adalah dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 2 tahun 2008 merupakan contoh dimana 

dalam PP ini, negara memberikan kesempatan luas kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk 
melakukan kegiatan tambang di kawasan hutan lindung. 
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Sebagai satu kesatuan unit pengelolaan maka komponen lingkungan alam seperti kawasan hutan, DAS, dan 

sebagainya harus dapat menampung kepentingan seluruh sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan 
yang berwawasan lingkungan. Untuk itu perlu dikembangkan pola tata ruang yang dapat menyerasikan tata 

guna lahan, air serta sumber daya lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis 
serta ditunjang oleh pola perkembangan kependudukan yang serasi.  Tata ruang perlu dikelola secara terpadu 

melalui pendekatan wilayah dengan tetap memperhatikan sifat lingkungan alam dan sosial sesuai dengan 

karakteristik lingkungan yang mendukungnya.  
 

ALTERNATIF ARAHAN 
 

Pemerintah dapat membuat suatu komitmen yang serius untuk melakukan pembangunan 
berkelanjutan yang tidak hanya dipakai sebagai “slogan” semata namun juga diperlukan upaya 
konkrit untuk mewujudkannya melalui  revisi PP No.1 tahun 2004 dan PP No.2 tahun 2008 agar 
peraturan perundangan tersebut lebih memihak kepada pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga 
kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat terwujud dalam keseimbangan dan keserasian yang 
dinamis dengan perkembangan kependudukan dan upaya pembangunan nasional untuk 
menjamin pembangunan yang berkelanjutan. 
Departemen-departemen atau lembaga terkait hendaknya duduk bersama-sama dalam melakukan perbaikan 

dan keterpaduan penataan ruang wilayah fungsional pada kawasan hutan lindung dan DAS sangat penting 

dilakukan untuk memastikan kedua ekosistem dapat saling mendukung dalam upaya pemanfaatannya serta 
dapat memitigasi dampak lingkungan akibat penambangan pada kawasan hutan lindung.  

Pemerintah perlu mempertimbangkan Teori Lokasi Ekonomi Lingkungan dalam menentukan sistem nilai pajak 
pencemaran bagi lingkungan termasuk dalam hal ini menggunakannya sebagai dasar untuk mereview dan 

merevisi PP No.2 tahun 2008. 
Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif advokasi lingkungan seperti pembentukan green party untuk 

membawa perubahan signifikan dalam kebijakan yang pro-lingkungan. 
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RINGKASAN 

2nd REGIONAL WORKSHOP OF 

ASEAN COOPERATION PROJECT ON UTILIZATION OF SPACE BASED 

TECHNOLOGIES FOR DISASTER MANAGEMENT 

26- 27 Juni, Bogor, Indonesia 

oleh: Anindita Diah Kusumawardhani, BIG 

Pendahuluan 

2nd Regional Workshop of ASEAN Coooperation Project on Utilization of Space Based 

Technologies for Disaster Risk Management diselenggarakan atas kerjasama ADRC, GIC-AIT, 

JAIF dan LAPAN. Workshop ini bertujuan untuk melaporkan seluruh aktifitas ASEAN 

Cooperation Project on Utilization of Satellite Images for Disaster Risk Management. Dalam 

kesempatan ini para delegasi dari negara-negara anggota yang terdiri dari Brunei Darussalam, 

Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam dan Indonesia akan menyampaikan kegiatan-

kegaiatn yang telah mereka lakukan. Tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi 

berbasis satelit untuk penanggulangan bencana adalah bagaimana menyediakan informasi untuk 

masyarakat secara cepat dan akurat. 

 

ASEAN Regional Mechanism for Disaster Management 

 Perjanjian ASEAN dalam managemen penanganan bencana bertujuan untuk menyamakan 

persepsi anggota ASEAN dalam menangani bencana. Kegiatan ini juga bertujuan untuk 

mengurangi kerugian akibat bencana di negara-negara ASEAN. 

 AHA center merupakan bagian dari AADMER 

 Peran AHA Center dalam penanggulangan bencana terbagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan 

(manajemen aset dan kapasitas), monitoring (manajemenpendekatan informasi mengenai 

risiko bencana) dan respon (mobilisasi aset dan kapasitas yang ada untuk penanggulangan 

bencana)   

 

Laporan Kegiatan Negara-negara Anggota 

 Brunei Darussalam : Brunei melakukan kegiatan penanggulangan bencana di sungai Tutong 

dengan menyusun peta rawan banjir. Metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan 

data citra satelit dan survei lapangan. Citra satelit yang digunakan adalah SPOT 5 dengan 

bantuan DEM dari data LIDAR. Yang menjadi hambatan kegiatan ini adalah tidak 

tersedianya data hidrologis sungai Tutong.   

 Kamboja : Banjir menjadi salah satu bencana yang sering melanda Kamboja terutama di 

sekitar daerah aliran Sungai Mekong. Selain banjir, bencana yang sering terjadi di Kamboja 

adalah kekeringan dan angin puting beliung. Data citra satelit telah digunakan dalam 

penanggulangan bencana di Kamboja diantaranya untuk observasi banjir bandang di kota 

Poipet dan provinsi Takeo. 

 Laos : Laos telah menggunakan data citra satelit untuk memonitor bencaa kekeringan dan 

banjir. Selain itu Laos juga telah mempelajari modeling banjir dan manajemen risikonya. 

Pelatihan/Seminar 
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 Myanmar : Bencana yang menjadi sorotan utama di Myanmar adalah badai tropis, banjir 

tahunan, tsunami dan gempa bumi. Citra satelit untuk manajemen bencana telah dipakai di 

Myanmar diantaranya oleh Departemen of Meteorology and Hydrology dalam membuat 

prakiraan cuaca serta observasi risiko bencana seismik. 

 Indonesia : LAPAN telah mengadakan berbagai seminar dan pelatihan dalam rangka 

pemanfaatan data penginderaan jauh untuk manajemen bencana. LAPAN juga telah 

menerapkan teknologi penginderaan jauh dalam membuat peta potensi banjir, rating bahaya 

kebakaran, monitoring titik api di Indonesia dan respon terhadap tanggap bencana, 

 Thailand : GISTDA telah membantu penyediaan data penginderaan jauh dan citra satelit untuk 

memonitoring banjir di Thailand. Penyediaan data citra satelit diusahakan tersedia setiap hari 

sebanyak yang dimungkinkan. Peta banjir yang diperlukan dapat dihasilkan dalam waktu 

kurang lebih 4 jam setelah kejadian. 

 Vietnam : Vietnam dibantu oleh Sentinel Asia mengaplikasikan data citra satelih untuk 

memonitor banjir dengan menggunakan radar. Selain itu citra satelit juga digunakan untuk 

mengobservasi angin puting beliung. 

 

Pengenalan Sentinel Asia 

 Sentinel Asia adalah sebuah wadah kerjasama internasional untuk mendukung managemen 

kebencanaan di Asia Pasifik dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan GIS.  

 Sentinel Asia terdiri dari 84 organisasi dari 25 negara. 

 Kegiatan utama Sentinel Asia adalah melakukan observasi darurat saat terjadi bencana di negara

-negara anggota. Sentinel Asia menyediakan data penginderaan jauh dalam upaya merespon 

bencana.   

 Saat terjadi bencana Sentinel Asia merespon permintaan data negara anggota yang terkena 

bencana. 

 data-data dari Sentinel Asia dapat diakses melalui situs https://sentinel.tksc.jaxa.jp  

 

Penutup 

Penanggulangan bencana merupakan bidang yang multidisiplin sehingga diperlukan orang-orang dari 

berbagai disiplin ilmu untuk menanganinya. Dengan memanfaatkan data penginderaan jauh negara-

negara ASEAN dapat melakukan banyak hal untuk membantu manajemen bencana. Aplikasi 

berdasarkan web diperlukan dalam usaha penyediaan dan pertukaran data. Selain itu pembangunan 

pusat pelatihan untuk penanggulangan bencana berbasis penginderaan jauh juga perlu dibuat. 

▼ Foto 1. Seluruh delegasi berfoto bersama. 
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Ringkasan The 4th UNGEGN Training Course on Toponymi 

Jogjakarta, 17 - 21 September 2012 

Oleh: Anindita Diah Kusumawardhani, BIG 

 

Pendahuluan 

Pelatihan Toponimi Internasional ini merupakan hasil kerjasama antara UNGEGN (United Nation 

Group of Experts on Geographical Names) dengan BIG (Badan Informasi Geospasial). Pelatihan ini 

merupakan yang keempat kalinya didakan di Indonesia. Pelatihan diikuti oleh peserta dari berbagai 

negara. Peserta dari Indonesia berasal dari BIG, Kemendagri dan BAPEDA berbagai provinsi di 

Indonesia. Sedangkan peserta asing yang mengikuti pelatihan berasal dari Malaysia, Filipina, Oman 

dan Srilangka. Pelatihan dibagi menjadi 6 sesi yang diisi oleh para pemateri yang berasal dari 

UNGEGN dan BIG. Dalam pelatihan ini juga diadakan survei lapangan untuk pengumpulan nama 

geografi. Pelatihan dibagi menjadi 6 sesi, termasuk didalamnya survei lapangan untuk pengumpulan 

nama-nama geografi. 

 

Senin, 17 September 2012 

Sesi 1 

Dalam sesi ini disampaikan mengenai Standardisasi Nama-nama Geografi Sebagai Bagian dari 

Struktur Data Geospasial serta Terminologi, Penamaan dan Fungsi Nama. Standardisasi diperlukan 

untuk mencegah adanya duplikasi nama, perekaman nama yang kurang baik, aplikasi yang 

membingungkan dan kurang mudahnya aksesibilitas data. Standardisasi nama-nama geografis 

memberikan keuntungan dari aspek teknis (pemetaan, atlas dan SIG), tradisi maupun sosial 

ekonomi. Dalam topinimi dikenal istilah homonim yaitu kesamaan nama tempat maka dalam sesi ini 

disampaikan juga tata cara penamaan geografi. Untuk pemberian nama suatu tempat dapat 

dilakukan dengan mengambil nama arah (North Sea), jenis tanah atau karakteristik vegetasi (Red 

River), nama suatu peristiwa (Jayakarta), nama yang diambil dari nama tempat lain (Batavia), nama 

orang (Peg. Schwaner), nama religius (St. Louis) atau penanda daerah jajahan (New Holland).  

 

Sesi 2 

Dalam sesi ini disampaikan mengenai peran nama-nama geografi di Jerman dan penjelasan 

mengenai Webcourse yang diselenggarakan oleh International Cartographic Association (ICA). 

Nama-nama geografi menjadi bagian yang sangat penting di Jerman. Nama-nama geografi 

dikerjakan oleh BKG terutama untuk peta skala medium dan skala besar. Perbedaan penggunaan 

bahasa menjadi permasalahan tersendiri untuk penamaan geografi di Jerman. Selain bahasa resmi 

yang digunakan yaitu bahasa Jerman, mayoritas penduduk Jerman menggunakan bahasa lain seperti 

bahasa sorbia. Untuk mengatasi masalah ini nama-nama geografi ditampilkan dalam 2 bahasa yaitu 

bahasa Jerman dan bahasa Sorbia. Pemerintah Jerman juga telah membuat gazetir nasional untuk 

menyimpan basisdata nama-nama geografis. Untuk memfasilitasi masyarakat umum yang berminat 

mempelajari nama-nama geografi, International Cartographic Associaton (ICA) membuat 

Webcourse yang menyediakan modul-modul untuk mempelajaro toponimi. Webcourse ini tersedia 

di situs http://lazarus.elte.hu/~guszlev/toponymy/.  
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Webcourse ini menyediakan 16 modul pelatihan yang terdiri dari :  

 Pengantar Toponimi 

 Proses Penamaan  

 Fungsi Nama-nama Geografi 

 Badan Nasional yang mengurus penamaan geografi,  

 Survei Lapangan 

 Sistem Referensi 

 prosesing dan standardisasi 

 Areal dengan berbagai bahasa 

 Bahasa 

 Sistem Penulisan 

 Sisten Transformasi 

 Peran UN 

 Exonim 

 Petunjuk Tompinimi untuk Pemetaan 

 Peletakan Nama dalam Peta   

  

 

Selasa, 18 September 2012 

Sesi 3 

Sesi ini membahas mengenai basisdata nama-nama geografi yang disusun oleh divisi statistik UN dan 

United Nation Group of Expert on Geographical Names UN-GEGN. Penyusunan basisdata ini 

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai nama geografi di seluruh dunia. Masukan data 

informasi didapatkan dari UN Terminology and Reference Section, UN Cartographic Section dan UN 

Geographic Information Working Group (UNGIWG). Pengguna dapat mengakses nama-nama negara 

(dari 193 anggota UN), Ibukota negara, dan nama kota-kota dengan penduduk lebih dari 100.000 

orang melalui situs resmi UN. Situs ini juga menyediakan file audio untuk pengucapan nama-nama 

geografi.    

 

Sesi 4 

Sesi ini berisi persiapan survei lapangan. Tujuan dari survei lapangan toponimi adalah untuk 

mengidentifikasi kenampakan-kenampakan lokal dari masyarakat sekitar lewat percakapan sehari-

hari, mendata nama-nama yang sudah ada di lokasi survei dan melakukan mengecekan apakah nama-

nama yang telah tertera di peta masih digunakan. Yang perlu dipersiapan sebelum melakukan survei 

lapangan adalah penyediaan data sekunder seperti peta-peta dan foto udara lokasi survei. Berdasarkan 

peta yang tersedia dibuat daftar nama-nama yang sudah ada dan daftar nama-nama yang akan 

diperiksa. Formulir survei lapangan juga harus dipersiapkan. Para surveyor diharapkan sudah 

memahami formulir survei lapangan tersebut. Alat-alat yang perlu disiapkan untuk survei lapangan 

adalah GPS, kamera dan alat perekam. Menemukan informan yang tepat adalah hal yang penting 

dalam survei lapangan.  

 

Untuk mengidentifikasi nama-nama geografi di Indonesia dibutuhkan informasi dasar mengenai 

situasi bahasa di Indonesia. Tahap penamaan meliputi: 

 Pengumpulan informasi dasar mengenai sejarah, bahasa dan kebudayaan di komunitas lokal 
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 Survei lapangan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan nama-nama geografi yang 

digunakan oleh masyarakat setempat 

 Membuat catatan akurat mengenai nama tempat beserta ejaan dan pengucapannya dalam bahasa 

lokal 

 Menginvestigasi asal dari nama-nama geografi  

 

Pemberian nama-nama geografi harus mengikuti prinsip-prinsip yaitu:  

 Menggunakan huruf latin,  

 Memutuskan penggunaan satu nama untk setiap objek geografis,  

 Menggunakan nama lokal,  

 Mengikuti nama yang terdaftar di pemerintahan,  

 Menghargai etnik, agama, ras dan kelas sosial yang ada 

 Tidak memberikan nama berdasarkan orang-orang yang masih hidup 

 Pembatasan maksimal 3 kata untuk setiap nama 

 

Rabu, 19 September 2012 

Survei Lapangan Toponimi 

Survei lapangan dilakukan di dua lokasi yaitu Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Prambanan. 

Untuk survei lapangan para peserta pelatihan dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok-kelompok ini 

kemudian ditugaskan untuk mengumpulkan nama-nama geografi di dusun-dusun yang telah 

ditentukan. Nama-nama yang dikumpulkan dalam survei lapangan ini diantaranya adalah nama 

wilayah administrasi (kecamatan, kelurahan/ desa, dusun), tempat umum (sekolah, tempat ibadah, dll), 

objek geografi (gunung, pegunungan, bukit, dll), objek hidrologis (sungai, jembatan, danau, dll). 

Survei lapangan dimulai dengan pengarahan di kantor Kecamatan. Setelah itu tiap-tiap tim didampingi 

oleh staf dari kecamatan. Pengumpulan informasi mengenai nama-nama geografi dilakukan dengan 

cara wawancara dengan penduduk sekitar.  

 

Kendala-kendala yang ditemui dalah survei lapangan diantaranya adalah bahasa daerah yang 

digunakan informan kadang tidak dimengerti oleh surveyor. Untuk itu perlu adanya pendamping yang 

mengetahui bahasa daerah di lokasi survei. Selain itu informan yng tidak tepat juga menjadi salah satu 

kendala dalam pengumpulan data toponimi. 

 

Kamis, 20 September 2012 

Sesi 5 

Sesi ke 5 membahas mengenai prosesing data hasil survei lapangan. Data-data lapangan yang 

didapatkan kemudian diproses dan disusun basisdatanya. Penyusunan basisdata hasil survei lapangan 

menggunakan perangkat lunak microsoft access. Sebelum neyusun basisdata hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah menentukan tujuan basisdata yang akan dibuat, menentukan tabel-tabel yang 

diperlukan dalam basisdata, menentukan kolom-kolom dalam tabel, mengidentifikasi tabel yang 

menjadi kunci utama dalam basisdata, menentukan hubungan antar tabel. Titik koordinat dari objek-

objek yang dimasukan ke dalam basisdata kemudian dibuka di perangkat lunak Arc.GIS atau Quantum 

GIS. Sebaran titik tersebut dikonvert ke dalam format KML agar dapat dibuka di Google Earth.  
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  NAME FORM  

 Record No. ……………………… (Use Roman Alphabet)   Feature type …………………….. 
  
 GPS data ………………………………. 

B. FIELD 

  
  

1. 

  
a. 

  
Name used by local government : ……………………………………………………………… 

      Oral (pronounced) : ……………………………………………………………… 

    b. Original language of name : ……………………………………………………………… 

    c. Meaning (if known) : ……………………………………………………………… 

  2. a. Any other name now used locally? 

      1. …………………………………....    2. ………………..………………… 

      Written : ……………………………………………………………… 

      Oral (pronounced) : ……………………………………………………………… 

    b. Original language of name : ……………………………………………………………… 

    c. Meaning (if known) : ……………………………………………………………… 

  3.  What is the meaning of the name which has literal relation with the feature (yes / no) 

    If yes, clarify ………………………………………………………………..…………………………. 

  4. Name used previously (if any)  ………………………………………………………………………… 

    a. ……………………………………………………………………….  Year of use  …………… 

    b. ……………………………………………………………………….  Year of use  …………… 

  5. If feature is kampung/dusun, in which desa / town ? ……………………………………………… 

  7. Historical name (if any) : …………………………………………………………………………………………………………… 

  8. Field remarks : ……………………………………………………………………………………… 

  9. Informant : 1. ………………………………………………  2.  …………………………………….. 

Berikut ini tabel survei lapangan yang digunakan.  

Jumat, 201 September 2012 

Sesi 6 

Sesi ini merupakan penutup dari training toponimi internasional. Dalam sesi terakhir ini dibahas 

mengenai melestarikan warisan budaya lewat nama, aspek sejarak dari nama-nama tempat di 

Yogyakarta serta sejarah nama tempat. Nama-nama geografi memberikan informasi mengenai 

kebudayaan pada masa lalu di suatu tempat. Nama-nama geografi juga mampu memberikan bukti-

bukti mengenai perjalanan migrasi manusia. Yogyakarta dipilih menjadi lokasi pelatihan toponimi 

karena memiliki sejarah budaya yang kaya. Berdasarkan sejarah, Yogyakarta merupakan ibu kota 

kerajaan Mataram. Catatan sejarah mengenai kerajaan Mataram dapat dijumpai dalam nama-nama 

kabupaten di Yogyakarta diantaranya Mentaok, Pati, Pajang, Grobogan, Prambanan, Taji, Sesela, 

Lawiyan, Manahan, Kota Gede, Karta dan Plered.    

Volume 10 / No. 3 / Desember 2012 19 



Sumber Energi Terbarukan 

Hario Wicaksono, S.Si., MM 

Alumni Departemen Geografi FMIPA UI Angkatan 2001 

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan. 
Dilihat dari aspek waktu, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dipulihkan kapasitasnya oleh 
alam dalam waktu relatif singkat. Pada hakekatnya energi terbarukan berasal dari tiga sumber utama energi, yaitu 
radiasi energi surya, panas bumi, dan gravitasi.  

Beberapa teknologi pembangkitan energi dari sumber energi terbarukan adalah sebagai berikut : 

Panas Bumi 

Panas bumi dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung antara 
lain sebagai pengering hasil pertanian, sterilisasi media tanam jamur, pemandian air panas, dsb. Sedangkan untuk 
pemanfaatan tidak langsung, uap panas bumi dikonversi menjadi listrik. Sistem pembangkit listrik tenaga panas 
bumi, memanfaatkan uap air bertekanan tinggi yang bersumber dari reservoir bawah tanah yang dipanaskan oleh 
magma di perut bumi di sekitar reservoir tersebut. Uap air bertekanan tersebut diarahkan ke turbin uap dan 
memutar generator untuk membangkitkan listrik. 

 

Aliran dan Terjunan Air 

Aliran dan terjunan air adalah energi dalam bentuk energi potensial dan kinetik air dapat diubah menjadi 
energi mekanik poros yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi energi listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA) secara garis besar dapat digolongkan sebagai PLTA run-off river dan PLTA bendungan. PLTA run-off river 
harus dioperasikan terus-menerus sepanjang pembangkit siap untuk memanfaatkan tenaga air yang tersedia. 
Sedangkan PLTA bendungan dapat diatur operasinya berdasarkan kebutuhan. Salah satu PLTA run-off river yang 
popular adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Tinggi terjun air diperoleh dengan mengalihkan 
sebagian aliran air sungai ke salah satu sisi sungai dan menjatuhkannya lagi ke sungai yang sama pada suatu 
tempat dimana head yang diperlukan sudah diperoleh.   

 

Bioenergi 

Bioenergi adalah sumber energi yang berasal dari material makhluk hidup yang diproses menjadi biomassa 
sebagai bahan bakar padat, bahan bakar nabati sebagai bahan bakar cair dan gas. 

Biomassa yang sudah digunakan ribuan tahun lalu adalah kayu, terutama untuk kegiatan memasak. Kayu 
dapat juga langsung dibakar dalam boiler untuk menghasilkan uap. Dalam sistem pembangkit listrik, energi uap 
akan menggerakkan turbin untuk memutar generator listrik. Beberapa sistem pembangkit berbahan bakar 
batubara juga menggunakan biomassa sebagai sumber energi tambahan (co-firing). Di industri kayu dan kertas, 
serpihan kayu langsung dimasukkan ke boiler untuk menghasilkan uap untuk proses produksi. 

Biogas juga dapat dihasilkan dari biomassa untuk membangkitkan listrik. Sistem gasifikasi pada temperature 
tinggi mengubah biomassa menjadi bahan bakar gas. Gas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar pada 
motor atau turbin gas. 

Bahan bakar nabati (bio-fuel) adalah bahan bakar yang diproduksi dari sumber-sumber hayati, yaitu biodiesel, 
bioetanol, dan minyak nabati murni (pure plant oil). 

Opini 
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Biodiesel dimaksudkan sebagai pengganti minyak solar (automotive diesel oil) dan minyak diesel industri 
(industrial diesel oil). Biodiesel umumnya diproduksi dengan spesifikasi untuk menyamai spesifikasi minyak 
solar sehingga dapat digunakan secara murni atau dicampur dengan minyak solar. 

Bioetanol digunakan sebagai bahan bakar kendaraan mesin bensin, terutama dalam bentuk gasohol, yakni 
campuran etanol kering/absolut dan bensin. 

Minyak nabati murni dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah dan minyak bakar 
(marine fuel oil). Minyak nabati murni yang digunakan untuk menggantikan minyak tanah disebut dengan 
biokerosine. Disamping itu, minyak nabati murni juga dapat digunakan untuk substitusi minyak solar pada 
mesin diesel stationer, misalnya pembangkit listrik. 

 

Sinar Matahari (Solar Energi) 

Sinar matahari dimanfaatkan dengan dua kategori, yaitu active solar dan passive solar. Dalam kategori active 
solar, energi surya dikonversi langsung dan bentuk aplikasinya dibagi menjadi dua jenis, yaitu solar thermal untuk 
aplikasi pemanasan dan solar photovoltaic untuk pembangkitan listrik. Sedangkan pada kategori passive solar, 
aplikasinya cenderung pada perancangan bangunan yang memanfaatkan energi matahari untuk penerangan dan 
ventilasi bangunan. 

 

Energi Bayu 

Energi bayu atau energi angin adalah energi kinetik dari udara yang bergerak dan dapat dikonversi oleh turbin 
atau kincir angin menjadi energi mekanik untuk menggerakkan generator listrik atau digunakan langsung 
menggerakkan mesin, seperti pompa air, gilingan padi, dsb. Energi angin sudah digunakan oleh manusia sejak 
ratusan tahun lalu, seperti untuk perahu layar, pompa drainase air, penggilingan gandum atau padi.  

 

Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut 

Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut (samudera) adalah sumber energi di perairan laut berupa energi 
pasang surut, energi gelombang, energi arus laut, dan energi perbedaan suhu lapisan laut. 

 

Teknologi pemanfaatan energi tersebut masih terus berkembang, beberapa teknologi sudah dicoba di 
Indonesia dan sudah masuk pada tahap komersialisasi. Potensi energi baru terbarukan yang besar di Indonesia 
selama ini telah dikembangkan oleh berbagai pihak penelitian dan perguruan tinggi, serta sektor swasta baik dalam 
bentuk penelitian, program percontohan maupun komersialisasi. 
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Sumber Energi Terbarukan Keuntungan Ekologis 

Panas Bumi berdirinya pembangkit panas bumi tidak akan mempengaruhi 

persediaan air tanah di daerah tersebut karena sisa buangan air 

disuntikkan ke bumi dengan kedalaman yang jauh dari lapisan 

aliran air tanah. Limbah yang dihasilkan juga hanya berupa air 

Aliran dan Terjunan Air Di beberapa Desa yang telah membangun PLTMH biasanya 

membuat Hukum Adat untuk menjaga kelestarian hutan yang 

diperkuat dengan Perdes perlindungan hutan sebagai kawasan 

penyangga air. Juga berarti menjaga fungsi hutan dalam 

menyediakan sumber daya air, energi, penyedia oksigen, 

Bioenergi Kelebihan bioenergi adalah bersifat ramah lingkungan, dapat 

terurai, mampu mengeliminasi efek rumah kaca, dan 

kontinuitas bahan bakunya terjamin. Bioenergi dapat diperoleh 

dengan cara yang cukup sederhana, yaitu melalui budidaya 

Sinar Matahari Setiap watt energi yang dihasilkan dari matahari berarti kita 

telah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, dan dengan 

demikian kita benar-benar telah mengurangi dampak 

perubahan iklim. Penelitian terbaru melaporkan bahwa rata-

rata sistem rumah surya mampu mengurangi 18 ton emisi gas 

rumah kaca di lingkungan setiap tahunnya. Energi surya juga 

tidak memancarkan oksida nitrogen atau sulfur dioksida yang 

berarti tidak menyebabkan hujan asam atau kabut asap 

Energi Angin Energi angin tidak akan melanjutkan pencemaran seperti bahan 

bakar fosil selama ini. Misalnya, turbin angin tunggal 1-MW 

dapat menghemat sekitar 2.000 ton karbon dioksida dalam satu 

tahun. 

Energi Gelombang Energi ini lebih ramah Iingkungan, tidak menimbulkan polusi 

suara, emisi CO2, maupun polusi visual dan sekaligus mampu 

memberikan ruang kepada kehidupan laut untuk membentuk 

koloni terumbu karang di sepanjang jangkar yang ditanam di 

 Keuntungan Ekologis Sumber Energi Terbarukan 
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Reducing GHG Emission: Challenges and Opportunities in Landfill Gas Capture 

and Utilisation in Indonesia 

Ujang Solihin Sidik 

Development Programme Officer 

Assistant Deputy for Solid Waste Management, Deputy for Hazardous Substances, Hazardous Waste, and Solid 

Waste Management, Ministry of the Environment  

Republic of Indonesia 

The Background 
Indonesia is the world’s largest archipelagic state located in southern hemisphere that having 
more than 17,000 islands. Based on 2010 national census data released by National Agency of 
Statistics (2012), population of Indonesia was recorded as 237,641,326 inhabitants. The 
country has 33 provinces that consist of 399 regencies and 98 cities, so there are 497 local 
government units in Indonesia (Ministry of Home Affairs, 2009). 
 
Due to its condition and geographic position, Indonesia is very vulnerable to impact of climate 
change. In addition, as one of emerging country in Asia, rapid development and 
industrialisation since last 40 years has been contributing to green house gas (GHG) emission 
significantly. Consequently, Indonesia has prominent role and responsibility in the region to 
involve in global initiative for mitigating climate change. To materialise the commitment on 
climate change mitigation as well as to follow up the conferences of parties of United Nations 
Frameworks Convention on Climate Change or COP 13 in Bali, COP 15 in Copenhagen, and COP 
16 in Cancun as well as G-20 Commitments in Pittsburgh, Indonesia has declared a 
commitment to reduce 26% GHG emission using self-efforts and 41% GHG emission using 
international assistances by 2020. 
 
GHG Emission of Indonesia 
According to Indonesia GHG Inventory 2000 data, net emission of GHG Indonesia in 2000 is 
1,38 Giga ton CO2 equivalent (GtCO2e) and will increase become 2,95 GtCO2e in 2020. There 
are six key sources of GHG emission in Indonesia namely: peat, energy, forestry, waste, 
agriculture, and industry. Waste sector ranked the fourth biggest emission contributor among 
all sectors that accounted 11%. However, if land use change and forestry (LUCF) and peat are 
excluded from the sector, waste contributes 28,3% of GHG emission and holds the second 
biggest emitter after energy sector. 
 
It is very clear that waste management has an important role in GHG mitigation in Indonesia. 
Application of good waste management, especially in municipal solid waste (MSW), can 
significantly reduce GHG emission since the second most aggregate GHG emission of waste 
sector comes from MSW (12%) compared to industrial waste and domestic waste water (1%); 
and incineration (2%) excluding ‘other’ sources that accounted 85% (UNFCC Data Interface). 
Although in case of CH4 emission, MSW has much less contribution (12%) compared to waste 
water (87%). However, since waste water comes dominantly from households’ discharge that 
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is categorised as non-point source which has high uncertainty, high irregularity and more 
difficult to manage in Indonesia point of view; CH4 emission from landfill and composting is 
more easy to mitigate than waste water because it is a point source activities and easy to 
identify the institution who responsible for. 
 
National Action Plan for GHG Reduction 
In order to achieve 26% (with national efforts) and 41% (with international supports) GHG 
emission reduction by 2020, Indonesia has developed national action plan for GHG emission 
reduction, it is called Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) that 
formalised by Presidential Regulation No. 61 Year 2011. RAN GRK basically sets target of GHG 
reduction for each sector and formulises policy direction, strategy and action plan to achieve the 
target. RAN GRK for waste sector in particular, sets to reduce GHG emission as amount of 0.048 
GtCO2e for 26% target plan and 0.078 GtCO2e for 41% target plan. 
 
The main policy for reducing GHG of waste sector is to improve MSW and waste water 
management systems with the following strategies: 
 Improvement of institutional capacity and regulation at local level. 
 Improvement of urban waste water management systems. 
 Minimisation of MSW generation through 3Rs (reduce, reuse and recycle) activities. 
 Improvement of MSW handling at final disposal. 
 Improvement of final disposal. 
 Utilisation of waste as source of clean energy. 
 
Referred to RAN GRK mentioned above, Indonesia has put a right policy direction to mitigate 
climate change from waste sector by putting methane capture and utilisation for clean energy as 
major strategy. Furthermore, it is a great opportunity for all stakeholders who deal with 
methane capture and utilisation issues, especially to implement landfill gas programmes or 
projects in Indonesia.  
 
The Potency of Landfill Gas 
Indonesia consist of 497 regencies/cities that assume each regency/city has own final disposal, 
so there will be 497 final disposals throughout the country. However, based on clean and green 
city programme conducted by Ministry of the Environment, it is called Program Adipura; there 
are 381 regencies/cities that monitored regularly the performance of their urban environment 
management systems, including their final disposal. The recent data shows that 99% of the final 
disposal is categorised as open dumping systems or unmanaged final disposals according to 
UNFCC final disposal classification. The rest is considerably classified as controlled landfill, a 
transition systems between open dumping and sanitary landfill. 
 
The potency of landfill gas in Indonesia had been studied by the World Bank (WB) in 2005 
(Kardono and Wahyu Purwanta, 2007). WB estimated landfill gas potential emission and 
electricity generation in 17 big cities as shown on Table 1. There are 5 cities to be considered as 
highest potential landfill gas utilisation for electricity generation namely Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Medan, and Palembang. 
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 Table 1. Estimation of landfill gas potential in big cities in Indonesia 

Another study was conducted by Kardono and Wahyu Purwanta (2007) showed that 
estimation of landfill gas emission from final disposals in Western Java is about 535.7 
thousand to 3.4 million m3/day in 5 years actively generation of landfill gas. The study also 
measured landfill gas estimation in several locations as shown on Table 2. 
 
According to National Commission for Clean Development Mechanism (CDM), there are several 
existing landfill gas project under CDM scheme including: Suwung Landfill in Bali by Navigat 
Organic Energy Indonesia, Batulayang Pontianak Landfill Capture, Flaring, and Electricity 
Project in West Kalimantan by Gikoko Kogyo Indonesia, Palembang Landfill Flaring Project in 
South Sumatera by Gikoko Kogyo Indonesia, Sumurbatu Bekasi Landfill Flaring Project in West 
Java by City of Bekasi and Gikoko Kogyo Indonesia, and Tamangappa Makassar Landfill Flaring 
Project in South Sulawesi by City of Makassar and Gikoko Kogyo Indonesia. Unfortunately, all 
projects are likely discontinued since the CDM schemes that they were proposed remain 
unclear and consequently, infrastructure investment project for GHG capture and flaring are 
unused. 
 
Fortunately, Indonesia still has ongoing project of landfill gas capture and utilisation located at 
Bantargebang Integrated Waste Treatment Facility in Bekasi that belongs to Capitol City of 
Jakarta. This facility is managed by a business consortium between Godang Tua Jaya and 
Navigat Organic Energy Indonesia for 20 years project period. One of business plan of this 
facility is capturing methane gas and converting into electricity which is expecting to generate 
25 MW power by 2023.  
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 Table 2. Landfill gas measurement in several locations in Indonesia 

Source: Kardono and Wahyu Purwanta 2007 

Nevertheless, the implementation of landfill gas in Indonesia is likely a hard issue because we 
are facing some big challenges that must be encountered. Here some challenges that could 
become barriers for developing landfill gas project as follows: 
High investment cost, low payback period. 
There is no incentive and clear funding mechanism provided by government especially in 

investment and tender mechanism. 
Lack of knowledge and awareness of stakeholders concerning landfill gas issue. 
Low of capacity and competency of domestic industry sector in the area. 
Community opposition concerning environmental impacts of landfill projects. 
 
Best Practice from Local Initiative 

We are very optimistic since we found that our local initiative has proven us that they 
succeeded to change the barriers into opportunities in landfill gas project implementation. 
Kendari Municipality as capitol city of South East Sulawesi through Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan (cleansing and park agency) has completely succeeded capturing and utilising 
landfill gas by optimising their local capacity including local resource and budget as well as a 
simple yet proven technology which they can handle easily. 

In fact, landfill gas project at Puuwatu Landfill of Kendari City has been implementing GHG 
emission reduction by conducting three mitigation activities including landfill gas for flaring, 
landfill gas for cooking, and landfill gas for lighting. Although they have never conducted a 
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study to estimate landfill gas potential of Puuwatu Landfill which has 13 hectares in area and 
has been operating for about 17 years; they have been demonstrated successfully capturing and 
using methane gas that generated from landfill. They built a simple and easy to handle landfill 
gas capture facility. From this facility they then distribute the gas using piping systems to three 
type of gas utilisation namely flaring facility, stove and discharging facility for cooking, and a 7 
kV modified-generator set for converting gas into electricity. The electricity is used to light area 
of landfill and several buildings located at landfill area such office, composting hall, and multi-
function facility.  

The most interesting part of this project is they distribute the gas to communities who work at 
landfill and live at landfill surrounding area with free of charge for cooking at their homes. They 
distribute the gas are not using piping systems instead of using used tire tube with no any 
leakages as ‘gas container’. Local people could bring their own ‘gas container’ and collect the gas 
from discharging gas facility and then bring and connect the gas container to their stove at 
home. It is actually awesome.  
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KECENDERUNGAN PERKOTAAN DI INDONESIA- SEBUAH PENDEKATAN 

PERKOTAAN GLOBAL 

Dedy Fitriawan 

Pasca Sarjana Program Studi  Geografi- FMIPA UI 

Abstract 
Urbanization is a process that is taking place in developing regions, especially occurred in mid 20th century. So 
many phenomena arising from urbanization in Southeast Asia, including Indonesia, ranging from regional 
economic inequality, environmental problems, global food and ecosystems, up to the emergence of new cities 
within a relatively short time period. Existing urban areas in Southeast Asia and Indonesia cannot be separated 
from the role of colonialism history, where they have first undergone a long process of urban development in the 
world. Popularity of urban economy and the global economic impact on the economy of third world countries are 
to give the complex phenomenon of urban areas in Indonesia. This paper reviews the trend of urban growth 
towards the global dynamics of urban conditions, emerging in all over places 

PENDAHULUAN 
Sebagian besar literatur dan studi perkotaan menyebutkan bahwa perkotaan adalah sederetan tempat di atas 
muka bumi dimana diatasnya terjadi pemusatan penduduk, aktivitas ekonomi, jasa, pusat pembangunan dan 
pusat pelayanan dengan batasan kriteria jumlah dan kepadatan penduduk tertentu yang beragam. Memahami 
itu,, ilmu Geografi memberikan perspektif yang lebih luas, lebih dari sekedar yang disebutkan diatas. Dalam 
perspektif geografi, perkotaan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap daerah-daerah lain yang 
ada di atas permukaan bumi. Tumbuhnya perkotaan dalam waktu yang relatif singkat, mulai dari perkotaan di 
negara maju hingga perkotaan di negara-negara sedang berkembang merupakan kenyataan bahwa nuansa 
perkotaan telah mempengaruhi banyak wilayah perdesaan berubah menjadi kota.  
 
Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, pada permulaan abad-21 penduduk perkotaan mampu melebihi 
jumlah penduduk di perdesaan. Kalimat tersebut tidaklah se-ekstrim pemikiran kita bahwa kota dalam 
perspektif masyarakat awam adalah sebuah kota dalam batasan administrasi yang tegas. Dalam konteks dunia 
nyata penghuni perkotaan yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal didalam wilayah administrasi kota 
maupun yang berada diluar batas administrasi. Sebagai perbandingan fakta yang ada di Indonesia bahwa 
penduduk pada tahun 2010 berjumlah 237.556.363 jiwa, atau bertambah sekitar 32,5 juta orang, meningkat 
dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 1,49 persen dalam 10 tahun terakhir. Dengan penyebaran yang 
tidak merata, proporsi terbesar berada di Pulau Jawa yang menempati angka 57% dari jumlah penduduk (BPS, 
2011).  
 
Pengaruh kota metropolitan seperti Jakarta telah memberi dampak luas bagi penyebaran penduduk. Dengan 
kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya telah memberikan 
indikasi bahwa Jakarta telah memberi pengaruh sangat kuat terhadap perkembangan wilayah disekitarnya. Sebut 
saja Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang lebih populer dengan sebutan Bodetabek telah berubah menjadi 
kawasan perkotaan yang mengelilingi Jakarta sebagai inti kota. Fenemena populer ini tidak hanya berhenti 
sampai disitu, berkembangnya Surabaya diujung timur Pulau Jawa dengan kawasan berkembang perkotaannya 
Gerbangkertosusilo telah menyulap wilayah timur Jawa juga menjadi kawasan perkotaan dengan industri yang 
populer. Dampaknya juga sangat dirasakan oleh daerah-daerah sekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik dan wilayah 
lain disekitarnya. Dengan telah berkembangnya ujung barat Pulau Jawa (Jabodetabek) dan ujung timur 
(Gerbangkertosusilo) menjadikan wilayah diantaranya yang dihubungkan oleh jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) 
juga berkembang. Bahkan menurut rencananya akan dibangun Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan 
dua perkotaan tersebut. Pengaruh pada daerah lainnya di luar Jawa juga tidak bisa diabaikan. Berkembangnya 
wilayah perkotaan di Bali dengan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), Medan, Makasar, 
Palembang, dan kota lainnya merupakan manifestasi dari perkembangan perkotaan di Indonesia, dimana kota-
kota tersebut adalah kota dengan jumlah penduduk diatas 1 juta jiwa.   
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Pengembangan perkotaan di Indonesia pada prinsipnya dapat memberikan keuntungan ekonomi yang sangat 
besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Dunia tahun 2009 menyebutkan, 75 persen dari ekonomi global 
disumbang dari wilayah perkotaan. Artinya, wilayah perkotaan dapat menjadi transformasi percepatan 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fakta ini sepertinya menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemerintah 
dalam mendorong percepatan pembangunan dan perencanaan perkotaan. Menurut Undang-Undang Penataan 
Ruang Tahun 1992, kawasan perkotaan mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, 
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kecenderungan yang demikian menggiring kebijakan dan regulasi 
pemerintah dalam mendorong perencanaan dan pembangunan wilayah perkotaan, seperti UU 17/2007 tentang 
RPJP-N, PP 26/ 2008 tentang RTRWN dan Permen PU Nomor 494/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota). 
 
Disisi lain, dampak negatif perkembangan perkotaan juga tidak sedikit. Mulai dari ketimpangan ekonomi antara 
wilayah kota dan desa, masalah lingkungan, kemiskinan, migrasi, ketimpangan sosial, ketidak merataan 
pembangunan hingga kejenuhan tingkat tinggi di wilayah perkotaan. Akan tetapi pada dasarnya tidak semua 
perkotaan di dunia mengalami dampak negatif tersebut. Semua sangat dipengaruhi oleh perencanaan dan 
kebijakan pembangunan, dengan demikian diharapkan permasalahan perkembangan wilayah perkotaan dapat 
diminimalisir.  
 
Melihat fenomena yang sangat kompleks tersebut, dimana perkotaan merupakan kawasan sebagai penopang 
ekonomi yang tergolong kuat, namun juga memberikan dampak negatif yang tidak sedikit, maka sangat 
diperlukan pemahaman, pengetahuan, analisis dan kebijakan yang sangat matang. Sebagai bangsa yang diwarisi 
sumberdaya alam yang melimpah—meskipun dengan moral sumberdaya manusia yang belum penuh—kita 
seyogianya dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada kasus perkotaan di negara-negara 
lain di dunia dimana mereka lebih dahulu dalam merencanakan kota dengan membandingkannya dengan kondisi 
atau fakta wilayah yang sesuai di Indonesia.  
 
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan 
fenomena perkotaan di awal abad-21. Bahasannya mulai dari sejarah pertumbuhan kota-kota di dunia, perkotaan 
di Asia Tenggara, hingga perkotaan di Indonesia.  
 

SEJARAH PERTUMBUHAN KOTA DI DUNIA 
 
Pada dasarnya terdapat 3 perubahan (revolusi) besar dalam kehidupan manusia. Pertama adalah revolusi 
pembangunan pertanian sekitar 7000 SM dengan pertumbuhan permukiman pertanian Neolitik seperti Jarmo di 
Irak dan Yerikho di Israel sekarang. Kedua adalah masa sebelum revolusi industri yang sebelumnya telah 
terbentuk kota-kota kecil dan yang ketiga adalah revolusi industri dari awal abad ke-18, dimana fase ini telah 
menciptakan dan mempelopori kota-kota industri seperti saat ini.  
 
Pertumbuhan kota sebelum revolusi industri pada dasarnya lebih pada pengelompokan masyarakat yang tinggal 
dan menetap dalam waktu yang lama. Ada beberapa indikator yang pernah dikeluarkan oleh Childe (1950) yaitu; 
tingkat kepadatan penduduk yang terorganisir disuatu wilayah, tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu, 
terdapat surplus pertanian dan sarana sosial serta pasar, struktur masyarakat dan agama, organisasi 
kepengurusan wilayah, monumen dan infrastruktur (seperti istana, irigasi, candi), pertukaran perdagangan antar 
wilayah, memliki karya seni yang dapat dikembangkan dan memiliki ciri khas, dan terakhir memiliki unsur 
pendidikan.  
 
Lebih lanjut, jauh pada masa sebelum revolusi industri pertumbuhan populasi perkotaan memiliki dasar 
terhadap kebutuhan pada lokasi atau tempat tertentu. Faktor determinisme lingkungan sangat berpengaruh 
besar dalam aglomerasi penduduk terhadap beberapa tempat di permukaan bumi. Pengaruh utama seperti 
topografi, iklim, kondisi sumber daya alam dan sosial merupakan bahan pertimbangan utama bagi masyarakat 
pada masa itu untuk memilih lokasi sebagai tempat tinggal. Kebutuhan akan pangan, surplus di sektor pertanian 
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untuk kelangsungan hidup dalam waktu yang lama menjadi faktor inti dalam pemilihan lokasi. Seperti kota-kota 
paling awal di daerah Timur Tengah di sungai Eufrat dan Tigris yang menyediakan pasokan air, tanah yang subur, 
perikanan yang bisa dibudidayakan dengan teknologi yang sangat sederhana telah mampu menjadikan daerah 
tersebut sebagai daerah pemusatan penduduk. Berawal dari fenomena seperti itu, dari kebutuhan akan pangan 
untuk kebutuhan hidup dalam waktu yang lama, penduduk menetap, membuat struktur organisasi, mempelajari 
beberapa teknologi pertanian, perikanan, hingga berkembang dengan perdagangan, dan keterampilan seperti 
membuat senjata kuno untuk pertahanan dari suku lain hingga pembuatan benteng. Selain pengembangan 
pertanian dan senjata kuno, keterampilan masyarakat pada masa itu telah mampu untuk memanajemen DAS. 
Dalam mengeksploitasi, mereka juga meminimalkan risiko banjir, kerusakan sungai dan ancaman kekeringan.  
 
Beberapa faktor yang mendorong terbentuknya kota pada masa sebelum revolusi industri adalah; ekonomi, 
militer, agama, dan konsensus. Faktor ekonomi lebih didominasi pada geografi ekonomi, dimana persoalan 
sumberdaya alam tidak tersedia disetiap tempat di permukaan bumi. Hal tersebut mendorong pertukaran 
komoditas antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Seperti kota-kota awal di Timur Tengah tadi, dengan 
kondisi medan yang gersang, padang pasir dan kering sangat jarang ditemukan komoditas kayu, bijih besi untuk 
keperluan militer. Akan tetapi disepanjang aliran sungai dan beberapa oase terdapat tanah subur yang 
menghasilkan produksi pertanian dan perikanan. Karena jumlah penduduk telah meningkat seiring dengan 
terjaminnya kebutuhan pangan daerah, maka dirasa perlu untuk memperkuat pertahanan dibidang militer. 
Sehingga mereka mencari produk-produk sebagai bahan baku pembuatan alat-alat perang seperti kayu, bijih besi 
dan batu. Beberapa produk tersebut tidak tersedia didaerah mereka, sehingga harus didatangkan dari daerah lain 
yang memiliki komoditas tersebut. Pertukaran pasar demikian telah berkembang menjadi organisasi pasar antar 
daerah, antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan komoditas pangan dengan kota berkomoditas 
tambang batu dan bijih besi.  
 
Sementara itu, teori lain juga menyebutkan bahwa asal mula kota pada masa sebelum revolusi industri adalah 
tempat berkumpulnya masyarakat, menyatu dan menyusun kekuatan serta bertahan dari serangan eksternal. 
Mempertahankan suatu wilayah sebagai teritorial kekuasan mereka untuk kelangsungan generasi dan suku, serta 
memiliki naluri untuk memperluas daerah kekuasaan (ekspansi). Meskipun Whatley (1971) percaya bahwa 
perang mungkin saja telah berkontribusi dalam pembangunan perkotaan, akan tetapi menurutnya tidak semua 
kota berasal dari perkembangan kemiliteran.  
 
Faktor agama juga memberikan peranan penting dalam mengkaji asal usul sebuah kota. Dalam konsepnya, agama 
memainkan peranan penting dalam politik. Tidak sedikit ditemukan bekas-bekas bangunan kuno yang mencirikan 
sebagai tempat ibadah dan tempat suci bagi masyarakat. Akan tetapi, faktor ini tidak mutlak berlaku secara umum 
bagi perkembangan kota-kota di dunia pada umumnya.  
 
Pada akhirnya, teori konsensus mencoba merangkum semua teori tersebut diatas menjadi sebuah teori yang saling 
berkaitan dan menyeluruh. Dalam konsep ini sebuah kota terbentuk  lebih dari satu faktor, dimana faktor 
lingkungan memainkan peranan penting sebagai pemilihan lokasi untuk tanah yang subur (lihat kurva David 
Ricardo, 1917), kemudian fakor ekonomi, militer dan agama. Semuanya merupakan faktor yang holistik dan saling 
mendorong pertumbuhan suatu kota.  
 
Masa Sebelum Masehi (SM) 
 
Perkembangan pemikiran masyarakat pada saat itu sedikit lebih maju dari pada pola hidup nomaden. Aglomerasi 
telah terjadi pada beberapa tempat didunia yang pada dasarnya sangat bergantung pada kondisi alam. Dibawah ini 
adalah gambar yang mengilustrasikan lokasi kota-kota kuno sebelum masa revolusi industri. Daerah-daerah 
tersebut adalah Mesopotamia, Mesir, Lembah Indus, Sungai Kuning dan Meso-america.  
Mesopotamia dianggap sebuah kota pertama yang dimulai sekitar 3500 SM. Daerah ini lebih rendah daripada 
sungai Tigris dan Eufrat dan terletak di daerah Sumeria. Salah satu kota paling awal didaerah ini adalah Kota Ur, 
dimana kota tersebut dari 2300 SM sampai 2180 SM adalah ibukota kekaisaran Sumeria, yang diperpanjang ke 
utara ke daerah Fertile Crescent. Akhir dari kejayaan ini adalah pada tahun 1885 SM, dimana Kota Ur dan 
beberapa kota lainnya musnah ditaklukkan oleh Babylonia.  
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Mesir merupakan sebuah kota dengan basis pertanian yang sangat kuat sekitar tahun 3500 SM. Mesir dianggap 
sebagai kota yang menguasai teknologi pertanian, irigasi dan teknologi perang yang sudah populer pada masa itu. 
Kawasan ini berada di sepanjang Sungai Nil dimana pada masa Firaun pertama yaitu Menes, telah menyatukan dan 
mendesain aliran sungai Nil menjadi aliran yang terpadu untuk bisa menopang asupan air pertanian. Salah satu 
kelebihan kota ini adalah tidak memerlukan benteng pertahanan, karena padang pasir yang berada disekitar 
lembah telah mampu menjadi basis pertahanan dari serangan musuh.  
 
Lembah Indus peradaban harappa muncul sekitar 2500 SM yang sekarang adalah Pakistan. Perkembangannya 
dimulai dengan dua kota yaitu Punjab dan Mohenjo-Daro. Pola tata ruang perkotaan ini lebih meodern dari dua 
kota sebelumnya yaitu Ur dan Mesir. Jalan-jalan kuno dan pertahanan benteng yang kuat menjadi landmark kota 
ini. Teknologi dan kerajinan yang populer adalah alat perang, logam, tembikar penenun dan perhiasan. Akan tetapi 
pada tahun 1500 SM perkotaan ini kembali hancur karena serangan musuh.  
 

 
▼ Sumber: Pacione (2009) 

ungai Kuning atau Lembah Huang Ho 
adalah tempat kelahiran Shang pada 
peradaban sekitar 1800 SM. Fitur yang 
paling menarik adalah kota tersebut 
sangat individu, karena jarak dengan 
kota lainnya sangat jauh. Penataan 
ruang kota tersebut sudah didesain  
sedemikian rupa antara kawasan 
permukiman dan kawasan pertanian. 
Kawasan ini menurut kabarnya tidak 
pernah tersentuh serangan secara 
berarti yang dapat menghancurkan 
wilayah tersebut seperti Mseopotamia 
dan Mesir dan Indus.  

Terakhir adalah Mesoamerica, sebuah kota paling awal di dunia baru—sebutan untuk daerah Amerika ketika 
ditemukan—muncul sekitar 200 SM di daerah Meksiko Selatan (Yukatan), Guatemala, Belize dan Honduras. Dari 
beberapa peradaban di Mesoamerica, Suku Maya berkembang antara 300 SM sampai 1000 Masehi, dan 
merupakan budaya paling maju seperti Tikal, Vaxatum dan Mayapan.  
 
Pada 800 SM telah muncul beberapa kota di Yunani seperti Athena, Sparta dan Megara. Menurut sejarahnya 
perkembangan kota-kota tersebut memperluas daerah mereka ke wilayah Mediterania dan sepanjang Laut 
Hitam. Para pejabat Yunani telah merspon pentingnya ekspansi dengan dalih kurangnya pasokan pertanian 
untuk pangan. Gelombang pertama sekitar 750 SM ke Pantai Sonia di Sisilia dan Selatan Italia. Sementara 
gelombang ekspedisi kedua menyebar ke timur untuk mencapai Laut Hitam pada 650 SM.  
 
Kota-kota baru yang dibuat oleh Yunani mengalami gejolak seiring dengan perluasan Kekaisaran Romawi (264-
146 SM). Pembangunan diarahkan ke Eropa Barat, dimana Inggris sebelum ditaklukkan Romawi pada 55 SM, 
sistematika perencanaan kota di wilayah ini belum banyak diketahui. Setelah pengaruh Romawi masuk, maka 
kota-kota yang berada dibawah kekuasaannya mendapat pengaruh besar terhadap desain dan tata ruang kota.  
 
Masa Masehi 

Pada abad ke 4, Romawi jatuh dibawah kendali pasukan Muslim dari Timur Tengah. Gejolak seperti itu 
memancing serangan Bangsa Viking dari Utara pada abad ke 9. Pada fase ini Eropa benar-benar mengalami masa 
kegelapan dalam hal ekonomi dan budaya. Dalam kondisi yang belum terselesaikan, sebagian besar kota 
terisolasi dan kehidupan perkotaan menjadi turun drastis di akhir abad ke 9.  
Selama abad ke 10, Eropa Barat membuka jalur perdagangan jarak jauh yang diwakili oleh organisasi gereja. Hal 
ini juga dirangsang oleh isme rohani yang membawa politik dagang dan mendatangkan keuntungan profit bagi 
Eropa dalam memperbaiki krisisnya. Akan tetapi dalam fase ini ada  
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beberapa poin yang dapat dicatat, bahwa feodalisme dimasa itu telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan 
sosial di Eropa. Hubungan sosial dibawah feodalisme tidak didefinisikan terutama melalui interaksi pasar. Petani 
dimasa itu langsung menjadi produsen yang menggarap tanah-tanah pertanian mereka. Sehingga pada masa itu 
fokus kebijakan adalah swasembada pasar dan komoditi lokal yang diprioritaskan.  

▼ Sumber: Pacione (2009) 

Gambar disamping menunjukkan 
struktur kota sebelum revolusi 
industri. Dimana skema seperti 
piramida, dengan puncak piramid 
yaitu bagian inti kota diisi oleh kaum 
bangsawan dan kaum elit. Sementara 
semakin jauh dari inti kota 
merupakan masyarakat 
terpinggirkan. Pada masa ini kota 
masih seperti kota kerajaan, dimana 
inti kota berupa pusat pemerintahan 
dan istana, sehingga semakin jauh 
dari inti kota adalah wilayah kumuh 
dan jauh dari kesejahteraan.  

Pada abad pertengahan, kekuatan perdagangan dan perkotaan dipelopori oleh Kota Lubeck Jerman yang didirikan 
pada tahun 1159 oleh Duke Saxony. Kota ini didirikan untuk menarik pedagang dari daerah tetangga, yang terletak 
di tepi barat laut Baltik. Kota Lubeck dikembangkan ke dalam inti sistem perdagangan Baltik Jerman yang 
diselenggarakan oleh suatu konfederasi kota-kota yang dikenal sebagai Liga Hanseatic, termasuk Hamburg, 
Luneberg, Cologne, Danzig dan Riga. Hubungan dagang pada masa itu dengan Novgorod Rusia dalam hal komoditi 
bulu dan hasil hutan, serta garam untuk mengawetkan ikan serta daging yang akan diekspor ke Eropa Utara. 
Pertukaran komoditi tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang elit.  
 
Kota-kota di abad pertengahan ini pada dasarnya tetap memelihara hubungan dengan daerah sekitarnya seperti 
wilayah perdesaan. Hubungan tersebut memberikan beberapa efek seperti tingginya angka migrasi dari desa ke 
kota, dan berkembangnya kawasan kumuh. Pemusatan di perkotaan telah terjadi dengan lapangan usaha berupa 
kerajinan, perdagangan, pasar dan sebagainya. Kaum tani yang ada di daerah perdesaan sudah mulai merasakan 
ketimpangan ekonomi sehingga mayoritas dari mereka menyuruh anak-anaknya untuk mengunjungi kota dengan 
harapan perbaikan kualitas ekonomi keluarga. Efek lainnya adalah meledaknya jumlah imigran, sehingga kawasan 
kumuh dan kemiskinan merejalela di daerah perkotaan. Fenomena sosial ini akhirnya menjadi pemikiran dan 
pertimbangan bagi para pejabat dan pemerintahan, bahwa gejolak sosial dapat memberi dampak buruk keindahan 
kota. Fenomena seperti ini seakan-akan telah mengantarkan dan membuka jalan bagi munculnya kota-kota 
industri.  
 
Pada pertengahan abad ke 18, ditandai dengan revolusi industri di Inggris. Satu abad berjalan penyebaran industri 
ini telah sampai dibagian dunia lain seperti daratan Eropa dan Amerika. Revolusi industri lebih menitikberatkan 
dalam mendesain teknologi—penemuan kompleks mesin dan penggunaan energi fosil yang dapat meningkatkan 
produktivitas kerja. Pada prinsipnya revolusi industri mengharapkan meningkatnya etos kerja, dan 
memaksimalkan keuntungan ekonomi dari setiap produksi. Dengan menggunakan teknologi, biaya tenaga kerja 
bisa ditekan karena ada beberapa pekerjaan yang kalau dilakukan oleh manusia akan melibatkan jumlah tenaga 
kerja yang banyak, namun dengan mesin semua bisa diselesaikan dengan cepat, bersih, rapi dan dalam waktu yang 
singkat. 
 
Pada periode yang bersamaan merupakan pintu gerbang modernisasi, yaitu antara periode 1500-1800 (setelah 
abad pertengahan, tetapi sebelum industri). Pada masa ini kekuatan ekonomi dan politik terkuras dengan adanya 
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ekspansi dan perluasan kekuasaan di Eropa. Akibat gejolak ini beberapa poin penting yang bisa dicatat adalah; fase 
kemakmuran dan kebangkitan ekonomi dan kemajuan perkotaan Eropa pada periode 1500-1650. Namun pada fase 
1650-1750 peertumbuhan penduduk melambat akibat perang besar, wabah penyakit dan kelaparan yang diiringi 
dengan kemunduran kualitas ekonomi. Kemudian pada fase berikutnya yaitu periode 1750-1800 merupakan fase 
new urbanisation. Kota-kota kecil mulai tumbuh dan sistem perkotaan mulai berjalan dengan baik. Pada fase ini 
mulai bermunculan manufakur dan industri-indsutri pengolahan lainnya. Politik dagang dan geografi ekonomi 
mulai memegang peranan penting dalam pemasaran regional. Sehingga stabilitas ekonomi dan perkotaan di Eropa 
telah kembali membaik.  
 
Abad ke 19 industri kapitalis di Eropa Barat tumbuh dengan sangat cepat. Tingginya nilai output di bidang ekonomi 
negara mendorong percepatan pembangunan industri diberbagai bidang. Dalam situasi yang demikian, kebutuhan 
akan tenaga kerja terampil dan faktor kedekatan dengan pasar juga mendorong pabrik-pabrik untuk berkelompok 
di daerah perkotaan. Perkotaan berhasil menarik imigran yang mencari pekerjaan sehingga mampu mengantarkan 
London menjadi kota terbesar di dunia kedua setelah Peking pada tahun 1800 dengan penduduk sekitar 900.000 
jiwa, dan pada 1900 London menjadi peringkat pertama dengan jumlah penduduk 6,5 juta jiwa. Kota-kota lain juga 
mengalami hal yang sama, seperti Birmingham meningkat sekitar 273 persen antara 1801 dan 1851 dari 71.000 ke 
265.000 jiwa, Manchester tumbuh dari 75.000 menjadi 338.000 jiwa, dan Glasgow dari 84.000 menjadi 350.000 
pada periode yang sama.  
 
Fenomena tersebut memberi dampak pada sosio-spasial, dimana terdapat dua kategori utama dalam struktur 
sosial. Yaitu; kapitalis dengan invstasi dalam bentuk tenaga kerja dan bertujuan meraup keuntungan dan kalangan 
buruh yang menjual keterampilan kepada pemilik modal dengan imbalan adalah upah. Ketidak seimbangan ini 
berdampak pada pola tata ruang dan struktur kota industri yang dituangkan oleh Burgess seperti gambar dibawah 
ini. Kota industri pada abad ke 19 memberikan warna yang kurang segar, dimana layanan sanitasi, persediaan air 
tidak memadai ditambah lagi dengan bermunculannya kawasan-kawasan kumuh.  

▼ Sumber: Burgess Model dalam Pacione (2009). Gambar disamping menjelaskan bahwa zona CBD diisi 
oleh masyarakat yang tidak menetap, secara berhirarki 
zona berikutnya adalah wilayah kumuh, zona ketiga 
adalah kawasan berpendapatan rendah, semakin 
keluar berpendapatan menengah dan terakhir adalah 
konglomerat. Skema piramida terbalik menunjukkan 
bahwa kaum kaya sedikit dibandingkan dengan kaum 
buruh yang tidak menetap. Ketimpangan ini 
menunjukkan bahwa kemiskinan sedang menuju 
angka yang tinggi pada masa itu. Maka sangat tidak 
mengherankan pada masa itu sekitar tahun 1832 
epidemi kolera telah merenggut 5.000 jiwa di Kota 
London. Sementara di sisi lain, kaum elite tetap ingin 
memisahkan diri dari kaum miskin sehingga 
terbentuklah struktur kota seperti diatas.  

Abad ke-19 tersebut merupakan abad yang sangat pelik. Begitu banyak terjadi fenomena sosial ekonomi yang 
disebabkan oleh revolusi industri setengah abad sebelumnya. Fenomena sosial ekonomi tersebut juga mampu 
memberikan pola dan struktur ruang kota yang berbeda sehingga dapat memberikan berbagai model. 
Kemiskinan memberikan perbedaan pola permukiman di dalam kota, kaum konglomerat yang yang sibuk 
mencari comfort zone juga ingin memisahkan diri dari permukiman kumuh. Fenomena ini merupakan fenomena 
populer yang terjadi pada abad itu.  
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Dalam waktu yang hampir bersamaan, ekspansi beberapa imigran Eropa ke Amerika pasca Colombus didominasi 
oleh proses kolonisasi Spanyol, Prancis dan Inggris. Daerah-daerah awal yang didirikan adalah seperti Florida, 
Texas, Arizona, New Mexico dan California. Meskipun jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Mesoamerica 
telah ada dan berkembang dengan perkotaan Neolitik. Akan tetapi perubahan yang sangat drastis terjadi pada 
ekspansi besar-besaran bangsa Eropa ke Amerika dengan tuntutan revolusi industri yang membutuhkan 
sumberdaya alam seperti batu bara dan minyak bumi. Kota pertama yang didirikan di Amerika adalah St 
Augustine di Florida pada tahun 1565. Tidak jauh berbeda fenomena sosial ekonomi di Eropa dengan Amerika 
dalam menyikapi gejolak revolusi industri. Meskipun dalam kenyataannya, Amerika lebih banyak belajar dari 
kekeliruan pendahulu mereka di Eropa, sehingga dalam memanajemen perkotaan, ekonomi dan masyarakat 
menjadi lebih matang.  
 
Pasca perkembangan pembangunan dan migrasi dari Eropa ke Amerika, hal yang menjadi masalah paling 
mendasar adalah membawa hasil bumi dari Amerika ke Eropa. Pada fase awal perkembangan Amerika, pasar 
utama untuk penjualan komoditi masih berada di Eropa. Sehingga membutuhkan transportasi dan pusat 
perdagangan, proses ini berlangsung kurang lebih pada tahun 1824, dimana sudah terbangun kanal yang 
menghubungkan Danau Erie dengan Sungai Hudson. Muara dari proses ini berkembanglah kota Buffalo 
sekarang. Pada tahun 1830 kota-kota seperti New York, Philadelphia, Boston, dan Baltimore sudah berkembang 
sebagai kota penghasil komoditas primer seperti bahan tambang dan pertanian. Proses ekspor komoditas ini ke 
Eropa memaksa ilmuwan untuk mampu mengembangkan transportasi kapal agar menjadi lebih modern. 
Eksplorasi besar-besaran pada fase ini juga meningkatkan jumlah penduduk di beberapa kota di pesisir Atlantik, 
sehingga awal mulanya kota-kota dipesisir timur Amerika lebih dulu berkembang.  
 
Seiring dengan perkembangan jaringan dan alat transportasi pada fase-fase berikutnya sekitar tahun 1830-1870 
berkembang sarana transportasi kereta api. Perkembangan teknologi ini didorong oleh meningkatnya jumlah 
penduduk Anerika dari 8 persen menjadi 23 persen sehingga memerlukan sarana mobilitas buruh dan pekerja. 
Pembangunan besar-besaran ini menjadikan Amerika semakin menunjukkan indikasi sebagai wilayah baru yang 
berkembang bahkan disinyalir mampu mengalahkan negara asal mereka yaitu Eropa. Pada periode 1870-1920 
populasi perkotaan di Amerika meningkat 5 kali lipat. New York telah berubah menjadi metropolitan dengan 
populasi 5,3 juta jiwa pada tahun 1920, begitu juga dengan Philadelphia mencapai 1,8 juta jiwa ditahun yang 
sama. 
 
Pada periode 1920-1970 ditandai dengan fase metropolitan dan megapolitan di beberapa kota di Amerika. 
Kecenderungan ini dipengaruhi oleh padatnya penduduk yang tinggal dikota dan tersedianya infrastruktur yang 
memadai. Pada fase ini terdapat perencanaan pengembanagn mobil dan pesawat udara. Sehingga industri-
industri kedirgantaraan dan mobil berkembang pesat, dan kembali membuka arus migrasi bagi para buruh dan 
tenaga kerja terampil. Perkembangan militer Amerika pun menjadi meningkat dengan kapabilitas pertahanan 
udara mereka. Amerika semakin menunjukkan bahwa ia adalah negara super power, dimana dengan wilayah 
benua yang sangat luas, pertanian mencukupi, hasil tambang mencukupi, tenaga kerja tersedia, dan sistem 
pemerintahan yang tergolong baru sehingga tidak terpengaruh dengan budaya lama atau budaya nenek moyang, 
Amerika menjadi negara yang bebas, merdeka dan leluasa dalam mengembangkan IPTEK. 

4 Sumber: Hagget, P (2001). 
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Tabel diatas menunjukkan perubahan populasi kota-kota besar di dunia. Tampak jelas bahwa perubahan 
sangat signifikan terjadi pada fase sebelum tahun 1800. Periode sebelum 1800 perkembangan perkotaan 
ditandai dengan perkotaan berbasis pertanian, karena memang pada periode tersebut merupakan fase sebelum 
revolusi industri. Sedangkan pada tahun 1800 banyak muncul perkotaan dengan basis industri, karena banyak 
bermunculan kota-kota di Eropa, sementara di tahun 2000 banyak bermunculan kota-kota dari negara sedang 
berkembang seperti Mexico dan Bombai.  
 
Pada permulaan abad ke-20, tren perkotaan kembali mengalami perubahan. Kalau pada abad sebelumnya 
kecenderungan ekonomi mengarah pada manufatktur, pada abad 20 itu sudah mengarah ke jasa. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan generasi-generasi baru yang cerdas dan tidak 
hanya mampu dibidang teknologi mesin, akan tetapi lebih pada kekayaan intelektual dan sistem informasi. 
Artinya pada fase ini jumlah pekerja kantoran mampu melebihi jumlah pekerja buruh. Fenomena ini juga 
mempengaruhi struktur ruang kota, dimana para generasi tua terdahulu telah banyak yang pensiun dan 
menginginkan kehidupan yang aman, nayaman dan tentram di hari tua mereka. Perubahan struktur sosial ini 
juga menjadikan daerah perkotaan daerah yang kurang nyaman untuk dijadikan tempat tinggal, terutama bagi 
golongan pensiunan. Sehingga kawasan-kawasan di luar kota yang jauh dari kebisingan terdapat beberapa 
residen yang menawarkan kemewahan, rumah yang besar dan pekarangan yang luas.  
 
Dengan berkembangnya kota yang diisi oleh kalangan muda yang ekslusif, atau sering disebut ‘eksmud’ atau 
eksekutif muda, wilayah perkotaan mulai ditata sedemikian rupa menjadi kawasan yang rapi, bersih dan aman 
bagi para pekerja kantoran. Sementara kaum buruh hanya mengisi beberapa tempat saja disekitar lokasi 
pabrik. Perubahan mendasar ini membuat pola semacam berkotak-kotak, dan berjaring laba-laba, dimana 
jaring laba-laba adalah infrastruktur jalan yang rapi dan memusat pada inti kota. Kawasan permukiman lebih 
seperti rumah yang tertata dengan rapi, atau pada beberapa tempat terdapat hunian dengan model bangunan 
pencakar langit, sementara di pinggiran kota dihuni oleh kalangan menengah kebawah. 
 

PERKOTAAN DI ASIA TENGGARA 
 
Asia Tenggara merupakan wilayah yang sangat subur dan potensial dari segi sumberdaya alam. Pada fase 
perkembangan dan revolusi industri yang tengah terjadi, proses panjang telah dilalui oleh sebagian kebijakan 
negara-negara barat dalam ekspansi serta memperluas rute perdagangan. Ketika masa krisis di Eropa sebelum 
masa Renasainse, ekspansi besar-besaran pernah dilakukan ke Asia, tepatnya di Asia Barat (Timur Tengah). 
Dalam proses peperangan yang panjang, singkatnya Eropa mengalami kegagalan dalam memperluas daerah 
mereka. Sehingga fokus selanjutnya adalah wilayah Asia Tenggara yang menjanjikan untuk kebutuhan apa yang 
negara-negara barat cari. 

▼ Sumber: Pacione (2009) 
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Gambar diatas menunjukkan kecenderungan perkotaan versi Wallerstein dalam Pacione (2009). Dimana Asia 
Tenggara menurut versi mereka adalah daerah peri-feri. Sementara Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang dan 
Australia termasuk pada inti perkotaan di dunia. Skema seperti ini mendorong negara-negara barat untuk terlibat 
dalam percepatan modernisasi di daerah Asia Tenggara agar dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di daerah 
tersebut. Oleh sebab itu muncul beberapa gerakan untuk ikut mempopulerkan industrialisasi, modernisasi, 
globalisasi dan westernisasi (Jacques, 2011).  
 
Pengaruh budaya dari barat di Asia pada umumnya telah berlangsung sejak lama. Menurut Jacques (2011), 
modernisasi dan industrialisasi telah pernah dilakukan di China namun tidak berhasil memberikan pengaruh 
yang besar. Hanya Hongkong yang dapat direbut Inggris akibat kekalahan China dalam perang candu (1839-
1842). Satu-satunya negara yang terlihat seperti barat hanyalah Jepang, namun menurut Jacques Jepang hanyalah 
terlihat seperti barat dan modern, padahal jauh di dalam diri masyarakat Jepang masih tersimpan nilai-nilai luhur 
dan nyaris bukanlah seperti barat.  
 
Pengaruh barat di Asia Tenggara dimulai ketika Portugis berhasil merebut pelabuhan Malaka pada tahun 1511. 
Akan tetapi pengaruh perkotaan kolonial yang terdapat di kawasan Asia Tenggara baru terlihat pada abad ke-19, 
ketika investasi Eropa dibangun untuk mendorong perkembangan kota-kota seperti Manila, Jakarta, Singapura, 
Saigon (sekarang Ho Chi Minh City), Hanoy, Bangkok dan Ragoon.  

Pasca kedatangan bangsa Eropa di 
Asia Tenggara, tidak serta merta 
hanya bangsa kulit putih yang 
menjadi imigran. China dan India 
juga mengambil porsi mereka di 
beberapa bagian kota untuk 
beberapa bisnis. Menurut McGee 
(1967) model perkotaan di Asia 
Tenggara pada zona komersial 
dibedakan atas etnis pengusaha, 
baik China dan India maupun Barat. 
Pola pengelompokan etnis tersebut 
juga mempengaruhi struktur kota 
yang ada di Asia Tenggara. 
Sementara itu disisi lain, sektor 
perumahan kelas tinggi memanjang 
ke arah luar dari zona pemerintah. 
Perlakuan seperti ini membuat 
daerah pinggiran mendapat 
pengaruh besar terhadap kota, 
daerah ini cenderung disebut 
desakota, atau wilayah perluasan 
metropolitan/extended 
metropolitan region (EMR).  
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Gambar disamping menunjukkan bahwa 
pola pengelompokan etnis dapat 
mempengaruhi struktur kota-kota di Asia 
Tenggara. Akan tetapi, perluasan perkotaan 
(EMR) mayoritas terjadi di hampir semua 
kota-kota yang ada di Asia Tenggara dan 
memberi efek pengaruh yang tinggi bagi 
pedesaan yang ada disekitarnya. Apabila 
hal ini dapat berlangsung terus, maka 
perluasan perkotaan akan terus terjadi. 
Salah satu kota yang terus mengalami 
perluasan adalah Singapura, meskipun 
hanya satu pulau yang menjadi kota, akan 
tetapi luas pulaunya terus bertambah dari 
tahun ke tahun.  

Melihat kecenderungan seperti ini, Asia Tenggara menunjukkan proses perkotaan rata-rata setelah berakhirnya 
perang dunia kedua (sekitar tahun 1950), dimana sebagian besar negara-negara telah merdeka dan terlepas dari 
penjajahan. Pada saat itu negara-negara maju telah melewati sebagian dari persoalan mendasar tentang 
perkotaan. Pada tahun 1950 tersebut, kota-kota di Amerika dan di Eropa sebagian besar telah melewati masalah-
masalah lingkungan, masalah sosial dan pengangguran serta telah mampu mengaplikasikan perencanaan 
perkotaan yang mereka susun berdasarkan pengalaman dan kekeliruan pada fase-fase sebelumnya. Alhasil, kota-
kota negara barat telah menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi perkotaan (urban 
economy).  
 
Keberhasilan negara-negara barat dalam mendesain perkotaan, memanajemen ekonomi negara mereka pasca 
revolusi industri yang terkesan menampilkan kemewahan, kecanggihan dan sarat dengan pola hidup kota yang 
glamour, secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap pola pikir dan keinginan masyarakat yang ada di 
kawasan Asia Tenggara. Keinginan masyarakat Asia tenggara untuk dapat menikmati hal yang sama tercermin dari 
regulasi yang mereka laksanakan untuk membangun dan merencanakan wilayah mereka masing-masing. Terlebih, 
pasca kemerdekaan negara-negara di Asia Tenggara, tidak sedikit sarjana-sarjana Asia Tenggara yang bersekolah 
dan belajar di negara-negara barat. Sehingga mayoritas pejabat pemerintahan di Asia Tenggara adalah lulusan 
universitas-universitas di negara barat. Secara tidak langsung, proses perencanaan dan pembangunan ekonomi di 
negara asal mereka sedikit berbau kebarat-baratan. Walaupun, hasil desain mereka terhadap struktur perkotaan 
tidak persis sama dengan kota-kota di negara barat.  
 
Menurut Pacione (2009), pada dasarnya perekonomian di Asia Tenggara lebih pada kapitalisme perifer. Cara 
produksi terbagi dua yaitu terintegrasi ke dalam ekonomi global dan berorientasi pada perekonomian domestik. 
Sistem ekonomi perkotaan yang ada mencerminkan penggabungan ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi 
dunia/global. Proses ini merupakan sebagian dari proses modernisasi, yang didefinisikan sebagai difusi inovasi 
dari daerah inti (negara-negara barat) ke negara perifer (negara dunia ketiga; Asia Tenggara).  
 
Adapun proses difusi inovasi sistem perekonomian tersebut terbagi atas beberapa fase. Fase pertama adalah 
sebuah modernisasi komersial pada ke-16 hingga ke revolusi industri. Para pedagang yang datang ke kawasan 
Asia Tenggara mencoba menggali sumberdaya alam produktif dikawasan itu dan kemudian disusul dengan 
kolonisasi pada masa penjajahan. Kecenderungan masyarakat Asia Tenggara yang tergolong miskin dan 
berpendidikan rendah membuat kolonisasi berjalan lancar, sehingga kekuasan dan kekayaan berada pada bangsa 
kolonial. Pada masa ini dikenal dengan terbentuknya beberapa kota dengan struktur dan kepentingan kolonial. 
Fase kedua ditandai dengan modernisasi industri, dari pertengahan abad 18 hingga pertengahan abad 20. Kota-
kota yang telah dibangun bangsa kolonial sangat bermanfaat dalam proses ekspor impor, terutama dengan lokasi 
strategis berada disekitar tepi laut atau sungai. Posisi lokasi seperti ini tentu sangat mendorong percepatan 
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 pertumbuhan ekonomi perkotaan.  
 
Fase ketiga ditandai dengan modernisasi teknologi sekitar pertengahan abad ke 20 hingga sekarang. Fase tersebut 
sering disebut sebagai globalisasi, dimana meningkatnya sistem investasi, banyak terbentuk asosiasi perdagangan 
dan aliansi perdagangan interasional. Pada fase sekarang ini sistem perdagangan dan perindustrian masih tetap 
berjalan akan tetapi lebih pada skema new economic geography. Dimana sistem pengolahan industri pada 
produksi terakhir diarahkan ke kawasan Asia Tenggara, dengan beberapa alasan yaitu; upah tenaga kerja yang 
rendah, tersedianya lahan untuk pabrik, dan regulasi (termasuk sistem pajak) yang belum terlalu ketat. Beberapa 
alasan ini mendorong percepatan pembangunan ekonomi perkotaan di kawasan Asia Tenggara. 
 

PERKOTAAN DI INDONESIA 
 
Setelah kemerdekaan di Indonesia (1945), beberapa kawasan dan zona industri diambil alih oleh Pemerintah 
Indonesia. Pada fase awal kemerdekaan, rasa merdeka-isme yang begitu kuat seakan-akan membuat kebijakan 
pembangunan dan perkotaan menjadi seperti ‘membabi-buta’. Daerah-daerah perkebunan bekas Belanda di 
selatan Jakarta diambil alih, serta dibangun menjadi objek wisata, villa, tempat hiburan dan peningkatan 
infrastruktur. Alih-alih, Buitenzorg—sebutan Bogor pada masa kolonialisme—pada tahun 1999 resmi menjadi 
Kota Bogor dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Padahal, menurut sejarah pembangunan 
Bogor pada zaman kolonial Belanda, Bogor direncanakan sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi 
Gubernur Jenderal oleh Gustaaf Willem Baron van Imhoff pada tahun 1745.  
 
Dampak lain juga terasa dari aspek sosial ekonomi. Kecenderungan perkotaan membawa arus migrasi besar-
besaran, dengan perluasan kawasan perkotaan terutama Jakarta (EMR). Aspek sosial ini menurut Ford (1993) 
dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu; (1) kampung didalam kota, dimana terletak antara kota kolonial dengan 
perkampungan baru yang ada di dalam kota. Biasanya daerah ini bermasalah terhadap lingkungan, dengan tingkap 
kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan kawasan lain. Masalah kesehatan juga menjadi ciri-ciri 
kawasan ini, terutama tidak terkendalinya selokan, rawan banjir, dan kemacetan; (2) kampung di pertengahan 
kota, biasanya tidak sepadat tipe sebelumnya, dengan kondisi lingkungan yang sedikit lebih baik dan mampu 
menyediakan tenaga kerja untuk kawasan perkotaan inti; (3) kampung perdesaan, biasanya landuse daerah ini 
adalah pertanian, yang sebagian terdekat ke perkotaan telah berangsur-angsur terkonversi oleh EMR. Akan tetapi 
kepadatan kampung inti juga sangat tinggi, sehingga batas tegas antara kota dengan desa sudah mulai kabur. 
Kecenderungan daerah seperti ini sering disebut sebagai kawasan desakota; (4) kampung liar sementara, pada 
umumnya tersebar hampir di seluruh kawasan metropolitan, mengambil posisi di antara bangunan-bangunan 
resmi, di tepi rel kereta api, kolong jembatan dan tepian sungai.  
 
Implementasi dari konsep diatas adalah terbentuknya perluasan kawasan metropolitan/extended metropolitan 
region (EMR). Contoh nyata adalah Jakarta dengan Bodetabek, Surabaya dengan Gerbangkertosusilo, dan Bali 
dengan Sarbagita. Kawasan ini berada di Pulau Jawa dan Bali dimana dalam sejarah kolonialisme daerah ini sudah 
dikembangkan lebih intensif. Hal ini sangat rasional, mengingat sebaran wilayah yang menyajikan tanah subur di 
Indonesia mayoritas terdapat di Jawa. Hal ini kemudian menjadi faktor memusatnya masyarakat jauh sebelum 
masa kolonialisme (lihat bahasan sebelumnya tentang sejarah pertumbuhan kota di dunia). Dalam proses 
pembentukan EMR tersebut, tidak bisa lepas dari teori Land Economic Rent yang dikeluarkan oleh David Ricardo 
yang dimodifikasi oleh Knox, 1987 dalam Koestoer 1992. Pada kurva tersebut terlihat perbandingan antara 
kedekatan jarak inti kota dengan harga sewa tanah—untuk kasus di Indonesia; harga jual tanah. Semakin jauh dari 
inti kota, maka harga tanah semakin rendah. Hal ini kemudian menjadi landasan terhadap perburuan kawasan 
pinggiran untuk dijadikan kawasan pembangunan, baik oleh investor maupun masyarakat yang awalnya memiliki 
tanah di pusat kota, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi. Sebagai gantinya mereka membeli tanah di 
pinggiran dengan harga yang relatif murah. 
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Pada prinsipnya karaktersitik dan struktur perkotaan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan Asia Tenggara pada 
umumnya. Mengingat proses dan sejarah terbentuknya hampir sama, yaitu pengaruh dari budaya atau etnik yang 
terbawa pada masa pra dan kolonialisme. Karakteristik tersebut oleh Ford (1993) diidentifikasikan menjadi 9 
zona utama. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut; (1) zona pelabuhan kolonial, dimana kota-kota tua yang 
pernah dibuat oleh Belanda masih dipertahankan secara umum sebagai komponen utama dalam sebuah kota, 
seperti Batavia (Jakarta), Sukabumi, Surabaya, Padang dan sebagainya. Untuk perkembangan kota-kota tersebut 
pada tahun 1904 telah dikeluarkan UU Desentralisasi oleh Belanda yang disebut ‘Stadsgemeente’; (2) zona 
komersial China, dimana komposisi masyarakat China perantauan di kota-kota di Indonesia rata-rata 10-40 
persen dari penduduk kota, dan kapitalis etnis China menguasai sebagian besar perekonomian di Indonesia. 
Biasanya zona China mengisi bagian kota yang dekat dengan zona kolonial, berupa bangunan kuno, ruko, plaza 
dan pusat elektronik berupa komputer dan sejenisnya; (3) zona campuran, dimana pada zona ini terdapat 
percampuran beberapa etnis; (4) zona komersial internasional, dimana berada di beberapa lokasi utama yang 
berisi gedung perkantoran, pusat konvensional, perbelanjaan mewah, hotel dan beberapa tempat hiburan 
berkelas. Biasanya zona ini berdampingan langsung dengan kampung yang berpenghasilan rendah, dan selalu 
berada di kawasan yang terancam akan terkena gusuran; (5) zona pemerintah, secara umum berada jauh dari 
Kota Kolonial dan biasanya berada dekat dengan konsep paru-paru kota atau RTH; (6) zona perumahan elit, 
biasanya dituangkan dengan konsep pelayanan perkotaan modern yang berish, asri, berhawa sejuk dan tidak 
bising, makanya sebagian besar berada jauh dari inti kota dan dekat dengan perdesaan di pinggir kota namun 
tetap dalam akses yang lancar; (7) kota pinggiran menengah, biasanya relatif baru dan muncul bagi kalangan 
berpendapatan menengah, tidak terlalu dekat dengan kampung dan juga tidak terlalu dekat dengan daerah 
permukiman elit (8) zona industri, telah memainkan peran yang besar di Indonesia, dan cenderung berada di 
sekitar kota-kota satelit; (9) kampung, kawasan ini berpenghasilan rendah dan sangat tidak terencanakan dengan 
baik, terutama dalam hal konsep penataan ruang dan struktur ruang hingga pola permukiman yang sangat tidak 
teratur. Beberapa alasan dengan hal tersebut adalah konsep kepemilikan tanah bagi masyarakat yang 
menyebabkan tidak terkendalinya pembangunan di desa/kampung.  
 
Dampak globalisasi pada perkotaan di Indonesia cukup terlihat jelas. Hal ini terbukti di Jakarta, dimana 
komunitas perumahan berpagar, pengembangan kondominium, pusat perbelanjaan, jalan raya dan sub-
urbanisasi industri serta perumahan adalah indikasi dari konvergensi lahan kota yang menggunakan antara pola 
perkotaan dunia pertama dan perkotaan dunia ketiga. Hal inilah yang menjadi pembeda antara model yang 
dikeluarkan oleh McGee (1967) dan Ford (1993) yang lebih menekankan pada peran globalisasi terhadap 
struktur kota di Indonesia.  
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▼ Sumber: Tambunan, Rudi (2012). Bahan Ajar Desa Kota, FMIPA UI 

Gambar diatas menunjukkan perubahan wilayah terbangun Jakarta dari tahun 1900 hingga tahun 2000. Dari 
gambar diatas tampak bahwa perluasan Jakarta sangat meningkat pasca kemerdekaan Indonesia (1945). 
Perkembangannya pun hampir menyentuh semua wilayah dari segala sisi, kecuali utara karena berbatasan 
dengan laut. Gambar dibawah juga menunjukkan perkotaan lain di Indonesia dengan gambaran struktur kotanya, 
seperti Bandung dan Makasar. 

▼ Sumber: Tambunan, Rudi (2012). Bahan Ajar Desa Kota, FMIPA UI 
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Beberapa kota di Indonesia—tidak hanya Jakarta—juga menunjukkan indikasi yang sama dengan konsep dan 
model oleh Ford (1993) diatas. Salah satunya adalah Kota Padang. Menurut sejarahnya Kota Padang termasuk 
salah satu kota tertua di Indonesia yang telah dikembangkan oleh Belanda. Di beberapa kawasan terutama 
daerah Padang bagian selatan, masih tersisa pola struktur kota bergaya barat. Dengan konsep jaringan 
infrastruktur jalan seperti laba-laba, memusat pada satu titik dan dihubungkan dengan jalan yang sebagian besar 
lurus. Meskipun dalam skala yang kecil dibandingkan dengan yang ada di negara-negara barat seperti 
Washington DC.  

▼ Sumber: Google Earth, 2012 

Citra satelit di atas menunjukkan bahwa pola ruang di Kota Padang memiliki kesamaan dengan Washington DC. 
Gambar atas adalah kawasan tertua di Kota Padang yang dibangun oleh Belanda, dimana sekarang diisi oleh 
perkampungan China. Kawasan ini dalam bahasa lokal adalah daerah ‘pondok’ atau “kampuang Cino”. Kawasan 
ini pertama dikembangkan Belanda karena dekat dengan transportasi laut yaitu Pelabuhan Muaro, untuk skala 
yang lebih besar disebelah selatan kawasan ini terdapat Pelabuhan Teluk Bayur. Ini adalah salah satu contoh 
dari sekian banyak kota di Indonesia yang perkembangannya tidak luput dari sejarah panjang perkembangan 
kota-kota di dunia, dimana mayoritas didesain oleh barat.  
 

PERLU PERENCANAAN KOTA YANG MATANG DI INDONESIA  
 
Apabila kita perhatikan dengan seksama, pertumbuhan perkotaan di Indonesia berlangsung sangat cepat. Dalam 
kurun waktu kurang dari 1 abad, perkotaan di Indonesia telah tumbuh ibarat jamur yang subur di beberapa 
wilayah di Indonesia. Berdasarkan sunsus penduduk tahun 2010 yang bersumber dari BPS Indonesia, Jakarta 
memperoleh urutan pertama dan sekaligus memecah rekor jumlah penduduk kota terbanyak, lebih dari 9 juta 
jiwa. Sementara, kota lainnya secara berurutan dari yang paling tinggi adalah Surabaya, Bandung, Bekasi dan 
Medan memiliki jumlah penduduk diatas 2 juta jiwa dan tidak lebih dari 3 juta jiwa. Berikutnya, Tangerang, 
Depok, Semarang, Palembang, Makasar dan Tangerang Selatan berada di atas 1 juta jiwa namun tidak lebih dari 
2 juta jiwa. Sebagian besar berada di Pulau Jawa, kemudian diikuti oleh beberapa kota lainnya di Sumatera dan 
Sulawesi.  
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Fenomena diatas tidak lepas dari kecenderungan migrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia pasca 
kemerdekaannya. Kebutuhan akan finansial memaksa arus migrasi dari desa ke kota dengan harapan dapat 
memperbaiki kualitas hidup (lihat teori push and pull). Berbagai kriteria yang menjadi pemicu push and pull 
tersebut, mulai dari berkembangnya teknologi dan informasi, masuknya budaya barat melalui berbagai media 
yang manyajikan kemewahan, keindahan dan kenyamanan perkotaan hingga persoalan gaya hidup masyarakat 
yang konsumtif. Gaya hidup konsumtif membawa efek terhadap hobi berbelanja (shopping), jalan-jalan, meniru 
cara berpakaian dan model barat secara tidak langsung akan menghantarkan masyarakat untuk mengunjungi 
perkotaan. Karena hanya di perkotaanlah semua kebutuhan itu akan tersedia, artinya kota dapat memfasilitasi 
semua keinginan masyarakat konsumtif. Meskipun faktor ketimpangan ekonomi antar wilayah disinyalir sebagai 
penyebab utama migrasi, tetapi sangat rasional apabila dalam umur kemerdekaan yang  masih sangat muda, 
pembangunan dan lapangan usaha belum menjangkau seluruh wilayah NKRI. Apalagi Human Development 
Index (HDI) masyarakat Indonesia beberapa dekade terakhir belum menunjukkan peningkatan berarti, sehingga 
tidak salah apabila ketimpangan ekonomi masih terjadi.  
 
Kecenderungan ini memberi efek terhadap kabupaten lainnya. Diatas tahun 1990, tidak sedikit kabupaten telah 
mengalami pemekaran, dan tidak sedikit juga berdirinya sebuah kota yang awalnya adalah kabupaten. Tidak 
dapat dipungkiri, tren perkotaan telah merambah di hampir semua lapisan masyarakat Indonesia secara 
keseluruhan. Terlebih semenjak dimulainya revolusi kuantitatif sekitar tahun 1950, yang serta merta diiringi 
dengan munculnya beberapa teori perilaku, kebijakan, perencanaan wilayah dan kota yang dipelopori oleh 
Walter Isard (Baca: Brian Berry, 1993), dimana pada masa itu penghitungan ekonomi  menjadi lebih matematis 
dengan perhitungan yang sangat matang. Pada masa itu perkembangan ekonomi regional dan teori 
pembangunan ekonomi sangat populer dalam perencanaan dan pembangunan di sebuah negara.  
 
Setiap kebijakan dan perencanaan pembangunan pasca revolusi kuantitatif tersebut lebih diarahkan pada 
kenaikan stabilitas ekonomi. Setiap negara berpacu dalam menggali potensi-potensi wilayah untuk dapat 
dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan keuntungan dan peningkatan kualitas ekonomi 
negara. Hal ini tidak terkecuali di Indonesia, dimana mayoritas para ekonom memandang inferior peranan 
sektor pertanian. Beberapa hal yang barangkali menjadi faktor penyebab adalah; para pengambil keputusan dan 
pakar bidang ekonomi pembangunan berasal dari kaum elit perkotaan, model pembangunan lebih 
memprioritaskan pentingnya akumulasi kapital, terdapat paham bahwa pertanian akan lebih bermanfaat apabila 
tenaga kerja nya dialihkan ke sektor industri dan jasa tanpa membutuhkan biaya transfer, dan sektor pertanian 
(terutama kaum tani) identik dengan budaya kuno; kurang bersih, kurang rapi dan jauh dari kemewahan (Brian 
Berry, 1993).  
 
Sebagai sebuah negara yang juga dipimpin oleh manusia, kecenderungan global tersebut tidak dapat terelakkan. 
Setuju maupun tidak, perkotaan telah mampu menyumbang pendapatan nasional jauh dibandingkan dengan 
perdesaan. Seperti hasil penelitian Bank Dunia pada tahun 2009 oleh Suzuki et al, bahwa perekonomian global 
disumbang sebanyak 75 persen dari ekonomi perkotaan (urban economy). Hal tersebut telah terbukti di 
Indonesia, dimana PDB nasional dari tahun 2004 hingga 2008 disumbang paling besar oleh Propinsi DKI Jakarta, 
urutan kedua dari Propinsi Jawa Timur (BPS Indonesia). Dua propinsi tersebut sama-sama unggul dari sektor 
non pertanian, artinya sumbangan terbesar berasal dari wilayah perkotaan. Sangat rasional apabila kebijakan 
baik pusat maupun daerah lebih memprioritaskan pembangunan perkotaan dengan target capaian yaitu 
meningkatkan ekonomi nasional dan daerah untuk dapat menopang serta mensejahterakan seluruh rakyat 
Indonesia (UUD 1945).  
 
Oleh sebab itu tidak sedikit regulasi dan perundang-undangan yang mengatur agar berjalannya sistem 
pembangunan perkotaan dengan baik di Indonesia. Antara lain UU 17 Tahun 2007 tentang RPJP-N 2005-2025, 
PP 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota).  
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Konsep pembangunan yang tertuang pada gambar diatas merupakan regulasi yang mendukung pembangunan 
perkotaan. Dimana nantinya dalam implementasi kebijakan, akan diturunkan pada skala daerah. Pembagian 
tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga telah diatur dalam pasal 4 dan 18 UUD 1945, UU 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2004 dimana terdapat 6 urusan pusat 
dari 31 urusan daerah + pusat. Dimana muara dari semua itu adalah peran gubernur sebagai wakil pemerintah.  
 
Persoalan pembangunan perkotaan dan wilayah akan datang ketika Bupati dan Walikota—sebagai pemilik 

wilayah—kurang memahami konsep pembangunan perkotaan dan kurang memahami bahwa perkotaan adalah 

kajian yang kompleks. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan pada pemerintah 

daerah dalam perencanaan pembangunan dikhawatirkan akan keliru dalam mengelola wilayah mereka. Ada 

beberapa poin penting yang perlu di perhatikan, bahwa seorang walikota akan bertanggung jawab terhadap 

wilayah perkotaan yang dipimpinnya, sementara seorang bupati juga akan bertanggung jawab terhadap wilayah 

kabupatennya. Dua wilayah ini memiliki regulasi yang berbeda dalam hal perencanaan pembangunan. Kota 

dengan konsep non agraris sementara kabupaten dengan konsep agraris. Mereka sama-sama diberi kewenangan 

dalam merencanakan pembangunan, penataan ruang, lingkungan hidup, dan kewenangan lainnya (lihat gambar 

dibawah) sementara kondisi fisik wilayah di Indonesia pada umumnya disuatu tempat sangat dipengaruhi oleh 

wilayah di tempat lainnya. Hal ini kalau tidak dikendalikan dan direncanakan secara matang maka akan dapat 

mengancam dan merusak stabiliatas sosial ekonomi masyarakat. Terlebih apabila Gubernur di propinsi tersebut 

kurang memiliki taji dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan di wilayahnya.  

Gambar disamping menunjukkan pembagian 
urusan pusat dan daerah. Urusan pusat ditandai 
dengan warna merah, yaitu pertanahan, 
ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, energi 
dan sumberdaya mineral serta perindustrian. 
Sisanya adalah wewenang daerah dalam 
merencanakannya.  
 
Kelemahan dari regulasi perencanaan 
pembangunan terutama perkotaan terdapat 
disini. Sebagaimana diketahui, bahwa perkotaan 
sangat memberikan pengaruh besar bagi daerah-
daerah lainnya. Tingginya angka migrasi dapat 
membuat mengelompoknya (aglomerasi) 
penduduk dan aktivitasnya di beberapa titik—

mayoritas pusat administrasi pemerintahan kabupaten. Sehingga sering ditemukan sebuah kota berada di 
tengah-tengah wilayah kabupaten seperti Kota Bogor, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota 
Payakumbuh dan banyak kota lainnya di Indonesia. Sebagian besar kota-kota tersebut didirikan diatas tahun 
1980, ironisnya sebuah Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman Barat di Sumbar, berencana ingin menjadikan 
wilayah Simpang Empat—pusat administrasi Kabupaten Pasaman Barat—sebagai wilayah kota.  
 
Kecenderungan seperti ini jika dilihat dari sudut pandang ekonomi sepertinya tidak akan membawa masalah. 
Malahan akan membawa keuntungan dengan urban economy nya. Akan tetapi, pada skala lokal hal ini dapat 
mendatangkan masalah, seperti masalah lingkungan, bencana alam dan masalah sosial (disparitas). Sebagai 
contoh kecil, DKI Jakarta sebuah kota yang berada di pesisir pantai utara Jawa, dengan kawasan Bogor sebagai 
daerah resapan hujan. Bangsa Belanda pada zaman kolonial telah mendesain daerah ini sebagai kawasan 
pertanian dan tempat peristirahatan para pejabat. Konsep ini sangat bagus dimana daerah hulu sungai yang 
alirannya melintasi DKI Jakarta tetap memiliki vegetasi yang mampu mencegah run off (baca; manajemen DAS), 
sehingga dapat mencegah terjadinya bencana banjir di kawasan DKI.  
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Dengan diresmikannya Kota Bogor sebagai wilayah kota, secara langsung akan menggiring kebijakan dan 
perencanaan pembangunannya berbasis kota, karena DPRD nya adalah DPRD kota. Kebijakan kota tentu saja 
kebijakan yang diarahkan pada konsep non agraris, sehingga memancing tingginya angka wilayah terbangun. Hal 
inilah yang dapat memicu ketidak stabilan lingkungan, ekosistem dengan muaranya adalah bencana lingkungan, 
sedangkan lautannya adalah kerusakan lingkungan yang berakibat buruk bagi kelangsungan umat manusia hari 
ini dan generasi mendatang.  
 
Persoalan wilayah dan perkotaan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Karena melibatkan banyak 
disiplin, tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial, lingkungan, dan pemahaman regional yang kemudian disintesakan 
dengan konsep spasial dalam geografi. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman yang kuat dari akademisi 
untuk mampu menyumbang telaahan dan analisa regional agar diperoleh sebuah dokumen perencanaan yang 
utuh dan berkesinambungan. Mengingat fenomena yang akan terjadi di kemudian hari apabila tidak segera 
disikapi dengan bijak. Sebagai contoh kasus adalah otonomi daerah, pemahaman yang sempit dalam menggali 
maksud dan tujuannya dapat menjadi salah satu faktor penyebab gagalnya sebuah pembangunan. Sehingga 
diperlukan sistem pembangunan yang mampu mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk kedepannya. 
 
Otonomi daerah yang sering dikaitkan dengan model perencanaan bottom up terkadang tidak seutuhnya mampu 
mengatasi persoalan wilayah. Karena akan sangat sulit mensinergikan perencanaan berbasis kota dan 
perencanaan berbasis desa pada suatu wilayah yang berdampingan. Padahal, batas alam seperti DAS, iklim, 
morfologi tidak berbanding lurus dengan batas fungsional seperti administrasi. Oleh karena itu bottom up di 
beberapa sisi masih lemah terutama masalah perencanaan wilayah dan kota (urban and regional planning). 
Sementara disisi lain, konsep top-down yang disinyalir sebagai intervensi berlebihan dari pemerintah pusat tidak 

sepenuhnya benar. Sekalipun dalam hal potensi wilayah memang disadari bahwa yang lebih mengetahui adalah 

pemerintah lokal (daerah), akan tetapi tidak seutuhnya pemerintah lokal suatu daerah mampu menyamakan dan 

mensinergikan perencanaan wilayah mereka, agar tidak berakibat negatif bagi wilayah tetangga. Kebebasan 

dalam perencanaan pada sistem bottom up seyogianya harus dalam evaluasi dan pantauan pemerintah pusat. 

Karena bagaimanapun, interaksi dua wilayah atau lebih akan dapat dilihat dari kacamata yang lebih luas atau 

dalam skala peta yang lebih besar (nasional). Karena dalam peta berskala kecil (lokal), pengaruh antar dua 

wilayah atau lebih tidak terlihat secara signifikan.  

 

Butir Butir Kunci 
 
Kota memiliki sejarah yang panjang dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Transisi masyarakat global menuju 
perkotaan ditandai dengan industri perkotaan di awal abad ke 19. Pada saat itu terjadi perubahan besar terhadap 
fenomena di muka bumi, dimana Eropa Barat dan Amerika Utara mampu menarik gelombang migrasi besar-
besaran dari arah pedesaan ke perkotaan. Perjalanan panjang telah dilalui oleh negara-negara barat dalam 
memanajemen dan mendesain perkotaan, sehingga yang kita saksikan sekarang adalah hasil perkotaan dengan 
revisi yang berulang-ulang.  
 
Pada awal abad ke 20 ditandai dengan tumbuhnya perkotaan di Asia Tenggara. Sedikit berbeda dengan negara-
negara maju yang memiliki pola sentrifugal. Pola sentripetal terhadap pertumbuhan perkotaan di negara ketiga 
terutama Asia Tenggara masih mendominasi. Kecenderungan ini akan mampu mengantarkan populasi perkotaan 
di Asia Tenggara melebihi populasi di perdesaan. Terlebih saat ini merupakan awal abad ke 21, sementara 
perkotaan tetap tumbuh dengan subur. Hal ini merupakan sebuah bukti nyata, bahwa perkotaan bukan hanya 
sebuah tempat (place), tetapi lebih dari itu. Kota mampu mempengaruhi tempat-tempat lainnya, sehingga suatu 
saat juga ‘bermimpi’ ingin menjadi kota.  
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Pertumbuhan kota-kota di Indonesia sangat cepat pasca kemerdekaan. Tidak hanya DKI Jakarta dengan 
Bodetabeknya, atau Surabaya dengan Gerbangkertosusilonya, akan tetapi hampir semua kota yang ada di 
Indonesia terutama Pulau Jawa memperoleh pengaruh kota dan beberapa kabupaten telah memisahkan diri 
menjadi kota baru yang siap bersaing dalam ekonomi perkotaan. Tapi jauh dibalik itu semua, apabila hal ini tidak 
dikontrol dengan baik justru akan berakibat negatif. Kurangnya kebijakan terhadap pertanian akan berakibat 
kurangnya pasokan pangan. Sementara disisi lain, perkotaan dapat merambah ekosistem yang ada sehingga dapat 
memutuskan kelangsungan hidup beberapa flora dan fauna yang sangat penting dalam kelangsungan hidup 
manusia.  

 

Awal abad ke 21 ini merupakan critical point bagi perkembangan ekonomi perkotaan di Indonesia dalam konteks 
meningkatkan ekonomi nasional. Apabila mampu merencanakan dengan baik, maka akan besar kemungkinan 
dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Karena pada fase ini segala kriteria penunjang peningkatan 
ekonomi nasional telah mulai terlihat. Dari peningkatan HDI, meningkatnya infrastruktur, meningkatnya 
perekonomian Asia, hingga mulai diperhitungkannya jalur laut Indonesia sebagai jalur laut yang sangat strategis 
terhadap pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Akan tetapi sebaliknya, apabila keliru dalam fase ini bisa saja 
menyebabkan Indonesia telah kehilangan kesempatan dalam memperbaiki kualitas ekonomi nasional. Perlunya 
program pembangunan sutainable development dan green development dalam setiap perencanaan pembangunan 
di Indonesia adalah hal yang sangat mutlak. Karena kehidupan generasi sekarang, adalah bekal untuk kehidupan 
generasi mendatang. Apabila terdapat kesalahan dalam perencanaan hari ini, maka efeknya masih akan dirasakan 
oleh anak cucu kita di kemudian hari. 
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PENDEKATAN ABG DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR  

BERBASIS GREEN ENERGI 
 

Sitawati Wartaman 

PENDAHULUAN 

 

Menyusul pemanasan global dan perubahan 

iklim yang semakin menjadi, Indonesia harus 

segera menggeser penggunaan energi fosil 

menjadi energi terbarukan (renewable energy) 

yang jauh lebih bersih dan ramah lingkungan. Saat 

ini Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada 

bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batubara 

dan gas. Bahan bakar fosil di Indonesia digunakan 

oleh 95 persen penduduk maupun pelaku industri, 

dengan konsumsi energi meningkat tujuh persen 

setiap tahunnya (Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, 2011). Padahal bahan bakar fosil 

ini ikut ‗berkontribusi‘ terhadap total emisi energi 

CO2, yang hingga 2008 tercatat mencapai 351 juta 

ton (Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, 2011). Selain itu bahan bakar fosil 

jelas merupakan energi yang tidak terbarukan. 

Jika terus digunakan, pada gilirannya persediaan 

bahan bakar akan habis. Sementara, sumber-

sumber energi terbarukan, yang notabene jauh 

lebih banyak ketimbang bahan bakar fosil, belum 

dimanfaatkan secara optimal. Energi terbarukan 

seperti hydrogen, air, panas bumi dan sebagainya 

masih dianggap sebagai energi alternatif, dimana 

penggunaannya hanya mencapai lima persen. 

Penggunaan dan pengembangan energi terbarukan 

serta pelaksanaan konservasi energi ini sejalan 

dengan komitmen Indonesia yang dikemukakan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

konferensi G-20 di Pittsburgh (2009) dan 

Konferensi Para Pihak ke-15 CITES atau COP15 

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada 

2020 mendatang. Komitmen serupa juga 

dicanangkan oleh para pemimpin Negara dan 

pemerintah pada deklarasi B4E (Business for 

Environment) di Jakarta pada tanggal 27-29 April 

2011 (Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, 2011). 

 

Di sisi lain, saat ini Pemerintah Indonesia 

mengembangkan Master Plan untuk Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI). Dalam MP3EI, pola pikir masa lalu 

yang mengatakan bahwa infrastruktur harus 

dibangun menggunakan dana anggaran 

pemerintah; saat ini dirubah dengan pola pikir 

yang lebih maju, penyediaan infrastruktur 

dilakukan melalui model kerja sama pemerintah 

dan swasta atau Public-Private-Partnership (P3). 

Langkah-langkah yang ditempuh untuk 

mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia 

dilakukan dengan membangun 6 (enam) koridur  

ekonomi. Pengembangan kegiatan ekonomi utama 

Koridor Ekonomi membutuhkan dukungan dari 

sisi energi. Dengan adanya Masterplan P3EI 

tersebut, pada beban puncak penambahan 

kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga tahun 

2025 diproyeksikan mencapai sekitar 90.000 MW 

(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 

2011 : 49). Dari jumlah tersebut, sebagianbesar 

kebutuhan energi akan digunakan untuk 

mendukung pembangunan dan pengembangan 

kegiatan utama di dalam koridor. Dengan 

demikian, terlihat bahwa kebutuhan energi listrik 

bagi daerah-daerah terpencil tampaknya 

cenderung kurang diprioritaskan. Sedangkan, 

wilayah Indonesia begitu luasnya dan banyak 

daerah-daerah terpencil terutama daerah-daerah 

perbatasan yang belum memiliki listrik. 

Sebagaimana diketahui, wilayah-wilayah 

tertinggal dan perbatasan membutuhkan bantuan 

pembangunan untuk mendorong penciptaan 

lapangan kerja dan usaha.  

 

Berdasarkan ulasan di atas, makalah ini 

bertujuan untuk menemukenali  pendekatan 

pembangunan infrastruktur bagi daerah-daerah 

erpencil atau perbatasan berbasis Public-Private-

Partnership dan pembangunan energi hijau.  

Topik Khusus 
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terpencil atau perbatasan berbasis Public-Private-

Partnership dan pembangunan energi hijau.  

 

KONSEP PENDEKATAN PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR BAGI DAERAH-

DAERAH TERPENCIL ATAU 

PERBATASAN  

 

Berdasarkan ulasan di atas, dalam kerangka 

memacu pembangunan ekonomi Indonesia 

melalui penyediaan infrastruktur khususnya bagi 

daerah-daerah terpencil atau perbatasan dan 

dalam upaya menunjang pengurangan emisi gas 

rumah kaca pada 2020 mendatang sesuai dengan 

komitmen Indonesia pada konferensi G-20 di 

Pittsburgh (2009) dan Konferensi Para Pihak ke-

15 CITES atau COP15, serta pola pikir  

penyediaan infrastruktur dilakukan melalui model 

kerja sama pemerintah dan swasta atau Public-

Private-Partnership (P3); ulasan terhadap konsep 

pendekatan pembangunan infrastruktur bagi 

daerah-daerah terpencil atau perbatasan  

difokuskan pada : (i) ulasan terhadap konsep 

pendekatan pembangunan ―Ekonomi Hijau‖ dan 

(ii) ulasan terhadap konsep academicians, 

businessmen, dan government (ABG). 

 

Seperti diketahui, secara sederhana konsep 

pembangunan ―Ekonomi Hijau‖ adalah improved 
human well-being and social equity, while 
significantly reducing environmental risks and 
ecological scarcities. In its simplest expression, a 

green economy can be thought of as one which is 

low carbon, resource efficient and socially 

inclusive (United Nation Environment Program 
(UNEP), http://www.unep.org/greeneconomy/

AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx : 
13 Februari 2012, 7.01 WIB). Sedangkan konsep 

inovasi ABG, saat ini  telah menjadi isu utama 

dalam kebijakan publik. Yang dimaksud ABG 

adalah Akademisi (Academicians), Kalangan 

Bisnis (Businessmen), dan Pemerintahan  

(Government). Menurut Kusmayanto, "Inovasi 

ABG hendaknya berada pada basis terdepan 

dalam kontribusi pada pengembangan suatu 

masyarakat berpengetahuan, dalam rangka 

mendukung pembangunan nasional yang 

berkualitas." Akademisi sebagai pelaku institusi 

universitas yang melakukan berbagai kegiatan 

riset, merupakan input bagi pemerintah sebagai 

regulator atau pembuat kebijakan. Sedangkan 

kalangan bisnis yang merupakan pelaku dari 

industri yang akan memanfaatkan hasil riset. 

Konsep ABG ini dapat mewadahi pola pikir  

penyediaan infrastruktur dilakukan melalui model 

kerja sama pemerintah dan swasta atau Public-

Private-Partnership (P3) seperti yang 

diamanatkan pada MP3EI. 

 

Konsep Pendekatan Pembangunan “Ekonomi 

Hijau” (Green Economy) 

 

Ekonomi Hijau adalah suatu model yang 

tidak lagi mengandalkan ekonomi berbasis bahan 

bakar fosil. Ekonomi Hijau adalah model 

berbasiskan ecological economic dan green 

economi. Arah kebijakan Ekonomi Hijau adalah : 

(1) Berorientasi jangka panjang,  

(2) Berprinsip pada 3 pilar pembangunan dan  

(3) Bertumpu pada daya dukung dan daya 

tampung lingkungan.  

 

Menurut Kevin Danaher (http://

en.wikipedia.org/wiki/Green_economy), terdapat 

tiga pilar keberlanjutan dalam Ekonomi Hijau, 

yaitu : 

1. Lingkungan yang berkelanjutan :  

Terciptanya suatu sistem ekonomi yang 

menghormati integritas ekosistem dan 

menjamin ketahanan sistem penyangga 

kehidupan.  

2. Adil secara sosial : 

Terciptanya suatu sistem ekonomi yang 

dinamis yang memastikan semua orang 

memiliki akses yang layak terhadap 

kesempatan hidup. 
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3. Ekonomi : berbasis pada sumberdaya lokal.  

 

Secara diagram, keterkaitan antara ke-tiga pilar di 

atas dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 
▼ Gambar 2.1 Pilar Keberlanjutan Dalam Ekonomi Hijau 

 
Sumber : Kevin Danaher, http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economy 

 

Perspektif ekonomi hijau menunjukkan 

karakteristik sebagai berikut: 

Emisi karbon infrastruktur energi nol, yang 

didukung 100 persen oleh energi terbarukan  

Infrastruktur air dan limbah didasarkan pada 

keberlanjutan jangka panjang 

Pelestarian dan perlindungan ekosistem dunia, 

keanekaragaman hayati dan hutan bermitra 

dengan masyarakat adat dan semua pihak 

terkait (http://en.wikipedia.org/wiki/

Green_economy) 
 

Dari ulasan di atas, dapat dijelaskan kembali 

bahwa Ekonomi Hijau adalah sebuah 

pembangunan ekonomi didasarkan pada 

pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan 

ekuitas kesejahteraan dan sosial. Secara signifikan 

mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan 

ekologis. Pendekatan Ekonomi Hijau adalah win-

win solution yang men-seimbangkan kebutuhan 

untuk pelestarian lingkungan, sementara, pada 

saat yang sama, memungkinkan ekonomi untuk 

tumbuh. Pendekatan pembangunan Ekonomi 

Hijau juga memungkinkan kita untuk mengurangi 

tingkat emisi karbon, yang merupakan bagian 

penting dari penjinakan perubahan iklim. 

Pembangunan Ekonomi hijau dapat 

mempromosikan penggunaan energi bersih dan 

teknologi rendah karbon sebagai pengganti bahan 

bakar fosil, serta mengurangi jejak karbon dalam 

produksi energi, untuk meningkatkan efisiensi 

sumber daya, untuk mengurangi degradasi hutan 

dan deforestasi, dan untuk meminimalkan atau 

bahkan mencegah kerugian keanekaragaman 

hayati. 

 

Ada 25 sektor yang termasuk kategori 

ekonomi hijau, yaitu : (1) Biofuels, (2) Biomass, 

(3) Carbon capture and storage, (4) Carbon 

markets and renewable energy credits, (5) 

Climate change adaptation services, (6) 

Distributed generation, (7) Ecosystem services, 

(8) Energy efficiency, recycling, conservation, 

software and controls, (9) Energy storage, 

batteries and fuel cells, (10) Geothermal energy, 

(11) Green IT, (12) Green buildings, materials 

and construction products, (13) Green 

transportation technologies and green vehicles, 

(14) Hydropower, (15) Natural gas, (16) Ocean 

power, (17) REDD, (18) Smart grid, (19) Energi 

Surya, (20) Sustainable and organic agriculture, 

food and products, (21) Waste management , (22) 

Wastewater management , (23) Waste-to-energy, 

(24) Water and water technologies, dan (25) Wind 

energy. 

 

Konsep Academicians, Businessmen, Dan 

Government (ABG) 

 

Dalam rangka semangat Not Business As 

Usual melalui model kerja sama pemerintah dan 

swasta atau Public-Private-Partnership (P3) 

seperti yang diamanatkan dalam MP3EI, salah 

satu konsep yang menjadi isu utama dalam 

kebijakan publik saat ini adalah model Triple 

Helix atau Academicians, Businessmen, dan 

Government (ABG) 
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Dalam model Triple Helix, suatu model ekonomi 

yang berbasis pengetahuan, institusi utama 

didefinisikan pertama kalinya sebagai (1) 

universitas, (2) industri, dan (3) pemerintah 

(Etzkowitz dan Leydesdorff, 1995). Di dalam 

konsep ini, hasil penelitian yang dihasilkan oleh 

pihak akademisi sebagai aparatur universitas 

diharapkan tidak hanya melayani kebutuhan ilmu 

pengetahuan saja, tetapi dapat bermanfaat bagi 

masyarakat luas. Selain itu, juga sebagai solusi 

dari permasalahan pemerintah di dalam 

menentukan kebijakan dan regulasi yang 

berkaitan dengan masyarakat pebisnis. Pihak 

akademisi diharapkan dapat menghasilkan inovasi

-inovasi melalui ide-ide kreatifnya, sementara 

masyarakat pebisnis dapat memanfaatkan inovasi-

inovasi tersebut. Disini, pihak pemerintah 

diharapkan dapat memberikan stimulus positif 

yang dapat mendorong atmosfir bisnis yang 

kondusif.  Triple Helix atau Academicians, 

Businessmen, dan Government (ABG) ini 

sangatlah penting bagi suatu perubahan baik disisi 

ekonomi, teknologi maupun industri. Apabila 

terjadi suatu sinergi antara Academicians, 

Businessmen, dan Government maka ketiga pilar 

ini akan berkolaborasi untuk membuat suatu 

teknologi tepat guna yang dapat memenuhi 

keinginan masyarakat (Dialog Interaktif tanggal 

14 Maret 2008 oleh Kementerian Negara Riset 

dan Teknologi). 

 

Sejauh ini ada 3 (tiga) jenis konfigurasi 

konsep ABG di dunia, yaitu : 

 

Model Triple Helix pertama : model hubungan 

ABG yang masih menyertakan peran 

pemerintah 

 
Sumber : Harjanto, 2004 

Dari gambar di atas tampak bahwa peran 

pemerintah terlihat sangat besar dalam 

mengarahkan universitas dan industri serta 

hubungan keduanya. Versi model ini dapat 

ditemui di negara-negara bekas Uni Sovet dan 

Eropa Timur, sedangkan versi yang lebih lunak 

dapat ditemui di negara-negara Amerika Latin dan 

pada beberapa negara Eropa seperti Norwegia. 

 

Model Triple Helix ke-dua : model hubungan 

ABG yang berasaskan persaingan bebas (laissez-

faire) 

 
Sumber : Harjanto, 2004 

 

Dari gambar di atas tampak bahwa ada 

batas yang tegas dan terpisah antara ke-tiga 

institusi. Ini mengindikasikan bahwa 

hubungan ke-tiga institusi terpisah satu sama 

lainnya.  

Model Triple Helix ke-tiga : model hubungan 

ABG yang berbagi peran antar institusi 

 

 

 Gambar 2.2 Model Hubungan ABG yang Masih 
Menyertakan Peran Pemerintah 

▼ Gambar 2.3 Model Hubungan ABG yang Berasaskan 
Persaingan Bebas (Laissez-Faire) 

Sumber : Harjanto, 2004 
 

 Gambar 2.4 Model Hubungan ABG 

yang Berbagi Peran Antar Institusi 
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Dari gambar di atas, tampak bahwa terdapat 

indikasikan munculnya sebuah infrastruktur 

pengetahuan (knowledge infrastructure) dalam 

bentuk irisan lingkaran institusi yang saling 

berbagi peran dalam bentuk organisasi hibrida 

yang muncul di bagian antar muka ketiga 

lingkaran  

 

Model triple helix pertama digambarkan 

sebagai sebuah model yang gagal oleh Etzkowitz 

dan Leydesdorff. Dengan rendahnya inisiatif 

‗bottom up‘, inovasi cenderung kurang 

mengalami dorongan yang memadai. Sebaliknya, 

triple helix 2, muncul sebagai sebuah respon 

terhadap model pertama yang membawa 

kebijakan ‗laissez-faire‘ (persaingan bebas) yang 

mengurangi peran negara. Di beberapa negara, 

khususnya negara maju, saat ini sedang mengarah 

pada pembentukan model hubungan yang 

digambarkan pada triple helix 3. Dengan konsep 

ABG ini diharapkan dari sisi akademisi 

ditemukenali riset-riset inovasi yang terkait 

dengan ekonomi hijau yang dapat dimanfaatkan 

oleh pihak pebisnis dalam rangka memenuhi 

kebutuhan daerah mendorong pertumbuhan  

ekonomi daerah, antara lain mendorong sektor riil 

dan menciptakan lapangan kerja.  

 

Fenomena yang ada saat ini terdapat 

kesenjangan antara tiga komponen pembangunan 

tersebut. Ke-tiga komponen pembangunan tidak 

bersinergi antara satu dengan lainnya. Inovatif 

yang dihasilkan oleh pihak akademisi belum dapat 

dimanfaatkan oleh pihak pebisnis. Regulasi yang 

dikeluarkan oleh Pemerintahpun seringkali tidak 

menyentuh masyarakat luas dan belum mampu 

mendorong terciptanya iklim bisnis yang kondusif 

seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat pebisnis. 

Fenomena ini sejalan dengan pernyataan 
Kusmayanto : ―Kondisi saat ini ABG masih 

sering berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah saling 

mencurigai. Kondisi seperti ini perlu dicairkan 

oleh semua pihak. Pertemuan diantara tiga 

komponen ini perlu dilakukan lebih intensif, 

untuk memberikan pemahaman antara satu dan 

lainnya, sehingga terbentuk suatu kolaborasi yang 

kuat‖ (www.bakosurtanal.go.id-1 Agustus 2011). 

 

Pendekatan ABG Dalam Penyediaan 

Infrastruktur Bagi Daerah-Daerah Terpencil 

atau Perbatasan  

 

Seperti telah di ulas sebelumnya, saat ini 

Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada 

bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batubara 

dan gas. Padahal bahan bakar fosil tersebut ikut 

‗berkontribusi‘ terhadap total emisi energi CO2. 

Menyusul pemanasan global dan perubahan iklim 

yang semakin menjadi, Indonesia harus segera 

menggeser penggunaan energi fosil menjadi 

energi terbarukan (renewable energy) yang jauh 

lebih bersih dan ramah lingkungan. 

 

Di lain pihak, dalam kerangka mencapai visi 

Indonesia mewujudkan masyarakat yang mandiri, 

maju, adil dan makmur serta mendorong 

Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 

sepuluh negara terbesar  pada tahun 2025, 

Pemerintah Indonesia mengembangkan Master 

Plan untuk Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

dengan pendekatan terobosan  Not Business As 

Usual. Pola pikir pendekatan  Not Business As 

Usual menekankan bahwa keberhasilan 

pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung 

pada pemerintah saja melainkan merupakan 

kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. 

Pihak swasta diberikan peran utama dan penting 

dalam pembangunan ekonomi terutama dalam 

peningkatan investasi dan penciptaan lapangan 

kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi 

sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Di 

dalam MP3EI, penguatan konektivitas antar 

wilayah merupakan salah satu strategi  percepatan 

dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, 

dimana penyediaan listrik di wilayah non 

komersial merupakan salah satu fokus untuk 
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Plan untuk Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

dengan pendekatan terobosan  Not Business As 

Usual. Pola pikir pendekatan  Not Business As 

Usual menekankan bahwa keberhasilan 

pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung 

pada pemerintah saja melainkan merupakan 

kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. 

Pihak swasta diberikan peran utama dan penting 

dalam pembangunan ekonomi terutama dalam 

peningkatan investasi dan penciptaan lapangan 

kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi 

sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Di 

dalam MP3EI, penguatan konektivitas antar 

wilayah merupakan salah satu strategi  percepatan 

dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, 

dimana penyediaan listrik di wilayah non 

komersial merupakan salah satu fokus untuk 

mendukung percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, 

disamping berfokus pada pertumbuhan ekonomi, 

MP3EI dirancang dengan memperhatikan aspek-

aspek lainnya, antara lain pengurangan emisi gas 

rumah kaca. Seperti diketahui, Indonesia telah 

membuat beberapa komitmen kuat dalam hal ini. 

Dalam COP-15 di Kopenhagen dan G-20 di 

Pittsburgh pada 2009, Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mengumumkan target pengurangan 

emisi 26 persen pada tahun 2020 dengan 

kemampuan yang ada. Pengurangan emisi ini 

bahkan bisa mencapai hingga 41 persen jika 

bantuan internasional itu datang, dan menjadi 

bagian dari kebijakan pembangunan Indonesia. 

 

Dari ulasan di atas, tampak bahwa  : Pertama, 

tata kelola energi yang belum optimal menjadi 

salah satu penyumbang emisi di Indonesia. 

Kedua, Indonesia sedang memacu pertumbuhan 

ekonomi hingga  mencapai rata-rata pertumbuhan 

7-9% per-tahun secara berkelanjutan. Ketiga, 

Indonesia berkomitmen untuk melakukan 

pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26% 

pada tahun 2020. Disini tampak bahwa ada dua 

fenomena yang saling bertolak belakang. 

Kebanyakan pembangunan ekonomi tidak 

memperhitungkan nilai lingkungan, dan degradasi 

sumberdaya. Untuk itu, diperlukan pendekatan 

pembangunan yang tepat sasaran untuk dapat 

memayungi ke-tiga fenomena di atas. Dalam hal 

ini pendekatan pembangunan ‗Ekonomi Hijau‘ 

adalah solusi untuk tantangan ini. Penggunaan 

green technology equipment merupakan salah 

satu fokus penguatan untuk mendukung 

penyediaan listrik di wilayah non komersial. 

 

Dalam kaitannyanya dengan penggunaan 

green technology equipment, suatu tim riset 

terbarukan yang terdiri dari pakar dan kelompok 

akademisi (Universitas Indonesia dan swasta) 

telah menemukan alternatif pembangkit listrik 

tanpa bahan bakar (Self Generated Power Supply 

Nano Wave). Hemat energi, ramah lingkungan 

dan  mencintai produk Indonesia adalah slogan 

yang mendasari terciptanya pembangkit tenaga 

listrik mandiri ramah lingkungan, generate power 

supply. Alat ini berfungsi sebagai alat pembangkit 

tenaga dengan memanfatkan batere sebagai 

komponen dasarnya. Keunggulan dari alat ini 

terletak pada cara pemanfaatan energi baterai 

secara hemat. Di dalam generate power suply 

terdapat kotak hitam yang bekerja sedemikian 

rupa hingga mampu mejadikan batere yang 

digunakan menjadi hemat dalam menghasilkan 

energi. Kotak hitam itulah yang menjadi kunci 

dari penghematan energi yang terjadi di Generate 

Power Suply. Kotak hitam tersebut 

direkayasa   sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan Nano Wave yang mampu 

menghasilkan energi listrik yang  ramah 

lingkungan. Dikatakan ramah lingkungan karena 

alat ini tidak menggunakan bahan bakar yang 

berasal dari fosil seperti solar bensin dan lain-

lain. Alat ini juga tidak mengeluarkan suara atau 

bunyi sedikit pun. Dengan menggunakan  nano 

wave, suasana disekitarnya menjadi sunyi senyap 

dan tenang. Selain itu, Nano wave tidak 

membutuhkan bahan bakar, kabel yang panjang 
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dan berat serta tidak memerlukan lahan yang luas 

untuk mengoperasikannya. Dengan demikian, 

penggunaannya tanpa batas dan sangat fleksibel.  

 

Nano wave dapat digunakan dalam berbagai 

sektor, seperti penerangan lampu jalan, 

penerangan perumahan dan lain-lain. Nano Wave 

tepat digunakan pada daerah-daerah terpencil, 

dipasang di kendaraan yang biasa digunakan 

untuk operasi darurat, seperti ambulan, kendaraan 

rescue dan lain-lain. Nano Wave sangat efektif 

bila digunakan pada daerah bencana. Mengingat 

pada saat bencana, berbagai infra struktur 

biasanya mengalami kerusakan, termasuk 

diantaranya instalasi listrik. Dalam kondisi 

bencana seperti itulah Nano Wave menjadi sangat 

bermanfaat. Nano wave mampu terus beroperasi 

tanpa henti selama dua tahun,  karena alat ini 

bekerja dengan mekanisme recarger (mengisi 

daya secara otomatis). Daya yang bisa disediakan 

oleh Nano wave tergantung luasan daerah yang 

membutuhkannya.  

 

Dari ulasan di atas, tampak bahwa 

karakteristik generate power supply Nano Wave, 

tidak menggunakan bahan bakar yang berasal dari 

fosil seperti solar bensin dan lain-lain, tidak 

mengeluarkan suara atau bunyi sedikit pun, 

mampu terus beroperasi tanpa henti selama dua 

tahun dengan mekanisme recarger (mengisi daya 

secara otomatis), tidak membutuhkan kabel yang 

panjang dan berat serta tidak memerlukan lahan 

yang luas untuk mengoperasikannya. Dapat 

disimpulkan bahwa generate power supply Nano 

Wave merupakan salah satu inovasi pertama di 

dunia ciptaan anak bangsa. Generate power 

supply Nano Wave  merupakan salah satu 

infrastruktur pendukung percepatan pembangunan 

ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. 

Mendorong pengembangan wilayah khususnya 

pada daerah-daerah terpencil dan tertinggal serta 

dapat meringankan beban Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) dalam menyediakan infrastruktur 

kelistrikan.  

Temuan teknologi yang merupakan green 

technology ini siap untuk memasuki tahapan 

produksi massal dimana produk tersebut dapat 

langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi masyarakat.  Teknologi yang dimaksudkan 

diharapkan dapat bermanfaat semaksimal 

mungkin untuk kepentingan seluruh masyarakat 

Indonesia, terutama di daerah yang belum 

terjangkau aliran listrik. Sebagaimana diketahui, 

wilayah-wilayah tertinggal dan perbatasan 

membutuhkan bantuan pembangunan untuk 

mendorong penciptaan lapangan kerja dan usaha, 

namun kendala besar untuk menjangkau lokasi-

lokasi yang jauh dari akses masih merupakan 

keterbatasan yang nyata. 

 

Jika dikaitkan dengan konsep ABG, temuan 

green technology Generate power supply Nano 

Wave  merupakan salah satu inovasi yang 

dilakukan oleh komponen A (Academicians). 

Namun, seperti yang telah di ulas di atas, 

fenomena saat ini terdapat kesenjangan antara 

tiga komponen pembangunan ABG. Ke-tiga 

komponen pembangunan tidak bersinergi antara 

satu dengan lainnya. Inovatif yang dihasilkan oleh 

pihak akademisi belum dapat dimanfaatkan oleh 

pihak pebisnis. Regulasi yang dikeluarkan oleh 

Pemerintahpun seringkali tidak menyentuh 

masyarakat luas dan belum mampu mendorong 

terciptanya iklim bisnis yang kondusif seperti 

yang dibutuhkan oleh masyarakat pebisnis. 

Dalam hal ini diperlukan sosialisasi terhadap 

publik, dukungan pemerintah dan pe-bisnis di 

bidang rekayasa agar inovasi yang diciptakan 

oleh komponen A dapat bermanfaat bagi 

masyarakat luas.   

 

Dalam kerangka menjembatani kesenjangan 

yang terjadi antara tiga komponen ABG di atas, 

pemerintah, dalam hal ini Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian Bidang 

Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup pada 

bulan  Juli 2011 melaksanakan diskusi panel dan 

diseminasi temuan green technology. Dalam 
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diskusi panel tersebut ke-tiga komponen 

ABG berusaha untuk di-sinergikan. Komponen A 

diwakili oleh tim riset energi terbarukan dan 

peneliti rekayasa Universitas Indonesia, 

komponen B (Businessmen) diwakili oleh World 

Trade Center (WTC) Singapore dan para pe-

bisnis dari manca negara. Sementara, komponen 

G  (Government) sebagai pembuat kebijakan-

kebijakan terkait diwakili oleh Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam 

diskusi panel tersebut ditemukenali (i) kebijakan 

energi nasional, (ii) instrumen ekonomi 

lingkungan, (iii) kebijakan peningkatan 

infrastruktur di daerah terpencil atau perbatasan, 

(iv) kendala utama penyediaan penyediaan listrik 

di perdesaan, (v) sebaran fokus lokasi PDT dan 

(vi) distribusi ratio elektrifikasi target pemerintah 

untuk tahun 2012.  

 

Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan 

Presiden Kebijakan Energi Nasional 2005, 

kebijakan penggunaan energi terbarukan 

ditargetkan mencapai proporsi 17% pada tahun 

2025. Dengan demikian, pembangunan ekonomi 

hijau merupakan alternatif yang sangat tepat 

untuk menunjang kebijakan penggunaan energi 

terbarukan tersebut. Di lain pihak, target nasional 

untuk pembangunan infrastruktur listrik pada 

akhir tahun 2025, semua desa mendapatkan  

listrik dengan rasio elektrifikasi lebih dari 95%.  

Pada kenyataannya, hingga tahun 2009, rasio 

elektrifikasi di Indonesia masih  66% sehingga 

sekitar 17. 9 juta rumah tangga di Indonesia 

belum mendapatkan  listrik dan sekitar 49% nya 

tinggal di daerah terpencil.  Jadi ada sekitar 9 juta 

rumah tangga di daerah terpencil belum 

mendapatkan listrik. Biaya tinggi dan supply 

bahan bakar yang tidak kontinu di daerah 

terpencil merupakan kendala utama penyediaan 

listrik di perdesaan. Saat ini, sejalan dengan 

kebijakan penggunaan energi terbarukan, salah 

satu program Kementerian Pembangunan Daerah 

Tertinggal untuk pengadaan listrik di desa-desa 

terpencil atau perbatasan adalah melalui 

pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya). Namun, kendala tantangan yang dihadapi 

dlm pembangunan pembangkit listrik tenaga 

surya, antara lain (i) penentuan HPP listrik PLN 

menggunakan harga BBM bersubsidi, sementara 

BBM di daerah terpencil atau perbatasan selain 

harganya mahal (tidak sesuai HET) juga 

kontinuitas suplainya kurang terjamin, (ii)  

pengelola listrik non PLN di desa-desa belum 

ada, suku cadang untuk PLT Surya susah 

didapatkan sehingga perlu dipersiapkan dan 

melibatkan masyarakat setempat, dan (iii)  

kebijakan tarif listrik yang ada kurang berpihak 

pada sistem pembangkit listrik dari energi baru 

terbarukan.  Adapun, sebaran kabupaten yang 

menjadi fokus lokasi KPDT dalam peningkatan 

bidang infrastruktur dapat di lihat pada Gambar A 

di bawah ini. 
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▼ Gambar  3.3 

Sebaran Fokus Lokasi KPDT 

 

 
Sumber : Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Seminar ‗Green Energy‘, 14 juli 2011  

 

Dari Gambar A di atas, tampak bahwa total jumlah daerah kabupaten yang menjadi fokus lokasi 

KPDT di Indonesia ada 183 daerah, terdiri atas 55 daerah di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) 

dan 128 daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Jumlah lokasi KPDT tertinggi terdapat di 

Sumatera, yaitu sebanyak 46 daerah kabupaten  dan yang ter-rendah di Jawa dan Bali, yaitu sebanyak 

8 daerah kabupaten.  

Tidak terlepas dari hal di atas, selain di lokasi-lokasi PDT, kebutuhan energi listrik di seluruh 

13

No Wilayah

Jumlah

Kab %

1. SUMATERA 46 25%

2. JAWA & BALI 9 5%

3. KALIMANTAN 16 9%

4. SULAWESI 34 19%

5. NUSA TENGGARA 28 15%

6. MALUKU 15 8%

7. PAPUA 33 19%

JUMLAH 183 100%

Wilayah Jumlah Kab %

KBI 55 30%

KTI 128 70%

JUMLAH 183 100%

SUMATERA

25%

JAWA-BALI

5%

KALIMANTAN

9%
SULAWESI

19%

NUSA 

TENGGARA

15%

MALUKU

8%

PAPUA

19%

KBI

30%

KTI

70%

SEBARAN 183 KABUPATEN 
YANG MENJADI FOKUS LOKASI KPDT 
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▼ Gambar B 
Distibusi Target Ratio Elektrifikasi Nasional Tahun 2014 

 

 
Sumber : Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Seminar ‗Green Energy‘, 14 juli 2011  

 

Dari Gambar B di atas, terlihat rata-rata target pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan energi 

listrik hingga tahun 2014 tertinggi berada di pulau Jawa dan yang ter-rendah berada di Nusa Tenggara 

Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Dengan adanya inovasi Self Generated Power 

Supply Nano Wave, dapat membantu tercapainya rasio elektrifikasi yang ditargetkan oleh pemerintah 

dan juga dapat meringankan beban Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menyediakan 

infrastruktur kelistrikan, khususnya bagi daerah-daerah yang lokasinya masih jauh dari akses.  

Dari diskusi panel ini, sinergitas ABG tampak mulai terwadahi, payung hukum pemanfaatan  

energi baru terbarukan ditemukenali dan inovatif yang dihasilkan oleh pihak akademisi tampak dapat 

bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal tampak 

berminat  memanfaatkan inovasi Self Generated Power Supply Nano Wave yang dihasilkan oleh 

pakar rekayasa dan pihak akademisi. Dengan dasar pertimbangan antara lain ramah lingkungan, 

penggunaannya tanpa batas dan sangat fleksibel.  Disamping KPDT, Self Generated Power Supply 

Nano Wave juga diminati oleh Angkatan Darat dan pebisnis dari India, antara lain.  Dalam hal 

pembiayaan bagi unit usaha kecil menengah yang bergerak dalam pengembangan green technology, 

dari hasil diskusi panel juga ditemukenali adanya kebijakan instrumen ekonomi dari Kementerian 

Lingkungan Hidup (KLH). Salah satu bentuk instrumen ekonomi adalah subsidi lingkungan hidup 

(Fiscal Reform/Environmental Subsidies). Sebagai contoh penyaluran dana bergulir (revolving) DNS 

bagi program lingkungan. Penerima dana difokuskan pada Unit Usaha Menengah Kecil (UMKM), 

misalnya dalam usaha mikro hydro power, biogas dan lain-lain. Jumlah dana bergulir yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup hingga tahun 2010 mencapai hingga 400 milyar 

rupiah. 

5

TARGET

RATIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL TH 2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rasio 

Elektrif ikasi
62% 63% 64,3% 65,1% 65,8% 67,2% 70,4% 73,6% 76,8% 80,0%

REALISASI (Tahun) RENCANA (Tahun)

NAD

90,85%
Sumut

79,05%

Sumbar

71,13%

Riau 

58,66%

Sumsel

56,39%

Bengkulu

61,11%

Babel

68,73%

Lampung

61,25%

Jakarta

100%

Banten

67,29%

Jabar

69,04%

Jateng

70,42%

Jambi

75,71%

DIY

75,70% Jatim

65,54%

Bali

70,87%

NTB

31,20%
NTT

29,10%

Kalbar

58,34%

Kalteng

57,07%

Kalsel

70,53%

Kaltim

65,25%
Sulut

65,84%Gorontalo

46,79%

Sulteng

56,04%

Sultra

47,11%

Sulsel

65,93%

Malut

63,84%

Maluku

72,62%
Papua

31,61%

Category :

> 60 %

41 - 60 %

20 - 40 %

Sulbar

60,85%

Kepri

44,45%

Papua Barat

41,87%
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PENUTUP 

Sejalan dengan program  pemerintah dalam 

Master Plan untuk Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana  

pembangunan infrastruktur merupakan salah satu 

program prioritas utama. Selain itu, MP3EI  dirancang 

dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya, antara 

lain pengurangan emisi gas rumah kaca. Pendekatan 

pembangunan ekonomi hijau melalui penggunaan 

green technology equipment merupakan salah satu 

fokus penguatan untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur dalam penyediaan listrik di wilayah non 

komersial.  Di sisi lain, dalam MP3EI, pola pikir masa 

lalu yang mengatakan bahwa infrastruktur harus 

dibangun menggunakan dana anggaran pemerintah; 

saat ini dirubah dengan pola pikir yang lebih maju, 

penyediaan infrastruktur dilakukan melalui model 

kerja sama pemerintah dan swasta atau Public-Private-

Partnership (P3). 

Dalam kaitannya dengan model kerja sama 

pemerintah dan swasta, inovasi pendekatan model 

Triple Helix atau Academicians, Businessmen, dan 

Government (ABG) telah menjadi isu utama kebijakan 

dalam kebijakan publik saat ini. Namun, hingga saat 

ini ABG masih sering berjalan sendiri-sendiri, seolah-

olah saling mencurigai. Kondisi seperti ini perlu 

dicairkan oleh semua pihak. Pertemuan diantara tiga 

komponen ini perlu dilakukan lebih intensif, untuk 

memberikan pemahaman antara satu dan lainnya, 

sehingga terbentuk suatu kolaborasi yang kuat‖ 

Dalam kerangka menjembatani kesenjangan yang 

terjadi antara tiga komponen ABG di atas, pemerintah, 

dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian Bidang Inovasi Teknologi dan 

Lingkungan Hidup pada bulan  Juli 2011 

melaksanakan diskusi panel dan diseminasi temuan 

green technology. Dalam diskusi panel tersebut ke-tiga 

komponen ABG berusaha untuk di-sinergikan. 

Komponen A diwakili oleh tim riset energi terbarukan 

dan peneliti rekayasa Universitas Indonesia, yang 

menghasilkan inovasi alternatif pembangkit listrik 

tanpa bahan bakar (Self Generated Power Supply Nano 

Wave). Komponen B (Businessmen) diwakili oleh 

World Trade Center (WTC) Singapore dan para pe-

bisnis dari manca negara. Sementara, komponen G  

(Government) sebagai pembuat kebijakan-kebijakan 

terkait diwakili oleh Kementerian Pembangunan 

Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. 

 

Dari diskusi panel ini, sinergitas ABG tampak 

mulai terwadahi, payung hukum pemanfaatan  energi 

baru terbarukan ditemukenali dan inovatif yang 

dihasilkan oleh pihak akademisi tampak dapat 

dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan. 

Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal 

tampak berminat  memanfaatkan inovasi Self 

Generated Power Supply Nano Wave yang dihasilkan 

oleh pakar rekayasa dan pihak akademisi. Dengan 

dasar pertimbangan antara lain ramah lingkungan, 

penggunaannya tanpa batas dan sangat fleksibel.  

Disamping KPDT, Self Generated Power Supply Nano 

Wave juga diminati oleh Angkatan Darat dan pebisnis 

dari India, antara lain.  Dalam hal pembiayaan bagi 

unit usaha kecil menengah yang bergerak dalam 

pengembangan green technology, dari hasil diskusi 

panel juga ditemukenali adanya kebijakan instrumen 

ekonomi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 

Salah satu bentuk instrumen ekonomi adalah subsidi 

lingkungan hidup (Fiscal Reform/Environmental 

Subsidies). 
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SUMBER DAYA PERTANIAN INDONESIA MELALUI ANALISIS WATER 

FOOTPRINT  

Amantya Koesrimardiyati -   Peneliti Perwaku 
Raldi Hendro Koestoer -  Peneliti PPK LIPI 

Pendahuluan 

Indonesia telah dikenal sebagai negara kepulauan 
yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau ini dan 

memiliki kapasitas biodiversitas terkaya kedua di dunia 
setelah Brazil. Tidak heran disebut juga sebagai salah 

satu center of origin. Berbagai jenis komoditi buah-

buahan tropis terdapat dalam berbagai variasi yang 
memungkinkan pengembangan dan pengaturan masa 

panen serta mendukung pengembangan bidang 
pertanian. Kekayaan sumber daya genetik tumbuhan 

baik buah-buahan maupun bahan pangan lain 
merupakan bahan bernilai untuk pemuliaan, 

pengembangan serta merupakan keunggulan karena 

telah memiliki daya adaptasi dibandingkan dengan 
jenis-jenis tumbuhan yang harus didatangkan dari luar 

Indonesia. 
Indonesia dengan jumlah penduduk di atas 220 juta, 

memiliki kapasitas sebagai negara agraris karena 

mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah 
sebagai petani. Namun jika dicermati prestasi 

pertaniannya belum sesuai dengan sumber daya yang 
dimiliki. Sektor pertanian hanya memberikan 

kontribusi sebesar 11% PDB di tahun 2002, 44% 
tenaga kerja Indonesia telah diserap oleh sektor ini 

(Sulistyaningsih, 2005). Pembangunan di bidang 

pertanian memiliki tantangan dengan meningkatnya 
permintaan akan pangan akibat pertumbuhan 

penduduk yang terus meningkat. 
Terkait dengan kondisi tersebut, telah terjadi 

persaingan antara peningkatan jumlah rumah tangga 

dan industri pertanian dalam hal penggunaan air. Hal 
ini disebabkan karena sumber daya air yang semakin 

menipis dengan ketersediaan lahan yang juga 
semakin terbatas akibat pertumbuhan penduduk. Di 

lain pihak, masih banyak kawasan lain di Indonesia 

yang belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien 
untuk mengimbangi tekanan terhadap sumber daya 

air khususnya di kawasan yang padat penduduknya. 
Ditambah dengan kerusakan lingkungan yang semakin 

parah, kondisi sumber daya air di Indonesia telah 
mencapai suatu titik dimana diperlukan tindakan 

terpadu untuk mengatasi peningkatan konsumsi, 

polusi, ancaman kekeringan dan banjir. 
 

Kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di 

Indonesia sebagian bergantung pada pembangunan 
sektor pertanian, yang dihadapkan pada isu penipisan 

persediaan air sebagai akibat dari penurunan jumlah 
sumber daya air dan peningkatan persaingan atas air 

oleh rumah tangga dan industri. Menyikapi tuntutan 

keterpaduan-lintas sektor, teritorial, dan lintas 
pemangku kepentingan dalam mewujudkan 

pengelolaan sumber daya air terintegrasi dan 
berkelanjutan, belakangan ini timbul berbagai upaya 

untuk mencari parameter umum yang dapat dipakai 
dan disepakati para pihak terkait, sehingga dapat 

dipakai dalam analisis untuk menjembatani 

kepentingan-kepentingan terkait antar pemangku 
kepentingan (stakeholders).  
Kebijakan atas air sebagian besar didasarkan pada 
penggunaan air oleh masing-masing sektor. Salah 

satu alat analisis yang bermanfaat adalah konsep 

water footprint dan virtual water. Dengan 
menggunakan data per provinsi di Indonesia rata-rata 

tahun 2000-2004 (30 provinsi pada periode tersebut). 
Tulisan ini berupaya untuk menggambarkan kondisi 

pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian 
sehingga diharapkan dapat merekomendasikan 

kebijakan pengelolaan sumber daya air di Indonesia di 

masa yang akan datang. Dalam pembahasan 
digunakan pendekatan Water Footprint dengan studi 

kasus seluruh provinsi Indonesia.  
 

Pemahaman Water footprint 
Istilah jejak kaki atau footprint telah dikenal secara 
umum dalam pengelolaan sumber daya alam di dunia 

internasional sebagai metode perhitungan kuantitatif 
yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam 

oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Saat ini 

telah dikenal tiga jenis footprint dalam kehidupan 
sehari-hari, yaitu 1) ecological footprint, 2) carbon 
footprint dan 3) water footprint. Satuan dan sumber 
daya yang dianalisis secara spesifik oleh ketiga jenis 

footprint tersebut berbeda-beda. Ecological footprint 
lebih fokus pada cara menghitung penggunaan lahan 

bio-produktif yang digunakan untuk mendukung 

Jumlah penduduk dunia yang dinyatakan dalam 
satuan hektar. Perhitungan carbon footprint 

Kampusiana 
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dititikberatkan pada penghitungan penggunaan energi 

yang dinyatakan dalam volume emisi karbondioksida 
(CO2) menggunakan satuan ton. Water footprint 
adalah jenis footprint yang terakhir. Konsep ini 
menghitung penggunaan air untuk menyokong 

kehidupan manusia yang dinyatakan dalam satuan 

volume air (M3). 
Water footprint dikembangkan oleh Hoekstra pada 

tahun 2002. Water footprint dapat merepresentasikan 
jumlah volume air tawar yang dibutuhkan untuk 

menjaga keberlanjutan suatu populasi, seperti yang 
diungkapkan oleh Madrid et al “The water footprint 
represents the freshwater volume required to sustain 
a population” (Pratiwi, 2010). Hoekstra dan 
Chapagain (2004) dalam laporan hasil penelitiannya 

mendefinisikan water footprint individu, bisnis atau 
negara adalah total volume air tawar yang digunakan 

untuk memproduksi makanan dan jasa yang 

dikonsumsi oleh individu, bisnis atau negara. Nilai 
water footprint umumnya dinyatakan dalam satuan 

volume air yang digunakan setiap tahunnya. Saat ini, 
water footprint telah berkembang menjadi alat 

analisis yang digunakan untuk mengarahkan 
perumusan kebijakan kearah isu-isu mengenai 

keamanan air dan penggunaan air yang berkelanjutan 

di negara maju. 
Water footprint dari seorang individu, suatu sektor 

usaha, atau suatu negara didefinisikan sebagai total 
volume air yang dipergunakan untuk memproduksi 

komoditas atau jasa yang dikonsumsi oleh individu, 

sektor usaha atau negara tersebut. Dalam hal ini, 
water footprint eksternal dari suatu negara, atau 

teritorial didefinisikan sebagai total volume air yang 
dipergunakan di negara atau teritorial  lain untuk 

memproduksi komoditas dan jasa pelayanan yang 

diimpor dan dikonsumsi oleh penduduk negara-negara 
atau kawasan teritorial tersebut. Ada empat macam 

faktor utama yang menjadi penentu besaran water 
footprint suatu negara atau kawasan teritorial yakni: 

volume konsumsi (berkaitan dengan pendapatan 
kotor nasional); wujud dan sifat konsumsi (misalnya 

konsumsi daging yang tinggi atau rendah); iklim atau 

kondisi pertumbuhan; dan praktek penggunaan air 
pertanian (efisiensi penggunaan air). 

Water footprint dari orang-orang dalam suatu provinsi 
didefinisikan sebagai jumlah air yang digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh 

penduduk di provinsi tersebut. Water footprint 
tersebut sebagian berasal dari provinsi itu sendiri 

(internal footprint), dan sebagian lagi diambil dari 
tempat lain (external footprint).  

Besaran total dari water footprint seorang individu, 

komunitas atau teritorial pada dasarnya dibagi atas 
tiga komponen: biru, hijau dan  abu-abu. “Water 
footprint biru” adalah jumlah volume air tawar yang 
menguap melalu sumber daya air global biru (air 

permukaan dan air tanah) untuk memproduksi barang 

dan jasa yang dikonsumsi oleh individual atau 
komunitas masyarakat. “Water footprint hijau” adalah 

jumlah volume air yang menguap dari sumber daya 
air global hijau (air hujan yang tersimpan di dalam 

partikel tanah sebagai kandungan kapiler air tanah). 
“Water footprint abu-abu” adalah volume dari air yang 

tercemar akibat produksi barang dan jasa untuk 

konsumsi individual atau komunitas masyarakat. 
Komponen yang terakhir ini diperhitungkan dari 

sebagai volume air yang diperlukan untuk 
mengencerkan limbah tercemar sedemikian rupa 

sehingga kualitas air dapat tetap berada di atas 

ambang standar kualitas air yang diperkenankan. 

 

Air Maya (Virtual Water) 

Air maya sebagaimana diperkenalkan untuk pertama 

kalinya oleh Tony Allan di awal tahun 1990-an 
didefinisikan secara umum sebagai jumlah volume air 

yang dibutuhkan untuk memproduksi komuditas atau 

jasa. Jadi jika terjadi perpindahan hasil produk atau 
jasa, dari satu tempat ke tempat lainnya, hanya 

sedikit air yang secara fisik ikut terpindahkan, namun 
akan sangat signifikan bila dikonversikan dalam 

volume air yang digunakan untuk memproduksi, 

terlepas dari kandungan air dari produk itu sendiri. 
Pada prinsipnya, dengan mengimpor air maya, air dari 

negara-negara miskin dapat mengurangi tekanan 
kepentingan pada sumber daya air domestik bagi 

negara miskin tersebut. 

Jadi kandungan air-maya dari suatu produk 
(komoditas, barang atau jasa) tidak lain dari volume 

air tawar yang digunakan untuk memproduksi produk, 
diukur dari tempat di mana produk tersebut 

diproduksi secara aktual (lokasi tempat produksi). Hal 
tersebut menyangkut jumlah air yang digunakan 

dalam berbagai „mata rantai‟ produksi. Kandungan air-

maya dari suatu produk dapat juga didefinisikan 
sebagai “volume air yang akan dibutuhkan untuk 

memproduksi produk pada lokasi di mana produksi 
tersebut dikonsumsi (lokasi tempat konsumsi)”. Dalam 

kaitan ini direkomendasikan untuk menggunakan 

definisi „lokasi tempat-produksi‟ dan menyebutkannya 
secara eksplisit jika definisi lokasi tempat-konsumsi 
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digunakan. Kata sifat „maya‟ dimaksudkan sebagai 

fakta yang menerangkan bahwa semua penggunaan 
air untuk produksi suatu produk tidak terkandung di 

produk tersebut itu sendiri. Kandungan air yang 
senyatanya dari dari produk tersebut umumnya dapat 

diabaikan jika dibandingkan dengan kandungan air-

mayanya. 

Komponen Virtual Water footprint 
Pada dasarnya, komponen suatu produk air maya, 
juga terdiri dari tiga komponen, yakni, hijau, biru dan 

abu-abu. Komponen kandungan air maya „hijau‟ dari 
suatu produk adalah volume air hujan (tersimpan 

sebagai jaringan air kapiler dalam tanah) yang 

menguap selama proses produksi berlangsung. Hal ini 
hanya relevan dengan produk pertanian, di mana 

dinyatakan sebagai total air hujan yang menguap dari 
lapangan selama musim pertumbuhan dari tanaman 

tersebut (termasuk transpirasi tanaman dan bentuk-

bentuk evaporasi lainnya). Komponen kandungan air 
maya „biru‟ dari suatu produk adalah volume air 

permukaan atau air tanah yang menguap sebagai 
konsekuensi dari produksi produk tersebut. Dalam hal 

produksi tanaman, kandungan air biru dari suatu 
tanaman tertentu didefinisikan sebagai jumlah 

evaporasi air irigasi dari lapangan ditambah evaporasi 

air dari saluran irigasi dan waduk penampungan air 
dari upaya buatan. Dalam hal produksi industri dan 

suplai air domestik, kandungan air biru dari suatu 
produk atau jasa adalah sama dengan bagian dari air 

yang diambil dari tanah atau air permukaan yang 

menguap dan dengan demikian tidak kembali ke 
sistem di mana air itu berasal. Komponen kandungan 

air maya „abu-abu‟ dari suatu produk adalah volume 
air yang tercemar selama proses produksi. Hal ini 

dapat dikuantifikasikan dengan menghitung jumlah air 

yang dibutuhkan untuk mengencerkan polutan yang 
kembali ke sistem air alamiah, proses produksinya 

dilakukan sedemikian rupa sehingga kualitas air 
buangan tetap berada sama atau di atas standar 

kualitas air yang disepakati atau diperkenankan.  
Rasio pemanfaatan air hijau terhadap air biru juga 

perlu diketahui, mengingat bahwa dampak pengaruh 

siklus hidrologi berbeda-beda. Baik komponen hijau 
dan komponen biru dalam total keseluruhan 

kandungan air maya dari suatu produk berkaitan 
dengan evaporasi. Komponen abu-abu di dalam 

jumlah keseluruhan besaran air maya dari suatu 

produk tertentu adalah volume air yang tercemar. 
 

Keterkaitan Konsepsi Air Maya  

Konsep water footprint berkaitan erat dengan konsepsi 

„air maya‟ yang diperkenalkan oleh Allan di awal tahun 
1990-an (Allan, 1993, 1994). Allan mengelaborasi 

idenya tersebut dengan menggunakan „impor air 
maya‟ (terkandung dalam impor bahan pangan) 

sebagai instrumen untuk mengatasi masalah berkaitan 

dengan kerentanan persediaan air sumber daya air. 
Impor air maya kemudian menjadi suatu alternatif 

sumber air, berdampingan dengan sumber air dari 
lingkungan sendiri. Impor air maya air maya kemudian 

dikenal juga dengan nama „air eksogen‟ (exogenous 
water) (Haddadin, 2003).  

Besaran air maya dari dua negara atau kawasan 

teritorial yang berbeda adalah jumlah volume air maya 
yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya 

sebagai hasil produksi yang diperdagangkan. 
Sementara itu, volume ekspor air maya dari suatu 

negara atau kawasan berkaitan dengan ekspor barang 

atau jasa negara atau kawasan tersebut. Besaran ini 
merupakan volume air yang dibutuhkan yang 

diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa 
ekspor. 

Di sisi lain, volume impor air maya dari suatu negara 
atau teritorial tertentu merupakan volume air maya 

yang dipergunakan (di negara pengekspor) untuk 

memproduksi barang atau jasa. Dipandang dari 
perspektif negara pengimpor, air ini dapat dianggap 

sebagai sumber daya tambahan yang datang, tidak 
temasuk sumber daya air domestik yang tersedia. 

Jadi, keseimbangan air maya dari suatu negara atau 

teritorial dalam periode tertentu adalah jumlah netto 
air maya yang diimpor dalam kurun waktu tersebut, 

yang jumlahnya sama dengan volume bruto air maya 
yang diimpor dikurangi dengan volume air maya yang 

diekspor. Besaran positif keseimbangan air maya 

berarti sama dengan besaran netto air maya yang 
diterima dari negara lain. Keseimbangan negatif 

berarti sama dengan besaran netto air maya yang 
diekspor keluar. 

Dalam upaya menghitung besaran water footprint 
suatu negara atau teritorial, adalah sangat penting 

untuk mengkuantifikasikan volume aliran air maya 

yang keluar dan yang masuk negara atau teritorial 
tersebut. Jika orang mengambil sumber daya air 

domestik sebagai basis awal penilaian water footprint 
suatu negara atau teritorial, seseorang harus 

mengurangkan volume water footprint yang yang 

keluar dari negara atau teritorial dan 
menambahkannya dengan volume air water footprint 
yang masuk ke negara atau teritorial tersebut. 
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Analisis Distribusi Water footprint di Indonesia 

Penggunaan air untuk pertanian termasuk curah hujan efektif (bagian dari presipitasi total yang tertinggal di 
dalam tanah dan dipergunakan untuk produksi tanaman) dan bagian dari air irigasi yang dipergunakan secara 

efektif untuk produksi tanaman. Dalam hal ini tidak diperhitungkan kehilangan air irigasi dengan asumsi bahwa 
air tersebut sebagian besar kembali ke sumber daya air dasar, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan 

kembali. 

Total volume air yang dipergunakan untuk sektor pertanian telah dihitung dalam studi ini berdasarkan total 
volume produksi pertanian dan volume tapak kaki masing-masing.  

Untuk perhitungan kandungan water footprint dari tanaman yang diproduksi dalam analisis ini menggunakan 
metodologi yang dipergunakan dalam Chapagain dan Hoekstra (2004). Sebagai ringkasan, kandungan water 
footprint (m3/ton) dari produksi pertanian primer dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk tanaman dan 
produksinya. Kebutuhan air untuk tanaman diperhitungkan bagi setiap jenis produksi dan per negara dengan 

mengggunakan metodologi yang dipergunakan oleh FAO (Allen et al., 1998).  

Kandungan water footprint dari produksi tanaman diperhitungkan berdasarkan fraksi bagian-bagian produksi 
(tonase hasil produksi yang diperoleh per to produksi primer) dan nilai fraksi (nilai harga pasar dari suatu 

produksi pertanian dibagi agregat nilai pasar dari semua produk dari satu produksi tanaman primer). 
 

 

 
Sumber: UNESCO, 2009 
Gambar 1. Distribusi Water footprint terkait dengan Produksi Tanaman Menurut Provinsi (tahun 

2000-2004) 
Gambar 1 memperlihatkan keragaman water footprint per kapita di seluruh provinsi di Indonesia. Water 
footprint di provinsi pulau Jawa relatif rendah, sedangkan provinsi di Kalimantan memiliki water footprint yang 

relatif tinggi. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh jumlah konsumsi, pola konsumsi, iklim, serta praktik pertanian 
di tiap provinsi (Hoekstra dan Chapagain, 2004). Dengan asumsi pola konsumsi yang sama di seluruh 

Indonesia, misalnya secara umum masyarakat Indonesia makan tiga kali sehari dengan bahan pokok yang 
berasal dari tanaman pangan utama (beras, jagung, ketela), maka perbedaan water footprint masing-masing 
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provinsi berasal dari iklim, praktik pertanian, serta jumlah konsumsi. Di pulau Jawa, panen yang tinggi, tingkat 

konsumsi rata-rata yang lebih sedikit, serta evapotranspirasi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan 
kawasan lainnya menyebabkan water footprint di wilayah tersebut rendah. Adapun wilayah Kalimantan 

memiliki rata-rata water footprint yang tinggi sebagai akibat dari praktik pertanian yang tidak efisien dalam hal 
penggunaan air dan pupuk. Inefisiensi disebabkan karena lahan di wilayah tersebut tidak tepat digunakan 

untuk pertanian sistem sawah dan ladang, mengingat tipologi lahannya yang berupa hutan hujan tropis dan 

lahan gambut.  
 

 

 
Gambar 2. Distribusi Water footprint terkait dengan Produksi Beras Menurut Provinsi (tahun 

2000-2004) 
Penggunaan air untuk produksi tanaman terbagi atas produksi yang membedakan water footprint masing-

masing tanaman. Sebagai contohnya, ketela memiliki water footprint yang paling rendah, sekitar 500 m3/ton. 

Adapun tanaman padi merupakan pemanfaat air terbesar dibandingkan dengan tanaman lainnya karena 
jumlah produksinya yang besar, mengingat beras adalah makanan pokok sebagian besar masyarakat 

Indonesia. Perbedaan regional dalam water footprint tanaman terlihat cukup mencolok, seperti misalnya di 
Kalimantan dan Jawa. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan terkait dengan iklim dan praktik pertanian. 

Iklim mempengaruhi evapotranspirasi dan kemudian mempengaruhi water footprint dari tanaman. Adapun 
praktik pertanian menentukan hasil panen, yang mana hasil panen yang tinggi mengakibatkan water footprint 
yang relatif lebih rendah. 

Tanaman padi merupakan tanaman yang paling penting dan strategis di Indonesia. Dapat dilihat pada 
lampiran 3, jumlah produksi padi Indonesia berkisar 52 juta ton, 60% dari total produksi tanaman pangan di 

Indonesia. Water footprint yang dimiliki oleh padi adalah 3500 m3/ton, namun terdapat perbedaan yang 
signifikan di antara berbagai provinsi. 56% dari total produksi beras dilakukan di Jawa, dengan Jawa Barat 

sebagai produsen padi terbesar, sekitar 9 juta ton per tahun. Di samping Jawa, wilayah yang memproduksi 

beras dalam jumlah besar adalah Sulawesi Utara dan Sumatra Utara. Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa water 
footprint yang dihasilkan oleh beras di Jawa relatif rendah dikarenakan iklim dengan curah hujan sedang, 

evapotranspirasi yang rendah di pulau Jawa, serta dikombinasikan dengan jumlah panen yang tinggi dan relatif 
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sering.  

Aliran air maya antarprovinsi terutama disebabkan oleh perdagangan beras. Sulawesi Selatan memiliki impor 
air maya terbesar ke provinsi lainnya. Hal ini umumnya disebabkan oleh ekspor beras ke wilayah lain di 

Indonesia, terutama Jawa. Provinsi pengekspor air maya besar lainnya adalah Kalimantan Selatan, Sumatra 
Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi tersebut memiliki sejumlah besar produksi tanaman pangan 

yang terdiri dari satu atau beberapa jenis dan mengirimkannya ke provinsi lain yang kebutuhan pangannya 

defisit. Adapun provinsi yang mengimpor air maya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, dan Banten. Provinsi 
tersebut mengimpor begitu besar produksi tanaman pangan karena kebutuhan akan pangan yang tinggi akibat 

jumlah penduduk serta tingkat konsumsi yang tinggi, disertai dengan produksi tanaman pangan yang rendah. 
Riau, di samping mengimpor tanaman pangan, juga mengekspor jenis yang lainnya karena adanya surplus 

pada satu jenis dan defisit pada jenis tertentu. 
Gambar berikut menggambarkan bahwa aliran air maya yang terbesar di antara provinsi di Indonesia 

semuanya mengarah ke Jawa. Hal ini dikarenakan pulau Jawa adalah pulau yang memiliki kepadatan 

penduduk yang sangat tinggi dimana sumber daya alam tidak mencukupi kebutuhan penduduknya. Untuk 
mengurangi tekanan terhadap sumber daya air di Jawa, air diimpor dalam bentuk maya dari provinsi yang 

masih memiliki kelimpahan air yang lebih besar.  

 

 
Sumber: UNESCO, 2009 

Gambar 3. 

Gambaran Impor Air Maya per Provinsi dengan Aliran Air Maya Terbesar Antarpulau pada rata-
rata di tahun 2000-2004 (>1000*106 m3/thn). 

 
 

Rata-rata water footprint terkait dengan konsumsi tanaman pangan di Indonesia adalah 1131 m3/kapita/thn. 
Penduduk di Kalimantan Tengah memiliki water footprint terbesar, 1895 m3/kapita/thn, sedangkan penduduk 

di Jawa Timur memiliki water footprint terkecil, yaitu 859 m3/kapita/thn. Adapun penduduk Jakarta sangat 

bergantung pada sumber daya air eksternal jika dilihat dari sangat sedikitnya ketersediaan lahan untuk tujuan 
pertanian. Hal ini kemudian menciptakan ketergantungan terhadap sumber daya air dari provinsi lain.  

Volume 10 / No. 3 / Desember 2012 62 



Komponen hijau memiliki kontribusi terbesar terhadap 

water footprint tanaman. Komponen hijau ini 
memberikan kontribusi sebesar 73% dari total water 
footprint tanaman padi. Sedangkan komponen biru 
menyumbang 21% bagi water footprint tanaman padi. 

Hampir sebagian besar tanaman umumnya 

berkembang dengan air hujan. Karena air biru berasal 
dari air tanah atau air permukaan, komponen ini 

memiliki efek yang lebih besar terhadap lingkungan 
dibandingkan dengan pemanfaatan air hijau. Adapun 

komponen abu-abu paling banyak terdapat pada 
tanaman padi karena penggunaan pupuk yang cukup 

banyak. Seiring dengan meningkatnya permintaan 

terhadap tanaman pangan serta menyebarnya 
teknologi, penggunaan pupuk juga semakin umum ke 

depannya, sehingga turut meningkatkan tekanan 
terhadap sumber daya komponen biru. 

Komponen air biru erat kaitannya dengan sistem 

irigasi pada produksi pertanian. Meskipun saat ini 
komponen hijau masih dominan dalam produkis 

tanaman pangan di Indonesia, sistem irigasi yang 
membentuk komponen biru semakin signifikan 

peranannya. Dapat dilihat pada lampiran 1, bahwa 
Pulau Jawa memiliki total sawah teririgasi terbesar 

dibandingkan dengan lahan di wilayah lainnya. Hampir 

seluruh lahan sawah di Jawa menggunakan sistem 
irigasi teknis. Hal ini disebabkan karena produksi 

tanaman pangan di Pulau Jawa relatif besar sehingga 
membutuhkan pengelolaan air yang lebih efisien. 

Meskipun demikian, hal yang harus diperhatikan 

adalah penggunaan sistem rgasi teknis yang 
mengubah kondisi hidrologi air permukaan dan air 

tanah sehingga berpengaruh pada lingkungan hidup. 
 

Catatan Penutup 

Water footprint suatu negara adalah sebagai indikator 
penggunaan air dalam kaitannya dengan volume dan 

pola pemanfaatan oleh penduduk. Sebagai indikator 
agregat dalam menunjukkan kebutuhan air total dari 

suatu negara yang digunakan dalam mengukur secara 
kasar dampak konsumsi air masyarakat terhadap 

lingkungan air alamiah. Untuk menghitung water 
footprint di tingkat mikro, antara lain pada tingkat 
wilayah sungai, tingkat pemerintahan lokal, unit 

usaha, hasil produk, pemangku kepentingan dan 
semacamnya, analoginya sama dengan perhitungan 

volume water footprint di tingkat makro. Hanya dalam 

kaitan ini, satuan unitnya lebih terbatas, khususnya 
untuk water footprint atas basis ekspor ke luar 

kawasan.  
Penurunan besarnya besaran water footprint dapat 

dilakukan dalam berbagai cara. Cara pertama adalah 

memutuskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi 
dan peningkatan penggunaan air, misalnya dengan 

mengadopsi teknik-teknik produksi yang 
membutuhkan sedikit air per unit produksi. 

Produktivitas air di sektor pertanian dapat 

disempurnakan, misalnya dengan menggunakan 
teknik-teknik maju pemanenan air hujan dan 

suplemen irigasi.  
Cara ke dua untuk mengurangi besaran water 
footprint adalah mengalihkan pola konsumsi yang 
membutuhkan sedikit air. Mungkin dibutuhkan 

pendekatan yang semakin meluas atau barangkali 

pendekatan lain, di mana pola konsumsi dipengaruhi 
oleh harga, peningkatan kesadaran, perilaku 

konsumsi, melabel produk atau memperkenalkan 
insentif lain dan membuat orang mengubah perilaku 

konsumsinya. Biaya air biasanya tidak terefleksikan 

secara baik dalam harga produk karena adanya 
subsidi di sektor air. Di samping itu, masyarakat 

umum – walaupun sering menyadari kebutuhan akan 
energi – sangat sulit menyadari kebutuhan air dalam 

memproduksi barang dan jasa. 
Cara ke tiga yang dapat dipakai adalah – meskipun 

belum dikenal secara luas –  mengalihkan produksi 

dari kawasan yang mempunyai efisiensi rendah ke 
daerah yang tinggi efisiensi airnya, jadi meningkatkan 

efisiensi penggunaan air nasional atau global.  
 

Provinsi di Indonesia sangat bergantung pada sumber 

daya air internal. Karena adanya keragaman dalam 
water footprint masing-masing provinsi, akan lebih 

efisien bila memproduksi tanaman pangan di wilayah 
dengan water footprint yang rendah. Ketika terjadi 

kelangkaan sumber daya air, maka dapat dilakukan 

perdagangan air maya yang menghemat air, 
mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan sumber 

daya air, serta menjamin ketahanan pangan yang 
lebih baik di seluruh Indonesia. Tanpa melewati batas 

negara, tidak ada pungutan pajak atau bea cukai 
tambahan seperti halnya perdagangan dengan luar 

negeri. Biaya transportasi yang mahal dapat dikurangi 

dengan cara pemberian subsidi serta kerjasama 
pemerintah dengan pihak swasta. 

Eksternalisasi water footprint misalnya diartikan 
sebagai mengeskternalisasi dampak lingkungan. 

Seseorang harus membayangkan bagaimana 

beberapa bagian dari total water footprint 
termanfaatkan, dimana pemanfaatan air tidak 

memungkinkan dilakukan dengan alternatif lain, 
sementara bagian lain terkait dengan air yang 
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semestinya dapat dipakai untuk keperluan lain dengan 

nilai tambah yang besar. Hal ini dapat dicontoh oleh 
pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan 

pertanian yang intensif di provinsi dengan water 
footprint yang kecil, misalnya di pulau Jawa, 

dibandingkan harus membuka lahan di Kalimantan 

yang kondisi lahan dan iklimnya tidak tepat untuk 
membuka lahan pertanian. Water footprint yang 

dihasilkan oleh satu kilogram beras di pulau Jawa 
bernilai setengah dari water footprint yang dihasilkan 

satu kilogram beras di Kalimantan. Hal ini 
menandakan bahwa sangatlah tidak efisien jika harus 

memproduksi beras di wilayah yang terakhir. Namun 

seiring dengan persediaan air yang semakin menipis 
akibat pertumbuhan penduduk yang semakin padat di 

Pulau Jawa, maka perlu dicari alternatif wilayah lain 
yang dapat dialokasikan khusus untuk pembangunan 

sektor pertanian yang water footprintnya juga rendah, 

seperti wilayah Sumatra bagian Utara atau Sulawesi 
bagian Utara. 

Terkait dengan upaya pengurangan besaran water 
footprint secara umum, di Indonesia  perlu 

diselenggarakan suatu pengelolaan sumber daya air 
terpadu, dengan mengetahui berbagai besaran water 
footprint semua unit, kawasan, atau pemangku 

kepentingan (stakeholder), yang antara lain berupa 
besaran water footprint individu, besaran water 
footprint dari suatu hasil produk (komoditas, barang 
atau jasa), besaran water footprint dari sektor usaha 
dan sebagainya. Konfigurasi tersebut selanjutnya 
dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam melakukan 
analisis antar-lintas sektor, kawasan dan pemangku 
kepentingan dengan pengertian dan bahasa yang 
sama. Pengelolaan secara terpadu tersebut harus 

disertai dengan cara pengelolaan dan pengaturan 

yang terpadu dalam mata rantai pemanfaatan air. 
Sebagai contohnya, dapat dibuat model  closed-loop 
reuse of treated effluent, yaitu penggunaan ulang 
secara tertutup dengan menggunakan pengolahan 

limbah sebagai cara untuk pengurangan kebutuhan 
akan penyediaan air baru dan membuang biaya untuk 

pembuangan dan pengolahan limbah air. 

Seiring dengan kebijakan desentralisasi dari 
pemerintah pusat, pengelolaan sumber daya air untuk 

pertanian juga harus melibatkan peran sektor usaha 
swasta. Untuk itu model desentralisasi harus diberikan 

kepada pengusaha kecil dan menengah dari 

perusahaan setempat, terutama untuk sosialisasi dan 
memberikan pelatihan dengan pendekatan baru dan 

kepemimpinan baru dalam berinvestasi di daerahnya. 
Sistem desentralisasi pengelolaan sumberdaya air ini 

hendaknya juga memberikan manfaat bagi banyak 
pihak terutama masyarakat setempat dan pemangku 

kepentingan lainnya, misalnya manfaat diluar bidang 

air, sebagai contoh pembangunan pembangkit tenaga 

energi dari hasil pengolahan limbah, peningkatan 
nutrien dari pertanian, dan sebagainya. Adanya 

keterlibatan dari sektor swasta diharapkan dapat 
membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih efektif 

dan efisien, termasuk di antaranya penghematan 

dalam APBD ketika beberapa kegiatan kerja didukung 
oleh dana swasta. 

Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian juga 
tidak terlepas dari inovasi berkelanjutan pada seluruh 

tahapan dalam masa transisi menuju paradigma baru, 
yang ditandai dengan teknologi yang memiliki presisi 

tinggi yang biaya penerapannya semakin mahal 

sehingga diperlukan upaya penghematan biaya. 
Semua pihak membutuhkan adanya pengujian dan 

inovasi yang lebih besar sehingga diperoleh teknologi 
yang tepat. Pemerintah Daerah dengan anggaran 

belanja daerahnya yang bertugas dapat digunakan 

untuk melakukan proyek-proyek percontohan, cara 
pengelolaan air secara baik sehingga akan dapat 

mengadopsi “green-customer technology” yang 
bersifat baru sejak awalnya. 

Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat 
memformulasikan kebijakan pengelolaan sumber daya 

air yang lebih baik, yang mampu mengembangkan 

sektor pertanian pada khususnya, serta meningkatkan 
efisiensi pemanfaatan sumber daya air pada 

umumnya. 
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LATAR BELAKANG DESA SIAGA 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, 

yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 

H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan juga juga 

merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peranan penting 

dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan 

cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia 

Sehat 2010 (Depkes, 2005). 

 

 
 

Pada tahun 2005, Presiden RI mengeluarkan PP no 7 tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004—2009, dalam bab 28 tentang 

kesehatan dicantumkan bahwa bidang kesehatan memiliki target atau sasaran untuk: meningkatkan 

umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun, menurunkankan angka kematian bayi dari 

35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup, menurunkan angka kematian ibu dari 307 menjadi 226 per 

100.000 kelahiran hidup, dan menurunkan angka gizi kurang dari 25,8% menjadi 20,0% (RPJMN, 

2005) 

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan 

serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan 

kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Desa yang dimaksud di sini dapat berarti Kelurahan 

atau Nagari  atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

▼ Gambar 1. Visi, Misi Pembangunan Kesehatan 

Topik Khusus 
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wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

negara kesatuan Republik Indonesia 

Dalam definisi tersebut tercantum penjelasan yang mempunyai arti umum, belum menunjukan 

definisi yang lebih akurat dan dapat dimengerti oleh masyarkat umum. Semestinya definisi Desa 

Siaga dirumuskan kembali, karena belum ada suatu kelompok masyarakat di dunia ini yang mampu 

mencegah dan mengatasi bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri, selalu dibutuhkan 

bantuan dari orang atau pihak lain untuk mengatasi bencana yang terjadi tersebut. Redefinisi Desa 

Siaga ini penting dilakukan, agar betul betul bisa dicapai apa yang sebenarnya yang diinginkan, 

sehingga pelaksana di lapangan tidak meraba-raba dan bertindak dalam ketidakjelasan arah dan 

tujuan. 

 

PRODUK HUKUM 

Desa Siaga merupakan produk hukum dari Departemen Kesehatan. Melalui Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan No.564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pengembangan Desa Siaga. Keputusan 

Menteri Kesehatan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan non-yuridis yaitu: (1) Bahwa dalam 

rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, disadari perlunya dikembangkan Desa-desa 

Siaga sebagai basis berkembangnya Desa-desa Sehat dan (2) Bahwa dalam rangka mengupayakan 

keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam 

pembangunan masyarakat desa maupun pengembangan Desa Siaga, perlu ditetapkan Pedoman 

Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga melalui Keputusan Menteri Kesehatan Desa Siaga (Depkes, 

2006). 

 

 
 

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut juga mengacu atau mengingat beberapa produk hukum 

yang sudah keluar sebelumnya (pertimbangan yuridis) yaitu UU, PP, dan SK menteri, antara lain UU 

No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU 

No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Kuangan Pusat dan Daerah, PP No.40 tahun 1992 tentang Penyakit Menular, PP No.25 tahun 2000 

Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, SK Menkes No.574 tahun 2000 

▼ Gambar 2. Desa Siaga Basis bagi Indonesia Sehat 
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tentang Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010,  dan SK Menkes No 331 tahun 2006 

tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009 (Depkes, 2006).3 

Seharusnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan Desa Siaga 

adalah pencapaian Millennium Development Goals/MDGs 2015 yang sudah disepakati oleh semua 

negara di tingkat internasional, termasuk pemerintah Indonesia. Enam dari delapan tujuan MDGs 

sangat berkaitan dengan bidang kesehatan, sehingga sudah selayaknya sektor kesehatan yang menjadi 

pionir dalam upaya pencapaiannya (WHO, 2003). 

 

PENGEMBANGAN DESA SIAGA 

Untuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa Siaga dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Semua individu dan keluarga di desa, diharapkan mampu melaksanakan 

hidup sehat dan peduli serta tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya, 2) Pihak-pihak 

yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan prilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan 

iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku, serperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 

perempuan, pemuda, kader desa, dan petugas kesehatan, 3) Pihak-pihak yang diharapkan memberikan 

dukungan kebijakan, peraturan perundangan, dana, tenaga, dan sarana, seperti kepala desa, camat, 

swasta, para donatur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaku utama dari pengembangan desa 

siaga ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang berperan di tingkat 

desa. 

 

 

 
 

Dalam grand-strategy yang disampaikan tersebut menjelaskan bahwa strategi utama adalah untuk 

membedayakan masyarakat untuk hidup sehat yang dimulai dari level rumah tangga dimana rumah 

tangga yang sadar gizi dan kemudian naik menjadi rumah tangga yang PHBS (Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat) dan level terakhir adalah seluruh rumah tangga dalam sebuah desa, yang menjadi desa 

siaga. 

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah suatu keadaan dimana masyarakat telah 
mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan suatu bentuk perilaku yang sesuai dengan 
kaidah-kaidah kesehatan. (Kardjoeki, 2000). 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010, pencapaian rumah tangga PHBS di Indonesia hanya 

▼ Gambar 3. Grand Strategy Desa Siaga 
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mencapai nilai 53,89% dimana angka tersebut masih jauh dari terget yang dicanangkan pemerintah 

sebesar 70%.  Berdasarkan data tersebut dapat dibayangkan pencapaian desa siaga masih jauh 

direalisasi jika pencapaian rumah tangga OHBS juga masih jauh dari target. 

 

POS KESEHATAN DESA 
Pos Kesehatan Desa (POSKESDAS) adalah upayan kesehatan bersumberdaya masyarakat 

(UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesedatan dasar 

bagi masyarakat desa.pelayanan Poskesdas meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif yang 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela 

lainnya. 

Sebuah desa telah menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya 

sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dengan melaksanakan  pelayanan kesehatan masyarakat 

desa, sekurang-kurangnya dalam empat hal, yaitu: 1) pengamatan Epidemiologis sederhana terhadap 

penyakit, terutama penyakit menular berpotensi kejadian luar biasa/KLB dan faktor-faktor risikonya, 

2) Penanggulangan penyakit,   terutama penyakit menular berpotensi kejadian luar biasa/KLB dan 

faktor-faktor risikonya, 3) Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan 

kesehatan, dan 4) Pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensinya (Depkes, 2006).3 

 

 

 
 

Pembangunan sarana fisik Poskesdes dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu dengan 

urutan alternatif sebagai berikut: 1) Mengembangkan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang telah ada 

menjadi Poskesdes, 2) Memanfaatkan bangunan yang sudah ada (balai RW atau balai Desa), 3) 

Membangun baru  dengan pendanaan dari pemerintah atau swadaya masyarakat.  Melihat 

ketersediaan data sampai tahun 2005, jumlah Polindes yang berfungsi hanyalah 27.056 buah (38%) 

dari 70.103 desa di Indonesia (Depkes, 2007b). Selama 18 tahun pengadaan Polindes (mulai tahun 

1990), ternyata pemerintah hanya mampu membangun Polindes 38% dari total kebutuhan.  

Pengertian antara Poskesdas hampir sama dengan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang 

mempunyai definisi dan tugas yang hampir sama dengan Poskesdas, yaitu kegiatan kesehatan dasar 

yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Dengan 

demikian akan terbentuk perbedaan opini pada masyarakat, padahal Kementerian Kesehatan masih 

▼ Gambar 4. Pos Kesehatan Desa 
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terus mempromosikan Posyandu sebagai pusat pelayanan terdekat di masyarakat. Kuurangnya 

promosi kesehatan tentang Poskesdas membuat poskesdas banyak tidak diketahui oleh masyarakat, 

sebab masyarakat selama ini hanya mengenal Posyandu dan Puskesmas. 

 
Gambar 5. Pengorganisasian Poskesdas 

 

KESIMPULAN 
Dalam menentukan suatu desa menjadi Desa Siaga ternyata masih jauh dari yang diharapkan, 

sebab yang paling utama adalah terbentuknya masyarakat yang ber-PHBS dan mencapai target 

yang telah ditentukan. 

Pembangunan Pos Kesehatan Desa, dapat berlangsung jika didukung oleh tenaga kesehatan dan 

kader kesehatan yang mencukupi. 

Masih perlu dibuatkan sebuah indikator yang jelas antara Poskesdas dan Posyandu sehingga 

masyarakat mengerti bahwa terdapat dua pelayanan kesehatan yang disediakan oleh 

pemerintah. 
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MENGGAGAS PEMBENTUKAN SEARCI  
(Southeast Asia Regional Climate Downscaling Initiative) 
Materi disusun oleh : 
Budi Suhardi (Geo’ 79) bekerja di BMKG 

Model iklim konvensional dan non konvensional memberi gambaran tentang proses-proses 
fisis dan dinamis yang mempengaruhi terbentuknya deret waktu variabel-variabel iklim. 
Model iklim tersebut harus terus dikembangkan untuk meningkatkan akurasi dan 
kemampuannya dalam memprediksi iklim. Atmosfir di atas Benua Maritim Indonesia 
memiliki dinamika dengan tingkat nonlinieritas yang sangat tinggi sebagai akibat dari 
sangat beragamnya topografi, vegetasi, dan pengaruh monsoon, serta interaksi laut 
atmosfir di Samudera Pasifik/Samudera Hindia. Eksperimen-eksperimen awal penerapan 
sejumlah model numerik iklim di Indonesia, baik yang berbasis model sirkulasi global 
(GCM) maupun model iklim regional (RCM, LAM, REMO) telah dilakukan salah satunya 
oleh Aldrian (2003, 2004) dan Kadarsah (2006). Model-model tersebut digunakan dalam 
tahap pengkajian dan belum pada tahap operasional prediksi iklim (Kadarsah, 2012). 
Salah satu langkah untuk mendapatkan model-model prediksi iklim melalui suatu 
kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara, dan hal ini sangat diperlukan oleh suatu 
institusi yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan dalam informasi di 
bidang cuaca, iklim, kualitas udara dan gempa bumi. Berdasarkan UU No. 31 tahun 2009, 
BMKG merupakan Badan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG).  
Tindak lanjut dari pertemuan Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Dr. Edvin 
Aldrian, BEng, MSc, APU mendampingi Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Widada 
Sulystia, DEA di Manila dengan pihak Asian Development Bank (ADB) awal Juni 2012 
yang membahas mengenai proyek permodelan iklim untuk DAS Bengawan Solo dan 
Brantas bekerjasama dengan BMKG, PU, CCROM IPB dan UC Davies USA, maka 
digagaslah suatu Workshop Koordinasi Teknis Regional Asia Tenggara.  
Pada tanggal 1 - 4 Agustus 2012 berangkat Tim BMKG yang dipimpin oleh Dr. Edvin 
Aldrian dan wakilnya Kepala Bidang Bina Operasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara 
BMKG Drs. Budi Suhardi, DEA dan seorang staff untuk menghadiri pertemuan Southeast 
Asian Regional Dynamical Climate Downscaling Project, di Hanoi, Vietnam. Dan institusi 
penyelenggara dan tempat kegiatan berlangsung di Vietnam National University (VNU), 
Hanoi University of Science. 
 
 
Beberapa materi pokok yang dibahas adalah : 
 Country Reports dari perwakilan antar negara terkait dengan “Climate Change 

Studies and Downscaling Activites”. 
 IPCC CMIP5 GCMs Evaluation for the Southeast Asia Region. 
 APN proposal preparation.   
 Pembentukan dari Southeast Asia Regional Climate Downscaling Initiative (SEARCI). 
 
Target Capaian untuk diterapkan di BMKG  : 
 Menyusun pemodelan skenario perubahan iklim di Indonesia yang ditargetkan selesai 

Opini 
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pada tahun 2015 dengan memakai skenario Regional Climate Projection (RCP) 4.5, 6 
dan 8 dari hasil pemodelan global CMIP5 yang dipakai pada Assessment Report IPCC 
5.  Ketiga skenario RCP dipilih berdasarkan proyeksi emisi rendah, sedang dan tinggi. 
Domain kerja model adalah 80°E – 145°E, 15°S – 40°N dengan resolusi 36km. 

 Kunjungan kerja ke VNU Hanoi University of Science dalam rangka membahas 
kerjasama pemodelan perubahan iklim dan kemungkinan kerjasama di bidang 
perubahan iklim khususnya sharing teknik dan ekspertise komputasi untuk pemodelan 
iklim. 

 Mengimplementasikan kerja sama antara BMKG, Vietnam National University, 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Manila Observatory Ateneo de Manila 
Campus Philipina, dan King Mongkut’s University of Technology Thonburi Thailand 
dalam pemodelan skenario perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan 
juga dihadiri perwakilan dari ADB. Diharapkan kerjasama ini juga akan di danai oleh 
ADB karena hasil dari proyeksi ini akan menyangkut seluruh wilayah Asia Tenggara 
dan dibutuhkan oleh ADB untuk konsultasi teknis di Asia Tenggara yang berhubungan 
dengan perubahan iklim. 

 Pembentukan dari Southeast  Asian Regional Climate Downscaling Initiative 
(SEARCI).  

 Penyusunan project proposal ke Asia Pacific Network (APN). 
 Rencana pembentukan pusat data scenario perubahan iklim Asia Tenggara dengan 

membutuhkan kapasitas data 170 Terra Byte yang menyimpan hasil pemodelan iklim 3 
skenario dari 5 model iklim global. Diharapkan pusat data tersebut dapat 
diimplementasikan di BMKG dengan mirror/back up di negara ASEAN lain. 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 
Kebutuhan akan hasil pemodelan skenario perubahan iklim yang cocok untuk wilayah Asia 
Tenggara, khususnya Indonesia memerlukan kerjasama regional dikarenakan pekerjaan 
tersebut membutuhkan komputasi komputer berkinerja tinggi yang massif. Diperkirakan 
kerjasama atau konsorsium ini akan membutuhkan waktu 3 tahun hingga akhir 2015 untuk 
menghasilkan skenario perubahan iklim dengan 3 skenario RCP dan masukan masing 
masing 5 model dan full dynamical downscaling 36 km resolusi memakai model iklim 
Regional Climate Model 4 (RegCM4). Saat ini Litbang BMKG sudah mampu 
mengoperasionalkan model RegCM4. 
 
KESIMPULAN 
 
Kerjasama dalam pemodelan skenario perubahan iklim regional Asia Tenggara antara 

Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Thailand berjalan dengan baik dan perlu 
diteruskan untuk tahun-tahun mendatang.  

Kelengkapan data base di masing-masing negara merupakan salah satu persyaratan 
penting dalam pembuatan pemodelan skenario perubahan iklim di kawasan Asia 
Tenggara, oleh karena itu perlu dibentuk di suatu negara sebuah data base center. 

Kerjasama yang di inisiasi dari bawah ini oleh ke-5 negara di kawasan Asia Tenggara dalam 
pembuatan pemodelan skenario perubahan iklim dan pendanaannya diharapkan 
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dapat direalisasikan oleh Asian Development Bank (ADB) yang berkantor di Manila 
Philipina. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

▼ Gambar 1. Penjelasan Ketua Tim Leader perlunya pembentukan SEARCI 
oleh Prof. Fredolin Tangang dari University Kebangsaan Malaysia (UKM),  
Hanoi tanggal 2 Agustus 2012 

▼Gambar 2. Para peserta workshop mewakili beberapa negara di Asia 
Tenggara (Vietnam, Indonesia, Philipina, Thailand, Malaysia) dan 
perwakilan dari ADB,  
Hanoi tanggal 3 Agustus 2012 

Volume 10 / No. 3 / Desember 2012 73 



Sedikit Demi Sedikit, Nanti Menjadi Bukit 
Oleh : Satrio 99 

Saya masih teringat salah satu materi pada waktu 

kuliah dulu tentang location quotient. Meski 

tidak sama persis detilnya, tapi prinsipnya bahwa 

basis ekonomi yang kuat ditunjukkan dari 

besarnya kemampuan ekspor suatu komoditas 

setelah komoditas dalam negeri terpenuhi 

sepenuhnya. Idealnya, untuk kemapanan bangsa, 

maka banyak aktivitas ekonomi yang harus 

ditopang secara mandiri. 

 

Sementara itu, persaingan global telah 

mengantarkan masyarakat dunia dengan berbagai 

kemajuan yang begitu cepat. Membuat segala hal 

menjadi lebih mudah dan efisien. Bagi 

masyarakat yang pragmatis hal ini 

menguntungkan. Komoditas apa saja, asal 

memudahkan dan menguntungkan langsung 

diserap. Namun hal ini juga bisa menjebak, 

karena pada akhirnya tidak mendorong dirinya 

untuk menghasilkan komoditas tersebut dan 

menyebabkan ketergantungan. 

 

Dalam hal pangan, kondisi Indonesia tidak 

semakin baik dari waktu ke waktu. Hampir 

semua komoditas didatangkan dari luar negeri. 

Kondisi atau kebijakan negara lain memberikan 

dampak langsung bagi kondisi dalam negeri, 

seperti kasus naiknya harga kacang kedelai dan 

daging sapi. Apakah kedua komoditas tersebut 

merupakan hal yang sulit disediakan? Bukan 

karena ―sulitnya‖ sehingga petani kita tidak bisa 

menanam kacang kedelai atau beternak sapi. 

Melainkan karena hukum permintaan dari 

masyarakat pragmatis yang hanya menginginkan 

kacang kedelai dan sapi yang kualitasnya bagus 

dengan harga murah. 

 

Dalam hal teknologi juga tidak menggembirakan. 

Salah satu basis ekonomi kuat Indonesia yang 

berbasis teknologi, IPTN bahkan ditutup. Negara 

lain yang cermat pun tidak menyia-nyiakan untuk 

menampung orang-orang pintar yang bekerja di 

dalamnya. Bahkan semua perangkat elektronik di 

rumah saya atau laptop yang saya gunakan untuk 

mengetik tulisan ini pun buatan Taiwan. 

 

Keadaan ini harus diubah. Oleh karena itu, 

betapapun sulitnya, negeri yang mandiri harus 

dapat memenuhi segala keperluannya sendiri. 

Memang ada ongkos yang harus ditebus baik 

secara finansial, waktu atau efisiensi. Namun hal 

itu harus segera ditempuh untuk menggairahkan 

petani, peternak atau industriwan dalam negeri 

untuk berkreasi dan mengembangkan karyanya 

sehingga dapat menyamai atau melebihi kualitas 

produk luar negeri.   

 

Apa yang bisa komunitas geografi lakukan? Kita 

bisa membantu memberikan masukan baik secara 

langsung atau tidak langsung bagi masyarakat 

kita tentang berbagai hal. Tentang proyeksi 

perkekonomian regional Indonesia jika basis 

ekonomi Indonesia tidak menguat. Atau 

mengenai ruang-ruang potensial yang bisa 

digarap untuk komoditas tertentu yang perlu 

ditingkatkan. Agar lebih mudah digunakan oleh 

masyarakat langsung, bisa dalam skala yang 

besar/detail. Bisa juga tentang hal lainnya yang 

bisa memberikan keyakinan usahawan dalam 

negeri untuk berinvestasi secara lebih baik, 

seperti kawasan bebas banjir, nilai kawasan, dan 

sebagainya. Sedikit demi sedikit, nanti menjadi 

bukit. (Satrio 99) 

Opini 
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STUDI DI ARAB SAUDI 
 

Oleh : Kuswantoro 

Kandidat Master of Science (MSc) 

Departemen Hidrologi dan Pengelolaan Sumber Daya Air, KAU 

Pemerintah Arab Saudi sejak lama telah memberikan beasiwa studi kepada seluruh masyarakat dunia, khususnya Indonesia untuk 
ilmu-ilmu agama. Namun seiring dengan semakin meningkatnya persaingan global dalam bidang sains dan teknologi, pemerintah 

Arab Saudi akhirnya membuka kesempatan beasiswa di bidang-bidang tersebut. 

Untuk mengetahui informasi perihal beasiswa studi di Arab Saudi beberapa mahasiswa Indonesia telah membentuk sebuah 
komunitas pencari beasiswa di Arab Saudi. Demi jelasnya informasi tersebut, maka telah dibuat frequently asked questions (FAQ) 
sebagai  panduan bagi para pencari beasiswa. Informasi lebih detailnya dapat di l ihat di grup facebook 

"MAHASISWA.INDONESIA.KSA" dengan alamat situs berikut:  

https://www.facebook.com/groups/kfupm.indo/ 

Adapun beberapa universitas yang memberikan beasiswa bagi mahasiswa asing setidaknya ada sembilan universitas berikut: 

Islamic University of Madinah (IUM) di Madinah, http://www.iu.edu.sa 

Ummul Quro University  (UQU) di Mekah, http://www.uqu.edu.sa 

King Saud University (KSU) di Riyadh, http://www.ksu.edu.sa 

King Abdullah University Science and Technology (KAUST) di Thuwal, http://www.kaust.edu.sa/ 

King Fahd University Petroleum and Minerals (KFUPM) di Dhahran, http://www.kfupm.edu.sa 

King Abdulaziz University (KAU) di Jeddah, http://www.kau.edu.sa/ 

Prince Mohammad Bin Fahd University (PMU) di Al Khobar, http://www.pmu.edu.sa/ 

Qassim University (QU) di Buraydah, http://www.qu.edu.sa/ 

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University (IMAMU) di Riyadh, http://www.imamu.edu.sa/ 

Universitas-universitas tersebut telah berpartisipasi dalam Eighth QS-Asia Pasific Professional Leaders in Education Conference and 
Exhibition yang diselenggarakan pada 14-16 November 2012 di Nusa Dua, Bali. Acara tersebut bertujuan membantu dalam 

membangun universitas kelas dunia yang ditujukan untuk komunitas Asia-Pasifik melalui kerjasama dan kolaborasi global. 

Adapun beasiswa pada umumnya yang diterima di Arab Saudi berupa uang saku bulanan (berbeda di tiap kampus), akomodasi, 
asuransi kesehatan, dan tiket pesawat pulang-pergi tiap tahun. Untuk kegiatan penelitian tesis maupun disertasi akan difasilitasi oleh 

pihak universitas. 

Belajar sains-teknologi di Arab Saudi tidak perlu khawatir dengan tenaga pengajar dan fasilitas penelitiannya. Meskipun tergolong 
negara berkembang, namun saat ini pemerintah Arab Saudi mengalokasikan dana yang besar bagi bidang pendidikan dan penelitian. 
Tenaga pengajar asing ikut andil dalam pengajaran di kelas. Berbagai kerjasama dengan negara-negara barat maupun timur, serta 

akreditasi internasional di setiap fakultas telah dan sedang dilakukan guna peningkatan mutu pendidikan dan kompetisi global.  

Dalam rangka kerja sama bilateral Arab Saudi dan Indonesia, beasiswa khusus untuk para pelajar Indonesia pun telah disiapkan oleh 
Pemerintah Arab Saudi dengan menyediakan sedikitnya 200 beasiswa (red: tahun 2012/2013) sebagaimana yang diutarakan oleh 
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Abdurrahman Al-Khayyat di akhir tahun 2011 lalu, dan dipertegas oleh Atase Pendidikan KBRI 

untuk Arab Saudi, Dr. Luthfi Zuhdi, seorang pengajar dan alumni Universitas Indonesia.  

 

Kampusiana 
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Bicara keuntungan studi di Arab Saudi selain mendapatkan pengalaman pendidikan yang bermutu, juga akan mendapatkan 
pengalaman spiritual yang tidak didapatkan di negara lain yakni Haji dan Umroh. Ibadah Haji bisa dilakukan setidaknya sekali selama 
berkuliah dan sangat memungkinkan untuk melakukannya setiap tahun. Sedangkan ibadah Umroh bisa dilakukan kapan saja. Caranya 

pun bervariasi, mulai dari yang gratis (backpaker) hingga kelas VIP.  

Dari hasil penelusuran penulis melalui sebuah kuesioner on-line kepada 18 orang mahasiswa secara acak yang sedang/telah berkuliah 
di Arab Saudi, ada tiga motivasi utama memilih studi di Arab Saudi. Ketiga motivasi utama itu yakni keinginan untuk beribadah Haji dan 
Umroh sebagai motivasi pertama, diikuti dengan motivasi agar bisa sekalian mendalami ilmu Islam maupun bahasa Arab, dan terakhir 
motivasi karena bidang ilmunya bagus. Memang, keberadaan dua kota suci Mekkah dan Madinah menjadi daya tarik utama untuk 

menimba ilmu di Arab Saudi yang tidak hanya untuk bidang-bidang agama tetapi juga sains-teknologi. 

Semakin ke depan, pemerintah Arab Saudi akan semakin terbuka untuk masyarakat internasional yang ingin belajar dan melakukan 
penelitian di Arab Saudi. Dan berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan di Indonesia terutama di 

bidang pendidikan dan penelitian.  

▼Foto bersama wakil rektor bidang pengembangan Universitas King Abdulaziz (kiri) dalam 
acara pameran pendidikan QS-Asia ke-8 di Bali 

▼Gambar 1. Lokasi universitas-universitas di Arab Saudi 
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Tentunya untuk mengambil sebuah keputusan studi di luar negeri setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda. Bisa karena 
kualitas kampusnya, negara pavoritnya, kecocokan disiplin ilmunya, jarak yang dekat, sekalian berwisata, atau lainnya. Menurut 
hemat penulis, yang terpenting adalah adanya semangat untuk terus belajar dan berkarya demi masa depan yang lebih baik lagi dan 

untuk Indonesia Jaya. 

 

▼ Suasana aktivitas sebagai mahasiswa di King Abdulaziz University, Jeddah, Arab Saudi  

(a) Halaman kampus, (b) Ruang kerja, (c) Survey lapang, (d) Konferensi Air, (e) Wisata pantai, (f) Wisata 
ruhani 
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Verifikasi Data Airborne Lidar (ALS) Berdasarkan Variabilitas Tutupan Lahan & Kelerengan  
Untuk Mendukung Efektivitas Kegiatan Pertambangan  

(Studi Kasus : Tambang Nikel PT WBN) 
 

Oleh: 
Ardhi Putra1, Prof.Dr.Ir. Ketut Wikantika1 2, Dr.Ir. Agung Budi Harto1 

 

1 Pusat Penginderaan Jauh ITB 
2 Kelompok Keahlian SIG dan Pengideraan Jauh ITB  

Upaya investigasi untuk mengetahui pola kesalahan data ALS dilakukan dengan 
mempertimbangkan kondisi alam lokasi penelitian, yaitu tutupan lahan dan kelerengan. 
Sedangkan upaya verifikasi adalah usaha untuk meningkatkan kualitas data setelah diketahui 
pola kesalahannya. Pengujian data ALS menggunakan referensi 6566 titik cek lapangan. 
Setelah mendapatkan nilai error data elevasi ALS, proses verifikasi dilakukan terhadap data 
point cloud ALS menggunakan model koreksi yang diadopsi dari model matematis spasial 
interpolasi (idw & kriging) dan surface fitting (polynomial derajat-n). Hasil dari verifikasi 
tersebut diuji akurasinya kemudian diaplikasikan untuk penentuan volume tambang dan 
dihitung efektivitasnya untuk mengetahui sejauh mana persentase keberhasilannya. 

Investigasi terhadap error data ALS menunjukkan pola semakin rapat tutupan lahan dan 
semakin curam kelerengan, maka semakin besar  kesalahan dan semakin rendah akurasinya. 
Hasil perhitungan rata-rata error & akurasinya adalah sebagai berikut;  tutupan lahan tanah 
kosong (-0,034m±0,186m), semak (-0,2m±0,37m), hutan kerapatan rendah (-
0,307m±0,481m), hutan kerapatan sedang (-0,299m±0,512m), hutan kerapatan tinggi (-
0,458m±0,54m), kelerengan datar (-0,341m±0,470m), landai (-0,405m±0,537m ), agak curam 
(-0,383m±0,597m ) dan curam (-0.357m±0,718m ). Hasil verifikasi dengan menggunakan 
model kriging berdasarkan tutupan lahan memberikan nilai akurasi yang paling optimal, yaitu 
sebesar 5,2cm, sedangkan hasil perhitungan volume cadangan & biaya operasional tambang 
berhasil meningkatkan efektifitas mencapai 94%. 

Kata Kunci : ALS, akurasi, model verifikasi, volume cadangan & efektifitas. 

Pendahuluan 

Pemanfaatan citra-citra satelit PJ dari berbagai 
resolusi sudah sejak lama diaplikasikan di 
Indonesia, khususnya dalam kegiatan 
pertambangan. Dalam KepMen ESDM No.1519 
Tahun 1999 tentang pemanfaatan teknologi PJ 
dalam pengawasan & pemantauan kegiatan 
pertambangan. Di dunia akademik, penelitian 
aplikasi PJ untuk pertambangan juga sudah 

banyak dilakukan, diantaranya yaitu ; (a) 
Pemanfaatan citra aster untuk mendapatkan 
model DTM dan mendeteksi struktur geologi 
pada lokasi pertambangan (Papadaki, 2011), (b) 
Pemodelan endapan laterite bahan galian nikel 
menggunakan multivariate dan land cover 
analisis memanfaatkan citra landsat-TM dan 
Aster (Heriawan, 2010) dan (c) Pemanfaatan 
teknologi LIDAR dalam pekerjaan pertambangan 
batubara (Meiza, 2009). 

Research 
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Kegiatan penambangan nikel dilakukan dengan 
teknik penambangan terbuka (open pit mining) 
yang membutuhkan aspek ketelitian survei dan 
pemetaan fraksi centimeter untuk menghindari 
penyimpangan estimasi yang ekstrim. 
Perkembangan teknologi dan pemetaan yang 
cepat menuntut dunia tambang untuk 
mengadopsi teknologi tersebut. Berdasarkan hal 
diatas PT Weda Bay Nickel memanfaatkan jasa 
teknologi surta Airborne Laser Scanning (ALS) 
untuk melakukan akuisisi data topografi skala 
besar (1:1000). 

Namun demikian,  pada hasil survey masih 
terdapat kesalahan, sehingga mengurangi 
kualitas data. Kesalahan ini bisa bersumber dari 
kontribusi variabilitas alam seperti tutupan 
lahan dan kelerengan (ASPRS, 2004). Oleh 
karena itu perlu dilakukan upaya investigasi dan 
verifikasi untuk meningkatkan kualitas data ALS. 

Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk; (a) investigasi 
pengaruh kondisi tutupan lahan dan kelerengan   
terhadap error& akurasi elevasi data ALS (b) 
berupaya untuk mendapatkan model verifikasi 
data ketinggian ALS ground yang memberikan 
hasil terbaik dan sesuai dengan karakteristik 
lokasi penelitian (c)  mengetahui seberapa 
efektif upaya verifikasi yang dilakukan mampu 
berkontribusi terhadap peningkatan akurasi hasil 
perhitungan volume cadangan. 

Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah wilayah kerja PT Weda Bay Nikel, 
dengan luas 120,000 Ha. Secara administrasi berada di 
desa Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, 
Propinsi Maluku Utara. 

      
Gambar 2 Lokasi penelitian 

Metodologi penelitian 

Penelitian mengikuti diagram alir dibawah ini: 

 

Gambar 1 Diagram alir penelitian 

Untuk melakukan proses investigasi dan 
verifikasi digunakan 6566 cek poin yang diukur 
menggunakan total station dengan 
memperhatikan tutupan lahan dan kelerengan. 

Perangkat lunak yang digunakan untuk 
pengolahan data adalah ArcGIS 10 (geostatistical 
analyst, 3D analyst & spatial analyst) , Matlab & 
Surfer. 
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Lidar wahana udara (ALS) 

Airborne Laser Scanner (ALS) adalah sistem PJ 
aktif yang memanfaatkan gelombang EM sinar 
infrared (1064nm), memiliki akurasi yang tinggi 
sebesar 5cm-18cm (vertical) & dan 15cm-45cm
(horizontal). Dari segi biaya,  ALS membutuhkan 
200-400US$ per km2, apabila dibandingkan 
dengan pengukuran teresterial jauh lebih murah 
dan lebih efisien dari segi waktu dan biaya 
dengan perbandingan 1:2 (Schmid, 2008). 

Sensor lidar memiliki kemampuan pengukuran 
multiple return, pantulan pertama mengukur 
jarak dari objek pantulan pertama ( (kanopi 
pohon) dan pantulan terakhir (last return) 
mengukur jarak dari objek terakhir (tanah/
ground). Jika pengamatan dilakukan secara 
simultan, maka permukaan bumi digital ( DSM) 
bisa direkonstruksi.  

 

Gambar 3 Multiple return ALS (Rohrbach, 2007) 

Komponen ALS terdiri dari; ( a) laser scanner: 
berfungsi untuk memancarkan & merekam 
pantulan sinar laser setelah mengenai objek, (b) 
GPS: digunakan untuk penentu posisi dari laser 
agar setiap bidikan yang mengenai objek bisa 
ditentukan koordinat (lintang-bujur) & 
elevasinya dari referensi yang ditetapkan (UTM 
Zone 52N, WGS 84) & (c) IMU: Bertugas 
memonitor akselerasi & rotasi dari wahana 
pesawat. IMU akan menghasilkan nilai dari 3 
sumbu utama yaitu x (roll), y (pitch) & z (yaw/
heading) 

Error (ez) pada data ALS 

Umumnya ada 2 jenis sumber kesalahan yang 
berkontribusi pada kualitas hasil survey ALS, 
yaitu sumber internal dan eksternal (Reshetyuk, 
2009). Sumber internal berasal dari dalam 
sistem ALS, sedangkan sumber eksternal berasal 
dari luar sistem kerja, misalnya faktor alam. 
Dampak yang akan muncul akibat beberapa 
sumber kesalahan di atas adalah (Bresnahan, 
2004);  

Kesalahan pelabelan  
Kesalahan ini muncul pada daerah dengan 

vegetasi rapat dan lereng yang curam, yang 
menyebabkan multipath sinar laser, sehingga 
label salah diberikan. 

Efek pergeseran horisontal (horizontal 
displacement). Diakibatkan oleh efek 
kelerengan, dimana pulsa laser seolah-olah 
bergeser pada daerah yang berlereng, 
sehingga elevasi menjadi bias. Semakin besar 
lereng maka semakin besar  

Elev  = tan α x horz displacement 

 

Gambar 4 Efek pergeseran horizontal (Bresnahan, 2004) 

Verifikasi 

Verifikasi adalah proses meningkatkan kualitas 
suatu data  berdasarkan data acuan, untuk 
mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar 
yang ditentukan. 
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Tahapan verifikasi adalah investigasi error,  
kemudian pemodelan spasial error untuk 
mendapatkan model koreksi, selanjutnya 
melakukan koreksi terhadap data pengamatan 
dengan menggunakan model koreksi yang sudah 
dibuat dan terakhir dilakukan pengujian 
terhadap data pengamatan yang sudah dikoreksi 
dengan menghitung nilai akurasi . 

 

Gambar 5 Tahapan verifikasi 

Elevasi error (eT) & Akurasi  

Elevasi  adalah perbedaan nilai antara elevasi 
cek poin (referensi) dengan elevasi lidar : 

 (êI)  = Zref – Zlidar 

Standar akurasi elevasi ALS adalah yang 
dikeluarkan oleh American Society For 
Photogrametry and Remote Sensing (ASPRS).   

Tabel 1 Standar akurasi ASPRS (ASPRS, 2004) 

 

Rumus untuk menghitung akurasi yang 

ditetapkan oleh ASPRS (data  terdistribusi 

normal) adalah : 

Accuracy (z) = 1.96*RMSE (z) 

Sedangkan rumus RMSE adalah : 

RMSE  

Apabila data tidak terdistribusi normal, maka 
dihitung menggunakan rumus 95th percentile tes, 
seperti rumus di bawah ini :  

 

Model verifikasi 

Model verifikasi dibuat menggunakan model 
matematis spasial interpolasi (idw & kriging) dan 
surface fitting (polynomial-n) berdasarkan 
tutupan lahan dan kelerengan.  

IDW 

Metode penaksiran dilakukan dengan 
memperhitungkan adanya hubungan letak ruang 
(jarak) sebagai bobot (1/d), di mana semakin 
jauh letak jarak bobot semakin kecil.  

 

Kriging 

Kriging memanfaatkan nilai spasial pada lokasi 
tersampel dan semivariogram (λ) untuk 
memprediksi nilai pada lokasi lain yang tidak 
tersampel dimana nilai prediksi tersebut 
tergantung pada kedekatannya terhadap lokasi 
tersampel.  

 

dimana, m adalah nilai rata-rata konstan 
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Polynomial 

Rumus umum polynomial adalah sebagai berikut 
(Sahid, 2004): 

 

P (x,y)  = nilai estimasi, (x,y) = koordinat x dan 

y , aij = konstanta polynomial dan n = derajat 

polynomial 

Untuk mendapatkan model polynomial yang 
paling optimal (fit) mendekati suatu sebaran 
data spasial,  ditentukan dengan  perhitungan 
least square, rumus yang digunakan adalah; 

X = (AT A)-1 AT L   

dimana A adalah koefisien matrik, L nilai 
observasi dan X adalah matrik konstanta 
polynomial yang akan ditentukan. 

Interpolasi TIN & Grid  

Model koreksi idw & kriging membentuk surface 
grid, sehingga diperlukan upaya interpolasi titik 
dari nilai grid untuk mendapatkan nilai koreksi. 
Metode yang digunakan adalah interpolasi 
bilinear, yaitu mengestimasi nilai berdasarkan 
bobot yang dihitung dari 4 titik yang 
disekelilingnya dengan fungsi linear arah x dan y 
(Atmadilaga, 2010). Rumus yang digunakan 
adalah : 

P(x,y) = f(P11)(1-x)(1-y)+ f(P12)x(1y)+f(21)(1-x)y+f(P22)xy     

 

Gambar 6 Metode interpolasi bilinear 

Model permukaan bumi digital LIDAR dibangun 
dengan model Triangular Irregular Network 
(TIN), sehingga untuk mendapatkan nilai 
ketinggian pada setiap lokasi cek poin dilakukan 
dengan metode interpolasi linear. 

Interpolasi linear menganggap laju perubahan 
nilai-nilai yang diketahui adalah konstan dan 
dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
kemiringan sederhana. Dalam kepentingan 
rekonstruksi spasial 3D, interpolasi linear 
digunakan untuk membentuk mesh TIN yang 
berbentuk segitiga yang ditentukan oleh 
minimal 3 titik (x,y,z). Prinsip inilah yang 
digunakan dalam untuk menginterpolasi nilai 
raster ke vektor.  Persamaan utama interpolasi 
linear adalah persamaan bidang, seperti berikut 
(Rahman & Pilouk, 2007) : 

Z= x+By+C1 

dimana, A, B & C adalah konstanta yang dapat 
dihitung dari minimal 3 titik yang diketahui 
koordinat x,y dan z-nya, yaitu (x1,y1,z1), 
(x2,y2,z2) & (x3,y3,z3),sehingga untuk 
menghitung masing-masing konstanta 
menggunakan rumus berikut ini : 

A=y1(z2-z3)+y2(z3-z1)+y3(z1-z2) 

B=z1(x2-x3)+z2(x3-x1)+z3(x1-x2) 

C=x1(y2-y3)+x2(y3-y1)+x3(y1-y2) 

 

Gambar 7. Proses interpolasi linear 
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Hasil dan analisa investigasi elevasi  

Dari hasil pengamatan 6566 cek poin, diperoleh 
nilai elevasi error sebagai berikut : nilai rata-rata 
-0,377m , standar deviasi (SD) 1.954m, 
maksimum 108.012m  dan minimum -26.404m. 
dari angka ini bisa disimpulkan bahwa 
pengukuran als menghasilkan pengukuran yang 
overestimate, sedangkan nilai standar deviasi 
adalah  akurasi DTM ALS lidar, artinya akurasi 
global data elevasi adalah 1.954m. 

 

 

Gambar 8  Grafik & histogram elevasi error (Zref-Zlidar) data ALS 

Hasil perhitungan data pengamatan yang ALS 
overestimate adalah sebanyak 5117 titik 
(77,93%) dengan nilai rata-rata -0,785m, SD 
0,986m,  tertinggi -26.404m dan terendah 0m. 
Sedangkan 1449 titik (22.07%) memiliki nilai 
elevasi lebih rendah (underestimate), dengan 
rata-rata  1.063m, SD 3,313m, tertinggi 
108.012m dan terendah 0m.   

Hasil pengukuran overestimate berada diseluruh 
lokasi penelitian, sedangkan pengukuran 
underestimate hanya terletak secara 

mengelompok di bagian timur, tengah dan 
utara. 

 

 

Gambar 9 Peta distribusi elevasi error pada lokasi penelitian 

Umumnya hasil survey elevasi ground  survey 
ALS adalah overestimate, karena adanya 
halangan objek diatas permukaan tanah. Nilai 
ketinggian als underestimate bisa  disebabkan 
oleh proses akuisisi tidak data berjalan dengan 
sesuai rencana serta adanya faktor mal fuction 
pada alat penentu orientasi, sehingga proses 
akuisisi tidak berjalan dengan baik. Salah satu 
contohnya yaitu adanya pada alat GPS, misalnya 
proses penyiaman sedang berlangsung, lalu 
pada saat yang sama GPS/IMU tidak bekerja 
dalam rentang waktu tertentu kemudian bekerja 
kembali, sehingga proses penentuan posisi 
menjadi bias karena adanya kekosongan 
(Bresnahan, 2004).  
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Kemungkinan Faktor alam yang mempengaruhi 
antara lain adalah efek pergeseran horizontal 
dari kelerengan permukaan bumi, dimana pulsa 
lidar yang seharusnya menumbuk permukaan 
yang elevasinya tinggi, namun akibat adanya 
efek slope nilai tersebut seolah-olah menumbuk 
permukaan yang lebih rendah (Bryant, 2008). 

Analisa data pencilan (outlier) 

Data outlier adalah nilai ekstrem yang tidak 
termasuk dalam bagian dari populasi data. Pada 
penelitian ini taraf kepercayaan yang digunakan 
dipersempit agar hasil yang diperoleh lebih baik, 
dengan level of confident  68%, sehingga limit 
dari nilai outlier adalah  1σ (sigma) atau <1.954 
dan > -1.954.  

Dari hasil penyaringan 1σ (sigma) terdeteksi 
sebanyak 553 titik cek poin termasuk kedalam 
outlier.  

 

Gambar 10 Grafik boxplot nilai outlier 

Temuan outlier pada di bawah (gambar 8) bisa 
dikatakan tidak normal, hal ini bisa terjadi akibat 
kesalahan operasional sistem lidar seperti sistem 
orientasi dan penentu posisi tidak bekerja (mal 
function) serta adanya kondisi ekstrim pada 
wahana terbang yang membuat kondisi pesawat 
tidak stabil seperti mengalami guncangan dan 
tidak tercovernya daerah tersebut oleh 

benchmark GPS di ground (Brian, 2008). 

 

 

Gambar 11 Lokasi data outlier 

Bentuk morfologi, daerah tersebut sangat 
komplek, terdiri dari lembah dan bukit yang 
sempit dengan variasi ketinggian yang sangat 
beragam, sehingga sangat besar kemungkinan 
laser mengalami efek slope dan multipath yang 
ekstrim. 
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Gambar 12 Profil elevasi & kelerengan lokasi data outlier 

Pengaruh tutupan lahan 

Tutupan lahan pada lokasi penelitian terdiri dari : tanah 
kosong/TK (1,8%), semak/SMK (2,4%), hutan 
kerapatan rendah/HKR (27,2%), hutan kerapatan 
sedang/HKS (12%) dan hutan kerapatan tinggi/
HKT (56,6%). Kerapatan pohon pada tutupan 
lahan hutan adalah 100 TPH pada HKR, 100-300 
TPH pada HKS dan >300 TPH pada HKT. 

 

Gambar 13 Peta sebaran cek poin berdasarkan tutupan lahan 

 

Perhitungan akurasi & statistik yang dilakukan 

pada setiap tutupan lahan menunjukkan bahwa 

nilai akurasi dan elevasi  meningkat secara 

positif menurut kerapatan tutupan lahannya, 

semakin rapat tutupan lahan maka semakin 

rendah akurasi ALS dan semakin besar rata-rata 

error-nya.  
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dan yang terakhir adalah 582 titik (9,68%) pada 
lokasi lereng curam. 

Nilai  maksimum meningkat pada lereng datar 
hingga lereng curam yaitu dari 1,494m hingga 
1,918m, begitu pula untuk nilai  minimum yang 
meningkat dari daerah lereng datar sampai 
lereng curam, yaitu mulai dari -1,787m pada 
lereng datar dan 1,929m pada lereng yang 
curam.  

Tabel 2 Nilai statistik & akurasi elevasi error berdasarkan kelerengan 

 

Dari tabel diatas bisa disimpulkan semakin 
curam kelerengan suatu wilayah, maka akurasi 
elevasi als akan semakin rendah.  

Pengaruh overlay kelerengan & tutupan lahan 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas 
terhadap pola dan pengaruh kelerengan dan 
tutupan lahan terhadap kualitas elevasi als, 
maka dilakukan overlay antara kelerengan dan 
tutupan lahan, dengan tujuan untuk melihat 
lebih detail apakah kombinasi lereng-tutupan 
lahan memiliki nilai akurasi yang berbeda. 

Hasil  breakdown 2 pengaruh kondisi alam diatas 
ternyata mampu lebih menjelaskan pola akurasi 
data ALS, dimana pada daerah lereng yang 
homogen dan variasi tutupan lahan yang 
berbeda menunjukan tren akurasi yang makin 
rendah seiring dengan semakin rapat tutupan 
lahan, begitu juga sebaliknya, pada tutupan 
lahan yang homogen, namun apabila di 
breakdown berdasarkan kelerengan, maka 
diketahui pola akurasi lebih semakin rendah 

dengan semakin curamnya lereng. 

 

Gambar 15 Akurasi berdasarkan overlay lereng & tutupan lahan 

Akurasi model  

Pembuatan model verifikasi adalah upaya untuk 
mendapatkan sebuah model koreksi yang paling 
optimal yang mampu meningkatkan kualitas 
data elevasi ALS. Kualitas data diukur dengan 
nilai RMSE terhadap data yang sudah dilakukan 
verifikasi. Pemodelan menggunakan interpolasi 
idw, kriging serta model surface fitting 
polynomial derajat 1 – 10. 

Output dari masing-masing model verifikasi akan 
diuji nilai akurasinya dengan menggunakan 5 
titik ICP (independent control point) yang diambil 
pada masing-masing dataset data input. Desain 
posisi titik ICP adalah central, NE,NW, SE & SW. 
Konfigurasi data input adalah berdasarkan 
tutupan lahan, kelerengan, global dan lokal. 
Model verifikasi yang paling optimal dinilai dari 
angka akurasi yang paling tinggi yang dihasilkan 
dari uji ICP. 

Kelerengan Max Min Mean RMSE 

Datar 
Landai 
Agak curam 
Curam 

1,494 
1,890 
1,921 
1,918 

-1,787 
-1,936 
-1,937 
-1,929 

-
0,341 
-
0,405 
-
0,383 
-
0,357 

0,407 
0,537 
0,597 
0,718 
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Global & lokal 

Hasil uji akurasi model untuk konfigurasi global & 
lokaladalah model idw akurasi ±13,2cm, model kriging 
akurasi ±8,7cm dan model polynomial derajat 2 akurasi 
±12,2cm.  

Tabel 3 Hasil akurasi fitting polynomial secara global & lokal 

 

 

Gambar 16 Grafik uji akurasi model – Global 

Tutupan lahan 

Akurasi model verifikasi berdasarkan tutupan 
lahan yang memiliki hasil paling baik antara lain ; 
Tanah kosong (idw akurasi 7,6cm), Semak (idw, 
akurasi 14,8cm), lalu untuk hutan kerapatan 
rendah (idw,  akurasi 16,3cm), hutan kerapatan 
sedang (idw, akurasi 57,2cm dan hutan 
kerapatan tinggi (kriging, akurasi 41,4cm). 
Sehingga dapat disimpulkan metode verifikasi 
idw adalah yang terbaik untuk pemodelan 
verifikasi elevasi error als yang berdasarkan 
tutupan lahan 

 

Gambar 17 perbandingan akurasi hasil model verifikasi berdasarkan 

tutupan lahan 

Kelerengan 

Model verifikasi berdasarkan kelerengan yang 
memiliki hasil paling baik adalah ; lereng datar 
(Poly n=3, akurasi 12,3cm), lereng landai (idw, 
akurasi 31,7cm), lereng agak curam (idw, akurasi 
32,2cm) & lereng curam (idw, akurasi 58,6cm). 

 

Gambar 17 perbandingan akurasi hasil model verifikasi berdasarkan 

kelerengan 

Akurasi menurut ASPRS 

Standar akurasi data elevasi lidar wahana 
pesawat yang ditetapkan oleh ASPRS adalah 
18,2cm (ASPRS, 2004). dari keseluruhan hasil 
pembuatan model verifikasi yang telah 
dilakukan sebelumnya, maka ditemukan 8 
dataset model verifikasi yang memenuhi standar 
akurasi ini : 

Lokasi ICP 
Polynomial 

Global n Lokal n 

Random 0,540 5 -   

Selatan 0,538 6 0,239 2 

Timur 0,538 4 0,176 3 

Tengah 0,542 6 0,780 2 

Barat 0,531 3 0,122 2 

Utara 0,544 3 0,458 2 
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Tabel 4 Daftar model akurasi yang memenuhi standar ASPRS 

 

Penentuan volume tambang 

Volume dihitung dengan menggunakan metode 
grid, seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar 
dibawah ini.  

 

Gambar 18. Ilustrasi perhitungan volume metode grid 

V = A.t 

t = Zlidar - Ztopo 

Vtotal = V1+V2+……+Vn 

Pada bagian ini model verifikasi yang sudah 
memenuhi standar ASPRS di atas diaplikasikan 
untuk mengoreksi data elevasi pada lokasi yang 
sudah dipilih sebelumnya, yaitu daerah nuspera, 
lokasi blok tambang yang saat ini sudah 
dilakukan pertambangan yang masih bersifat 
test mining atau studi penambangan. 

 

Gambar 19 Lokasi test mining 

Berikut ini adalah kondisi umum dan data awal 
lokasi tambang nuspera : 

Lokasi : selatan daerah penelitian 
Luas wilayah : 575.656,09 m2 (57,56 Ha) 
Tutupan lahan : hutan kerapatan rendah 

(28,95%), tanah kosong (11,05%) dan semak/
alang-alang (60%) 

Kondisi kelerengan : datar (4,90%), landai 
(43,63%), agak curam (50,38%) dan curam 
(1,09%) 

Jumlah poin cloud als : 51902 titik 
Kerapatan titik : ± 11 titik per m2 
Volume yang sudah ditambang : 3.649.731 m3  
Volume estimasi sebelum verifikasi : 

4.113.504m3 

 

Hasil terbaik menghasilkan angka selisih 
perhitungan volume yang terkecil dibandingkan 
dengan nilai riil, yaitu sebesar 29.834m3 (0,82%) 
(kriging-tutupan lahan), sedangkan yang 
terendah adalah 99.062m3 (2,74%) (Polynom-2) 
serta diketahui pula bahwa nilai rata-rata selisih 
volume pada semua model verifikasi adalah 
68.515m3 (1,88%). Hasil perhitungan tersebut 

Model 
verifikasi 

N
o 

Datase
t 

Akurasi/
RMSE (cm) 

IDW 
  

1 
2 
3 

TK 
SMK 
HKR 

7,6 
14,8 
16,3 

Kriging 

4 
5 

TK 
Semak 

9,2 
17,5 

Polynom(4) 
Polynom(3) 
Polynom(2) 

6 
7 
8 

TK 
Semak 
Datar 

9,73 
16,7 
12,3 
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Tabel 4 perhitungan volume cadangan pada setiap model verifikasi 

Efektivitas hasil verifikasi 

Persentase keberhasilan suatu model yang 
mendekati kondisi real dilapangan dan 
ditentukan dari perbandingan hasil perhitungan 
sebelumnya. 

Efektivitas (%) =  

Tabel di bawah menunjukkan tingkat efektifitas 
pada masing-masing model verifikasi yang 
diterapkan untuk perhitungan volume tambang. 
Ditemukan bahwa model verifikasi kriging dan 
IDW dataset tutupan lahan memberikan hasil 
efektifitas perhitungan volume yang paling baik, 
yaitu meningkatkan sebesar 93% dan 94% dari 
estimasi awal, sebelum data als diverifikasi. 

 

Sedangkan nilai akurasi terbaik data als yang 
sudah diverifikasi adalah 5,2cm (kriging) dan 
5,9cm (IDW). 

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model 
verifikasi IDW dan kriging pada dataset tutupan 
lahan adalah 2 model verifikasi terbaik yang bisa 
meningkatkan efektifitas kegiatan tambang.  

 

 

Strategi desain cek poin 

Srategi penentuan cek poin berguna untuk 
mengetahui desain cek poin yang bisa 
menghasilkan akurasi yang sesuai dengan 
standar minimal ASPRS. Cek poin didesain 
merata dalam bentuk grid di lapangan dengan 
spasi jarak secara konsiten sebesar 400m, 200m, 
100m & 50m.  

Hasilnya adalah akurasi pada jarak spasi 200m 
sudah bisa memberikan nilai akurasi yang paling 
optimal sesuai dengan standar ASPRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20 Hasil akurasi strategi desain sampling 

Polynomial Efektifitas hasil (%) 

Poly-Global 
Poly-Lokal 
Poly-LC 
Poly-Slope 

79 
83 
84 
86 

Kriging Efektifitas hasil (%) 

kriging-Global 
kriging-Lokal 
kriging-LC 
kriging-Slope 

85 
83 
94 
85 

IDW Efektifitas hasil (%) 

IDW-Global 
IDW-Lokal 
IDW-LC 
IDW-Slope 

84 
84 
93 
84 

  IDW 
Volume 

(m3) 
(selisih) 

Kriging 
Volume 

(m3) 
(selisih) 

Polynom 
Volume 

(m3) 
(selisih) 

Global 3,725,423 
(75.692) 

3,717,074 
(67.343) 

3,748,792 
(99.062) 

Lokal 3,725,766 
(76.034) 

3,730,313 
 (80.581) 

3,730,577 
(80.846) 

Tutupan 
lahan 

3,683,380 
(33.649) 

3,679,565 
(29.834) 

3,721,684 
(71.953) 

Kelerengan 3,724,222 
(74.492) 

3,717,623 
 (67.892) 

3,712,514 
(62.783) 
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Tabel 5 Hasil perhitungan efektifitas model 



Kesimpulan & Saran 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

Hasil investigasi adalah semakin rapat tutupan 
lahan & semakin curam kelerengan, maka 
kesalahan semakin besar serta nilai akurasi 
semakin rendah.  

Model verifikasi yang paling optimal adalah  
model kriging-tutupan lahan dengan akurasi 
5,2cm.  

Hasil verifikasi meningkatkan efesiensi  
mencapai 94% dengan kondisi real 
dilapangan dan nilai akurasi tersebut sudah 
memenuhi standar yang ditetapkan oleh 
ASPRS dan perusahaan.  

Strategi desain cek poin dengan spasi 200m x 
200m bisa meningkatkan akurasi elevasi ALS 
sesuai dengan standar ASPRS (2004) 

Saran-saran untuk mengembangkan penelitian 
ini, diantaranya adalah : 

Desain lokasi cek poin sebaiknya terdistribusi 
secara merata diseluruh lokasi yang akan 
diverifikasi. 

Perlu diteliti untuk membuat model verifikasi 
yang continous (tidak berbentuk grid), untuk 
meminimalisir kesalahan dari interpolasi 
bilinear. 
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Jejak Petualangan Anak Geografi UI 2009 di Negeri Matahari Terbit  

 (The 5th Indonesia Japan Joint Scientific Symposium (IJJSS) Chiba, Japan 2012) 

Wido, Geografi  09 

IJJSS (Indonesia Japan Joint Scientific Symposium) dimulai pada tahun 2004. IJJSS adalah 

kegiatan utama yang merupakan hasil kerjasama atau kolaborasi antara Universitas Indonesia dan 

Chiba University. Pertama kali, kegiatan ini diadakan di tahun 2004 di Chiba University, Jepang. 

Dan di tahun ini, Chiba University kembali terpilih untuk menjadi tuan rumah The 5th IJJSS ini di 

selenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2012. Simposium ini diselenggarakan untuk 

menjadi wadah atau tempat berbagi dan mendiskusikan berbagai isu dan perkembangan ilmu di 

bidang sains dan teknologi. Simposium dihadiri 115 partisipan berasal dari delapan negara berbeda, 

dan sebanyak 9 Perguruan Tinggi dari Indonesia berpartisipasi dalam simposium kali ini. Selain itu 

juga dalam symposium ini  terdapat 14 sesi diskusi terkait tema-tema saintifik. Adapun misi dari 

acara ini adalah untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dan para peneliti dari Universitas di 

Jepang dan Universitas di Indonesia untuk mengemukakan ide dan gagasan, agar dapat merangsang 

terciptanya para ahli sehingga memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan. 

Pusat Penelitian Geografi Terapan (PPGT) UI sebagai sebuah pusat studi yang bergerak di 

bidang pengembangan keilmuan Geografi telah memberikan bantuan pembiayaan bagi mahasiswa 

Geografi UI yang berpartisipasi dalam The 5th Indonesia Japan Joint Scientific Symposium (IJJSS) 

Chiba, Japan 2012 . Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan dukungan terhadap 

pengembangan diri mahasiswa Departemen Geografi UI. Selain itu, bantuan ini juga kembali 

menguatkan kontribusi PPGT UI tehadap usaha pengembangan keilmuan Mahasiswa Geografi. 

Terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada Pusat Penelitian Geografi Terapan 

(PPGT) UI atas bantuan baik materiil maupun moril. 

▼ Gambar 1. Foto bersama seluruh panitia dan peserta IJJSS 2012 (Opening Ceremony) 

Internasional Symposium 
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▼ Gambar 2. Foto Keluarga Geografi (Kanan-Kiri: Wido, Mas Aries, 

Pak Rokhmat, Aziz, Fidel, Elgo, Pak Luhur) 
▼ Gambar 3. Tim Geografi UI (Kanan-Kiri: Fidelis, Wido, Aziz) 

Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami (Wido Cepaka Warih, Fidelis Awig, Abdul 

Aziz) dari Geografi UI angkatan 2009 mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara ini dengan 

mengirimkan dua paper yang berjudul ―Prediction of Geothermal Manifestations Area Using Aster 

Imagery in North Sukabumi, West Java, Indonesia” dan ―Carbon Stock Estimation of Peatland use 

Alos Palsar in Kampar Peninsula, Riau Province, Indonesia”. Pada awalnya tim kami yang 

berjumlah lima orang yang terdiri dari Wido Cepaka Warih, Ibni Sabil, Miqdad Anwarie, Fidelis 

Awig dan Abdul Aziz berniat untuk berangkat semuanya, tetapi dengan berbagai pertimbangan 

diputuskan hanya kami bertiga yang berangkat. Pada hari pertama tanggal 25 Oktober 2012 dimulai 

dengan registrasi dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh Prof. Koichi Ito selaku ketua 

penyelenggara IJJSS Chiba 2012. Pada kesempatan 

ini pihak dari Universitas Indonesia diwakili oleh 

Bapak Bambang selaku Dekan dari Fakultas 

Teknik. Acara dilanjutkan dengan makan siang 

bersama dan presentasi paper bertempat di 

Academic Link, Chiba University Library. Kami 

mendapatkan jadwal presentasi hari pertama di 

bidang Remote Sensing dengan kode RS08.   

▼ Gambar 4. Fidelis pada saat presentasi paper 

▼ Gambar 5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas 

Indonesia dan Pusat Penelitian Geografi (PPGT) UI 
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Di sesi kali ini kami banyak belajar bahwa proses dalam mencapai suatu tujuan itu sangat 

penting dan apapun yang kita lakukan saat ini akan berarti bagi perjalanan hidup kita kelak. Kita 

belajar bagaimana berbicara di depan civitas akademika dari berbagai negara (masyarakat 

internasional), bagaimana menerima kritikan dan pendapat dari peserta serta dukungan terhadap 

penelitian yang kami lakukan saat ini agar jangan berhenti sampai di sini, diharapkan untuk 

melanjutkan penelitian tersebut. Selain oral presentation, kami juga menyertakan poster untuk paper 

dengan judul ―Carbon Stock Estimation of Peatland use Alos Palsar in Kampar Peninsula, Riau 

Province, Indonesia”. Program IJJSS 2012 pada hari pertama diakhiri dengan pameran poster di 

Center for Environment Remote Sensing (CEReS). 

 

Program hari kedua IJJSS 2012 masih dilanjutkan dengan presentasi paper dari 9 tema diskusi 

dimulai dari pukul 08.30 sampai pukul 15.00 waktu setempat. Malam harinya, merupakan acara 

yang kami tunggu-tunggu sekaligus penutupan IJJSS 2012 ini, yaitu makan malam bersama 

(Banquet) dengan sistem standing party dimulai pada pukul 19.00 waktu setempat bertempat di 

Colza, Keyaki Kaikan Hall. Dalam acara makan malam ini tersedia berbagai ragam makanan khas 

Jepang yang tersaji di meja dengan minuman salah satu yang khas dan sudah dikenal adalah sake. 

Akan tetapi, kita minum untuk jenis minuman yang satu ini, diganti dengan minuman lain berupa 

jenis sirup dengan rasa yang khas agak keasaman. Pada acara malam hari yang cukup istimewa ini 

diakhiri dengan pembagian sertifikat kepada peserta IJSS 2012. Walaupun secara resmi acara IJJSS 

2012 ditutup pada malah hari ini, bukan berarti acara berhenti sampai di sini, karena masih ada acara 

pamungkas yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta IJJSS 2012 pada hari Minggu, 28 

Oktober 2012 yaitu jalan-jalan ke Danau Kawaguchi, Radar Dom dan tentunya Gunung Fuji. 

Hampir lupa pada hari Jumat, 26 Oktober 2012 kami yang beragama Islam melaksanakan sholat 

Idul Adha di Kampus Chiba. Sungguh sangat mengharukan dapat melaksanakan ibadah dalam 

berbagai keterbatasan. 

▼ Gambar 6. Aziz menjelaskan kepada pengunjung pada saat poster 

session 

▼ Gambar 7. Foto Bersama dengan salah satu pengunjung poster 
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Tibalah saat hari penantian tersebut, waktunya jalan-jalan bersama seluruh peserta dan panitia IJJSS 

2012. Pagi hari Minggu, 28 Oktober 2012 pukul 07.00 waktu setempat kami berkumpul di gedung 

CEReS lantai 1 untuk briefing dan pembagian tanda pengenal peserta IJJSS 2012. Setelah semuanya 

berkumpul, petualangan pun dimulai dengan tujuan awal yaitu Pos ke-5 Gunung Fuji. Sungguh 

indah pemandangan di kanan-kiri jalan memasuki kawasan Gunung Fuji berupa paduan antara 

dedeauan warna hijau, kuning dan merah menghasilkan paduan warna yang indah, karena pada 

waktu itu sedang musim gugur. Setelah sampai, kami mulai merasakan dinginnya suhu udara di pos 

ke-5 tersebut hampir mencapai minus 2 derajat, tidak selang berapa lama, saya merasakan turunnya 

butir-butir salju walaupun tidak terlalu banyak disertai dengan angina kencang dan hujan. Di sini 

kami bisa membeli oleh-oleh khas untuk orang-orang tercinta di Indonesia, walaupun harganya 

cukup merogoh kantong. Ada hal unik yang saya temui di sini, yaitu di setiap rak penjualan misalnya 

gantungan kunci terdapat tulisan ―beli 10 gratis 1‖. Sangat kenal bukan dengan tulisan itu, hal 

tersebut saya tanyakan kepada penjual dan ternyata cukup mengejutkan juga karena frekuensi 

pengunjung yang berasal dari Indonesia cukup tinggi.  

▼ Gambar 8. Wido dengan latar Gunung Fuji 

▼ Gambar 9. Puncak Gunung Fuji yang terselimuti salju tampak 

dari jendela bus dengan matahari mengintip di atasnya 

▼ Gambar 11. Aziz dan Fidel (Kanan-Kiri) 

▼ Gambar 10. Wido dan Fidel (Kanan-Kiri) 
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Setelah cukup lama bersenang-senang 

menikmati indahnya gunung Fuji, 

petualangan dilanjutkan kembali menuju 

Danau Kawaguchi sekaligus makan siang 

bersama di sebuah rumah makan yang cukup 

terkenal di pinggir danau tersebut. Menu 

makan siang kali ini cukup istimewa bagi 

saya diantaranya terdapat sup dan sushi 

disertai dengan teh Jepang yang khas dengan 

rasa agak pahit di lidah saya. Sebenarnya dari 

danau ini saya bisa langsung melihat Gunung 

Fuji, tetapi pada saat itu kabut cukup tebal 

sehingga menghalangi pemandang di depan 

danau. Setelah puas berfoto di sekita danau, 

perjalanan dilanjutkan menuju tempat yang 

cukup menarik yaitu Radar Dom Museum. Tempat ini merupakan sebuah museum dari radar dom. 

Radar dom sendiri pada awalnya dipasang di puncak gunung Fuji untuk memantau aktivitas gunung 

tersebut, tetapi radar dom tersebut sekarang dipindahkan ke museum. Di dalam musem radar dom 

tersebut, saya mencoba untuk masuk ke dalam suatu ruangan yang suhunya diatur sama dengan di 

puncak gunung Fuji, sangat amat dingin sekali ternyata. Di sekitar museum kita juga bisa 

mengunjungi kuil tua yang ada dan membeli oleh-oleh. Akhirnya petualangan telah berakhir dan 

saatnya untuk kembali ke kampus Chiba. Sungguh, merupakan suatu kebahagiaan dan rasa syukur 

yang tiada terkira atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menginjakkan kaki di negeri 

matahari terbit, Jepang dengan segala aktivitas dan kebudayaan yang bisa kami pelajari. 

Alhamdulillah, terima kasih semuanya. 

▼ Gambar 12. Di depan danau Kawaguchiko (Kana-Kiri: Wido, Fidel) 

▼ Gambar 13. Di halaman Radar Dom Museum (Kanan-Kiri: Wido dan Aziz) ▼ Gambar 14. Radar Dom Museum 
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Pada event IJJSS Chiba 2012 ini, ketua penyelenggara acara IJJSS 2012, Prof. Koichi Ito juga 

memberi apresiasi tinggi kepada semua peneliti dari 9 universitas dengan berbagai multidisiplin 

ilmu. Prof. Koichi Ito juga berharap dengan penyelenggaraan simposium internasional memperkuat 

kerjasama dalam pembelajaran dan penelitian antara universitas di Indonesia dengan universitas di 

Jepang. Begitu juga dalam pengembangan ilmu dan teknologi kedepan, dan telah disepakati untuk 

The 6th  Indonesia Japan Joint Scientific Symposium 2014 (IJJSS 2014) akan digelar di Universitas 

Gadjah Mada serta sebagai pamungkas, Universitas Chiba telah melakukan kerjasama (MoU) 

dengan 9 universitas tersebut. (@mas_wid) 

▼ Gambar 15. Jalan di dekat dormitory ▼ Gambar 16. Tempat parkir sepeda di kampus Chiba 

▼ Gambar 17. Suasana Jalan di Kampus Chiba 
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PENGALAMAN SHORT STAY DI 

UNIVERSITAS CHIBA, JEPANG 

Oleh, Ardiansyah 

 Tanggal 30 September 2012, saya tiba di Jepang bersama rekan-

rekan mahasiwa yang berasal dari 8 Universitas lainnya (UGM, ITB, 

IPB, Unpad, Undip, Udayana, ITS, dan Unud) untuk mengikuti Program 

Short Stay selama 70 hari yang diselenggarakan oleh Universitas Chiba, 

Jepang. Program Short Stay ini diselenggarakan atas kerjasama antara 

Universitas Chiba dengan kesembilan sister university di Indonesia. 

Dengan terselenggaranya Program Short Stay ini, tentunya para 

mahasiswa atau peneliti Indonesia diberi kesempatan untuk belajar di 

universitas-universitas Jepang dengan didanai oleh pemerintah Jepang 

sendiri. 

 Saat saya dan rombongan tiba di Universitas Chiba, kami di sambut oleh sosok yang tak asing lagi di dunia 

pengindraan jauh. Siapakah dia? Ya, betul, beliau adalah Prof. Josaphat. Beliau adalah satu-satunya orang Indonesia 

yang menjadi staff pengajar (Assosiate Profesor) serta memiliki laboratorium sendiri (Josaphat Microwave Remote 

Sensing Laboratory) di Jepang. Sebenarnya, terselenggaranya Program Short Stay ini adalah berkat kegigihan dan usaha 

Prof. Josaphat yang menginginkan adanya kerja sama yang erat antara institusi pendidikan Indonesia dan Jepang. 

Berkat jasa beliau jugalah, penandatanganan MOU kerjasama di bidang pendidikan antara Universitas Chiba dengan 

kesembilan sister university di Indonesia, (termasuk Universitas Indonesia) terlaksana. Dan salah satu program dari 

MOU tersebut adalah, akan dibukannya program double degree antara sister university di Indonesia dengan Universitas 

Chiba.  

Di Universitas Indonesia sendiri, tidak semua departemen terlibat, melainkan hanya 2 departemen saja, yakni 

Departemen Teknik Elektro (Fak. Teknik) dan Departemen Geografi (Fak. MIPA). Artinya, kedua departemen tersebut 

berpeluang untuk membuka program double degree dengan Universitas Chiba, Jepang. Kita doakan saja, semoga 

rencana program double degree khususnya untuk Departemen Geografi ini terlaksana. Amin 

▼Foto 1. Peserta Short Stay Program dan Prof. Josaphat (paling kanan) di depan gedung Cerres.(Dokumentasi Ardi) 

Kampusiana 
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Sosok Prof. Josh dan Kontribusinya Terhadap Pengindraan Jauh. 

 Saya akan menceritakan sekilas mengenai sosok Prof. Josaphat yang saya kutip dari Wikipedia. Pria asal Solo 

dengan nama asli Josaphat Tetuko Sri Sumantyo ini lahir di Bandung, tanggal 25 Juni 1970. Saat ini menjabat sebagai 

Associate Professor di Center for Environmental Remote Sensing (Cerres), Universitas Chiba, Jepang. Pak Josh, sapaan 

akrab untuk beliau, memperoleh gelar B. Eng dan M. Eng dalam bidang rekayasa komputer dan kelistrikan di 

Universitas Kanazawa, Jepang pada tahun 1995 dan 1997. Setelah itu beliau mendapatkan gelar Phd dalam bidang Sains 

Sistem Artifisial (Applied Radio Wave and radar System: Satellite onboard Synthetic Aparture Radar) dari Graduate 

School of Science and Technology, Universitas Chiba, Jepang. Pria yang pernah menjabat sebagai peneliti di Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah penemu circularly polarized synthetic aperture untuk pesawat 

tanpa awak dan small satellite.  

 Saat ini, beliau sedang mengembangkan sensor Synthetic Aperture Radar (SAR) dengan sistem baru, yakni 

circular polarization. Berbeda dengan sistem circular polarization, sistem linear polarization yang saat ini umum 

digunakan di seluruh satelit SAR yang ada, sangat terpengaruhi oleh efek Farady Rotation saat gelombang tersebut 

melewati ionosfer. Namun, jika gelombangnya berbentuk sirkular, maka gelombang tersebut tidak terpengaruh oleh efek 

rotasi Farady dan itulah salah satu kelebihan dari sistem circular polarization ini. Selain itu, efek scattering yang 

ditimbulkan oleh circular polarization saat mengenai obyek di muka bumi tentu akan berbeda dengan sistem linear 

polarization. Berikut ini adalah gambar perbedaan antara image sistem linear polarization (LP) SAR dengan image hasil 

simulasi sistem Circular Polarization (CP) SAR. 

▼ Gambar 1. Perbedaan image antara Linear Polarization (atas), dan image simulasi 
dari Circular Polarization (bawah). Terlihat bahwa shadow area di image CP-SAR 

memiliki kenampakan lebih terang dibandingkan di image LP-SAR. (Sumber = MRSL 

Laboratory - Ceres) 
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Beliau juga mengembangkan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang digunakan sebagai platform pembawa sistem 

SAR. UAV ini dirancang oleh beliau sendiri dan kemudian dibuat di Bandung dan telah mengalami modifikasi sampai 

sekarang ini. UAV ini telah berhasil di uji coba untuk tes terbang. Rencananya, UAV ini akan dipasangkan sistem 

circular polarization SAR (CP-SAR) dan siap diuji untuk mengambil image hasil perekamannya. 

   Selain itu, beliau juga sedang menggarap sebuah mini satelit bekerja sama dengan LAPAN. Mini satelit ini 

nantinya akan dipasangkan CP-SAR dan akan dinamai LAPAN A5 SAR. Satelit SAR yang didesain dengan bobot 100 

kg ini rencanannya akan beroperasi pada tahun 2013 – 2017.  

 Tak hanya bergelut di bidang pembuatan antena radar, beliau juga terlibat dalam berbagai macam penelitian 

SAR yang bersifat aplikatif. Banyak makalah-makalah beliau yang terbit di jurnal-jurnal internasional. Karena 

seringnya beliau meneliti mengenai aplikasi SAR di bidang kebencanaan, beliau pun sering mendapatkan berbagai 

macam penghargaan atas kontribusinya di bidang kebencanaan. 

 

Fasilitas Laboratorium 

 Selama Program Short Stay berlangsung, saya ditempatkan di Tateishi Laboratory dimana Prof. Ryutaro 

Tateishi sebagai Host Supevisor saya. Prof. Tateishi yang merupakan pembimbing disertasi Dr. Rokhmatuloh (Dosen 

Pengindraan Jauh Geografi UI), adalah ahli pengindraan jauh jepang dengan spesialisasi global mapping. Beliau 

memiliki projek yang didanai oleh pemerintah Jepang untuk memetakan landcover and landcover change secara global 

memanfaatkan data Modis dan tentunya di kalibrasi dengan data resolusi tinggi. 

Satu hal yang membuat saya merasa iri dengan pendidikan di Jepang adalah mengenai fasilitas. Jika ditanya 

mengenai fasilitas pendidikan di Jepang, maka jangan heran, kita akan tercengang melihatnya. Semua peralatan serba 

canggih dan terbarukan. Salah satu contoh, saya dibuat tercengang saat sensei saya, Prof. Tateishi, yang telah selesai 

mencorat-coret di papan tulis dari hasil mengajar yang kemudian ia menekan sebuah tombol di papan tulis tersebut, lalu 

secara otomatis, lembaran papan tulis yang berisi coret-coretan perkuliahan tersebut bergeser dan bergantilah dengan 

papan yang bersih dengan coretan. Sesaat setelahnya, terdapat printer yang terkoneksi dengan papan tulis tersebut, 

kemudian mencetak coret-coretan perkuliahan yang tadi tergambar di lembar papan tulis. Jadi, kita tak perlu 

menghapus papan tulis tersebut dan tak perlu mencatat apa yang tertulis, karena printer akan mencetaknya secara 

otomatis.  

Selain itu, jangan tanya mengenai spesifikasi komputer di dalam lab ini karena semuanya adalah komputer ber

-intel i5 hingga i7, dengan spesifikasi tinggi. Selain itu, yang menjadi lebih penting adalah seluruh software yang 

digunakan, adalah asli/ berlisensi. Jepang sangat disiplin hukum dan memiliki peraturan yang ketat apalagi mengenai 

pembajakan, tidak seperti di Indonesia. Yang menarik adalah, sensei saya rela membelikan software pengolah SAR 

(Sarscape) yang saya perkenalkan kepada salah satu mahasiswa yang memang membutuhkan software tersebut 

walaupun harganya luar biasa mahal, yakni sekitar Rp 300 juta rupiah. Saya pun membayangkan, jika uang korupsi 

para pejabat yang korup dikembalikan, maka sesungguhnya dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki 

fasilitas pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. 

   

▼ Foto 2. Karya atau produk yang dihasilkan oleh Prof. Josh, beberapa diantaranya antena circularly polarization (kiri), UAV (Tengah), 

dan CP-SAR RF System (Kanan). (Sumber = MRSL Laboratory - Ceres) 
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▼ Foto 3. Fasilitas-fasilitas di Cerres, alat pengukur dielectric constant (Kiri-atas), Anechoic Chamber (ruang tanpa gema) yang 
digunakan untuk pengujian antena SAR (kanan-atas), dan alat dan prasaranan didalam laboratorium (kanan dan kiri – bawah).

(Dokumentasi Ardi) 

Ilmu dan Pengalaman Sebagai Oleh-Oleh Yang Sangat Bermanfaat 

Banyak ilmu yang saya eksplor dan saya dapati selama saya mengikuti Program Short Stay dan belajar di 

Cerres. Tak hanya itu, saya mengikuti kelas seminar tugas akhir mahasiswa, sehingga saya mengetahui sejauh mana 

perkembangan ilmu remote sensing di Jepang.  Beberapa mahasiswa asing ternyata tertarik meneliti mengenai Indonesia 

sebagai tugas akhir disertasi dan tesis mereka. Beberapa topik diantaranya adalah mengenai pemetaan hutan dan non-

hutan di Kalimantan menggunakan data SAR, ada juga yang mengkaji mengenai perubahan penggunaan tanah Jakarta 

antara tahun 1944 (saat jepang menjajah indonesia) hingga tahun 2009. Selain itu, salah satu profesor di Cerres pun 

sedang meneliti mengenai pertanian di Indonesia.  

Dengan berdiskusi bersama mahasiswa dan memanfaatkan sarana dan fasilitas di lab, saya pun berhasil 

mempelajari beberapa teknik SAR, yakni Interferometric SAR (Insar) dan Differential Interferometric SAR (Dinsar). 

Saya pun mengikuti workshop SAR yang diselenggarakan oleh Prof. Josaphat yang sangat bermanfaat sekali terutama 

bagi saya yang memang fokus mempelajari SAR beserta pengolahannya. Berikut hasil atau output yang saya dapat dan 

saya hasilkan selama mengikuti Program Short Stay. 
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 Gambar 2.  

Deformasi tanah di Sekitar 

Tokyo – Chiba yang 

dihasikan dengan 

menggunakan teknik 

Differential Interferometric 

SAR (Dinsar). 

Teknik Dinsar ini dapat 

mendeteksi penurunan muka 

tanah dengan presisi yang 

tinggi. Teknik ini 

memanfaatkan 2 atau lebih 

Single Look Complex (SLC) 

citra SAR yang 

menghasilkan informasi beda 

fase. 

(Sumber: Hasil Pengolahan) 

▼ Gambar 3. Hasil yang saya peroleh dan telah saya lakukan selama mengikuti Program Short Stay, polarisasi untuk membuat komposit 
RGB, membuat DEM dengan teknik Interferometic SAR (Insar) dan deteksi deformasi tanah menggunakan teknik Differential Interferometric 

SAR (Dinsar) yang saya integrasikan dengan GIS untuk ditampilkan dalam satu layer dalam bentuk 3 Dimensi. (Sumber: Hasil Pengolahan) 
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▼ Gambar 4. Obyek laut yang dimasking berwarna hitam dipisahkan dengan daratan menggunakan metode 
object based (segmentation) sehingga hanya daratan saja yang terlihat (kiri) dari citra landsat originalnya 

(kanan). Metode object based  sangat ampuh dalam memisahkan laut dengan tambak yang sulit dilakukan jika 

menggunakan metode pixel based. Metode ini sangat baik untuk analisis perubahan garis pantai secara digital. 

(Sumber: Hasil Pengolahan) 

Itulah sekilas cerita mengenai pengalaman saya mengikuti Program Short Stay di Universitas Chiba. Jepang merupakan 

negara maju dimana sains dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Sistem dan mekanisme pendidikannya pun 

sangat baik dan tertata rapi, dan satu hal yang paling di acungkan jempol, yakni budaya disiplin dan kerja keras. Besar 

harapan saya bahwa program semacam ini harus terus dipertahankan karena mahasiswa ataupun peneliti Indonesia 

dapat belajar banyak dari Jepang, bukan hanya di bidang sains dan teknologinya, namun juga perilaku dan sikap 

Bangsa Jepang.  

 

    Salam, 

         Ardiansyah, 

 Asisten Dosen Pengindraan Jauh, Geo, 2007 

     Email : ardiansyah_ssi@yahoo.co.id 
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MASYARAKAT HIDROLOGI INDONESIA (MHI) 

(Indonesian Hydrological Society)  

Gedung  BPPT I.  Lt.19 ; Jl. M.H.Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, Tel. 021-3168832 ; Fax. 021-3906225 

Puslitbang Sumber Daya Air, Jl. Ir H Juanda No. 193, Bandung, Tel. 022-2504053 ; Fax. 022-2500163 

Rumusan Kesimpulan dan Rekomendasi SeminarRumusan Kesimpulan dan Rekomendasi Seminar   

Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Rangka 
Pencapaian Target Surplus Beras 10 Juta Ton Tahun 2014Pencapaian Target Surplus Beras 10 Juta Ton Tahun 2014  

Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) dalam rangkaian peringatan Hari Air Dunia 2012 yang  tahun  ini memiliki tema 

“Water and Food Security”, bekerja sama dengan UPT Hujan Buatan -BPPT, Badan Meteorologi, Kimatologi dan 

Geofisika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Puslitbang Sumber Daya Air Badan Litbang - Kementerian Pekerjaan 

Umum,  Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospatial, 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II, mengadakan Seminar Sehari 

dengan tema:  Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Surplus Beras 10 Juta Ton Tahun 2014. Seminar diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Maret 2012, di BPPT, 

Jakarta Pusat, dengan acara sebagai berikut : 

1. Pembukaan Seminar oleh Kepala BMKG Dr. Sri Woro B. Harijono, MSc yang juga memberikan Keynote Speech I 

”Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Padi/Beras Nasional 2014”, dilanjutkan dengan Keynote Speech 

II oleh Direktur Pengairan dan Irigasi-BAPPENAS Dr. Donny Azdan.  

2. Pemaparan dalam dua sesi yang terbagi ke dalam aspek kebijakan dan aspek teknis.  

a. Sesi I untuk aspek kebijakan dengan Moderator Profesor Hidayat Pawitan menghadirkan empat 

narasumber, masing-masing menyampaikan penyajian mengenai: (i) Strategi Pencapaian Surplus Beras 

10 Juta Ton 2014, dari Ditjen Tanaman Pangan; (ii) Kebijakan Program Perbaikan Sarana Irigasi dalam 

Mendukung Ketahanan Pangan, dari Ditjen Sumber Daya Air; (iii) Penyediaan Informasi Geospatial 

Lahan Baku Sawah, disajikan oleh Kepala Badan Informasi Geospatial, Dr. Asep Karsidi, M.Sc ; dan (iv)  

Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi, disampaikan oleh Ir. Sugeng Triutomo, DESS 

dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  

b. Sesi II untuk aspek teknis dengan moderator Dr. Agung Bagiawan, M.Eng menampilkan lima narasumber, 

masing-masing memaparkan materi: (v) Peranan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk Adaptasi Perubahan 

Iklim dan Bencana Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia, yang disampaikan oleh Deputi 

Kepala BPPT Bidang TPSA Dr.Ir.Ridwan Djamaluddin; (vi)  Potensi Sumberdaya Air di Indonesia, disajikan 

oleh Dr. Ir. Arie Setyadi Moerwanto, M.Sc dari Pusat Litbang Sumber Daya Air; (vii)  Teknologi Inovasi 

Adapasi Perubahan Iklim, disajikan oleh Dr. Popi Rejekiningrum dari Litbang Pertanian; (viii) Model Iklim 

Cerdas (Smart Climate Model) Untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Bidang Pertanian, oleh Dr. Armi 

Susandi dari ITB; dan (ix)  Dukungan Operasional Penyediaan Air Irigasi Untuk Memenuhi Ketahanan 

Pangan Nasional Dalam Iklim Yang Berubah, disampaikan oleh Reni Mayasari, ST, M.Si dari PJT II. 

 

 

 

Pelatihan/Seminar 
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Dari hasil pemaparan dan diskusi yang diikuti oleh lebih dari 150 orang peserta Seminar diperoleh rumusan kesimpulan 

dan rekomendasi sebagai berikut : 

Kesimpulan Aspek Kebijakan : 

1. Seminar yang mengangkat tema Ketahanan Pangan dalam rangka pencapaian Target Surplus Beras 10 juta ton 
tahuan 2014 diakui memiliki nilai strategis dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah untuk 
menjamin kemandirian pangan dan menjadi prioritas bangsa. Tercatat bahwa 84,5% dari produksi pangan/beras 
nasional diperoleh dari lahan sawah beririgasi, dan hanya 11% dari lahan beririgasi teknis yang berasal dari 
layanan air waduk.  Juga dicatat perlunya pengendalian secara ketat alih fungsi lahan dari lahan beririgasi ke 
penggunaan lain dengan memberlakukan prinsip ‘stick and carrot’, maksudnya sanksi tegas bagi yang melanggar 
dan memberi insentif bagi yang mempertahankan fungsi lahan sawah beririgasi.  Penanganan Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (P3A) dan kerusakan jaringan irigasi pun perlu mekanisme pembinaan dan rehabilitasi baku 
untuk menghindari peluang alih fungsi lahan ini.  Untuk ini diperlukan kebijakan berupa penguatan berbagai 
upaya dalam mendukung program ketahanan pangan tersebut melalui pengendalian resiko gagal panen 
dengan perbaikan teknik produksi pangan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana produksi 
pertanian, khususnya dukungan benih unggul, varitas tahan kekeringan, aspek layanan air irigasi dan informasi 
iklim.   

2. Permasalahan yang dijumpai dalam penyediaan air irigasi yaitu berkurangnya fungsi operasional pada jaringan 

irigasi yang ada saat ini, sehingga diperlukan pembenahan sistem pengelolaan irigasi yang terkoordinasi antara 

Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.  

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya air khususnya air irigasi dalam adaptasi 

perubahan iklim adalah melalui:  

a. Pembenahan irigasi pada daerah irigasi strategis,  

b. Konservasi sumber-sumber air melalui pembangunan embung (pemanenan air hujan),  

c. Pembangunan areal irigasi baru untuk mengantisipasi alih fungsi lahan,  

d. Teknologi inovasi dalam pengelolaan air irigasi, dan  

e. Pemanfaatan data ketersediaan air irigasi dan informasi iklim melalui kalender tanam. 

3. Sejumlah faktor yang menentukan kapasitas produksi pangan, meliputi teknik budidaya, input produksi (benih, 

pupuk, dan saprodi lainnya), ketersediaan air yang memadai, serta dukungan infrastruktur pertanian lainnya, di 

samping kondisi iklim yang kondusif dengan layanan informasi iklim yang lebih akurat. Dengan kapasitas produksi 

dan tingkat konsumsi beras saat ini diperhitungkan bahwa dalam kondisi iklim normal pun, target surplus beras 10 

juta ton tahun 2014 akan sulit dicapai. Harus diantisipasi peluang terjadinya anomali iklim tahun 2013 dan 2014 

yang dapat menekan tingkat produksi nasional, khususnya di wilayah-wilayah pusat produksi beras (11 provinsi).  

Untuk ini juga diungkapkan kurangnya sosialisasi program penganekaragaman pangan, perlunya diberlakukan 

asuransi iklim dan bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen karena anomali iklim seperti bencana 

kekeringan atau banjir.  Oleh karena itu harus ada kebijakan berupa upaya sungguh-sungguh untuk 

meningkatan produksi beras melalui perluasan areal panen dan produktivitas, yang diikuti oleh program 

keanekaragaman pangan dengan menggalakkan penggunaan pangan lokal, sehingga tingkat konsumsi beras per 

kapita per tahun dapat berkurang lebih dari dua persen per tahun untuk 2012 dan seterusnya, sehingga mencapai 

tingkat konsumsi beras 120 kg/kap/tahun pada tahun 2014.   

4. Disadari telah terjadi gejala perubahan iklim seperti yang dikenal sebagai ‘water cycle acceleration’, yaitu 

terjadinya percepatan dan peningkatan energi dalam siklus hidrologi dan gejala ini telah menyebabkan perubahan 

regime aliran sungai dan ketersediaan air.  Diperlukan kebijakan khusus dengan program adaptasi perubahan 

iklim untuk sektor tanaman pangan dalam mengantisipasi resiko dan ancaman ketidakpastian iklim. Sistem 

monitoring untuk menghimpun data dan informasi gejala demikian diperlukan dengan kajian ilmiah yang 

memadai terkait gejala perubahan regime aliran sungai dan ketersediaan air, khususnya di 11 provinsi pusat 
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produksi beras. 

5. Diperlukan kebijakan terpusat dalam menyediakan informasi geospatial lahan baku sawah pada skala peta 

1:10,000 sebagaimana diatur dalam UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospatial. Peta-peta tematik 

menjadi tanggung jawab lembaga teknis menurut sektor masing-masing dengan mengacu peta dasar resmi yang 

dihasilkan oleh Badan Informasi Geospatial, walau disadari sering terjadi penggunaan peta tematik dengan peta 

dasar yang tidak lagi sesuai, sehingga diperlukan mekanisme baku.  Perlu dikembangkan sistem basis data 

berupa metadata lahan yang terintegrasi dengan data dan informasi ketersediaan air dan tanah. 

6. Bencana alam yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia dicirikan oleh gejala hidrometeorologi 
yang mencapai 70% dari total bencana, seperti anomali iklim, banjir dan kekeringan, suhu ekstrem, serangan 
serangga, dan lain sebagainya.  Tren peningkatan bencana hidrometeorologi dikenali terkait degradasi 
lingkungan, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi lingkungan dengan pendekatan ilmiah yang tepat.  
Kesiapsiagaan bencana telah dikembangkan yang meliputi sembilan komponen, mulai dari análisis resiko, 
perencanaan, koordinasi, sistem informasi, sampai pada mekanisme tanggap-darurat, pengerahan sumber daya, 
pendidikan dan pelatihan serta simulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah tingkat I dan tingkat II.   

 

Kesimpulan Aspek Teknis : 

 

1. Perubahan iklim telah ditanggapi serius oleh berbagai sektor terkait dan para akademisi sebagai salah satu 
sumber ketidakpastian, khususnya terhadap ketahanan pangan, sehingga telah banyak teknologi baik perangkat 
keras maupun perangkat lunak yang dikembangkan untuk program mitigasi dan adaptasi dampak negatif 
perubahan iklim di saat ini maupun di masa yang akan datang.  Perlu dikembangkan program mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim tepat lokasi, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip ilmiah dan dukungan data dan 
informasi yang memadai, serta keterlibatan sector terkait.  

2. Masing-masing sektor terkait dirasa perlu untuk terus meningkatkan antisipasi dan mencari teknologi/
terobosan baru yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan adaptasi perubahan iklim dan 
meminimumkan bencana yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan target pencapaian surplus 10 
juta ton beras.  Untuk ini program mitigasi dan adaptasi perubahan ini terkait ketahanan pangan untuk 
pencapaian target surplus beras 10 juta ton tahun 2014 memerlukan identifikasi teknologi yang sesuai 
dengan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah.  Pengalaman implementasi teknologi modifikasi cuaca 
(TMC) merupakan modal penting dalam menanggulangi dampak anomali iklim dengan pendekatan ilmiah 
yang teruji. 

3. Kualitas dan kuantitas pemantauan perubahan iklim yang terjadi perlu ditingkatkan dan dipelihara mulai dari 
ujung tombak pemantauan data hidrologi hingga institusi pengelola hidrologi di berbagai sektor dan daerah . 
Dalam hal ini pentingnya peran institusi yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi 
Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3).  

4. Di samping perubahan iklim yang terjadi, ada beberapa perubahan lain yang perlu mendapatkan perhatian dari 
para akhli dan pemerhati hidrologi, seperti dampak adanya perubahan lingkungan dan tata guna lahan yang 
juga sangat berpengaruh pada bencana lingkungan dan ketahanan pangan.  

5. Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) diharapkan dapat berperan tidak hanya sebagai inisiator dan penggerak 
dalam ajang tukar-menukar informasi dan teknologi yang dikembangkan oleh masing masing sektor, namun 
juga dapat menjembatani kerjasama antara berbagai sektor terkait untuk meminimumkan dampak dan 
frekuensi bencana hidrometerologi yang disebabkan oleh perubahan iklim dan perubahan lingkungan.   
Organisasi Profesi memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mempertemukan berbagai stakeholders yang 
dapat mendobrak sekat-sekat sektoral yang sering menyulitkan koordinasi program. Ini dalam hubungan 
horizontal antar sektor.  Organisasi profesi juga memiliki peran dalam menerobos sekat birokrasi, sehingga 
komunikasi secara vertikal dapat berlangsung dan mendukung pelaksanaan program lintas sektor dan lintas 
daerah. 
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Rekomendasi Tindak Lanjut dari Hasil Seminar : 

 

Seminar ini mengungkap tema dan isu yang dibahas meliputi isu: ketahanan pangan nasional, daya dukung dan 

operasional ketersediaan air, serta kondisi iklim ekstrem dan bencana terkait perubahan iklim, dan Rumusan 

Rekomendasi Seminar ini diharapkan menjadi masukan penting yang dapat mendukung penyusunan kebijakan yang 

bernas, cerdas, dan penting bagi program ketahanan pangan nasional sesuai peran para stakeholders. 

 

Sejumlah tindakan lanjut disarankan perlu dilakukan segera dan secara sungguh-sungguh dalam upaya 

mendukung program pencapaian target surplus beras 10 juta ton tahun 2014, sebagai berikut: 

1. Diperlukan kebijakan berupa penguatan berbagai upaya dalam mendukung program ketahanan pangan 
melalui pengendalian resiko gagal panen dengan perbaikan teknik produksi pangan yang didukung oleh 
ketersediaan bibit unggul, layanan irigasi dan informasi iklim. 

2. Perlu disusun segera kebijakan untuk meningkatan produksi beras secara nyata melalui perluasan areal 
panen dan produktivitas, yang diikuti oleh program keanekaragaman pangan dengan menggalakkan 
penggunaan pangan lokal, sehingga tingkat konsumsi beras masyarakat turun lebih dari dua persen per 
tahun mencapai tingkat konsumsi 120 kg/kap/tahun tahun 2014. 

3. Perlu program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tepat lokasi dengan identifikasi teknologi yang 
sesuai, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip ilmiah dan dukungan data dan informasi yang memadai, dan 
teknologi modifikasi cuaca (TMC) dapat digunakan untuk mengatasi bencana kekeringan, banjir, 
kebakaran hutan, dan mengisi waduk-waduk agar kebutuhan air irigasi untuk pertanian lebih terjamin. 

4. Perlu ditingkatkan pemantauan perubahan iklim dengan ujung tombak data dan informasi hidrologi sumber daya 
air melalui institusi pengelola hidrologi di berbagai sektor dan daerah. 

5. Kiprah keprofesian hidrologi yang diwakili oleh Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) harus lebih 
berperan dalam berbagai lini, mulai dari tingkat operasional oleh para operator sumber daya air, para 
perencana dan peneliti hidrologi, sampai pada sertifikasi profesi hidrologi, sehingga Indonesia yang 
sangat kaya sumber daya air ini dapat memberi kontribusi nyata tidak hanya di tingkat nasional namun 
juga di tingkat global. 

 

 

Jakarta, 22 Maret 2012 

 

Tim Perumus MHI: 

Prof.Dr. Hidayat Pawitan 
Dr. Agung Bagiawan Ibrahim 

Drs. F. Heru Widodo, M.Si 
Drs. Budi Suhardi, DEA 

Prof(R) Ir. Yoesron Loebis, M.Sc 
Ir. Prasetyo Nuchsin, MM  

Reni Mayasari, ST, MSi 
Ir. Leonarda Ibnu Said, M.Sc 
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AUN (Asean university network) student exchange program 2012 merupakan program pertukaran 

pelajar tahunan yang di selenggarakan atas kerjasama beberapa Universitas di Asia tenggara. 

Program ini adalah  salah satu bentuk nyata kerjasama bidang pendidikan dalam rangka menyambut 

program besar negara – negara ASEAN yaitu Komunitas ASEAN 2015 yang memiliki 3 pilar penting 

(ASEAN Political – Security Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio – 

Culture Community). Di harapkan keberadaan program ini bisa membangun hubungan antar sesama 

masyarakat ASEAN. 

 

Sebagai mahasiswa, saya memiliki keinginan untuk menjadi salah satu peserta program pertukaran 

pelajar. Universitas Indonesia melalui international office menyediakan berbagai informasi sekaligus 

mengadakan seleksi bagi mahasiswa UI yang berminat mengikuti program yang di tawarkan oleh 

berbagai universitas dari beberapa negara seperti negara – negara ASEAN, Jepang, Korea selatan, 

Australia, dan negara – negara Eropa. Sejak semester 5, saya sudah memulai untuk mendaftar 

program yang di tawarkan dari beberapa universitas dari Jepang dan Korea selatan. Namun 

keberuntungan belum memihak kepada saya. Hampir setiap ada program yang di tawarkan oleh 

International office UI, saat itu juga saya mencoba untuk mengikuti seleksi. Tetapi hasil yang saya 

peroleh selalu kegagalan saat tahap interview (apakah dalam bentuk tanya jawab atau membuat essay 

dengan waktu yang sangat pendek dan di lanjutkan dengan wawancara). Semua itu tidak membawa 

kepada surutnya semangat saya untuk mengejar mimpi yang telah ada sejak memasuki kampus 

Universitas Indonesia.  

 

Di awal semster 8 dalam masa menyusun proposal skripsi, saya masih memiliki keinginan untuk 

melakukan pendaftaran program pertukaran pelajar yang tentunya jika berhasil, saya akan 

melanjutkan studi saya di semester 9 dan berharap bisa graduate pada tahun 2013. Artinya saya 

menghabiskan masa 5 tahun untuk memperoleh gelar sarjana sain. Semangat itu selalu muncul atas 

keberhasilan dari teman – teman yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program 

pertukaran pelajar di beberapa negara seperti Jepang, Korea selatan, Australia dan negara – negara 

ASEAN. Saat itu saya berharap bisa lolos seleksi AUN – Student Exchange Program 2012. Setelah 

melengkapi berbagai syarat yang di tentukan seperti surat rekomendasi dari dosen dan dekan fakultas, 

saya mengajukan dokumen tersebut kepada International Office UI. Selang 1 minggu, saya menerima 

kabar bahwa saya lolos seleksi berkas dan di lanjutkan dengan seleksi wawancara. Ini menjadi hal 

penting bagi saya karena ini adalah kesempatan terakhir bagi saya sebelum lulus S1.  

 

AUN – Student Exchange Program menawarkan 3 universitas yang berbeda kepada para mahasiswa 

yang berminat mengikuti program tersebut. Saat itu saya berfikir bahwa semua peserta yang 

mengikuti seleksi wawancara memilih NUS (National Univesity of Singapore) sebagai  pilihan 

pertama. Padahal dari program ini, UI hanya akan mengambil 1 mahasiswa saja dan maksimal 2 

mahasiswa. Oleh karena itu, peluang untuk lolos begitu kecil jika saya memilih NUS. Akhirnya saya 

memutuskan untuk memilih 3 universitas lain yaitu University of Chulalongkorn (Thailand), 

AUN – STUDENT EXCHANGE  PROGRAM 2012  DI MALAYSIA 

Sigit Geografi 20008 
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University of Hanoi (Vietnam) dan University Malaya (Malaysia). Masa wawancara akhirnya selesai 

juga dan saya harus menunggu hasil wawancara dalam beberapa minggu ke depan. Saat membuka 

email, terdapat 1file  informasi mengenai peserta yang lolos interview pada gelombang pertama dan 

malangnya nama saya tidak tercantum yang berarti saya tidak lolos seleksi. Meskipun kekecewaan 

mengendap dalam diri saya, akan tetapi saya mencoba untuk berusaha lagi karena hari berikutnya 

saya mendapatkan informasi bahwa International office membuka gelombang 2 bagi yang masih 

berminat. Dengan pilihan Universitas yang sama saya mendaftar kembali untuk mengikuti seleksi 

wawancara.   

 

Setelah mengikuti wawancara gelombang 2, sikap dan rasa percaya diri sudah mulai runtuh dan 

lenyap dari hati kecil saya. Rasanya mungkin saya belum di berikan kesempatan oleh Allah untuk bisa 

seperti teman – teman saya yang lain. Akhirnya setiap saat saya hanya bisa berdo‘a semoga 

keberuntungan bisa memihak kepada saya. Di semester 8 tentunya merupakan waktu terakhir bagi 

teman – teman saya dalam 1 angkatan karena mereka berhasil menyelesaikan skripsinya. Ini sangat 

memukul bagi diri saya karena keberhasilan dan prioritas saya tidak bisa saya dapatkan meskipun 

kerja keras sudah saya lakukan sebagaimana yang teman – teman lakukan. 

Tepat pada tanggal 11 Mei 2012, pukul 10.00 WIB ketika saya membuka email terdapat 1 file 

pengumuman seleksi gelombang 2 AUN Student Exchange Program. Pikiran saya tiba – tiba menjadi 

buram dan sangat gelisah karena ada perasaan tidak menyenangkan dalam hati kecil saya. Dengan 

mengucap bismillah email tersebut saya buka dan ternyata saya mendapatkan sebuah kabar gembira 

karena lolos seleksi interview dan di rekomendasikan oleh UI dalam program tersebut. 

 

 
Dear Sigit, 

Congratulation! You have been nominated by your Home University for AUN Student Exchange Programme at proposed 

Host University:- University of Malaya, Exchange Period: 2012/2013 

Exchange Scheme: Others: Applying Scholarship from Host University 

Your application will be reviewed by the selected Host Universities and you will be notified once the selection process at 

Host Universities finished. 

Thank you, 

AUN-ACTS Secretariat 

http://acts.ui.ac.id 

 

 

Kabar gembira ini dalam sedetik mampu menggugah pikiran saya untuk selalu tegar dalam meraih 

sebuah kesuksesan. Ternyata mimpi yang telah lama saya inginkan akhirnya Allah memberikan 

kesempatan kepada diri saya. Setelah menerima informasi dari pihak international office UI, 

selanjutnya saya menunggu konfirmasi dari international student center Universiti Malaya (ISC UM). 

Di pertengahan bulan agustus saya dihubungi langsung Via telpon oleh ISC UM dan mendapat 

konfirmasi bahwa saya di terima mengikuti AUN- Student exchange program di Universiti Malaya 

selama 1 semster (2012/2013). minggu berikutnya saya menerima email dari ISC UM untuk memilih 

mata kuliah yang akan di ambil selama belajar di Universiti Malaya. Dalam email yang saya terima, 

saya mendapatkan file yang berisi mata kuliah jurusan geografi sesuai dengan jurusan saya saat ini di 

UI, akan tetapi karena mata kuliah yang ditawarkan oleh ISC UM untuk jurusan geografi sudah 

pernah saya ambil selama belajar di UI, maka saya memutuskan untuk mengambil mata kuliah dari 

jurusan lain.  
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Karena harus melakukan submit mata kuliah dengan segera, akhirnya saya memilih 4 mata kuliah 

yang nantinya akan di transfer sks nya di fakultas sastra dan sain sosial dan 1 mata kuliah sebagai 

observer (tidak mengambil UAS) di fakultas ekonomi. 4 mata kuliah tersebut  meliputi 2 mata kuliah 

di jurusan Asia timur  (yaitu Budaya dan masyarakat korea dan Isu – isu keamanan di Asia timur) dan 

1 mata kuliah di jurusan Asia tenggara (yaitu politik dan pemerintahan di Asia tenggara), serta 1 mata 

kuliah observer di Fakultas ekonomi (yaitu Local goverment and Urbanization). 

 

Awalnya pihak international office UI (I.O UI) memberikan konfirmasi kepada saya bahwa selama 

belajar di University of Malaya semua biaya akan di tanggung oleh Host Universiti. Akan tetapi pada 

tanggal 15 Agustus 2012, saya mendapat kabar dari I.O UI bahwa selama belajar di UM biaya 

sepenuhnya akan di tanggung oleh beasiswa AUN program.  Ini membuat saya semakin percaya diri, 

ingsyaallh saya bisa belajar di University of Malaya. Tanggal 30 Agustus  2012, akhirnya saya 

mendapatkan Letter of Acceptance dari UM. Sebuah kebanggaan bagi saya pribadi karena pada 

tanggal 10 september saya sudah memulai kegiatan belajar di University of Malaya. Di karenakan 

harus registrasi dan mengurus beberapa berkas saat awal masuk di UM, maka pada tanggal 7 

september saya berangkat dari Jakarta ke Kuala lumpur. 

 

Seperti layaknya mahasiswa baru, saya harus melakukan registrasi Ulang di international student 

center UM, registrasi asrama di Kolej kediamaan 10 (Tun Ahmad Zaidi Residential College). 

Selanjutnya saya harus melakukan registrasi mata kuliah di setiap jurusan untuk mendapat 

pengesahan dari kepala jurusan. Minggu berikutnya saya harus melakukan registrasi untuk 

mendapatkan ―Student Card UM‖ dan ―Bus Card‖. Setelah selesai saya melanjutkan dengan 

pengurusan ―Student Visa‖ yang mana memiliki beberapa syarat antara lain : kartu asuransi, medical 

check-up, surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari fakultas, form isian,copy paspor, dan foto. 

Akan tetapi karena saat saya apply ―student visa‖ masa tinggal saya hampir habis maka saya di 

haruskan mendatangai kantor imigrasi malaysia untuk membuat ―special visa‖. Setelah semua berkas 

terkumpul saya melakukan registrasi ―student visa‖ yang memerlukan waktu selama 3 bulan untuk 

memperoleh Paspor yang di lengkapi ―Student Visa‖. 

 

 
 

University Malaya sebagai kampus unggulan di negara Malaysia tentunya memiliki daya tarik yang 

tinggi bagi rakyat Malaysia. Disini saya mencoba memahami dan merasakan bagaimana menjadi 

mahasiswa asing di kampus baru (Univeristy of Malaya). Situasi yang benar – benar baru karena saya 

harus  pandai beradaptasi. Di Kampus UM sendiri terdapat banyak mahasiswa asing yang berasal dari 

berbagai negara seperti China, Jepang, Korea selatan, Amerika serikat, Jerman, Perancis, Switzerland, 
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Nigeria, Sudan, Iran, Maroko, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei darussalam, Pakistan, 

Bangladesh, Maldives, Kirgistan, dan Kazahtan. Fenomena belajar yang penuh keragaman. Sudah 

tentu saya perlu memahami budaya setiap negara disamping saya bisa menjalin pertemanan mereka. 

Meskipun kelihatan simple, ternyata membangun sebuah network pertemanan di lingkup internasional 

sangat memberikan cukup banyak pengetahuan baru. Ini sangat membantu saya untuk terus 

melakukan koreksi sekaligus improve terutama dalam hal menggunakan bahasa Inggris. 
 

Waktu belajar selama 1 semester ternyata terasa lama, apalagi program pendidikan di UM berbeda 

dengan di UI. Misalnya model pembelajaran terbagi menjadi dua yaitu kelas seminar (mahasiswa 

mendengarkan kuliah yang di berikan oleh Dosen dan di lanjutkan dengan tanya jawab) dan kelas 

tutorial (Mahasiswa memaparkan presentasi sesuai dengan topik yang telah di bagikan kemudian di 

lanjut dengan sesi diskusi). Selain itu setelah selesai ujian tengah semster terdapat libur selama 1 

minggu dan sebelum ujian akhir semester ada masa tenang selama 1 minggu Kondisi seperti ini saya 

manfaatkan untuk melakukan trip bersama teman – teman dan juga menemui teman – teman lama. 

Tidak hanya pada saat hari libur saya melakukan trip tetapi juga di sela – sela free kuliah saya 

menyempatkan untuk melakukan trip ke beberapa objek wisata yang ada di negara malaysia. Tidak 

terasa dalam masa belajar yang hampir selesai saya  mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi 

objek wisata yang terdapat di negeri – negeri  semenanjung malaya seperti Kelantan, Melaka, Negeri 

Sembilan, Selangor, Perak, Perlis, Kedah, Putra Jaya, Kuala lumpur, Pahang, Penang, dan Langkawi. 

 

 
 

Selain menikmati landscape pariwisata yang terdapat di beberapa negeri Malaysia, saya juga 

menyempatkan untuk mengikuti forum yang di adakan di lingkungan University of Malaya 

diantaranya Simposium Dialog intercivilisation yang di hadiri oleh Dr.Mahatir (sebagai Keynote 

speech). Saya juga menyempatkan untuk  mengikuti forum di luar kampus Universiti Malaya antara 

lain: Asia pasific business forum 2012 dan Asia pasific regional space agency forum 2012. Pada 

tanggal 15 dan 16 desember 2012, saya mengikuti ajang kompetisi international di University of 

Malaya ―Traditional costume competition‖ dalam program Frienship International Networking Fest 

2012 yang di ikuti oleh 5 negara yaitu Malaysia, Jepang, Indonesia, Thailand, dan Bangladesh. 

Selanjutnya pada tanggal 16 desember tepatnya pukul 21.30 p.m panitia penyelenggara 

mengumumkan pemenang dalam setiap kompetisi dan saat itu saya sangat beruntung karena bisa 

menjadi Second Winner  dalam kompetisi ―Traditional Costume Competition‖ yang di ikuti oleh 50 

peserta dari 5 negara. Saya merasakan bahwa perjuangan menuju sebuah kesuksesan ternyata harus di 

ukir setinggi mungkin dengan di awali dari sebuah mimpi. Karena tidak ada yang mustahil akhirnya 

keberuntungan itu akan memihak kepada diri kita. 
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SEAGA memanggil, Indonesia menjawab di 2016 ? Siapkah Kita ?? 
Oleh : Sadhu Zukhruf Janottama dan Widyawati Bambang Sumadio 

Departemen Geografi Universitas Indonesia 

SEAGA (Southeast Asian Geography Association), adalah 

asosiasi geograf se-Asia Tenggara dimana Indonesia ikut 

didalamnya. Seperti asosiasi profesi pada umumnya, 

SEAGA menggelar konferensi tiap dua tahun sekali dan 

pada tahun 2012, kegiatan konferensi SEAGA diadakan di 

Singapura. Pada tahun 2016 ketika Indonesia ditantang 

untuk menjadi tuan rumah konferensi ini, apakah kita 

siap ??  

 

Siapkah kita, Geograf Indonesia, untuk menyelenggarakan 

konferensi SEAGA di negara kita, Indonesia, ini adalah 

sebuah pertanyaan besar, karena ketika SEAGA yang 

dikomandoi oleh Ass. Prof. Chew Chang Hung menawarkan 

kita (Indonesia) apakah siap untuk menjadi tuan rumah, 

apakah kita akan menjawab dengan ketidak-siapan dan 

ketidak-sanggupan, atau malah diam menunggu? atau kita 

menjawab itu dengan kesiapan kita ? Bila negara seperti 

Kamboja saja menyatakan kesiapannya untuk menjadi 

tuan rumah di tahun 2014, maka apa jawaban yang patut 

kita berikan dari tantangan itu? Itu adalah pertanyaan 

besar, yang tidak hanya membutuhkan kata-kata untuk 

menjawabnya, tetapi juga aksi atau tindakan nyata karena 

ini tidak hanya membawa nama instansi, atau asosiasi 

profesi di negeri ini, tapi juga membawa nama baik negara 

kita, “INDONESIA”. Sebelum itu, mari kita berkaca pada 

konferensi SEAGA 2012 di Singapura. 

 

SEAGA 2012 di Singapura 

SEAGA 2012, berlangsung pada tanggal 20 – 27 November 

2012 di Singapura dengan tema Whose Geography ? 

“space, place, culture and environments of asia” dan 

diselenggarakan di Raffles Girl’s School (RGS). Kegiatan 

konferensi ini tidak hanya berisikan kegiatan seminar 

penelitian, baik dari keynote speaker maupun peserta, 

tetapi juga kegiatan lain seperti fieldtrip, bazzar, lomba 

poster dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

Konferensi SEAGA 2012 dibuka oleh penampilan orkestra 

dari siswi Raffles Girl’s School (RGS) dan suara emas 

geograf muda asal Singapura yang berduet dengan 

Presiden SEAGA. Acara dilanjutkan oleh sambutan para 

“pentolan” kegiatan konferensi SEAGA dari masa ke-masa  

yaitu Prof. Go Kim Chuan asal Singapura, Prof. Sekson 

Yongvanit asal Thailand, Prof. Nguyen Viet Thinh asal 

Vietnam, Prof. Jonathan Rigg asal Inggris dan Presiden 

SEAGA saat ini Ass. Prof Chew Chang Hung asal Singapura. 

 

“Gengsi” konferensi berlevel internasional terletak pada 

keynote speakers yang hadir, atau bila diumpamakan suatu 

konser musik, maka keynote speakers adalah bintang tamu 

(artis) yang mengisi acara konser music. Keynote  speakers 

yang hadir pada acara SEAGA 2012 antara lain adalah 

Professor Emeritus Ian Douglas, Professor Eric Bird, 

Professor Jonathan Rigg, Professor Philip Hirsch, Professor 

John Lidstone, dan Professor Sarah Bednarz. Seperti 

layaknya orang-orang terkenal, maka bila memasukan 

nama-nama berikut di situs pencarian “google” kita akan 

tahu jejak rekam, karya-karya dan “seterkenal” apa 

keynote speakers di acara ini. 

 

Selain keynote speakers, peserta juga menyampaikan 

paparan hasil penelitiannya, peserta yang datang dan 

mempresentasikan penelitiannya tidak hanya dari geograf 

yang telah lama bergelut di bidang geografi seperti 

Ass.Prof Chew Chang Hung yang sekarang adalah presiden 

SEAGA, Ms. Widyawati seorang dosen mantan Ketua 

Departemen Geografi Universitas Indonesia, Dr. Edo 

Andriesse seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di 

Korea asal Belanda yang memiliki darah keturunan 

Indonesia (Bandung), hingga Sarjana yang baru lulus dari 

jenjang S-1 contohnya Osmar Shalih, Pranda Mulya Putra 

Garniwa dan Sadhu Zukhruf Janottama dari Universitas 

Indonesia. 
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Kegiatan fieldtrip dibagi atas dua kegiatan yang terwujud 

dari dua peminatan dalam geografi (Geografi Manusia dan 

Geografi Fisik), pertama Living Singapore - Marina Bay 

Gallery (sumber daya air di Singapura) examples of 

sustainability as lived and as learned dan yang kedua 

Examining the geology of Little Guilin in Bt Batok.  

Hal lain yang tak kalah menarik dari konferensi ini adalah 

poster hasil penelitian mahasiswa, geograf-geograf muda, 

dari Nanyang Technological University (NTU) Singapore. 

 

 

Indonesia 2016, siapkah kita ?? 

 

Tahun 1992, Indonesia pernah menjadi tuan rumah 

konferensi SEAGA, tepatnya di Universitas Gajah Mada 

(UGM) Yogyakarta, dan saat ini, ketika tantangan itu datang 

kembali, apakah kita akan terdiam saja? 

Pertanyaan, sekaligus tantangan, yang dilayangkan Ass. 

Prof. Chew Chang Hung atas nama SEAGA, sebagai asosiasi 

profesi di level internasional, mestinya dapat dijawab oleh 

asosiasi profesi di negara ini, tetapi apabila menunggu dari 

asosiasi profesi geografi di negeri ini yang sampai sekarang 

belum memberikan jawaban (dikutip dari percakapan 

dengan Presiden SEAGA, November 2012), maka siapa dan 

kapan jawaban “Ya, Kami Siap !” diberikan kepada Presiden 

SEAGA atas tantangannya?  

 

Dengan inisiatif dan niatan baik Departemen Geografi 

Universitas Indonesia, untuk tetap menjaga nama baik dan 

komitmen kita, Geograf Indonesia, untuk memajukan ilmu 

pengatahuan dengan menjadi tuan rumah pada kegiatan 

ini, mengatakan “Ya, Kami Siap !!”. 

 

Bila berkaca dari acara yang berlangsung di Singapura 

tahun 2012 yang dapat dikatakan berlangsung dengan 

sukses, mulai dari persiapan hingga kegiatan, maka hal itu 

terwujud dari kesungguhan dan keseriusan panitia dari 

Ikatan Profesi Geografi di Singapura yang langsung 

dikomandoi Presiden SEAGA saat ini yang juga warga 

negara Singapura yang sengaja disiapkan jauh-jauh hari 

sebelum kegiatan ini. Oleh karena itu, kita juga harus 

mempersiapkan hal ini dengan kesungguhan hati, tidak 

setengah-setengah, dan keseriusan untuk menjamu dengan 

baik tamu-tamu dari luar yang berniat datang untuk 

memajukan ilmu geografi, mulai dari pra-kegiatan, saat 

kegiatan dan pasca kegiatan. Maka Kami, Departemen 

Geografi Universitas Indonesia, mendeklarasikan akan 

menjadi Tuan Rumah SEAGA 2016 untuk dapat melakukan 

persiapan sesegera mungkin. “Konferensi SEAGA 2016 akan 

berlangsung di Indonesia dan Universitas Indonesia 

ditunjuk menjadi panitia penyelenggara” dikutip dari 

pernyataan Chew Chang Hung, November 2012.  

 

Ini bukan lagi masalah mengenai nama baik siapa, bukan 

lagi mengenai “gengsi” dan pencitraan perguruan tinggi, 

kelompok ataupun instansi, tetapi ini adalah mengenai 

nama baik bangsa Indonesia, Geograf Indonesia, maka 

dengan ini, kami, Departemen Geografi Universitas 

Indonesia, mengajak seluruh geograf Indonesia untuk ikut 

serta membantu kegiatan ini dengan mengatas-namakan 

“GEOGRAF INDONESIA”. 

Lalu sampai dimanakah kita?  

 

Widyawati, Syarifah, Irma, Yuli, Pranda dan Sadhu yang 

datang ke SEAGA 2012 di Singapura mengatas-namakan 

Departemen Geografi Universitas Indonesia, saat itu, 

berinisiatif untuk melakukan koordinasi Ass. Prof Chew 

Chang Hung. Dan kita telah sampai pada tahapan 

kesepakatan penyelenggaraan tahun 2016 akan diadakan di 

Indonesia, dan kita harus memaparkan sejauh mana 

persiapan kita kepada Ass. Prof Chew Chang Hung di 

Kamboja pada tahun 2014. Nantinya pada tahun 2015, 

Chang akan berkunjung ke Indonesia untuk melihat 

kesiapan kita. 

 

Mari bersama-sama kita sukseskan penyelenggaraan 

SEAGA 2016 di Indonesia !!! 
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PERTUKARAN PELAJAR GEOGRAFI UI  KE UNIVERSITY OF MALAYA 

TAHUN 2012  

Oleh Lady Mahasiswa Geografi 

Pada tanggal 29 September hingga 5 Oktober 2012 Departemen Geografi melakukan program 

pertukaran pelajar ke Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertukaran pelajar ini diikuti oleh 

13 orang mahasiswa, yakni: Kartika Eka Prasetya Efrianie, Chairitha Rahmasani, Fachmi Zain, 

Siti Hamima, Emiliani Febrina Dewi, Rofiqoh Naimatun, Hadyan Verly Luthfi, Lady Hafidaty 

Rahma Kausar, Rina Nourmasari, Bazooka Akbar Anantama, Fatisya Ilani Yusuf, Hasratul 

Hasrafarila, dan Dian Novia Indrianti.  

 

 Dalam program pertukaran pelajar di Jabatan Geografi, Fakultas Sastera dan Sciences, 

University of Malaya selama sepekan ini mahasiswa Departemen Geografi FMIPA-UI mengikuti  

kuliah umum dan kuliah lapang. Kuliah umum yang diikuti mahasiswa diantaranya kuliah Biologi 

Populasi oleh Prof. Dr. Mehar Singh Sill, kuliah Geografi dan Analisis Sumber oleh Prof. Dr. 

Jamilah Mohamad,  Kuliah Kaji Iklim oleh Prof. Dr. Azizan Hj. Abu Samah. Sedangkan kuliah 

lapang dilaksanakan dua kali di Genting Highland dan Putrajaya.  

 

Kuliah lapang pertama di Genting Highway Field Trip bertujuan mengetahui faktor pendorong 

pariwisata di Genting Highland. Diawali dengan persiapan sehari sebelumnya, perjalanan kuliah 

lapang menggunakan bus serta paket pariwisata 58 RM/orang. Observasi kuliah lapang dilakukan 

dengan cara berbaur dengan wisatawan lain. Dalam observasi ini mahasiswa menemukan daya tarik 

Genting Highway, dan dapat membandingkannya dengan taman bermain sejenis di Indonesia, 

misalnya taman bermain Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta. Secara geografis, salah satu keunikan  

Genting Highway adalah didirikan di atas bukit sehingga memiliki panorama yang tak dimiliki oleh 

semua taman bermain lainnya.   

 

Kuliah lapang kedua program pertukaran pelajar mahasiswa Departemen Geografi berlokasi di 

Putrajaya bertujuan mengobservasi aspek keruangan kota. Nama "Putrajaya‖ diberikan oleh Perdana 

Menteri Tuanku Abdul Rahman Putera. Putrajaya dikembangkan sejak tahun 1995 tepatnya pada 14 
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Oktober 1995. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1999, Putrajaya menjadi pusat administratif di Malaysia 

menggantikan Kuala Lumpur dan menjadi teritorial federal setelah Kuala Lumpur dan Labuan. 

Semenjak perpindahan pusat administratif ini, kemacetan parah dan kepadatan penduduk yag tinggi di 

Kuala Lumpur mulai teratasi. Putrajaya yang tadinya merupakan perkebunan kelapa sawit kini 

berganti menjadi bangunan terintegrasi yang perencanaannya masih berlanjut hingga kini. Pemerintah 

Malaysia menjadikan Putrajaya sebagai simbol pemerintahan ultramodern serta pertumbuhan 

ekonomi negara. Rencana pengembangan Putrajaya diarahkan untuk menyerap kepadatan penduduk 

yang cenderung memusat pada kota-kota padat penduduk seperti Kuala Lumpur sehingga 

pembangunannya didukung adanya pemukiman, dilengkapi fasilitas pusat-pusat berbelanjaan, rumah 

sakit, Central Jaya sebagai pusat transportasi massal di Putrajaya yang mengintegrasikan 

transnasional, taksi, bus serta monorail, taman, danau dan fasilitas lainnya. Bahkan wisatawan 

seringkali mengunjungi Putrajaya karena keindahan konsep arsitekturnya ditambah adanya masjid 

berarsitektur campuran Islam modern dan Iran yang dibangun sejak tahun 1997. 

 

Tidak sekedar belajar ilmu geografi di dalam dan di luar ruangan, mahasiswa Departemen 

Geografi, FMIPA-UI, juga mempelajari kebudayaan, bahasa, dan kebiasaan negeri jiran ini secara 

mandiri. Dalam acara bebas, mahasiswa mengunjungi Batu Cave, Selangor, Malaysia, dengan 

menggunakan transportasi rapid KL dan komuter train yang hanya memakan waktu kurang dari 1 jam 

dari University of Malaya.  Batu Cave merupakan situs bercirikan india yang memiliki candi-candi 

Hindu, Patung Hanoman dan gua stalaktit di puncaknya. Selain itu mahasiswa mengunjungi Pasar 

Seni & China Town yaitu pusat perbelanjaan yang terkenal, Bandar ICT di Shah Alam yakni taman 

berhiaskan lampu-lampu yang dibentuk indah, serta Twin Tower (Menara Petronas) yang merupakan 

salah satu menara tertinggi di dunia.  

 

Mempelajari negeri orang bukan berarti melupakan kecintaan terhadap tanah air. Mahasiswa 

pun menyempatkan mengikuti acara Perkumpulan Pelajar Indonesia di University of Malaya. Selain 

itu bertemu dengan senior geografi 2008, Sigit yang mengikuti program pertukaran pelajar selama 6 

bulan di University of Malaya serta Mr. Adi Wibowo, dosen Departemen Geografi, FMIPA-UI, yang 

sedang mengambil studi doktornya. *lady+ 

Volume 10 / No. 3 / Desember 2012 114 



Dokumenrasi Perjalanan 

Departement of Geography, University of Malaya 

Canteen and Food  

Red Nut Ice and Canai Breed  
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Library  

Transportation at Campus 

Our Dorm 

Lecture 

Muzium Seni Asia 
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Meteorological Station  

Rimba Ilmu 

-Genting Highland 

-Putrajaya 
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Activities Outside Study at Campus 

-Attending at Event of Indonesia Study Community 

-Travel to Batu Caves 

Batu Caves 

- Pasar Seni and China Town  

-Twin Tower 
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The impacts of climate change on coastal areas and small island states 

Lia Kusumawati 
Kementrian Kelautan dan Perikanan   

Introduction 
Changing climate variability and sea level rise have been recognized to impact various areas and 
sectors. In archipelagic (e.g. Indonesia, Philippine) and small island (e.g. Caribbean, Pacific and 
Indian Ocean islands) states most of urban development occurs in low lying coastal areas. It has 
also been known that many cities in the world are located near the coast. Population density in 
coastal areas are triple than the average population density in the world, and  generally coastal 
population lives within 100 km of the coast and less than 100 m above sea level (Nicholls et al., 
2007).  
 
Rapid development and increasing population without proper management will give pressure on 
coastal and small islands environment. Increasing human-induced pressures and climate change 
both are predicted to exacerbate physical damage and to increase socio-economic vulnerability. 
These become big issues for the above states with regard to climate change. 
This article briefly describes the risks and impacts of climate change that can potentially affect 
coastal areas, small islands and particularly coastal communities. Some important factors of 
potential adaptation strategy will be discussed as these can be the main consideration to reduce 
the vulnerability of coastal communities to climate change impacts. Uncertainties and research 
gaps will also be discussed to identify priorities for improving climate change policy in coastal areas 
and small islands. 
 
Potential climate change risks on coastal areas and small islands 
Global climate change has been observed giving discernible implications to the world. These 
implications vary across geographical condition. The following are the potential risks that faced by 
coastal areas and small islands due to climate change: 
 Sea level rise 

During recent decades it has been observed that the average of sea level has been rising with 
the variations at regional scale. The acceleration of average sea level was from 1,8 mm per year 
between 1961 and 2003 to 3,1 mm per year between 1993 and 2003 (UN-HABITAT, 2011). It has 
also been predicted that by the end of 21st century the global sea level continues to rise from 
0,18 m to 0,59 m above 1980 to 1990 levels (IPCC in UN-HABITAT, 2011). Increasing ocean water 
volume due to thermal expansion is recognized as the reason of rising sea level, but melting ice 
sheets in Greenland and Antarctica has been considered as an important additional factor that 
contributes to sea level rise.  
IPCC stated that the average of sea level will continue to rise even if CO2 emissions are reduced 
and atmospheric concentrations stabilize. Surface air temperature will increase slowly for 
centuries or more and sea level will continue to elevate due to thermal expansion of the ocean. 
The longer time scale of ocean warming rather than of surface air temperature results sea level 
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continues to rise long after temperature stabilization, afterward sea level still rises for several 
millennia because of ice melting (Figure 1) (UN-HABITAT, 2011).    

 
Figure 1. Relationships between CO2 emissions, temperature and sea level rise 

 

 
(Source:  UN-habitat, 2011, p. 67) 

 
Sea level rise becomes serious concern for coastal areas and small island states regarding it can 
give implications, such as relocation of settlements, inundation, disruption of infrastructure and 
transportation, wetland loss, decreasing freshwater supply, etc. The most extreme impacts that 
could happen are the reduction of small islands size and the possibility of sinking urban areas in 
low elevation coastal zone in the future.  

 
 Increase in temperature  

Sun’s energy and latitude play important role in ocean’s temperature. Temperature regulates the 
climate and strongly influences physical distribution of marine life. It has been predicted that 
global mean sea surface temperature will increase 1 to 30 C while observation that has been done 
since 1950, indicates sea surface temperature has increased about 0,60 C associated with 
atmospheric warming in coastal areas (Mimura et al., 2007). Ocean warming alters the natural 
processes of ocean, such as increasing thermal stratification, sea level, wave height and its 
frequency. Warmer ocean temperature also affects to reducing upwelling, the pH and 
concentration of carbonate ion of the sea surface (Fischlin et al., 2007). Changes in ocean natural 
processes strongly influence marine ecosystems as we know that marine ecosystems play an 
important role in coastal areas and small islands economies. Moreover, warmer temperature 
could affect the development of tourism industry and disease threats to coastal areas and small 
islands. 
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 Others (flood, extreme events: storms, tropical cyclone) 
Flooding in coastal areas and small islands has strong correlation with the increase of 
precipitation, run-off, sea level rise and storm surges. Other factors such as human interventions 
and other physical geography of the areas also play important role in that case. It has been 
predicted that there will be the increase of population exposed to flooding by storm surge by 21st 
century (Table 1). Asia will suffer more than that of other regions (Nicholls et al., 2007).   

 
Table 1. Population (in millions) of coastal flood plain* in 1990 and 2080s (prediction) in some 

regions (with assumption: population growth is the same) 
 

 
* Area below the 1 in 1,000 year flood level. 

(Sources: Nicholls, 2004 in Nicholls et al., 2007,p.334) 
 
 

Figure 2. The prediction of people flooded in coastal areas due to sea level rise in 2080s 

 
(Sources: Nicholls and Lowe, 2006; Nicholls and Tol, 2006 in Nicholls et al., 2007, p.334) 
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It is likely that the intensities of many extreme events increase in coastal areas and small islands 
due to climate change. In warmer climate, tropical cyclone occurs with the higher peak wind 
speed accompanied by the higher peak and mean of precipitation intensities (Meehl et al., 2007 
in Mimura et al., 2007).  It has been predicted that there will be increasing the maximum tropical 
cyclone wind intensities by 5% to 10% by 2050 and the peak precipitation rate will increase by 
25%, which all of these changes can cause higher storm surges. These changes will occur in some 
regions and it is associated with ENSO and local climate conditions (Mimura et al., 2007).  

 
The impacts of climate change facing coastal areas and small island states 
As coastal areas and small islands are prone to climate change, there are some impacts that could 
affect their communities. The following are the impacts of climate change on coastal areas and small 
island states: 
 
 Physical impacts 

Coastal flooding, sea level rise and extreme events, such as tropical cyclone and storm surges, 
definitely cause physical damage to coastal areas and small islands. In these particular areas, 
residential concentration and social activities are usually located near the coast. For example, in 
the Pacific, Indian Ocean and Caribbean islands the villages are mostly located in low and narrow 
islands while in the Caribbean most of its population live near the shoreline.  In other archipelagic 
state, such as Indonesia, some tribes build their houses based on wooden structure in shallow 
water. There are also many Asian mega cities, such as Jakarta and Manila, are located in low-lying 
coastal areas. They are physically vulnerable to loss of land and suffer from sea level rise, coastal 
erosion, floods and storm events. However, coastal erosion is still difficult to determine whether 
its occurrence is caused solely by climate change, but it has been predicted that human induced 
pressure and climate change, particularly sea level rise and extreme events, exacerbate coastal 
erosion.  
 
Some regions that are vulnerable to flood related to sea level rise can be seen in Figure 3. These 
regions are at higher risk regarding their population density, located in low-lying coastal areas, 
the potential of subsidence and lack of adaptive capacity. 
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Figure 3. Some regions in the world that are at higher risk from coastal flooding due to sea level rise.  

 
 (Sources: Nicholls and Cazenave, 2010, p.1519) 

 
Accumulation of property damage in coastal areas may reveal the consideration to relocate 
settlements that definitely require high cost. Furthermore, another impact that becomes the 
biggest concern for small island states is reduction of small islands size due to sea level rise that 
could affect to the sinking of islands in the future. 
 
Transportation system could be affected by climate change through inundation of the roadways 
or railways due to sea level rise and flood. For example, along the Gulf Coast of the US was 
estimated that approximately 3862 km of roadway and 402 km of railway may submerge during 
50 to 100 years due to the combination of sea level rise and subsidence (UN-HABITAT, 2011). 
Other infrastructures which are vulnerable to sea level rise, flood and storm surges include 
seaports, bridges and airports, particularly in small island states. Generally, cities that located in 
low-lying coastal areas such as Tokyo, Shanghai, London, Hamburg and Rotterdam, should depend 
on artificial coastal defences in order to protect the beach from wave, tide and coastal erosion 
however those urban systems could be still vulnerable to extreme events (Nicholls et al., 2007).   
 
Sea level rise also can cause saltwater intrusion that influences drinking water supply. In addition, 
sea level rise combined with subsidence is regarded to be potential risk of sinking coastal cities in 
the world (Waltham, T., 2002). 
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 Marine ecosystem  
It has been stated by Mimura et al. (2007) that changes in occurrence and intensity of ENSO (El 
Nino Southern Oscillation) heavily affects fisheries, both local and commercial. Elevated sea 
surface temperature and sea level, increasing turbidity, nourishing and chemical pollutant, 
destructive tropical cyclones and higher concentration of carbon dioxide in ocean chemistry 
severely impact to coral reefs health and other marine ecosystems. All of those factors definitely 
affect the sustainability of fishing industry in coastal areas and small islands states.  
 
Coral reefs are the most vulnerable marine ecosystem to the elevated sea surface temperature. 
Increasing sea surface temperature of about 1 – 30C can cause coral bleaching more frequently 
that leads to the mortality of corals unless they can adapt with given thermal stress. Furthermore, 
sea level rise is predicted to pose threats to other coastal ecosystems such as mangroves and 
saltmarshes where sea level rise–induced erosion will reduce sediment availability for the 
ecosystems growth (Nicholls et al., 2007).  

 
 Socio-economic (fisheries, human health, tourism) 

The impact of climate change to socio-economic of coastal areas and small islands has strong 
correlation with other impacts (physical impacts and the impacts on marine ecosystems).  
 
Some small island and archipelagic states involve fisheries as one of main sectors which 
contribute to their GDP. Degradation of marine ecosystems, especially coral reefs, due to over 
exploitation and climate change both cause serious implications for coastal areas and small 
islands societies’ well-being. More than 1 billion people live around tropical coral reefs and 
approximately half of them rely on reefs as income and source of food. It has been recorded that 
400 million of the poorest people in the world depend on coral reef ecosystems as their main 
source of protein. Degradation of coral reefs causes potential implication to human life as follow 
(Reid et al., 2009): 

 Decline natural heritage; more than thousand of species develop their diversity on coral 
reefs. 

 Damage shoreline protection; one third of tropical coastline in the world has been 
formed by coral reefs and their function is as natural breakwater that can protect 
coastal settlements from storm surges and waves. 

 Reduce fishing industry and artisanal fisheries; millions of people, especially archipelagic 
and small island states rely on fisheries as their income and source of food. 

 Decline marine tourism attraction; coral reefs are the most beautiful attraction that 
provided by sea as tourist destination. 

 Decline pharmaceutical products which provided by particular species (Coneshells) 
which live in coral reefs. 

 Decline product source; coral reefs fish feed many seabirds where they have 
contribution to fertilize the islands with their poo (guano). 

 
Another climate change impact that has relation to socio-economic of coastal areas and small 
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islands is decreasing the number of visitors in tourism industry. Climate is an important factor 
for tourist destination. As the temperature increases due to climate change, visitors may not 
choose tropical beaches in archipelagic and small island states because the temperature 
becomes too hot for the tourists. Furthermore, warmer temperature leads to the growing 
number of diseases, such as malaria, dengue fever, respiratory infections and heat stress 
(Benjamin, L, 2010). Another research states that there would be other diseases, such as 
filariasis, schistosomiasis, diarrhea, skin diseases and asthma, in tropical and sub-tropical small 
islands in relation to warmer temperature. This condition would become worse as saltwater 
intrusion reduce drinking water supply in coastal areas and small islands as the result of sea level 
rise. In addition, the issues of human health in coastal areas and small island states also have 
strong relation to other factors, such as poor practices in public health, waste management and 
lack of infrastructure.  

 
Potential adaptation 
This article mainly focuses on possible adaption strategy by developing archipelagic and small island 
states with lower adaptive capacity than that of developed countries. It also only gives brief 
important consideration that might be applicable for improving adaptation strategies instead of the 
detail of adaptation development within climate change policy.  
 
Traditionally, coastal and small islands communities have local knowledge to cope with coastal 
hazards regarding they have already been faced the hazards for many years or decades due to their 
geography. Their local knowledge includes building houses with traditional techniques and materials 
that can cope with inundation and storms, planting mangroves and other coastal vegetation for 
beach protection and keeping coral reefs health where one of their function as natural breakwater, 
etc. However, it is still questioned whether their traditional adaptation to coastal hazards could 
respond climate change impacts in the future.  
 
With regard to increasing local resilience, there are some important points related to adaptive 
capacity that could be adopted by coastal areas and small islands, as follow: 
 
 Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 

ICZM has been recognized as an appropriate concept that can be applied in coastal areas and 
small island states to enhance adaptive capacity to climate change, particularly for long-term 
coastal challenges. Many climate change issues and problems that faced by those particular areas 
can be addressed by coastal planning and management with the concept of ICZM. ICZM has good 
capability to integrate and balance multi interests of many sectors (as we know that climate 
change affects almost all of sectors), all level of governments, including integrated catchments, 
coastal and marine environment management. ICZM employs the concept of sustainable 
development for coastal areas and small islands (Nicholls et al., 2007). 
 
Climate change aspect can be integrated in coastal planning and management by implemented 
the objectives and visions that respond sea level rise and the changes of climate variability. 
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Vulnerability and climate change impacts assessment, including risk management need to be 
included in the process of coastal planning. Strategic infrastructure planning needs to be 
integrated within coastal planning regarding infrastructure provides the basic needs of 
community, such as water supply, waste management, energy supply, transportations and its 
infrastructures, that all of them are part of adaptation strategies to respond climate change. 
  
Restoration and rehabilitation of coastal and marine ecosystems should be as part of coastal 
planning and management as these ecosystems play vital role for coastal communities. The 
activities generally focus on the protection of ecosystems that are predicted suffer from sea level 
rise, extreme events, increasing sea surface temperature and other risks of climate change, then 
the rehabilitation of ecosystems should be applied to the degraded ecosystems due to human 
activities (Nicholls et al., 2007; Mimura et al., 2007). 
 
The outcome of ICZM will include adaptation options that can be adopted by coastal 
communities. The effectiveness of ICZM depends on the availability of data or information of 
socio-economic, demographic and environment, including institutional capacity, human 
resources and community involvements. Community involvement in the process of ICZM is 
regarded can improve the outcome (Basu et al., 2012). In addition, monitoring and evaluation of 
the implementation of ICZM should be done to sustain the actions. It has been regarded that the 
implementation of ICZM in some archipelagic and small island states is still in early stage 
regarding the lack of institutional capacity and human resources. 
 
Coastal and small islands communities involvements 
Coastal and small islands communities who live in developing and the least developed countries 
generally have lack of education, skill and knowledge about climate change. However the 
involvement of these communities plays an important role to the success of implementation of 
adaptation strategies and at the same time it can increase their resilience. Governments and 
communities can work together as part of community involvements in the following ways (Basu 
et al., 2012): 

 Governments can give more information about basic knowledge of climate change to 
communities, including the impacts and implications for their socio-economy and areas. 

 Communities should be given much more opportunity to participate in public discussion 
about climate change issues and adaptation strategies. 

 Governments give assistances on how to develop and implement climate change 
mitigation and adaptation strategies in various level of community. 

 Communities can support government policy by developing innovations and skill with 
regard to climate change adaptation. 

 Communities can give input into coastal planning and management related to climate 
change. 

 
Socio-economic factors and culture frequently become barriers to implement adaptation 
strategies in coastal and small islands communities. It has been suggested that combination 
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between traditional knowledge, experiences and framework of adaptation strategies could 
reduce the vulnerability of coastal communities to climate change (Mimura et al., 2007).  
 
Combination of mitigation and adaptation 
In response to climate change in coastal areas and small islands, adaptation (e.g. coastal planning 
and management) and mitigation (reducing greenhouse gas emissions) can be combined 
together. Applied mitigation alone cannot reduce the potential impacts of climate change on 
coastal areas and small islands as sea level rise has slower response to declined greenhouse gas 
emissions. Adaptation is useful to reduce immediate and long term risk of climate change on 
coastal areas and small islands, while mitigation is more important to reduce future risks on 
global scale, therefore the benefits of mitigation cannot be felt immediately and adaptation is the 
most preferable climate change policy for coastal areas and small islands (Nicholls et al., 2007; 
Mimura et al., 2007).  
 
Financial resources of adaptation action 
Some archipelagic and small island states have lower adaptive capacity (low income, lack of 
technology, human resources, institutional capacity and infrastructure), therefore their financial 
resources may not be sufficient to implement adaptation actions. This becomes specific concern 
regarding small island states contribute the least greenhouse gas emissions compared to 
developed countries but they are at higher potential risks of climate change. Definitely they need 
international support to help them coping with climate change impacts (Nicholls et al., 2007).  
 
Adaptive measures 
Some small island states have adopted adaptive measure approach in order to reduce their 
vulnerability to climate change impacts. For example, the Maldives has adopted adaptive 
measure by employing targeted activities of particular sectors which potentially faced climate 
change risks (Table 2). Another small island state, Pacific islands, employs vulnerability and 
adaptation assessment in their adaptive measure (Figure 4) (Mimura et al., 2007).  However, the 
implementation of adaptation action without strong commitment to sustain the action of climate 
change policy could reduce adaptive capacity in the future (Nicholls et al., 2007). 
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Table 2. The example of adaptive measure approach, adopted by the Maldives 
 

 
 (source: MOHA, 2001 in Mimura et al., 2007, p.705) 
 
Figure 4.  The main steps of a community vulnerability and adaptation assessment and action 

approach, adopted by Pacific islands 

 
(source: Sutherland et al.,2005 in Mimura et al., 2007, p.710) 
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Uncertainties, research gaps and priorities 
Assessments by Nicholls, et. al (2007) take on a precautionary stance by specifying that the level of 
knowledge at this time is not consistent with the potential severity of the problem of climate change 
in coastal zones. They stated that uncertainties are at their most critical on the aspect of the 
interaction between natural and human systems thus research is required at the level of different 
physiographic units of scale (e.g. coastal cells, deltas and estuaries) which would particularly benefit 
local adaptation and coastal management policies. 
 
The following research initiatives are recommended with the end goal of substantially reducing the 
uncertainties and increasing the effectiveness of science-based long-term coastal planning and 
management: 
1. Improvement of predictive capacity for future coastal change due to climate and other drivers 

through field observations, experiments and model development; 

2. Development of a better understanding of the adaptation of human systems in the coastal 
zone through an inventory of assets at risk; 

3. Improvement of the impact and vulnerability assessments within an integrated assessment 
framework that includes natural-human sub-system interactions; 

4. Development of methods for identification and prioritization of coastal adaptation options; 
and 

5. Development and expansion of networks for knowledge and experience sharing among coastal 
scientists and practitioners. 
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