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Pelatihan SDSS SEA
Spatial Decision Support System Strategic Environmental Assessment

Spatial Decision Support System (SDSS) for SEA
Application on Local Development
Training Program

Kerjasama Pusat Penelitian

Geografi Terapan Departemen

Geografi FMIPA UI Depdagri LH ITC

(ESP Danida)

Pelatihan yang sedianya dilaksana

kan tahun 2008, baru dapat tere

alisasi pada bulan Maret 2009 ini.

Pelatihan SEA dengan peserta se

jumlah 40 orang yang berasal dari

berbagai institusi (LH, Depdagri,

BPLHD, Bappeda, PSL UI). Pelatihan

dimulai tgl 3 Maret s/d tgl 6 maret

2009. Setelah mengikuti pelatihan

yang bertempat di Departemen

Geografi FMIPA UI Depok, para pe

serta diberangkatkan ke ITC

Belanda (20 orang), untuk mengi

kuti pelatihan lanjutan di

ITC Belanda.

No Nama Institusi
1 Zuhri Abdi Pusat Regional Sumatera - KLH
2 Nuraeni Pusat Regional SuMaPapua - KLH
3 Gede Eka Sarjana Pusat Regional BaliNusra - KLH

4 Atiek Koesrijanti
Asdep Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan - 
KLH

5 Fitha Meilitha Asdep Kelembagaan Lingkungan – KLH
6 Aditya Yuniarti Asdep Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut
7 Indra Soekardjono Asdep Perencanaan Lingkungan – KLH

8 Estamina Silalahi
Asdep Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan – 
KLH

9 Siti Rahma Utami Asdep Perencana Lingkungan - KLH
10 Sampe Simanungkalit Asdep Kajian Dampak Lingkungan - KLH

11 M. Alfian
Asdep Insentif dan Pendanaan Lingkungan - 
KLH

12 Suhartono Asdep Perencana Lingkungan - KLH
13 Tria Asdep Perencana Lingkungan - KLH
14 Darmo PPLH Regional Jawa - KLH

15
Diana Yani Nur Indar-

wati
Pusdiklat KLH

16 Widodo Brontowiyono PSL UII Jogjakarta
17 Anton Soeharsono Dirjen Bangda - DEPDAGRI
18 Budur Latief Dirjen Bangda - DEPDAGRI
19 Ushwah Muchtar Dirjen Bangda - DEPDAGRI
20 Ikha Purnamasari Dirjen Bangda - DEPDAGRI
21 Dicky Saromi Bappeda Jawa Barat
22 Diah Triastuti Bappeda DKI Jakarta
23 Maslichah Kurdi Bappeda Kota Serang
24 M. Ridwan Bappeda Kota Serang
25 Hengky Datu Andaka Kantor Lingkungan Hidup Kota Serang
26 Syaiful Bahri Bappeda Kota Serang
27 Faisal Yunazar Bappeda Kota Padang
28 Standly Suwandi Bappeda Provinsi Bali
29 Dini Sartika Bappeda Kab. Kubu Raya
30 Herbimo Utoyo Bappeda Kab. Kubu Raya
31 Sri Ratnaningsih Bappeda Kab. Kubu Raya
32 Fery Irawan Bappeda Kab. Kubu Raya
33 Khairun Anwar Bappeda Kab. Kubu Raya
34 Chairani Bappeda Kab. Kubu Raya
35 Anita Badan Lingkungan Hidup Kab. Kubu Raya
36 Marwan Badan Lingkungan Hidup Kab. Kubu Raya
37 Didi Adji Siddik BPLHD Jawa Barat
38 T. Masfetrin Bapedalda Kota Padang
39 Mahmuri Bappeda DKI Jakarta
40 Murwarni Dinar. S BPLHD DKI Jakarta
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Kuliah kerja lapang merupakan
mata kuliah yang diwajibkan bagi
mahasiswa Departemen Geografi
Universitas Indonesia. Kuliah
Kerja lapang ini merupakan yang
kedua bagi mahasiswa geografi
angkatan 2006 yang dilaksanakan
pada tanggal 9 sampai dengan 14
November 2008. Kuliah Kerja la
pang kali ini memiliki metode
perkuliahan yang sedikit berbeda
dibandingkan dengan metode
perkuliahan kuliah kerja lapang 1
yang sebelumnya telah diikuti
angkatan 2006. Metode yang
digunakan adalah pembagian
mahasiswa berdasarkan lima
bidang kajian / peminatan
(disebut juga sebagai focus
group), yaitu Hidrologi (Sumber
Daya Air), Geomorfologi, Peng
gunaan Tanah, Sumber Daya
Alam, dan Sosial Ekonomi.

Kuliah kerja lapang 2 ini dilak
sanakan di Kabupaten Banjarne
gara, Provinsi jawa Tengah, den
gan pembagian tiga wilayah
penelitian berdasarkan Daerah
Aliran Sungai (DAS), yakni DA Kali
Kandangwangi, DA Kali Luma
jang, dan DA Kali Pager. Pemili
han lokasi kuliah kerja lapang 2
didasarkan pada keunikan dari
wilayah kajian tersebut, yakni
adanya waduk Mrica (atau juga
dikenal sebagai Bendungan Pan
glima Besar Soedirman), kenam
pakan geomorfologi yang ber
agam, sumber daya alam yang
kini mencolok, serta perekono
mian masyarakat yang beragam.
Waduk Mrica didirikan oleh be
berapa instansi dan kini dikelola
oleh PT Indonesia Power yang
merupakan anak perusahaan dari

PLN, dipergunakan untuk berba
gai keperluan. Waduk ini memilki
keunikan, karena di klaim sebagai
waduk pertama di Indonesia yang
memiliki flush system
(pengurasan). Sistem ini ber
fungsi untuk membuang pengen
dapan yang terjadi di dasar
waduk, dikarenakan sungai – sun
gai yang bermuara di waduk ini
memiliki tingkat erosi yang tinggi
sehingga menyebabkan menum
puknya sediment dalam waktu
yang singkat.

Kenampakan geomorfologi pada
kabupaten Banjarnegara khusus
nya DA kali Lumajang terlihat be
berapa patahan maupun singka
pan. Singkapan yang paling jelas
terlihat berada di wilayah utara,
wilayah paling tinggi dari DA Kali
Lumajang.
Faktor sumber daya alam di Ka
bupaten Banjarnegara men
galami perubahan yang paling
mencolok dibandingkan dengan
beberapa tahun yang lalu. Kini di
Banjarnegara dapat ditemui
perkebunan salak di berbagai
tempat. Kini salak menjadi hasil
panen mayoritas dari penduduk
banjarnegara yang berprofesi
sebagai petani. Lalu kini dapat
ditemui sumber daya alam yang
baru, yakni pasir. Pertambangan
pasir dapat ditemukan di sekitar
wilayah Wdauk Mrica karena
banyaknya endapan. Hal ini
membuata simbiosis mutualisme
antara pihak pengelola waduk
yang tidak membutuhkan
sedimentasi dengan pihak
penduduk yang membutuhkan
pasir untuk dijual.
Perubahan penggunaaan tanah

yang paling mencolok adalah
berubahnya lahan persawahan
menjadi perkebunan salak.
Dikarenakan kebutuhan akses
menuju dan keluar Banjarnegara
serta distribusi hasil panen, maka
bermunculan jaringan jaringan
jalan baru. Kemudian tumbuh
pula kelompok kelompok
permukiman yang sejajar/
mengikuti jaringan jalan tersebut.
Kehidupan sosial dan
perekonomian rata rata berada
pada kelas menengah ke bawah
kecuali yang mendekati pusat
kota Banjarnegara itu sendiri.
Terjadi pula anomali dimana
tingkat pendidikan rendah
namun berpenghasilan tinggi,
contohnya seorang lulusan SD
memiliki perkebunan salak
berhektar hektar.
Yang paling dirasakan dalam
survey lapang kali ini adalah
keramahan penduduknya. Tak
jarang mereka memberikan hasil
panen mereka (terutama salak)
secara cuma cuma. Kami juga
berkesempatan mengunjungi
Waduk Mrica yang sangat luas,
dan kami juga mengunjungi
gedung pembangkit listriknya
serta mendapatkan penjelasan
dari pihak Indonesia Power
selaku pengelola.
Kuliah lapang kali ini sangat
menyenangkan kami sehingga
membuat kami ingin kembali lagi.
Kapan lagi bisa survey lapang
sambil membawa pulang salak
manis secara gratis? Sungguh
beruntung jadi anak geografi,
kuliahpun sambil jalan jalan.

A. Miadinar, Elgodwistra, Riza,
Yuniar (Geografi 2006).
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Oleh Doni Lasut
Lokalitbang P2B2 Ciamis, Depkes RI

Ingat semasa kuliah dahulu ketika
ingin membeli peta Topografi ke
DITTOPAD (Direktorat Topografi TNI
AD), peta begitu susah didapatkan
mengenai hal tersebut benak saya
berpikir kenapa peta itu sangat
penting bagi ketahanan suatu ne
gara.

Setelah membaca buku mengikuti
perkembangan lewat media masa
hanya sebagian kecil kita mema
hami. Terlebih lagi salah satu Dosen
kami yang lumayan energik dan vi
sionaris mengeluarkan statement
era sekarang adalah era informasi,
siapa yang menguasai adalah yang
menguasai informasi, terlebih infor
masi sifatnya borderless (tidak
memiliki batas).
Terakhir saya menyimak acara
MetroTV tentang OPSUS (Operasi
Khusus) tepatnya tanggal 13 Febru
ari 2009, dengan narasumber
Pungut Soeharto kalau tidak salah.
Makin membuka jendela informasi
tersebut, betapa peta itu barang
yang memang sangat berharga apa
bila audience memiliki berbagai ke
pentingan.

Bagi intel peta sangat berpengaruh
bagi strategi medan, bagi ekonom
peta itu menggambarkan berapa
besar pangsa pasar, bagi politikus
berapa besar partisipan yang ada di
suatu wilayah, bagi ahli sosial bagai
manakah distribusi ras, umur dan
jenis kelamin pada suatu wilayah,
bagi ahli budaya dimanakah distri
busi peninggalan yang masih utuh
dan acara acara adat masih di lang
sungkan yang ternyata sekarang
menjadi komoditas unggulan pari
wisata yang unik dan menjadi baju
kita berkenalan dengan dunia luar.
Itu sedikit pemikiran dalam kaca
mata praktis sebagai seorang

geograf yang tentunya belum bisa
mendeskripsikan secara keseluru
han tentang makna dari peta itu
sendiri.

Banyak bendera LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) yang beredar
di lapangan, yang tentunya mem
bawamisi dari masing masing fun
der (donator). Sekilas peta yang
akan kita keluarkan sederhana akan
tetapi dari sisi lain memiliki makna
khusus seperti halnya bendera
bendera resmi lewat lembaga Dunia
PBB misalnya lebih banyak loan
(pinjaman luar negeri) yang digelon
torkan itu tidak memiliki makna
yang signifikan bagi bangsa kita
sendiri. Karena kita belum siap men
yelesaikan permasalahan fundamen
tal bangsa yang kian terpuruk dalam
badai krisis ekonomi ini. Dibalik loan
yang digelontorkan tersebut tern
yata kita wajib memakai konsultan
seperti yang ditunjuk oleh mereka,
yang ternyata setelah dikalkulasi
lebih menguntungkan si konsultan
ketimbang hasil yang dicapai untuk
bangsa ini. Terakhir dalam beberapa
pertemuan ada bocoran bahwa DKI
Jakarta sudah ada data dalam ben
tuk KK sampai Individu ironisnya
bukan di Instansi pemerintah tetapi
tepatnya milik salah satu institusi
Amerika yang ada di sebelah kantor
kita sendiri, hal ini karena ke
cerobohan lobby petinggi yang su
dah menjual diri untuk kepentingan
pribadi, beruntung sekarang instansi
tersebut dipermasalahkan dan di
minta untuk ditutup oleh salah satu
Departemen tersebut.

Janganlah jadi murahan dengan
data kita, karena bangsa yang besar
ini adalah pasar bagi dunia di era
kapitalisme ini. Maka apabila
kekuatan ekonomi regional bangsa

yang sudah dikuasai oleh bangsa
lain, maka dengan ketidaksiapan
tersebut kita hanya akan menjadi
penonton dan menjadi obyek target
konsumerisme global. Masa transisi
ini harus segera diisi dengan baik
dan benar maka saatnya generasi
muda lain khususnya geograf
mengisi lewat bangku bangku yang
telah menunggu dengan wawasan
nasionalisme dan berbangsa yang
lebih bermartabat. Kita memerlukan
konsistensi setelah sekat reformasi
dijalankan saatnya generasi muda
mengisi dan menerima tantangan
tersebut dengan segala kemampuan
yang kita miliki. Belum terlambat
kalau kita menyimak pakar ekonomi
UI Faisal Basri di TV One beberapa
waktu lalu, karena ternyata ekonomi
captive yang dijalankan oleh Negara
Adikuasa ini sebenarnya bumerang.
Walhasil ternyata antara aset
dengan uang yang beredar di
pasaran Amerika sendiri memiliki
permasalahan yang kompleks.
Nyatanya aset yang dihutangkan,
kemudian dipindahkan dan
dihutangkan lagi sampai sekitar 600
Miliar Dolar tidak akan bisa dibayar
oleh negara adikuasa ini. Lebih
menggembirakan lagi negara
indonesia belum separah kondisi
tersebut karena nyata nyata krisis
global kemarin imbasnya sudah bisa
diitersepsi oleh sebagian kalangan
besar di negeri ini.

Intinya sangat boleh dan bisa sekali
kita di era TPM (Total Product
Managements) mengeluarkan
berbagai produk peta tetapi lebih
difilter dan dinilai benar untuk siapa
informasi yang akan kita hasilkan
tersebut
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Oleh: Kamarudin, MSi

LATAR BELAKANG

Penggunaan sumberdaya tanah

secara berlebihan dapat

mempengaruhi kuantitas dan

kualitas sumberdaya air, dan

bahkan merusak kemampuan

ekosistem dalam memelihara

keseimbangannya (Kozlowzki,

1997 : 163). Tanah dan air

merupakan unsur dari sistem

ekologi, sedangkan manusia

dengan segala aktivitasnya

merupakan unsur dari sistem

sosial (Soerjani, 1984, dalam

Hadi, 2000). Oleh karena itu

unsur ekologi (ekosistem) dan

unsur sosial harus dapat

diselaraskan untuk menunjang

pembangunan yang berwawasan

lingkungan. Penggunaan tanah

yang berlebihan terutama di

wilayah perkotaan, sudah

ditandai dengan timbulnya

permukiman dan kegiatan

lainnya di sempadan sumber

sumber air di muka bumi seperti

sungai (river) dan serta waduk,

danau (lake) serta setu (small

lake). Secara ekologis, sempadan

dan sumberdaya air pada sungai,

danau dan setu merupakan

kawasan setempat yang harus

dilindungi dan dijaga

kelestariannya.

SUMBERDAYA AIR KOTA DEPOK

Berdasarkan Standar Nasional

Indonesia (SNI 19 6728.1 2002),

klasifikasi asal sumberdaya air

(Kabupaten/Kota, SWS, DAS) di

Kota Depok dibedakan atas : (1)

Curah Hujan Tampungan, (2) Air

Permukaan: mata air, sungai,

bendungan, waduk, danau dan

setu. (3) Air Tanah: air tanah

dangkal dan air tanah dalam.

A. Sumberdaya Air Hujan

Letak Kota Depok di antara DKI

Jakarta dan Kabupaten Bogor,

sehingga kondisi iklimnya

memiliki karakteristik antara

kedua wilayah tersebut: Menurut

sistem klasifikasi Koppen,

wilayah DKI Jakarta memiliki

iklim A dengan tipe Am (panas)

dengan suhu 25 – 32 °C, dengan

curah hujan 1500 2500 mm/

tahun. Sedangkan Kabupaten

Bogor mempunyai iklim A

dengan tipe Afa

(panas dingin)

dengan suhu

bulanan

terendah 20°C

dan suhu rata

rata bulanan

tertinggi 30°C

dengan curah

hujan tahunan

2.500 4.500 mm/tahun. Kota

Depok tidak memiliki stasiun

Curah Hujan yang terdata secara

series. Data iklim mengacu pada

stasiun Curah hujan di Cibinong

(6 km selatan Kota Depok) atau

Stasiun Pondok Betung (8 km

arah Utara Jakarta Selatan).

Berdasarkan Stasiun Curah Hujan

Dinas Bina Marga dan Pengairan

UPTD Cibinong (bagian selatan

Kota Depok), kondisi iklim

wilayah studi (berjarak 6 km)

selama periode sepuluh tahun

(1997 – 2006) memiliki ciri

sebagai berikut:

1. Jumlah Hari Hujan

Jumlah hari hujan minimum bu

lanan adalah 3,3 hari dan mak

simum adalah 20 hari/bulan den

gan rata rata jumlah hari hujan 12

13 hari/bulan. Jumlah hari hujan

selama setahun rata rata 160

hari.
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2. Curah Hujan Minimum dan Maksimum

Berdasarkan data iklim (curah hujan)

periode 10 tahunan yaitu dari 1997 2006 di

Depok (Diolah dari Stasiun Curah Hujan

Dinas Bina Marga dan Pengairan UPTD

Cibinong, 2007).

Curah hujan harian rata rata adalah

37,84 mm dan maksimum 51,75 mm.

Curah hujan bulanan minimum 93,42

mm/bulan dan maksimum 345,42 mm/

bulan dengan rata rata curah hujan

bulanan adalah 238,66 mm/bulan.

Curah hujan tahunan minimum 1.121

mm/tahun dan maksimum 4.145 mm/

tahun dengan rata rata adalah 2.864

mm/tahun. Di mana, jumlah hari hujan

maksimum dalam satu tahun adalah

189 hari dan rata rata jumlah hari hujan

dalam satu tahun adalah 160 hari.

Curah hujan terendah pada bulan Juli

September dan tertinggi pada

Desember Februari.

B. Sumberdaya Air Permukaan: Sungai dan

Setu Setu Di Kota Depok

Sumberdaya Air Permukaan: Sungai

Ciliwung Di Kota Depok

Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung bagian

hulunya berada di Gunung Pangrango,

Bogor (3.019 meter dpl) dan bermuara ke

Laut Jawa. Aliran utama sungai Ciliwung di

bagian hulu memiliki ruas pendek

berbentuk “L” mengalir dari arah timur ke

barat, sedangkan ruas yang panjang

mengalir dari selatan ke utara (Laut Jawa).

Panjang sungai Ciliwung secara

keseluruhan mencapai 76 km dengan luas

daerah aliran sungai (DAS) adalah 322 km2.

Sementara, sungai Ciliwung di Kota Depok

melingkupi aliran sepanjang 25 km dan

sempadan 100 meter (luas 413,38 ha atau

4,13 km2).
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Jumlah aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Depok

memiliki 13 sungai/kali (sebarannya lihat) : (1) Kali Cikeas

(berbatasan dengan wilayah Bogor dan Bekasi); (2) Kali Laya

(3) Kali Sugu Tamu; (4)Kali Sunter; (5) Kali Cipinang; (6) Kali

Ciliwung; (7) Kali Pesanggrahan; (8) Kali Baru (9) Kali Krukut;

(10) Kali Grogol; (11) Kali Ciputat (12) Kali Cikumpa; (13) Kali

Angke (bertasan dengan wilayah tangerang).

Kondisi fisik sungai Ciliwung berdasarkan hasil pengamatan di

lapangan diketahui seperti terinci pada Tabel 1.

Tabel 1.Data kondisi fisik sungai Ciliwung Kota Depok

Sumber: hasil pengukuran & analisis LEMPALHI, Juli 2006.

Berdasarkan tujuan konservasi kawasan lindung (Keppres No

32/1990), jarak sempadan sungai Ciliwung yang diambil

sebagai daerah buffer adalah sempadan sejauh 100 meter dari

sisi kanan dan kiri tepian sungai.

Administrasi Kelurahan Panjang Sungai Ciliwung Kota Depok

Secara geografis wilayah sempadan Ciliwung Kota Depok

terletak antara 106o48’30” 106o48’45” Bujur Timur dan

6o20’45” 6o26’50” Lintang Selatan, letaknya membujur dari

selatan ke utara sepanjang 25 km. Secara administratif,

lingkup wilayah studi Ciliwung Kota Depok berada di wilayah

administrasi 10 (sepuluh) kelurahan yang tercakup dalam 4

wilayah Kecamatan (Gambar 4), dengan perincian:

a) Kecamatan Sukmajaya

b) Kecamatan Cimanggis,

c) Kecamatan Beji

d) Kecamatan Pancoran Mas

No
. Rincian Dimensi Fisik Badan Air Ciliwung Dimensi

1 Panjang Ci Liwung di Wilayah Kota Depok 24,00 km
2 Rata Lebar Sungai 20,00 m
3 Luas badan air (Ci Liwung) 48,51 ha
4 Kisaran tinggi tebing sungai 6 –15 m
5 Kedalaman sungai rata-rata normal* 1-2 m
6 Kecepatan rata-rata 0,5 m/detik
6 pH air rata-rata 5,5 - 6
7 Suhu air rata-rata 26 °C
8 Luas Sempadan (100 m) 413,38 ha



Sumberdaya Air

Permukaan: Setu Setu Di

Kota Depok

Kota Depok memiliki 21 situ

tidak termasuk danau di

Kampus UI (berdasarkan

Perda No.12 tahun 2001

tentang RTRW Kota Depok)

yang tersebar di 6

kecamatan dengan

berbagai kondisinya.

Berdasarkan Buku Data

Pokok Pembangunan Kota

Depok (2005) terdapat 28

Setu (termasuk setu setu di

Kampus UI). Terkait

dengan pemanfaatan ruang

sempadan setu, kawasan

sempadan setu (kawasan

lindung setempat)

merupakan kawasan yang

harus dilindungi agar

terjaga fungsi dan

kelestariannya karena

merupakan salah satu

sumber air permukaan di

Kota Depok.

Selama 5 6 tahun yaitu

periode tahun 1999/2000

2006/2007, kondisi setu

setu di Kota Depok

mengalami perubahan baik

luasan (air dan tanah

sempadan), debit dan

fungsinya. Pada tahun 2000

2006, tercatat beberapa

setu yang mengalami

perubahan luasanya seperti

terinci pada Tabel 2 dan

sebaran pada Peta.
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Tabel 2. Data Kondisi Sumberdaya Air dan Pemanfaatan Setu Setu Di Kota Depok,

2000 2006

No
Nama Situ
(Kelurahan,
Kecamatan)

Luas (Ha)
Kondisi dan Pemanfaatan Tahun

2006 (Sep Nop)Semula
(1999/2000)

Sekarang
(2006/2007)

1 Bojongsari/
Sawangan
(Sawangan,
Sawangan)

28,50 28,25 Umumnya kualitas air baik.

Debit perairan relatif stabil 10 30
liter/detik (pada musim kemarau
tidak kering).

Kedalaman rata rata 1 2 meter.

Sumber air: Memiliki mata air dan
aliran permukaan.

Perairan: pemanfaatan perikanan
(keramba)

Sempadan: pertanian dan cottage

Pengelolaan: Pokja Setu ada 2.

Pendampingan LEMPALHI

2 Asih Pulo
(Rangkapan
Jaya, Pancoran
Mas)

1,9 2,00 Umumnya kualitas air baik.

Debit perairan relatif stabil 0 10
liter/detik (setu kering pada musim
kemarau yang panjang contoh
tahun 2005/2006).

Kedalaman rata rata 1 2 meter.

Sumber air: Memiliki mata air dan
aliran permukaan.

Perairan: pemanfaatan perikanan
(keramba)

Sempadan: pertanian dan cottage

Pengelolaan: Pokja Setu &
LEMPALHI

3 Citayam (Bojong
Pd. Terong,
Pancoran Mas)

8,25 6,50 Umumnya kualitas air kurang baik
(BOD, COD) dari permukiman dan
pasar.

Debit perairan relatif stabil 10 30
liter/detik (pada musim kemarau
tidak kering).

Kedalaman rata rata 1 2 meter.

Sumber air: Memiliki mata air dan
aliran permukaan.

Perairan: pemanfaatan perikanan
keramba 50% dan Wsiata air

Sempadan: pertanian dan
permukiman (sqatter).

Pengelolaan: Pokja Setu &
LEMPALHI

4 Rawa Besar
(Depok Jaya,
Pancoran Mas)

18,00 17,00 Umumnya kualitas air kurang baik
(BOD, COD, H2S) dari permukiman
teratur dan tidak teratur (squatter)
dan pasar Dewisartika.

Debit perairan relatif stabil (pada
musim kemarau tidak kering).

Kedalaman 1 2 meter.

Sumber air: Memiliki mata air dan
aliran permukaan.

Perairan: pemanfaatan perikanan
keramba 50% dan wisata air.

Sempadan: permukiman (sqatter).

Pengelolaan: Pokja Setu

Pendampingan LEMPALHI

No Nama Situ (Kelurahan,
Kecamatan)

Luas (Ha)
Kondisi dan Pemanfaatan Tahun 2006 (Sep Nop)Semula

(1999/2000)
Sekarang

(2006/2007)
Setu UI (ada 6 setu):

1) Setu UI – 1 Beji (Situ
Kenanga)

4,50 3,70 Pada umumnya kondisi relatif baik, cukup terawat.

Kedalaman 1 2 meter.

Sumber air: mata air purba, aliran permukaan dan saluran cabang timur
(danau UI masjid).

Telah ada saluran penyaring sampah untuk pengelolaan sampah.

Perairan dan sempadan dimanfaatkan untuk konservasi dan rekreasi.

2) Setu UI – 2 (Situ Agathis) 4,50 1,40

3) Setu UI – 3 (Situ Mahoni) 4,00 6,20

4) Setu UI – 4 (Situ Puspa) 4,50 1,50

5) Setu UI – 5 (Situ Ulin),
masuk wilayah DKI

Jakarta)

5,30 5,30

6) UI – 6 (Situ Salam, masuk
wilayah DKI Jakarta)

4,60 4,60

6 Cilodong (Kali Baru,
Sukmajaya)

10,00 9,50 Umumnya kualitas air baik.

Debit perairan relatif stabil 0 5 liter/detik (setu kering tiap pada musim
kemarau).

Kedalaman rata rata 1,20 meter.

Sumber air: aliran permukaan.

Perairan: ditumbuhi tanaman teratai (40%).

Sempadan: pertanian dan permukiman

Pengelolaan: Pokja Setu.
7 Bahar/ Sidomukti

(Sukamaju/SidaMukti,
Sukamaju)

2,00 1,25 Debit perairan relatif stabil 0 5 liter/detik (setu kering tiap pada musim
kemarau).

Kualitas air kurang baik.

Perairan: ditumbuhi gulma air cukup banyak terutama kangkung.

Sumber air : mata air.

Keramba apung (sedikit).
8 Baru/ Kemang

(Studio Alam TVRI– RRI
Sukmajaya, Sukmajaya)

7,50 7,50 Debit relatif stabail (tidak pernah kering).

Kualitas air baik dan kondisi fisik agak jernih.

Perairan: untuk pemancingan.

Sempadan pertanian tanaman keras.

Dikelola oleh pokja.
9 Pedongkelan (Tugu,

Cimanggis)
8,70 6,25 Kondisi baik, air jernih.

Dinding sebelah barat dibeton, sekaligus sebagai jalan.

Keramba apung di bagian utara, eceng gondok di sisi selatan cukup banyak.

Pintu air di di barat laut; di sebelah timur terdapat industri (National Gobel).
10 Gede

(Perumahan IPTN
Harjamukti, Cimanggis)

1,00 1,00 Milik pribadi dengan kondisi baik.

Air jernih.

Tidak pernah kering.
11 Tipar/ Cicadas (Mekarsari,

Cicadas)
11,50 11,50 Debit air air relatif stabil (menyusut pada musim kering).

Kondisi baik hinga kurang baik.

Perairan: Eceng gondok di bagian timur selatan sedang dibersihkan.

Pemanfaatan Sempadan: Di bagian selatan terdapat industri (Eveready dan
Tranka kabel).

12 Gadog (Cisalak Pasar
Cimanggis)

1,30 1,30 Debit air air tidak stabil (kering pada musim kemarau).

Perairan: Kondisi jelek (tertutup hampir 100% oleh eceng gondok).

Sedang dibangun dinding tembok bagian timur.

Sempadan: di bagian utara berdiri restoran.

Di sekitarnya terdapat perumahan dan kebun serta RPH.
13 Rawa Kalong (Curug,

Cimanggis)
11,00 8,25 Kondisi perairan tidak stabil.

Kondisi baik hinga kurang baik, keruh.

Dimanfaatkan sebagian besar untuk keramba jaring apung.

Sedang dibangun dinding tembok di bagian selatan.

Sempadan: Industri kimia di sisi barat utara dan selatan dan permukiman,
terdapat TPS (sampah) di sebelah timur.

5
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No
Nama Situ
(Kelurahan,
Kecamatan)

Luas (Ha)

Semula
(1999/2000)

Sekarang
(2006/2007)

13 Rawa Kalong
(Curug, Cimanggis)

11,00 8,25 Kondisi perairan tidak stabil.

Kondisi baik hinga kurang baik, keruh.

Dimanfaatkan sebagian besar untuk keramba jaring apung

Sedang dibangun dinding tembok di bagian selatan

Sempadan: Industri kimia di sisi barat utara dan selatan dan permukiman,
terdapat TPS (sampah) di sebelah timur.

14 Jatijajar (Jatijajar,
Cimanggis)

10,00 6,50 Debit air relatif stabil.

Kualitas air baik hingga sedang.

Sempadan: dinding outlet sudah diturap,

Perairan: tempat pemancingan.

Dimanfaatkan untuk keramba terapung 40%

15 Cilangkap
(Cilangkap,
Cimanggis)

6,00 6,00 Kondisi baik, tebing sebelah utara sudah ditembok.

Air bening tidak ada sampah.

Di sekelilingnya terdapat pemukiman dan kebun penduduk

16 Jemblung Baru
(Harjamukti,
Cimanggis)

8,00 7,20 Kondisi baik.

Air jernih.

Di bagian barat dan tenggara kering.

Di sebelah barat berdiri rumah makan, POM bensin.

Tempat rekreasi (speed boat, perahu) pada waktu air penuh.

17 Pengasinan (Pasir
Putih, Sawangan)

5,00 6,00 Umumnya kualitas air baik.

Debit perairan relatif stabil 10 30 liter/detik (pada musim kemarau tidak kering).

Kedalaman rata rata 2 3 meter.

Sumber air: Memiliki mata air dan aliran permukaan.

Perairan: wisata air.

Sempadan: pertanian kembang/tanaman hias dan rumah makan.

Pengelolaan: Pokja Setu.

Pendampingan LEMPALHI

Kondisi dan Pemanfaatan Tahun 2006 (Sep Nop)

18 Pasir Putih (Pasir
Putih, Sawangan)

8,00 0,00 Kering dan tertutup tanaman liar/rumput dan semak.

Potensi luasan 5 ha.

19 Rawa Jati (Krukut,
Limo)

9,00 0,00 Sudah tidak ada/tertutup.

Sudah dibangun permukiman, sekolah, musholla.

Ada pipa gas alam melintas di lokasi bekas situ.

20 Pitara (Pancoran
Mas, Pancoran Mas)

0,60 0,40 Umumnya kualitas air baik hingga sedang.

Debit perairan relatif stabil 0 10 liter/detik (setu kering pada musim kemarau
yang panjang contoh tahun 2005/2006).

Kedalaman rata rata 1 1,5 meter.

Sumber air: Memiliki mata air.

Perairan: pemancingan.

Sempadan: permukiman penduduk.

Pengelolaan: Pokja Setu & LEMPALHI

21 Pangarengan
(Cisalak, Sukmajaya)

8,70 6,25 Kondisi baik, sebelah barat sudah diturap.

Terbelah oleh jalan baru (Jl. Juanda).

Di sebelah selatan jalan Juanda hampir semua tertutup oleh gulma tertama
kangkung.

Di sebelah utara Jl. Juanda agak bersih, air jernih, terdapat sedikit tambak ikan
dan terdapat pintu air.

22 Patinggi (Area Golf
Emeralda
Tapos, Cimanggis)

6,40 6,4 Debit berpluktuaif 0 20 lt/detik.

Kualitas air baik.

Dikelola oleh PT. Karabha Digdaya, pemrakarsa Emeralda Golf dan Permukiman.

Pemanfaatan Setu: untuk pemancingan oleh masyarakat.

Oleh Meralda: untuk landscape dan danau penghalang untuk padang golf.
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Gambar 3. Sebaran
Sumberdaya air permukaan
sungai dan setu setu di Kota
Depok, 2004/2005.

C. Sumberdaya Air Tanah:

Air Tanah Dalam

Berdasarkan tinjauan aspek

hidrogeologis potensi air

tanah dalam (> 100 m) di

Kota Depok sekitar 2 10 lt/

detik (Bappeda Kota Depok,

2000). Secara geografis,

sebaran potensi air tanah

dalam dapat dibagi dua

wilayah: 2 5 liter/detik

terdapat di wilayah Depok

bagian barat, sedangkan

pada wilayah timur memiliki

potensi air tanah 5 10 liter/

detik.
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Raldi Hendro Koestoer , G’77 
Cerita Sahabatku: Adril S. Djaafara 
Rekans,
Tdk berani sy scara pribadi menyatakan 'selamat tinggal sahabatku', krn sy mrasa Adi (panggilan rmh nya bang 
Adril) msh disktr kita. Terlepas dari itu, sy sbagai slh satu rekan dkt nya, ingin share crita kenangan slama 
bersklh bersamanya di Salemba 4 (belakang mesjid A Rahman). 
Bermula sjk kami bersm ditrima di FIPIA (nama aselinya FMIPA), saat itu klompk kami merupkn 'under-dog' 
yg ketrima scara untung2an di UI, ha3x, rekan lainnya spt Seno & Jawoto. Namun diatr kt yg 'under-dev' ini 
hanya bang Adril yg smngt bersklh... nyaris jarang mbolos, pd thn2 pertama di jur. Smntr kami, mlh rada' 
ogah2n, pslnya terbyng utk mnghbskn min 6 thn bersklh, baru bs dapat ijazah 'Drs'; maaf kami bkn sistem SKS, 
jd sistem lama yg hrs ambil 'Sarmud' dulu, baru plus 2 thn (kalo bruntung) bs slesai sarjana penuh 
(=Doktorandus) . 
Ide obrolannya sll memunculkan gelak & tawa. Di suatu saat, kami menghadapi ujian (mungkin fisika), kami 
nginap utk bljr brsm di rmh nya (di Pulo Mas, rmh ortu di Tanjung Priok)-berkumpulah para followers (Sahri, 
Jawoto, Mbot, Cucuk dll.) disana. Krn guyup, mk muncul suatu ide dari bang Adi utk mnggunakan metoda be-
lajar dg 'style'nya, yaitu: kita diberikan wkt mbaca & bljr brsm sktr 2jam, stlh itu smua buku (fisika) dikumpul-
kan, ditutup & tdk blh disentuh kembali oleh kita. Beliau bilang: 'utk mengetes kpandaian msg2 bsk, mk kita 
diajak (HARUS) main KARTU GAPLE hingga pagi!' (wuaaaah bg para followers yg berasal dr luar Jkt, agak 
shocky biky bo').  
Bsk pg nya brngkt bersm ke kampus (dg mata merah tentunya & nguantuk beratz), terpaxalah ngikuti ujian dg 
kondisi fly....away! Heran nya bang Adril brhsl mncapai nilai di atas 8! yg lain...pudar & KO! ha3x 
Pd mt pljrn praktek Ilmu Ukur Tanah, beliau berpredikat 'Jendral', krn taktis nya mengambil sudut2 tembak/ 
titik pengikat utk dipetakan. Area study kami adlh di Cibogo. Nah kalo Asdos (saat itu, kang Asep Karsidi/ 
Deputi di Menko Kesra tea!)... mleng(?) mk teodolit berpindah arah 'incaran' ke...tempat pemandian... ha3x; 
bang Adi pandai mem'promo' hsl 'karya'nya ini, shg kita eager utk ingin mliat 'incaran' tsb, tetapi gambar yg 
tampak adalah... terbalik! ha3x. 
Pkknya ide bang Adi ini sll orisinil, cerdas & jenaka! 
Namun 2 bln trakhir ini, beliau tampak serius. Di pertengahan bln April (swkt NUS/ Prof Victor Savage first 
visit), dimn sy mmiliki bbrp koresponden dg Victor & sy sisipkan ke putra bang Adi (Bimandra or Andra, kls 3 
smu 8)) yg tertarik bljr ke NUS, mk bang Adi & Andra (putra ke2) kmdn dtg ke rmh sy utk konsultasi ttg ke 
NUS. Saat itu Andra sdh ditrima di NUS (bea-siswa) dg jur Teknik Lingkgn tp krn tdk dftr ulang, mk Andra 
bingung & utk spy tetap dpt ditrima (keep acceptance till next year) Andra hrs dpt posisi ketrima di reputable 
univ di Indon th ini. Sy mndorong Andra di IPB (Jur Math/Stats) yg sdh psti ketrima (via selexi raportnya). 
Bang Adi s4 menitip putra nya pd sy utk slnjtnya. Semoga putra ke2 bang Adi ini bs sy bimbing hingga kelak 
berhasil, amin!  
Itulah skdar crita cerdas, jenaka & serius dari bang Adril swkt berkumpul bersama. Bila ada hutang piutang & 
segala yg tersisa pd rekans dkm kaitan dg bang Adril, silahkan menghub sy. 
Wass

Awe, G’91
Pak Adril selamat jalan. Tiada kata kenangan tak terucapkan, Buat saya anda adalah panutan dengan keseder
hanaan sikap yang tulus terhadap orang yang lebih muda, santai, dan sangat ingin melihat komunitas ini maju

dan terus maju.

Pak Adril adalah salah satu pendorong yang sangat intens untuk menyakinkan saya dan tim Forkom untuk
menerbitkan Majalah Geospasial sebagai media komunikasi bagi Komunitas Geogafi dengan masyarakat luas.

Pertama kali ketemu beliau adalah di Acara Reuni Geografi Tahun 2000 di Jurusan Geografi Gedung lama
(Gabung Dengan Biologi), kemudian berturut turut seringkali ngobrool di DPP DKI bersama Pak Abu dan Pak
Sugeng. PSEG beliau pun sempat hadir, serta memberikan materi saat acara penerimaan mahasiswa baru di

Depok, serta diskusi santai di Depok dalam acara Nagriun Alumni Geo, serta masih sempat bersama2 betamu
ke rumah Pak Raldy di Cempaka Putih.

Puncak acara adalah Pak Adril berhasil menghadirkan alumni tahun 2003 di Halim sehingga banyak komunikasi
terus berlanjut.

Pak Adril Selamat Jalan… Semoga kami bisa terus menjaga silaturahmi komunitas Geografi ini sepanjang
masa…

ANDI AMRAN, G’97
Tentang Pak Djaafara (demikian saya memanggil beliau) Rahimahullah, saya juga punya kesan 
tersendiri yg lumayan mndalam ttg beliau meski cuma jumpa (ngobrol2) sedikit kali (tidak ban-
yak). pertama kali di kantornya di Halim PK waktu lagi cari info ttg foto udara bwt skripsi. baru 
pertama kali kenal langsung diledek abis2an sm beliau & pak Mayor Halim, "udah mahasiswa kok 
msh diantarin". waktu itu ane emang datang bareng kakaknya ibu (bu de) sebagai penunjuk 

jalan... . maklum orang pinggir jakarta yg ga tau jalan. udah gitu beliau nyindir lagi, 
"emangnya kamu bisa pake foto udara? sy tau kok gimana materi kuliah FU di jurusan" (maaf 
kalo nyinggung lain pihak). pulang dari sana sempat membatin: 

 "kena dah gw sama alumni"  

pertemuan lainnya di anjungan TNI-AU di Indo Defence Show 2004 di kemayoran. mungkin wkt 
itu dia sdh gak ingat sy lg. tapi gak nyangka, pas sy sapa beliau dan ksh tahu siapa saya, terjadi-
lah obrolan akrab antara sy & beliau. dia benar2 welcome sy wkt itu. (malah beliau pake bhs "lu-
gw") despite he was a lieutenant colonel at the time! ini yg bikin sy terkesan kpd beliau & jg be-
berapa alumni geog UI lainnya yg go military. biar militer tp gaya ngobrol & ngocol ala kampus-
nya msh ada. 
pertemuan terakhir mungkin pas di kampus waktu ada dialog dgn alumni (pak Nuzul & pak 
Raldi). wktu itu ane dah alumni jg sih. alhamdulillah dia msh ingat saya wkt itu. gak nyangka ru-
panya itu terakhir kali sy ngobrol dgn beliau. kaget betul wkt liat di Metro ada nama pak Djaafara 
di salah satu nama2 penumpang Cassa yg nahas itu. sm skali tdk mengira beliau harus berpulang 
demikian cepat, padahal sy msh ingin jumpa bliau.  
untuk mengenang pak Djaafara & pak Supriyadi, saya usul pihak departemen mengabadikan 
nama beliau2 pada Lab IFU (kalo msh ada) sebagaimana yg dilakukan pada tokoh IMS 
dan ?????? (saya lupa, tp diabadikan di perpus dept). atau mungkin ada bentuk penghargaan yg 
lain? 

Selamat Jalan Kolonel.  
Juga Selamat Jalan Pak Supriyadi. 
Insya Allah Anda Diterima di Sisi-Nya. 
Kepada Keluarga Yang Ditinggalkan, Semoga Diberi Ketabahan dan Kesuksesan di Masa Depan. 
Kepada Rekan-rekan Muda di Departemen, Mari Kita Jadikan Beliau2 ini Teladan. 
Kita Contoh Apa Yang Telah Mereka Lakukan. 

Wassalam
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PRIADARMA G‘ 93 
Saya pertama kali bertemu Beliau saat saya msh bekerja di Exsamap Asia.  pihak INTERMAP (Holding Company PT Ex-
samap) sedang mendatangkan pesawat dari kanada  yg digunakan dalam pengambilan data IFSAR (Interferometric Syn-
thetic Aperture Radar) yang diparkir di hanggar  Halim PK utk dipamerkan kpd publik di Indonesia. 

dalam pertemuan itu Almarhum meminta saya utk lebih banyak membantu "membangun" Departemen Geografi UI. 
 pesan itulah yang selalu saya ingat sampai detik ini 

SELAMAT JALAN PAK KOLONEL...

CHOTIB, G’85

Pertama kali saya kenal bang Adril pd waktu rapat pembentukan pengurus forkom geo thn 2002. Ke

mudian kami sempat satu tenda di bulan september 2003 pd waktu pseg. Di dalam tenda seingat saya

alumni yang ada di situ adalah bang adril, pak agung sambodo, pak budi, dan pak abusudja. Yg lainnya sein

gat sy ada dosen2 geo spt pipin, awe dan juga jawir. Spt yg pak raldi katakan, Bang adril seringkali melon

tarkan joke2 yang cerdas dan spontan, terlebih lagi dengan kehadiran pak agung sambodo. Pak budi dan

pak abusudja yang selama ini terkesan serius juga terbawa suasana segar ketika itu. Bang adril juga sempat

turun tangan menangani sedikit insiden pada malam hari setelah acara puncak PSEG. Pertemuan2 lainnya

ketika ada moment2 penting di geo, termasuk buka puasa bersama. Bahkan sy sempat diajak rapat buletin,

walaupun bukan anggota redaksi.

Dlm beberapa minggu terakhir ini, keluarga besar geo ui kehilangan beberapa anggota utk selama

lamanya.

Mungkinkah keluarga besar geo ui melakukan tahlilan bersama utk mendoakan mereka yg telah mendahu

lui kita, di kampus geo UI?

Salam

HARIO, G’2001

Innalillahi wa Inna lillahi rojiun.

Saya turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Adril Djaafara (geo 77), Bapak. Supriadi (geo 78), serta

seluruh awak dan penumpang pesawat CASA 212 yang mengalami musibah di Gn. Salak.

Khusus mengenai Pak Adril saya mengenalnya secara pribadi, mungkin almarhum semasa hidupnya pernah

ingat dengan saya. Kami sama2 berada di Buletin Geospasial. Beliau adalah Pemimpin Redaksi Geospasial.

Sedangkan saya adalah Wakil Redaktur Pelaksana Geospasial. Jadi secara struktural saya adalah bawahan

beliau.

Sekali lagi atas nama Buletin Geospasial dan pribadi saya mengungkapkan Bela Sungkawa yang mendalam

atas meninggalnya Bapak Adril Djaafara serta seluruh awak dan penumpang pesawat CASA 212.

Hormat saya

Hario W

G 0113 UI

Waredpel Buletin Geospasial
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Oleh Chotib

Saat ini kita sudah memasuki awal tahun

2009, yang berarti musim hujan sedang berada di

siklus puncak. Saat ini intensitas curah hujan sudah

berada pada kuantitas maksimal, terutama di dae

rah selatan Jakarta. Paling tidak satu atau dua hari

dalam seminggu hujan terus menerus tiada henti

mengguyur Kota Depok atau Bogor. Jika musim

hujan tiba, apalagi di daerah selatan Jakarta, maka

warga Jakarta sudah mesti bersiap siap

menghadapi banjir.

Masih ingat dalam ingatan kita, musim

banjir yang melanda Jakarta di awal Pebruari tahun

2007 membuat semua orang terperangah, tidak

terkecuali orang nomor satu di Indonesia dan orang

nomor satu di Jakarta sekalipun. Hampir 70 persen

dataran kota Jakarta terendam air dan menengge

lamkan hampir semua kecamatan yang ada di pro

vinsi ini. Banyak orang berpendapat kalau banjir

tahun ini merupakan banjir terbesar sepanjang seja

rah, bahkan lebih besar daripada banjir tahun 2002

maupun 1996.

Padahal sekitar dua minggu pertama satu

bulan sebelumnya sebagian penduduk Jakarta

berteriak kekurangan air akibat kekeringan yang

berkepanjangan. Ketika itu hujan tak kunjung tiba,

padahal bulan Januari secara umum sudah meru

pakan musim penghujan.

Itulah Jakarta akhir akhir ini dan mungkin

juga di masa masa yang akan datang. Dari waktu ke

waktu warga Jakarta mengalami kekeringan dan

kekurangan air di kala musim kemarau, dan

mengalami kebanjiran di kala musim hujan.

Diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang jika

pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang

tidak terkendali dibiarkan terus seperti sekarang ini,

Jakarta praktis tidak memiliki cadangan air tanah

yang memadai. Sementara ketika musim hujan tiba,

wilayah banjir akan makin meluas lagi. Wilayah

wilayah sekitar Jakarta seperti Bekasi, Tangerang

dan Depok juga diperkirakan akan mengalami hal

yang sama.

Pada dasarnya banjir disebabkan oleh dua

faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia.

Secara alamiah, Jakarta memiliki letak yang

menguntungkan sekaligus merugikan.

Menguntungkan karena letaknya yang berada di

tepi pantai memungkinkan Jakarta cepat tumbuh

karena aksesibilitas merupakan faktor yang sangat

penting dalam perkembangan kota. Merugikan

karena dataran pantai pada umumnya merupakan

dataran banjir sebagai tempat mengalirnya sungai

sungai dari hulu. Dengan kata lain, Jakarta tidak

pernah lepas dari fenomena banjir dengan 13 sungai

besar dan kecil mengalir di kota ini. Namun

sepanjang banjir itu terjadi secara alamiah, maka

kerugian yang ditimbulkannya tidak terlalu besar.

Kerugian menjadi jauh lebih besar ketika

faktor manusia mendominasi peranannya. Seperti

kita saksikan di hari hari terakhir ini, banjir tidak

hanya melanda wilayah wilayah yang dikenal

sebabai langganan banjir yang umumnya dihuni

oleh warga kelas menengah ke bawah. Banjir juga

melanda daerah daerah yang selama ini dikenal

sebagai daerah bebas banjir dan mengenai berbagai

lapisan penduduk termasuk permukiman elit

sekalipun. Bahkan kantor kantor fasilitas publik pun

tidak luput dari bencana ini.

Bappenas, ketika terjadi banjir besar tahun

2007, memperkirakan kerugian akibat banjir ini lebih

dari 4,1 trilyun rupiah. Belum lagi kerugian non

finansial lainnya akibat terputusnya hubungan

transportasi dan komunikasi, termasuk juga

transaksi perbankan. Tidak sedikit di antara korban

banjir dilaporkan mengalami gangguan mental

(depresi, stress, dan sebagainya).
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Peran faktor manusia dalam

memperluas wilayah banjir ini

antara lain melalui pelanggaran

terhadap Rencana Umum Tata

Ruang (RUTR), konversi lahan

secara besar besaran yang

mengakibatkan penurunan

wilayah resapan air secara

signifikan. Walhi memperkirakan

persentase resapan air oleh

tanah dari periode ke periode

makin berkurang, dari 27 persen

pada periode 1965 1985 menjadi

26 persen pada periode 1985

2000; dan terus berkurang lagi

menjadi 13 persen untuk periode

2000 2010.

Faktor lain yang tidak kalah

pentingnya dalam menyebabkan

banjir besar adalah faktor

kontekstual/spasial. Secara

kontekstual/spasial Jakarta

terletak di daerah hilir yang

”nasibnya” sangat ditentukan

oleh daerah daerah di hulunya.

Alih fungsi lahan di daerah

daerah yang seharusnya

dikonservasi menjadi pusat

kegiatan bisnis dan kegiatan

lainnya mengakibatkan

penurunan resapan air ke tanah

dan mempercepat aliran air ke

sungai. Diperkirakan dalam

sepuluh tahun terakhir (1996

2006), luas daerah terbangun di

daerah puncak meningkat dua

kali lipat.

Implikasi dari adanya faktor

kontekstual/spasial ini adalah

bahwa penanganan banjir

bukanlah urusan Pemda DKI

semata. Banjir harus ditangani

secara bersama sama oleh

berbagai pihak tidak terkecuali

pemda pemda lain di wilayah

Bodetabek dalam satu kesatuan

koordinasi. Pembangunan banjir

kanal misalnya, baik kanal timur

maupun barat, oleh Pemda DKI

tidak berarti otomatis

membebaskan Jakarta dari

bencana banjir. Banjir kanal

hanya berfungsi memperkecil

luasan daerah banjir, mengingat

dampak kerusakan ekologis

ruang Jakarta sudah demikian

parahnya.

Megapolitan atau Konurbasi?

Belakangan ini istilah

megapolitan sering muncul di

berbagai bahasan dalam

penanganan masalah perkotaan,

termasuk juga masalah banjir.

Megapolitan berasal dari kata

”megalopolis” dari bahasa

Yunani yang artinya ”very large

city”. United Nations juga

memperkenalkan istilah

“megacities” untuk kota kota

dengan jumlah penduduk 8 juta

orang atau lebih yang

merupakan suatu bentuk

aglomerasi dari beberapa kota

yang saling berdekatan.

Megapolitan merupakan suatu

konsep yang menerapkan peren

canaan beberapa wilayah perko

taan secara bersama sama dalam

suatu kawasan aglomerasi per

kotaan. Dengan kata lain, inti

dari konsep ini adalah adanya

kerjasama regional pada suatu

wilayah aglomerasi perkotaan.

Pada sisi lain, konsep megapoli

tan muncul untuk mencegah ter

jadinya suatu gejala konurbasi,

yaitu munculnya kota kota besar

yang saling bedekatan dengan

tidak terkendali. Hal ini muncul

karena masing masing pengelola

kota melakukan perencanannya

sendiri sendiri. Dampak dari

gejala konurbasi adalah

kerusakan ekologis yang salah

satunya adalah banjir bandang

seperti di wilayah metropolitan

Jabodetabek ini. Sekarang

tinggal pilih: megapolitan,

konurbasi atau banjir terus?

Volume 7 / No. 1 / April 2009 Volume 7 / No. 1 / April 2009 

Disadari atau tidak belakangan ini kita sudah

terbiasa dengan data geospasial dan teknologi yang

mengusungnya. Hal ini bisa kita jumpai produk

akhirnya di layar kaca, internet ataupun media

massa lainnya seperti koran dan majalah. Sebagai

contoh kejadian tsunami Aceh di akhir tahun 2004

lalu. Jelang beberapa saat setelah kejadian, berita di

TV dengan jelas menampilkan wilayah wilayah kota

Banda Aceh dan wilayah bagian pantai Barat

provinsi NAD yang porak poranda diterjang tsunami

melalui citra satelit Ikonos.

Di tahun 2004 dan 2009, data geospasial juga

dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu oleh KPU

(Komisi Pemilihan Umum). Hasil pemilu presiden

ditampilkan online near realtimemeggunakan peta

berbasis web melalui situs resminya di http://

webgis.kpu.go.id. Teknologi ini dikenal dengan

sebutanwebmapping atauwebgis.

Pemanfaatan data geospasial tidak berhenti hanya

untuk contoh di atas. Hampir semua bidang bisa

dimudahkan dengan memanfaatkan data dan

teknologi ini termasuk juga untuk menunjang

pelaksanaan otonomi daerah. Perencanaan tata

ruang, mencari ketersediaan lahan dan potensi

sumberdaya alam serta arahan pengelolaannya

akan lebih cepat, tepat dan akurat jika

memanfaatkan data dan teknologi ini.

Tren saat ini dan ke depan, geospasial merupakan

solusi. Ketersediaan data geospasial dari hari kehari

akan meningkat pesat. Ini pertanda baik, semakin

banyak data geospasial dimiliki berarti semakin

banyak pula hal yang bisa dekerjakan. Jadi

seyogyanya barangsiapa yang menguasai hal ini dia

lah yang akan mempunyai kesempatan untuk

menjadi yang terdepan.

Oleh: Laju Gandharum*

Sebelum
Citra SPOT5, 
 8 Des 2004 

Sesudah
Citra SPOT5,  
29 Des 2004 

Citra Satelit SPOT Sebelum dan sesudah kejadian tsunami di salah satu bagian pantai barat Prov. NAD.
Pada Citra Sesudah: warna merah muda keunguan menggambarkan wilayah yang terkena dampak tsunami.

Sumber citra : LAPAN.



Selanjutnya sebuah

pertanyaanpun muncul, sudah

puaskah dengan dengan

memiliki banyak data? Tentunya

BELUM. Ada satu hal penting

yang perlu dilakukan yakni

MENGELOLA DATA tersebut.

Data geospasial memiliki

keunikan dibanding data lain,

dia memiliki informasi referensi

geografis, waktu, format data,

hubungan antar obyek serta

informasi lainnya seperti resolusi

spasial, skala maupun sumber

data. Informasi yang ada pada

data ini harus bisa dikelola

dengan cermat, jika tidak akan

menjadi sia sia bahkan berakibat

fatal karena bisa bisa kan

memanfaatkan data yang salah.

Misalkan saja untuk kepentingan

analisis model arahan lahan

suatu wilayah diperlukan data

seri Penggunaan Lahan sepuluh

tahun terakhir. Sebagian data

data tersebut ditemukan sudah

dalam formati digital namun

informasi tahun, skala dan

sumbernya tidak jelas. Tentunya

hal ini menimbulkan keraguan

untuk menggunakannya.

Data geospasial bisa dikelola

dengan baik melalui Sistem

Informasi dan Manajemen Data

Geospasial. Ada beberapa

sistem di dunia saat ini yang bisa

digunakan, namun pada

umumnya sistem ini bersifat

komersial. Sistem lain yang bisa

menjadi pilihan adalah

Geonetwork. Geonetwork

merupakan teknologi

OpenSource GIS berbasis web

yang di bangun dan dipublikasi

oleh The Environment and

Natural Resources Service

(SDRN) – The Food and

Agriculture Organization of

United Nation (FAO PBB).

Hingga saat ini Geonetwork

telah digunakan di berbagai

institusi diantaranya adalah FAO

GeoNetwork (http://

www.fao.org/geonetwork),

VAM SIE GeoNetwork di World

Food Program (http://

vam.wfp.org/geonetwork),

WHO, UNEP, CGIAR dan the

Global Change Information and

Research Centre (GCIRC) China.

Di Indonesia institusi yang telah

mengimlementasikan

Geonetwork adalah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam

(2006), saat itu Geonetwork

masih digunakan dalam jaringan

internal pemerintah daerah

provinsi dan masih terus

dikembangkan, pada saatnya

nanti direncanakan akan di

publikasi via internet.

Mengapa Geonetwork?

Geonetwork Opensource adalah

sebuah perangkat standarisasi

dan desentralisasi manajemen

informasi spasial, didesain untuk

mampu mengakses data

geospasial, produk kartografi

dan metadatanya yang

bersumber dari berbagai

institusi, meningkatkan

pertukaran dan sharing

informasi spasial antar

organisasi dan siapa saja yang

berkepentingan terhadapnya,

berbasis web. Pendekatan

manajemen informasi spasial ini

dimaksudkan untuk

memfasilitasi komunitas

pengguna informasi spasial

guna memperoleh kemudahan

dan ketepatan waktu dalam

mengakses data spasial maupun

peta peta tematik guna

mendukung pengembilan

keputusan dan keperluan

lainnya.
“Data geospasial
memiliki keunikan
dibanding data lain, dia
memiliki informasi
referensi geografis,
waktu, format data,
hubungan antar obyek
serta informasi lainnya
seperti resolusi spasial,
skala maupun sumber
data.”
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Tampilan Portal GeoNetwork milik Pemerintah Daerah Prov. NAD,
dijalankan dalam jaringan internal di BAPPEDA NAD (LAN)

Geonetwork Opensource mampu

menampung aksesbilitas keragaman data

yang begitu luas dan besar berikut informasi

yang berasoisasi dengannya, pada skala yang

berbeda maupun dari berbagai sumber (multi

disiplin), mengorganisasikan dan

mendokumentasikannya dalam sebuah

standar yang konsisten.

Dengan Geonetwork diharapkan terjadi

peningkatkan penukaran dan sharing data

antar organisasi guna menghindari duplikasi

data, meningkatkan usaha kerjasama dan

koordinasi dalam mengkoleksi data dan

membuatnya tersedia untuk kebaikan bagi

semua fihak, menghemat dana, dan pada saat

yang sama sebenarnya menjaga/memelihara

data serta informasi kepemilikannya.

Geonetwork dibangun untuk

menghubungkan komunitas informasi spasial

dan data yang dimilikinya menggunakan

arsitektur teknologi modern pada saat yang

sama dan hemat biaya, berbasis pada prisip

Free and Open Source Software (FOSS) dan

International and Open Standards for services

and protocols. Arsitektur Geonetwork sangat

cocok dengan Geospatial Portal Reference

Architecture yang merupakan pedoman Open

Geospatial Consortium (OGC) dalam

mengimplementasikan sebuah portal

geospasial berstandarisasi.
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Contoh tampilan utama ’default’ Portal Geonetwork

IMPLEMENTASI SISTEM

A. Spesifikasi teknis

Geonetwork mengimplementasikan komponen Portal

dan database Catalog dari Infrastruktur Data Spasial (SDI)

yang telah di definisikan dalam Referensi Arsitektur OGC.

Hal tersebut artinya bahwa Geonetwork menyediakan

kemampuan untuk mengelola dan mepublikasi metadata

atas data spasial dan layanan terkaitnya.

1. Perangkat Lunak

Geonetwork opensource bisa diunduh gratis di https://

sourceforge.net/projects/geonetwork. Geonetwork pada

utamanya menyediakan file intalasi versi sisi server,

namun dari file tersebut itu juga bisa digunakan untuk

intalasi Geonetwork versi stand alone (komputer tunggal)

tentunya dengan memperhatikan beberapa ketentuan

saat instlasi dilakukan.

Untuk versi server instalasi akan sedikit lebih rumit karena

untuk bisa menjalan Geonetwork perlu perangkat lunak

penunjang lain yang harus sudah terinstal sebelumnya

dan dipastikan jalan (untungnya perangkat lunak

penunjang ini juga opensource). Untuk versi stand alone

beberapa hal ini bisa diabaikan (geonetwork akan

menggantikan bagian proses instalasi untuk server side

dengan versi stand alone).

Peryaratan mutlak untuk instalasi sisi server adalah:

Operating System berbasis Windows, Linux maupun

Mac OS X.

Browser internet yang normal digunakan seperti

Firefox v2+ (All), Internet Explorer v6+ (Windows),

Safari v3+ (Mac OS X Leopard.

Java Runtime Environment (JRE 1.5.0)

Apache Tomcat (sebagai web server)

JDBC (Java database connectivity) compliant

memenuhi DBMS (Database Management System;

MySQL, Postgresql, Oracle)

File instalasi Geonetwork (update terakhir hingga

Oktober 2009 adalah versi 2.4.2 )

Untuk versi stand alone, syarat Apache Tomcat bisa

diabaikan diganti oleh Jetty web server dan DBMS MySQL

diganti oleh McKoi.



2. Perangkat Keras

Jika geonetwork akan di instal di sisi server, maka perangkat

kerasnya pun juga harus dipersiapkan untuk mampu menunjang itu.

Perangkat keras yang dimaksud adalah:

Komputer server dengan spesifikasi:

Kebutuhan RAM (Random Access Memory) minimal 1 GB.

Prosesor Komputer 2 GB.

Kapasitas Hardisk minimal 200 MB, disarankan untuk

lebih, minimal 1 GB mengingat upload data akan disimpan

di Server.

LAN – (Local Areal Network)

Koneksi internet (menjadikan komputer server sebagai web

server – mendaftarkannya ke jaringan internet)

Komputer Client

B. Pengisian data dan metadata (Pengoperasian Sistem)

Geonetwork melalui user access administrator mempunyai kekuasaan

penuh dalam mengelola isi web termasuk di dalamnya dapat

manambahkan data dan metadata, mengedit dan menghapusnya.

Administrator juga dapat membuat user baru yang diperkenankan

untuk mengisi data dan metadata. Jadi pengisian data dan meta data

bisa diisi secara simultan oleh beberapa user dari komputer client

( versi server).
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Halaman Administrasi, administrator bisa menambahkan data dan
memanipulasi metadata melalui halaman ini.

Jenis data yang umum bisa

ditambahkan ke sistem ini

adalah:

Pengisian data raster berikut

metadatanya

Pengisian data vektor

berikut metadatanya

Pengisian data dan

metadata / dokumen lain

yang menunjang (pdf,

gambar, movie, document,

dll).

Form isian data (upload data)

dan meta data yang disediakan

oleh Geonetwork mempunyai

standar yang umum digunakan.

Adapun beberapa standar

tersebut adalah:

International Standard ISO

19115:2003 dengan

mengimplemantasikan

skema ISO 19139:2007,

Dublin Core dan

FGDC (Federal Geographic

Data Committee)

Hasil pengisian data kemudian

bisa kita lacak menggunakan

fasilitas ’search maupun ad

vance search’, hasilnya pun

segera bisa ditampikan baik

metadata maupun sekaligus

datanya.

*Laju Gandharum:
Mahasiswa program Environmental Sustainable Development, National Central University (NCU), Taiwan dan juga Staf Pusat Teknologi
Inventarisasi Sumberdaya Alam (PTISDA), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), lajung@gmail.com

Triarko Nurlambang
Ketua Pusat Penelitian Geografi Terapan FMIPA UI
Mahasiswa S3 Prog. Ilmu Administrasi FISIP UI

HISTERIA MODERNISASI PEM

BANGUNAN

Entah mau disebut apa para per

encana, politikus, pejabat pemer

intah dan bahkan sebagian

akademisi yang telah terbius oleh

istilah “Modern”. Seolah olah

Modern adalah kata kunci atau

kondisi bahkan telah menjadi

suatu kewajiban yang diyakini

sebagai wujud dari amanah

rakyat yang harus ditetapkan

dalam setiap upaya untuk

mencapai kondisi kehidupan yang

lebih baik. Kondisi kehidupan

dalam konteks modernisasi yang

dimaksud dalam banyak

dokumen resmi dan pernyataan

pejabat pemerintah (dalam

kaitannya dengan kebijakan

publik, ucapan pejabat

pemerintah yang diketahui

umum adalah sudah bernilai

kebijakan publik juga) sering

diterjemahkan sebagai

peningkatan kesejahteraan

masyarakat, kapitalisasi yang

meningkat, tidak ketinggalan

jaman, kebebasan berekspresi

atau demokratisasi, dan

seterusnya yang secara praktis

sebenarnya mengarah pada pola

liberalisasi. Hampir bisa

dipastikan siapa saja pejabat

pemerintah, politikus, akademisi,

konsultan perencanaan, atau

tokoh masyarakat sebagai agen

perubahan yang tidak

menyinggung kata atau istilah

“Modern” dianggap kolot dan

bodoh (tidak berpendidikan

cukup) atau keras kepala tidak

mau mengikuti arus dinamika

perubahan zaman. Indikasi suatu

produk Modern itu apa? Yaitu

logis atau ilmiah, rasional, terukur

dan katanya sangat bisa

dipertanggungjawabkan karena

jelas ukurannya, baik untuk

memahami kondisi saat ini

maupun prediksi (linier) masa

depan. Pendek kata, sepertinya

sang “Modern” sudah menjadi

Dewa yang bisa menyelematkan

bahkan mengangkat harkat suatu

masyarakat atau bangsa,

termasuk Indonesia. Kita

mengalami histeria

“Modernisasi”.

MODERNITAS MEMPUNYAI

KETERBATASAN

Keinginan untuk menjadi bangsa

dan masyarakat modern melalui

satu proses proyek proyek

pembangunan nasional ataupun

daerah (termasuk kota) memang

telah didorong oleh pemikiran

”kehendak untuk menjadi

modern” seperti yang

diistilahkan oleh Edward Shils

(dalam Hadirman, 2003, hal. 150).

Ditegaskan oleh Shils bahwa

proses modernisasi ini menjadi

proyek yang normatif dan

memang didambakan. Dalam

buku Hardiman juga disampaikan

oleh Habermas bahwa

masyarakat sedang berkembang

menjadi semakin rasional dalam

arti menuju modernitas. Lebih

jauh pandangan Habermas yang

merupakan kelanjutan dari

pemikiran pencerahan pada abad

18 disebut sebagai modernitas

masyarakat Barat. Pencerahan

modernitas Barat ini kemudian

membawa pada konsekuensi

timbulnya satu bentuk

disintegrasi masyarakat.

Cara berpikir ’pencerahan’ ini

tidak saja mungkin tetapi juga

berpendirian rasional sejalan

dengan cara berpikir normatif.

Namun Geertz (1992), melalui

penelitiannya diberbagai negara

berkembang, menyatakan bahwa

”kehendak menjadi modern” ini

telah terlebih dahulu

menciptakan nafsu nafsu

primordialisme pra modern.
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Bahkan ditambahkan oleh sejumlah pakar seperti

Heidegger, Horkheimer dan Adorno sebagai upaya

memperlihatkan gejala menuju sebuah kondisi

disintegrasi total dan dapat menjadi sebuah

malapetaka sejarah umat manusia karena terlalu

kuatnya dominasi kelompok tertentu. Pada

akhirnya dapat berkembang satu ungkapan baru

yang mengecilkan konsep dan mengubah dari

ungkapan ”kehendak menjadi modern” menjadi

”kehendak untuk berkuasa” yang kemudian

diperkenalkan sebagai ’restored totalitarianism’.

Paham ’restored totalitarianisme’ ini berkembang

luas di negara negara berkembang dan ironisnya

paham yang disebarkan oleh negara negara barat

ini telah mulai ditinggalkan karena kesadaran

adanya keterbatasan atau perlunya ada cara

berpikir baru serta tindak langgengnya bentuk

bentuk kekuasaan tadi. Sebelumnya di negara

negara Barat, seperti juga yang telah disampaikan

oleh para pemikir berbasis Teori Kritis, memandang

bahwa pendekatan positivisme dan teknokratisme

yang mewarnai pandangan modernitas ini sebagai

ideologi baru menggantikan absolutisme dan

totalitarianisme abad pertengahan. Sebagai contoh

riil menunjukkan bahwa dalam prakteknya

keyakinan akan prioritas pada bidang

pembangunan ekonomi dan industri sebagai ’jalan

keselamatan’ bagi hasil pembangunan yang

diinginkan, seperti yang berlaku pada kebijakan

Pembangunan di Indonesia sejak Orde Baru,

merefleksikan pengaruh cara berpikir modern yang

berbasis positivisme dan teknokratisme tadi.

Namun menyadari kekurangannya dan tuntutan

perubahan pemikiran yang berkembang, seperti

yang terjadi diberbagai negara berkembang yang

kemudian menjadi unggulan, kemudian Habermas

mengembangkan Teori Krisis sebagai alternatif

landasan pemikiran.

Perkembangan sampai saat ini (menurut Hardiman,

2003) dari pemikiran Barat kontemporer dapat

dikenal melalui dua posisi antinomis yaitu yang

pertama mendukung modernitas sebagai tujuan

universal segala bentuk masyarakat dan yang kedua

berupaya meninggalkan modernitas. Berkaitan

dengan yang kedua maka kemudian berkembang

pemikiran pemikiran Postmodern yang menganut

keyakinan akan proses dekonstruktif dan mengakui

kuatnya proses perubahan serta mengenal adanya

batas nalar dari satu cara berpikir tertentu pada

satu masa dan tempat, termasuk juga pemikiran

mordernitas yang dinilai memiliki keterbatasan.

Selanjutnya diikuti dengan adanya kesadaran agar

selayaknya timbul pemikiran baru menggantikan

pemikiran lama. Penjelasan keterbatasan ini

(diberbagai bidang ilmu) secara cukup mendalam

dibahas dalam buku ’The End of Science’ yang

ditulis oleh John Horgan (2005). Memang buku ini

menumbuhkan berbagai pendapat kontroversial

namun argumentasi melalui contoh contoh yang

dikemukakan dalam bidang ilmu fisika, biologi dan

berbagai ilmu terapan menunjukkan bahwa

pendapat Horgan memiliki sisi kebenaran. Paling

tidak Horgan telah membawa pada satu platform

pemikiran baru yang inovatif sebagai hasil rekayasa

pemikiran interdisiplin dan mampu menjadi satu

bentuk hukum baru atau seperangkat prinsip

prinsip baru yang diistilahkan oleh Horgan sebagai

Chaopleksitas. Sebetulnya apa yang dikonsepkan

oleh Horgan ini semacam arbitase alternatif bagi

keterbatasan domain domain ilmu yang telah ada

selama ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Konichi

Ohmae dalam bukunya yang terkenal “The Invisible

Continent” (2000). Ada juga segi kemiripan

pemikiran Horgan dengan pemikiran Postmodern

yang indentik dengan pemikiran yang

dikembangkan oleh Nietzsche, khususnya dalam

melakukan dekonstruktif untuk menemukan

alternatif baru sebagai suatu kewajaran perjalanan

ilmu itu sendiri serta lebih penting lagi bagi

kehidupan manusia.

Sementara itu dalam modernitas

yang diusung oleh Habermas

pada dasarnya juga mengakui

pentingnya kesadaran kritis

(Teori Krisis) dalam

mengemukakan pandangan

pandangan modernitas.

Keduanya, baik modernitas

maupun Postmodernitas,

merupakan pandangan radikal

atas saintisme dan positivisme

yang mendominasi situasi

intelektual pada abad ke 20.

Dalam perkembangannya

Habermas kemudian juga

mengkritik balik pemikiran

Postmodern melalui

pengembangan pendekatan

pandangan Krisis. Yang utama

dalam Habermas adalah

mengkritisi bahwa pemikiran

Postmodern berhenti sampai

dengan proses dekonstruksi pola

pikir atau bentuk bentuk

dominasi yang ada tetapi tidak

dilanjutkan melalui satu bentuk

pertanyaan ”lantas apa yang

harus dilakukan?” Oleh karena itu

selain mengupayakan atau

menekankan pada upaya upaya

untuk menhindari adanya bentuk

bentuk dominasi pemikiran

(ekonomi, politik, dan lain lain)

agar dapat diwujudkan

kepentingan emansipatori,

Habermas menawarkan satu

paradigma komunikasi.

Paradigma komunikasi yang

dikembangkan oleh Habermas

untuk membuka kebuntuan atau

keterbatasan pendekatan

pragmatis oleh satu bidang ilmu

tertentu agar memungkinkan

penerapan Teori Kritis sehingga

pada akhirnya dapat membuka

atau membongkar dominasi yang

telah ada sebelumnya. Pemikiran

Habermas ataupun Horgan ini

secara langsung telah

mengukuhkan bahwa cara

berpikir positivisme tidaklah

cukup mampu menjawab

kompleksitas dinamika fenomena

kehidupan dan perubahan alam

yang berkembang saat ini dan

mendatang. Atau dengan kata

lain, terlalu naif untuk dapat

menerima upaya upaya

memprediksi kondisi yang

komplek ini dengan pendekatan

cara berpikir positivisme. Dan

sebagai gantinya kemudian

menempatkan dua pemikiran

Postmodernisme dan

Chaopleksitas sebagai alternatif

pemikiran berikut

pengembangan perubahan

pemikiran berdasarkan

pandangan krisis dari Habermas.

Jika dikaitkan dengan UU no.25

tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), khususnya pada

Bab II mengenai Azaz dan Tujuan

dipasal 2 yang menyatakan

bahwa Pembangunan Nasional

diselenggarakan berdasarkan

demokrasi dengan prinsip prinsip

kebersamaan, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, serta kemandirian

dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan Nasional.

Kemudian butir selanjutnya

menyatakan bahwa Perencanaan

Pembangunan Nasional disusun

secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh, dan

tanggap terhadap perubahan,

maka dapat dikatakan bahwa

substansi dari Undang Undang ini

pada hakekatnya memberikan

peluang bagi pemberlakukan

pemikiran Postmodern ataupun

pemikiran Horgan dan juga

Habermas. Namun pada

kenyataannya seperti yang telah

disampaikan di atas bahwa

penerapan pemikiran pemikiran

ini mengalami hambatan

sehingga sering tidak realistis jika

dikaji dengan kenyataan yang

ada. Dengan kata lain kita sedang

berada pada jaman kritis

pemikiran seperti yang bahkan

telah diindikasikan dari hasil

kajian Walter pada tahun 1970an

melalui karyanya “Crises in

Modern Thought; Solution to the

Problem of Meaninglessness”.

Walter menjelaskan secara tajam

bahwa ilmu pengetahuan yang

berkembang dengan

menggunakan cara berpikir

rasional (positivisme) pada abad

ke 19 dan 20 tidak diragukan

telah memberikan banyak

manfaat bagi kehidupan umat

manusia namun disaat yang

bersamaan juga menciptakan

kegelisahan jiwa yang hebat, dan

hilangnya perhatian kita secara

bertahap pada pedoman spiritual

dan etika sebagai

pengejawantahan “kebenaran,

kehormatan dan keadilan”.
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Hambatan ini dapat terjadi pada dua tingkatan

proses yaitu pada tingkat suprastruktur peraturan

publik dan tingkat proses penyusunan konsep

perencanaannya. Pada tingkat suprastruktur

ditandai dengan masih adanya tumpang tindih

kebijakan pembangunan pada satu lokasi yang

sama, seperti kasus pembuatan perencanaan kota

dan perencanaan transportasi DKI Jakarta. Acuan

dasar yang digunakan oleh kedua perencanaan

kelihatannya tidak sama sehingga dimungkinkan

terjadinya tumpang tindih ini. Secara substansi

manajemen publik dan teknis perencanaan,

semestinya perencanaan transportasi selayaknya

mengikuti perencanaan kota yang bersangkutan.

Disinilah dapat dijadikan sebagai bukti adanya

upaya bidang transportasi berkeinginan

mendominasi pemikiran yang lain. Walaupun

argumentasi priortitas pembangunan

diketengahkan oleh bidang transportasi namun

secara struktur perencanaan tata ruang, unsur atau

bidang transportasi ada di dalamnya sehingga tidak

logis untuk menempatkan perencanaan

transportasi di atas (mendominasi) perencanaan

daerah/perkotaan yang bersangkutan. Memang

secara pragmatis dapat dikemukan bahwa orientasi

untuk mengatasi kesemerawutan tata ruang kota

Jakarta maka perlu ditata ulang atau melakukan

dekontruksi. Dengan demikian upaya perencanaan

transportasi ini dapat dikategorikan sebagai upaya

dekonstruksi seperti yang disarankan dalam

pemikiran Postmodern. Namun proses dekontruksi

ini seyogya akan lebih lengkap jika menggunakan

pendekatan Chaopleksitas seperti yang

dikembangkan oleh Horgan. Yang terakhir ini

sejalan dengan sifat kota sendiri yang memiliki

kompleksitas permasalahan yang tinggi dan unik.

Namun untuk menjaga kestabilan dalam proses

penerapannya, maksudnya agar tidak terjadi situasi

chaos yang berkepanjangan maka alternatif

pemikiran Habermas yang menilai pentingnya

komunikasi untuk menempatkan pentingnya

emansipatori, seperti yang diamanatkan dalam UU

SPPN dapat lebih diberikan ruang gerak agar lebih

mungkin terwujud.

Sementara itu, ironisnya, pada tingkat proses

penyusunan konsep perencanaan, pemikiran

positivisme dan modernitas masih menjadi

pegangan. Hal ini dicirikan dalam produk

perencanaan tata ruang yang masih dibuat atas

dasar kepentingan sektoral secara parsial bukan

diutamakan integrasi bidang bidang kehidupan atau

sektoral tersebut dalam satu entitas ruang

kehidupan mereka, sesuai dengan nature locality

nya. Dalam produk perencanaan, secara teknis

ruang, kegiatan bidang pembangunan yang

bersangkutan hanya diartikan memerlukan media

alokasi kegiatan tadi dan kemudian digambarkan

dalam satu bingkai peta batas satu daerah dimana

lokasi kegiatan tersebut berada diantara kegiatan

yang lain. Atau dengan kata lain penyusunan

perencanaan tata ruang ini lebih sebagai wadah

untuk exercising alokasi kegiatan berikut implikasi

kebijakan peruntukannya yang dilegitimasi melalui

Perda (Peraturan Daerah) setempat. Sistimatika

ilmiah yang diterapkan berikut proses pengukuran

obyek obyek kajian dan teknik analisis yang

cenderung berorientasi pada pemikiran linier dan

terukur objeknya secara empiris masih kuat sebagai

acuan untuk menetapkan kebenaran dan

akuntabilitas hasil kerja. Pendekatan semacam ini

secara garis besar masih dipertahankan sampai saat

ini dalam proses penyusunan rencana

pembangunan berdasarkan pendekatan tata ruang.

Dapat pula dikatakan bahwa pengertian tata ruang

sendiri masih dipahami sebagai alat untuk

mewujudkan kepentingan sektoral tadi ketimbang

untuk dijadikan sebagai azaz bagi penjaminan

perwujudan keadilan, kebersamaan (pemanfaatan

sumberdaya ruang yang terbatas ini), kesatuan

kepentingan, dan lain lain seperti yang diamanatkan

dalam UU SPPN.
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Dalam kenyataannya, tidaklah mengherankan jika

konflik sosial–ekonomi–politik dan hukum sering

terjadi di perkotaan, seperti yang sering terjadi

dalam kasus kasus pergusuran tanah,

penyerobotan tanah ataupun bencana banjir yang

memakan korban manusia dan kerugian material

sebagai refleksi ketidakmampuan (keterbatasan)

pandangan modernitas dan positivisme dalam

memahami kompleksitas basis permasalahan

perkotaan hingga terwujud dalam konsep

perencanaan tata ruang. Dengan kata lain

pendekatan tata ruang belum dijadikan wahana

basis pemikiran sebagaimana disarankan oleh

pemikir postmodern, Horgan dan Habermas.

PEMBANGUNAN JAKARTA HARUS MODERN?

Tidak dapat disangkal, sesuai kedudukannya

sebagai ibukota negara dan kota terbesar di

Indonesia maka apapun yang dikerjakan oleh

Jakarta menjadi referensi bagi daerah lain di

Indonesia untuk mengupayakan pembangunannya.

Dari sisi yang lain, sudah menjadi kenyataan sejarah

bahwa Jakarta adalah tempat berkumpulnya

berbagai macam budaya, tingkah laku dan gaya

hidup dari berbagai asal serta strata sosial

ekonomi. Artinya pluralistik kota Jakarta semakin

menjadi jati diri kota Jakarta. Karakteristik ini

adalah keunikan kota Jakarta yang tidak dimiliki

daerah atau kota lainnya sehingga tidak mungkin

direplikasi begitu saja model pembangunannya.

Keanekaragaman aspirasi, kepentingan, dan

keinginan dari masyarakat dalam memanfaatkan

kota Jakarta bagi kehidupannya menjadikan

Jakarta sebagai contoh yang baik sebagai kota

yang kompleks dan sarat potensi konflik.

Memahami situasi ini dan dikaitkan dengan

penjelasan di atas tentunya sudah cukup untuk

mengatakan bahwa tujuan pembangunan

membuat kota Jakarta sebagai kota modern akan

berakhir bagi terciptanya disparitas vertikal dan

horizontal dalam kota Jakarta sendiri. Dapat

dipastikan hanya kelompok atau lapis masyarakat

tertentu saja yang akan memperoleh manfaatnya.

Oleh karena itu patut jadi pertanyaan, apakah

jargon ‘modern’ memang pantas menjadi the

ultimate achievement pembangunan kota Jakarta?

Ironisnya kelompok masyarakat ini adalah

kelompok minoritas dari total masyarakat Jakarta.

Bahkan kondisi ini disinyalir telah menular kepada

daerah daerah tetangganya sehingga telah terjadi

situasi yang disebut sebagai under bounded

(daerah batas administrasi tidak cukup

mengakomodir dinamika fungsional kota Jakarta).

LANTAS BAGAIMANA?

Yang mendasar adalah merubah cara berpikir

(mind set) para pengambil keputusan stratejik

sehingga dengan sendirinya dapat merubah

keyakinan asumsi asumsi yang dibangun atas dasar

keyakinan empiris atau bahkan keinginan

kelompoknya tanpa menghiraukan kenyataan

relatif yang berkembang. Buku ”Kota Tanpa

Warga” yang ditulis oleh Jo Santoso (2006) dapat

dijadikan salah satu inspirasi untuk membentuk

cara pikir baru yang berbasis pada kekuatan

sejarah modal sosial budaya yang mempunyai

keterkaitan fungsional dan sistemik dalam

membangun karakter kota yang lebih kokoh dan

mampu berkelanjutan. Bukan kekuatan di luar yang

diilhami oleh jargon ‘modern’ tadi. Dalam situasi

inilah maka kekuatan berpikir rasional harus

berpadu dengan irrasional (relativisme) yang justru

dapat membangun jiwa kebenaran dalam satu

entitas masyarakat dan bukan karena ikatan

administrasi birokrasi dan politik atau kepentingan

sistem birokrasi dan sistem politik semata mata.

Dalam konteks kebijakan publik, menurut Prof. Eko

Prasojo (2006) memerlukan pergeseran dari cara

berpikir yang berorientasi pada supply side (top

down) ke cara pikir yang berorientasi demand side

(self–organization). Tentunya pendekatan

pendekatan ini akan lebih mendekatkan segala

langkah pembangunan pada perwujudan amanah

kepentingan masyarakat, yang utamanya adalah

demi kesejahteraan mereka (yang dominan) bukan

berakhir dengan kesengsaraan mereka lagi.
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Teks dan gambar oleh: Kuswantoro

Universitas Indonesia yang diwakili oleh Pusat

Penelitian Geografi Terapan (PPGT) kini telah menjalin

kerja sama dengan International Institute for Geo

Information and Earth Observation (ITC) Belanda,

tepatnya mulai Mei 2008. Kerja sama dalam program

“Capacity Building” bersama Kementrian Lingkungan

Hidup yang didukung oleh “Project Funding DANIDA”.

Fokus dari program ini adalah EIA

(Environmental Impact Assessment) dan SEA (Strategic

Environmental Assessment).

Sebagai salah satu realisasinya adalah UI mendapatkan

kesempatan untuk mengirimkan stafnya 1 orang, Andry

Rustanto, untuk mengambil programMSc (S2) selama 2

tahun (September 2008 – 2010) di bidang Natural

Resources Management (NRM) dan 2 orang, yakni

Kuswantoro dan Jarot Mulyo Semedi untuk mengikuti

short course pada 2 Januari 17 Juli 2009 di ITC

Enschede, Belanda.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk

mengikutiMScmaupun short course,

sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

Direktorat ITC telah menawarkan dana bantuan

(grant) selama mengikuti studi di Belanda. Grant

tersebut meliputi uang saku bulanan (monthly

allowance), tunjangan buku, tempat tinggal,

tiket pesawat pulang pergi, dan juga asuransi

kesehatan.

Jadwal pemberangkatan maupun kepulangan

mahasiswa telah diatur pula oleh ITC. Begitu

pula perihal tiket pesawat telah dipesan 3

minggu sebelum perkuliahan dimulai.

Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi

adalah melengkapi formulir penerimaan ITC (ITC

Entrance Acceptance Form). Formulir tersebut

dikembalikan ke ITC 2 minggu sebelum

perkuliahan dimulai.

Foro. Dari kiri ke kanan: Andry, Kuswantoro, Jarot
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Hal hal yang diurus saat berada di Belanda adalah:

Membuat kartu izin tinggal (residence permit) di kantor walikota (gemeente kantoor)

Membuat kartu mahasiswa (student card) di dalam kampus

Membuka akun bank (bank account) pada ING bank

Cek kesehatan paru paru (thorax rontgen) di rumah sakit terdekat.

Semuanya itu dilakukan oleh mahasiswa sendiri dengan didampingi oleh pegawai ITC dan para mahasiswa

tidak perlu lagi mengeluarkan biaya.

Selama mengikuti kuliah di sana,

setiap mahasiswa mendapatkan

hand outmateri yang sudah

disiapkan oleh pegawai ITC.

Untuk keperluan pencetakan

(print out), pihak ITC telah

mentransfer sebesar 8 Euro pada

blackboard (akun mahasiswa),

sehingga mahasiswa dapat

mencetak berkas berkas seperti

artikel, hand out, dsb. secara

langsung dari komputer yang

dipakai yang telah

tersambungkan pada beberapa

printer. Apabila mahasiswa ingin

memfotokopi, mahasiswa dapat

menggunakan kartu mahasiswa

dan mengoperasikan mesin

dengan sendiri. Beberapa buku

teks tersedia dan diberikan

kepada mahasiswa. Gedung

kampus dibuka mulai dari pukul

08.00 hingga 23.00 (Senin

Jumat) dan Sabtu buka mulai

pukul 08.00 hingga 15.00 waktu

setempat.

Secara umum, metode

perkuliahannya dengan sistem

modul. Satu modul berlangsung

selama 3 minggu dan di akhir

modul biasanya dilakukan ujian.

Namun hal itu tidaklah mutlak

seperti itu, disesuaikan dengan

kondisi masing masing

departemen. Mahasiswa yang

tidak lulus ujian, diberi

kesempatan 1 atau 2 kali ujian

lagi. Mahasiswa yang tidak lulus

ujian sebanyak 3 matakuliah,

biasanya akan dikeluarkan (drop

out) alias dipulangkan ke negara

asalnya.

Setelah menyelesaikan beberapa

modul, tiap tiap departemen

mengadakan pesta kecil. Pesta

tersebut dilangsungkan di dalam

kelas yang sudah tersaji makanan

dan minuman. Makanan khasnya

adalah keju kering yang sudah

dipotong kecil kecil dan jenis

makanan kering lainnya.

Minumannya seperti bir dan jus

jeruk. Professor, associate

professor, assistant professor,

lecturer, mahasiswa doktoral dan

master semuanya berkumpul

untuk mencicipi hidangan

disertai pengumuman akademik

dan obrolan ringan.
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Kampus ITC memilki kantin atau restoran khusus

untuk civitas akademika ITC. Ketika jam makan siang

tiba, para dosen dan kebanyakan dari mahasiswa

mengisi perutnya di kantin dengan membawa kartu

mahasiswa yang sudah terisi uang (balance). Rata

rata makan di kantin hanya menghabiskan 2 3 Euro.

Itu lebih murah bila dibandingkan dengan makan di

luar kampus. Sebagian mahasiswa yang lain lebih

memilih kembali ke hotel untuk memasak makanan

sendiri.

Olah raga merupakan hal yang tidak luput dari

aktivitas para mahasiswa. Hotel ITC telah

menyediakan sarana olah raga yang terdapat di

dalam hotel seperti tenis meja dan biliyar. Adapun

bagi yang ingin bermain futsal, bulu tangkis, dan

bola basket dapat dilakukan di gedung Roessingh

(poliklinik) yang jaraknya lumayan jauh sekitar 2 km

dari hotel. Sedangkan bagi yang ingin bermain sepak

bola, biasanya dilakukan di lapangan UT.

Hal yang menarik selama kuliah di Belanda adalah

dapat dengan mudah berkunjung atau jalan jalan ke

berbagai negara yang ada di Eropa. Walaupun hanya

sekedar menghabiskan liburan akhir pekan

(weekend), tetap saja bisa jalan jalan ke Jerman,

Belgia, Luxemburg, maupun Prancis, dimana lokasi

negara negara tersebut tidak terlalu jauh dari

Belanda. Lebih lebih ketika mendapati liburan

panjang, banyak mahasiswa yang jalan jalan ke

daerah yang lebih jauh sambil bermalam, seperti ke

Inggris, Italia, Spanyol, Austria, Yunani, dsb.

Mudahnya memasuki negara negara tersebut

dikarenakan adanya visa Schengen yang dengan visa

tersebut kita dapat berjunjung ke 15 negara tanpa

harus izin dan mengeluarkan uang. Inggris tidak

termasuk ke dalam negara Schengen.

Jadi, buat Pembaca yang ingin melanjutkan kuliah ke

luar negeri, ITC adalah tempat yang baik untuk

menimba banyak ilmu terutam ilmu ilmu yang

bernafaskan geografi, dan Belanda merupakan

negara yang masyarakatnya sangat terbuka

(welcome) terhadap pendatang terlebih sebagai

pelajar / mahasiswa. Lebih lebih, pelajar dan

mahasiswa yang studi di Belanda jumlahnya

terbilang banyak. So, gak perlu khawatir takut

kesepian.
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