


Salam hangat para pembaca Geospasial Edisi April 2018, 

 

Edisi April tahun 2018 mengangkat berbagai tema. Mulai dari Bertani di Jantung Kota, Perjalanan di 

Kota Hanoi, serta Kuliah Lapang di Departemen Geogra. Kuliah lapang menjadi materi wajib bagi 

mahaiswa geoga baik starta satu dan starat dua. Kuliah Lapang S1 yang disampaikan adalah kuliah 

lapang 1 dan 3. 

 

Tajuk utama yang diangkat pada edisi April adalah Pengeloaan DAS dalam Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. DAS adalah satu bagian dari muka bumi yang sangat penting, karena berkaitan dengan 

bentuk ruang muka bumi hasil dari proses terjadinya muka bumi yaitu aliran air atau daerah aliran 

sungai (DAS). 

 

Opini Reeksi Akar Kemaritiman Indonesia versus Reeksi Cita-cita Bangsa Amerika Menginjak Bulan 

Pertama Kali menjadi sajian khusus di majalah Geospasial. Jika DAS menjadi kajian sik, maka tidak 

lupa kajian manusia di atas muka bumi menjadi obyek kajian dalam ilmu geogra. 

 

Teknologi sebagai keniscayaan kemajuan zaman atau zaman now,  juga disampaikan sebagai bagian 

dari keahlian dari alumni geogra pada saat ini. 

 

Redaksi menyampaikan selamat membaca, semoga sajian April 2018 menjadi bahan pertimbangan 

dalam Kegiatan Departemen Geogra dan alumni Geogra UI serta pembaca setia Majalah  

Geospasial. Akhir kata dari tim redaksi majalah Geospasial menghaturkan sukses selalu  dalam  

pekerjaan dan berkarya membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. 
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D KI Jakarta, kota metropolitan dimana kata per-

tanian terdengar asing bagi masyarakatnya. Na-

mun ternyata di DKI Jakarta masih terdapat lahan per-

tanian dengan perkiraan luas sekitar 587 Ha dan terse-

bar di beberapa tempat khususnya di Jakarta Utara 

sebanyak 71%, 13% di Jakarta Timur, dan 17% di Jakar-

ta Barat (Badan Pusat Statistik, 2017). Hal ini yang men-

jadi alasan kunjungan lapang Kelas Geogra Pertanian 

ATA 2017/2018 Departemen Geogra ke lahan per-

tanian yang berada di Jakarata Utara. Kunjungan 

lapang  dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 

dengan lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Rorotan, 

Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lokasi ini dipilih 

karena lokasi ini lah yang memiliki lahan pertanian 

terbesar di Jakarta Utara. Kegiatan ini dilaksanakan 

untuk mengetahui bagaimana kondisi komoditas per-

tanian yang masih tersisa di DKI Jakarta. Kunjungan 

lapangan tersebut diikuti oleh 25 mahasiswa yang did-

ampingi oleh Ibu Tuty Handayani dan Ibu Ratri Candra 

Restuti sebagai dosen pengampu Geogra Pertanian. 

 

Pada kunjungan lapang ini, rombongan diberi kesem-

patan untuk melakukan diskusi bersama pihak 

pemerintah yang mengatur pertanian Kelurahan Roro-

tan di Balai Penyuluhan Pertanian Sukapura. Adapun 

diskusi tersebut membahas mengenai kondisi dan sis-

tem pertanian di Kelurahan Rorotan. Dijelaskan bahwa 

Balai Penyuluhan Pertanian Sukapura merupakan tem-

pat untuk mendapatkan informasi, penyuluhan, serta 

pelatihan pertanian. Sistem pertanian terbagi atas dua 

jenis komoditas besar, yaitu pertanian untuk komodi-

tas padi dan komoditas sayur-mayur. 

 

Luasan area untuk pertanian di Kelurahan Rorotan 
sekitar 408 Ha, dengan 390 Ha diperuntukkan sebagai 
lahan sawah, 10 Ha sebagai lahan pertanian sayur-
mayur, dan 8 Ha sebagai lahan peternakan. Dari total 
luas area pertanian, sekitar 90% lahan dimiliki oleh 
pengembang dan 10% dimiliki oleh perorangan. Para 
pengembang kemudian menyewakan tanahnya untuk 
dikelola oleh petani setempat. Pengembang yang di-
maksud merupakan perusahaan-perusahaan, seperti 
PT. Taman Sejahtera dan perusahaan lainnya.  
 
Dalam kelembagaan petani, Kelurahan Rorotan mem-

iliki 8 kelompok tani besar atau GAPOKTAN dengan 

beranggotakan sekitar 260 petani yang mengelola 

sekitar 408  Ha lahan pertanian. Dalam mengelola la-

han pertanian tersebut, para petani menerapkan pan-

ca usaha tani dan sapta usaha tani yang tujuan untuk 

mendukung program intensikasi pertanian. Panca 

usaha tani merupakan lima usaha petani untuk 

mendapatkan hasil yang berkualitas dan mampu 

menghasilkan pertanian yang optimal. Panca usaha 

terdiri dari pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah  
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Bertani di jantung kota : bisakah? 
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Gambar 1. Kegiatan diskusi di Balai Penyuluhan Pertanian 

Sukapura 

Gambar 2. Penyerahan kenang-kenangan kepada Balai 

Penyuluhan Pertanian Sukapura 



 

 

yang baik, pemupukan yang tepat 

(seimbang), pengairan (irigrasi) 

yang baik, dan pengendalian ha-

ma penyakit. Panca usaha tani ini 

didukung oleh sapta usaha tani, 

yang merupakan langkah-langkah 

mengenai penanganan pasca 

panen dan pengolahan hasil 

panen. 

 

Kegiatan dilanjutkan dengan 

membagi mahasiswa menjadi dua 

kelompok besar, yaitu kelompok 

pertanian untuk komoditas padi 

dan komoditas sayuran untuk 

mengetahui tentang komoditas-

komoditas ini secara rinci dari para 

petani. Kemudian dua kelompok 

berjalan menuju lokasi komoditas 

pertaniannya masing-masing 

dengan menggunakan angkutan 

umum. 

 

Pada pertanian komoditas padi, 

para petani menuturkan bahwa 

komoditas padi sendiri sudah 

dikembangkan sejak lama di Ke-

lurahan Rorotan. Padi yang 

ditanam bermacam macam 

jenisnya mulai dari varietas ci-

herang, IR 36, IR 64, padi ketan, 

Inpari 39, Inpari 36, padi shogun 

dan lain lain. Dalam satu tahun 

pertanian padi dapat melakukan 

dua kali panen, dimana dimulai 

pada bulan 2 kemudian 4 bulan 

setelahnya panen dan begitu se-

terusnya hingga dalam satu tahun 

dilakukan sebanyak 2 

kali panen. Dalam 

mengelola lahan per-

taniannya, umumnya 

para petani padi 

yang ada di Ke-

lurahan Rorotan 

menggunakan sis-

tem pengairan iriga-

si, dimana air untuk 

irigasi berasal dari 

Sungai Malaka.  

 

 

Para petani padi tersebut ter-

gabung dalam GAPOKTAN, di-

mana GAPOKTAN sendiri berperan 

penting bagi petani padi, mulai 

dari pemberian pinjaman modal, 

pemberian bibit, pupuk, dan lain 

lain. Selain GAPOKTAN terdapat 

lembaga lain, yaitu Penyuluh Per-

tanian Lapangan (PPL) yang be-

rada di bawah Badan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian Perikanan 

dan Kehutanan (BP4K), dimana 

peran dari PPL sendiri untuk mem-

berikan pengarahan, pembinaan, 

dan penyuluhan bidang pertanian. 

PPL yang ada bagi petani padi ju-

ga memberikan manfaat dimana 

dilakukannya pemantauan dan 

peninjauan secara langsung ke 

lapangan serta menyampaikan 

semua hasil yang telah ditinjau 

maupun kendala atau keluhan pa-

ra petani kepada pemerintah 

terkait. 

 

Petani padi pada umumnya me-

merlukan modal mulai dari penga-

daan dan pengelolaan tanah, pem-

bibitan, pemupukan, pestisida, 

masa panen, hingga masa pasca 

panen. Pengelolaan tanah sendiri 

sudah dilakukan secara modern 

menggunakan mesin traktor, yang 

kemudian menunggu selama ± 10 

hari untuk diberi air. Pupuk yang 

digunakan oleh petani padi bi-

asanya bergantung pada jenis 

tanaman padi yang ditanam. Pada 

umumnya pupuk yang digunakan 

adalah pupuk urea, pupuk phon-

ska dan lain sebagainya. Dalam 

satu tahun para petani padi mini-

mal melakukan satu kali pem-

upukan untuk lahan pertaniannya. 

Pertanian padi tidak selalu dapat 

dipanen secara sempurna, ter-

dapat beberapa kendala seperti 

hama. Hama ada yang berasal dari 

darat (tikus), udara (burung), dan 

air. Hama yang paling parah dan 

menyerang pertanian padi di Ke-

lurahan Rorotan adalah hama 

tikus, dimana mempengaruhi pada 

penurunan semua hasil panen pa-

ra petani padi. Pestisida sebagai 

upaya pencegahan hama telah 

diberikan oleh para petani, dimana 

terdapat berbagai jenis pestisida 

yang diberikan untuk pertanian 

padi seperti Prevathon, Abacel, 

dan Dursban. 

 

Ketika memasuki masa panen, pa-

ra petani dalam mengolah hasil 

panennya menggunakan mesin 

penggiling padi dan tidak dil-

akukan secara manual. Mesin ter-

sebut tidak dimiliki oleh para 

petani, melainkan dimiliki oleh 

para tengkulak. Dari setiap taha-

pan mulai dari pengolahan tanah, 

pembibitan, pemupukan, pestis-

ida, panen, dan pasca panen 

petani padi biasanya 

menggunakan tenaga kerja tam-

bahan untuk membantu, dimana 

setiap tenaga kerja mendapatkan 

bayaran yang berbeda sesuai 

dengan jenis pekerjaan yang dil-

akukan.  

 

Sedangkan pertanian untuk ko-

moditas sayuran baru dikem-

bangkan sekitar 4 tahun dengan 

sebelumnya merupakan lahan un-

tuk komoditas padi. Lahan per-

tanian ini merupakan hak milik dari 

PT Nusa Kirana Group sehingga 

petani hanya sebagai pengelola 

lahan dan hasilnya dibagikan sedi- 

Gambar 3. Lahan pertanian dengan komoditas padi 
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-kit ke perusahaan tersebut. Adapun jenis pertanian 

untuk komoditas sayuran merupakan pertanian ber-

gilir. Pergiliran sayuran biasanya dilakukan setelah satu 

tahun atau tergantung kepada kondisi hasil panen 

yang jika sudah tidak baik maka jenis sayuran pun akan 

diganti. Untuk saat ini komoditas sayuran yang dikem-

bangkan adalah sayur katuk dengan sebelumnya sayur 

kangkung. Penanaman sayur katuk baru dimulai pada 

bulan Januari dengan masa tanam sekitar 21 – 25 hari. 

Jenis sayur katuk di lahan ini adalah sayur katuk 

potong yang berarti sisa batang dari sayur tersebut 

digunakan kembali sebagai bibit untuk menanam 

sayur katuk baru.  

 

Pengelolaan pertanian untuk komoditas sayuran dil-

akukan oleh satu orang petani untuk 5000 m2. Untuk 

pengelolaan lahan tersebut membutuhkan modal 

pribadi petani sekitar Rp 3.000.000 dengan keun-

tungan bersih yang didapatkan petani setiap hasil 

panen adalah sekitar Rp 2.000.000. Berbeda dengan 

pertanian untuk komoditas padi yang sudah memiliki 

koperasi sebagai pihak peminjaman modal pertanian. 

Pengolahan lahan pertanian masih bersifat tradisional, 

yaitu dengan membangun gundukan tanah yang 

dikelilingi oleh parit sebagai saluran perairan per-

tanian. Gundukan tanah tersebut kemudian dicangkul 

hingga tidak merata (bukan gundukan halus) dan 

dilanjutkan dengan proses penyiraman sebelum 

akhirnya siap digunakan untuk penanaman sayuran. 

Sistem pengairan berasal dari limbah masyarakat di 

permukiman sekitaran lahan pertanian tersebut. 

 

Sayur katuk dapat melakukan sekitar 10 kali panen da-

lam setahun dengan hasil panen bukan dilihat dari 

beratnya sayuran tetapi dari jumlah ikatan sayuran. 

Ikatan sayuran terbagi menjadi 2, yaitu ikatan besar 

dan ikatan kecil dimana dalam satu ikatan besar ter-

dapat 20 ikatan kecil dengan harga jual sekitar Rp 

12.000 per ikatan besar. Seringnya petani dalam satu 

kali panen mendapatkan sekitar 300 ikatan besar atau 

pendapatan kotor sekitar Rp 3.600.000 jika semua hasil 

panen baik. Kendala yang dialami oleh petani dalam 

mengelola pertanian sayur katuk adalah modal, hama 

wereng (kutu), telor keong dan musim hujan. Modal 

dan musim hujan dianggap sebagai kendala terbesar 

dikarenakan modal sebagai faktor awal proses pena-

naman sayuran dan musim hujan yang tinggi akan 

menyebabkan gagal panen sebab sayur katuk bukan 

merupakan sayuran yang membutuhkan banyak air.  
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Gambar 6. Lahan pertanian sayur katuk Gambar 7. Ikatan kecil sayur katuk  



 

 

P erjalanan kali ini membawa 

Penulis ke Kota Hanoi di 

Vietnam. Penulis dan staf pengajar 

lain dari Departemen Geogra 

FMIPA UI yaitu Mas Kuswantoro, 

M.Sc mengikuti pelatihan Sistem 

Informasi Geogras (SIG) yang 

diselenggarakan oleh Vietnam 

Transportation and 

Communication University 

bekerjasama dengan Salzburg 

University Austria dan ASEA Uni-

Net. Dari Bandara Internasional 

Soekarno Hatta berangkat pukul 

14.00 WIB dengan pesawat 

Vietnam Air dan tiba Di Bandara 

International Nobai pukul 19.00 

waktu setempat, setelah 

sebeumnya transit selama 2 Jam Di 

Ho Chi Minh City. Bandara 

Internasional Nobai terletak di 

pinggiran kota Hanoi dan berjarak 

sekitar 1 jam ke kampus tempat 

pelatihan. Lanskap Di pinggiran 

kota Hanoi didominasi oleh 

persawahan yang menghijau. 

Tibalah saya di tempat pelatihan 

dan bertemu dengan delegasi 

berbagai negara Asean seperti 

Universitas Putera Malaysia dan 

Prince Songkla University Thailand, 

University of the Philippines 

Diliman. 

 

Akomodasi yang diberikan selama 

pelatihan adalah asrama kampus. 

Taksi di Vietnam termasuk unik 

karena pengemudi rata-rata tak 

bisa berbahasa Inggris sehingga 

apabila lokasi tidak dipahami oleh 

pengemudi, maka pengemudi 

akan berputar putar dan ketika 

sampai tujuan penumpang akan 

merogoh kocek cukup dalam.   

 

Setelah mengikuti pelatihan yang 

cukup melelahkan, tibalah 

waktunya untuk study tour keliling 

kota Hanoi yang diselenggarakan 

oleh panitia. Obyek pertama yang 

dikunjungi adalah Maoseleum Ho 

Chi Minh ini adalah tempat 

jenazah tokoh pejuang 

kemerdekaan Vietnam diawetkan. 

Lokasi bertempat di kompleks 

pusat pemerintahan Vietnam. Di 

lokasi ini juga dapat dijumpai 

rumah dinas presiden Vietnam 

berwarna kuning dan berarsitektur 

Perancis serta perkantoran 

parlemen Vietnam. 

 

Setelah puas mengabadikan foto-

foto bersama peserta tur, acara 

dilanjutkan dengan mengunjungi 

universitas pertama di Hanoi yang 

merupakan kompleks perguruan 

dan rumah para bhiksu. 

Diceritakan oleh pemandu tur 

bahwa nama nama para doktor 

lulusan universitas ini dipahat di 

batu-batu berbentuk kura-kura. 

Tradisi lainnya yang menarik 

adalah para wisudawan universitas 

di Kota Hanoi akan datang ke 

tempat ini dan berfoto dengan 

gaun wisuda lengkap. 

 

Cuaca Hanoi di bulan November 

ini didominasi hujan dan suhu 

yang berkisar 20 derajat Celsius  
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Hanoi, kota berarsitektur perancis 
bernuansa air 

 

Oleh:  Revi Hernina(revie12@yahoo.com ) 

GEOGRAFIANA 

Gambar 8. Peserta dan penyelenggara pelatihan SIG 



 

 

sehingga membawa jaket dan payung sangat 

menguntungkan. Makan siang kami habis kan di mall 

dan apartemen lux khusus untuk orang asing, hal ini 

cukup mengejutkan juga dimana Vietnam yang 

menganut sistem satu partai ternyata menganut 

sistem ekonomi liberal. Hal ini diperkuat dengan 

menjamurnya toko-toko di sepanjang jalan dan 

padatnya sepeda motor. Hal lainnya yang cukup unik 

dari Kota Hanoi adalah tidak adanya lampu merah di 

perempatan jalan sehingga mobil yang ingin melaju 

seperti menganut peri-bahasa "siapa cepat dia dapat". 

Sebagai penutup tur kota dari panitia, kami diajak ke 

tempat pemintalan benang sutera yang sekaligus 

tempat pemasaran kain-kain sutera untuk motif khas 

Vietnam. 

 

Geliat ekonomi Kota Hanoi terasa dari maraknya 

pembangunan jalan-jalan subway dan gedung-

gedung bertingkat di pusat kota. Dan satu hal yang 

menarik adalah di Hanoi banyak terdapat situ-situ 

yang ditata sedemikian apiknya dengan pencahayaan 

malam hari. Situ-situ ini juga dilengkapi dengan 

fasilitas trotoar pedestrian yang lebar dan bangku 

taman, sehingga pengunjung dapat menikmati 

suasana situ di malam hari. Pemerintah kota Hanoi 

tampaknya berusaha mengekplorasi nuansa air ini 

dengan menempatkan titik air mancur di beberapa 

persimpangan jalan, salah satunya adalah di bundaran 

Old Quarter Night Market yaitu salah satu sudut pasar 

malam di Kota Hanoi.  Old Quarter Night Market adalah 

pasar malam yang terletak di tengah jalan namun 

kendaraan tidak diperbolehkan melewatinya sehingga 

badan jalan dipakai untuk berdagang. Kawasan ini 

dipenuhi oleh turis yang sibuk berburu oleh-oleh khas 

Kota Hanoi dengan harga yang relatif murah. 

Menarik sekali, bahwa pertumbuhan Kota Hanoi antara 

tahun 2001-2006 paling tinggi berada pada 10 km dari 

pusat kota, sedangkan antara tahun 2006-2010 paling 

tinggi berada pada 15 km dari pusat kota (Nong et al, 

2018). Hal ini mengindikasikan bahwa pusat kota 

Hanoi telah jenuh, sehingga pertumbuhan kota 

mengarah ke pinggiran. Dengan jenuhnya lahan untuk 

pertumbuhan, tidak mengherankan bahwa 

pemerintah Kota Hanoi berusaha mengkonservasi situ-

situ dan bangunan bersejarah yang ada di Kota Hanoi 

terutama dengan makin bertambahnya kunjungan 

turis asing yang mencapai 1.4 juta turis asing pada 

Januari 2018  (VEN, 2018). 

 

Kombinasi strategi pelestarian situ-situ dan bangunan 

bersejarah untuk menunjang pertumbuhan turis asing 

layak dipertimbangkan bagi kota-kota di Indonesia 

yang memiliki potensi situ dan bangunan bersejarah 

seperti DKI Jakarta dan Kota Depok. Namun hal ini 

harus diimbangi juga dengan penataan transportasi 

sehingga tidak terjadi kesemrawutan lalu lintas seperti 

di Hanoi. 
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Gambar 9. (a) air mancur di Old Quarter Market, (b) Danau Ho Hoan Kiem, (c) Pabrik pemintalan benang sutera, 

(d) kampus University of Transpotation and Communication  
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Latar Belakang 
 

S ungai merupakan bagian yang 

sangat penting dalam ke-

hidupan masyarakat secara umum, 

sungai merupakan sumber air un-

tuk semua kebutuhan dan sebagai 

wadah transportasi dimana 

pengangkutan barang dan manu-

sia dilakukan melalui sungai. 

Secara umum di Kalimantan 

sungai merupakan urat nadi 

masyarakat Kalimantan.Sungai di 

Berau juga merupakan satu urat 

nadi kehidupan masyarakat, secara 

kasat mata dapat dilihat dari pola 

pemukiman di kabupaten Berau 

dimana desa-desa yang ada ter-

dapat di sepanjang sungai. 

 

Keterkaitan sungai dan pengel-

olaan DAS merupakan dua hal 

yang tidak terpisahkan, DAS meru-

pakan satuan unit pengelolaan 

dimana semua unsur mulai dari 

landscape hutan, pemukiman dan 

lahan pertanian akan memberikan 

pengaruh timbal balik. Sungai 

memberikan banyak sekali 

manfaat, gambar berikut berasal 

dari IUCN 2008 tentang Pay – Es-

tablishing payments for water-

shed services, dimana dalam 

dokumen tersebut dijelaskan 

secara detail manfaat sungai dan 

pentingnya kebijakan PES untuk 

mendukung perlindungan sungai 

dan DAS. 

 

Tidak hanya di Berau, hampir di 

seluruh Indonesia, pengelolaan 

sungai tidak dilakukan dengan 

baik. Ambil saja Jakarta  dengan 

Ciliwung-nya, mulai dari hulu-nya 

di wilayah Bogor, sungai ini tidak 

dikelola karena pada wilayah 

tangkapan air-nya tidak dijaga, 

akibatnya setiap tahun sungai ini 

mengalami proses pendangkalan. 

Penempatan pabrik di sepanjang 

Ciliwung menjadikan kualitas air 

tercemar dan memerlukan proses 

pengolahan yang mahal untuk 

dijadikan bahan baku PDAM di DKI 

Jakarta. Pembangunan kota 

dengan pemukiman yang tidak 

teratur dimana terdapat pem-

ukiman yang tepat dipinggir 

sungai menyebabkan proses polu-

si yang lebih besar dengan adanya 

limbah domestic dan pendangka-

lan sungai. Akibat lainnya yang 

dialami oleh Bogor dan DKI Jakarta 

sebagai wilayah yang masuk da-

lam DAS Ciliwung adalah bencana 

banjir yang menjadi bencana ta-

hunan. Model pembangunan yang 

tidak baik itu kemudian ditiru oleh 

daerah-daerah lain di Indonesia, 

seperti pengelolaan sungai di 

Brantas yang tidak 

mengedepankan aspek ling-

kungan. Sungai-sungai di Berau 

mulai dikelola dengan tidak mem-

perhitungkan dampak-dampak-

nya. 

 

Gambaran umum 

sungai dan DAS di Ka-

bupaten Berau dan 

Kaltim pada umunya. 
 

Kabupaten Berau terdiri atas be-

berapa DAS dengan DAS Berau 

sebagai DAS yang paling besar. 

DAS Berau terdiri atas 3 sungai 

utama yaitu Sungai Kelay dan 

Sungai Segah yang kemudian 

menyatu menjadi sungai Berau di 

Tanjung Redeb.  Sungai Kelay 

memiliki hulu di wilayah Karst 

Sangkulirang-Mangkalihat yang 

terletak di perbatasan antara Berau 

dan Kutai Timur, sungai ini bermu-

ara di Tanjung Redeb. Sungai Seg-

ah bertemu dengan sungai Kelay 

menjadi sungai Berau dan kemudi-

an bermuara di laut. 

Menilik Tata Ruang Kabupaten 

Berau dan wilayah lain di Kaliman-

tan dan Indonesia secara umum, 

sebenarnya belum terlihat jelas 

pengelolaan kawasan DAS di kabu-

paten Berau. Pola ruang misalnya 

masih menempatkan pengem-

bangan pertanian pada kawasan 

sepanjang sungai. Padahal wilayah 

tersebut seharusnya di buffer 

dengan jarak yang lebih tinggi. 

Dalam RPJMD telah sangat bagus 

dengan memasukkan indikator 

pencemaran sungai sebagai target 

dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. Dalam RPJMD Berau ditar-

getkan pengurangan pencematan 

dibawa Indeks Pencemaran <5. Ini 
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Pengelolaan das dalam kajian  
lingkungan hidup strategis 

 

Oleh:  Musnanda Satar 

 

KAMPUSIANA 



 

 

-na menterjemahkan kedalam bentuk-bentuk kegiatan 

pengelolaan DAS, karena kualitas air sungai berkorelasi 

langsung dengan pengelolaan DAS. 

 

Kajian Dampak 
 

Kajian dampak akan sangat penting dilakukan pada 

seluruh kawasan DAS. Pembagian kajian dapat  

dilakukan sebagai berikut:  

(1) Kajian Dampak  Pengelolaan DAS Berau  

(2) Berdasarkan kejadian yang ada saat ini maka  

kondisi yang ada di wilayah DAS di Kabupaten  

(1)Berau antara lain  

(3) Dampak penutupan lahan di sekitar DAS Segah 

dan Kelay pada sektor Pertambangan, Perkebunan 

dan Kehutanan  

(4) Penutupan lahan sepanjang sungai Segah dan 

Sungai Kelay akan berpengaruh pada kondisi 

peraiaran sungai 

(5) Penutupan lahan dengan perkebunan akan  

memberikan dampak yang dapat digali melalui 

kajian literatur  

(6) Penutupan lahan pertambangan batubara akan 

memberikan dampak terkait dengan alih fungsi 

lahan yang menyerap air dengan yang tidak  

menyerap dan meningkatkan limpasan air  

(7) Dampak pengelolaan limbah domestik/rumah 

tangga  

(8) Limbah domestik/rumah tangga akan  

memberikan dampak berupa pencemaran ke 

sungai 

(9) Limbah ini akan terus berkembang sesuai dengan 

penambahan jumlah penduduk dan  

perkembangan pemukiman pada sungai Segah, 

sungai Kelay dan sungai berau sekaligus pada 

anak sungainya 

(10) Rekomendasi Kebijakan Rencana dan Program 

Pengelolaan DAS 

 

Rekomendasi dilakukan melalui kegiatan seperti kajian 

lingkungan hidup strategis (KLHS) dimana integrasi 

dan rekomendasi dapat dimasukkan ke dalam 

berbagai dokumen perencanaan misalnya: 

 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan 

Sungai untuk RPJMD, ini dapat dikaitkan dengan 

kebijakan lain misalnya ketersediaan air, trans-

portasi, wisata, dll. 

 Rekomendasi Perencanaan Ruang terkait Sungai 

dan DAS pada dokumen Draft Tata Ruang Kabu-

paten 

 Rekomendasi Program Pengelolaan DAS yang 

mengedepankan prinsip-prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan. 

 

Referensi 

Smith, M., de Groot, D., Perrot-Maîte, D. and Bergkamp, 

G. (2006). Pay – Establishing payments for watershed 

services. Gland, Switzerland: IUCN. Reprint, Gland, 

Switzerland: IUCN, 2008. 

 

Volume 16 / No. 1 / April 2018 

Gambar 10. Pay – Establishing payments for watershed services  

Gambar 11.  Fungsi DAS 
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I ndonesia punya cita-cita melaut kembali tidak ada 

salahnya, apa bedanya Amerika punya cita-cita 

menginjak bulan pertama kali, syah-syah saja. Indone-

sia negara kepulauan tropis (khatulistiwa) yang wila-

yah lautnya lebih kurang 70 % dan jumlah pulaunya 

lebih 13.000. Indonesia kenal angin Barat dan angin 

Timur. Indonesia punya “coral triangle”, Indonesia pan-

dai menyeberang selat antar pulau. Indonesia kenal 

jenis rumput laut, kenal biodiversitas pesisir dan laut, 

bahkan laut dalam, dari fauna planton hingga 

paus.Indonesia hidup dipengaruhi fenomena angin 

laut, uap air laut yang menjadi awan dan mendung 

akhirnya turun hujan di daratan yang memberi asupan 

pada hutan dan tanaman di daratan pulau-pulau. Indo-

nesia sangat tahu air laut ada yang payau, asin dan 

tawar (kok air laut ada yang tawar? coba tanyakan 

mbah google —> sumur artesis di dasar laut dan mata 

air di dinding pulau). Indonesia tahu itu kelapa 

bersabut yang terapung di laut, selain itu keben, man-

grove dll. 

 

Indonesia punya penyelam alam di laut, Indonesia pu-

nya Ahli penjinak paus (hanya dengan perahu ne-

layan), bukan seperti pembunuh paus jepang dengan 

teknologi canggih yang membuat pecinta paus dunia 

geram). 

 

Sementara Amerika 1969 hanya berbekal punya 

dongeng tentang bulan, dalam potongan ceritanya 

seperti berikut;  …… Bulan, si anak bungsu berkata, 

“Ibu, ambillah piring, Aku membawakan makanan un-

tukmu.” (Matahari, bintang, bulan, angin; Dongeng 

Cerpen Pendek Dari Amerika Serikat). Bagi Amerika 

bulan adalah tempat yang dingin dan terang dan san-

gat baik. Bulan sebagai Dewi, simbol kesuburan (siklus 

menstruasi dan bulan sama panjang). Ke bulanlah 

setelah di bumi alternatif hidup bangsa Amerika se-

bagai Lunarians. Meskipun di negeri pamannya Bulan 

dikaitkan dengan kegilaan; bulan purnama munculnya 

perubahan manusia srigala, keringanan hukuman bagi 

pelaku jika kejahatan terjadi ketika bulan purnama ka-

rena dianggap gila pengaruh dewi bulan. Dan untuk 

pencegahan penderita psikiatri memuncak kegilaann-

ya, dilakukan pembelengguan dan pencambukan pa-

da fase lunar tertentu (abad 18). Sementara di negeri 

nenek moyangnya Dewi Luna naik kereta peraknya ke 

langit setiap malam gelap (mitologi Romawi). 

 

Indonesia ke “laut” Amerika ke 

“Bulan” mana kearifan untuk men-

capainya? 
 

1. Akar sejarah prilaku-tradisi-budaya-peradaban 

laut? (maritim?) 

 

a. Sebelum abad 14 di Mancini Sombala 

Indonesia dahulu tidak sama dengan Indonesia kini: 

siapa tidak mengenal mitos Nyi Roro Kidul, Nyi 

Blorong, Nyi Roro Lor, siapa tidak mengenal We 

Nyili Timo (putri penguasa pertiwi yang bertahta di 

dasar smudera, mitologi Goa). Siapa tidak kenal 

Amanna Gappa (Sombaopu). Siapa tidak kenal Saw-

erigading dan We Cudai (mitologi Luwuk). 

 

b.   Runtuhnya Malaka 1511 M 

Runtuhnya Malaka membuka peluang kerajaan-

kerajaan Nusantara untuk pengelolaan laut (Ternate

-Tidore, Goa, Demak, Banten, Jayakarta, Cirebon). 

Dan bertahan hingga kolonialisme melalui VOC ber-

benturan dengan Raja Goa ke-14 melalui perjanjian 

Bongaya, lambat laun lumpuh hingga kembali ke 

buaya agraris lagi. Kehilangan spirit kemaritiman 

menjadikan kehidupan pesisir tanpa harapan, ke-

merosotan ekonomi pesisir di bekas pelabuhan be-

sar Sombaopu, Bulukumba. 

 

Refleksi akar kemaritiman Indonesia vs 
refleksi cita-cita bangsa amerika 

menginjak bulan pertama kali 
 

Oleh:  Taqyudin 

 

OPINI 
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c. Perjanjian Bongaya 1667 M 

(lumpuh dan mati di lautan) 

Siapa yang tidak kenal Pan-

geran Sabrang Lor (Demak), 

Sultan Iskandar Muda, Malaha-

yati (Atjeh), Sultan Hasanud-

din, Laksamana Karaeng Gale-

sung (Goa), Pangeran Jayakar-

ta (Jayakarta), Raja Santiago 

(Sangihe Talaut), Kapitan Laut 

Nuku (Tidore), Hang Tuah, 

Hang Jebat, Hang Kesturi, 

Hang Lekiu dan Hang Le-

kir (Malaka), Jayanasa 

(Sriwijaya), Panglima 

Nala, Adityawarman 

(Majapahit), Laksamana Anak-

brang (Singasari-Kertanegara). 

 

Dan bertahan hingga kolonialisme 

melalui VOC berbenturan dengan 

Raja Goa ke-14 melalui perjanjian 

Bongaya, lambat laun lumpuh 

hingga kembali ke buaya agraris 

lagi. Kehilangan spirit kemaritiman 

menjadikan kehidupan pesisir 

tanpa harapan, kemerosotan 

ekonomi pesisir di bekas 

pelabuhan besar Sombaopu, 

Bulukumba. Kemampuan berniaga 

melalui pelayaran Nusantara ter-

putus putus dan akhirnya lenyap. 

Mewariskan dan memberikan 

sumbangan strategi penguasaan 

selat dan laut, dan taktik perang 

laut kepulauan yang khas Nusanta-

ra. 

 

Bergerak lagi melalui Sultan 

Agung Honyokrokusumo, Pan-

geran Wiroguna dan Pangeran 

Mertoloyo (Mataram) mempe-

rebutkan batavia. Hingga Indone-

sia merdeka darah kelautan 

diteruskan oleh  Ksatrya Bahari 

(para “Senapati Sarwajala”). Pan-

geran Cakraningrat (Madura), Pat-

timura (Maluku), termasuk Laksa-

mana Josaphat Sudarso 

(Indonesia). 

 

2. Akar  darat -laut – darat – kapok 

di laut (darat) – Cita-cita ke 

“Laut Lagi” 

 

Perjalanan sejarah bangsa-bangsa 

di Nusantara memiliki pengata-

huan dan pengalaman pengel-

olaan daratan masa (Hindu-

Buddha) dengan idiologi 

(Arupadhatu, rupadhatu, kamada-

tu atau Swarloka, Buarloka, bur-

loka), atau mitologi 

Bugis menyampaikan Boting Langi 

(Patotoe / tahta sang pemberi na-

sib), Ale Limo (dunia tengah tem-

pat manusia tinggal) dan To’dang 

Toja (dunia bawah/tahta Guru Ri 

Selleg). 

 

Perjalanan selanjutnya menuju ke 

“laut” mulai dibukanya kerajaan 

pesisir Goa (Somba Opu) setelah 

tumbangnya portugis di Malaka 

1511 hingga perjanjian Bongaya 

1667 M (antara VOC dan Raja Goa 

ke 14). 

 

Dilanjutkan kembali ke daratan 

budaya agraris lagi, karena koloni-

alisme tidak memberikan harapan 

kemakmuran bangsa-bangsa di 

Nusantara. Perlawanan demi perla-

wanan expedisi pamalayu 

(majapahit), pengiriman armada 

ke Malaka (Demak), pengiriman 

armada ke Batavia (Mataram) tidak 

sesuai harapan keberhasilan. Trau-

ma laut, trauma kolonialisme 

membentuk memori kolektif yang 

menaun hingga meninggalkan 

budaya pengelolaan laut kepu-

lauan (pelayaran dan perniagaan). 

Sehingga kehilangan spirit ke-

maritiman atau antiklimak budaya 

kemaritiman. 

 

Pada masa kemerdekaan sisa-sisa 

warisan pranata-pranata ke lautan  
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mulai dimunculkan lagi untuk mengusir kolonialisme, 

oleh Pangeran Cakraningrat, Pattimura, Yos Sudarso 

(di laut Aru) dan mengalami trauma kembali. 

 

Setelah 1945, Deklarasi Juanda 1957 (laut sebagai 

penghubung wilayah Indonesia), pengakuan negara 

NKRI sebagai negara kepulauan oleh PBB, dan 1982 

Konvensi Hukum Laut Internasional, dilanjutkan 

berdirinya kementerian Perikanan dan Kelautan 1999. 

Hal itu semua menurut Funkenstein dalam bukunya 

Krisis Budaya? (1989:9-12) menjadi Anchorage 

(tonggak-tonggak Budaya) kelautan dikumandangkan 

kembali dan membutuhkan kerja keras dan benar. 

 

3. Apa capaian pengaruh dunia, apa yang diberikan 

kepada dunia? 

 

Kota-kota pelabuhan mulai semarak kembali dengan 

aktitas perdagangan dan pelayarannya. Dukungan 

Kemitraan aktor-aktor pembangunan kelautan 

melakukan reframing memori kolektif bangsa-bangsa 

laut Nusantara menuju bangsa kepulauan tropis yang 

merdeka dan berdaulat di dataran dan di lautan. An-

chorage dalam astronomi pelayaran, biologi pohon 

sumber bahan kayu kapal, arsitektural perahu, teknolo-

gi peralatan bengkel perahu, kuliner pelayaran pan-

jang, ritual pelepasan pelayaran, persenjataan pe-

layaran panjang, penyimpanan air dan bahan pangan 

pelayaran panjang, pranata sosial, seni, adat, mistis? 

bagi yang berangkat dan yang ditinggalkan dalam 

pelayaran, pengetahuan cuaca, angin dan air laut, nav-

igasi, pranata hukum, Tasi ‘akka-jang, perdagangan 

antar pelabuahn, berniaga komoditas, keshatan dalam 

pelayaran, kemanan dalam pelayaran dan masih ban-

yak lagi sebagai unsur-unsur budaya maritim. 

 

Amerika 
 

a. Project Mercury – Apollo? 

Program Apollo pada masa akhir pemerintahan 

Presiden Dwight D. Eisenhower sebagai program 

lanjutan dari Program Mercury dalam melakukan 

misi manusia mengorbit Bumi dan Program Gemi-

ni. Program Apollo dilanjutkan menjadi sebuah 

cita-cita manusia melakukan pelayaran ruang 

angkasa ke Bulan oleh Presiden Kennedy yang 

didukung sidang Kongres AS pada 25 Mei 1961: 

Manusia Amerikan berkeinginan mendarat di bu-

lan pertama kali dan tidak mau didahuli oleh 

bangsa lain (pada saat itu negara sovyet dan nega-

ra-negara Eropa). Berangkat dari keinginan atau 

kebijakan negara melalui presiden yang didukung 

konggres yang implementasinya dari sisi dana 

…..” tak ada satu pun yang akan begitu sulit atau 

mahal untuk menyelesaikan.”  Mulai dari Presiden-

konggres-Ilmuan (Nasa)-Masyarakat dan seluruh 

sektor bergerak maju mendukung cita-cita mem-

bawa manusia mendarat ke bulan dan kembali 

dengan selamat. Dan ini merupakan program ek-

splorasi ruang angkasa jangka panjang. Di-

umumkan juli 1969 dengan Apollo 11 mampu 

mendaratkan manusia (meski kontroversial). 

Teknologi pada waktu itu masih banyak diragukan 

keberhasilannya. 

 

b. Ulang Alik? 

Mulai Enterprice kemudian Culumbia, nama Colum-

bia diambil dari nama sebuah kapal berlayar kecil 

yang beroperasi di luar Boston pada tahun 1792 dan 

menjelajahi mulut Sungai Columbia. Salah satu kapal 

pertama Angkatan Laut AS yang mengelilingi dunia 

juga bernama Columbia. Modul perintah untuk misi 

lunar Apollo 11 juga dinamai Columbia. Columbia 

hancur ketika proses memasuki atmosfer bumi pada 

tahun 2003. 

dilanjutkan Challenger, Discovery dan Atlantis. Chal-

lenger (1986) hancur dalam peluncurannya, dan 

akhirnya dibuat Endeavour sebagai penggantinya 

hingga 1 Juni 2011. Pengorbanan yang sangat ma-

hal, tetapi dampak perkembangan teknologi pen-

dukung hingga kini masyarakat dunia dapat ikut 

merasakannya; mulai komunikasi informasi melalui 

satelit, komputerisasi, remote sensing, informasi 

pengetahuan ruang angkasa dan fenomena 

pengaruhnya terhadap bumi dan atmosrmnya 

dapat dijadikan dasar antisipasi kehidupan di bumi. 

Setidaknya saat ini dari berbagai pelosok dunia 

dapat berkomunikasi lebih cepat (internet), 

menggunakan komputer yang di awal program ter-

sebut tidak mungkin untuk dimasukkan tas dan di-

jinjing kemana-mana seperti sekarang hampir anak 

sekolah, mahasiswa, karyawan, pegawai, hampir se-

luruh lapisan masyarakat mampu mengakses. 

 

c. Pengaruh Dunia 

Dan pada akhir kenyataannya astronot dan pelaku 

misi itu merupakan gabungan dari bangsa-bangsa 

dunia dengan tujuan kepentingan umat manusia 

yang hidup di bumi dan kehidupan ke depan 

kemungkinan di ruang angkas / planet potensial 

yang dapat mendukung keberlanjutan kehidupan 

umat manusia. 
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Mereeksi dari keinginan bangsa 

menuju maritim dan bangsa 

menuju ruang angkasa dengan 

segala kapasitasnya memang san-

gat jauh untuk dibandingkan teta-

pi bisa menjadi cerminan atau 

benchmark peradaban yang me-

mang dibutuhkan untuk keber-

lanjutan umat manusia di bumi, 

bukan untuk kepentingan yang 

lebih rendah. 

 

Bagaimana dengan reeksi ke-

maritiman kita? 

 

Apakah bentuk Thing Global? 

 

Apakah bentuk Act Global? 

 

Apakah perlu Root local? 

 

Apakah Indonesia Dream? kesem-

patan untuk setara berperan da-

lam keadilan yang berkedaulatan 

dalam menjalankan hak dan 

kewajiban dalam rangka mening-

katkan kualitas kehidupan umat 

manusia di bumi atau hanya untuk 

Indonesia? 
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R uang lingkup ilmu geogra sangat luas dan men-

dasar mencakup aspek alamiah dan apek insani-

ah, yang saling berintegrasi serta berinteralasi secara 

keruangan pada fenomena di permukaan bumi. Geo-

gra merupakan ilmu yang muncul dari insting dasar 

manusia untuk melakukan orientasi dan memproyeksi-

kan dirinya dalam ruang di permukaan bumi yang 

merupakan tempat tinggalnya. Di dalam Ilmu Geo-

gra, orientasi dan proyeksi tersebut mengkaji semua 

unsur ruang meliputi arah, jarak, luas, dan bentuk. Da-

lam  ilmu geogra terdapat beberapa pendekatan ana-

lisis, yakni analisis keruangan, lingkungan dan pen-

dekatan karakteristik wilayah. Analisis keruangan mel-

ingkupi penyebaran penggunaan ruang eksisting, dan 

penyebaran ruang yang akan direncanakan. Pendeka-

tan lingkungan mengkaji tentang interaksi antara ma-

khluk hidup berserta lingkungan hidupnya sebagai 

suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan, pendekatan 

kompleks wilayah merupakan kombinasi antara keru-

angan dan ekosistem. Analisis dalam pendekatan kom-

pleks wilayah meliputi analisis kompleks wilayah, per-

wilayahan dan klasikasi.  

 

Selain mengkaji hal tersebut, ilmu geogra dapat dit-

erapkan melalui kegiatan pengamatan agar pema-

haman akan hubungan antar gejala yang terdapat da-

lam suatu bentang alam dapat dipahami seorang geo-

graf. Oleh karena itu, untuk mempertajam perspektif 

spasial mahasiswa/i Program Magister Ilmu Geogra 

Universitas Indonesia Tahun Angkatan 2017, perlu di-

adakan kegiatan yang bersifat pengamatan lapangan. 

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan peserta Kuliah 

Lapang (KL) dapat mengetahui setiap fenomena yang 

terjadi pada setiap unit analisis dalam hal ini adalah 

wilayah kajian yang telah disepakati sebelumnya ber-

dasarkan pada tema yang ditentukan. Kegiatan kuliah 

lapangan ini bertujuan untuk mempelajari potensi 

suatu wilayah melalui pendekatan keruangan, ekologi, 

regional maupun sistematik dengan dengan sudut 

pandang holistic dalam rangka mendukung model 

perencanaan dan pengembangan suatu wilayah. 

 

Pengembangan model perencanaan wilayah berdasar-

kan fakta di lapangan (bottom up approach), dibutuh-

kan konsep yang dapat dioperasionalkan dan diterima 

oleh masyarakat luas. Produk-produk perencanaan 

wilayah regional maupun secara nasional perlu 

disusun secara sistematis dalam sebuah rancangan 

system informasi secara keruangan (spatial) serta peru-

bahannya secara tepat dan akurat. Wawasan untuk 

menyusun suatu perencanaan wilayah didasarkan atas 

analisis ruang muka bumi dan mahluk hidup di 

atasnya (spatial analysis) melalui berbagai mendeka-

tan dan metode analisis, salah satunya adalah metode 

dan analisis geogra yang meliputi perencanaan wila-

yah (regional planning) dan pengembangan mana-

jemen system informasi geogras (GIS Applicaton). 

 

Salah satu konsep pengembangan model 

perencanaan wilayah adalah pembangunan berke-

lanjutan (sustainable development). Pembangunan 

berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kese-

jahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan 

dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanju- 

KAMPUSIANA 

KULIAH LAPANG 
Mahasiswa magister ilmu GEOGRAFI  

DI kabupaten samosir, sumatera utara 
April, 2018 

Gambar 12.  Mahasiswa dan dosen magister Ilmu Geogra 
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-tan pada hekekatnya ditujukan 

untuk mencari pemerataan pem-

bangunan antar generasi pada 

masa kini maupun masa menda-

tang. Secara ideal keberlanjutan 

pembangunan membutuhkan 

pendekatan pencapaian terhadap 

keberlanjutan ataupun kesinam-

bungan berbagai aspek ke-

hidupan yang mencakup; keber-

lanjutan ekologis, ekonomi, sosial 

budaya, politik, serta keberlanju-

tan pertahanan dan keamanan. 

Pembangunan berkelanjutan ber-

inti pada pencapaian keseim-

bangan antara pembangunan 

sektor ekonomi, pembangunan 

sektor sosial, dan perlindungan 

lingkungan. Konsep pem-

bangunan berkelanjutan harus 

menjadi dasar dalam penyusunan 

produk-produk perencanaan sep-

erti RPJP, RPJM, RTRW, RUTRK, 

RKP, dan lainnya serta secara 

sistematis memiliki informasi ser-

ta data keruangan. Aspek keber-

lanjutan terkait dengan dimensi 

kehidupan menusia termasuk 

dimensi ekonomi, sosial budaya, 

kesejahteraan social, dan pada 

dasarnya juga harus menonjolkan 

aspek keberlanjutan yang berwa-

wasan lingkungan.  

 

Kabupaten Samosir sebagai salah 

satu Kabupaten di Provinsi Su-

matera Utara dipilih menjadi lo-

kasi kajian untuk kuliah lapangan, 

karena sedang berupaya untuk 

mengembangkan perekonomian 

di wilayahnya berbasis pariwisata 

yang berwawasan lingkungan 

dan inovatif. Hal tersebut sesuai 

dengan visi Kabupaten Samosir 

yakni “Terwujudnya Masyarakat 

Kabupaten Samosir yang Se-

jahtera, Mandiri dan Berdaya 

Saing berbasis pada Pariwisata 

dan Pertanian”. Untuk menguat-

kan Visi tersebut, Misi yang men-

dukung konsep pariwisata berke-

lanjutan adalah Misi-4, 

“Pengembangan Pariwisata Ling-

kungan dan Budaya serta Pem-

berdayaan Masyarakat sebagai 

Pelaku Utama Bisnis Pariwisata”; 

Misi-6, “Meningkatkan Pem-

bangunan Sarana dan Prasarana 

Publik yang Mendukung Industri 

Pariwisata, Kelancaran 

Perekonomian dan Memper-

lancar Pelayanan Publik”; Misi-8, 

“Memperluas Jaringan Kerjasama 

dalam Pembangunan dengan 

Prinsip Saling Menguntungkan, 

Menguntungkan, berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan”. 

Ketiga Misi tersebut searah 

dengan dasar perencanaan yang 

menitikberatkan pada pem-

bangunan berkelanjutan 

dibidang pariwisata. 

Gambar 13. Penyambutan oleh para SKPD di Kantor 

Bappeda Kab. Samosir 

Gambar 14. Kenang-kenangan dari Magister Ilmu 

Geogra UI  kepada pemerintah Kab. Samosir 

Gambar 16. Foto bersama Bupati Kab. Samosir dan jajaran 

SKPD  

Gambar 15. Pemberian kenang-kenangan dari Bupati Kab. 

Samosir   
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Kabupaten Samosir memiliki karakterisitik wilayah 

yang memilki potensi ekonomi yang cukup besar. Di-

antaranya adalah danau Toba, yang pada tahun 2015 

ditetapkan menjadi kawasan geopark nasional. Kawa-

san geopark danau Toba, telah menghasilkan 

sejumlah peluang pengembangan ekonomi dan pen-

ciptakan lapangan pekerjaan. Kawasan tersebut san-

gat mendukung peningkatan kesejahteraan masyara-

kat disekitarnya, khususnya masyarakat Kabupaten 

Samosir, dan mendatangkan devisa bagi Provinsi Su-

matera Utara. Keletarian kawasan geoapark danau 

Toba sangat ditentukan oleh keberlanjutan pengel-

olaan dan pemanfaatan terhadap potensi yang dimiliki 

yang berwawasan lingkungan. Model pengembangan 

perencanaan kawasan geopark danau Toba harus 

melindungi geodivercity, biodivercity, cultural diver-

city dan memaksimalkan kebijakan regulasi, capacity 

building serta infrastruktur dalam bingkai pem-

bangunan berkelanjutan. 

 

Gambaran terhadap geogra, perencanaan dan pem-

bangunan berkelanjutan, Visi/Misi Kabupaten Samosir 

serta pemahaman eldwork, maka tema yang men-

dukung kuliah lapang di Kabupaten Samosir Tahun 

2018 yakni “Model Pengelolaan Pariwisata Berkelanju-

tan di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, 

dengan Subtema: 

1. Pengaruh Keberadaan Daerah Wisata Terhadap 

Perubahan Gaya Hidup dan Perilaku Masyarakat: 

Studi Kasus Kabupaten Samosir; 

2. Pemodelan Distribusi Spasial Sumber Daya Alam 

sebagai Aset Pariwisata dengan Pendekatan Ob-

ject Based Image Analysis (OBIA): Studi Kasus Pu-

lau Samosir; 

3. Studi Pengaruh Kebencanaan Terhadap Keber-

lanjutan dan Kenyamanan Kepariwisataan  di Ka-

bupaten Samosir; 

4. Evaluasi Aksesibilitas Transportasi Menuju Kawa-

san Wisata Danau Sidihoni, Kabupaten Samosir; 

5. Studi Pemodelan Spasial Dinamik Penggunaan 

Lahan di Kota Pangururan, Kabupaten Samosir; 

6. Penilaian Daya Tarik dan Pengembangan Pari-

wisata Alam Berbasis Sistem Informasi Geogra: 

Studi Kasus Pulau Samosir; 

7. Potensi Pengembangan Agrowisata Kopi Dalam 

Mendukung Pengembangan Kepariwisataan di 

Kabupaten Samosir; 

 

Gambar 17. Lokasi wisata Menara Pandang Tele di Pangururan  

Gambar 18. Lokasi wisata Sopo Guru Tatea Bulan  

Gambar 19. Pusat Informasi Geopark Nasional Kaldera Toba  
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8. Studi Pemodelan Spasial Kesesuaian Lahan Kota 

Pangururan, Kabupaten Samosir; 

9. Pola Spasial Peak Ground Acceleration (PGA) 

Gempa Bumi Terhadap Rencana Pembangunan 

Kabupaten Samosir; 

10. Peran Promosi Dalam Pembangunan Kepa-

riwisataan Berkelanjutan di Kabupaten Samosir. 

 

Beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai 

dari pelaksanaan kegiatan Kuliah Lapangan ini yaitu:  

(a) Mahasiswa/i mampu mengidentikasi karakteris-

tik wilayah Kabupaten Samosir.  

(b) Mahasiswa/i mampu menginventarisasi potensi 

wilayah Kabupaten Samosir.  

(c) Mahasiswa/i mampu melakukanan analisis 

mengenai permasalahan/isu pariwisata 

berkalanjutan di Kabupaten Samosir;  

(d) Mahasiswa/i mampu merumuskan rekomendasi 

atas permasalahan/isu pariwisata di Kabupaten 

Samosir berdasarkan tema kuliah lapang. 

(e) Mahasiswa/i mampu merancang skenario pem-

bangunan pariwisata yang berkelanjutan di Ka-

bupaten Samosir. 

 

Adapun beberapa manfaatnya mahasiswa mampu 

menerapkan konsep dan teori geogra di lapangan 

khususnya di Kabupaten Samosir. Selain itu maha-

siswa juga mendapatkan pengalaman kerja lapan-

gan yang bermanfaat jika kelak terjun ke dunia 

lapangan yang sesungguhnya. 

 

Kegiatan Kuliah Lapang ini diikuti oleh 10 maha-

siswa/i yang didampingi oleh 4 dosen pembimbing, 

yaitu : (1) Dr. rer. nat. Eko Kusratmoko, M.S (2) Dr. 

Rudy Parluhutan Tambunan, M.S (3) Drs. Djamang 

Ludiro, M.Si 

 

Mahasiswa Magister Program Studi Geogra  yang 

ikut adalah Adhityo Haryadi, Della Ayu Lestari, Fred-

rik Dominggus Teramahi, Maria Pramudita Wetty, 

Muhammad Robi Amri, Nurrohman Naudin, Rah-

matia Susanti, Retno Wulandari, Roihan Naufal Majid, 

dan Tiffa Yuki Dewanti. 

 

Gambar 20. Lokasi wisata Pesanggrahan Bung Karno, Danau 

Toba, Toba 

Gambar 21.  Bandara Sibisa 

Gambar 22. Festival Gondang Naposo  
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KAMPUSIANA 

KULIAH LAPANG 1 DEPARTEMEN GEOGRAFI  
DI SUKABUMI, JAWA BARAT 

D alam bidang ilmu geogra, pemahaman akan 

berbagai aspek kehidupan manusia (social 

aspect) serta fenomena alam-lingkungan (physical 

aspect) merupakan suatu hal yang amat penting untuk 

dikuasai. Selain itu, pemahaman akan interaksi antara 

gejala sosial dan sik pada suatu daerah juga akan 

membantu dalam menjelaskan dinamika wilayah dan 

hubungan antar wilayah. Oleh karena itu, sebagai 

dasar ilmu geogra yang terdiri dari : location, place, 

region, movement, dan interaction. Konsep-konsep 

itulah yang akan membantu mahasiswa dalam 

membantu perspektif keruangan (spatial perspective). 

 

Kuliah Kerja Lapang pada hakikatnya merupakan 

aplikasi pemahaman teori yang didapatkan pada saat 

kuliah. Berbagai fakta yang dijumpai di lapangan 

dapat memberikan gambaran dari teori-teori dasar 

yang terdapat pada beberapa mata kuliah yang 

dipelajari. Hal di atas dapat dikaji lebih jelas melalui 

pengamatan dan survei lapang. Kenampakan-

kenampakan yang ada di lapangan (ruang muka bumi) 

seperti ketinggian, lereng, jenis tanah, bentuk medan, 

tekstur tanah merupakan unsur-unsur penunjang 

kehidupan seperti vegetasi dan kegiatan manusia, 

dalam hal ini dikaitkan dengan penggunaan tanah. 

Kajian tentang penggunaan tanah ini dapat dilihat 

penyebaran dan pengwilayahannya dengan 

menggunakan peta, yang nantinya akan diperoleh 

keterkaitan antara bentuk medan dengan aktivitas 

penduduk di muka bumi. 

 

 

Sesuai dengan tujuan dasar dari pelaksanaan Kuliah 

Kerja Lapang (KKL) 1 yang dititikberatkan pada 

peningkatan kemampuan mahasiswa dalam 

mengumpulkan data serta membahas isu dari gejala-

gejala sosial dan sik, maka dalam penekanan pada 

KKL 1 ini diletakkan pada peningkatan kemampuan 

mahasiswa dalam mengobservasi wilayah kajian. 

Selain itu, para mahasiswa juga dituntut untuk 

memperlebar pandangannya agar tidak terpaku 

dengan wilayah studinya masing-masing, tetapi juga 

memperhatikan wilayah studi kelompok lainnya. 

Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu 

memahami hakekat wilayah sebagai sebagai suatu 

sistim keruangan. 

 

Kegiatan ini diadakan oleh Departemen Geogra 

FMIPA Universitas Indonesia. Kegiatan ini ditujukan 

bagi mahasiswa semester 4 dan difokuskan untuk 

melatih mahasiswa untuk mengumpulkan berbagai 

data tentang aspek sik dan sosial di daerah tujuan 

dan merumuskan isu-isu hangat yang berkembang di 

daerah tujuan. Dalam Kuliah Kerja Lapang 1 kali ini, 

ruang lingkup materi yang dikaji bertemakan sik. Para 

peserta Kuliah Kerja Lapang 1 dengan total 142 orang 

terbagi atas 25 kelompok kecil dan terbagi di 5 Area of 

Interest (AOI). Setiap lokasi terdiri dari 7 tema besar. 

Tema yang dikaji adalah Geologi, Geomorfologi, 

Hidrologi, Jenis Tanah, Penggunaan Tanah, Point of 

Interest (POI), dan Sosial & Ekonomi. Setiap lokasi akan 

mempunyai wilayah kajian masing-masing dan para 

peserta diwajibkan untuk meneliti berdasarkan tema 

Gambar 24. Kegiatan mengamati sumur gali 

Gambar 23. Kegiatan kunjungan ke kantor desa 
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yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 

Kegiatan Kerja Lapang 1 

berlangsung selama satu 

semester, mulai dari tahap 

persiapan hingga pelaporan akhir 

dengan melibatkan Tim Staf 

Pengajar mata kuliah 

bersangkutan dari Departemen 

Geogra FMIPA-UI. Pelaksanaan 

KKL 1  ini sendiri dilaksanakan 

pada tanggal 15 - 19 April 2018, di 

Kabupaten Sukabumi yang dibagi 

dalam beberapa desa, yakni Desa 

Ridogalih, Desa Cimaja, Desa 

Cisolok, Desa Sukamaju, dan Desa 

Wangunsari. 

 

Sesuai dengan tujuan Kuliah Kerja 

Lapang 1 ini, makan hasil yang 

diharapkan adalah sebagai 

berikut: (1) Mahasiswa dapat 

mengetahui dan memverikasi 

aspek sik dan sosial di daerah 

penelitian (2) Peta desa skala 

1:5.000 dan laporan KKL 1 sebagai 

bentuk pengabdian masyarakat. 

Dosen pendamping pada KL 1 ta-

hun 2018 adalah  (1) Dr. Drs. 

Supriatna, M.T., (2) Kuswantoro, S. 

Si., M. Sc., (3) Dra. Ratna Saraswati, 

M. Si. (4) Taqyuddin, S. Si., M. Hum. 

(5) Dr. Hayuning Anggrahita, S. Si., 

M.S.M. 

Gambar 25. Kegiatan mewawancarai warga lokal 

Gambar 26. Kegiatan presentasi angkatan 

Gambar 28. Kegiatan diskusi malam Gambar 27. Kegiatan kunjungan ke kantor desa 
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P erkuliahan ilmu-ilmu dasar bidang geogra di 

dalam kelas belumlah cukup tanpa ditunjang 

dengan kegiatan observasi fenomena objek kajiannya 

di lapangan. Untuk itu, kegiatan lapangan dalam 

bentuk Kuliah Kerja Lapang (KKL) sudah menjadi 

kegiatan wajib yang dilakukan secara rutin oleh 

Departemen Geogra FMIPA UI. Selama masa 

perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti 

tiga kegiatan KKL Rangkaian kegiatan ini ditutup 

dengan KKL 3 dimana mahasiswa diharapkan mampu 

melakukan analisis dan sintesa dari fenomena lapangan 

yang diamatinya dalam konteks ilmu geogra.  

 

Sebagai rangkaian dari kegiatan lapangan tersebut 

sebagaimana dilaksanakan pada tahun-tahun 

sebelumnya, kegiatan KKL 3 dilaksanakan oleh 

mahasiswa semester ke-enam. Untuk tahun ini kegiatan 

KKL 3 diarahkan untuk mengamati peran geogra 

dalam perwujudan Suistainable Development Goals 

2030 fokus kajian pada wilayah Kota Banjarmasin, 

Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten 

Banjar Baru dan Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kali-

mantan Selatan. Wilayah tersebut dipilih dengan 

pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki variasi po-

tensi sebagai katalisator kesejahteraan manusia dalam 

bidang pertanian, ekonomi, pariwisata, sosial, budaya 

dan lain-lain. Pada kegiatan KKL 3 kali ini mahasiswa 

diajak untuk mengasah kompetensi bidang geogranya 

untuk mampu melakukan analisis dan sintesa dari 

fenomena lapangan yang diamatinya dalam konteks 

ilmu geogra dengan acuan kerentanan lingungan, 

pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan sosial dan 

ekonomi serta pola, tingkat dan dinamika keidupan 

yang ada di Kalimatan Selatan.  

 

Kegiatan ini diadakan oleh Departemen Geogra FMIPA 

Universitas Indonesia. Kegiatan ini ditujukan bagi 

mahasiswa semester 6 dan difokuskan pada metode 

observasi dan pengambilan data dilapangan, baik data 

sik maupun data sosial, budaya dan ekonomi. 

Kegiatan KKL 3 ini merupakan aplikasi dari perkuliahan 

di kelas, terutama untuk mata kuliah yang terkait topik 

penelitian dan langkah-langkah penelitian geogra 

sesuai dengan pengplikasian mata kuliah metodologi 

penelitian geogra serta metode kualitatif dan 

kuantitatif dengan dukungan pengetahuan sistem 

informasi geogras dan penginderaan jauh. 

KAMPUSIANA 

KULIAH LAPANG 3 DEPARTEMEN GEOGRAFI  
DI Kalimantan selatan 

Gambar 29. Kegiatan kunjungan ke kantor desa 
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Tema besar yang diusung dalam 

kegiatan KKL 3 tahun 2018 ini 

adalah : “Peran Geogra dalam 

Perwujudan Sustainable 

Development Goals 2030. 

Maksud dari pelaksanaan Kuliah 

Kerja Lapang 3 (KKL 3) adalah 

untuk mengasah kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa dalam 

menggali dan 

mendokumentasikan fenomena di 

lapangan. 

 

Adapun tujuan dari pelaksanaan 

Kuliah Kerja Lapang 3 (KKL 3) 

adalah: 

 Melatih mahasiswa/i 

Departemen Geogra FMIPA 

UI untuk menerapkan teori 

dan metodologi kerja geogra 

secara sistematis di lapangan, 

dan 

 Melatih mahasiswa/i 

Departemen Geogra FMIPA 

UI agar mampu 

mengumpulkan, mengolah 

dan menganalisis data yang 

lapangan, serta 

menyajikannya secara tertulis 

dan maupun secara lisan. 

 

Kegiatan KKL 3 tahun 2018 

berlangsung selama lima hari. 

Dimulai pada tanggal 8 April 2018 

samapai dengan 14 April 2018. 

Kegiatan ini mengambil tempat di 

Kota Banjarmasin, Kabupaten 

Barito Kuala, Kabupaten Banjar, 

Kabupaten Banjarbaru, dan 

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

Sejalan dengan tujuan dan tema di 

atas, setelah kegiatan KKL 3 

berlangsung mahasiswa diharapkan 

mampu mengasah kompetensi 

dibidang geogranya untuk 

mampu melakukan analisis dan 

sintesa dari fenomena lapangan 

yang diamatinya dalam konteks 

ilmu geogra dengan acuan 

kerentanan lingungan, 

pemanfaatan sumber daya alam, 

pelayanan sosial dan ekonomi 

serta pola, tingkat dan dinamika 

kehidupan wilayah kajian dan 

diharapkan dapat menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang 

didapat pada tempat lain. Selain itu, 

mahasiswa diharapkan akan 

memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan, dan pengalaman dalam 

hal: 

Gambar 31. Pertanian padi pada masa tanam 

Gambar 32. Dermaga pasar terapung Lok Baintan  Gambar 33. Pasar terapung Lok Baintan 

Gambar 30. Permukiman di bantaran sungai 
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 Menerapkan dan 

mengkombinasikan berbagai 

metode geogra, 

 Memadukan teori dan 

pengalaman lapang, 

 Mengelola dan melaksanakan 

kegiatan penelitian. 

 Mengenal dunia nyata beserta 

dinamika dan dilema yang ada 

di dalamnya melalui interaksi 

langsung dengan alam dan 

manusia. 

 

Susunan dseon pendamping dari 

kegiatan KL 3 adalah : (1) Dr. Had 

Setiadi, S.Si, M.T., (Koordinator), (2) 

Jarot Mulyo Semedi, S.Si., M.Si., (3) 

Nurul Sri Rahatiningtyas, S.Si., M.Si. 

(4) Nurrokhmah Rizqihandari, S.Si., 

M.Si. 

Gambar 35. Kegiatan pengolahan batu mulia Gambar 34. Lokasi pengolahan batu mulia 
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TUTORIAL REMOTE SENSING 

KOreksi radiometrik citra landsat 8 oli 
menggunakan envi 5.0.3 

 
Oleh:  Laju Gandharum 

P ada bagian ini dijelaskan langkah-langkah 

melakukan koreksi radiometrik citra Landsat 8 OLI 

(Operational Land Imager). Koreksi radiometrik meli-

puti kalibrasi radiometrik dan koreksi atmosferik. Kali-

brasi radiometrik adalah merubah/mengkonversi nilai 

data citra asli hasil unduhan dari DN (nilai digital) ke 

nilai reektan ToA (Top of Atmospheric). Disusul 

setelah itu dengan koreksi atmosferik dengan metode 

DOS (dark object subtraction).  

 

Contoh data yang digunakan pada bahasan ini adalah 

scene ber-path-row 106-061 bertanggal 6 Juni 2013. 

Citra ini melingkupi sebagian dari wilayah Kabupaten 

Sorong Selatan, Provinsi Papua barat. Data ini diunduh 

gratis dari situs EarthExplorer milik USGS (http://

earthexplorer.usgs.gov). Hasil unduhan adalah satu 

paket le LC81060612013157LGN00.tar.gz sebesar 836 

mb. Kalibrasi citra Landsat 8 dilakukan menggunakan 

ENVI 5.0.3 ServicePack 3. Langkah kalibrasi tersebut 

adalah sebagai berikut:  

 

1. Ekstrak le LC81060612013157LGN00.tar.gz hasil 

unduhan ke dalam satu folder, misalnya D:\mask. 

Hasil ekstrak menghasilkan 13 le. File citra berfor-

mat Geotiff (*.TIF).  

2. Jalankan ENVI 5.0.3, lalu buka le metadata citra. 

File ini berformat text (*_MLT.txt)  

File > Open > LC81060612013157LGN00_MTL.txt  

3. Jalankan Radiometric Calibration. Fungsi ini yang 

ada pada bagian jendela Toolbox (ada di sebelah 

kanan).  

Toolbox > Radiometric Correction > Radiometric 

Calibration  

 

4. Dari jendela Select Input File yang mucul klik ke-

lompok kanal multipektral (baris paling atas), Lalu 

klik tombol OK. Secara otomatis teks yang 

terseleksi berwarna biru.  
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5. Pada jendela Radiometric Calibration, lakukan 

seting sebagai berikut, lalu klik OK:  

a. Calibration Type: Reectance  

b. Ouput Interleave: BSQ  

c. Output Data Type: Float  

d. Scale Factor: 1  

e. Isi output lename-nya dengan nama 

‘D:\fmask\LC8_106061_06062013_TOAREF.

dat’  

 

 

6. Setelah itu proses kalibrasi berjalan, progresnya 

ditampikan di pojok kanan bawah ENVI. Tunggu 

beberapa saat hingga selesai.  

 

7. Setelah selesai hasilnya secara otomatis ditampil-

kan di jendela Layer Manager dengan nama 

LC8_106061_06062013_TOAREF.dat.  

 

 

 

8. Untuk memperjelas tampilan lakukan histrogram 

stretching dengan menekan tombol Strech on 

View Extent  

 

9. Cek metadata citra hasil kalibrasi.  

Dari jendela Layer Manager, klik kanan pada nama 

LC8_106061_06062013_TOAREF.dat, lalu klik 

menu View Metadata. Hasilnya muncul jendela 

Metadata Viewer. Pada kolom Description dijelas-

kan bahwa data merupakan hasil kalibrasi 

(Calibrated Top of Atmosphere Reectivity from 

LC81060612013157LGN00_MTL_MultiSpectral)  

10. Cek nilai piksel citra hasil kalibrasi. Nilai reektansi 

berkisar antara 0 s/d 1. Nilai 0 adalah untuk objek 

yang menyerap sinar 100% (benda gelap sempur-

na), sedangkan 1 adalah objek yang memantulkan 

sinar 100% (objek warna putih sempurna). Untuk 

membuktikan proses kalibrasi sudah sesuai 

prosedur, maka perlu dicek hasilnya.  
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Pada jendela utama ENVI, klik tombol Crosshairs  

lalu tombol Cursor Value              Setelah itu klik 

satu titik pada citra, maka pada jendela Cursor Value 

akan ditampilkan nilai-nilai pikselnya. Contoh gam-

bar di bawah, perhatikan kolom Data: [0.202560, 

0.194600, 0.181520] di bawah nama 

LC8_106061_06062013_TOAREF.dat [REPROJECTED]. 

Tiga angka tersebut merupakan nilai reektansi dari 

tiga kanal Red, Green dan Blue citra LANDSAT 8.  

11. Selanjutnya melakukan koreksi atmosferik 

menggunakan metode DOS (dark-object subtrac-

tion). DOS dipilih karena tidak diketahuinya pa-

rameter data lapangan untuk mengoreksi citra 

dan juga tidak diketahuinya model efek atmosfer 

yang dapat mengasumsikan kondisi atmosfer saat 

data citra direkam.  

DOS menggunakan pendekatan bahwa nilai re-

ektan piksel seluruh citra dikurangi oleh nilai re-

ektan objek ter-gelap (dark object). Disasumsikan 

bahwa objek ter-gelap pada citra (misal: tubuh air) 

mempunyai nilai reektan nol, maka jika ia 

mempunya nilai lebih dari itu, maka nilai itulah 

sebagai nilai pengurangnya.  

 

12. Di ENVI ada tiga pilihan koreksi DOS, yakni Band 

Minimum, Region of Interest dan User Value. Jika 

Band Minimum dipilih maka seluruh piksel pada 

citra akan dikurangi nilai terendah dari masing-

masing kanal. Jika nilai minimum band-nya nol 

(mungkin saja karena ‘bad value’), maka 

penggunaan DOS tidak memberikan efek. 

Mengantisipasi hal tersebut maka pada kasus ini 

digunakan pendekan Region of Interest. Nilai mi-

num diambil dari nilai rata-rata reektan pada ROI 

tersebut. Ukuran ROI < 20 piksel.  

 

 

13. Untuk membuat ROI diperlukan sebuah layer 

vektor. Caranya pada menu utama ENVI klik File > 

New > Vector Layer. Pada jendela Create New 

Vektor Layer muncul, isi/pilih kolomnya sebagai 

berikut, lalu klik OK.  

a. Layer Name: ROI-DOS  

b. Record Type: Polygon  

c. Source Datanya: Seleksi 

LC8_106061_06062013_TOAREF.dat  

 

 

 

14. Hasilnya layer vector ROI-DOS muncul di daftar 

jendela Layer Manager, seperti pada gambar beri-

kut.  
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15. Setelah itu buat ROI dengan cara membuat vector 

polygon di atas objek gelap (dalam kasus ini yang 

dijadikan target adalah area permukaan danau).  

Klik tombol Vector Create  lalu dijitlah se-

buah polygon pada danau tersebut. Klik ganda 

untuk menutup/menyudahi pembuatan polygon. 

Poligon yang dihasilkan memiliki garis tepi 

berwarna merah.  

 

16. Selanjutnya, dari jendela Toolbox, pilih Radio-

metric Correction > Dark Subtraction.  

17. Pada jendela Dark Subtraction Input le, dari 

daftar yang ada pilih 

LC8_106061_06062013_TOAREF.dat, lalu klik OK  

 

 

18. Dari jendela Dark Subtraction Parameters, klik pili-

han Region of Interest. Lalu isikan output lenya 

dengan nama 

LC8_106061_06062013_DOSROI.hdr, lalu klik OK. 

Tunggu proses hingga selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Selesai 




