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OPINI

Sebuah peta tidak akan mudah untuk dibaca jika 
kita tidak memberikannya simbologi. Saat kita 
kuliah S1 kita mempelajari 5 buah jenis simbo-

logi pada ArcGIS:
•	 Single symbol, yaitu 1 jenis kategori symbol untuk 

keseluruhan feature pada layer, contoh: batas ne-
gara

•	 Unique values, yaitu simbolisasi berdasarkan peng-
kategorian kualitatif atribut, contoh: jenis tanah

•	 Quantities symbol (graduated colors, graduated 
symbols, dll), yaitu simbolisasi yang bergradasi un-
tuk membedakan data kuantitatif atribut, contoh: 
kepadatan penduduk

•	 Charts, yaitu simbolisasi dalam bentuk diagram 
batang/lingkaran/lainnya diatas setiap feature, 
contoh: perbandingan populasi pria dan wanita

•	 Multiple Attributes, yaitu simbolisasi berdasarkan 
pengkategorian kualitatif beberapa atribut.

 Kelima jenis simbologi tersebut saya sebut se-
bagai static symbology. Static symbology dirasa masih 
cukup efektif ketika kita berhadapan dengan peta 
dalam bentuk hardcopy dan peta online dengan fitur 
sederhana seperti view peta dan info detail. Tetapi apa 
jadinya jika peta tersebut begitu dinamis, data dida-
lamnya selalu berubah-ubah setiap waktu, banyak 
kondisional yang mempengaruhi bentukan dan jenis 
simbologinya, bahkan dalam bentuk animasi. Berikut 
beberapa contohnya:
•	 Didalam WebGIS survey, jika user login sebagai 

surveyor maka simbologinya terbagi 2: titik sudah 
tersurvei dan belum, jika user login sebagai oper-
ator maka simbologinya berdasarkan urgensi sur-
vei: semakin besar titik maka semakin urgen, jika 
user login sebagai stakeholder maka simbologin-
ya dalam bentuk chart berisikan perbandingan 
atribut-atribut dititik tersebut.

•	 Didalam WebGIS marketing, hasil penjualan pa-
kaian berkisar Rp 1 juta sampai Rp 10 juta dan 
diberikan gradasi dari putih ke hitam. Lalu disaat 
lebaran hasil penjualan naik drastis dalam kisa-

ran Rp 1 milyar sampai Rp 3 milyar dan juga tetap 
diberikan gradasi putih ke hitam.

•	 Didalam WebGIS ketika user mengaktifkan layer 
jalan, ketika dalam skala besar maka nama jalan 
muncul, ketika skala dikecilkan maka nama jalan 
akan hilang kecuali jalan utama, ketika skala leb-
ih dikecilkan lagi maka hanya jalan utama yang 
muncul tanpa nama jalan.

•	 Didalam WebGIS tracking, ketika mobil berada 
jauh dari pos maka simbologi yang muncul beru-
pa titik. Tetapi ketika dekat dengan pos, titik mobil 
tersebut berkedip-kedip.

•	 Didalam WebGIS prakiraan cuaca, arah angin 
disimbolkan dalam bentuk animasi garis pu-
tus-putus yang bergerak sesuai arah gerak angin. 
Ketika angin semakin kencang maka pergerakan-
nya semakin cepat. Dan ketika cuaca berubah dis-
ertai hujan maka simbol garis putus-putus digan-
tikan dengan simbol awan.

 Contoh diatas banyak ditemui pada peta-peta 
digital (WebGIS). Salah satu keunggulan dari WebGIS 
memang terletak pada kemampuan dynamic view-nya. 
Tetapi untuk membuat fitur tersebut juga dibutuhkan 
kemampuan Dynamic symbology.
 Pada aplikasi pembuat WebGIS “one click in-
stall” seperti ArcGIS Server (viewer), pMapper, GeoS-
erver, dll fitur simbologi didalamnya tak ubahnya sep-
erti yang pernah kita pelajari selama kuliah, statis dan 
belum mewakili arti dynamic symbology sebenarnya. 
Static symbology memang memiliki keunggulan dalam 
kemudahan implementasinya. Kita cukup fokus pada 
data dan sisanya diakomodir oleh sistem. Tetapi keti-
ka data tersebut menjadi dinamis, banyak kondisional 
yang harus ikut disertakan pada simbologi, static sym-
bology tidak dapat lagi diterapkan.
 Dynamic symbology tidak dapat dibuat hanya 
dalam beberapa klik. Dynamic symbology terlalu ban-
yak macam dan kombinasinya sehingga tidak mung-
kin untuk kita kategorikan seperti static symbology. 
Satu-satunya cara agar kita bisa membuatnya adalah 
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dengan menuliskannya dalam bentuk script. 
Mengapa Script?
 Sebelum kita melanjutkan bahasan menge-
nai dynamic symbology kita akan melihat bagaimana 
sebuah website dibentuk. Mengapa website? Karena 
pada website kita bisa melihat bagaimana data ditulis-
kan, divisualisasikan, dan dibentuk menjadi dinamis.
Tiga buah bahasa yang digunakan untuk memvisual-
isasikan data pada website, masing-masing ditemukan 
pada tahun yang berbeda. Tahun 1990 bahasa HTML 
diusulkan oleh Berners-Lee, tahun 1995 JavaScript 
ditemukan oleh Brendan Eich, dan tahun 1996 CSS 
mulai diimplementasikan.
 HTML seperti sebuah layer, berisikan data dan 
atribut didalamnya. CSS merubah visualisasi HTML 
menjadi lebih indah dipandang. JavaScript mempun-
yai kemampuan mengubah HTML dan CSS yang telah 
dituliskan. HTML merupakan bentukan statis dari 
sebuah website. CSS dan JavaScript lah yang mem-
buatnya dinamis. HTML tanpa CSS dan JavaScript 
hanya akan berisikan tulisan dan gambar. Tidak ada 
animasi, fitur chat, forum online, dll.
 CSS dan JavaScript adalah jenis dari baha-
sa script. Menggunakannya dengan cara diketik lalu 
dieksekusi. Mengapa diketik? Karena kombinasinya 
terlalu banyak, dan hanya dengan diketik lah ide dari 
programmer dapat dituangkan ke website. Sampai se-
karang belum ada tools yang bisa mengkonversi ke-
seluruhan ide programmer kedalam bahasa CSS dan 
JavaScript hanya dengan beberapa klik.
 Sekarang kita berlanjut ke data spasial. Visual-
isasi data spasial tidak sesederhana data tabular. Data 
tabular dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik, 
isinya menggambarkan perbandingan antar atribut. 
Data spasial selain menggambarkan perbandingan an-
tar atribut juga menggambarkan lokasi, perpindahan, 
pengelompokan, dst. Terlebih ketika kita merubahnya 
menjadi dinamis maka akan semakin rumit lagi.
 Membuat simbologi dengan fitur “just click” 
adalah seperti membuat website hanya dengan HTML 
dan CSS yang sederhana. Bentukannya kaku dan su-
dah tidak sesuai lagi dengan zaman. Membuat dynam-
ic symbology dengan script memang dibutuhkan ke-
mampuan khusus, tetapi sampai saat ini hanya itulah 
satu-satunya cara.
Peluang Bisnis
 Saya dan teman saya, Indra Bayu, ketika kuliah 
mendirikan sebuah perusahaan bernama PT. Internet 

Solusi Layanan Informasi Mandiri (atau biasa dise-
but InternetSlim). Ide dari usaha ini sederhana, yai-
tu: dynamic symbology. Istilah “Dynamic Symbology” 
memang kami kenal beberapa bulan setelah perusa-
haan berdiri, tetapi sejak awal pemikiran kami berdua 
dan lingkungan membuat kami masuk kedalam seg-
men tersebut. Perusahaan ini tidak masuk ke lingkup 
survey, pembuatan website, ataupun jasa-jasa yang 
umum ada karena tentu alasan persaingan. Kami per-
lu mencari segmen yang tidak tersaingi.
 Dunia saat ini semakin lama semakin digital, 
sehingga kami yakin dynamic symbology adalah long 
term business. Terlebih saat ini big data menjadi pop-
uler. Ketika big data sampai pada ranah spasial, pasti-
lah dynamic symbology yang berperan.
 Ketika kita masuk kedalam segmen dynamic 
symbology kita tidak perlu takut untuk bersaing den-
gan perusahaan besar seperti ESRI, Google, Micro-
soft, dll. Sampai saat ini belum ada tools yang dapat 
menggantikan 100% kekuatan scripting menjadi “just 
click”. Disini jelas scripting adalah ranah UMKM dan 
“just click” adalah ranah perusahaan besar.

Mempelajari Dynamic Symbology
 Satu dua buah artikel tidak akan cukup un-
tuk menjelaskan teknis dari dynamic symbology. Di 
InternetSlim para programmer wajib memiliki peng-
etahuan dynamic symbology minimal menggunakan 3 
komponen yaitu MapScript pada MapFile, PHP Map-
Script dan Canvas pada JavaScript. 
 Anda dapat mengeksplorasi lebih jauh di In-
ternet 3 hal tersebut atau mencoba magang di peru-
sahaan-perusahaan konsultan pemetaan digital yang 
menerapkan Dynamic symbology. Tidak banyak pe-
rusahaan yang mampu menerapkan teknik Dynamic 
symbology, kebanyakan dari mereka adalah perusa-
haan pemetaan dan pengembang WebGIS sederhana. 
Apabila Anda ingin mencoba magang di InternetSlim, 
dapat menghubungi langsung email contact@inter-
netslim.com dan sertakan nomor telpon yang dapat 
dihubungi. Magang terbuka sepanjang tahun terbatas 
untuk mahasiswa dan tujuannya adalah edukasi.
 Yang perlu menjadi perhatian adalah Anda di-
haruskan memiliki pengetahuan dasar pemrograman 
dan GIS. Anda harus paham konsep-konsep seper-
ti kondisional, pengulangan, variabel, dll. Anda juga 
harus paham konsep-konsep seperti skala, eksagerasi, 
sistem proyeksi, dll.
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Pembicara 
•	  Prof. Ir. Rachmat Witoelar, President’s Special En-

voy For Climate Change, 
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din, Malaysia, 
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•	 Prof. Άrmann Hoskuldsson, University of Iceland, 
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•	 Dr. Dini Fitriani, MT, Universitas Padjadjaran, In-
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•	 Dr. Andri Dian Nugraha, M.Si, Institut Teknologi 
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Te m a 
•	 Theoretical and Computational Geophysics, 
•	 Geophysical Instrumentation, 
•	 Near Surface Geophysics and Geotechnology, 
•	 Environmental Science and Engineering, 
•	 Geothermal, 
•	 Soils and Sediments, 
•	 River Basin Management, 

•	 Volcanology and Seismology, 
•	 Hazard Mitigation, 
•	 Paleo-, 
•	 Rock, 
•	 Environmental Magnetism, 
•	 Remote Sensing, 
•	 Reservoir Hydrocarbon, Environment, 
•	 Environmental law and Communication.
•	  Peserta dari geografi UI lebih kurang ada 50 

mahasiswa yang hadir baik menjadi pembicara 
atau menampilkan dalam bentuk poster, terdiri 
dari mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2 Ge-
ografi UI. Banyaknya peserta dari Geografi UI 
adalah bagian dari adanya Hibah Publikasi Tugas 
Akgir mahasiswa yang harus di publikasikan pada 
seminar yang akan diterbitkan oleh IOP dan ter-
indeks oleh Scopus.

   

Padjajaran Earth Di-
alogue: International 
Symposium on Geo-

physical Issues, 
Jatinaggor, Bandung 

2-4 July 2018
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GEOTEKNO

Penggunaan Drone untuk Konservasi

Musnanda Satar

Untuk mengetahui kondisi ril satu lokasi dibu-
tuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika 
lokasi yang dimaksud adalah lokasi hutan 

yang masih memiliki kerapatan tinggi. Beberapa 
wilayah bahkan masih sulit untuk dijangkau karena 
lokasi yang sulit. Kegiatan konservasi selalu membu-
tuhkan informasi kondisi wilayah terbaru, misaln-
ya pada kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan 
konservasi atau kegiatan monitoring kawasan. Peng-
gunaan drone atau UAV (unmanned aerial vehicle) 
menjadi pilihan yang sangat efektif dalam membantu 
mendapatkan informasi terbaru satu kawasan.
 Pengertian drone atau pesawat tanpa awak 
atau pesawat nirawak adalah sebuah mesin terbang 
yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot 
atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggu-
nakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dir-

inya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa 
muatan. Pada kebanyakan drone muatan yang dimak-
sud adalah kamera yang digunakan untuk pengambi-
lan gambar, tetapi pada kegiatan konservasi kemudian 
bisa digunakan untuk membawa dan menyebarkan 
biji tanaman. BioCarbon Engineering salah satu pe-
rusahaan berbasis di UK melakukan kegiatan penye-
baran bibit tanaman dengan menggunaan drone, tana-
man disebarkan di Australia, Afrika dan New Zealand. 
Di Indonesia penggunaan drone dilakukan untuk 
kegiatan monitoring, salah satu yang menarik ada-
lah penggunaan drone oleh komunitas Conservation 
Drone untuk melakukan monitoring pada kegiatan 
konservasi orangutan di Indonesia. Drone digunakan 
untuk melakukan kegiatan perhitungan sarang oran-
gutan serta kegiatan pemetaan habitat orangutan.
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Sumber foto : drone di Kabupaten Berau

 Salah satu peran penggunaan drone untuk 
konservasi tidak terlepas dari peran drone dalam 
mendukung dan mengambil data untuk pemetaan. 
Aplikasi drone untuk pemetaan telah berkembang dan 
diaplikasikan diberbagai bidang pemetaan dapat dika-
takan bahwa pemetaan digital dan aplikasi GIS mer-
upakan salah satu pasar terbesar yang akan menyer-
ap penggunaan drone dengan berbagai alasan, salah 
satunya adalah tingkat resoulusi yang lebih baik yang 
mampu dihasilkan dari pengambilan gambar dengan 
drone. Selain itu drone mampu memberikan data spa-
tial update dalam rentang waktu yang lebih cepat, ber-
beda dengan satelit yang memerlukan durasi pengam-
bilan gambar secara periodic jangka waktu tertentu. 
Aplikasi pemetaan dengan drone pada kawasan tert-
entu dan dilakukan secara berkala juga akan jauh leb-
ih murah jika dibandingkan dengan memperoleh data 
melalui citra satelit resolusi tinggi (misalnya Ikonos).
Beberapa provider data spasial skala global juga telah 
menggunakan drone dengan cukup aktif, misalnya 
Google menggunakan drone milik Titan Aerospace 
juga bisa digunakan untuk memperoleh gambar real 
time yang bisa dipakai untuk sarana Google Maps 

ataupun layanan lainnya.
 Aplikasi dibidang GIS dilakukan pada berb-
agai sector seperti pertanian, kehutanan, konservasi, 
dll. Salah satu dibidang konservasi yang sudah dipub-
liskasikan adalah pemetaan orangutan di Indonesia 
yang dilakukan dengan drone untuk memetakan lo-
kasi sarang orangutan. Drone digunakan pada bidang 
forestry untuk melakukan proses monitoring kawasan 
hutan seperti untuk mengkaji wilayah-wilayah kelola 
konsesi serta mendapatkan gambaran mengenai kon-
disi tutupan lahan yang paling baru.
 TNC sudah melakukan beberapa kegiatan 
yang akan sangat efektif jika didukung oleh pemetaan 
dengan menggunakan drone, misalnya untuk kegiatan 
monitoring kawasan kelola HPH dalam skema ker-
jasama dengan TNC/RIL , monitoring kawasan hutan 
lindung, pengambilan data tutupan lahan untuk ke-
giatan hutan desa, monitoring biodiversity di kawasan 
tertentu. Pilihan menggunakan drone dilakukan juga 
untuk kegiatan seperti Karst, Monitoring Hutan Lind-
ung Wehea atau monitoring tutupan lahan di sekitar 
Merabu untuk mendukung inisiatif hutan desa.
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GEOSIANA

Perjalanan di Lumbung Padi Kabupaten Karawang

Adi Wibowo dan
Tjong Giok Pin
Dosen Departemen 
Geografi
Universitas Indonesia

Keindahan lahan 
sawah di sore hari 
bisa terlihat dengan 
jelas, matahari mulai 
terbenam, sinarnnya 
sebagain terpantul 
dari lahan sawah dan 
langit di Kabulaten 
Karawang
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Hamparan padi adalah pemandangan yang sangat khas dari Kabupaten Karawang. Dari 30 kecamatan 
yang ada di Karawang semua kecamatan memiliki lahan sawah. Selama perjalanan dari Kota Karawang 
hingga kecamatan Pakishaji, melaui Kecamatan Karawang Timur, Karawang Barat, Rengasdengklok, 

Jayakerta, Tirtajaya, Batujaya dan Pakijaya. Pakisjaya adalah Kecamatan Pesisir di Kabupaten Karawang. Sepan-
jang perjalaan masa tanam padi ternyata tidak sama, ada yang sedang bersiap akan mengahsilkan bulir padi, 
ada yang sudah keluar bulir padi serta ada yang masih dominan  hijau sebelum fase generative (atau muncul 
bulir padi).
 Kabupaten Karawang termasuk dalam lumbung padi nasional, sehingga area persawahan di Kabupaten 
Karwang dijaga agar tidak terjadi perubahann penggunaan lahan menajdi non persawahan. Fase tanam padi 
berawal dari persiapan lahan, yaitu tanah sawah yang sudah siap digarap akan digenangi air. Sebelumnya tanah 
disiapkan untuk lahan persemaian padi. Dari butir-butir padi pilihan yang digunakan sebagai bibit akan ditan-
am pada lahan persemaian.
 Sebelum di tanam, padi dibuatkan tempat untuk menyemai, agar akarnya sudah kuat untuk tumbuh 
dalam tanah bercampur air (sawah). Biasanya di Karawang setelah padi berumur lebih dari 21 hari, baru dip-
indahkan dari tempat penyemaian ke lahan sawah. Gambar berikut ini menunjukkan lahan sawah yang telah 
ditanami bibit padi.

DESA NELAYAN
 Selain Kecamatan Pakishaji, di Kabupaten Karawang tedapat 8 Kecamatan Pesisir, yaitu Batujaya, Tir-
tajaya, Cibuaya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan. Kabupaten Karawang di 
bagian pesisir terdapat juga perkampungan nelayan. Desa Nelayan ini menjadi salah satu daya tarik wisata 
di Kabupaten Karawang. Berikut ini beberapa foto di desa nelayan yang ada di Kecamatan Cilamaya Wetan.
Demikian sekilas perjalanan di Kabupaten Karawang,  tidak hanya menjadi lumbung padi tetapi juga menjadi 
tujuan wisata baik sejarah maupun wisata pantai.

Kampung Nelayan di bagian 
Utara Kabupaten Karawang

Volume 16 / No. 2 / Agustus  2018
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GEOSIANA

Nakhon Ratchasima, Provinsi 
terbesar di Kerajaan Thailand

Revi Hernina
Dosen Departemen Geografi
Universitas Indonesia

Penulis berkesempatan untuk berkunjung ke Na-
khon Ratchasima, suatu provinsi yang terletak 
di Timur Laut Thailand. Provinsi Nakhon Rat-

chasima biasa disebut Korat oleh orang Thailand. Luas 
provinsi ini adalah 20.494 km2 dan menempatkan 
provinsi ini sebagai yang terluas di Thailand. Kawasan 
timur laut Thailand lebih dikenal sebagai ‘Isan’ dalam 
Bahasa Thailand yang berbatasan dengan dua negara 
yaitu Kamboja dan Laos. Isan memiliki karakteristik 
yang khas baik dalam budaya maupun makanan.
 Untuk menuju provinsi ini dari ibukota Thai-
land, Bangkok, diperlukan waktu sekitar 4 jam per-
jalanan pada hari kerja dan apabila di hari libur leb-
ih lama lagi dikarenakan kebiasaan warga Thailand 
yang sering mengunjungi sanak keluarga menimbul-
kan kepadatan lalu lintas pada hari libur. Apabila dari 
Bandara Don Mueang, maka disarankan naik taksi 
atau bus A1 ke terminal bus Bangkok dengan tarif se-
kitar 200 baht untuk taksi dan 40 baht untuk bus A1. 
Dari terminal bus Bangkok disarankan untuk memi-
lih bus Nakonchai 21 atau Air Korat tujuan terminal 
bus Nakhon Ratchasima dengan fasilitas AC dan wifi 
dengan tarif 191 baht pada Januari 2019. Mungkin 
bagi pengunjung yang baru pertama kali datang ke 

terminal bus Bangkok akan terasa membinggungkan 
karena petugas-petugas travel akan menanyakan kota 
tujuan dan mengarahkan ke loket bus yang ternyata 
fasilitasnya kurang nyaman dan sering berhenti di be-
berapa kota. Tips yang tepat adalah langsung ke bus 
yang akan dituju di pelataran parkir terminal karena 
di depan bus tersedia konter tiket. Setelah sampai ter-
minal bus Nakhon Ratchasima, dapat dilanjutkan ke 
berbagai tujuan bahkan ke perbatasan Laos-Thailand 
untuk dilanjutkan ke Kota Vientien, ibukota Laos.
 Penggunaan lahan di provinsi ini banyak did-
ominasi oleh lanskap penanaman tebu dan singkong. 
Sedangkan beberapa lokasi townhouse dan apartment 
mulai menjamur di lahan bekas kebun singkong. Di 
ibukota Nakhon Ratchasima, kemacetan di jalan pro-
tokol sangat parah terutama di pagi dan sore hari. Se-
lain mall dan pusat perbelanjaan, di pusat kota juga 
ada alun-alun Tugu Lady Suranaree yaitu patung 
dengan sosok wanita bernama Lady Suranaree yang 
konon memimpin perlawanan rakyat ketika terjadi 
penyerbuan oleh Kerajaan Laos.
 Pada kesempatan kali ini, Penulis menjelaja-
hi kehidupan sekitar kampus Suranaree University of 
Technology (SUT) yang menjadi unggulan Provinsi 
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“Warga Thailand sangat ja-
rang mengkonsumsi buah im-
por seperti anggur dan kiwi.”

Nakhon Ratchasima. Menurut situs timeshigheredu-
cation.com, SUT menempati peringkat 5 di Thailand 
pada tahun 2019. Di sekitar kampus terdapat beberapa 
pusat perbelanjaan untuk mahasiswa dengan harga 
yang terjangkau. Penulis berkunjung salah satu pasar 
di sekitar kampus SUT yang bernama Gate 1 Market. 
Di lokasi terdapat berbagai makanan khas Thailand 
seperti Som Tam, bubur ayam (jok gai), susu kedelai 
(nam tahu), toge goreng telor dadar (phat gai) dan 
berbagai macam buah-buahan. Satu hal yang menar-
ik, bahwa warga Thailand sepertinya dibiasakan untuk 
mengkonsumsi buah lokal yang banyak dijual seperti 
jambu bol, nanas dan jambu biji. Warga Thailand san-
gat jarang mengkonsumsi buah impor seperti anggur 
dan kiwi. Salah satu makanan khas Isan adalah ’Som 
Tam’ yaitu pepaya mentah dan tomat yang diaduk 
dengan saus kehitaman dengan cabe pedas dan dapat 
ditambahkan dengan telur asin, kacang tanah, ayam 
bakar atau kepiting darat. Harga-harga makanan di 
Thailand cukup bersahabat dimana untuk 1 porsi toge 
goreng telor dadar (phat gai) adalah 35 baht atau se-
kitar 15.650 rupiah. Sedangkan 1 gelas es air kelapa 
dihargai 20 baht atau sekitar 9.000 rupiah. Selanjut-
nya porsi sederhana Som Tam dimulai dari 40 baht 
dan apabila dilengkapi menu komplit seperti ikan lele 
dan ayam bakar dapat mencapai 80 baht atau sekitar 
36.000 rupiah.
 Obyek wisata lainnya di sekitar kampus adalah 
Kebun Binatang Nakhon Ratchasima Zoo yang terle-
tak sekitar 33 km dari kampus atau 31 menit apabi-
la ditempuh dengan kendaraan pribadi. Untuk tiket 
masuknya sendiri cukup bersahabat untuk ukuran 
mahasiswa yaitu 150 baht untuk turis asing dan 70 baht 
untuk anak-anak, apabila membawa motor dikenakan 
parkir 20 baht dan 50 baht (Nakhon Ratchasima Zoo, 
2019). Di kebun binatang ini, kita juga dapat menye-
wa sepeda sebesar 20 baht/jam. Namun dikarenakan 
Penulis berkunjung di bulan Mei masih musim panas 
maka udara sangat panas sehingga sebaiknya disaran-
kan memakai pakaian yang longgar dan topi. Sebagai 
tambahan, Provinsi Nakhon Ratchasima memiliki 

3 musim yaitu musim panas (Februari-Juli), musim 
hujan (Juli-Oktober), dan musim dingin (Novem-
ber-Januari). Namun banyak warga Thailand sering 
berkelakar bahwa Thailand hanya memiliki 2 musim 
yaitu hot dan very hot. Di kebun binatang ini dapat 
dijumpai berbagai hewan khas Thailand seperti gajah, 
burung flamengo dan ular kobra. 
 Lokasi favorit selanjutnya yang sering dikun-
jungi mahasiswa sekitar kampus SUT adalah danau 
SUT. Danau ini dikelilingi oleh jogging track yang rela-
tif lebar sehingga nyaman untuk berlari bagi mahasis-
wa dan dosen SUT terutama di sore hari. Di danau ini 
juga banyak spot untuk berfoto dengan latar peman-
dangan danau yang indah terutama di sore hari.
 Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Provin-
si Nakhon Ratchasima memiliki keunggulan kualitas 
hidup warga yang baik dengan ditunjang oleh har-
ga-harga bahan pokok yang relatif stabil dan murah 
dan banyaknya lokasi ruang terbuka hijau baik di kom-
pleks pendidikan maupun militer. Beberapa warga 
yang ditemui juga menyatakan bahwa kualitas udara 
lebih baik daripada Bangkok. Namun demikian, geliat 
pertumbuhan ekonomi yang merangsang perubahan 
lahan dari pertanian menjadi permukiman dikha-
watirkan akan meningkatkan polusi udara di provinsi 
ini apalagi dengan adanya kabar pembangunan kereta 
cepat ke daratan Cina melalui provinsi ini (Bangkok 
Post, 2018).
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Penyakit Tuberkilosis (TB) merupakan 
penyebab kematian ketiga setelah Penyak-
it Jantung dan Saluran Pernafasan. Pada 

tahun 2005, diperkirakan setiap tahun terjadi 9 
juta pasien Tuberkulosis dengan kematian 3 juta 
orang pertahun (WHO, 1997). Pada tahun 1993, 
WHO mencanangkan kedaruratan global pen-
yakit TB, Karena penyakit ini tidak terkendali 
pada sebagian besar negara di dunia. Ini menye-
babkan pasien tidak berhasil disembuhkan, maka 
dikhawatirkan penyakit ini akan menyebar luas 
terutama karena suspek Tuberkulosis BTA posi-
tif tidak diketemukan. Sejalan dengan kebijakan 
pembangunan nasional, pelaksanaan strategi 
pengendalian TB nasional diprioritaskan pada 
daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan ter-
utama yang belum memenuhi target penemuan 
kasus dan keberhasilan pengobatan (Kemenk-
es, 2011). Kebijakan akses pelayanan kesehatan 
sangat penting dilaksanakan pada tingkat kabu-
paten/kota, sehingga intervensi yang direkomen-
dasikan akan dapat dilaksanakan relatif lebih 
mudah. Pengembangan model untuk interven-
si di tingkat kabupaten/kota akan mempunyai 
dampak yang baik dalam upaya pelaksanaannya 
langsung di lapangan. (Eryando, 2007). 
 Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas 
terlihat kompleks, secara spasial aksesibilitas di-
lihat dalam pengertian ketersediaan pelayanan 
(availability) di suatu wilayah, yang berarti lokasi 
relatif antara pengguna (consumer) dengan pem-
beri pelayanan kesehatan (provider), termasuk di 
dalamnya jarak tempuh, sosial dan jarak finansial 
(Retnaningsih,2005; Eryando, 2007)
Prevalensi penduduk Indonesia yang di diagno-
sis TB oleh tenaga kesehatan tahun 2013 adalah 
0,4% (Riskesdas 2013), tidak berbeda dengan 

hasil tahun 2007. Lima provinsi dengan TB 
tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat (0,7%), 
Papua (0,6%), DKI Jakarta (0.6%), Gorontalo 
(0,5%), Banten (0,4%) dan Papua Barat (0,4%). 
Hasil Riskesdas 2010, menunjukkan bahwa 
hanya pasien TB di wilayah perkotaan yang 
memanfaatkan pelayanan kesehatan. Padahal 
akses ke perawatan kesehatan adalah bagian 
penting dari sistem kesehatan secara keseluru-
han dan memiliki dampak langsung pada be-
ban penyakit yang mempengaruhi banyak ne-
gara berkembang. 
Penyebaran Kuman Tuberkulosis
 Penyebaran kuman Tuberkulosis mel-
alui udara, kuman ke udara dalam bentuk 
droplet (percikan dahak). Daya penularan ter-
gantung dari banyaknya jumlah kuman yang 
dikeluarkan dari parunya melalui percikan 
dahak. Droplet yang dikeluarkan dapat berta-
han dalam suhu kamar selama beberapa jam. 
Kuman akan makin menular, bila makin ting-
gi derajat positif dari hasil pemeriksaan dahak 
(Depkes, 2002; Crofton, 2002).
 Orang dapat terinfeksi bila droplet 
tersebut terhisap ke dalam saluran pernafasan. 
Melalui pernafasan kuman masuk paru-paru 
lalu menyebar kebagian tubuh lainnya melalui 
sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, 
saluran nafas, atau penyebaran langsung keba-
gian tubuh-tubuh lainya. Kemungkinan sese-
orang terinfeksi tuberkulosis ditentukan oleh 
konsentrasi droplet dalam udara dan laman-
ya orang tersebut menghirup udara tersebut 
(Depkes, 2002).
Keluhan yang dirasakan pasien TB dapat ber-
macam-macam atau malah banyak pasien 
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ditemukan TB tanpa keluhan sama 
sekali dalam pemeriksaan kese-
hatan. Keluhan yang terbanyak ada-
lah demam, batuk berdahak/batuk 
darah, sesak nafas, nyeri dada, 
malaise (sering ditemukan berupa 
anoreksia tidak ada nafsu makan, 
badan makin kurus (berat badan 
turun), sakit kepala, meriang, nyeri 
otot, keringat malam).
 Pada awal tahun 1990-
an WHO telah mengembangkan 
strategi penanggulangan TB yang 
dikenal sebagai strategi DOTS 
(Directly Observed Treatment 
Short-course) dan telah terbuk-
ti sebagai strategi penanggulan-
gan yang secara ekonomis paling 
efektif (cost-efective). Strategi ini 
dikembangkan dari berbagi stu-
di, uji coba klinik (clinical trials), 
pengalaman-pengalaman terbaik 
(best practices), dan hasil imple-
mentasi program penanggulangan 
TB selama lebih dari dua dekade. 
Penerapan strategi DOTS secara 
baik, disamping secara cepat me-
nekan penularan, juga mencegah 
berkembangnya MDR-TB. Fokus 
utama DOTS adalah penemuan 
dan penyembuhan pasien, prioritas 
diberikan kepada pasien TB tipe 
menular. 
 Salah satu tujuan yang di-
capai dalam rencana global pen-
gendalian TB adalah meningkat-
kan dan memperluas pemanfaatan 
strategi untuk menghentikan pe-
nularan TB dengan cara mening-
katkan akses terhadap diagnosis 
yang akurat dan pengobatan yang 
efektif dengan akselerasi pelaksa-
naan DOTS untuk mencapai tar-
get global dalam pengendalian TB 
(Kemenkes, 2011). 

Aksesibilitas Spasial
 Sebagian besar indikator 
potensi aksesibilitas spasial untuk 
pelayanan kesehatan dapat diklas-
ifikasikan ke dalam empat kategori 
(Talen, 2003; Guagliardo, 2004): (1) 
rasio pelayanan kesehatan layanan 
untuk penduduk, (2) jarak ke pe-
layanan kesehatan terdekat, (3) 
jarak rata-rata satu set pelayanan 
kesehatan, (4) model gravitasi, dan 
(5) dua langkah metode catchment 
area pelayanan kesehatan.
 Rasio pelayanan kesehatan 
layanan ke penduduk yang baik 
adalah dengan melihat perbandin-
gan kebutuhan di daerah pedesaan 
dan wilayah kondisi geografis yang 
luas. Sayangnya, rasio pelayanan ke 
penduduk memiliki keterbatasan 
yang signifikan. Pertama, mereka 
tidak menganggap bahwa orang 
akan melewati wilayah secara ge-
ografis untuk mencari pelayanan 
kesehatan. Hal ini terjadi di daerah 
geografis yang kecil seperti daer-
ah perkotaan. Kedua, rasio pe-
layanan kesehatan ke penduduk 
tidak dapat mendeteksi variasi 
dalam pelayanan kesehatanan pe-
layanan kesehatan. Selain itu, tin-
dakan tersebut menganggap semua 
orang memiliki akses yang sama 
ke pelayanan kesehatan pelayanan 
kesehatan layanan independen 
dari lokasi tempat tinggal. Dengan 
demikian mereka tidak secara ek-
splisit memasukkan tindakan apa-
pun dari jarak atau hambatan per-
jalanan. (Liao, 2010)
 Dari beberapa penelitian 
yang melihat hubungan antara ak-
sesibilitas spasial dan penggunaan 
pelayanan kesehatan berdasar-
kan Andersen, Kesehatan Perila-
ku Model, analisis oleh Arcury et 
al. (2005) adalah salah satu yang 
berusaha untuk mengintegrasikan 

dua domain geografi kesehatan 
ke Andersen, dengan metodenya 
Kesehatan Perilaku Model: jarak 
dan transportasi. Analisis mereka 
menentukan pentingnya jarak dan 
transportasi dalam pemanfaatan 
pelayanan kesehatan pedesaan. Ja-
rak penyedia layanan kesehatan 
berdasarkan pada responden yaitu 
dimana responden yang menyata-
kan sakit, klinik, atau dokter dan 
mereka pergi ke untuk perawatan 
medis rutin. Jarak dalam kilome-
ter dari responden, tempat tinggal 
ke lokasi penyedia perawatan me-
dis dihitung dengan menggunakan 
Sistem Informasi Geografis (SIG).

Model Aksesibilitas Pasien Tu-
berkulosis di Provinsi Jawa Barat 
dan Papua
 Teori tentang aksesibilitas 
pelayanan kesehatan oleh Aday 
et al. (1980) menjelaskan bahwa 
‘akses’ dalam konteks aksesibili-
tas ke pelayanan kesehatan dapat 
didefinisikan sebagai masuknya 
kelompok populasi tertentu ke sis-
tem penyediaan layanan kesehatan. 
Akses terhadap pelayanan kese-
hatan juga merupakan interaksi 
dari dua komponen utama, yaitu 
keberadaan akses pelayanan kese-
hatan (supply side) dan pemanfaat 
akses pelayanan kesehatan  atau 
sisi demand (Carino, 1983; Ensor 
& Cooper, 2004).
 Konsep akses terhadap 
pelaksana pelayanan kesehatan 
(supply) adalah akses pelayanan 
kesehatan yang sesuai dengan ke-
butuhan atau need dari sisi peng-
guna (demand side). Akses pe-
layanan kesehatan TB dapat dilihat 
juga berdasarkan dari kondisi ge-
ografis dan aspek kependudukan 
(Liu, et al., 2011). 
Objek penelitian ini adalah pasien 
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TB yang berasal dari survei yang 
dilakukan oleh Riset Kesahatan 
Dasar (Riskesdas). Pasien TB ada-
lah penduduk berumur 15 tahun 
keatas yang mengalami gejala pen-
yakit TB (batuk berdahak lebih 3 
minggu, batuk berdahak/berdarah) 
dan pernah didiagnosis menderita 
tuberkulosis paru oleh tenaga kes-
ehatan (dalam 1 tahun terakhir 
atau lebih) (Sumber : RKD13.IND 
A16 - A18).  Sedangkan akses pe-
layanan kesehatan dapat diartikan 
adalah pasien TB yang melakukan 
pemeriksaan diri (pemeriksaan 
dahak atau pemeriksaan foto ron-
tgen/foto dada) dan mendapatkan 
obat anti TB (Sumber : Kuesion-
er Riskesdas 2013: RKD13.IND 
A19a-b, A20).
 Riskesdas merupakan ri-
set kesehatan berbasis komuni-
tas yang dirancang berskala na-
sional, propinsi, dan kabupaten/
kota. Riskesdas memilih Blok 
Sensus (BS) yang telah dikumpul-
kan dengan memperhatikan sta-
tus ekonomi dan rasio perkotaan/
pedesaan. Dari setiap provinsi 
diambil sejumlah BS yang repre-
sentatif rumah tangga/anggota 
rumah tangga di provinsi terse-
but. Pada setiap provinsi diper-
oleh sampel yang akan diwawan-
carai yaitu seluruh anggota rumah 
tangga usia 15 tahun ke atas. Ber-
dasarkan wawancara, kuesioner 
terstruktur ditujukan baik kepa-
da individu pasien TB dalam RT. 
Kelompok umur penduduk, baik 
untuk wawancara kuesioner mau-
pun pemeriksaan dahak, hanya 
penduduk berumur 15 tahun kea-
tas dengan jenis kelamin laki-laki 
maupun perempuan.
Metode penelitian ini dengan 
menggunakan analisis spasial 
statistik menggunakan Geographi-

cally Weighted Regression (GWR) 
adalah model regresi linear yang 
dikembangkan oleh Fothering-
ham, et al., (2002) untuk variabel 
terikat yang bersifat kontinu yang 
mempertimbangkan aspek lokasi. 
Estimasi parameter pada model 
MGWR dapat dilakukan dengan 
metode WLS seperti halnya pada 
model GWR (Fotheringham, et al., 
2002). Hasil analisis pemodelan 
dari MGWR menghasilkan 2 jenis 
parameter yang bersifat global dan 
lokal sesuai dengan lokasi penga-
matan data, yaitu parameter yang 
bersifat global adalah variabel yang 
mempunyai pengaruh di seluruh 
wilayah pengamatan (kabupaten) 
dan parameter yang bersifat lokal 
adalah variabel yang mempunyai 
pengaruh spasial atau adanya inter-
aksi spasial di setiap masing-mas-
ing kabupaten.
Untuk menunjukkan bahwa mod-
el analisis yang kita gunakan fit 
maka dilakukan analisis residual. 
Residual adalah selisih antara nilai 
duga (predicted value) dengan nilai 
pengamatan sebenarnya apabila 
data yang digunakan adalah data 
sampel. Nilai residual adalah ket-
idaktepatan dalam memprediksi 
data sampel, adanya asumsi bah-
wa kesalahan random akan terjadi, 
tetapi kesalahan tersebut meru-
pakan estimasi kesalahan random 
yang sebenarnya pada populasi 
(ε), bukan semata hanya kesalahan 
prediksi dalam sampel (e) (Gujara-
ti,2005). 

Deskripsi Akses Pelayanan Kese-
hatan Pasien TB Di Provinsi Jawa 
Barat Dan Papua.
 Akses Pelayanan Kesehatan 
Pasien TB pada penelitian ini ada-
lah mereka yang melakukan pe-
meriksaan dahak atau pemeriksaan 

foto rontgen dan mendapatkan 
Obat Anti Tuberkulosis (OAT). 
Dari hasil analisis autokorelasi nilai 
akses pelayanan kesehatan pasien 
TB, Provinsi Jawa Barat menun-
jukkan pola yang menyebar. Hal 
ini menunjukkan bahwa akses 
pelayanan kesehatan di Provinsi 
Jawa Barat telah menyebar merata 
di seluruh kabupaten, walaupun 
terdapat kabupaten yang masih 
rendah nilai akses pelayanannya. 
Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 
yang mempunyai nilai signifikan 
terjadinya autokorelasi spasial ada-
lah Subang dan Tasikmalaya. 
 Adanya autokorelasi spasial 
menunjukkan adanya kemiripan 
dari nilai akses pelayanan kese-
hatan pasien TB di dalam kabupat-
en itu sendiri berdasarkan jarak, 
waktu dan juga dengan kabupat-
en di sekitarnya. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa kondisi geograf-
is tidak mempengaruhi seseorang 
dalam melakukan akses pelayanan 
kesehatan (Iezzoni, et al.,2006).
 Di provinsi Papua, pola 
penyebaran akses pelayanan kes-
ehatan pasien TB adalah menge-
lompok. Bentuk pengelompokan 
akses pelayanan kesehatan terja-
di di semua kabupaten. Dari hasil 
autokorelasi spasial tidak ditemu-
kan kabupaten yang signifikan 
terhadap spasial autokorelasi dari 
akses pelayanan kesehatan pasien 
TB. Sehingga tidak ada pengaruh 
interaksi kewilayahan pada pe-
layanan kesehatan antara kabupat-
en di provinsi Papua, hal ini dapat 
juga disebabkan masih rendahnya 
pasien TB yang tidak melakukan 
akses pelayanan kesehatan pasien 
TB di seluruh kabupaten di provin-
si Papua.
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 Pada Tabel 1, menjelaskan 
tentang gambaran umum karak-
teristik pasien TB di Provinsi Jawa 
Barat dan Papua. Pada tingkat pen-
didikan, pasien TB di Provinsi Jawa 
Barat dengan tingkat pendidikan 
paling banyak berasal dari tingkat 
pendikan tamat SD/MI melakukan 
akses pelayanan sebanyak 42,29% 
sedangkan di provinsi Papua ting-
kat pendidikan pasien TB terban-
yak adalah tidak/belum pernah se-
kolah, yaitu sebanyak 22,56%. 
 Berdasarkan status beker-
ja, di Provinsi Jawa Barat sebanyak 
53,09% pasien TB yang bekerja dan 
melakukan akses pelayanan kes-
ehatan dan di provinsi Papua se-
banyak 63,16%. Tingkat ekonomi 
pasien TB yang melakukan akses 
pelayanan kesehatan di Provinsi 
Jawa Barat sebagian besar terdapat 
di kuintil 3 sedangkan di provinsi 
Papua tingkat ekonomi kuintil 1 
mempunyai jumlah terbesar, yai-
tu sebanyak 66,57%. Penggunaan 
asuransi kesehatan sebagai alat 
pembayaran ternyata mempunyai 
jumlah terbesar, dimana terdapat 
94,27% pasien TB di Provinsi Jawa 
Barat dan di provinsi Papua seban-
yak 70,45% pasien TB yang meng-

gunakan asuransi kesehatan. 
 Dalam melakukan akses 
pelayanan kesehatan sebagian be-
sar pasien TB di Provinsi Jawa 
Barat menggunakan alat transpor-
tasi darat, dimana terdapat 42,73% 
pasien TB yang menggunakan 
kendaraan jenis sepeda motor 
untuk ke fasilitas pelayanan kese-
hatan, sedangkan di provinsi Pap-
ua terdapat 14,50% pasien TB yang 
menggunakan alat transportasi air, 
yaitu menggunakan perahu ketika 
melakukan akses pelayanan.

Model Spasial Akses Pelayanan 
Kesehatan Pasien TB 
Tidak semua variabel bebas da-
lam model GWR mempunyai 
pengaruh secara spasial. Beberapa 
variabel bebas berpengaruh secara 
global, sedangkan yang lainnya 
dapat mempertahankan pengaruh 
spasialnya. Oleh karena itu, mod-
el GWR dikembangkan menja-
di model Mixed Geographically 
Weighted Regression (MGWR) 
(Fotheringham, Brunsdon dan 
Charlton, 2002). Model MGWR 
merupakan gabungan dari model 
regresi linier global dengan mod-
el GWR. Sehingga dengan model 

MGWR akan dihasilkan estimator 
parameter yang sebagian bersi-
fat global dan sebagian yang lain 
bersifat lokal sesuai dengan lokasi 
pengamatan data.
Sesuai dengan Rencana Strate-
gi Pengendalian TB yaitu dengan 
meningkatkan pelayanan DOTS 
dan menetapkan intervensi MDR-
TB maka diperlukan rencana 
strategi yang sesuai dengan kondisi 
wilayah atau kabupaten di Indone-
sia (Kemenkes, 2014)

Provinsi Jawa Barat
Model spasial akses pelayanan kes-
ehatan pasien TB di Provinsi Jawa 
Barat yang mempunyai karakter-
istik lokal adalah status ekonomi, 
menggunakan asuransi kesehatan, 
menggunakan alat transportasi, 
waktu tempuh 15 - 30 menit, pusk-
esmas rujukan mikroskopis TB, 
posyandu, keberadaan jalan, se-
dangkan variabel globalnya adalah 
jumlah rumah sakit, jumlah dokter 
dan masyarakat peduli TB. Adapun 
model yang terbentuk adalah

Y ̂ = 1,002 + 0,168(ui,vi)*(ekonomi 
baik) + 0,324(ui,vi)*(asuransi 
kesehatan) + 0,385(ui,vi)*(alat 

Tabel 1 Gambaran Karakteristik Pasien TB yang Melakukan Akses Pelayanan Kesehatan
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transportasi) – 0,022(ui,vi)*(wak-
tu tempuh) +  0,0047*(rujukan 
mikroskopis TB) – 0,010(ui,vi)*(Po-
syandu) – 0,12(ui,vi)*(jalan aspal) 
-  0,01*(Rumah sakit) – 0,02*(dok-
ter) + 0,005*(masyarakat Peduli 
TB)  + ε
 Variabel lokal yang sig-
nifikan adalah status ekonomi, 
menggunakan asuransi kesehatan, 
menggunakan alat transportasi, 
puskesmas rujukan mikroskopis 
TB dan keberadaan jalan aspal. 
Terdapat 13 kabupaten yang mem-
punyai variabel signifikan yaitu 
menggunakan asuransi kesehatan 
dan menggunakan alat transporta-
si dimana berada di sebelah selatan 
dari Provinsi Jawa Barat. Sedan-
gkan variabel global yang signifi-
kan adalah keberadaan masyarakat 
peduli TB. Variabel global tersebut 
mempengaruhi seluruh kabupaten 
di Provinsi Jawa Barat (gambar 5). 
 Berdasarkan hasil model 
MGWR didapatkan bahwa setiap 
kenaikan jumlah pasien TB dengan 
status ekonomi baik maka mening-
katkan akses pelayanan kesehatan. 
Status ekonomi baik merupakan 
variabel yang signifikan secara spa-
sial di beberapa kabupaten. Semak-
in baik status ekonomi pasien TB 
maka semakin baik mereka mel-
akukan akses pelayanan kesehatan. 
Beberapa peneliti menyatakan 
bahwa memang ada hubungannya 
antara status ekonomi, gizi pasien 
TB terhadap kejadian tuberkulosis. 
(Dimitrova, et al.,2006;Harling, et 
al.,2008; Liu, et al.,2011).
 Asuransi kesehatan adalah 
variabel yang mempunyai interak-
si spasial terhadap akses pelayanan 
kesehatan, dimana setiap kenai-
kan jumlah pasien TB menggu-
nakan asuransi kesehatan maka 
akan meningkatkan spasial akses 

pelayanan kesehatan. Asuransi 
kesehatan juga merupakan variabel 
yang signifikan di seluruh kabu-
paten. Sehingga hal ini menunjuk-
kan bahwa penggunaan asuransi 
kesehatan masih sangat berperan 
bagi pasien TB. Sejak tahun 1995, 
pemerintah telah memberikan 
pengobatan gratis bagi pasien TB 
melalui program DOTS, tetapi 
kepemilikan dan penggunaan asu-
ransi kesehatan tetap diperlukan 
untuk pengobatan lain selain un-
tuk pengobatan TB.
 Akses fisik yang memberi-
kan pengaruh positif terhadap 
akses pelayanan kesehatan ada-

lah menggunakan alat transpor-
tasi, dimana setiap kenaikan jum-
lah pasien TB menggunakan alat 
transportasi maka akan mening-
katkan akses pelayanan kesehatan. 
Hal ini sama dengan hasil peneli-
tian Siswantoro (2012) menunjuk-
kan bahwa pasien TB di Kabupat-
en Bojonegoro dimana sebagian 
Pasien TB mempunyai biaya untuk 
transportasi menuju ke Puskes-
mas atau rumah sakit dan sebagian 
besar menggunakan transportasi 
kendaraan bermotor menuju tem-
pat pengobatan.
 Sedangkan variabel glob-
al yang signifikan adalah masyar-
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akat peduli TB. Upaya penanganan 
pasien TB di masyarakat berim-
plikasi terhadap kebutuhan un-
tuk menyediakan tenaga, sarana 
dan prasarana layanan pasien TB 
di tingkat kabupaten. Tantangan 
terbesar adalah ketidakmampuan 
untuk menjamin kecukupan tena-
ga kesehatan dan konsisten untuk 
memberikan pelayanan kesehatan 
dalam jangkauan secara geografis. 
Hambatan yang dihadapi adalah 
jumlah tenaga kesehatann yang 
terbatas dan kesenjangan tenaga 
kesehatan untuk ditempatkan di 

wilayah-wilayah terpencil. Situasi 
ini mendorong beberapa negara 
untuk memanfaatkan Commu-
nity Health Worker (Sriprahas-
tuti,2014). Adanya program TB 
di puskesmas berupa masyar-
akat peduli TB akan memban-
tu program TB berupa active 
cases funding, dimana masyar-
akat peduli TB akan membantu 
petugas kesehatan menemukan 
penduduk dengan gejala TB atau 
pasien TB yang hampir drop out 
pengobatannya. 

Provinsi Papua
Berdasarkan hitungan tersebut, 
maka kabupaten/kota yang mem-
punyai variabel lokal yang signifi-
kan dari persamaan MGWR adalah 
menggunakan asuransi kesehatan. 
Persamaan model MGWR adalah 
sebagai berikut
Y ̂= -1,174 – 0,831ui,vi)*(usia < 
60 tahun) + 1,35(ui,vi)*(asuransi 
kesehatan) - 0,188(ui,vi)*(Waktu 
tempuh) + 0,613(ui,vi)*(Meng-
etahui jenis Fasilitas Kese-
hatan) - 0,0009(ui,vi)*(Pusk-
esmas Rujukan Mikroskopis 
TB) + 0,074(ui,vi)*(Puskesmas) 
+ 0,0055(ui,vi) *(Posyandu) + 
0,0096(ui,vi)*(keberadaan jalan) – 
0,160(Alat Transportasi) +  ε
 Variabel kepemilikan asu-
ransi kesehatan mempunyai in-
teraksi spasial di 16 kabupaten di 
Provinsi Papua. Menggunakan 
asuransi merupakan variabel lokal 
yang signifikan di kabupaten di 
provinsi Papua dan memberikan 
pengaruh yang positif pada akses 
pelayanan kesehatan. Dari hasil pe-
modelan, setiap kenaikan jumlah 
pasien TB menggunakan asuransi 
kesehatan sebesar 1 satuan maka 
persentase spasial akses pelayanan 
kesehatan akan meningkat sebesar 
1,35.  Penelitian ini menunjukkan 
bahwa di provinsi Papua asuransi 
kesehatan sangat dibutuhkan oleh 
pasien TB terutama bagi mereka 
yang mempunyai kondisi sosial 
ekonomi yang rendah, terutama 
wilayah yang jauh dari pusat ibu-
kota provinsi. Asuransi kesehatan 
adalah suatu instrumen sosial un-
tuk menjamin pasien TB dapat me-
menuhi kebutuhan pemeliharaan 
kesehatan tanpa mempertimbang-
kan keadaan ekonomi orang terse-
but saat kebutuhan pelayanan kes-
ehatan muncul.

ULASAN
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Hasil nilai residu persamaan mod-
el MGWR akses pelayanan kese-
hatan pasien TB dengan nilai yang 
paling tinggi positif dengan nilai 
0,353 – 1,105 terdapat di kabupat-
en Jayapura, Memberamo Raya, 
Tolikara, Puncak Jaya, Waropen, 
Paniai, Deiyai, Mimika (gambar 6).
Kesimpulan
Model spasial akses pelayanan 
kesehatan pasien TB di Jawa Barat 
terbentuk dari variabel lokal yaitu 
ekonomi baik, menggunakan asu-
ransi kesehatan, menggunakan alat 
transportasi, waktu tempuh 15 – 30 
menit, PRM, posyandu, jalan, se-
dangkan variabel global adalah ru-
mah sakit, jumlah dokter dan mas-
yarakat peduli TB. Variabel lokal 
yang mempunyai nilai signifikan 
adalah ekonomi baik, mengguna-
kan asuransi kesehatan, menggu-
nakan alat transportasi, puskesmas 
rujukan mikroskopis TB. 
Model spasial akses pelayanan kes-
ehatan di provinsi Papua terbentuk 
dari variabel usia kurang dari 60 
tahun, menggunakan asuransi kes-
ehatan, waktu tempuh 15 - 30 men-
it, ketersediaan puskesmas, rumah 
sakit dan jalan. Variabel lokal yang 
signifikan adalah menggunakan 
asuransi kesehatan. 
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TANAMAN BERTINGKAT SOLUSI PENGHIJAUAN DAN 
ALTERNATIF SUMBER PANGAN DI  PERKOTAAN

M.H. Dewi Ssusilowati; Ratna Saraswati; Ratri Candra Restuti
Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - 
Universitas Indonesia  

GEOSIANA

Jumlah penduduk Indonesia setiap tahun semak-
in bertambah yang diiringi dengan bertambah-
nya kebutuhan lahan. Sementara itu luas lahan  

tidak bertambah, sehingga berpotensi terjadi konflik 
penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan. Hal ini 
dirasakan terutama oleh penduduk yang tinggal di 
perkotaan, dimana kebutuhan akan perumahan yang 
semakin meningkat. Harga tanah pun semakin men-
ingkat  sejalan dengan hukum penawaran dan per-
mintaan. Sebagai akibatnya adalah rumah di daerah 
perkotaan mempunyai luas yang sempit dibandingkan 
dengan rumah di daerah perdesaan. Untuk memenu-
hi kebutuhan akan sarana prasarana bagi penduduk, 
maka banyak dilakukan alih fungsi lahan. Lahan-la-
han pertanian yang subur banyak dialih fungsikan 
sebagai permukiman, fasilitas umum dan sebagainya.
 Pada saat ini lahan pertanian di perkotaan su-
dah mulai terbatas, sehingga masyarakat di perkotaan 
mulai kekurangan lahan untuk bersentuhan dengan 
budidaya pertanian. Adanya inovasi pertanian dengan 
pola tanam ke atas atau bertingkat merupakan konsep 
penghijauan yang cocok untuk daerah  dengan lahan 
terbatas. Budidaya tanaman secara bertingkat pada 
umumnya menggunakan sarana media tanam tanah, 
pupuk, pestisida yang berasal dari bahan organik/ non 
kimiawi. Tanaman yang dapat dibudidayakan adalah 
tanaman sayur-sayuran dan obat-obatan yang memi-
liki perakaran dangkal dan memiliki berat yang relatif 
ringan sehingga tidak akan membebani media tanam 
vertikultur pada pertumbuhan tanaman tersebut.
 Sistem budidaya tanaman bertingkat dap-
at dilakukan oleh siapa saja, orang dewasa maupun 
anak-anak, laki-laki maupun perempuan dari berb-
agai kelompok usia dan pekerjaan, yang dibutuhkan 
adalah kemauan dan usaha untuk bertanam. Sistem 
tanaman bertingkat dapat dijadikan alternatif  bagi 
masyarakat yang tinggal di kota, yang memiliki lahan 
sempit atau bahkan tidak ada lahan yang tersisa untuk 

budidaya tanaman.  
 Dengan latar belakang tersebut, pada tahun 
2018, tim pengabdian masyarakat Departemen Geo-
grafi Fakultas MIPA Universitas Indonesia yang diket-
uai oleh Dra. M.H. Dewi Susilowati, MS bermitra 
dengan anggota PKK Kelurahan Sukamaju melakukan 
pembuatan dan pengembangan tanaman bertingkat 
di permukiman padat. Kegiatan yang dilakukan ter-
diri atas tiga tahapan yaitu pembekalan dan diskusi 
pembentukan kelompok kerja, praktek pembuatan 
tanaman bertingkat dan pendampingan kelompok. 
Dengan kegiatan pengmas (pengabdian masyarakat) 
ini diharapkan mitra kegiatan memiliki kemampuan 
untuk:
•	 Membuat	dan	mengembangkan	tanaman	ber-
tingkat pada lahan sekitar rumah;
•	 Bekerjasama	dalam	kelompok	usaha,	sehingga	
dapat berkembang dan berkelanjutan;
•	 Bekerjasama	 dengan	 pemerintah	 lokal	 (kelu-
rahan) untuk kelanjutan program.
 Dalam kegiatan pembekalan dan diskusi 
pembentukan kelompok kerja, tim pengabdi bekerja 
sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kota Depok yang menyampaikan tentang 
program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). 
Pembuatan dan pengembangan tanaman berting-
kat di permukiman padat penduduk sejalan dengan 
program KRPL yang dikembangkan oleh Dinas Ket-
ahanan Pangan. Dengan kegiatan pengmas ini dihara-
pkan peserta menjadi lebih tergiatkan untuk meman-
faatkan lingkungan rumah secara intensif sebagai 
alternatif sumber pangan. Sistem tanaman bertingkat 
dalam pengembangannya dapat memanfaatkan hala-
man rumah/teras bahkan dinding rumah. 
 Kegiatan selanjutnya yang sudah dilakasana-
kan adalah pembuatan dan pengembangan tanaman 
bertingkat. Dilaksanakan di RW 06 Kelurahan Suka-
maju Kecamatan Cilodong pada tanggal 5 Agustus 
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Kiri Kegiatan Penanaman dan Pembuatan 
Tanaman Bertingkat di RW 06 Kelurahan 
Sukamaju Kecamatan Cilodong, Kota De-
pok. Kiri Atas, Kegiatan Pembekalan dan 
Diskusi Pembentukan Kelompok Kerja Tan-
aman Bertingkat di Aula Kelurahan Suka-
maju. Gambar Atas, Rak Tanaman Berting-
kat dari Bahan Talang dan Baja Ringan

2018 kegiatan praktek diikuti oleh 20 peserta yang 
merupakan anggota PKK. Tim pengabdi dan peserta 
menanam benih dan bibit tanaman sayuran di media 
dan wadah yang sudah disiapkan bersama sebelumn-
ya. Jenis sayuran yang ditanam ada tujuh jenis yaitu 
selada, kemangi, cabai rawit, cabai keriting, kangkung, 
sawi sendok dan sawi manis.

 Setelah melaksanakan kegiatan pembuatan 
tanaman bertingkat, tim pengmas juga telah menjad-
walkan waktu monitoring dan pendampingan di lo-
kasi pengembangan tanaman bertingkat ini. Dengan 
demikian  diharapkan tujuan program pengmas dapat 
terpenuhi. 

“Dengan pengembangan aplikasi teknologi tanaman bertingkat ini 
diharapkan para peserta mampu memanfaatkan lingkungan ru-
mah yang terbatas untuk menunjang kebutuhan pangan keluarga. 
Selain kegiatan ini merupakan alih teknologi tanaman bertingkat 
pada lingkungan rumah diharapkan juga terwujud suasana yang 
bersih, serta mendapatkan nilai tambah (pendapatan) dari pro-
duk yang dihasilkan”, papar Dewi selaku ketua tim pengabdi.
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KAMPUSIANA

Gunung Karang adalah sebuah gunung berapi 
kerucut yang terletak di Kabupaten Pande-
glang, Provinsi Banten. Gunung ini masuk 

kedalam kelompok Stratovolcano yang memiliki po-
tensi meletus. Gunung Karang memiliki ketinggian 
1.778 meter di atas permukaan laut dengan puncaknya 
yang bernama Sumur Tujuh. Gunung Karang meru-
pakan gunung tertinggi di Provinsi Banten. Selain itu, 
gunung ini juga menjadi lokasi wisata ziarah favorit 
di Banten. Minimnya informasi mengenai gunung 
karang merupakan salah satu alasan kami melakukan 
ekspedisi dan penelitian ini. Ekspedisi dan peneli-
tian ini bertemakan “Mengenal Raksasa Banten yang 
Tengah Tertidur”. Perjalanan kali ini membawa misi 
untuk pendataan database gunung, sumber mata air, 
flora yang ada di sepanjang jalur, dan potensi wisata 
yang ada di Gunung Karang.
KAMIS, 1 MARET 2018
  Tim ekspedisi dan penelitian Geographical 
Monteinering Club berangkat dari Depok menuju 
Banten. Kereta api menjadi sarana transportasi yang 
kami pilih karena efektif dan menjangkau hingga 
wilayah Banten. Kereta api pada pukul 19.30 penuh 
dengan lautan manusia dengan aktivitasnya mas-
ing-masing. Untuk sampai di Stasiun Rangkasbitung, 
kami harus transit di St.Tanah Abang kemudian ber-
ganti kereta dengan jurusan Rangkasbitung. Kereta 

dari St.Tanah Abang menuju Rangkasbitung berjalan 
sesuai di jadwal pada pukul 21.00. Meskipun sudah 
malam kereta tetap ramai penumpang.  Tiba di St. 
Rangkasbitung pukul 22.50. Kami langsung meng-
hampiri angkot yang sudah kami pesan sebelumnya. 
Pukul 01.30 kami sampai di basecamp. Kami berma-
lam di  Rokoy yaitu rumah Kak Nanda, yang merupa-
kan warga lokal yang tinggal di dekat Gunung karang.
JUMAT, 2 MARET 2018
  Jumat, 2 Maret 2018 merupakan hari pendaki-
an pertama bagi tim kami. Matahari pagi menyambut 
kami dengan sinarnya. Tim kami membagi menjadi 
dua tim, yaitu tim Sumur Tujuh dan tim Kawah. Tim 
Sumur Tujuh yaitu Fatika, Vita, Naufal, Iqbal, dan Na-
dya.  Sementara tim Kawah adalah Adiba, Nafiri, Rui, 
Sodi, Pak Pipin, dan Kak Nanda. Logistik dan tenda 
sudah dibagi sesuai dengan jalur. Pendakian yang 
dipecah menjadi tim kecil bukanlah hal yang mudah, 
karena dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang 
agar tidak terjadi kesalahpahaman saat pendakian. 
Kedua jalur memiliki tantangan tersendiri, terlebih 
jalur kawah yang masih tertutup sehingga diperlukan 
usaha yang lebih untuk membuka jalur. 
  Kami menggunakan angkot untuk sampai di 
entry point pendakian. Tidak jauh dari tempat pe-
nurunan angkot ditemukan Cagar Budaya Mesjid 
Kuno Baitul Arsyi. Medan yang dihadapi oleh kedua 
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jalur cukup terjal. Beberapa tempat yang ditemui oleh tim Sumur Tujuh 
yaitu Makam Nyai Putri Wulansari, Saung 1, Saung 2, dan Saung 3. Un-
tuk sampai di Makam Nyai Putri Wulansari (712,5 mdpl) dari Jalur Pasir 
Angin tim melipir punggungan dengan melewati 2 sungai dengan waktu 
tempuh 15 menit  dari batas hutan Jalur Pasir Angin. 
  Setelah 25 menit tracking ditemukan persimpangan jalur Pasir 
Angin dengan Jalur Desa Pakuaji. Kondisi jalur berupa tanah dengan 
vegetasi disepanjang jalur adalah kebun dan ladang warga. Pada pukul 
11.54 tim sampai di Saung 1 (825 mdpl). Kondisi jalur tanah liat ber-
tangga dengan medan naik cukup terjal dengan rata-rata kemiringan 
29% dan beda tinggi terhadap makam Nyai Putri Wulansari adalah 
112,5 meter . Tidak jauh dari saung 1 terdapat Saung 2 (850 mdpl) den-
gan waktu tempuh  3 menit. Perjalanan dilanjutkan menuju Saung 3, 
kondisi jalur merupakan tanah liat sehingga sangat licin ketika dilanda 
hujan. Jarak yang ditempuh dari saung 2 hingga ke batas vegetasi ladang 
dan semak adalah 118 m. 
  Medan naik cukup terjal dengan rata-rata kemiringan 25% dan 
beda tinggi antara saung 2 (850mdpl) dan Saung 3 (900mdpl) yaitu 50 
meter. Tiba di Saung 3 pukul 12.32, tim memutuskan untuk istirahat 
sejenak dan mengambil databese, kemudian melanjutkan perjalanan 
menuju Saung 4 (1225 mdpl). Saat menuju saung 4 (122,5 mdpl) hujan 
turun, sehingga tim harus berhenti sejenak untuk menggunakan jas hu-
jan dan menutup carrier dengan rain cover.
 Pukul 14.00 tim tiba di Saung 4 dengan kondisi hujan yang cukup deras 
dan tim  istirahat untuk makan siang. Pukul 15.00 hujan sudah mulai 
mereda dan kami melanjutkan perjalannan menuju Sumur Tujuh. 
  Saat di Jalur kami menemukan ular yang diam di tengah jalur, 
kami mengambil gambar dan mendata kordinat tempat ditemukannnya 
ular. Pada jalur ini juga ditemukan jalur dengan kemiringan lerengnya 

45% sehingga tim harus memanjat 
untuk bisa melanjutkan perjalann-
ya. Beda tinggi antara Saung 4 (122,5 
mdpl) dengan Sumur Tujuh (1612,5 
mdpl) yaitu 387,5 mdpl. Tim tiba 
di Sumur Tujuh pukul 16.55 dan 
langsung mendirikan tenda. Pen-
dakian yang dipecah menjadi tim 
kecil bukanlah hal yang mudah, ka-
rena diperlokan kordinasi yang baik 
agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
Pukul 18.00 tim Sumur Tujuh Be-
kordinasi dengan Tim Kawah yang 
bermalam di dekat dengan Kawah.
SABTU, 3 MARET 2018 
  Kicau burung yang bersau-
tan menyapa kami di pagi hari, cua-
ca cukup terang pada pukul 6 mem-
buat kami terbangun dari lelapnya 
tidur. Mulailah kami bergerak untuk 
menyiapkan sarapan. Tim sumur 
tujuh membagi 2 tim yang dimana 3 
orang (Nadya, Iqbal, dan Vita) men-
coba pergi menuju bukit di sebalah 
barat dengan catatan apabila pukul 
2 jam tracking,  tim tidak sampai 
bukit maka tim harus trackback 
kembali dan 2 orang (Fatika dan 
Naufal) menunggu di tenda untuk 
menunggu kabar dari Tim Kawah. 
Medan yang dihadapi untuk meca-
pai bukit adalah jalur yang terjal, 
vegetasi yang rapat sehingga harus 
membuka jalur menggunakan tra-
montina, ditambah jalur yang ban-
yak merupakan lapukan kayu dan 
jenis tanah yang gembur, sehingga 
tim sangat mudah untuk terpeleset 
dan jatuh. Tim bukit berhasil men-
dokumentasikan beberapa flora yg 
tidak ditemukan disepanjang jalur 
sebelumnya, tidak ingin membuat 
teman khawatir maka tim bukit 
memutuskan untuk track back.
  Pukul 17.00 tim kawah tak  
kunjung datang. Bedasarkan infor-
masi yang didapat. Mereka telah 
menghantam tebing dan akan ber-
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temu igir-igir. Perkiraan waktu 
sampai dari mereka sekitar pukul 
6 sore. Kemudian pukul 17.30 
tiga orang dari tim kami menco-
ba jalur keatas yang mengarahkan 
ke punggungan tim kawah, in-
gin mengecek bagaimana kondisi 
jalur diatas. Waktu menunjukkan 
pukul 18.00, tiga orang yang mel-
akukan pengecekan jalur sudah 
kembali. Mereka mengabarkan 
jalur yang melipir ke arah pung-
gungan tim kawah, jalurnya telah 
longsor. Longsor tersebut menut-
up jalur. Maka kemungkinan tim 
kawah tidak bisa melipir melalui 
punggungan tersebut dan harus 
naik punggungan. Pukul 18.00 tim 
kawah mengabari keadaan mere-
ka dan kondisi jalur yang dilalui, 
mereka sedang beristirahat di titik 
tinggi 1500, dan sedang berada di 
jalur kuning (yang telah tim ekspe-
disi buat sebelumnya). Mereka lan-
jut trekking dan estimasi 1-2 jam 
sampai ke sumur 7. 
  Waktu telah menunjukkan 
pukul 22.20 wib, namun tim kawah 
belum kunjung datang. Namun 
dari kabar yang didapat, mereka 
telah berhasil melewati tebing dan 
igir - igir. Dengan kondisi logistik 
seadanya mereka tetap semangat 
membuka jalur untuk menuju ke 
sumur 7. Tim sumur 7 yang telah 
khawatir berjam-jam telah meny-
iapkan makanan dan tenda untuk 
tim kawah beristirahat. Kami tim 
sumur 7 menunggu dengan cemas 
tetapi dengan mendengar keadaan 
tim kawah yang masih semangat 
terdapat secercah harapan bagi tim 
sumur 7. Pada pukul 23.00 akhirn-
ya tim kawah telah tiba! Mereka 
datang dengan keadaan semangat 
dan ceria. Kami langsung menyu-
guhkan wedang jahe dan makanan 

kepada mereka. Penanatian selama 
satu hari ini akhirnya terbayar, tim 
kawah sampai dengan selamat dan 
penuh dengan keceriaan, cerita 
tentang pacet, jatuh ke jurang, buka 
jalur yang sangat rapat menjadi hal 
yang menarik untuk disampaikan.

MINGGU, 4 MARET 2018
  Perjalanan menuju Puncak 
Gunung Karang teteap dilanjut-
kan, tim besar memutuskan hanya 
tim Sumur 7 yang melakukan pen-
dakian sampai ke Puncak. Pukul 
07.00 Tim Sumur 7 mulai penda-
kian hingga ke puncak. Tantangan 
di sepanjang jalur adalah adanya 
tebing dengan kelerengan men-
capai 40 % , vegetasi yang rapat, 
dan kondisi tanah yang gembur. 
Selama 15 menit kami berjalan, 
kami menemukan sumur di tengah 
jalur dengan kondisi air yang leb-
ih keruh  warnanya karena berada 
disekitaran pohon yang tumbang. 
Pada saat di jalur kami menemu-
kan flora berupa kantung semar 
dan kayu limo, yang menurut pe-

nuturan warga sekitar dapat mem-
buat ular menghindar dikarenakan 
wangi yang keluar dari kayu limo 
dapat mengganggu sensor ular. 
Pukul 08.27 tim Sumur 7 sampai 
di Puncak Gunung Karang . di 
Puncak gunung Karang terdapat 
sumur yang dibatasi dengan pa-
gar besi dan kain putih, 1 bangu-
nan musholla, 1 bangunan yang 
merupakan tempat petilasan. Pe-
mandangan dari puncak kami bisa 
melihat hamparan bukit, indahnya 
pantai selatan dari kejauahan, dan 
bentukan lain yang hanya terlihat 
pada ketinggian tertentu. Pukul 
09.00 tim kembali ke Sumur 7. 
Sampai di Sumur 7 tim disambut 
dengan makanan yang sudah siap 
untuk di santap.  Pukul 12.30 tim 
turun melalui jalur salam. Disebut 
jalur salam dikarenakan disepan-
jang jalur banyak ditemui pohon 
salam. Untuk sampai di jalur salam 
tim harus sampai ke Saung 4. Ke-
tika sampai di Saung 4 tim turun 
melalui punggungan yang berbeda 
dengan punggunangan ketika naik. 

“  Perjalanan kali ini membawa misi untuk pendata-
an database gunung, sumber mata air, flora yang 
ada di sepanjang jalur, dan potensi wisata yang 

ada di Gunung Karang.”
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Jenis tanah yang kami lewati ada-
lah tanah lempung atau tanah liat 
sehingga sangat licin, terlebih saat 
itu hujan turun meskipun tidak 
terlalu deras.
GUNUNG KARANG BUKAN 
AKHIR DARI SEGALANYA
  Seberapa sulit pun perjala-
nan ini semua tim melewatinya 
dengan penuh keceriaan. Seterjal 
apapun jalurnya, serapat apapun 
vegetasinya, selicin apapun tanan-
ahnya semua anggota tim saling 
menyemangati dan menyikapinya 
dengan keceriaan sehingga tantan-
gan yang dihadapi semakin ringan. 
Gunung Karang memang bukan 
Gunung Yang bisa dikategorikan 
sangat tinggi di Pulau Jawa. Sum-
ber air yang terdapat di Gunung 
Karang melimpah dengan baik, 
terdapat banyak potensi wisata 
seperti wisata edukasi, wisata religi, 
wisata kawah, dan wisata air terjun.  
Pengelolan pada Gunung Karang 
masih belum terstruktur dengan 
baik, banyak pendaki atau pezia-
rah yang belum dapat menjaga ke-
bersihan, terlebih dengan adanya 
warung di hampir pada saung yan-
ag ada menambah jumlah sampah 
yang seringkali di tinggal. Terlepas 
dari itu semua, Gunung Karang 
tetap menjadi kebanggaan warga 
Banten dengan segala cerita seja-
rah, pesona, dan keindahan alam-
nya.

Sumber foto : Dokumentasi Geographical 
Mountainering Club (GMC)
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DKI Jakarta, kota metropol-
itan dimana kata perta-
nian terdengar asing bagi 

masyarakatnya. Namun ternyata 
di DKI Jakarta masih terdapat la-
han pertanian dengan perkiraan 
luas sekitar 587 Ha dan tersebar 
di beberapa tempat khususnya di 
Jakarta Utara sebanyak 71%, 13% 
di Jakarta Timur, dan 17% di Ja-
karta Barat (Badan Pusat Statistik, 
2017). Hal ini yang menjadi alasan 
kunjungan lapang Kelas Geografi 
Pertanian ATA 2017/2018 Depar-
temen Geografi ke lahan pertani-
an yang berada di Jakarata Utara. 
Kunjungan lapang  dilaksanakan 
pada tanggal 28 April 2018 dengan 
lokasi yang dipilih adalah Kelura-
han Rorotan, Kecamatan Cilincing, 
Jakarta Utara. Lokasi ini dipilih ka-
rena lokasi ini lah yang memiliki 
lahan pertanian terbesar di Jakar-
ta Utara. Kegiatan ini dilaksana-
kan untuk mengetahui bagaimana 
kondisi komoditas pertanian yang 
masih tersisa di DKI Jakarta. Kun-
jungan lapangan tersebut diikuti 
oleh 25 mahasiswa yang didampin-
gi oleh Ibu Tuty Handayani dan Ibu 
Ratri Candra Restuti sebagai dosen 
pengampu Geografi Pertanian.
 Pada kunjungan lapang ini, 
rombongan diberi kesempatan un-

tuk melakukan diskusi bersama 
pihak pemerintah yang menga-
tur pertanian Kelurahan Rorotan 
di Balai Penyuluhan Pertanian 
Sukapura. Adapun diskusi terse-
but membahas mengenai kondisi 
dan sistem pertanian di Kelurahan 
Rorotan. Dijelaskan bahwa Balai 
Penyuluhan Pertanian Sukapura 
merupakan tempat untuk mendap-
atkan informasi, penyuluhan, serta 
pelatihan pertanian. Sistem perta-
nian terbagi atas dua jenis komod-
itas besar, yaitu padi dan sayur-
mayur. 
 Luasan area untuk perta-
nian di Kelurahan Rorotan sekitar 
408 Ha, dengan 390 Ha diperun-
tukkan sebagai lahan sawah, 10 
Ha sebagai lahan pertanian sayur-
mayur, dan 8 Ha sebagai lahan 
peternakan. Dari total luas area 
pertanian, sekitar 90% lahan di-
miliki oleh pengembang dan 10% 
dimiliki oleh perorangan. Para 
pengembang kemudian menye-
wakan tanahnya untuk dikelola 
oleh petani setempat. Pengembang 
yang dimaksud merupakan peru-
sahaan-perusahaan, seperti PT. 
Taman Sejahtera dan perusahaan 
lainnya. 
 Dalam kelembagaan 
petani, Kelurahan Rorotan memi-

liki 8 kelompok tani besar atau 
GAPOKTAN dengan beranggota-
kan sekitar 260 petani. Dalam 
mengelola lahan pertanian terse-
but, para petani menerapkan pan-
ca usaha tani dan sapta usaha tani 
yang tujuan untuk mendukung 
program intensifikasi pertanian. 
Panca usaha tani merupakan lima 
usaha petani untuk mendapatkan 
hasil yang berkualitas dan mam-
pu menghasilkan pertanian yang 
optimal. Panca usaha terdiri dari 
pemilihan bibit unggul, pengola-
han tanah yang baik, pemupukan 
yang tepat (seimbang), pengairan 
(irigrasi) yang baik, dan pengen-
dalian hama penyakit. Panca us-
aha tani ini didukung oleh sapta 
usaha tani, yang merupakan lang-
kah-langkah mengenai penan-
ganan pasca panen dan pengola-
han hasil panen.
 Kegiatan dilanjutkan den-
gan membagi mahasiswa menjadi 
dua kelompok besar, yaitu kelom-
pok pertanian untuk komoditas 
padi dan komoditas sayuran un-
tuk mengetahui tentang komod-
itas-komoditas ini secara rinci 
dari para petani. Kemudian dua 
kelompok berjalan menuju loka-
si komoditas pertaniannya mas-
ing-masing dengan menggunakan 
angkutan umum.
 Pada pertanian komoditas 
padi, para petani menuturkan bah-
wa komoditas padi sendiri sudah 
dikembangkan sejak lama di Kelu-
rahan Rorotan. Padi yang ditanam 

BERTANI DI JANTUNG 
KOTA: BISAKAH? 

Annisa Hana Fitriani, Dema Amalia Putri, M. Chaidir Harist
Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - 
Universitas Indonesia  
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bermacam macam jenisnya mulai 
dari varietas Ciherang, 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, dima-
na dimulai pada bulan 2 kemudian 
4 bulan setelahnya panen dan be-
gitu seterusnya hingga dalam satu 
tahun dilakukan sebanyak 2 kali 
panen. Dalam mengelola lahan 
pertaniannya, petani mengguakan 
sistem pengairan irigasi dari Sun-
gai Malaka.
 Para petani padi tersebut 
tergabung dalam GAPOKTAN, 
dimana GAPOKTAN sendiri ber-
peran penting bagi petani padi, 
mulai dari pemberian pinjaman 
modal, pemberian bibit, pupuk, 
dan lain lain. Selain GAPOK-
TAN terdapat lembaga lain, yai-
tu Penyuluh Pertanian Lapangan 
(PPL) yang berada di bawah Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
Perikanan dan Kehutanan (BP4K), 
dimana peran dari PPL sendiri 
untuk memberikan pengarahan, 
pembinaan, dan penyuluhan bi-
dang pertanian. PPL yang ada 
bagi petani padi juga memberi-
kan manfaat dimana dilakukan-
nya pemantauan dan peninjauan 
secara langsung ke lapangan serta 
menyampaikan semua hasil yang 
telah ditinjau maupun kendala 
atau keluhan para petani kepada 
pemerintah terkait.
 Petani padi pada umumn-
ya memerlukan modal mulai dari 
pengadaan dan pengelolaan tanah, 
pembibitan, pemupukan, pestisi-
da, 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 biasan-
ya bergantung pada jenis tanaman 
padi yang ditanam. Pada umumn-
ya pupuk yang digunakan adalah 

pupuk urea, pupuk phonska dan 
lain sebagainya. Dalam satu tahun 
para petani padi minimal melaku-
kan satu kali pemupukan untuk la-
han pertaniannya. Pertanian padi 
tidak selalu dapat dipanen secara 
sempurna, terdapat beberapa ken-
dala seperti hama. Hama ada yang 
berasal dari darat (tikus), udara 
(burung), dan air. Hama yang pal-
ing parah dan menyerang perta-
nian padi di Kelurahan Rorotan 
adalah hama tikus, dimana mem-
pengaruhi pada penurunan semua 
hasil panen para petani padi. Pes-
tisida sebagai upaya pencegahan 
hama telah diberikan oleh para 
petani, dimana terdapat berbagai 
jenis pestisida yang diberikan un-
tuk pertanian padi seperti Preva-
thon, Abacel, dan Dursban.
 Ketika memasuki masa 
panen, para petani dalam mengo-
lah hasil panennya menggunakan 
mesin penggiling padi dan tidak 
dilakukan secara manual. Mesin 
tersebut tidak dimiliki oleh para 
petani, melainkan dimiliki oleh 
para tengkulak. Dari setiap taha-
pan mulai dari pengolahan tanah, 
pembibitan, pemupukan, pestisi-
da, panen, dan pasca panen petani 
padi biasanya menggunakan tena-
ga kerja tambahan untuk mem-
bantu, dimana setiap tenaga kerja 
mendapatkan bayaran yang berbe-
da sesuai dengan jenis pekerjaan 
yang dilakukan. 
 Sedangkan pertanian untuk 
komoditas sayuran baru dikem-
bangkan sekitar 4 tahun dengan 
sebelumnya merupakan lahan un-
tuk komoditas padi. Lahan perta-
nian ini merupakan hak milik dari 
PT Nusa Kirana Group sehingga 
petani hanya sebagai pengelola la-
han dan hasilnya dibagikan sedikit 
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 di-
ganti. Untuk saat ini komoditas 
sayuran yang dikembangkan ada-
lah sayur katuk menggantikan 
sayur kangkung pada masa tanam 
sebelumnya. Penanaman sayur 
katuk baru dimulai pada bulan 
Januari dengan masa tanam sekitar 
21 – 25 hari. Jenis sayur katuk di 
lahan ini adalah sayur katuk po-
tong yang berarti sisa batang dari 
sayur tersebut digunakan kemba-
li sebagai bibit untuk menanam 
sayur katuk baru. 
 Pengelolaan pertanian 
untuk komoditas sayuran dilaku-
kan oleh satu orang petani untuk 
5000 m2. Untuk pengelolaan la-
han tersebut membutuhkan modal 
pribadi petani sekitar Rp 3.000.000 
dengan keuntungan bersih yang 
didapatkan petani setiap hasil pa-
nen adalah sekitar Rp 2.000.000. 
Berbeda dengan pertanian un-
tuk 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 salu-
ran perairan pertanian. Gundukan 
tanah tersebut kemudian dicang-
kul hingga tidak merata (bukan 
gundukan halus) dan dilanjutkan 
dengan proses penyiraman sebe-
lum akhirnya siap digunakan un-
tuk penanaman sayuran. Sistem 
pengairan berasal dari limbah 
masyarakat di permukiman seki-
taran lahan pertanian tersebut.
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Awan seperti yang biasa 
kita lihat di langit nam-
pak biasanya berwarna 

putih bergumpal-gumpal, kadang 
kala nampak berarak tipis pada 
saat cuaca cerah, pada saat cuaca 
mendung atau turun hujan awan 
nampak agak menyeramkan ber-
warna abu-abu pekat meluas. Di 
tempat-tempat  agak tinggi sep-
erti di pegunungan, awan sering 
kali nampak menyelimuti bagian 
puncak gunung begitu indahnya. 
Keberadaan awan menunjukkan 

bahwa atmosfer kita begitu indah. 
Tanpanya, tak kan pernah ada 
hujan, salju, gluduk dan kilatan 
cahayanya mapun pelangi. Awan 
adalah kumpulan daripada tit-
ik-titik air yang begitu kecil atau 
kumpulan kristal-kristal es yang 
tergantung di udara (langit). Awan 
ditemukan pada tempat yang be-
gitu tinggi namun juga ada yang 
hampir menyentuh permukaan 
bumi. Kumpulan awan dapat tebal 
dan dapat juga tipis, besar maupun 
kecil, mereka tampak tak berujung 

pangkal dalam berbagai bentuk.
Proses Terbentuknya Awan
 Udara di sekeliling kita 
banyak mengandung uap air. Tidak 
terhitung banyaknya gelembung 
udara yang terbentuk oleh busa laut 
secara terus-menerus dan menye-
babkan partikel-partikel air terang-
kat ke langit. Partikel-partikel yang 
disebut dengan aerosol inilah yang 
berfungsi sebagai perangkap air 
dan selanjutnya akan membentuk 
titik-titik air. Selanjutnya aerosol 
ini naik ke atmosfer, dan bila se-

ULASAN
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jumlah besar udara terangkat ke 
lapisan yang lebih tinggi, maka ia 
akan mengalami pendinginan dan 
selanjutnya mengembun. Kum-
pulan titik-titik air hasil dari uap 
air dalam udara yang mengem-
bun inilah yang terlihat sebagai 
awan. Makin banyak udara yang 
mengembun, makin besar awan 
yang terbentuk.
 Pada tahun 1887, Arbec-
romby dan Hildebrandsson men-
gelompokkan awan menjadi empat 
bagian kelompok utama. Setiap 

kelompok diidentifikasi berdasar 
letak ketinggiannya dari muka 
bumi: awan tinggi, awan menen-
gah dan awan rendah. Kelas keem-
patnya merupakan pembentukan  
vertikal awan.
1. Awan tinggi
 Awan tinggi pada derajat 
lintang bumi menengah dan ren-
dah umumnya terbentuk pada 
ketinggian di atas 6000 m. Karena 
udara pada ketinggian ini cukup 
dingin dan kering, awan tinggi 
terbentuk dari kristal es dan agak 

lebih tipis. Awan tinggi nampak 
putih, kecuali mendekati pada saat 
mahari terbit dan terbenam, awan 
dipengaruhi oleh pantulan sinar 
matahari sehingga nampak kemer-
ahan, jingga maupun kuning.
 Kelompok awan tinggi 
yang paling sering nampak ada-
lah awan cirrus, ia nampak tipis, 
ringan tertiup angin tinggi seperti 
pita-pita panjang. Awan ini biasa 
disebut dengan awan buntut kuda 
betina. Awan cirrus biasanya ber-
pindah ditiup angin di langit dari 
barat ke selatan, pada saat cuaca 
cerah.
 Awan cirrocomulus, nam-
pak lebih jarang dibading awan 
cirrus, mengelompok kecil,  bulat, 
mengepul tunggal maupun mem-
bentuk barisan panjang. Jika ben-
tuknya baris berbaris, ia nampak 
bergelombang sehingga membe-
dakan dengan awan cirrus mau-
pun cirrostratus.
 Awan cirrostratus nampak 
tipis, bagaikan lembaran utuh me-
nutup keseluruhan langit. Kerena 
begitu tipisnya, matahari dan bulan 
dapat jelas terlihat. Kristal-kristal 
es pada awan ini membelokkan si-
nar yang melewatinya dan kadang 
membentuk sebuah lingkaran si-
nar (halo). 
2. Awan menengah
 Awan diketinggian men-
egah bersemayam pada ketinggian 
2000-7000 m. Awan-awan ini ter-
susun dari titik-titik air dan kris-
tal-kristal es.
Altocomulus adalah awan menen-
gah yang tersusun dari titik kecil 
air, dan ketebalannya jarang me-
lebihi 1 km. Mereka menampa-
kkan diri dalam warna abu-abu, 
bergumpal-gumpal dalam masa 
yang cukup besar, seringkali tam-
pak meluncur berparalel layaknya 
gelombang laut. Umumnya, pada 
suatu bagian nampak lebih gelap 
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dari bagian lainnya, hal ini yang 
membedakan dengan cirrocomu-
lus. Bagian gumpalan tunggalnya 
nampak lebih besar dari gumpalan 
tunggal cirrocomulus. Jika awan 
ini bentuknya terdapat bulat-bulat 
dan bergulung-gulung, awan ini 
sudah digolongkan ke awan alto-
comulus. Awan altocomulus yang 
nampak seperti ’benteng-benteng 
kecil’ di langit mengindikasikan 
adanya udara naik membumbung 
tinggi. Jika awan ini muncul pada 
saat sore hari yang panas dan lem-
bab, ia menandakan bahwa akan 
datang angin ribut disertai petir 
dan guntur.
 Awan altostratus ada-
lah awan abu-abu atau biru ke-
abu-abuan tersusun atas kris-
tal-kristal es maupun butir-butir 
air kecil. Altrostatus sering tampah 
menutupi keseluruhan langit yang 
menutupi wilayah permukaan 
bumi maha luas hingga mencapai 
ratusan kilometer persegi. Awan 
ini sering menciptakan badai yang 
menggapai area yang luas disertai 
hujan yang relatif tak henti-henti.

3. Awan rendah
Awan rendah terletak di bawah 
2000 meter, awan ini terbentuk 
dari kumpulan partikel-partikel 
air.
 Nimbrostarus adalah awan 
rendah berwarna abu-abu gelap, 
nampak basah yang diasosiasi-
kan dengan turunnya hujan yang 
terus menerus. Intesitas hujannya 
ringan hingga sedang, tidak per-
nah lebat atau deras. Nimbostarus 
biasanya tampak lebih gelap dib-
anding altostratus, bulan maupun 
matahari yang tertutup oleh awan 
ini tak akan tampak.
 Stratocomulus adalah awan 
yang nampak sedikit agak kental 

berbaris-baris, bergumpal-gump-
al bulat dimana diantara nampak 
langit berwarna biru. Seringkali 
nampak pada saat mendekati ter-
benamnanya matahari. Warna dari 
awan ini berkisar dari terang cer-
ah hingga abu-abu gelap. Awan ini 
berbeda dengan altocomulus, ka-
rena awan ini memiliki basis yang 
lebih rendah dan ukuran awan-
awan tunggalnya lebih besar. Hu-
jan jatuh dari jenis awan ini.
 Stratus adalah awan yang 
berwana keabu-abuan yang 
menutupi seluruh lagit. Awan 
ini menyerupai kabut dan tak 
menyentuh permukaan daratan. 
Normalnya, tidak ada turun hujan 
yang jatuh dari awan ini, namun 
kadang terdapat hujan rintik-rin-
tik.
4. Awan dengan pembentukan ver-
tikal
 Awan comulus nampak 
seperti serpihan kapas yang men-
gapung di langit dengan batas luar 
yang kelihatan tegas dan bagian 
bawahnya (dasarnya) datar. Ba-
gian dasarnya berwarna abu-abu 
terang, dan pada hari yang panas 
ketinggiannya hanya 1000 m di 
atas permukaan daratan yang dap-
at menutupi luas hingga 1 km2 
atau lebih.
 Awan ini di bagian pun-
caknya memiliki sebuah kubah, 
sebagai kebalikannya daripada 
stratocumulus yang puncaknya da-
tar. Gumpalan awan yang menun-
jukkan hanya sedikit agak vertikal 
tumbuhnya dinamakan cumulus 
humilis dan diasosiasikan dengan 
cuaca terang. Sedang jika awan 
ini pada bagian sisi-sinya nampak 
tidak rata (compang camping), dan 
lebih kecil dari cumulus humilis, 
dinamakan cumulus fractus. Awan 
ini sering terbentuk pada pagi hari 

yang agak panas dan berkembang 
menjadi lebih besar dan tinggi se-
cara pada sore hari. Ketika gump-
alan awan ini berkembang lagi 
hingga menyerupai bagian kepala 
bunga kol maka awan ini dinam-
akan cumulus congestus atau me-
nara gumapalan awan.
 Hujan yang turun dari awan 
ini selalu deras. Jika awan ini terus 
berkembang kea rah vertikal dan 
makin membesar, awan ini dinam-
akan culumusnimbus (awan hujan 
badai yang disertai petir). Bagian 
dasar yang berwana abu-abu cerah 
dari awan ini berketinggian sekitar 
600 m, sedangkan puncaknya bisa 
mencapai pada 12.000 m (lapisan 
tropopaus).
 Pengamatan awan bia-
sa dilakukan untuk memprediksi 
kondisi cuaca di suatu tempat da-
lam kurun waktu tertentu. Melihat 
kumpulan awan hitam pekat dan 
begitu luas di langit menanda-
kan bahwa akan turun hujan. Se-
baiknya jika langit membiru dan 
hanya terdapat awan-awan tipis 
menandakan bahwa cuaca cerah.
Namun demikian pengamatan 
awan menggunakan mata baik 
yang dilakukan oleh orang awam 
maupun yang terlatih tidaklah be-
gitu akurat, misalnya saja gugusan 
awan yang berada digaris horison 
bisa saja dinyatakan awan mend-
ung padahal belum tentu. Awan-
awan yang berada mendekati garis 
horison karena jaraknya lebih jauh 
dari si pengamat, penampakannya 
menjadi tidak sejelas awan-awan 
yang berada tepat di atas sang 
pengamat.
Posisi awan terhadap pengamat 
awan
 Pengamatan awan kini 
telah mencapai tahap mutakhir, 
pengamatan awan dilakukan mel-
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alui satelit pengamat cuaca. Peng-
gunaan satelit adalah suatu kema-
juan besar mengingat pengamatan 
sebelumnya hanya mampu dilaku-
kan oleh manusia di atas wilayah 
daratan saja, padahal bumi  ini 70% 
nya adalah lautan (samudera). Bisa 
dibayangkan bahwa di wilayah-
wilayah subtropis seperti Jepang, 
Korea, Taiwan dan lainnya yang 
bedekatan dengan laut, badai tai-
pun yang terbentuk tengah lautan 
lalu bergerak ke daratan sangat-
lah membahayakan manusia yang 
bermukim di daratan tersebut. 
Tanpa foto satelit datangnya badai 
taipun terasa begitu mendadak. 
Dengan satelit cuaca, pembentu-
kan badai dan pergerakannya bisa 
diamati dan diramal kapan men-
capai daratan dan wilayah mana 
saja yang akan dilewati, sehingga 
manusia yang tinggal di wilayah-
wilayah  tersebut menjadi lebih si-
gap.
 Ada beberapa satelit cuaca 
yang digunakan untuk mengamati 
awan, salah satunya dikelompok-

kan ke dalam satelit geostasion-
er. Disebut geostasioner karena 
satelit ini selalu mengamati tem-
pat yang sama. Katakan satelit ini 
mengamati wilayah Indonesia 
dan sekitarnya, maka setiap saat 
satelit ini akan terus berada di atas 
wilayah Indonesia hingga masa 
hidup satelit tersebut habis. Satelit 
geostasioner ditempatkan di or-
bitnya di atas bumi pada keting-
gian 36.000 km, satelit mengorbit 
ekuator bumi dengan kecepatan 
yang sama dengan kecepatan rota-
si bumi (lihat gambar). Hal ini lah 
yang memungkinkan satelit dapat 
selalu mengamati lokasi yang sama 
di muka bumi. Satelit ini selalu 
melakukan pengambilan gambar 
(memotret) bumi dalam kurun 
waktu tertentu. Foto-foto bumi lalu 
dikirimkan ke stasiun penerima 
data satelit di bumi untuk kemu-
dian dianalisis.  Foto-foto bumi 
yang disusun berurutan lalu dili-
hat (diputar) layaknya sebuah film 
dapat menggambarkan pergerakan 
awan.

 Banyak negara yang memi-
liki satelit pengamat cuaca geostas-
tioner, diantaranya adalah: Ameri-
ka serikat dengan satelit GOES-11 
dan GOES-12, Jepang dengan 
MTSAT-1R, negara-negara Eropa 
dengan satelit Meteosat-nya, Ru-
sia mengoperasikan GOMS, India 
memiliki INSAT, China sempat 
memiliki satelit Feng-Yun namun 
kini sudah tidak beroperasi lagi. 
Contoh Gambar 1.26 berikut ada-
lah citra satelit cuaca MTSAT-1R 
memotret pembentukan badai 
taipun di perairan timur wilayah 
Taiwan dan Jepang pada Oktober 
2009 lalu.

Sumber: Pusat Biro Cuaca Taiwan
Sumber: Ahrens, C. D. Meteorology 
Today – An Introduction to Weath-
er, Climate, and an Environment, 
Ninth edition. Thomson Brooks-
Cole. New York. 2008
Sumber foto : Istimewa
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