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Pemerintah baru saja meluncurkan  geo 
portal Kebijakan Satu Peta, sebuah mile-
stone terbaru dari kebijakan Satu Peta. 

Portal ini bisa diakses melalui link: https://
portalksp.ina-sdi.or.id/ , tetapi saat ini akses 
diberikan berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 20/Tahun 2018, kewenangan akses 
berbagi data diperuntukkan bagi Presiden, 
Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur dan 
Bupati/Walikota.

 Hasil peta yang menarik adalah Peta 
Indikatif Tumpang Tindih IGT yang menurut 
saya menarik untuk dilihat. Pertanyaan 
bagaimana GeoPortal Kebijakan Satu Peta 
mampu menjadi bagian dari solusi dari penye-
lesaian tumpang tindih tersebut? Jawaban 
pertanyaan tersebut akan sangat banyak dan 
memerlukan proses panjang karena tumpang 
tindih yang ada sudah terjadi dalam jangka 
waktu lama dan melibatkan banyak pihak.

 Sebagai penggiat pemetaan dan peren-
canaan spatial ada pertanyaan kunci bagi saya; 

Apakah kemudian semua pengambil kebija-
kan yang memiliki kewenangan akses berba-
gi data tersebut memiliki visi pentingnya data 
dan informasi spatial? Pertanyaan kedua ada-
lah Jika akan digunakan dalam pengambilan 
kebijakan, apakah terdapat kemampuan untuk 
menggunakan data-data tersebut dalam pros-
es pengambilan kebijakan?

 Bayangkan satu kabupaten di pelosok 
mencoba menjawab pertanyaan dimana saya 
dapat menempatkan satu ijin lokasi perkebu-
nan? Selama ini jawaban atas pertanyaan ini 
hanya mengacu pada tata ruang, jika kawasan 
itu APL atau HPK (dengan ijin pelepasan). Pe-
ta-peta di geoportal KSP sebenarnya mampu 
memberikan masukan lebih jauh. 

 Data yang ada bisa digunakan sebagai 
screening layer misalnya data konsesi lainnya 
akan memastikan ijin tidak tumpang tindih, 
data sumberdaya alam lainnya termasuk ben-
cana dapat digunakan, data sebaran industri 

Apa 
Selanjutnya Setelah 
Peluncuran Geo-
Portal Kebijakan 
Satu Peta?

Oleh Musnanda Satar 
GIS Specialist
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akan membantu jika memang perkebunan 
akan diolah menjadi bukan hanya bahan men-
tah, data infrastruktur jalan, listrik, dll mem-
bantu memberikan gambaran apakah perke-
bunan tersebut memiliki akses ke pasar.

 Kemampuan penggunaan data spatial 
sebagai pendukung pengambilan kebijakan 
akan menjadi hal penting yang segera harus 
diisi, untuk itu pengambil kebijakan tidak ha-
nya disediakan data spatial yang lengkap teta-
pi dibangun pengetahuannya untuk mampu 
menggunakan data dan informasi spatial da-
lam pengambilan kebijakan.

 Penggunaan data Geoportal KSP  ini 
juga harus dipikirkan lebih lanjut lagi, misal-
nya akses kedata spatial seharusnya juga bisa 
didapat oleh pihak-pihak diluar pemerintah 

seperti akademisi, peneliti, swasta dan mas-
yarakat. Sehingga pada satu waktu semua pi-
hak bisa berdiskusi terkait perencanaan ruang 
dengan menggunakan basis data spatial yang 
sama, jika tidak maka benang kusut tumpang 
tindih baru akan terbentuk.

 Satu kegiatan lanjutan adalah memban-
gun kekuatan simpul-simpul jaringan geodata 
spatial yang kuat sampai ketingkat kabupaten. 
Ini dibarengi dengan program-program pela-
tihan kemampuan pengolahan dan peman-
faatan data spatial sehingga semua pihak yang 
membutuhkan dan menggunakan data spatial 
dalam Kebijakan Satu Peta menjadi ‘melek 
spasial”.

Sumber foto : Istimewa
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Pemetaan Cepat Pasca
Bencana dan Kedudu-
kannya dalam Data 
Base Informasi Spasial 
Kebencanaan

Widyawati, Jarot Mulyo Semedi, Nurul Sri Rahatin-
ingtyas
Derpartemen Geografi 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Indonesia

Pusat Data dan Informasi BNPB mencatat bah-
wa selama Januari - Oktober 2018 di Indonesia 
telah terjadi 2.076 kejadian bencana yang men-

gakibatkan 4.165 jiwa meninggal dan hilang, serta 
9.662.461 jiwa lainnya terdampak dan mengungsi. 
Kejadian bencana alam yang paling menyita perhatian 
pada tahun 2018 ini adalah gempa bumi yang meng-
guncang Lombok yang terjadi pada bulan Juli hing-
ga Agustus 2018 dan gempa bumi yang diikuti oleh 
tsunami di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. 
Bahkan kejadian gempa bumi di Sulawesi Tengah 
pun memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat 
mengenai fenomena likuefaksi yang mampu meneng-
gelamkan ratusan rumah akibat mencairnya lapisan 
tanah menjadi lumpur. 
 
 Data kebencanaan merupakan data publik 
yang harus dapat diakses oleh masyarakat umum sep-
erti yang tersedia pada Portal Inarisk, sehingga pub-
likasi data, kualitas, dan validitas data menjadi pent-
ing. Standar untuk metode pemetaan juga menjadi 
penting agar produk-produk pemetaan dapat memi-
liki skala atau klasifikasi yang sama sehingga proses 
pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik. 
Dengan beredarnya data yang sangat banyak dari 
berbagai institusi pun menjadi tantangan sendiri da-
lam mengelola data terkait kebencanaan.  
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 Sehubungan dengan kejadian gempa dan tsu-
nami di Sulawei Tengah dan sebagai bagian tanggu-
ngjawab terhadap masyarakat, Departemen Geografi 
FMIPA UI mengajukan diri ikut dalam Tim UI Pedu-
li yang dikoordinasikan oleh Direktorat Riset dan 
Pengembangan Kepada Masyarakat Universitas Indo-
nesia (DRPM UI). Tim Geografi FMIPA UI memiliki 
tugas utama melakukan pemetaan kerusakan pasca 
gempa dan tsunami, melakukan pemetaan kerusakan 
prasarana transportasi, dan memberikan informa-
si terhadap kondisi masyarakat di Sulawesi Tengah, 
khususnya di Kabupaten Donggala dan Kota Palu. 
Tim ini terdiri atas relawan mahasiswa Departemen 
Geografi – FMIPA UI bergabung ke dalam Tim UI 
Peduli dan dibagi kedalam tiga grup, yaitu: 
1) Grup 1 (Tim UI Peduli Batch 0) terdiri atas - M. 
Naufal Fahrisa, Anggoro Tri Muldiguno, Akhmad 
Fakhrudin, dan Abdurahman Aslam yang bertugas 
tanggal 4-10 Oktober 2018
 2) Grup 2 (Tim UI Peduli Batch 1) terdiri atas – Faa-
tur Rahman, Tommy Enjeri, Dymas Reynaldi, dan 
Muhammad Faris yang bertugas tanggal 10-17 Okto-
ber 2018. 
3) Grup 3 (Tim UI Peduli Batch 3) terdiri atas – Rijali 
Isnain Haripa, Vita Khoirunnisa, Fuad Ramdhani, dan 
Fernandos yang bertugas tanggal 22-26 Oktober 2018. 
 
 Dalam menyediakan data spasial dasar 
wilayah terdampak, Departemen Geografi FMIPA 
UI berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Hu-
manitarian Openstreetmap Team (HOT) melalui ke-
giatan Mapping Marathon (mapathon) yang berhasil 
memetakan 5.122 bangunan eksisting dalam waktu 3 
hari (Hari Senin-Rabu tanggal 1-3 Oktober 2018) dan 
bersama ESRI Indonesia melalui workshop portal data 
serta workshop operational dashboard (Hari Jumat 5 
Oktober 2018) sebagai media publikasi datanya. De-
partemen Geografi FMIPA UI juga tergabung dalam 
Forum Sentinel Asia yang merupakan inisiatif berba-
sis sukarela yang dipimpin oleh APRSAF (Asia-Pacif-
ic Regional Space Agency Forum) untuk mendukung 
kegiatan penanggulangan bencana di kawasan Asia 
pasifik, sehingga mempermudah dalam akses citra 
satelit pasca bencana. Tidak hanya itu, tim pemetaan 
Departemen Geografi FMIPA UI juga mengumpulkan 
data-data spasial yang juga dipublikasikan oleh insti-
tusi-institusi lain terkait bencana Sulawesi Tengah un-
tuk melengkapi dan untuk analisis lebih lanjut, seperti 

data-data dari BIG, BNPB, AIT, Digital Globe, dan pu-
sat kebencanaan yang ada di universitas-universitas. 
 
 Tim relawan mahasiswa Geografi FMIPA UI 
yang bergabung dengan Tim UI Peduli berhasil me-
nentukan dan membangun posko UI Peduli di Kabu-
paten Donggala dan Kota Palu. Tim UI Peduli men-
jadi tim pertama yang berhasil mencapai Kabupaten 
Donggala dan mengkoordinir pendistribusian bantu-
an kepada para korban bencana. Selama bertugas di 
Kabupaten Donggala dan Kota Palu, tim pemetaan 
Geografi FMIPA UI berhasil memvalidasi kerusa-
kan-kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh 
gempa bumi dan tsunami. Hal ini menjadi peluang 
(opportunity) dalam berkontribusi dalam proses pen-
anggulangan bencana lebih lanjut. 
 
 Berdasarkan data yang telah divalidasi, tim 
pemetaan Geografi FMIPA UI yang bertugas di kam-
pus menghasilkan peta wilayah kesesuaian untuk 
hunian sementara dan peta terdampak multi bencana 
yang dapat membantu kegiatan rehabilitasi dan re-
konstruksi di wilayah bencana dan membantu pros-
es perencanaan ruang berbasis risiko bencana karena 
upaya pengurangan risiko bencana bukan semata-ma-
ta sebagai pengeluaran tetapi harus diperhitungkan 
sebagai investasi dalam pembangunan. 
 
 Institusi pendidikan seperti Departemen Ge-
ografi FMIPA UI memiliki peran dalam pengelolaan 
data bencana yang berkualitas terutama data spasial 
yang dapat membantu dalam proses penanggulan-
gan bencana dan perencanaan wilayah. Harapan ke 
depan adalah institusi pendidikan seperti Departe-
men Geografi FMIPA UI dapat bekerjasama dengan 
institusi-institusi yang terkait seperti BIG, BNPB, Ke-
menterian ATR/BPN, Bappenas, dan lain-lain untuk 
mengembangkan metode-metode yang terkait dengan 
pemetaan cepat kebencanaan, perhitungan kerusakan 
dan kerugian, dan analisis perencanaan wilayah ber-
basis risiko bencana. Kegiatan ini juga dapat menjadi 
menjadi masukkan terhadap kegiatan akademik yang 
selama ini dilakukan di Departemen Geografi FMIPA 
UI sehingga dapat menghasilkan sumber daya manu-
sia yang bermanfaat bagi penyelesaian masalah bang-
sa dan negara khususnya di bidang kebencanaan.

Sumber foto : Dokumentasi Himpunan Ma-
hasiswa Geografi
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Rempah adalah Benang Merah 
yang Disamarkan

Oleh Dr. Taqyuddin, 
SSi, M.Hum 
Dosen Geografi UI

Rempah-rempah adalah berbagai jenis hasil tan-
aman yang beraroma, seperti pala, cengkih, 
lada untuk memberikan bau dan rasa khusus 

pada makanan; aromatik campuran pepermin, lav-
ender, bunga cengkih, dan thymus; — ratus ber-
macam-macam rempah obat (KBBI). Rempah-rem-
pah menurut yang dikenali umum di Indonesia lebih 
dari 45 nama dengan berbagai fungsi. Meskipun awam 
mengetahui bahwa rempah sering dikaitkan dengan 
bumbu masakan/kuliner, ternyata tidak hanya itu 
fungsinya. Berdasarkan pengelompokan yang dilaku-
kan dalam penelitian ini ditemukan fungsi rempah di 
antaranya yaitu: aromatik, atsiri, obat, bumbu kuliner, 
pengawet, pembersih, 6. penyedap masakan, Penyerap 
bau, Pelembab kulit, Penyubur rambut dll. Pertanyaan 
yang muncul kemudian, apa kegunaan rempah untuk 
bangsa Eropa? Sebagaian orang menjawab dengan te-
gasnya, bahwa bangsa Eropa mencari rempah biasan-

ya untuk kebutuhan kuliner mereka. Sebagian orang 
menjawab mereka suka wangi-wangaian atau aroma-
tik atau atsiri atau diodoran, sebagian lagi sering kita 
dengar mereka memperdagangkan rempah di Eropa 
dan sekitarnya atau barter di sepanjang pelayarann-
ya. Jawaban-jawaban sebagian orang itu di amini oleh 
banyak orang awam selama ini, hingga tidak ingin 
mencari jawaban yang lebih dalam lagi.

 Penelitian awal ini muncul karena ketidak-
puasan atas jawaban sebagian orang-orang di atas. 
Keingintahuan atas jawaban logis mengapa bangsa 
Eropa (Portugis, Belanda, Enggris, Spanyol, German, 
Perancis dll), mereka menyebar ke pelosok-pelosok 
dunia yang ada rempah, bahkan hingga sejauh ribuan 
kilometer dari negaranya (Eropa – Nusantara kurang 
lebih 11.000 km). Banyangkan pada abad 15 hingga 
abad 18, transportasi yang dapat menempuh sejauh 
itu  menggunakan kapal-kapal layar. Dengan waktu 
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tempuh pulang pergi memakan waktu tahunan baru 
kembali ke negaranya, bertemu raja, keluarga dan 
anaknya yang pada waktu berangkat belum lahir dan 
ketika pulang anaknya sudah bisa bermain.

 Pelayaran ini menjadi lebih dramatis dan 
menarik atas dasar utusan raja-raja mereka, dengan 
upacara pelepasan yang sangat haru (pulang sebagai 
Hero, tidak pulang namanya dikenang di dokumen 
kerajaan).  Dengan demikian dramatis, heroik, per-
siapan yang matang, perahu layar yang teruji, bahkan 
menghalalkan menjadi bangsa penjajah, apakah pan-
tas hanya untuk mendapatkan bumbu masak?  sangat 
tidak logis. Lebih-lebih lagi mereka mambawa slogan 
“Gold-Glory-Gospel” semakin tidak logis. Ada sesua-
tu tujuan yang selama ini tidak kita sadari mengapa 
sehebat itu dengan rempah?

 Ternyata, melalui penelitian awal ini mulai 
terkuak yang selama ini dikaburkan oleh tulisan seja-
rah.   Jawabannya dengan menggunakan pendekatan 
lokasi (pemahaman geografis), terutama terkait den-
gan wilayah iklim tempat mereka hidup. Bangsa Eropa 
tinggal dan menempati belahan dunia yang beriklim 
dingin ( > 35° N ). Inilah kunci jawaban yang paling 
logis. Bagaimana beradaptasi dengan alam yang din-
gin? Di musim dingin di Eropa, bulan Desember sd 
Februari suhu turun ke kisaran ( – 5° sampai 10°  Der-
ajat Celsius) dan terasa menusuk tulang, tenggorokan 
kering, kulit keriput, badan menggigil dengan tiupan 
angin yang menerpa. Dan pada 3 musim lainnya, suhu 
rata-rata terpanas pada musim panas contohnya Lon-
don adalah 36,7 derajat Celcius dan negara lain hingga 
mencapai 40° C (pada bulan Agustus). Setidaknya 9 

bulan hidup pada suhu yang dingin. Amplitudo suhu 
antara musim dingin dan musim panas sangat ting-
gi antara (-5 ° C — 40° C), perbedaan 45° C dengan 
kelembaban udara sangat rendah (udara kering), me-
merlukan daya tahan tubuh yang sangat prima. Ber-
beda dengan Indonesia dengan amplitudo dengan 
kisaran rata-rata antara (15 ° C — 33° C) dengan per-
bedaan tidak lebih dari 18 °C, dan dengan kelembaban 
tinggi.

 Mungkin masih banyak orang belum mampu 
mengkaitkan hubungan mereka tinggal di iklim din-
gin dengan pelayaran mendatangkan rempah-rempah 
ribuan kilometer ke Nusantara berabad-bad dan atas 
titah raja dengan label “Gold –Glory-Gospel”. Tentun-
ya bangsa Eropa sudah tahu jawabannya dari mulai 
Raja-raja mereka mengutus pelayar-pelayar tangguh 
abad 15 sd 18 M yang lalu (Amerigo Vespucci • Vas-
co da Gama • Bartolomeu Dias • Christopher Colum-
bus • Marco Polo • Henrique sang Navigator • Afonso 
de Albuquerque • Fernando de Magelhaens • James 
Cook • Walter Raleigh • Cheng Ho • I Ching • Hernán 
Cortés • Gonzalo Jiménez de Quesada • Ibnu Batut-
ah). Dalam sekali pelayarannya tidak cukup 1 atau 2 
kapal saja, tetapi ada yang hingga armadanya sampai 
20 kapal, bahkan lebih. Memang dalam pelayarannya 
tidak serta merta hanya memburu rempah-rempah, 
tetapi rempah-rempah tidak pernah ketinggalan se-
bagai barang bawaan (utama).
 Perlu diketahui bahwa ada prasasti abad 9 M 
di Jawa Tengah yang sudah menyebutkan konsumsi 
tuak, bahkan penyair raghuvamsa di India, abad 2 su-
dah menyebutkan adanya swarnadwipa (pulau emas 
yang merujuk pulau Sumatera sekarang) dan pada 
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kenyataannya Sumatera memang kaya akan emas logam dan 
rempah-rempah. Namun ketika masa kolonial abad 15 M 
(awal kedatangan bangsa-bangsa eropa), seakan pulau Sumat-
era sebagai swarnadwipa tinggal emas logam saja, emas hitam, 
hijau, kuning dari rempah-rempah terkaburkan dan dilupa-
kan.
 Kita bangsa Indonesia pemilik rempah dunia bera-
bad-abad hingga kini tidak menyadari begitu strategisnya rem-
pah. Bangsa Eropa sangat pandai menyembunyikan informasi 
ini atau begitu polosnya hingga dari dahulu disilaukan dengan 
“Gold yang berarti Emas”. Padahal tidak jarang membaca ada 
istilah emas hijau, emas hitam, emas putih, emas coklat, tetapi 
yang ada di benak pemikiran kita selama ini adalah jenis log-
am yang memang mahal. Dalam buku Asia Tenggara dalam 
Kurun Niaga 1450-1680 jilid 2: Jaringan Perdagangan Glob-
al, pada tahun 1670 dihasilkan 8000 ton lada/sahang/mrica, 
belum rempah lainnya, dengan harga lada yang relatif lebih 
rendah dibandingkan lada India dan China. Dalam buku ini 
diceritakan hampir seluruh pelayar meminum minuman be-
ralkohol berfoya-foya di pelabuhan-pelabuhan yang mereka 
singgahi, tidak kecuali pelayar-pelayar yang bukan Nasrani. 
Dalam ajaran umat muslim minuman beralkohol dilarang. 
Hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa tradisi ini berlaku 

untuk pelaut hingga kini. Ada sesuatu yang 
dapat dijelaskan tentunya. Kalau paragraf 
awal menjelaskan karena letak di wilayah 
beriklim dingin, tetapi mengapa dengan pe-
layar-pelayar meski di wilayah beriklim tidak 
dingin mentradisikan hal tersebut. Dalam 
penelitian ini ditemukan beberapa penjela-
san logis mengapa menjadi tradisi. Kebutu-
han menghangatkan tubuh dengan minum 
beralkohol ternyata tidak hanya untuk mel-
awan dingin dari tubuh manusia saja, tetapi 
dalam perjalanan panjang di laut, terpaan 
angin, badai juga membutuhkan daya tahan 
tubuh yang prima. Jadi minuman beralkohol 
menjadi tradisi pemukim wilayah dingin, 
pelaut yang berhadapan dengan perubahan 
angin serta badai, bahkan di wilayah dekat 
khatulistiwa di pegunungan tingginya.  
 Selain itu dapat dijelaskan juga bah-
wa dalam perjalanan panjang di tengah lau-
tan lepas manusia butuh cairan dan tentu 
meski berlayar di atas air yang banyak (lau-
tan) air laut tidak dapat dikonsumsi karena 
salinitas. Apakah harus membawa air tawar 
yang banyak dari daratan, hal ini juga men-
jadi problem. Ternyata berdasarkan pengala-
man pelaut-pelaut itu air tawar bersih yang 
di bawa berlama-lama di kapal pada akhirn-
ya menghasilkan suburnya bakteri (sumber 
penyakit). Bakteri yang terminum harus 
dicarikan lawannya. Pilihan pelaut tidak 
mungkin dengan air asin, tetapi pilihan ber-
dasarkan pengalaman yang efektif sebagai 
lawan bakteri adalah minuman beralkohol 
untuk terhindar dari penyakit di perjalanan. 
Tradisi ini kala itu tidak bisa dipungkiri, 
bahwa minuman beralkohol membebaskan 
dari bakteri penyakit dan memberikan panas 
untuk daya tahan dari terpaan dingin dan 
angin/hujan/badai.

Kaitan Lokasi Tinggal – Iklim – 
Rempah – Ragi
Belajar dari penelitian ini, untuk menjadi 
bangsa yang dihormati oleh bangsa lain ada-
lah menjadi bangsa yang menguasai logam 
mulia tersebut (sebagai Kolateral). Tetapi 
mereka--bangsa Eropa--untuk mendapatkan 
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itu melalui rempah Nusantara pada masa itu.  Dengan 
pernyataan kalimat terakhir pembaca mungkin makin 
bingung, apa kaitannya dengan rempah, apa benang 
merahnya yang menjadi novelty penelitian awal ini? 
Rempah-rempah yang berton-ton di bawa armada 
pelayaran menjadi komoditas penting di Eropa kala 
itu. Dan karena datangnya rempah menyesuaikan 
datangnya armada dari nun jauh dalam waktu yang 
lama. 
 Bangsa-bangsa eropa memiliki tradisi 
menabung/menyimpan minuman beralkohol yang 
dibuatnya hingga puluhan tahun persedian untuk ke-
berlangsungan hidupnya di wilayah yang selalu dingin. 
Apalagi di Siberia (-20°C) kualitas kandungan alko-
holnya sangat terkenal seluruh dunia (sangat mudah 
terbakar) atau dapat mengeringkan tenggorokan dan 
meluluh lantakkan bakteri yang ada dalam tubuh serta 
menghangatkan. Jadi tidak menjadi heran jika di be-
berapa etnis di Nusantara juga memiliki tradisi meng-
konsumsi minuman beralkohol (tuak). Dan karena 
dominasi wilayahnya beriklim tropis yang memang 
sudah panas maka variasi tuak di Nusantara tidak se-
kaya variasi minuman beralkohol oleh bangsa-bang-
sa Eropa. Padahal jika di tilik dari bahan baku betapa 
melimpahnya vegetasi yang menghasilkan glukosa 
untuk dijadikan minuman beralkohol dari mulai akar-
akaran/umbi, tepung batang pohon, rumput-rumpu-
tan (beras ketan), sorgum, buah-buahan dll. Dan yang 
menggiurkan berbagai jenis rempah ada di wilayah 
Nusantara. Jika hal ini dijadikan produksi komoditas, 
mungkin bangsa Eropa dan wilayah beriklim dingin 
di dunia ini menjadi konsumen Indonesia. Karena 
kemungkinan variasinya akan tidak tertandingi oleh 
bangsa lain, yang jenis rempahnya sedikit dan jenis 
bahan baku penghasil glukosanya sedikit. Mengapa 
tidak terjadi karena bangsa tropis tidak memerlukan 
adaptasi semacam bangsa Eropa, kalau itu dianggap 
sebagai peluang pada saat itu belum terpikirkan.
 Ada penguasaan emas (Gold) yang banyak 
membuat kejayaan (Glory) dan mampu menyampai-
kan ajaran Nasrani (Gospel). Rempahlah yang dimak-
sud emas kala itu, berdasar nilainya yang memicu 
produksi minuman beralkohol yang dapat men-
dukung keberlanjutan hidup bangsa-bangsa Eropa. 
Setelah masa pencerahan, revolusi industri hing-
ga ditemukannnya energi nuklir, rempah tidak lagi 
menjadi komoditas favorit lagi. Setiap ruamah sudah 
teraliri air hangat yang sehat dan tanggung jawab pe-

merintah. Pencapaian kejayaan yang diawali dengan 
periode ‘ber-rempah’ ria kemudian bertahan hidup 
hingga sampai masa pencerahan Ilmu pengetahuan, 
hingga kini dijadikan rujukan kejayaan (glory) ilmu 
pengetahuan dunia. Dan selanjutnya misi gospel se-
makin pesat masuk ke suluruh pelosok dunia. Apakah 
saat ini masih relevan, banyak yang meragukan kare-
na lebih semarak revolusi sepak bolanya yang masuk 
ke seluruh pelosok dunia, lebih menggelinding dan 
masuk gawang-gawang perkotaan maupun suku-suku 
pedalaman Afrika , Asia dll. Lebih mengenal sejarah 
bola dari pada ajaran pengusung gospelnya.
 Bagaimana kaitan dengan “Ragi”, pada sisi 
inilah yang disamarkan oleh mereka, padahal sangat 
sederhana sekali pemahamannya. Membuat minuman 
beralkohol membutuhkan bahan baku berbagai jenis 
komoditas yang mengandung glukosa. Sedangkan 
glukosa adalah bahan dasar yang dapat dirubah untuk 
menghasilkan minuman/makanan beralkohol. Apa 
yang dapat merubah glukosa menghasilkan alkohol 
tidak lain tidak bukan melalui proses fermentasi atau 
dan destilasi. Proses fermentasi membutuhkan pemicu 
supaya glukosa lebih cepat menghasilkan alkohol, dan 
bahan pemicunya itu disebut ragi (yeast-ferment–
leaven). Glukosa + Ragi (biang jamur) —-> Alkohol. 
Dan bahan baku ragi adalah rempah penghasil panas 
(cengkeh, kayumanis, pala, tepunng) yang dikering-
kan. Tidak hanya untuk memicu produksi minuman 
beralkohol saja. Kita tahu dan kadang bangga menga-
takan “Saya biasa makan roti seperti orang Eropa”, hal 
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ini terungkap karena kita tahu makanan orang Eropa 
adalah roti. Coba kita telisik pabrik roti, ternyata untuk 
mengembangkan adonan bahan roti di penyimpanan 
untuk siap di oven, jika tanpa ragi maka yang terjadi 
adalah gulungan tepung yang dikeringkan. Dengan 
ragi roti-roti di Eropa sangat bervariasi dan membu-
daya hingga kini. Jadi selain untuk prosuksi minuman 
beralkohol juga untuk memproduksi roti. Semua itu 
adalah karana ingin mudah disimpan berlama-lama, 
ketika musim mematikan tanaman pangan mereka. 
Dahulu hanya musim panas tanaman menghasilkan 
tepung, buah-buahan, ketika musim dingin tanaman 
tersebut istirahat total. Tetapi saat ini beberapa negara 
maju di Eropa memiliki rumah kacanya yang dibantu 
uap hangat hasil fusi nuklir untuk pertanian, bisa pa-
nen beberapa kali dalam setahunnya. Apakah mereka 
masih butuh rempah-rempah? Seyogyanya sekali-kali 
di ‘test’ hentikan eksport rempah. Apakah mereka te-
riak apa tidak? Indonesiaku masih punya sejuta rem-
pah-rempah--kolateral yang tersamarkan oleh mata 
ibu pertiwi.

 Begitu strategisnya rempah ketika itu, ketidak-
sadaran memiliki emas dan memilki kejayaan yang 
diidamkan bangsa Eropa diglontorkan begitu saja 
bahkan malah terjajah. Naif. Kala itu, boikot rempah 
ke Eropa selevel politis boikot onderdil F16 USA ter-
hadap Indonesia. Bangsa Eropa tidak bisa menyim-
pan roti, maka terjadi kelaparan. Tidak minimbun 
alkohol akan mati kedinginan. Tetapi itu semua sudah 
terlambat, mereka sudah punya nuklir. Tetapi sekali 
lagi bangsa kita dengan polosnya mau saja tidak boleh 
membangun nuklir. Mereka saat ini dengan santainya 
mandi air panas untuk seluruh warganya yang disalur-
kan dari tungku-tungku raksasa bertenaga nuklir di 
setiap kotanya. Nusantara masih bernostalgia dengan 
rempah. 
 Benar kata petani di seputaran Danau Ranau 
Ogan Komiring Ulu Selatan, Sumatera Selatan “Tan-
amlah sahang sekarang, maka kamu akan menemui 
surga” Apa mereka tahu, makanan yang dibungkus 
daun pisang, dengan makanan yang di bungkus daun 
jati menunjukkan rasa yang berbeda. Apakah mere-
ka tahu kalau masak ikan bakar dengan bambu juga 
memiliki rasa yang lain, apakah mereka tahu asinan/
manisan buah segar Cianjur? apakah mereka tahu 
rujak bebek? berapa jenis kuliner yang mereka tidak 
dapatkan dan bisa kita tawarkan, bukan malah bang-
ga dengan Mc, K, P, H dll yang pastinya lebih mahal. 
Padahal yang ada di nusantara yang lebih enak dari itu 
lebih banyak tinggal mengemasnya untuk ditawarkan.

Sumber foto : Istimewa

12 Volume 15 / No. 1 / April 2017 

“Kala itu, boikot rempah ke 
Eropa selevel politis boikot on-
derdil F16 USA terhadap In-
donesia”
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Abstrak

 Kepadatan penduduk yang ada di DKI Jakarta saat ini telah mencapai 15.517,38 
jiwa/km2. Semakin padatnya penduduk dapat berdampak kepada naiknya jumlah volume 
kendaraan pribadi ataupun transportasi lainnya. Berdasarkan data Polda Metro Jaya tahun 
2015, lalu lintas di Jakarta didominasi oleh sepeda motor yang mencapai 74,94 persen atau 
sejumlah 13,98 juta unit, disusul mobil penumpang 3,4 juta unit (18,58 persen). DKI Jakarta 
adalah pusat dari berbagai macam aktifitas yang ada di Indonesia sehingga masyarakat memi-
liki mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi dapat didukung dengan berbagai macam 
moda transportasi seperti Commuterline sebagai moda transportasi masal dengan sistem 
TOD. Transit Oriented Development (TOD) merupakan metode perencanaan, pengemban-
gan berorientasi transit sebagai solusi pembangunan kawasan perkotaan. Penerapan konsep 
TOD di DKI Jakarta untuk moda transportasi yang mencakup Commuterline telah tercan-
tum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2030, dimana disebutkan be-
berapa stasiun yang akan dirancang sebagai kawasan TOD seperti Dukuh Atas, Manggarai, 
Grogol, dan Senen. Maka dari itu penelitian ini dilakukan guna menkaji dan mengetahui lo-
kasi stasiun Commuterline berdasarkan RTRW untuk dijadikan kawasan TOD paling sesuai 
dari hasil indeks yang didapatkan. Penelitian ini menggunakan metode buffer yang berguna 
untuk menentukan cakupan kawasan TOD dan skoring yang digunakan untuk menghitung 
nilai/indeks TOD pada setiap stasiun. Diketahui bahwa stasiun yang paling berpotensi adalah 
Stasiun Pasar Senen dengan nilai 2,88. 
Kata Kunci: Transit Oriented Development (TOD), Commuterline, Skoring, Nilai TOD, DKI 
Jakarta.

I. Pendahuluan
 Setiap kota yang ada dibelahan dunia ini 
mempunyai berbagai macam bentuk permasala-
han, seperti semakin padatnya penduduk yang 
dapat menimbulkan berbagai macam masalah 
baru. Permasalahan baru yang dimaksud sep-
erti dibutuhkan lahan yang lebih luas untuk 
pemukiman, bertambahnya volume kendaraan 
pribadi ataupun transportasi umum lainnya un-
tuk memenuhi mobilitas dari masyarakat perko-
taan itu sendiri, dan lain sebagainya. Salah satu 
kota di Asia yang mengalami permasalahan 

terkait dengan semakin padatnya penduduk 
adalah Kota Seoul di Korea Selatan, dimana 
pada 2007, Seoul menampung 10,4 juta pen-
duduk dalam area seluas 603,3 km2, kepadatan 
penduduknya mencapai tingkat 17.127 jiwa / 
km2, menjadikan Seoul kota terpadat di dunia 
(Sung, 2011). 
 Tidak jauh berbeda dengan Kota Seoul, 
masalah yang dialami kota kota besar di Indo-
nesia akibat dari semakin padatnya penduduk 
telah dirasakan oleh kota DKI Jakarta. Ber-
dasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
DKI Jakarta tahun 2017 menyebutkan bahwa 
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kepadatan penduduk yang ada di 
DKI Jakarta mencapai 15.517,38 
jiwa setiap 1 km2, dimana Kota 
Jakarta Barat memiliki kepadatan 
penduduk tertinggi di Provin-
si DKI Jakarta yaitu sebesar 
19.268,20 jiwa/km2.
 Semakin padatnya pen-
duduk tersebut akibat dari kota 
kota tersebut merupakan pusat 
dari berbagai macam sektor baik 
perekonomian, pemerintahan, 
pendidikan, kesehatan, dan lain 
sebagainya, sehingga masyarakat 
di DKI Jakarta memiliki mobil-
itas yang tinggi. Berbicara men-
genai mobilitas, masyarkat di 
daerah perkotaan dan sekitarnya 
tentu memiliki mobilitas yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
masyarakat pedesaan. Polda Met-
ro Jaya ditahun 2015 menyebut-
kan bahwa lalu lintas DKI Jakarta 
didominasi oleh sepeda motor 
yang mencapai 74,94 persen atau 
sejumlah 13,98 juta unit, disusul 
mobil penumpang 3,4 juta unit 
(18,58 persen).  
 Akibat dari mobilitas yang 
tinggi tersebut dibutuhkan moda 
transportasi masal yang efektif 
dan efisien. Moda transportasi 
masal yang saat ini telah tersedia 
seperti Commuterline dianggap 
belum efisien dan efektif dalam 
emmenuhi kebutuhan masayar-
akat perkotaan. Transit Oriented 
Development (TOD) merupakan 
metode perencanaan, pengem-
bangan berorientasi transit yang 
pertama kali diusulkan oleh arsi-
tek dan perencana Amerika den-
gan nama Calthorpe pada tahun 
1993 (Sung, 2011). Banyak kota di 
Amerika yang telah mengguna-
kan sistem TOD ini, seperti San 
Fransisco dan Atlanta. Tujuan 
dari TOD sendiri adalah sebagai 

solusi pembangunan kawasan 
perkotaan melalui pengemban-
gan yang berorientasi pada sistem 
transit sehingga memiliki poten-
si mengurangi biaya transporta-
si rumah tangga, meningkatkan 
kualitas hidup, dan meningkat-
kan mobilitas masyarakat perko-
taan (Sukmarini, 2018).
 Moda transportasi seperti 
Commuterline dapat diefisienkan 
dan diefektifkan sebagai moda 
transportasi masal dengan sis-
tem TOD, dimana tentunya sis-
tem TOD ini bersinggungan juga 
dengan moda transpotasi umum 
lainnya seperti transjakarta dan 
lain lain. Penerapan konsep TOD 
di DKI Jakarta untuk moda trans-
portasi seperti Commuterline 
sendiri telah tercantum dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) DKI Jakarta tahun 2030, 
dimana telah disebutkan beber-
apa stasiun yang akan dirancang 
sebagai kawasan TOD oleh pe-
merintah DKI Jakarta, seperti 
stasiun Dukuh Atas, Mangga-
rai, Grogol, dan Senen. Dengan 
dilakukannya penelitian ini, di-
harapkan dapat diketahui kawa-
san TOD mana yang paling co-
cok dengan mengacu pads nilai/
indeks yang dihasilkan dari setiap 
stasiun Commuterline berdasar-
kan RTRW yang ada di wilayah 
DKI Jakarta sebagai simpul untuk 
kawasan TOD.
II. Metode
Variabel
 Dalam menentukan ka-
wasan TOD perlu meperhatikan 
berbagai aspek dimana TOD 
sendiri bertujuan untuk mem-
berikan kemudahan dari berbagai 
aspek dalam satu lingkup kawa-
san atau area dan dengan terse-
dianya transportasi masal terinte-

grasi.  Oleh sebab itu, variabel yang 
digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Lahan Komersial
 Penggunaan lahan komer-
sial dapat berupa sebidang atau 
bagian dari tanah yang diguna-
kan untuk tujuan komersial dan 
dimaksudkan untuk menghasil-
kan keuntungan seperti gudang, 
properti industri, toko ritel dan 
lain sebagainya (Unique News, 
2018). Penggunaan lahan komer-
sial di DKI Jakarta menjadi pent-
ing untuk diperhitungkan karena 
berdasarkan penelitian Sumabrata 
(2014) komposisi fungsi komersial 
di wilayah sekitar stasiun Depok 
Baru merupakan tempat yang di-
tuju oleh pengguna commuterline 
(KRL).
2. Penggunaan Lahan Residensial
 Penggunaan Lahan resi-
densial adalah penggunaan lahan 
berupa bangunan yang digunakan 
sebagai tempat tinggal atau huni-
an. Bangunan yang termasuk tipe 
residensial ini adalah rumah atau 
perumahan, rumah susun, apar-
temen, bangunan asrama maha-
siswa/pelajar, kondominium dan 
villa (Tanjung, 2018). Penggunaan 
lahan residensial di DKI Jakarta 
diperhitungkan karena mengacu 
pada penelitian Herika Taki (2017), 
namun berbeda dimana pada pe-
nelitian ini hanya residensial saja 
yang diperhitungkan tidak den-
gan ruang terbuka hijau, dan area 
parkir.
3. Kepadatan Penduduk
 Penduduk yang tinggal da-
lam radius 1 Km dari titik stasiun 
dengan buruknya akses menuju 
titik stasiun dan buruknya fasilitas 
transportasi umum menyebabkan 
adanya kemungkinan lebih tinggi 
pada masyarakat untuk bepergian 
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dengan sepeda motor dan mobil 
daripada memilih untuk bepergian 
dengan transportasi umum (Sung, 
2011). Mengacu pada penelitian 
Herika Taki (2017), pembangunan 
kawasan TOD perlu memperha-
tikan kepadatan penduduk dise-
kitar area titik TOD karena untuk 
memberikan kemudahan pada 
masyarakat dalam mobilisasi dan 
mengurangi hingga meniadakan 
penggunaan kendaraan pribadi.
4. Kantor Pemerintahan
 Konsep TOD pada dasarn-
ya mengusulkan harus memiliki 
penggunaan lahan perumahan 
yang lebih sedikit, dimana perun-
tukan penggunaan lahan seperti 
kantor dan layanan, serta fungsi 
fasilitas sosial dan publik lebih di 
prioritaskan (Budiati et al, 2018). 
Terdapat banyak kompleks perkan-
toran, seperti kantor pemerintahan 
di DKI Jakarta yang letaknya dekat 
dengan stasiun transportasi umum 
seperti commuterline (KRL), seh-
ingga kantor pemerintahan pent-
ing untuk dipertimbangkan dalam 
dibuatnya kawasan TOD.
5. Sekolah
 Dalam penelitian ini se-
kolah diperhitungkan, karena mer-
upakan kebutuhan mendasar bagi 
masyarakat yang berkeluarga dan 
mempunyai anak, dan tinggal da-
lam kawasan TOD.
6. Rumah Sakit
 Rumah sakit digunakan 
sebagai variabel dalam penelitian 
karena untuk melayani kesehatan 
masyarakat yang hidup di dalam 
kawasan TOD berkaitan dengan 
penggunaan lahan residensial dan 
komersial.
7. Rumah Ibadah
 Rumah ibadah yang ada 
dalam penelitian ini adalah masjid/
musholla dan gereja. Rumah Iba-

dah digunakan sebagai variabel da-
lam penelitian karena rumah iba-
dah merupakan hal penting yang 
mendasar bagi umat beragama 
untuk melaksanakan ibadah sesuai 
dengan keprcayannya masing mas-
ing.

Analisis Data
 Dalam menentukan ka-
wasan potensial TOD dapat digu-
nakan metode skoring dan buffer. 
Skoring merupakan metode per-
hitungan matematis dari setiap 
faktor (variabel) yang digunakan. 
Pengharkatan dilakukan secara 
bertingkat, dimana harkat terkecil 
(skor 1) menunjukan bahwa pen-
garuhnya terhadap kawasan TOD 
paling kecil, sedangkan harkat 
yang terbesar (skor 4) menunjukan 
pengaruhnya paling besar terhadap 
kawasan TOD. Setelah dilakukan 
pengharkatan, ditentukan juga 
bobot (persentase) dari masing 
masing variabel. Pemberian harkat 
(skor) dan pembobotan terhadap 
faktor penentu dilakukan mengacu 
pada penelitian penelitian seperti 
milik Herika Taki (2017), Suma-
brata (2014), dan lain lain. Metode 
buffer digunakan dalam menentu-
kan kawasan TOD dari titik stasiun 
dengan radius sejauh 800 meter.
 
III. Hasil dan Pembahasan
 Setelah melakukan pen-
golahan data yang telah didap-
at, maka dihasilkan perhitungan 
matematis pada setiap variabel. Se-
tiap variabel yang telah diberi skor 
dan bobot akan didapatkan nilai/
indeks TOD. Dapat dilihat pada 
Tabel 2. Stasiun dengan skor ter-
besar adalah Stasiun Pasar Senen, 
kemudian Manggarai, Grogol, dan 
terahir Sudirman. Namun ketika 
skor telah dikalikan dengan bobot 

yang diberikan untuk masing mas-
ing variabel menghasilkan urutan 
yang berbeda, dimana nilai/indeks 
TOD  terbesar adalah Stasiun Pasar 
Senen sebesar 2,88, kemudian Sta-
siun Grogol dengan nilai 2,6, Stasi-
un Sudirman dengan nilai 2,28, dan 
terahir Stasiun Manggarai dengan 
nilai 2,24. Hal tersebut karena pada 
beberapa variabel seperti penggu-
naan lahan komersial, kepadatan 
penduduk, residensial, dan kan-
tor pemerintahan yang memiliki 
bobot besar dimana Stasiun Pasar 
Senen memiliki skor cukup besar 
hingga besar (2 sampai 4). Keempat 
variabel diberikan bobot terbesar 
sebab dianggap paling berpegaruh 
untuk dijadikannya suatu kawa-
san TOD berdasarkan titik stasiun 
commuterline. Berikut merupakan 
perbandingan dari setiap variabel 
yang divisualisasikan kedalam ben-
tuk peta.
 Penggunaan lahan komer-
sial dengan nilai/indeks tertinggi 
berada pada daerah Stasiun Sudir-
man, karena luasnya penggunaan 
lahan komersial yang ada di utara 
Stasiun Sudirman seperti area per-
kantoran, layanan angkutan antar 
kota, perhotelan, café, dan lain se-
bagainya. Berbeda dengan peng-
gunaan lahan komersial, peng-
gunaan lahan residensial dengan 
nilai tertinggi berada di Stasiun 
Grogol, karena luasnya kawasan 
perumahan, apartemen, kondo-
minium pada area tersebut. Untuk 
sekolah nilai tertinggi berada di 
Stasiun Manggarai, karena pada 
kawasan stasiun tersebut banyak 
terdapat sekolah mulai dari jenjang 
yang paling rendah (Taman kanak 
kanak) sampai ke jenjang menen-
gah atas (SMA). 

Volume 16 / No. 3 / Desember  2018



16 Volume 15 / No. 1 / April 2017 

 Rumah sakit terbanyak be-
rada pada Stasiun Grogol dimana 
pada kawasan sekitar stasiun ter-
dapat satu rumah sakit jiwa, dan ru-
mah sakit swasta lainnya, sehingga 
Stasiun Grogol memiliki nilai tert-
inggi. Sama halnya dengan sekolah, 
rumah ibadah terbanyak juga bera-
da pada kawasan Stasiun Mangga-
rai karena banyaknya masjid mau-
pun gereja yang tersebar pada 
kawasan stasiun ini. Jika dilihat dari 
segi rata rata kepadatan penduduk 
perkelurahan, maka kawasan Stasi-
un Pasar Senen memiliki nilai ter-
tinggi dimana rata rata kepadatan 
penduduk pada kawasan stasiun 
tersebut mencapai 28.068,64/Km2. 
Sama halnya dengan rata rata kepa-
datan penduduk, kantor pemerin-
tahan terbanyak juga berada pada 
kawasan Stasiun Pasar Senen. Hal 
ini karena dibagain barat laut dari 
Stasiun Pasar Senen dimana tedap-
at Gedung Balai Pustaka, Pusat 
Kurikulum dan Pembukuan, Pusat 
Penilaian pendidikan, Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan 
Kementerian Keuangan, Gedung 
Mahkamah Agung, Badan Kebi-
jakan Fiskal, Pusat LPSE Kemen-
terian Keuangan. Dibagian utara 
terdapat kantor DInas Sosial DKI 
Jakarta, Kantor Seksi Dinas Ke-
bersihan Kecamatan Senen, Suku 
Dinas Perhubungan Walikotama-
dya Jakarta Pusat, Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Senen. Diba-
gian Selatan terdapat kantor Per-
tamina Internal Audit, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara Kantor 
Wilayah DKI Jakarta, Kantor Pe-
layanan Pajak Pratama.
 Nilai/indeks yang ada dari 
setiap variabel di masing masing 
stasiun dijumlahkan dan dihasil-
kan nilai ahir. Stasiun Pasar Senen 
merupakan stasiun dengan nilai/

indeks tertinggi dibanding ketiga 
stasiun lainnya jika dilihat pada 
peta diatas. Stasiun Pasar Senen 
merupakan stasiun yang sangat 
berpotensi untuk dikembangkan 
menjadi kawasan TOD, dan kemu-
dian Stasiun Grogol juga berpo-
tensi jika dikembangkan menjadi 
kawasan TOD.
   
IV. Kesimpulan
 Berdasarkan hasil skoring 
dan perhitungan matematis pada 
setiap variabel yang digunakan, 
diketahui bahwa stasiun yang pal-
ing berpotensi untuk dikembang-
kan menjadi kawasan TOD adalah 
Stasiun Pasar Senen. Nilai/indeks 
dari Stasiun Pasar Senen sendiri 
terbesar dibandingkan dengan tiga 
stasiun lainnya yaitu 2,88. Stasiun 
yang lain seperti Stasiun Grogol 
dengan nilai 2,6 dan Stasiun Sudir-
man dengan nilai 2,28 juga berpo-
tensi untuk dikembangkan lebih 
lanjut, sedangkan untuk Stasiun 
Manggarai berdasarkan variabel 
yang ada tidak berpotensi untuk 
dijadikan kawasan TOD.
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GELIAT KESIAPSIAGAAN BENCANA 
DI KAMPUNG SIAGA BENCANA TIRTA SEMBADA, 

DESA TEGALTIRTO, SLEMAN, YOGYAKARTA

Satria Indratmoko, Lailatul Qodri, Dina Ruslanjari
(Magister Manajemen Bencana, UGM)

Pengantar
 Peristiwa-peristiwa benca-
na menyadarkan kita bahwa manu-
sia sulit menghindar dari ancaman 
bencana, karena banyak terjadi di 
luar kendali manusia. Di lain pihak, 
manusia mempunyai kemampuan 
untuk mengenali gejala dan mema-
hami adanya potensi bencana (Su-
dibyakto dkk., 2012). Kemampuan 
manusia inilah yang digunakan 
sebagai modal utama untuk mel-
akukan upaya pengurangan risiko 
bencana baik terhadap manusianya 
maupun lingkungannya.
 Pengetahuan masyarakat 
tentang kebencanaan akan dap-
at meningkatkan kapasitas mas-
yarakat dalam melakukan miti-
gasi bencana, sehingga menekan 
dampak negatifnya menjadi sekecil 
mungkin atau mengurangi korban, 
baik manusia maupun harta benda 
(BNPB, 2018).
 Peningkatan kapasitas mas-
yarakat tersebut dituangkan dalam 
program Kampung Siaga Bencana 
yang selanjutnya disebut KSB. KSB 
merupakan  salah satu program 
Kementerian Sosial, sementara ada 
juga program yang serupa, yaitu  
program Desa Tangguh Bencana 
(Destana) yang merupakan sa-
lah satu program Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Keduanya memiliki arah dan tu-
juan yaitu menjadikan masyarakat 

tangguh dan mandiri dalam mel-
akukan pengelolaan terhadap ben-
cana yang mengancam wilayahnya.
Provinsi Daerah Istimewa Yogy-
akarta, sesuai dengan namanya 
yang istimewa, menjadikan segala 
macam hal yang berpotensi men-
gancam dan mengganggu aktivitas 
kehidupan masyarakat yang ada 
didalamnya, akan menggema den-
gan cepat arus infomasinya baik 
pada level nasional, bahkan hingga 
internasional. Sehingga pada peris-
tiwa gempa DIY yang terjadi pada 
27 Mei 2006 silam, bantuan ben-
cana ke DIY terus menerus berda-
tangan. Begitu pula, pada bencana 
letusan Gunungapi Merapi pada 
akhir 2010. Hal ini menjadi tantan-
gan dan peluang bagi Dinas Sosial 
DIY dalam mengembangkan in-
strumen pengelolaan bencana baik 
pada bantuan logistik maupun per-
lindungan sosial masyarakat yang 
datang dari berbagai lapisan mas-
yarakat.
 Salah satu upaya dinas 
sosial DIY dalam melakukan tu-
gas dan fungsinya dalam penang-
gulangan bencana, yaitu dengan 
membentuk Kampung Siaga Ben-
cana (KSB). KSB “Tirta Sembada” 
yang berlokasi di Desa Tegaltirto, 
Kecamatan Berbah, Kabupaten 
Sleman, merupakan salah satu KSB 
yang menjadi kampung perconto-
han DIY bahkan percontohan na-

sional dalam melakukan pengelo-
laan bencana dan pemberdayaan 
masyarakatnya yang baik. Hal ini 
dilakukan dalam rangka menjadi-
kan masyarakat tangguh dan man-
diri dalam melakukan pengelolaan 
terhadap bencana yang mengan-
cam wilayahnya. 
Kampung Siaga Bencana
 Penanggulangan bencana 
telah   mengalami pergeseran  par-
adigma,  yakni  lebih menitik be-
ratkan  pada upaya pembangunan 
kesiapsiagaan (tahap pra bencana) 
daripada penanganan yang sifatnya 
residual (penanganan korban ben-
cana) (Gunawan, 2013). Kondisi ini 
tercermin dari dokumen Kerangka 
Kerja Sendai untuk Pengurangan 
Risiko Bencana 2015-2030. Da-
lam kerangka kerja tersebut, ter-
dapat 3 (tiga) aktor yang berperan 
penting dalam pengurangan risiko 
bencana, antara lain pemerintah 
(public sector), dunia usaha (pri-
vate sector) dan masyarakat (col-
lective action sector). Dari ketiga 
aktor tersebut, masyarakat adalah 
aktor pertama dan utama yang di-
harapkan mempunyai peran besar 
dalam pengurangan risiko benca-
na (BNPB, 2015). Namun, 3 (tiga) 
aktor tersebut tidak cukup untuk 
melakukan upaya penanggulan-
gan bencana yang efektif, diperlu-
kan satu aktor lagi yang kemudian 
memunculkan istilah “Catur Pilar” 
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atau empat pilar, yaitu hadirnya 
perguruan tinggi untuk melakukan 
salah satu dari tri dharmanya, yaitu 
pengabdian masyarakat.
 Merespon hal tersebut, ke-
menterian  sosial melalui dinas 
sosial di masing-masing daerah  
memfasilitasi  pembentukan  wa-
dah  partisipasi  masyarakat  yang 
disebut dengan Kampung Siaga 
Bencana (KSB). Tujuan pembentu-
kan KSB tersebut termaktub dalam 
Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial 
No. 128 Tahun 2011 tentang Kam-
pung Siaga Bencana. Kebijakan 
ini lebih menekankan pada aspek 
penguatan dan pengorganisasian  
masyarakat (Belanawane S, 2015). 
Salah satu bentuk implementasi 
yang diperlukan adalah perlunya 
sinkronisasi program agar tidak 
terjadi kerancuan dalam imple-
mentasi program, dimana pen-
anggulangan bencana merupakan 
faktor penting. Namun, bagaimana 
kondisi KSB yang telah terbangun, 
bagaimana internalisasi KSB di 
tengah masyarakat khususnya da-
lam Pengurangan Risiko Bencana 
di lokasi yang dikategorikan se-
bagai rawan bencana. Hal ini yang 
menjadi tantangan keberlanjutan 
berdirinya KSB di berbagai daerah.
Proses Pembentukan KSB
Proses terbentuknya suatu lokasi 
menjadi KSB ditentukan berdasar-
kan petunjuk teknis KSB. Secara 
sederhana digambarkan pada gam-
bar (kanan atas).
 Selanjutnya, sesuai dengan 
Peraturan Menteri Sosial No. 128 
Tahun 2011 tentang Kampung Sia-
ga Bencana Pasal 7, maka untuk 
mendukung kegiatan penguran-
gan risiko bencana di dalam KSB, 
diperlukan 3 (tiga) komponen 
penting yang wajib harus ada di 
sebuah KSB, yaitu:

1. Gardu sosial, yaitu sekretar-
iat atau tempat dilakukannya 
tukar informasi dan pendapat 
antar anggota KSB yang dapat 
berfungsi sebagai pusat kenda-
li operasi (pusdalop) pada saat 
terjadi bencana  dan  berfungsi 
sebagai  pusat  layanan komu-
nitas untuk bidang kesejahter-
aan sosial pada saat kondisi 
normal;

2. Lumbung sosial, yaitu suatu 
tempat untuk menghimpun 
atau menyimpan barang perse-
diaan-logistik untuk pemenu-
han kebutuhan  dasar  korban  
bencana;

3. Peta Kawasan dan Jalur 
Evakuasi, yaitu seluruh data 
tentang kerentanan, ancaman 
dan risiko meliputi data geo-
grafi, data demografi, data po-
tensi dan sumber-sumber, data 
aksesibilitas, data jejaring yang 
diintegrasikan dalam bentuk 
direktori roadmap kawasan. 
Perlengkapan dan logistik bagi 
ketiganya seluruhnya disuplai 
oleh Kemensos,  yang  mung-
kin  berbeda-beda pada mas-
ing-masing KSB tergantung 

prioritas dan intensitas benca-
na. 

 
KSB Tirta Sembada
 Desa Tegaltirto, Kecamatan 
Berbah, Kabupaten Sleman, meru-
pakan salah satu dari 38 desa lain 
se-DIY yang menyandang sebagai 
Kampung Siaga Bencana (KSB). 
KSB Tegaltirto ini dibentuk pada 
Tanggal 15 September 2015 mel-
alui beberapa prosedur seperti 
yang dijelaskan pada Gambar 1. 
Desa ini memiliki 14 Pedukuhan 
dan 23 Dusun. Lokasi KSB ini be-
rada jauh di sebelah Selatan Kabu-
paten Sleman, yakni sekitar 25 km 
dari pusat Kabupaten Sleman. Mata 
pencaharian penduduknya hampir 
sebagian besar berada pada sektor 
pertanian, yakni petani dan buruh. 
Hal yang melandasi terbentukn-
ya KSB Tegaltirto adalah posi-
si geografisnya yang dilalui oleh 
beberapa sungai, antara lain Kali 
Kuning, Kali Tepus dan Kali Opak 
yang berhulu dari puncak Gunung 
Merapi. Selain itu juga, desa ini 
terletak dekat  dengan sesar Opak 
dan Bandara Adi Sucipto. Hal ini 
yang menjadikan desa ini masuk 
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ke dalam daerah yang rawan multi-
bencana seperti banjir lahar hujan 
gunungapi Merapi, banjir genan-
gan, gempa bumi dan angin puting 
beliung. (lihat gambar atas)
 Seperti Kampung Siaga 
Bencana pada umumnya, KSB Tir-
ta sembada ini memiliki 3 (tiga) 
komponen untuk penanggulangan 
bencana, yaitu gardu sosial (sek-
retariat), lumbung sosial (buffer 
stock), dan peta kawasan atau jalur 
evakuasi bencana.
 Bentuk kesiapsiagaan war-
ga masyarakat di KSB Tegaltirto 
adalah dengan membuat beberapa 
kegiatan:
• Sistem Peringatan dini : 

Meng-gunakan kentongan dan 
EWS Kali Opak yang berada di 
hulu

• Pembuatan Jalur Evakuasi 
Bencana: disusun berdasar-
kan pemetaan partisipatif oleh 
seluruh perwakilan pada mas-
ing-masing kepala dusun.

• Penyiapan sarana dan prasa-
rana ketika terjadi bencana, 
antara lain: Penyiapan mobil 

ambulan milik desa hasil hi-
bah salah seorang warganya; 
Pemasangan rambu evakuasi; 
titik kumpul dan pembuatan 
gardu siaga bencana.

•  Koordinasi : dengan mem-
buat jaring komunikasi dengan 
RAPIGANA & antar kepala 
dusun. melalui sosial media 
lainnya.

• Lapangan sepakbola kadisono 
digunakan sebagai titik kum-
pul utama untuk evakuasi ben-
cana. Lapangan ini terhubung 
langsung dengan gardu sosial 
KSB melalui pintu penghubu-
ng.

 
Praktik Baik KSB Tirta Sembada
 Desa Tegaltirto memiliki 
modal sosial yang sangat tinggi. 
Hal ini ditunjukkan dengan mas-
yarakatnya yang saling bergotong 
royong dalam hal apapun dan dari 
segala usia. Selain itu, desa ini juga 
memiliki rasa solidaritas dan em-
pati yang tinggi dan terus menerus 
ditumbuhkan tidak hanya dituju-
kan bagi masyarakat desanya saja, 

tetapi juga masyarakat di sekitarn-
ya, bahkan yang jauh sekalipun. 

 Berikut ini adalah beberapa 
kegiatan yang menunjukkan ting-
ginya semangat gotong royong dan 
solidaritas warga Desa Tegaltirto, 
walaupun sedang pada situasi nor-
mal atau tidak ada bencana, antara 
lain:
•	 Gotong royong dalam bersih-

bersih sungai. Kegiatan ini 
dilakukan secara rutin tiap 
tahunnya dengan melibatkan 
berbagai elemen masyarakat, 
seperti orangtua, polisi dan 
TNI, remaja, karangtaruna, 
dan anak-anak.

•	 Penggalangan dana untuk 
bencana gempa bumi di Lom-
bok. Kegiatan ini melibat-
kan seluruh anggota KSB dan 
pemuda-pemudi karang taruna 
melati Tegaltirto. Mereka mel-
akukan penggalangan dana da-
lam berbagai bentuk kegiatan, 
antara lain penyebaran poster 
penggalangan dana, hingga 
membuka posko pada saat ke-
giatan senam pagi.

•	 Sosialisasi pengetahuan ke-
bencanaan di Sekolah Luar 
Biasa (SLB). Kegiatan ini 
dilakukan dengan mengun-
jungi sekolah-sekolah luar bi-
asa yang berada di lingkungan 
Kecamatan Berbah atau men-
gundang para guru ke lokasi 
KSB. Bentuk kegiaannya antara 
lain memberikan pengetahuan 
mengenai bencana, evakuasi 
dan simulasi ketika terjadi ben-
cana.

•	 Tim KSB sebagai Local Quick 
Response Team. Dalam kon-
disi normal tidak terdapat tan-
da-tanda ancaman bencana, 
tim KSB mengisi kegiatannya 
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dengan kegiatan seperti pemo-
tongan pohon tumbang, tim 
aksi cepat kesehatan jika ada 
warga yang membutuhkan 
bantuan seperti persalinan, 
keadaan darurat kecelakaan 
dan kegiatan lainnya.

•	 Sosialisasi KSB. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk mempro-
mosikan dan mengenalkan 
KSB kepada masyarakat seka-
ligus mengajak masyarakat un-
tuk ikut bergabung dalam ke-
pengurusan atau relawan KSB. 
Bentuk kegiatan yang dilaku-
kan adalah dengan membuat 
bazar murah pada saat kegiatan 
senam pagi atau acara lainnya 
yang memungkinkan KSB ikut 
berperan dan hadir di dalamn-
ya.

•	 Peningkatan Kapasitas dan 
Pengembangan KSB. Untuk 
meningkatkan kapasitas, ke-
mampuan dan kesadaran mas-
yarakat Desa Tegal Tirto terh-
adap penanggulangan bencana 
maka Pemerintah Desa Tegal-
tirto mengadakan kegiatan 
peningkatan dan pengemban-
gan kapasitas Kampung Siaga 
Bencana. Adapun bentuk ke-
giatan yang dilakukan antara 
lain adalah pelatihan, praktik 
dan simulasi bencana. Kegiatan 
ini terlaksana atas kerjasama 
antara Dinas Sosial DIY, Ta-
gana DIY, KSB Tegaltirto dan 
Magister Manajemen Bencana 
Universitas Gadjah Mada.  

•  
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Pelangi di Kampung Code
Revi Hernina
Staf  Pengajar Departemen Geografi FMIPA 

Menyusuri Kampung  Code 
merupakan perjalanan 
yang tidak terlupakan 

bagi penulis. Setelah mengikuti 
konferensi The 5th Geoinformation 
Science Symposium  di Fakultas 
Geografi Universitas Gadjah Mada 
(UGM) 27 – 28 Serptember 2017, 
penulis menyempatkan menyusuri 
kampung warna warni atau  kam-
pung pelangi yang legendaris  di 
kota gudeg yaitu Kampung Code. 
Kampung Kali Code terletak RT 
01/RW 01 Kelurahan Kotabaru, 
Kecamatan Gondokusuman Yogy-
akarta. Lokasinya berjarak 3 km 
dari alun-alun Kraton Yogyakarta 

 Berbicara kampung Pelan-
gi  di Indonesia, Kampung Code 
merupakan pelopor kampung pel-
angi di Indonesia. Ada beberapa 
kampung pelangi di Indonesia, 
sebut saja Kampung Wisata Jodi-
pan di Malang, Kampung Bulak di 
Semarang dan Kampung Penas di 
Jakarta (Mustafa, 2017). Kampung 
Pelangi Kali Code diprakarsai oleh 
Mangunwijaya dan rekan-rekan-
nya pada tahun 1980-1990 untuk 
mewarnai rumah-rumah pen-
duduk di bantaran Kali Code. Pe-
warnaan rumah ini bertujuan un-
tuk menarik perhatian pemerintah 
agar menerima program penataan 
permukiman kumuh (Adiwibawa, 
2017). 
 Setelah menyusuri Kam-
pung Pelangi Kali Code, ada beber-
apa keunikan dari rumah-rumah 
yang ada di bantaran Kali Code 
(Gambar 1), yaitu: 

1. Posisi rumah menghadap Kali 
Code, keunikan ini diharapkan 
mencegah masyarakat untuk 
membuang sampah ke kali;

2. Posisi rumah bertingkat 
mengikuti kontur bantaran 
sungai, dengan demikian sinar 
matahari bisa langsung diras-
akan oleh penghuni rumah 
dan mengurangi tingkat peng-
gunaan energy untuk penca-
hayaan di siang hari;

3. Dilintasi oleh jembatan sebagai 
point of view wisatawan;

4. Adanya pohon di bantaran 
sungai;

5. Kualitas air yang relatif jernih.
 Namun demikian masih 
ditemui adanya tumpukan sam-
pah di bantaran kali dimana hal 
ini cukup mengganggu keindahan 
bantaran Kali Code. 
 Penulis menilai di Sun-
gai Code ternyata belum terlihat 
adanya fasilitas yang mewadahi 
agar penduduk bantaran memili-
ki akses ke sungai. Padahal kalau 
dilihat dari berbagai fasilitas yang 
terdapat di Sungai Cheonggye-
cheon, Seoul, Korea Selatan, sungai 
terasa hidup karena pengunjung 

dapat menikmati sungai secara 
dekat dan bahkan terdapat fasilitas 
penyeberangan dengan batu alam 
(Perdana, 2018). Sekilas melihat 
kembali beberapa penataan sungai 
yang cukup sukses seperti Kanal 
Amsterdam di Belanda sebagai 
salah satu warisan dunia, dimana 
posisi rumah menghadap kali dan 
juga kanal dilengkapi dengan per-
ahu-perahu wisata sebagai sarana 
transportasi air (UNESCO, 1995).

Melihat segudang potensi Kali 
Code apabila dikembangkan terus 
dengan kerjasama yang erat antara 
pemerintah dan masyarakat tidak 
mustahil bahwa di masa yang akan 
datang penataan Kali Code akan 
menjadi pusat kunjungan wisata-
wan yang tertarik dengan pena-
taan yang baik antara permukiman 
dan sungainya. Diharapkan bahwa 
Kali Code dapat dijadikan sebagai 
inspirasi bagi para wisatawan, se-
hingga apabila pulang kembali ke 
daerah asal akan membawa ’oleh-
oleh’ berupa kesadaran untuk me-
lesetarikan sungai di wilayahnya.

Kiri Aliran 
Kali Code
Kanan 
Pemukiman 
Kali Code
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Laporan PIT Ikatan Geograf Indonesia 
2018

Pendahuluan
Ikatan Geograf Indonesia yang bertransformasi 

menjadi Masyarakat Geograf Indonesia (yang dising-
kat menjadi IGI) merupakan wadah berkumpulnya 
para profesional, peminat dan penggiat bidang keil-
muan Geografi yang ada di Indonesia. Organisasi yang 
berdiri sejak tahun 1967 dengan ribuan anggota ini 
setiap tahunnya melaksakan pertemuan ilmiah (PIT) 
sebagai wadah anggotanya untuk menginformasikan 
hasil penelitiannya. Selain itu, pelaksanaan PIT IGI 
juga merupakan sarana silaturahmi dan interaksi para 
geograf Indonesia dalam rangka pengembangan ilmu 
Geografi, baik di taraf bangku sekolah menengah, per-
guruan tinggi maupun terapan di dunia profesional. 
Lebih jauh, hasil PIT IGI diharapkan dapat memberi-
kan sumbangsih untuk kemajuan negara dan bangsa 
Indonesia.
 Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya 
keilmuan Geografi di Indonesia, terutama di pergu-
ruan tinggi yang tersebar di penjuru wilayah Nusan-
tara, maka PIT IGI diselenggarakan bergilir pada tem-
pat-tempat yang berbeda. Untuk kesempatan PIT IGI 
tahun 2018 ini akan dilaksanakan di Kota Manado, 
Sulawesi Utara, dengan tuan rumah adalah Jurusan 
Geografi FIS Universitas Negeri Manado. Tema yang 
diangkat pada PIT IGI tahun 2018 ini adalah “Geo-
grafi Digital Dalam Era Perkembangan Teknologi, Pe-
nunjang Informasi Kemaritiman dan Kebencanaan”, 
dengan pembicara kunci antara lain Menteri Kelautan 

dan Perikanan, Kepala Badan Nasional Penanggulan-
gan Bencana, Kepala Badan Informasi Geospasial ser-
ta Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
 Sebagai bagian dari Masyarakat Geograf In-
donesia dan dalam rangka terus melakukan pengem-
bangan keilmuan Geografi, seluruh staf pengajar di 
Departemen Geografi FMIPA UI diharapkan dapat 
ikut serta aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh 
IGI, salah satunya dalam kegiatan PIT. Dalam rangka 
hal tersebut, Departemen Geografi akan menfasilitasi 
seluruh staf pengajarnya untuk dapat berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan PIT IGI tahun 2018 ini. Dengan 
keikutsertaan tersebut diharapkan dapat membawa 
kemajuan untuk pengembangan keilmuan dan insti-
tusi Departemen Geografi FMIPA UI.   
Maksud dan tujuan
 Maksud dari kegiatan ini adalah untuk men-
ingkatkan partisipasi staf pengajar Departemen Ge-
ografi FMIPA UI dalam kegiatan ilmiah organisasi 
profesi Geograf nasional (IGI). Adapun tujuan dari 
pelaksanaan kegiatan ini antara lain :
1. Meningkatkan pengalaman dan kapasitas staf 

pengajar Departemen Geografi FMIPA UI dalam 
forum ilmiah Geograf tingkat nasional.

2. Meningkatkan wawasan keilmuan staf pengajar 
Departemen Geografi FMIPA UI pasca terlaksan-
anya kegiatan ini.

3. Memunculkan umpan balik yang positif pada ke-
giatan belajar mengajar di kelas pasca terlaksanya 
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kegiatan ini. 
Waktu dan Tempat
Kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan Masyarakat Ge-
ograf Indonesia tahun 2018 telah dilaksanakan pada : 
Hari / Tanggal  : kamis - Sabtu / 4 - 6 Oktober 
2018 yang bertempat : Gedung sekretariat Coral Tri-
angle Initiative (CTI), kompleks Novotel Kaigari, Kota 
Manado Sulawesi Utara
Partisipasi Staf Pengajar
Kegiatan ini telah melibatkan seluruh staf penga-
jar dan asisten dosen Departemen Geografi FMIPA 
UI. Adapun daftar peserta adalah sebagai berikut 
yaitu Staf Pengajar Tetap berjumlah 21 orang yai-
tu: (1).   Adi Wibowo, S.Si., M.Si., (2).   Dra. Astrid 
Damayanti, M.Si., (3).   Andry Rustanto, S.Si., M.Sc., 
(4.) Dr. Dewi Susiloningtyas, M.Si., (5).   Dr.rer.nat. 
Eko Kusratmoko, MS., (6).   Dr. Hafid Setiadi, M.T., 
(7).   Dr. Hayuning Anggrahita, M.S.M., (8).   Iqbal 
Putut Ash Shidiq, S.Si., M.Sc., (9).   Jarot Mulyo Se-
medi, S.Si., M.Si, (10). Kuswantoro, S.Si., M.Sc., (11). 
Dra. M.H. Dewi Susilowati, M.S. (12). Dr. Mangapul 
P. Tambunan, M.Si. (13). Nurrokhmah Rizqihandari, 
S.Si., M.Si., (14). Dra. Ratna Saraswati, MS., (15). Revi 
Hernina, S.Si., M.T., (16). Dr. Supriatna, M.T., ( 
17.) Dr. Taqyuddin, M.Hum., (18). Drs. Tjiong Giok 
Pin, M.Si., (19). Dr. Triarko Nurlambang, MA., (20). 
Dra. Tuty Handayani, MS., (21). Dra. Widyawati, MSP.

Sedangkan untuk Staf Pengajar PKWT yaitu: (1). Drs. 
Cholifah Bahaudin, MA., (2). Drs. Djamang Ludiro, 
M.Si., (3). Nurul Sri Rahatiningtyas, S.Si., M.Si., (4). 
Dr. Tarsoen Waryono, M.Si., (5). Dr. Rudy P. Tambu-
nan, MS. Selain dosen PKWT juga ikut dalam kegiatan 
adalah Asisten Dosen geografi yaitu: (1). Annisa Dwi 
Hafidah, S.Si., M.Si., (2). Faris Zulkarnain, S.Si., M.T., 
(3). Pranda Mulya, S.Si., M.T., (4). Lius Lisanyoto, 
S.Si., (5). Riza Putera, S.Si. dan (6). Yoanna Ristya, S.Si.
Susunan Kegiatan
Adapun susunan pelaksanaan kegiatan ini antara lain: 
Hari ke 1 Kamis, 04 Oktober 2018, dimulai dari Ke-
berangkatan dari Depok menuju Manado, Kongres 
IGI IX, dan Sarasehan. Hari ke 2 Jum’at, 05 Oktober 
2018 yaitu: Seminar dan Presentasi PIT IGI XX. Hari 
ke 3 Sabtu, 06 Oktober 2018 kegiatan Ekskursi wisata 
bahari Bunaken, Bitung dan Tondano dan pada Hari 
ke 4, Minggu, 07 Oktober 2018 rombongan perjalanan 
pulangan ke Depok.
Demikian kegiatan ini suksesnya penyelenggaraan 
dan bertambahnya pengalaman yang berharga bagi 
semua pihak, serta dapat dimanfaatkan di kemudian 
hari agar dapat menjadi pendukung terlaksananya ke-
giatan partisipasi staf pengajar Departemen Geografi 
FMIPA UI dalam pertemuan ilmiah tahunan Masyar-
akat Geograf Indonesia tahun yang akan datang.
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SEMINAR GEOMATE 2018  KUALA 
LUMPUR

Didirikan pada tahun 2011, GEOMATE In-
ternational Society adalah organisasi nir-
laba yang didedikasikan untuk memberi 

manfaat kepada komunitas teknik profesional di bi-
dang Geoteknik, Bahan Konstruksi dan Lingkungan 
melalui konferensi pendidikan, publikasi jurnal, dan 
seminar. Ini dilayani oleh jaringan penasihat, per-
wakilan regional dan anggota GEOMATE. Tujuan 
utama masyarakat ini adalah untuk mempromosi-
kan penelitian interdisipliner dari berbagai wilayah 
di dunia.Lingkup utama adalah sebagai berikut: (1) 
Kemajuan dalam Material Komposit, (2) Mekanika 
Komputasi, (3) Alas Bedak dan Dinding Penahan, 
(4) Stabilitas Lereng, (5) Dinamika Tanah, (6) In-
teraksi Tanah-Struktur, (7) Teknologi Perkerasan, 
(8) Terowongan dan Jangkar (9) Investigasi dan 
Rehabilitasi Situs, (10) Ekologi dan Pengemban-
gan Lahan, (11) Perencanaan Sumber Daya Air, 
(12) Manajemen Lingkungan, (13) Masalah Gempa 
Bumi dan Tsunami, (14) Keamanan dan Keandalan, 
(15) Mitigasi Geo-Hazard, (16) Sejarah Kasus dan 
Pengalaman Praktis.
 Pada tahun 2018 Geomate Conference dia-
dadakan di Kuala Lumpur Malaysia dengan Chair-
man Prof. Dr. Bujang B.K. Hyat dari Universitas Pu-
tra Malayisa (UPM), Malaysia. Seminar sebelumnya 
diadakan pada tahun 2017 di TSU MIE Jepang, ta-
hun 2016 di Bangkok Thailand, tahun2015 di Osaka 
Jepang, 2014 di Brisbane, Australia, 2013 di Nagoya, 

Jepang, tahun 2012 di Kuala Lumpur Malaysia dan 
pertama pada tahun 2011 di Mie, Jepang. Setiap tahun 
tempat seminar selalu berubah bergantian dengan 
Jepang sebagai tempat dari kantor Geomate.
 Pada tahun 2018, seminar internasional ini 
menjadi suatu kegiatan yang menarik pada satu sesi 
yang relatif isinya adalah pembicara dari UI dan 
khususnya dari Geografi UI, sedangkan dari Sekolah 
Perkotan UI juga kebetulan dari alumni Geografi UI, 
sehingga acara ini menjadi momen yang sangat spe-
cial. Pemakalah mulai dari Dosen Geografi, Alumni 
Geografi dan Mahasiswa yang baru lulus dari Geografi 
UI.
 Nafil angkatan 2014 menjadi pemakalah, 
kemudian ada Irene Sondang (2003), Ahmad Zubair 
(2012) dari Perkoataan UI. Kemudian dosen ada Ibu 
Tuty Handayani, Ibu Dewi Susiloningtyas, Adi W dan 
Iqbal Putut Ash Shidiq. Kesemua pemakalh hadir den-
gan sebagai bagian dari hibah riset yang dibiayai oleh 
UI dan Kemenristek Dikti. Hibah Riset dari Kemenris-
tek Dikti yakni Hibah PDUPT (Penelitian Dasar Un-
ggulan Perguruan Tinggi) yang hasil luarannya harus 
berupa jurnal terindeks Scopus. Hibah PDUPT mem-
biayai riset dari Ibu Dewi Susiloningtyas, Pak Supriat-
na (diwakii Adi W) dan Pak Rokhmatuloh (diwakili 
Iqbal) untuk hadir di seminar Geomate yang hasilnya 
akan masuk kedalam jurnal Geomate edisi 2019.   
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Batch Clip Menggunakan Model 
Builder di ArcGIS 10.1 (Multi input 

single clipper)
Laju Gandharum 
lajung@gmail.com

Clipping (memotong) data vektor berdasarkan vektor 
poligon lain pada ArcGIS dengan tool standar dilaku-
kan satu persatu. Namun bagaimana caranya jika kita 
ingin memotong banyak data (shp) namun dengan 
hanya ‘sekali jalan’ tanpa berulang-ulang dikerjakan 
satu persatu? Pada ArcGIS 10.1 hal ini bisa dilakukan 
dengan memanfaatkan Model Builder.

Caranya sebagai berikut:
1. Siapkan data-data vektor inputan sebagai data yang 
akan diclip
2. Siapkan data vektor poligon sebagai data clipper 
(pemotong)
3. Pastikan antara data yang akan diclip dengan clip-
per mempunyai koordinat sistem-nya yang sama.
4. Pastikan semua data inputan tersimpan dalam file 
geodatabase. Jika data yang akan diclip masih dalam 
shapefile maka harus diimpor ke file geodatabase, 
caranya:
• Dari ArcCatalog, seleksi folder dimana file geoda-

tabase akan disimpan
• Klik kanan folder tersebut lalu pilih menu NEW 

> file geodatabase.
• Rename hasilnya (New File Geodatabase.gdb) ke 

nama lain yang diinginkan misal: dataori.gdb
• Klik kanan dataori.gdb pilih menu import > Fea-

ture class (multiple). Pemilihan multiple digu-
nakan karena dalam sekali proses beberapa data 
shapefile akan diimpor.

• Pada jendela ‘Feature Class to Geodatabase 
(muliple) yang muncul, pada kolom Input Fea-

tures klik tombol open (  ), navigasikan ke folder 
dimana data-data shapefiles berada, pilih semua 
data yang akan diimpor (untuk memilih lebih 
dari satu file tekan tombol shift/control), lalu klik 
ADD.

• Kalik tombol OK pada jendela Feature Class to 
Geodatabase (muliple)

• Tunggu proses impor hingga selesai. 

5. Jalankan Model Buider dari ArcMap yang terdapat 
pada menu Geoprocessing
6. Pada jendela model builder yang baru muncul klik 
Insert > Iterators > Feature Classes 
7. Pada jendela model builder klik ganda kotak Iterate 
Feature Classes
8. Pada jendela Iterare Feature Classes, klik tombol 
open (  ) pada kolom Workspace or Feature Dataset, 
lalu navigasikan ke file geodatabase dimana data-data 
inputan yang akan diclip tersimpan (misal: dataori.
gdb), kosongkan kolom lain (optional), lalu klik tom-
bol OK.
• Optional, isikan kolom wildcard misal dengan k* 

artinya nama-nama layer yang berawalan huruf ‘k’ 
akan dipilih untuk diproses.

• Optional, isikan kolom Feature misal: POLYGON, 
berarti hanya input data fitur poligon yang akan 
diproses.

Hasilnya akan seperti di bawah ini:
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9. Melalui ArcMap model builder klik menu Windows 
> Search atau Ctrl+F

10. Pada jendela Search yang muncul di kolom kosong 
pencarian ketikkan Clip, lalu klik tombol Search, hasil-
nya seperti ini.

11. Lakukan drag drop nama Clip (Analysis)(tool) 
– ada pada baris kedua dari atas – ke jendela model 
builder, sehingga seperti ini.

12. Pada jendela model builder klik tombol Connect 
(   ), setelah itu berurutan klik lingkaran elips hijau lalu 
klik kotak Clip, pada menu pop-up menu yang mun-
cul pilih Input Features.

13. Klik ganda kotak Clip, dari jendela Clip yang mun-
cul, pada kolom Clip Features klik tombol open , pilih 
file clipper-nya (misal: boundarybox.shp), lalu klik 
tombol ADD
14. Pada kolom output Feature Class, klik tombol open 

, pada jendela Output Feature Class yang muncul 
navigasikan ke folder dimana hasil clip akan disim-
pan, pada kolom Name isikan %name%_clip. Lalu 
klik OK. Nama %name%_clip.shp artinya bahwa 
nama outputfile mengambil nama inputfile disertai 
tambahan _clip.shp untuk tiap fitur yang diproses.

15. Hasilnya rancangan akhir model builder akan 
seperti ini

16. Lakukan validasi dengan menekan tombol Vali-
date Entire Model (   )
17. Lalu jalankan model builder dengan menekan 
tombol Run (   ), tunggu hasilnya hingga selesai.
18. Contoh hasil clip pada ArcCatalog, sbb:

19. Selesai.
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