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Abstrak 
 

Dengan mengetahui kondisi pembangunan CORS di Indonesia diharapkan nantinya tidak akan terjadi 
tumpang tindih pemasangan stasiun CORS. Selain itu harapan ke depan penentuan  stasiun  CORS 
akan lebih tertata dan mengena ke masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan  menggunakan  
data hasil pengamatan CORS. CORS (Continuously Operating Reference Station) adalah suatu 
teknologi berbasis GNSS (Global Navigation Satellite System) yang beroperasi secara penuh dan 
kontinyu selama 24 jam perhari, 7 hari per minggu untuk penentuan posisi, baik secara 
postprocessing maupun secara real time. Keberadaan Jaring Kontrol  Horisontal  sangat  penting 
untuk mendukung kegiatan pemetaan nasional. Permasalahannya sekarang adalah sebaran Jaring 
Kontrol Horisontal itu belum merata mencakup seluruh pelosok negeri. Melalui sistem informasi 
geografis sebaran CORS dapat disajikan dan dianalisis untuk melihat sebaran dan efisiensi 
pembangunan stasiun CORS. Di Indonesia terdapat sekitar 320 stasiun CORS dari Sabang hingga ke 
Merauke dengan sistem pengelolaan dilakukan oleh 2 instansi pemerintah yaitu BIG dan BPN. Hasil 
analisis sebaran SIG dapat dilihat ada sekitar 38 stasiun milik BIG dan BPN yang memiliki posisi 
berdekatan dengan jarak kurang dari 10 Km. Daerah Papua menjadi daerah yang paling sedikit 
terdapat stasiun CORS dengan jumlah 9 stasiun dikarenakan daerah tersebut kebanyakan merupakan 
daerah dengan tutupan lahan hutan. Pulau Jawa menjadi konsentrasi pembangunan CORS dengan 
jumlah terbanyak yaitu 143 stasiun. Kebutuhan pemetaan yang sangat tinggi dan persebaran 
penduduk yang padat di Pulau Jawa menjadi alasan pembangunan CORS berpusat disana. 
Pembangunan stasiun CORS harus bisa melayani hingga di seluruh Indonesia sehingga dengan itu 
bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan direncakan oleh Pemerintah termasuk mampu 
mendukung kebijakan satu peta. 

 
Kata-kata kunci : CORS, Jaring Kontrol Horisontal, Kebijakan Satu Peta 

 
 

1. Pendahuluan 
Persebaran Jaring Kontrol Horisontal di Indonesia saat ini terbilang masih kurang dari jumlah  
idealnya dan bahkan distribusi sebaran pilarnya masih belum bisa merata mencakup seluruh pelosok 
negeri. Permasalahan seperti inilah yang menjadi kendala kegiatan pemetaan di Indonesia. Pemetaan 
yang dikerjakan baik melalui Badan Informasi Geospasial yang disini bertugas menyiapkan peta dasar 
maupun Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang bertugas melaksanakan pemetaan kadastral 
dirasa masih belum bisa maksimal. Padahal keberadaan Jaring Kontrol Horisontal tersebut sangat 
penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemetaan, yaitu contohnya untuk penentuan batas 
wilayah kedaulatan negara maupun batas wilayah daerah, bahkan sekarang ini yang sangat diperlukan 
adalah untuk keperluan penataan ruang dan wilayah Republik Indonesia. 

 
Upaya-upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah Jaring Kontrol Horisontal di Indonesia sudah 
gencar dilakukan dengan cara melakukan pembangunan CORS. CORS diharapkan mampu mengatasi 
permasalahan sedikitnya sebaran Jaring Kontrol Geodesi. Jaring Kontrol Geodesi tersebut adalah titik- 
titik yang digunakan sebagai titik ikat dalam pengukuran. Sistem CORS dapat digunakan untuk dapat 
menjangkau dan meliputi beberapa daerah pada jarak tertentu. CORS juga bisa mampu menjawab 
tantangan pemetaan secara real time. Salah satu tujuan dikembangkannya CORS di Indonesia   adalah 
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sebagai titik ikat yang memiliki radius cukup dekat dengan titik pengukuran untuk memperoleh 
kualitas data yang baik (Manggala, 2012). 

 
CORS (Continuously Operating Reference Station) adalah suatu teknologi berbasis GNSS(Global 
Navigation Satellite System) yang berwujud sebagai suatu jaring kerangka geodetik dimana setiap 
titiknya dilengkapi dengan receiver. Receiver tersebut mampu menangkap sinyal dari satelit-satelit 
GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinyu selama 24 jam perhari, 7 hari per minggu. Sistem 
CORS mampu melakukan pengumpulan, perekaman, pengiriman data, dan memungkinkan para 
pengguna (users) bisa memanfaatkan data untuk penentuan posisi, baik secara postprocessing maupun 
secara real time (NOAA, 2013). 

 
Di Indonesia CORS digunakan untuk keperluan praktis dan penelitian. Keperluan praktis CORS  
sendiri dimanfaatkan untuk menyediakan pelayanan data kepada masyarakat umum untuk keperluan 
pemetaan. Pelayanan data yang dimaksud adalah mengenai penentuan posisi, baik secara realtime 
maupun post-processing. Di BPN RI sendiri penggunaan sistem GNSS CORS (Global Navigation 
Satellite System Continuously Operating Reference Stations) yang berwujud sebagai titik kerangka 
referensi ini mampu beroperasi secara kontinyu selama dua puluh empat jam dan digunakan untuk 
mendukung percepatan sertifikasi bidang tanah (Prasetya dkk, 2012). Sementara itu di Badan 
Informasi Geospasial pembangunan CORS bertujuan untuk kepentingan pemetaan  yaitu 
meningkatkan pelayanan data seperti layanan koreksi RTK (Real Time Kinematic), menjaga tingkat 
akurasi dan presisi dari kerangka dasar geodetik yang telah dibangun oleh BIG, kemudian CORS juga 
digunakan untuk monitoring pergerakan lempeng bumi, studi geodinamika, riset meteorologi dan 
ionosfer, serta untuk keperluan sensor tsunami early warning  system. 

 
Sandi pernah menuliskan kondisi status CORS di Badan Informasi Geospasial tahun 2012. Menurut 
Sandi, pada tahun 2012 Badan Informasi Geospasial memiliki 118 stasiun CORS yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah 
disajikannya seluruh CORS yang ada di Indonesia (milik BPN dan BIG) dengan kondisi CORS  
terbaru tahun 2015 beserta hambatan-hambatan dalam pembangunan CORS di Indonesia. CORS di 
Indonesia dikelola oleh beberapa lembaga dan Kementrian seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau sekarang disebut dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR) serta beberapa lembaga swasta yang secara independen membangun sistem CORS untuk 
kepentingan mereka sendiri. Lembaga negara lainnya yang ikut serta mengembangkan CORS untuk 
kepentingan mempelajari dinamika pergerakan lempeng dan gempa di Sumatera adalah LIPI. LIPI 
bekerjasama dengan California Institute of Technology (Caltech) dan Earth Observatory of Singapore 
(EOS) bersama membangun sebuah jaringan GPS di Sumatera yang disebut dengan SUGAR 
(SUmateran Gps ARray). Pada penelitian kali ini sebaran stasiun CORS dibatasi CORS milik BIG dan 
BPN. 

 
Dengan mengetahui kondisi dan tantangan pembangunan CORS di Indonesia ini diharapkan nantinya 
tidak akan terjadi tumpang tindih pemasangan stasiun CORS di lokasi yang berdekatan. Selain itu 
harapannya penentuan stasiun CORS lebih tertata dan mengena ke masyarakat sebagai pihak yang 
berkepentingan menggunakan data hasil pengamatan CORS. Ke depannya integrasi stasiun  CORS 
yang baik akan sangat mendukung percepatan implementasi one map policy yang selama ini sedang 
pemerintah lakukan. 

 
 

2. Metodologi 
Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Arc-GIS untuk menampikan sebaran  stasiun  CORS 
secara spasial. Data lokasi sebaran CORS milik BIG dan BPN ditampilkan dan kemudian dianalisis 
persebarannya secara spasial. Pemasangan stasiun CORS memiliki persyaratan khusus mengenai 
lokasinya. Lokasi harus memiliki sarana dan prasarana komunikasi untuk mengirimkan data dari site 
ke server. Lokasi juga harus terletak di daerah yang dianggap stabil dan bebas dari gangguan sinyal 
dari satelit untuk diterima oleh antena (clearing area). Menurut Burns (2010) dasar pemilihan lokasi 
CORS  antara lain  berada pada lokasi yang keterlihatan  satelitnya  tinggi atau rendah     obstruksinya 
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(clear sky). Selanjutnya menurut NOAA (2013) jarak antar CORS satu dengan lainnya tidak boleh 
lebih dekat dari 70 km. Selain itu pemasangan CORS tidak boleh dekat dengan benda-benda reflektan 
yang dapat menganggu perjalanan sinyal satelit dan juga pilar CORS harus berada pada struktur tanah 
yang stabil. Berdasarkan petunjuk pembangunan CORS baru yang diterbitkan oleh NOAA, maka kita 
dapat melihat apakah sebaran CORS yang ada sekarang ini di Indonesia sudah sesuai dan layak. 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
Melalui Sistem Informasi Geografis dapat dilihat sebaran CORS secara spasial. Berdasarkan hasil  
yang ada menunjukkan bahwa sebaran CORS masih belum bisa merata di seluruh Indonesia. Stasiun 
CORS yang dikelola oleh BIG berjumlah 126 stasiun dan sebesar 184 stasiun dikelola  oleh  BPN. 
Total keseluruhan stasiun CORS tersebut sekitar 310 stasiun. Keseluruhan stasiun CORS milik kedua 
instansi tersebut tersebar dari sabang hingga merauke dengan sebaran seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 1. 

Gambar 1.Sebaran stasiun CORS di Indonesia 
 

Kebanyakan penempatan stasiun CORS Badan Informasi Geospasial berada pada kantor TELKOM, 
mengingat akan kebutuhan power dan komunikasi data yang harus dipenuhi untuk setiap site CORS. 
Meskipun untuk beberapa wilayah pulau-pulau, pilar CORS diletakkan di atas bukit karena 
menggunakan sistem radio untuk mengirimkan data. Pilar CORS BIG dibagi menjadi dua tipe yaitu 
pilar di atas tanah dan pilar di atas bangunan. 

(a) (b) (c) 

Gambar 2. Lokasi penempatan antenna CORS (a) pilar pipa besi;  (b) pilar di atap gedung; 
(c) pilar beton 
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Sementara untuk stasiun CORS milik BPN hampir keseluruhan ditempatkan di kantor wilayah 
pertanahan. Sama hal nya dengan BIG, BPN menempatkan antena dengan 2 tipe yaitu pilar di atas 
tanah dan atap bangunan. 

Gambar 3.Lokasi penempatan CORS di BPN 
 

Papua menjadi pulau yang paling sedikit terdapat stasiun CORS, tercatat hanya terdapat 2 CORS BPN 
yaitu di daerah Manokwari dan Jayapura sementara milik BIG hanya ada 7 stasiun CORS. Topografi 
yang ekstrim dan wilayah yang kebanyakan didominasi oleh hutan dan gunung  membuat 
pembangunan CORS belum sepenuhnya merata di Papua. 

Gambar 4. Sebaran CORS di Papua 
 

Kebanyakan stasiun CORS ditempatkan di ibukota Kabupaten atau Kota madya dikarenakan dengan 
masalah kemudahan akses ke lokasi saat perawatan ataupun terkait dengan ketersediaan komunikasi 
data yang tersedia di pusat kota. Sebaran CORS BIG dan BPN paling banyak berada di Jawa dengan 
jumlah 143 stasiun. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang relatif tinggi membuat sebaran CORS di 
Pulau Jawa terlihat sangat rapat, tercatat ada sekitar 143 stasiun CORS dibagun disana, jauh berbeda 
dengan Pulau Papua yang hanya berjumlah sekitar 9 stasiun CORS. Pembangunan CORS yang 
terkesan hanya terpusat di Pulau Jawa ini sebenarnya dikarenakan kebutuhan akan pemetaan di Pulau 
Jawa sangat tinggi untuk melakukan fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat mengenai 
data informasi geospasial dasar. 
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Gambar 5. Sebaran CORS di Jawa 

 
Hasil tampilan sebaran CORS BIG dan BPN menunjukkan ada sekitar 38 stasiun CORS BPN dan  
BIG lokasinya berdiri berdekatan dengan jarak kurang dari 10 kilometer. Jarak terdekat antara kedua 
stasiun CORS tersebut berada di wilayah Banyuwangi yaitu 0.18 km disusul kemudian CORS pacitan 
yang berjarak sangat dekat yaitu 0.36 km. 

 

(a) (b) 
Gambar 6. CORS BIG dan BPN yang berdekatan (a) lokasi di Banyuwangi; (b) lokasi Pacitan 

 
Tantangan Pembangunan CORS di Indonesia 
Tantangan pembangunan CORS ke depan ini adalah CORS harus bisa mampu menyediakan data 
untuk keperluan pemetaan di seluruh wilayah di Indonesia. Sistem CORS yang kompleks serta biaya 
pembangunan dan pemeliharaan perangkat CORS yang tinggi ini menjadi hal yang perlu sangat 
diperhatikan, untuk itu penempatan sebaran lokasi CORS harus seideal mungkin sehingga nantinya 
CORS dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain itu ke depannya dalam penentuan 
lokasi CORS harus memperhatikan jarak ideal antar stasiun satu dengan lainnya, sehingga tidak ada 
lagi stasiun CORS berdekatan dengan tujuan dan pemanfaatan yang sama. 

 
Pembangunan CORS juga harus mampu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh para 
pakar internasional yang sudah secara profesional berkecimpung lama disana. Penempatan lokasi yang 
bagus sesuai dengan spesifikasi akan memberikan data dengan kualitas yang bagus juga. Melihat 
kondisi sekarang di Indonesia ini, penempatan CORS bisa dibilang sudah sesuai dengan spesifikasi 
yang ada meskipun ada beberapa kondisi kurang ideal di beberapa stasiun. Contohnya seperti  
obstruksi yang tinggi disekitar lokasi diakibatkan oleh pohon-pohon yang semakin tinggi sehingga 
menutupi sinyal yang masuk ke antenna. Tindakan cepat untuk segera menangani permasalahan- 
persalahan yang terjadi serta perhatian lebih dari instansi pengelola akan menghasilkan kualitas data 
tetap terjaga. CORS ditempatkan di atap gedung dengan alasan memperkecil obstruksi antena ataupun 
diletakkan di atas tanah dengan ditaruh pada pilar dengan ketinggian kurang lebih 3 m. Usaha-usaha 
yang  dilakukan ini harus selalu dilakukan untuk pembangunan  CORS  selanjutnya, meskipun   untuk 
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mendapatkan nilai ideal memang sedikit susah, setidaknya upaya untuk memperkecil pengaruh 
kesalahan antenna dalam menerima sinyal dari satelit sudah dilakukan dengan baik. 

 
Pembangunan stasiun CORS harus bisa melayani hingga di seluruh Indonesia  sehingga dengan  itu 
bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan direncanakan oleh Pemerintah termasuk 
mampu mendukung kebijakan satu peta. Rencana pembangunan CORS harus juga bisa mendukung 
daerah-daerah prioritas pengembangan pembangunan dimana lokasi strategis itu sudah dituangkan 
melalui RPJM setiap tahunnya. Berdasarkan hasil sebaran CORS ini seharusnya CORS juga dikelola 
oleh satu lembaga dimana lembaga tersebut bertugas menyediakan, memfasilitasi, mengelola, 
melakukan penyimpanan data, serta melakukan pelayanan data terkait penentuan posisi di Indonesia. 
Integrasi CORS dengan pengelolaan satu lembaga akan memudahkan untuk proses monitoring, proses 
penganggaran, dan proses perawatan karena semuanya dilakukan oleh satu lembaga yang sama tidak 
terpisah-pisah. Proses koordinasinya pun akan lebih mudah sehingga tidak ada lagi tumpang tindih 
penempatan CORS di lokasi berdekatan yang notabene memiliki tujuan yang sama. Integrasi CORS 
ini akan sangat mendukung sekali program kebijakan satu peta, One CORS One Map  Policy. 

 
 

4. Kesimpulan dan Saran 
Secara garis besar pemanfaatan CORS di Indonesia digunakan untuk kegiatan pemetaan. Di kantor 
pertanahan sendiri CORS digunakan untuk mendukung program-program pertanahan melalui kegiatan 
percepatan pendaftaran tanah. Melihat potensi yang ada dengan adanya stasiun CORS mendorong 
untuk melakukan pembangunan stasiun CORS secara merata di seluruh Indonesia. Untuk itu 
diperlukan sebuah kajian dalam penentuan posisi stasiun CORS yang ideal sehingga tidak ada lagi 
stasiun CORS terletak di lokasi yang berdekatan dengan tujuan dan pemanfaatan yang sama. Sebaran 
CORS yang berdekatan antar instansi ini menunjukkan bahwa masih belum adanya koordinasi antar 
lembaga tentang pelaksanaan jaring kontrol Geodesi di Indonesia. 
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Abstrak 
 

Kabupaten Bandung menduduki peringkat ke-4 tingkat rawan bencana dari 494 kabupaten di 
Indonesia. Upaya untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bandung dalam proses penanggulangan 
bencana adalah melalui pembangunan sistem informasi kebencanaan. Untuk dapat  membangun 
sistem informasi kebencanaan yang akurat dan terkini, diperlukan suatu perencanaan dan 
pengelolaan data kebencanaan yang diawali dengan menyusun standardisasi geodatabase 
kebencanaan dan mengimplementasikannya secara bertahap. Tujuan dari pembangunan geodatabase 
kebencanaan adalah menyusun standardisasi geodatabase kebencanaan dalam bentuk masterplan 
data kebencanaan dan mengimplementasikannya, khususnya di Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan adalah Enterprise Architecture 
Planning (EAP) yang meliputi studi literatur dan survei kebutuhan & kondisi data saat ini, 
penyusunan arsitektur data, serta rencana dan implementasi rancangan basis data  kebencanaan. 
Hasil yang diperoleh adalah dokumen masterplan data kebencanaan dan geodatabase kebencanaan 
BPBD Kabupaten Bandung. Dalam implementasi geodatabase kebencanaan terdapat 97 data 
kebencanaan yang dibutuhkan, 49 data diantaranya belum tersedia di kustodian, 10 data belum dapat 
distandardkan, dan 38 data telah distandardkan. 

 
Kata-kata kunci : geodatabase, bencana, geodatabase kebencanaan, sistem informasi kebencanaan, 
BPBD Kabupaten Bandung 

 
 

Abstract 
 

Bandung District was ranked 4th level of hazard of 494 districts in Indonesia. Efforts to assist the 
Government of Bandung District in disaster management process is through the construction of 
disaster information system. To be able to build a disaster information system that is accurate and 
current, a planning and management of disaster data is needed beginning with arranging disaster 
geodatabase standardization and implementing it gradually. The goal of disaster geodatabase 
development is to arrange a disaster geodatabase standardization in the form of disaster data 
masterplan and implement them, particularly in the Regional Disaster Management Authority (BPBD) 
of Bandung District. The method used is Enterprise Architecture Planning (EAP) which includes 
literature study and survey of the needs and conditions of the current data, arranging of data 
architecture, also plan and implementation of the basic design of disaster data. The result is 
masterplan document of disaster data and disaster geodatabase of BPBD Bandung District. In the 
disaster geodatabase there are 97 disaster data required, 49 of the data are not yet available in 
custodian, 10 data can not be standardized, and 38 data have been standardized. 

 
Keywords : geodatabase, disaster, disaster geodatabase, disaster information systems, BPBD 
Bandung District 
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1. Pendahuluan 
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung, disebutkan bahwa daerah rawan bencana adalah 
daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, 
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan  
untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang 
memiliki kondisi tersebut, kondisi yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non- 
alam, maupun bencana sosial yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dampak psikologis, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. 

 
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Buku Indeks Rawan Bencana 
Indonesia Tahun 2011, dijelaskan bahwa Kabupaten Bandung menduduki peringkat  ke-4  tingkat 
rawan bencana dari 494 kabupaten yang ada di Indonesia [1]. Berkaitan dengan hal ini, pihak 
Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang 
Penanggulangan Bencana, definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian 
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Salah satu upaya penanggulangan bencana  
yang dapat diambil seiring dengan perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah 
melalui pembangunan sistem informasi kebencanaan yang akurat dan terkini (up to date). Untuk 
membangun sistem informasi kebencanaan tersebut, dibutuhkan adanya sebuah geodatabase 
kebencanaan, yang selanjutnya akan dapat dimanfaatkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten 
Bandung dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penanggulangan bencana. 

 
Geodatabase kebencanaan merupakan sistem manajemen basis data yang terdapat di dalam SIG, yang 
terdiri dari data spasial dan data atribut kebencanaan. Data spasial dan data atribut kebencanaan 
merupakan data yang terkait dengan kebencanaan, yang bersumber dari berbagai instansi/stakeholder 
kebencanaan. Berkaitan dengan keberadaaan dan ketersediaan data kebencanaan, berikut beberapa 
kelemahan dari stakeholder kebencanaan yang berada di Indonesia antara lain: (1) belum mampu 
menyediakan data dan informasi kebencanaan yang akurat dan terkini, jika sudah tersedia, data dan 
informasi yang telah dihasilkan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik; (2) belum mempunyai 
kemampuan untuk mengelola data dan informasi kebencanaan dengan baik, data dan informasi yang 
telah tersedia dibuat dengan menggunakan data dasar yang berbeda-beda sehingga dapat menyulitkan 
dalam proses integrasi; dan (3) belum tersedia infrastruktur jaringan yang dapat mendukung integrasi 
data dan informasi kebencanaan lintas stakeholder dan integrasi data antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota [2]. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi kendala dalam upaya 
penanggulangan bencana, yakni menyulitkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam 
pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Seringkali keputusan pemerintah yang 
diambil tanpa dasar-dasar data spasial yang terintegrasi dapat mengarah kepada keputusan 
penanggulangan bencana yang kurang tepat dan tidak keberlanjutan. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan 
geodatabase kebencanaan, khususnya di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan 
geodatabase dilakukan dengan menyusun masterplan data kebencanaan terlebih dahulu agar dapat 
digunakan sebagai dokumen acuan/pedoman, standardisasi, dan perencanaan dalam pembangunan 
geodatabase. Dalam masterplan data kebencanaan tersebut juga akan dijelaskan rancangan awal dari 
geodatabase kebencanaan yang ingin dibangun. Agar dapat mewujudkan sebuah geodatabase 
kebencanaan yang tepat guna, maka diperlukan adanya implementasi secara bertahap dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebelumnya, di antaranya implementasi rancangan geodatabase kebencanaan. 
Kegiatan yang dilakukan ini merupakan langkah awal dalam membangun sistem informasi 
kebencanaan atau yang disebut dengan geodatabase kebencanaan, yang dapat dimanfaatkan untuk 
membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penanggulangan bencana. 
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2. Metodologi 
Metode yang digunakan dalam pembangunan geodatabase kebencanaan  adalah  Enterprise  
Architecture Planning (EAP) yang meliputi studi literatur dan survei kebutuhan & kondisi data  saat  
ini, penyusunan arsitektur data, serta rencana dan implementasi rancangan basis data kebencanaan. 
Dokumen masterplan data kebencanaan yang disusun merupakan dokumen yang menggambarkan 
kondisi dan kebutuhan data dan informasi kebencanaan saat ini di lingkungan  pemerintah,  yaitu 
BPBD Kabupaten Bandung dan stakeholder kebencanaan lainnya. Identifikasi kondisi dan kebutuhan 
data dilakukan secara bottom-up berdasarkan studi literatur dan hasil survei di seluruh  stakeholder  
yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya digambarkan dalam 
bentuk blueprint data yang mendefinisikan dengan lengkap seluruh data yang dibutuhkan dalam 
penanggulangan bencana. Di bagian terakhir dari dokumen masterplan diuraikan tentang rencana 
implementasi rancangan basis data untuk mewujudkan geodatabase kebencanaan. Metode yang 
digunakan dalam pembangunan geodatabase kebencanaan secara garis besar dapat dilihat pada  
Gambar 1. 

 
Gambar 1. Metodologi Pembangunan Geodatabase Kebencanaan 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Studi Literatur dan Survei Kebutuhan & Kondisi Saat Ini 
Literatur yang digunakan adalah jurnal dan buku-buku tentang penanggulangan bencana, serta 
peraturan perundang-undangan dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan 
bencana. Adapun peraturan perundang-undangan dan laporan hasil penelitian yang dikaji dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan dan Laporan Hasil Penelitian yang Dikaji 

No. Sumber Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan Hasil Penelitian 
1. Peraturan 

Perundang- 
undangan 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembagian 
Kewenangan, Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung [3]. 
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Perancangan Basis Data 

Blueprint Data Kebencanaan 

Normalisasi Data 

Pembangunan Struktur Data 

 
 

  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana [4]. 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Seri E 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana [5]. 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan [6]. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana [7]. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana [8]. 

2. Laporan 
Hasil 
Penelitian 

ADRC,  CRED, GRIP,  LA RED, Munich RE, dan  UNDP Tahun  2008 
tentang “Better Risk Information for Sound Desicion Making”, Disaster 
Loss Data Standard, International Journal of Global Risk Identification 
Programme[9]. 
UCL, CRED, UNDP, USAID, GRIP, dan  BNPB Tahun  2010   tentang 
Strengthening National Disaster Databases in Asia, Study in 
Indonesia[10]. 

Sumber: Sumarno dkk. [2]. 
 

Tahapan studi literatur, survei kebutuhan dan kondisi saat ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 
tentang kebutuhan data dan kondisi data kebencanaan yang dikelola saat ini oleh stakeholder 
kebencanaan.Informasi ini dibutuhkan sebagai bahan untuk menyusun blueprint data yang 
menggambarkan secara lengkap struktur data yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder kebencanaan 
dan untuk merancang langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun geodatabase kebencanaan. 

 
3.2. Penyusunan Blueprint/Arsitektur Data 
Blueprint data merupakan dokumen yang mendefinisikan seluruh data kebencanaan yang dibutuhkan 
oleh stakeholder kebencanaandi lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. Langkah-langkah yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
 

Tahap 2 – Dimana kita saat ini 
 
 
 
 

Tahap 3 – Visi tentang dimana 
yang kita inginkan di masa 

depan 

Tahap 4 – Bagaimana kita 
merencanakan untuk mencapainya 

 
 
 
 
 

Gambar 2. Penyusunan Blueprint Data Kebencanaan menurut Sumarno dkk. [2]. 

Tahap 1 – Memulai Studi Literatur & Survei 
Kebutuhan dan Kondisi Saat 

Identifikasi Data 
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Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan blueprint data kebencanaan meliputi: 

a. Identifikasi Jenis Data Kebencanaan 
Kegiatan yang dilakukan adalah membuat rancangan arsitektur data dengan cara 
mengidentifikasikan data kebencanaan yang diperoleh melalui kajian peraturan perundang- 
undangan dan laporan hasil penelitian terkait penanggulangan bencana. Jumlah data yang telah 
teridentifikasi dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Jumlah Data Hasil Identifikasi 

No. Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan Hasil Penelitian Jumlah 
Data 

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2013 43 data 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 32 data 
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Seri E 56 data 

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 
Tahun 2011 55 data 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 24 data 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 36 data 
7. ADRC, CRED, GRIP, LA RED, Munich RE, dan UNDP Tahun 2008 31 data 
8. UCL, CRED, UNDP, USAID, GRIP, dan BNPB Tahun 2010 24 data 

Total Data 301 data 
Sumber: Sumarno dkk. [2]. 

 
b. Normalisasi Data 

Setelah dilakukan pengidentifikasian data, ditemukan bahwa dari masing-masing peraturan 
perundang-undangan dan laporan hasil penelitian tersebut terdapat data yang rangkap 
(redundant), sehingga perlu dilakukan normalisasi data. Normalisasi dilakukan dengan cara 
melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara seksama terhadap data hasil identifikasi. Jika 
ditemukan data yang sama atau memiliki maksud yang sama, maka data tersebut digeneralisasi 
menjadi sebuah data yang mewakili data yang ganda tersebut. Jumlah data yang telah 
dinormalisasi berubah dari 301 data menjadi 85 data. 

 
c. Pembangunan Struktur Data 

Pembangunan struktur data dilakukan dengan cara menyusun tabel-tabel atribut data yang telah 
dinormalisasi, yang terdiri dari keterangan-keterangan sebagai berikut: 
1) fitur data, merupakan kolom yang berisi jenis data yang digunakan dalam proses 

penanggulangan bencana; 
2) definisi atau pengertian, merupakan kolom yang berisi uraian dari fitur data; 
3) dasar hukum, merupakan kolom yang berisi peraturan perundang-undangan dan 

laporan hasil penelitian yang dikaji; 
4) kustodian atau wali data, merupakan kolom yang menjelaskan dinas, badan, atau 

lembaga yang mewalikan data atau menjadi sumber data tersebut; 
5) pemanfaatan, merupakan kolom yang berisi pemanfaatan data pada tahap 

prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; 
6) unit spasial, merupakan kolom yang berisi satuan spasial data, yaitu titik, garis, 

dan luasan; 
7) elemen data (atribut), merupakan kolom yang berisi atribut data yang akan 

digunakan dalam proses perancangan basis data; 
8) periodisasi, merupakan kolom yang menjelaskan waktu updating (pembaharuan) 

data; 
9) keterangan, merupakan kolom yang berisi informasi lainnya yang terkait dengan 

data tersebut. 
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d. Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu perancangan basis data secara 
konseptual, logis, dan fisik. Secara umum, diagram pelaksanaan perancangan basis data dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Perancangan Basis Data menurut Sumarno dkk. [2]. 
 

3.3. Rencana Implementasi Rancangan Geodatabase Kebencanaan 
Antara kondisi yang ingin dicapai dengan kondisi saat ini terdapat gap (jarak) yang dapat dijembatani 
dengan implementasi yang dapat dilakukan secara bertahap. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan 
yang matang dengan berpedoman pada kondisi pengelolaan data saat ini dan standardisasi yang telah 
ditetapkan dalam blueprint data.Langkah-langkah yang dilakukan untuk implementasi basis data 
adalah: 
1) Mengidentifikasi data yang ada di stakeholder kebencanaan Kabupaten Bandung. 
2) Membangun geodatabase kebencanaan berdasarkan blueprint data yang telah  disusun. 
3) Melakukan integrasi data kebencanaan ke dalam rancangan basis data. 
4) Mengevaluasi hasil integrasi data kebencanaan. 

 
3.4. Evaluasi Rancangan Geodatabase Kebencanaan Kabupaten Bandung 
Pada tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil standardisasi geodatabase kebencanaan 
Kabupaten Bandung yang telah dibangun. Evaluasi dilakukan dengan mengecek kelengkapan atribut 
data kebencanaan yang meliputi nama field, format field (text/string, number/double, date, dan 
sebagainya), panjang field, serta deskripsi/alias field. 

 
3.5. Identifikasi   Data   Kebencanaan   Berdasarkan   Data   Kebencanaan   yang   Tersedia  di 

Stakeholder Kabupaten Bandung 
Identifikasi data kebencanaan dilakukan terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan dari seluruh 
stakeholder kebencanaan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sekaligus 
membangun kembali data kebencanaan tersebut sesuai dengan format dan struktur data yang telah 
ditetapkan dalam standardisasi geodatabase kebencanaan yang telah dievaluasi. 

 
3.6. Implementasi Rancangan Geodatabase Kebencanaan Kabupaten Bandung 
Setelah evaluasi rancangan geodatabase kebencanaan dan identifikasi data kebencanaan selesai 
dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah implementasi rancangan geodatabase kebencanaan dengan 
mengintegrasikan data spasial dan data atribut (tekstual) kebencanaan yang telah diidentifikasi ke 
dalam geodatabase yang telah dirancang. Kegiatan pertama yang dilakukan pada tahapan ini adalah 
menentukan struktur layer geodatabase kebencanaan, kemudian mulai menginputkan data spasial dan 
data  atribut  ke dalam  geodatabase  kebencanaan  yang terintegrasi  sesuai  format dan  struktur  yang 

Konseptual 
• Menentukan  entitas-entitas  dalam geodatabase 

kebencanaan 
• Menentukan PK dan FK setiap entitas 

Perancangan 
Basis Data 

Menentukan hubungan antar entitas: 
• Hubungan satu ke satu (1:1) 
• Hubungan satu ke banyak (1:M) 
• Hubungan banyak ke banyak (M:N) 

Logik 

Fisik • Format field 
• Panjang field 
• Deskripsi/alias field 

Menentukan atribut (field) setiap entitas: 
• Nama field 
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telah  ditentukan. Setelah  tahap integrasi data kebencanaan  selesai, maka dilakukan proses     ujicoba 
geodatabase yang telah dibangun. 

 
3.7. Analisis dan Kesimpulan 
Berdasarkan pelaksanaan Pembangunan Geodatabase Kabupaten Bandung yang telah  dilakukan,  
maka dapat dilakukan analisis terhadap evaluasi dan identifikasi data, analisis perolehan data, analisis 
layer geodatabase, dan analisis mengenai implementasi. 

 
3.7.1. Analisis Evaluasi dan Identifikasi Data 
Dari hasil standardisasi yang telah dibuat oleh Sumarno, dkk. [2], jenis data kebencanaan yang 
dibutuhkan berjumlah 85 data kebencanaan. Namun setelah dilakukan evaluasi hasil standardisasi 
geodatabase kebencanaan dan identifikasi data kebencanaan, jenis data kebencanaan yang dibutuhkan 
dalam penanggulangan bencana di Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi 97 data kebencanaan. 
Terdapat 4 jenis data yang diuraikan dari data batas administrasi yaitu menjadi batas desa, batas 
kecamatan, batas kabupaten, dan batas provinsi. Sedangkan dari data sanitasi, diuraikan  menjadi 3 
jenis data yaitu IPAL, IPLT, dan jamban. Serta terdapat 7 jenis data kebencanaan yang ditambahkan 
yaitu jenis bencana, cakupan dampak bencana, ahli waris, rumah penduduk, ruang rawat, kepemilikan 
ternak, dan lokasi peternakan. Evaluasi hasil standardisasi data kebencanaan ini dilakukan dengan 
mengacu kembali pada Peraturan KepalaBadan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 
2011 Tentang Standardisasi Data Kebencanaan dan mengevaluasi ArcGISModel for  Disaster  yang 
telah dibangun oleh Sumarno, dkk. [2]. 

 
Setelah evaluasi hasil standardisasi dilakukan, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan 
melakukan standardisasi data kebencanaan terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan dari seluruh 
stakeholder kebencanaan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan 
hasil identifikasi data yang telah dilakukan, dari 97 data kebencanaan terdapat 49 data kebencanaan 
yang belum tersedia di kustodian, 10 data belum dapat distandardkan, dan 38 data yang telah dapat 
distandardkan. Data kebencanaan yang belum dapat distandardkan disebabkan karena tidak adanya 
informasi letak geografis pada data tersebut. 

 
3.7.2. Analisis Perolehan Data 
Berdasarkan survey pengumpulan data kebencanaan ke dinas/badan/lembaga di Pemerintahan 
Kabupaten Bandung yang menjadi sumber atau kustodian data kebencanaan, diperoleh 48 data 
kebencanaan dari berbagai sumber perolehan data. Uraian proporsi data berdasarkan sumber  
perolehan data dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Proporsi Data Kebencanaan Berdasarkan Sumber Perolehan Data 

No. Sumber Perolehan Data Proporsi Data (%) 
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 20,83 
2. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) 2,08 
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) 29,17 
4. Dinas Bina Marga 4,17 
5. Dinas Kesehatan 6,25 
6. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 4,17 
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2,08 
8. Dinas Perhubungan 4,17 
9. Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan 8,33 

10. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi 16,67 
11. Badan Pusat Statistik (BPS) 2,08 

Total 100,00 
Sumber: Hasil Analisis, 2015 

 
Dari 48 data kebencanaan yang telah diperoleh tersebut, terdapat 9 perolehan data yang tidak sesuai 
dengan kustodiannya, yaitu data kawasan permukiman, kawasan hutan, kawasan pertanian,    kawasan 
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perkebunan, kawasan perindustrian, kawasan peternakan, kawasan perdagangan, sarana peribadatan, 
dan kependudukan. 

 
3.7.3. Analisis Layer Geodatabase 
Data kebencanaan yang telah diperoleh dari dinas/badan/lembaga di Kabupaten Bandung dibagi 
menjadi 3 layer geodatabase. Layer geodatabase yang dibangun terdiri dari data dasar, data tematik 
kebencanaan, dan data pendukung. Pembagian layer geodatabase tersebut berbeda dengan hasil 
standardisasi geodatabase kebencanaan [2] yang membagi data kebencanaan menjadi 3 layer 
geodatabase, yaitu pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Karena, jika data 
kebencanaan yang telah diperoleh dibagi menjadi layer geodatabase sesuai hasil standardisasi 
geodatabase kebencanaan [2], maka akan terdapat data kebencanaan yang  redundant. 

 
3.7.4. Analisis Implementasi Geodatabase 
Setelah data kebencanaan dibagi menjadi 3 layer berdasarkan rancangan geodatabase kebencanaan, 
selanjutnya seluruh data kebencanaan dengan format .shp diimplementasikan ke dalam format 
geodatabase. Sebelum dilakukan proses implementasi rancangan geodatabase kebencanaan, harus 
dipastikan terlebih dahulu bahwa seluruh data kebencanaan tersebut memiliki sistem koordinat yang 
sama, yaitu GCS (Geographic Coordinate System),karena sistem koordinat ini dapat mendukung 
pemanfaatan geodatabase yang telah dibangun jika akan digunakan untuk berbagai keperluan,salah 
satunya untuk membangun berbagai aplikasi geodatabase atau berbagai sistem  informasi  
kebencanaan. 

 
 

4. Kesimpulan 
Jenis data kebencanaan yang dibutuhkan berdasarkan standardisasi geodatabase kebencanaan oleh 
Sumarno, dkk. [2] berjumlah 85 data kebencanaan. Namun setelah dilakukan evaluasi data 
kebencanaan, jenis data kebencanaan yang dibutuhkan di Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi 97 
data kebencanaan. Dari hasil identifikasi data kebencanaan yang telah dilakukan, dapat diketahui 
bahwa dari 97 data kebencanaan yang dibutuhkan di Pemerintah Kabupaten Bandung terdapat 49 data 
kebencanaan yang belum tersedia di kustodian, 10 data belum dapat distandardkan, dan 38 data yang 
telah dapat distandardkan. Data kebencanaan yang belum dapat distandardkan disebabkan karena  
tidak adanya informasi letak geografis pada data tersebut. Seluruh data kebencanaan yang telah 
dievaluasi dan distandardkan, diimplementasikan ke dalam format geodatabase dengan menggunakan 
sistem koordinat GCS dan terbagi dalam 3 (tiga) feature dataset yaitu data dasar, data tematik 
kebencanaan, dan data pendukung. 
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http://bpbd.acehselatankab.go.id/filemanager/index.php?action=downloadfile&amp;filename=Strengt
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Abstrak 
 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan digunakan secara keberlanjutan oleh 
setiap makhluk hidup. Perlindungan dan pengawasan terhadap kualitas air sangat penting dilakukan 
karena sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang sehat. Berdasarkan penelitian 
menyatakan bahwa kawasan padat penduduk umunya rentan akan pencemaran air dimana banyak 
mengandung bakteri coliform. Total coliform merupakan kelompok bakteri yang pada umumnya tidak 
berbahaya bagi kesehatan namun menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya pasti 
berkolerasi positif dengan keberadaan bakteri pathogen. Dari sejumlah data sampel yang telah di 
dapatkan menyatakan bahwa daerah titik sampel merupakan daerah dengan resiko sanitasi tinggi dan 
kualitas air tidak layak minum, serta jumlah bakteri nya meningkat pada musim kemarau. Dalam 
kegiatan monitoring kualitas air bersih dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan terbaru serta 
dapat memperlihatkan titik sebaran dan luasan kawasan air yang tercemar. Guna mempermudah 
dalam penyajian data dan analisisnya, perlu dibangun sebuah sistem informasi berbasis geografis 
(SIG). Sistem Infomasi Geografis mengintegrasikan operasi basis data seperti query dan analisis 
statistik dengan visualisasi yang unik serta analisis spasial yang ditawarkan melalui bentuk peta 
digital. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Inverse 
Distance Weighted (IDW) yang menghasilkan Peta Model Coliform sehingga dapat membantu 
pengguna dalam memperoleh informasi dan juga pihak yang terkait dalam pengambilan suatu 
kebijakan mengatasi air yang tercemar. 

 
Kata-kata kunci : Air, Coliform, , Inverse Distance Weighted (IDW), Sistem Informasi Geografis 

 
 

1. Pendahuluan 
Air merupakan sumber kehidupan memiliki peran penting bagi makhluk hidup. Air digunakan  
manusia untuk berbagai keperluan antara lain untuk keperluan transportasi, pembentukan tenaga 
mekanis ataupun listrik, untuk industri, untuk mendapatkan senyawa kimia tertentu seperti garam 
(NaCl), kalium, bromide, rekreasi, dan lainnya. 

 
Hal ini menunjukan bahwa adanya hubungan budaya dengan air. Terjadinya perkembangan budaya  
ini diakibatkan kebutuhan yang dirasakan manusia dan adanya interaksi antara manusia itu sendiri 
dengan lingkungan air. Bahwa air telah memberikan rangsangan pada perkembangan  budaya  
manusia. Contohnya, pada manusia purba yang dapat dilihat dari benda-benda  peninggalan  yang 
sering ditemukan seperti periuk-periuk yang semestinya digunakan untuk menyimpan air. Akhirnya, 
saat ini badan-badan airlah yang digunakan sebagai wadah untuk membuang kembali semua limbah 
cair (Slamet; 2004). 

 
Penggunaan air yang tercemar dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat pengguna dengan 
timbulnya penyakit bawaan air (water borne diseases) salah satunya adalah penyakit diare. Penyakit 
diare termasuk sepuluh besar penyakit yang sering terjadi di Indonesia walaupun biasanya ada pada 
peringkat  kesembilan namun  menjadi  penyebab kematian  yang  cukup  besar.  Adanya  kasus-kasus 
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gangguan kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk seperti kejadian penyakit  
diare yang sering terjadi merupakan indikasi bahwa banyak sumber air memang telah tercemar berat. 
Penggunaan air dimaksudkan tidak hanya pada penggunaan langsung atau konsumsi air melainkan 
juga pada aktivitas-aktivitas domestik lainnya seperti mencuci baju dan perangkat makan. 

 
Mengacu pada standar air minum yang ditetapkan pemerintah, baru 24% masyarakat di Indonesia 
memperoleh akses air minum yang aman. Seperti di Jabodetabek dan Kota Bandung air dari sumber 
tertutup dan terbuka telah tercemar. Hal tersebut masih jauh di bawah target dan  komitmen  
pemerintah dalam Millennium Development Goals untuk memastikan 50% masyarakat Indonesia 
mendapatkan akses air layak minum dan sanitasi dasar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan 
Unilever bekerja sama dengan Sucofindo yang telah dilakukan pada 2010 terhadap 300 sumber air 
rumah tangga di wilayah Jabodetabek dan Bandung menemukan bahwa sebagian air tanah di daerah 
tersebut tidak layak digunakan. Hasil lainnya mencatat sebanyak 50% air tanah berada pada tingkat  
pH rendah diluar ambang batas wajar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
No.492/2010. 

 
Keterbatasan pengetahuan, masyarakat dan ruang yang ada menyebabkan penduduk yang tinggal pada 
daerah yang padat pada umumnya menempatkan sumur mereka dekat dengan fasilitas pengolahan 
limbah yang pada awalnya berupa system on site bahkan ada yang BABS (Buang Air Besar 
Sembarangan). Akibat dari kondisi tersebut adalah efek infiltrasi dari tanah tidak cukup untuk 
menahan pencemar yang berasal dari fasilitas pengolahan air limbah tersebut. 

 
Dalam kegiatan monitoring kualitas air bersih dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan terbaru 
serta dapat memperlihatkan titik sebaran dan luasan kawasan air yang tercemar. Selama ini, data 
diperoleh dengan cara melakukan pengukuran dan survey lapangan langsung. Untuk lebih 
memudahkan dalam penyajian informasi, pembaharuan data serta analisisnya maka perlu dibangun 
sebuah sistem informasi berbasis geografis (SIG) mengenai informasi air yang tercemar. Sistem ini 
diharapkan dapat membantu dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan sebagai salah satu 
informasi mengenai kualitas air pada masyarakat. 

 
 

2. Dasar Teori 
2.1 Total Coliform 
Total coliform merupakan kelompok bakteri yang pada umumnya tidak berbahaya bagi kesehatan. 
Mereka secara alami terdapat pada tanah, air (danau, sungai) dan udara, juga bisa terkandung pada 
sistem pencernaan (EPA, 2002). Sementara menurut Wutor et al (2009), Total coliform  pada  
umumnya dijumpai pada usus mamalia, sehingga keberadaannya dalam air mengindikasi air tersebut 
telah tercemar oleh tinja manusia. Keberadaan Fecal coliform umumnya pada usus binatang yang 
berdarah panas, sehingga pada umunya bakteri ini terdapat pada tinja manusia. Dengan dasar tersebut, 
maka bakteri pathogen ini dijadikan indokator akan kemungkinan adanya mikroorganisme pathogen 
yang dapat menyebabkan penyakit. Total coliform terdiri dari Fecal Coli dan  E.Coli. 

 
Fecal Coliform secara praktis digunakan sebagai indikator adanya polusi. Sementara E.Coli lebih 
memastikan lagi bahwa polusi yang ada berasala dari tinja manusia dan binatang lainnya yang 
berdarah panas. Namun demikian, Total coliform masih digunakan secara internasional untuk 
memantau kualitas air yang dijadikan untuk air minum. 

 
Penentuan coliform atau pun Fecal coliform menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah 
koloninya pasti berkolerasi positif dengan keberadaan bakteri pathogen. Selain itu, mendeteksi 
coliform jauh lebih murah, cepat, dan sederhana daripada mendeteksi bakteri patogenik lain. Bakteri 
kelompok coliform meliputi semua bakteri berbentuk batang, gram negative, tidak membentuk spora 
dan dapat memfermentasi laktosa dengan memproduksi gas dan asam pada suhu 37O C dalam waktu 
kurang dari 48 jam. 
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2.2 Amonia, Nitrit dan Nitrat 
Keberadaan ammonia, nitrit dan nitrat tidak lepas dari siklus nitrogen. Amonia dibutuhkan oleh 
tumbuhan untuk membentuk protein. Keberadaannya di lingkungan secara alami berasal dari 
dekomposisi tumbuhan yang mati, atau feces dan urin. Selain sebagai indikator kualitas sanitasi pada 
suatu wilayah, keberadaan nitrit dan nitrat dalam air akan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. 
Nitrit akan bereaksi dengan hemoglobin membentuk methemoglobin (metHb). MetHb dalam jumlah 
yang melebihi normal akan menyebabkan methemoglobinaemia. Akibatnya pada kasus bayi akan 
kekurangan oksigen, dan akan membiru. Pada kondisi aerobic, terjadi  oksidasi ammonia menjadi  
nitrit yang dibantu oleh bakteri nitrosomonas 

 
2NH3  + 3O2 → 2NO2 + 2H +2H2O 

2NH4
+ + 3O2→ 2No2  + 4H + 2H2O+energy 

Nitrit ini kemudian dioksidasi oleh bakteri nitrobakter menjadi nitrat 
 

2NO2 + O2  →2NO3 + energy 
 

2.3 Air Tanah 
Sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi akan menyerap kedalam tanah dan akan menjadi 
air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan /tertangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami 
pengisian/penambahan secara terus menerus oleh alam (Harmayani. K. D dan Konsukartha. I. G. M, 
2007). Air tanah terbagi atas 3 yaitu : 
a) Air Tanah Dangkal 

Terjadi karena daya proses peresapan air permukaan tanah, lumpur akan tertahan demikian pula 
dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih. Air tanah dangkal akan terdapat pada 
kedalaman 15 meter. Air tanah ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber air minum melalui sumur- 
sumur dangkal. Dari segi kualitas agak baik sedangkan kuantitasnya kurang cukup dan 
tergantung pada musim. 

b) Air Tanah Dalam 
Terdapat pada lapisan rapat air pertama dan kedalaman 100-300 meter. Ditinjau dari  segi  
kualitas pada umumnya lebih baik dari air tanah dangkal, sedangkan kuantitasnya mencukupi 
tergantung pada keadaan tanah dan sedikit dipengaruhi oleh perubahan musim. 

c) Mata Air 
Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang 
berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitasnya sama dengan 
keadaan air tanah dalam.Selain itu gaya gravitasi juga mempengaruhi aliran air tanah menuju ke 
laut. 

 
Berdasarkan munculnya kepermukaan air tanah terbagi atas 2 yaitu : 
1) Mata air (gravity spring) yaitu air mengalir dengan gaya berat sendiri. Pada lapisan tanah yang 

permukaan tanah yang tipis, air tanah tersebut menembus lalu keluar sebagai mata air. 
2) Mata air artesis berasal dari lapisan air yang dalam posisi tertekan. Air artesis berusaha untuk 

menembus lapisan rapat air dan keluar ke permukaan bumi. 
 

2.4 Sistem Informasi Geografis 
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem berbasis komputer yang berguna dalam 
melakukan pemetaan (mapping) dan analisis berbagai hal dan peristiwa yang terjadi diatas permukaan 
bumi (ESRI). Teknologi SIG mengintegrasikan operasi basis data seperti query dan analisis statistik 
dengan visualisasi yang unik serta analisis spasial yang ditawarkan melalui bentuk peta digital. 
Kemampuan tersebutlah yang membedakan SIG dengan Sistem Informasi lain dan membuat  SIG 
lebih bermanfaat dalam memberikan informasi yang mendekati kondisi dunia nyata , memprediksi 
suatu hasil dan perencanaan strategis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan 
menganalisis obyek dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting. 
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(x − xi )  + ( y − yi ) 
2 2 

n 

 
2.5 Inverse Distance Weighted (IDW) 
Metode IDW umunya dipengaruhi oleh inverse jarak yang diperoleh dari persamaan matematika. Pada 
metode interpolasi ini kita dapat menyesuaikan pengaruh relatif dari titik-titik sampel. Bobot yang 
digunakan untuk rata-rata adalah turunan fungsi jarak antara titik sampel dan titik yang diinterpolasi 
(Pasaribu, 2013). Fungsi umum pembobotan adalah inverse dari kuadrat jarak, dan persamaan ini 
digunakan pada metode Inverse Distance Weighted yang dirumuskan dalam formula berikut ini  : 

N 

Z* = ∑ωi Z i ............................(2 −1) 
i−1 

 

Dimana Zi (i = 1,2,3,..., N ) merupakan nilai ketinggian data yang ingin diinterpolasi     sejumlah N 

titik, dan bobot (weight) ωi yang dirumuskan sebagai  : 
− p 

ωi  = hi 

∑ = 0h− p
 
......................(2 − 2) 

j j 
 

p adalah nilai positif yang dapat diubah-ubah yang disebut dengan parameter power (biasanya bernilai 
2) dan hjmerupakan jarak dari sebaran titik ke titik interpolasi yang dijabarkan sebagai : 

 

hi  = ......( 2 − 3) 
 

(x,y) adalah koordinat titik interpolasi dan (xi,yi) adalah koordinat untuk setiap sebaran titik. Fungsi 
peubah weight bervariasi untuk keseluruhan data sebaran titik sampai pada nilai yang mendekati nol 
dimana jarak bertambah terhadap sebaran titik. 

 
Kelebihan dari metode intepolasi dapat dikontrol dengan membatasi titk-titik masukan yang  
digunakan dalam proses interpolasi. Kelemahan dari interpolasi IDW adalah tidak dapat mengestimasi 
dan dibawah nilai minum dari titik-titik sampel. Efek yang terjadi jika interpolasi IDW diaplikasikan 
pada elevasi permukaan adalah terjadinya perataan (flattening) puncak dan lembah, kecuali jika titik- 
titik tertinggi dan terendah merupakan bagian dari titik sampel. Karena nilai estimasi merupakan nilai 
rata-rata, hasil permukaan tidak akan tepat melewati titik-titik sampel. Kelemahan lain dari metode 
interpolasi ini adalah adanya efek bull-eye (Pasaribu, 2013). 

 
 

3. Metode Penelitian 
3.1 Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini sampel air tanah diperoleh dari air sumur gali yang ada di wilayah Kelurahan 
Cibabat Kecamatan Cimahi Utara dengan 3 kategori Upstream, Midstream, dan Downstream. Dengan 
pertimbangan kawasan penentuan titik sampel sebagai berikut : 
1. Kawasan pemukiman penduduk, yaitu daerah dengan ciri-ciri dihuni oleh penduduk yang padat, 

kondisi sanitasi yang tidak memadai, ditandai oleh lingkungan yang jorok, kurangnya pelayanan 
kota seperti air PDAM, sanitasi yang terstandar, dsb. 

2. Kawasan pemukiman penduduk menggunakan air sumur gali untuk diminum, memasak, 
mencuci, dan mandi. 

3. Kawasan dimana penduduknya menggunakan air sumur gali untuk diminum, memasak, mencuci, 
dan mandi. 

4. Kawasan pemukiman penduduk yang di sekitarnya terdapat pabrik industri atau rumah sakit. 
 

Parameter uji kualitas air tanah di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara didasarkan parameter 
kunci kualitas air minum yang berasal dari air tanah menurut peraturan Menteri Kesehatan No.416 
Tahun 1990. 



ISBN: 978‐602‐74127‐0‐5 

GD| 20 

 

 

 
 

 
Gambar 1. Titik Pengambilan Sampel 

3.2 Pengolahan Data 
Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan Interpolasi data dengan menggunakan metode Invers 
Distance Weight. Dimana dari data tersebut menghasilkan model coliform seperti Gambar 4.1 dan 
Gambar 4.2. Selanjutnya untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penyajian informasi maka 
dibuat Aplikasi Persebaran Coliform di mana metodologi ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

 
 

 
Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Aplikasi 

Data Pendukung:: 

Data Coliform 
1. Jalan 
2. Sungai 
3. Citra Satelit 
4. Tutupan 

Pengumpulan Data 

Interpolasi IDW 

Penyebaran dan Pemodelan 
Coliform Menggunakan 

Metode IDW 

Penyusunan Database 

Peta dan Aplikasi 
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4. Hasil dan Pembahasan 
Dari hasil yang di dapatkan berdasarkan pengukuran sampel yang dilakukan didapatkan bahwa 
Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara merupakan daerah dengan resiko sanitasi tinggi. Pada 
Tabel1 diketahui bahwa Sumber air minum warga kemungkinan telah dicemari oleh mikroorganisme 
pathogen, dimana pada setiap titik sampel mengandung coliform, sehingga bila mengacu pada baku 
mutu untuk air minum dapat disimpulkan air dari sumur tersebut tidak layak minum, dan harus 
dilakukan upaya desinfeksi. 

 
Ambang batas pH yang diperbolehkan berada pada kisaran 6.5-9.0. Dari data hasil penelitian bahwa 
pH air sumur pada ketiga titik sampel dibawah dari batas pH minimum 6.5 sehingga kualitas air 
tersebut rendah dibawah pH standar air bersih. 

 
Tabel1. Hasil Rekapitulasi Pengujian Kualitas Air 

 
No 

 
Parameter 

 
Unit Standa 

rd 

Upstream Midstream Downstream 
DAY 

1 
DAY 

2 
DAY 

1 
DAY 

2 
DAY 

1 
DAY 

2 
I PHYSICS         

 
1 

 
Conductivity 

μmhos/C 
m 

 
- 

615.0 
0 

638.0 
0 

432.0 
0 

424.0 
0 

617.0 
0 

634.0 
0 

2 Turbidity NTU 25 2.47 2.66 0.90 0.40 6.81 7.45 
3 TSS mg/L - 1.00 1.00 3.00 4.00 5.00 8.00 
4 Temperature oC ±3 oC 25.40 26.10 26.00 26.10 24.80 26.50 
5 Colour PtCo 50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00 

          
II CHEMICAL         

 
1 

Ammonia 
(NH3-N) 

 
mg/L 

 
- 

 
0.02 

 
0.15 

 
0.03 

 
0.21 

 
0.08 

 
0.72 

2 COD mg/L - 0.56 0.56 1.8 0.56 2.5 0.56 
3 pH mg/L 6.5-9.0 5.77 6.03 5.87 6.12 6.1 6.35 

 
4 

Nitrate (NO3- 
N) 

 
mg/L 

 
10 

 
0.51 

 
0.94 

 
0.1 

 
0.42 

 
1.96 

 
2.32 

5 Nitrite (NO2-N) mg/L 1 0.01 0.07 0.02 0.01 0.23 0.19 
 

6 Sulfate SO4
2-

 

 
mg/L 

 
400 

 
29.32 

 
32.85 

141.5 
9 

 
19.18 

 
16.02 

111.5 
4 

          
 

III 
MICROBIOL 

OGI 
        

 
1 

 
Coliform 

Quan/100 
mL 

 
50 

 
4 

 
- 

 
28 

 
120 

 
11 

 
12 

 

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis kualitas air sumur berguna untuk visualisasi dan analisis 
persebaran coliform. Dari analisis tersebut dapat digambarkan bahwa tingkat tertinggi bakteri coliform 
terdapat pada sumur Midstream dengan kedalaman sumur sebesar 30 meter berjenis sumur pompa. 
Didapatkan hasil bahwa banyak indikator yang mempengaruhi peningkatan coliform  walau  jarak 
sumur ke saluran pembuangan cukup jauh sebesar 12 meter salah satunya adalah daerah tersebut dekat 
dengan kawasan industri. 
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Gambar 3. Peta Model Coliform Hari 1 Gambar 4. Peta Model Coliform Hari 2 

Pembuatan Aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografis berguna untuk monitoring kualitas air bersih 
dimana dengan menggunakan aplikasi ini akan membantu pemerintah dan pihak yang terkait 
mendapatkan data terupdate secara mudah dan dapat memperlihatkan titik-titik lokasinya. Dan juga 
dapat mempermudah dalam pembaharuan data dan analisisnya. Sehingga dapat membantu pemerintah 
dan pihak yang terkait malalui sebuah sistem informasi geografis demi pengambilan  kebijakan. 
Berikut penyajian informasi dalam Aplikasi Persebaran Coliform yang ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Aplikasi Pencemaran Air Tanah 
 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Faktor-faktor yang menjadi parameter kunci dalam penelitian air tanah di kawasan padat permukiman 
adalah keberadaan bakteri indikator sanitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin 
berkembangnya permukiman yang kurang terencana, sistem pembuangan limbah rumah tangga yang 
tidak terkoordinasi dengan baik berakibat pada timbulnya pencemaran air, sehingga air sumur tidak 
memenuhi standar untuk dikonsumsi menjadi air minum. 
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Hasil interpolasi dari titik survei menunjukkan hasil bahwa model coliform di hari pertama (1) dimana 
kondisi wilayah tidak tercemar, sedangkan model coliform di hari kedua (2) menunjukan tingkat 
kualitas air tanah tercemar dikarenakan titik sampel pada sumur Midstream dari hasil survey 
menunjukkan nilai coliform sebesar 120 Quan/100 ml. 

 
Dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam analisis dan penyajian pencemaran coliform 
dapat dilakukan dengan mudah dan informatif sehingga membantu masyarakat dari segi informasi 
mengenai kualitas air di lingkungan mereka dan juga diharapkan dapat digunakan dalam segi 
pengambilan kebijakan oleh pemerintah terkait limbah dan sanitasi. 

 
5.2 Saran 
Data survey (sampel) di perbanyak yang mewakili suatu wilayah atau lebih agar mendapatkan hasil 
yang lebih akurat. Pada titik survey dilakukan pengambilan sampel yang time series (berkala). Hasil 
yang optimal untuk 1 titik sampel dilakukan pengambilan data selama 1 tahun. 
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Abstrak 
 

Spherical Photogrammetry (SP) adalah metode yang efisien dalam dokumentasi arsitektur, 
dokumentasi arsitektur ini dapat diperoleh dengan cepat, biaya survey yang rendah, dan memiliki 
akurasi data model 3D yang baik. Ada dua macam produk dari SP, yaitu citra panoramik dan model 
3D. Citra panoramik merupakan data pendukung utama dalam SP, dan digunakan sebagai data dasar 
dalam rekonstruksi model 3D. Citra panoramik merupakan citra dengan sudut pandang yang lebih 
luas, resolusi lebih tinggi, dan cepat, namun memiliki distorsi yang buruk. Distorsi memberikan efek 
yang buruk sekaligus menurunkan akurasi geometri pada proses rekonstruksi model 3D. Distorsi ini 
perlu dikoreksi, yaitu dengan melakukan kalibrasi kamera melalui kalibrasi laboratorium. Kalibrasi 
laboratorium merupakan suatu prosedur yang bertujuan untuk mengetahui parameter distorsi lensa, 
seperti radial dan tangensial, serta parameter dalam kamera, seperti jarak fokus dan titik prinsip 
foto. Semua parameter tersebut kemudian digunakan untuk mengkoreksi foto yang terdistorsi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kalibrasi laboratorium dapat mengkoreksi distorsi citra panoramik, 
mengoptimasi kualitas data citra panoramik, dan meningkatkan akurasi data dari hasil rekonstruksi 
model 3D. 

 
Kata-kata kunci  : Spherical, Photogrammetry, kalibrasi,   3D 

 
 

1. Pendahuluan 
Beberapa tahun ini, para peneliti terus mengembangkan metode Spherical photogrammetry (SP), dan 
SP menunjukkan metode yang efisien dalam menciptakan produk dokumentasi arsitektur (d’Annibale, 
et al., 2013; Alsadik, 2014), dokumentasi arsitektur ini dapat diperoleh dengan cepat, biaya survey 
yang rendah, dan memiliki ketelitian data model 3D yang baik (Fangi, 2015). SP sendiri adalah 
metode/teknik fotogrametri yang menggunakan citra panoramik sebagai informasi pendukung utama 
(Fangi, 2015). Citra panoramik merepresentasikan rekaman sebuah gambar beresolusi tinggi yang 
memiliki sudut pandang panorama mencapai 360o x 180o(d’Annibale, et al., 2013; Fangi, 2015). 

 
Salah satu kemanfaatan dari SP adalah untuk memperoleh akurasi data metrik yang tinggi  
(d’Annibale, et al., 2013; Fangi, 2015). Akurasi data metrik yang tinggi ini hanya bisa didapat jika 
kesalahan yang ada pada citra panoramik minimum. Citra panoramik memiliki banyak 
kesalahan/kekurangan, seperti efek pergeseran kamera, ghosting, blurring (Peleg, et al.,  2001;  
Sieberth, et al., 2014), pergeseran objek (Lowe, 2003; Brown & Lowe, 2007; Sangle, et al., 2011; 
Junhong, et al., 2014), perbedaan nilai kecerahan foto, dan terutama kesalahan distorsi foto (Shum & 
Szeliski, 2000; Brown & Lowe, 2007). Kesalahan distorsi secara prinsip menyebabkan penurunan 
kualitas akurasi data model 3D. Secara geometrik, akurasi ketelitian data model 3D tergantung pada 
citra panoramik. 

 
Citra panoramik dengan kualitas yang baik didefinisikan sebagai citra yang merepresentasikan ukuran 
metrik yang benar (tidak hanya tampak alami tanpa terlihatnya artefak) (Chung-Ching, et al., 2015). 
Artinya adalah bahwa untuk memperoleh akurasi ketelitian yang baik pada model 3D, kesalahan 
distorsi lensa pada citra panoramik perlu dikoreksi dengan benar, terutama pada citra panoramik 
dengan resolusi yang sangat tinggi sebelum diproses sedemikian rupa menjadi model 3D (Brown & 
Lowe, 2007). 
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Demikian, penelitian ini mencoba untuk melakukan koreksi kesalahan distorsi dengan melakukan 
kalibrasi kamera melalui kalibrasi laboratorium. Kalibrasi laboratorium dimaksudkan untuk 
mengoptimalkan pengkoreksian kesalahan yang ada pada citra panoramik (baik itu kesalahan distorsi 
radial maupun tangensial). Citra panoramik yang terkoreksi secara optimal akan menghasilkan  
kualitas data citra panoramik yang baik, dan model 3D yang coba direkonstruksi dapat diciptakan atau 
dihasilkan dengan peningkatkan efisiensi dan akurasi data yang lebih baik. 

 
 

2. Kalibrasi kamera 
Kalibrasi kamera adalah prosedur yang harus dilakukan pada SP untuk memenuhi persyaratan metrik 
pada pengukuran fotogrametri (Remondino & Fraser, 2006) dan untuk mengkoreksi kesalahan 
geometrik yang ada pada foto (Brown & Lowe, 2007). Kalibrasi kamera adalah suatu prosedur yang 
bertujuan untuk mengetahui parameter distorsi lensa (radial dan tangensial), serta parameter dalam 
kamera (jarak fokus dan titik prinsip foto) (Mikhail, et al., 2001; Tommaselli, et al., 2012). 

 
Pada penelitian ini, kalibrasi kamera dilakukan melalui kalibrasi laboratorium menggunakan papan 
kalibrasi catur (lihat Gambar 1) atau pola kisi kalibrasi. Penelitian ini menggunakan 12 foto papan 
kalibrasi catur. Pengambilan foto papan kalibrasi catur dilakukan pada saat sebelum dan setelah 
pengambilan data survey lapangan dilakukan (total foto sebanyak 24, 12 foto diambil sebelum survey 
dan 12 foto lainnya diambil setelah survey). Kalibrasi dengan metode seperti ini biasa disebut sebagai 
“on-the-job calibration”(Wahbeh, 2011), metode yang digunakan untuk menentukan parameter 
kalibrasi kamera in-situ pada saat yang bersamaan dengan kegiatan survey di lapangan. 

 

 
Gambar 1. Foto papan kalibrasi catur pada kalibrasi kamera 

 
Kalibrasi kamera (laboratorium) pada penelitian ini diproses menggunakan aplikasi yang terdapat  
pada MATLAB. Aplikasi ini digunakan untuk menentukan parameter kalibrasi yang dibutuhkan untuk 
mengkoreksi kesalahan  distorsi yang terdapat  pada  foto. Parameter  kalibrasi di antaranya     adalah: 

(parameter dalam kamera), (distorsi radial), dan (distorsi tangensial). 
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Gambar 2. (Kiri) Superimposition image antara foto 
terdistorsi dan foto terkoreksi. (Atas) Detail dari 
superimposition  image. 

 

Spherical Photogrammetry 
Prof. Eng. Gabriele Fangi telah mengembangkan SP di Polytechnic University of Marche (Wahbeh, 
2011). Dasar dari metode SP sebenarnya adalah Multi-Image Spherical Panoramas(Fangi, 2015) yang 
digunakan sebagai metode akuisisi data pemodelan 3D menggunakan citra panoramik. SP seringkali 
digunakan untuk keperluan survey arsitektur, hasilnya memuaskan, metode yang cepat,  sederhana,  
dan memerlukan biaya yang cukup rendah (d’Annibale, et al., 2013; Alsadik, 2014; Fangi, 2015). 
Manfaat dari SP antara lain adalah sebagai berikut (Wahbeh, 2011): 
(1) Perekaman data yang ideal dan menyeluruh pada semua arah pengambilan data. 
(2) Dapat dikombinasikan dengan data Theodolite. 
(3) Sudut pandang panorama mencapai 360° x 180°. 
(4) Resolusi spasial yang tinggi. 
(5) Biaya survey yang rendah. 

 
Feature matching 
Tahap pertama dalam penjahitan citra panoramik adalah dengan melakukan identifikasi titik-titik ikat 
(feature point extraction) pada setiap foto menggunakan Scale Invariant  Feature  Transformation  
(SIFT). SIFT adalah algoritma feature matching yang tidak terpengaruh (invariant) oleh perbedaan 
rotasi dan skala foto (Lowe, 2003; Brown & Lowe, 2007; Xiaohui, et al., 2013). Algoritma SIFT tidak 
hanya mencari korespondensi antar titik, namun juga menggunakan invariant local feature matching 
yang memungkinkan feature point terikat sedemikian rupa tanpa adanya masalah pada perbedaan 
orientasi yang sangat besar antar foto. David Lowe (2007) menciptakan algoritma SIFT, dan algoritma 
SIFT sampai dengan saat ini digunakan untuk penjahitan pasangan foto yang memiliki perbedaan 
rotasi, skala, dan perubahan pada titik pandang 3D. Metode SIFT merupakan metode yang sukses 
digunakan untuk proses penjahitan citra panoramik (Feng, et al., 2008; Sangle, et al., 2011). 

 
Image matching 
Dalam fotogrametri, point extraction pada foto memiliki prinsip  yang  sama  dengan  metode 
triangulasi. Tujuan utama dari metode triangulasi adalah mencari dan mendapatkan titik-titik ikat 
secara otomatis. Ada dua metode point extraction dalam fotogrametri, direct dan feature base 
matching.Direct based matching membandingkan setiap jendela piksel (dengan ukuran tertentu) antar 
foto. Direct based matching memakan banyak waktu saat porses data, kompleks, dan sensitif terhadap 
perubahan orientasi dan skala, namun metode ini dapat secara otomatis mencari korespondensi antar 
titik-titik ikat yang ada pada foto. Adapun pada sisi yang berlawanan, metode feature based matching 
tidak dapat melakukan hal yang sama dengan Direct based matching. Feature based (SIFT) adalah 
metode yang digunakan hanya untuk mengidentifikasi titik-titik ikat yang ada pada foto (Junhong,   et 
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al., 2014), namun tidak digunakan untuk mencari korespondensi antar titik-titik ikat. Demikian untuk 
mencari korespondensi antar titik-titik ikat, digunakan metode statistik yang disebut dengan RANSAC 
(Random Sample Consensus) (Brown & Lowe, 2007). 
Ide dari RANSAC adalah untuk menemukan korelasi yang sesuai (secara statistik) antar foto dengan 
memilih titik ikat tertentu (Lowe, 2003; Brown & Lowe, 2007; Junhong, et al., 2014). Dasar dari 
RANSAC adalah pendekatan sampel statistik yang mendeteksi inliers dan outliers. Jika titik ikat yang 
dibandingkan pada proses images matching menunjukkan nilai statistik yang tepat dan berada pada  
area persebaran data inliers, titik ikat lain yang merupakan outliers akan dihilangkan (Sangle, et al., 
2011). Inliers pada RANSAC memiliki arti bahwa titik ikat berada pada daerah pertampalan dan 
memiliki geometri yang konsisten, sedangkan outliers memiliki arti sebaliknya. 

 
Bundle adjustment 
Bundle adjustment adalah tahap terpenting dalam optimasi kualitas hasil penjahitan dan penyejajaran 
citra panoramik. Pada saat proses image matching, kesalahan terakumulasi sedemikian rupa, dan 
kesalahan ini perlu dikurangi menggunakan bundle adjustment. Bundle adjustment digunakan untuk 
mengestimasi parameter dalam kamera dan distorsi lensa kamera (Pérez, et al., 2011; Tommaselli, et 
al., 2012). Dengan diketahuinya parameter dalam kamera dan distorsi lensa, dapat dilakukan proses 
pembuatan citra panoramik dengan resolusi tinggi tanpa adanya artefak, serta terciptanya citra 
panoramik dengan unsur geometri yang baik (Brown & Lowe, 2007). 

 

Gambar 3. Contoh hasil proses image matching pada pasangan foto menggunakan SIFT dan  
RANSAC yang dibuat oleh David G. Lowe tahun 2004. Algoritma dijalankan pada perangkat lunak 

MATLAB. SIFT tetap dapat mengidentifikasi titik ikat meskipun terdapat perbedaan rotasi, skala, dan 
posisi titik pandang pengambilan gambar (viewpoint). 

 
 

Image blending dan rendering 
Image blending bertujuan untuk menghilangkan kecerahan yang berbeda pada foto-foto yang ada 
(Lowe, 2003). Perbedaan kecerahan pada foto-foto akan selalui ada pada saat pengambilan/perekaman 
data di lapangan, dan hal ini akan berpengaruh buruk pada hasil penjahitan dan penyejajaran, terutama 
pada unsur penampakan (visual) dari citra panoramik. Citra panoramik akan tampak tidak alami 
dengan ditandai adanya perbedaan kecerahan yang signifikan pada area terntentu. Kondisi perbedaan 
kecerahan secara konsep dapat diatasi dengan cara melakukan koreksi pada jumlah kesalahan 
perbedaan nilai normalisasi kecerahan yang ada pada piksel yang bertampalan (Brown & Lowe,  
2007). Kemudian setelah dilakukannya pembauran foto, tahap terakhir adalah dengan melakukan 
penggabungan foto (image rendering) menjadi citra panoramik yang utuh (lihat Gambar 4). 
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Gambar 4. Citra panoramik (sembilan buah) hasil image blending dan rendering menggunakan 
perangkat lunak Kolor Autopano. Citra panoramik ini diproses setelah foto-foto penyusunnya 

dikoreksi terlebih dahulu melalui kalibrasi laboratorium. 
 
 

3.    ReKonstruKSI Model 3D 
Dasar dari rekonstruksi model 3D adalah untuk memperoleh informasi 3D dari foto 2D. Rekonstruksi 
model 3D memiliki teknik akuisisi yang bermacam-macam dan memiliki prosedur yang cukup rumit 
untuk memdapatkan model suatu objek secara lengkap. Pada fotogrametri, ada dua teknik akuisisi 
model 3D, yaitu teknik untuk memperoleh kedalaman permukaan dalam ruang 3D, seperti shape from 
shading dan shape from focus, dan teknik untuk memperoleh informasi volume objek secara 
menyeluruh, seperti shape from stereo, shape from motion, shape from silhouttes, dan teknik akuisisi 
model 3D yang digunakan pada penelitian ini, yaitu spherical photogrammetry(Wahbeh,  2011). 

 
Network geometry design 
Memahami teknik rekonstruksi model 3D adalah hal yang penting, tapi ada suatu unsur yang dapat 
mempengaruhi kualitas hasil dari rekonstuksi model 3D, yaitu desain jaring geometri (Wolf, 1983; 
Atkinson, 1998; Saadat-Seresht, et al., 2012). Tujuan dari desain jaring geometri adalah untuk 
memenuhi persyaratan kualitas jaring akuisisi data pada biaya survey minimum (Olague, 2002). 

 
Fangi (2015) mengusulkan suatu prosedur orientasi, suatu prosedur yang juga digunakan untuk 
mengoptimasi desain jaring geometri yang disebut sebagai trinocular model. Sebetulnya ada prosedur 
lain yang disebut dengan binocular model. Suatu model ketika digunakannya dua buah  citra  
panoramik sebagai satu model yang memiliki tiga atau lebih titik ikat yang sama. Model dibentuk dari 
hasil penyejajaran menggunakan formula kesegarisan dan dihubungkan secara bersamaan dalam 
proses block adjustment. Adapun trinocular model adalah kombinasi dari tiga citra panoramik yang 
berbeda dan digunakan untuk membuat suatu model yang unik. Trinocular model adalah model yang 
lebih terbebas dari kesalahan (minimum error) dan memiliki efek deformasi yang tidak terlalu besar. 

 
Measurements and Reconstruction 
Image Based Modeling (IBM) atau biasa disebut dengan photometric modeling adalah suatu metode 
rekonstruksi model  3D  dari suatu  foto dan  kemudian memetakannya  pada  suatu permukaan model 
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(Alshawabkeh, 2006). Rekonstruksi ini dapat dimodelkan menggunakan suatu perangkat lunak model 
3D dengan mengidentifikasi beberapa titik dari dua, tiga, atau bahkan puluhan s.d. ribuan  foto. 
Korelasi yang terbentuk dari titik-titik tersebut secara statistik merupakan bentuk dari bagian pojok, 
pinggir, atau suatu sisi dari objek yang akan dimodelkan. Untuk merekonstruksi model 3D secara 
menyeluruh, ada beberapa metode yang harus dilakukan, yaitu rekonstruksi proyeksi, sparse depth 
estimation, dan  dense  depth estimation(Abdelhafiz, 2009). 

 
Structure from motion (SFM) 
Structure from motion (SFM) adalah proses penghitungan orientasi kamera dan posisi 3D secara 
otomatis dengan menganalisis sekumpulan foto (Alsadik, 2014). Metode SFM merupakan proses 
untuk mencari korespondensi titik pada foto stereo menggunakan SIFT feature point extraction. 
Penelitian ini menggunakan citra panoramik sebagai data utama, data utama yang memiliki orientasi 
luar kamera yang variatif, seperti perbedaan skala dan informasi proyeksi. Kemudian dilakukan 
estimasi matriks fundamental dari setiap pasangan foto stereo menggunakan informasi inliers dan 
outliers dari metode RANSAC (Random Sample Consensus) (Alsadik, 2014). Kemudian, perangkat 
lunak menghitung matriks orientasi (proyeksi) untuk setiap foto-foto yang digunakan dan 
mengoptimasi foto-foto tersebut bersamaan dengan dilakukannya proses bundle adjustment. 

 
Meshing and texturing 
Ada beberapa metode meshing model 3D. Klasifikasi dari meshing di antaranya adalah metode 
Volumetric Representation (voxels), Surface Representation (polygonal mesh), dan Point Patching 
Techniques(Alsadik, 2014). Metode Volumetric Representation biasanya digunakan untuk visualisasi 
sains, grafik komputer, dan computer vision. Kekurangan dari teknik ini adalah banyaknya jumlah 
memori yang diperlukan untuk proses data, namun metode ini dapat merepresentasikan bentuk model 
yang kompleks dengan baik. Metode Surface Representation adalah metode yang fleksibel dalam 
pembuatan dan pengukuran model 3D secara akurat, metode yang dapat menghasilkan deskripsi 
permukaan model yang optimal. Adapun pengertian dari texturing adalah proses saat perangkat lunak 
memetakan warna foto pada permukaan model 3D. Warna foto memiliki nilai RGB, dan nilai tersebut 
berkorespondensi dengan koordinat foto pada setiap titik (vertex) permukaan model 3D (triangle). 

 
 

4. Hasil dan Pembahasan 
Penelitian ini mencoba terlebih dahulu dua buah skenario SP untuk mengevaluasi kualitas data pada 
penjahitan citra panoramik (lihat Tabel 1). Skenario pertama merupakan proyek penjahitan citra 
panoramik menggunakan foto tanpa koreksi kesalahan distorsi melalui kalibrasi laboratorium, 
sedangkan skenario kedua merupakan proyek penjahitan citra panoramik menggunakan foto yang 
sudah terkoreksi melalui kalibrasi laboratorium. Parameter kalibrasi kamera yang digunakan pada 
pengkoreksian kesalahan distorsi  foto (sebelum  dilakukan penjahitan citra  panoramik) adalah 
(distorsi radial), dan (distorsi tangensial). Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa   proyek yang 
kedua menghasilkan kualitas data atau Standar Deviasi (SD) rata-rata yang lebih baik dibandingkan 
dengan skenario pertama. Skenario kedua menghasilkan SD sebesar 2.29 piksel, dan skenario pertama 
menghasilkan SD sebesar 2.33 piksel. 

 
Tabel 1. Nilai Standar Deviasi (SD) pada skenario peneitian penjahitan citra panoramik (CP) 

Skenario 
Standar Deviasi (SD) penjahitan citra panoramik (CP) – (piksel) Mean 

(piksel) CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 
No 1 2.19 2.35 2.21 2.37 2.31 2.41 2.49 2.33 2.31 2.33 
No 2 2.16 2.3 2.28 2.4 2.34 2.33 2.26 2.16 2.35 2.29 
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Gambar 5. Hasil texturing model 3D menggunakan perangkat lunak Agisoft Photoscan dan ilustrasi 

scale bar uji akurasi rekonstruksi model 3D 
 

Penelitian ini kemudian mencoba mengevaluasi akurasi data model 3D dengan melakukan dua buah 
skenario (lihat Tabel 2). Skenario yang pertama adalah rekonstruksi 3D model menggunakan citra 
panoramik yang belum terkoreksi (skenario pertama penjahitan citra panoramik), sedangkan skenario 
yang kedua merupakan rekonstruksi 3D model menggunakan citra panoramik yang sudah terkoreksi 
(skenario kedua penjahitan citra panoramik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek yang kedua 
menghasilkan akurasi data yang lebih baik dibandingkan dengan skenario pertama. Skenario kedua 
menghasilkan error sebesar 0.99 cm, dan skenario pertama menghasilkan error sebesar 1.30 cm. 

 
Nilai error menunjukkan bahwa kalibrasi kamera melalui kalibrasi laboratorium cukup berpengaruh 
pada optimasi akurasi data model 3D (terutama pada unsur geometrik). Mengingat algoritma 
penjahitan citra panoramik hanya mengkoreksi distosi radial dengan besaran tertentu  (pada  saat 
bundle adjustment) (Brown & Lowe, 2007), terbukti bahwa melalui kalibrasi laboratorium, akurasi  
data rekonstruksi model 3D dapat ditingkatkan. 

 
Tabel 2. Nilai error pada skenario peneitian rekonstruksi model 3D 

 
Scale bar 

 
Jarak (m) 

Error (m) 
Skenario model 3D 1 Skenario model 3D 2 

a 0.815 0.00115 0.00156 
b 0.528 -0.02328 -0.01767 
c 0.528 -0.01793 -0.00965 
d 0.816 0.00364 0.00231 
e 0.637 -0.00073 0.00861 
f 0.543 -0.00287 0.00602 
g 0.285 -0.00187 0.00164 
h 1.196 -0.00334 0.01224 
i 0.829 0.00052 0.00147 
j 0.526 -0.02029 -0.01205 
k 0.528 -0.02674 -0.01891 
l 0.828 0.00278 0.00196 

 
Total error 0.0130 0.0099 
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5. Kesimpulan 
Pada penelitian ini, cara untuk optimasi kualitas data pada SP telah diusulkan dan dijelaskan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kalibrasi laboratorium yang dilakukan sebelum dan sesudah survey 
pengambilan data lapangan (“on-the-job calibration”) dapat meningkatkan akurasi data model 3D. 
Akhirnya, penelitian yang diusulkan dapat menjadi terobosan dalam optimasi rekonstruksi model 3D 
dan pertumbuhan teknologi dokumentasi arsitektur ke arah yang lebih baik dan data yang lebih akurat. 
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Abstrak 
 

Perubahan tutupan lahan di perkotaan dan kawasan hutan mencapai sekitar 47.600 ha/tahun. 
Informasi tutupan lahan dan perubahan tutupan lahan secara berkelanjutan sangat membantu dalam 
penyusunan tata ruang, pengendalian tata ruang dan indikasi kesesuaian/ketidaksesuaian tata ruang. 
Selain itu berguna juga dalam pengendalian lingkungan, fungsi hidrologi, perubahan iklim, 
ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji desain 
sistem monitoring tutupan lahan. Studi ini merupakan kajian awal dengan mengambil studi kasus 
untuk diimplementasikan pada tingkat universitas. Hal yang dikaji meliputi kebutuhan pengguna, data 
yang dibutuhkan dan digunakan, serta desain sistem. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi 
mengenai kebutuhan pengguna akan informasi tutupan lahan sudah tergambarkan pada kebijakan   
dan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga di Indonesia. Peraturan 
perundangan tersebut meliputi sumber data, proses pengolahan, penyebaran, kelembagaan dan 
kebutuhan informasi tutupan lahan. Salah satu sumber data yang mudah didapat  dan digunakan 
untuk monitoring tutupan lahan skala menengah adalah citra satelit LANDSAT yang saat ini sudah 
lebih dari empat juta scene image arsip tersimpan di USGS Earth Resources Observation and Science 
(EROS) Center South Dakota dan bebas untuk didownload. Hasil penelitian ini juga mengilustrasikan 
desain sistem visualisasi monitoring tutupan lahan berbasis internet. 

 
Kata-kata kunci : Sistem Pemantauan Tutupan Lahan, Penginderaan Jauh, Web service. 

 
 

1. Pendahuluan 
Tutupan lahan adalah keadaan biophysical di permukaan tanah, dengan kata lain tutupan lahan adalah 
uraian keadaan secara fisik dari permukaan lahan, seperti hutan, sawah, dan pemukiman [1]. Tutupan 
lahan merupakan refleksi dari struktur perekonomian dan masyarakat. Tutupan lahan bersifat dinamis 
dikarenakan struktur perekonomian dan masyarakat bersifat dinamis sejalan dengan pertumbuhan 
penduduk dan dinamika pembangunan.Dalam jangka panjang selama 300 tahun terakhir perubahan 
tutupan lahan terus meningkat yang menyebabkan permasalahan lingkungan seperti penurunan 
kualitas tanah, penurunan kualitas air, pengasaman, perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, efek 
rumah kaca dan hilangnyabiodiversity[2]. Di Indonesia sendiri, alih fungsi lahan di perkotaan dan alih 
fungsi lahan hutan yang sangat cepat sekitar 47.600 ha/tahun [3]. Informasi tutupan lahan dan 
perubahan tutupan lahan yang berkesinambungan sangat membantu dalam penyusunan tata ruang 
daerah, pengendalian tata ruang dan indiskasi kesesuaian/ketidaksesuaian tata ruang pada tingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu berguna juga dalam pengendalian lingkungan, 
perubahan iklim, pemanfaatan lahan, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.Mengingat 
pentingnya informasi tutupan lahan, beberapa lembaga internasional membuat pemetaan tutupan lahan 
secara global seperti yang dilakukan oleh FAO, NASA, USGS, UNEP-WCMC dan University of 
Kassel[4]. Penelitian mengenai pemetaan tutupan lahan secara global dilakukan oleh beberapa peneliti 
diantaranya adalah[5,6,7,8,9,10,11]. 

 
Di Indonesia, pembangunan dan penyebaran informasi tutupan lahan telah diamanatkan dalam UU  
No. 4/2011, Undang-undang ini dibentuk untuk menjamin ketersediaan dan akses  informasi  
geospasial  dan  mendorong  penggunaan  informasi  geospasial  dalam  kegiatan  pemerintahan    dan 
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kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam pelaksanaanya perguruan tinggi merupakan salah satu mitra 
dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) yang mendukung implementasi 
UU No. 4/2011. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mengkaji desain sistem monitoring 
tutupan lahan. Studi ini merupakan kajian awal dengan mengambil studi kasus untuk 
diimplementasikan pada tingkat universitas dan rencana lebih lanjut akan dikembangkan mejadi 
rencana induk pembangunan sistem monitoring tutupan lahan di Indonesia. 

 
 

2. Metodologi 
Metodologi penelitian difokuskan pada studi kepustakaan guna mengumpulkan informasi 
mengenai:kebutuhan pengguna, kebutuhan dan ketersediaan data serta desain pembangunan sistem. 

 
2.1 Kebutuhan pengguna 
Analisis kebutuhan pengguna menitikberatkan pada studi ruang lingkup dan definisi  dari  
permasalahan yang dihadapi. Kebutuhan pengguna, ditekankan pada identifikasi, kategorisasi masalah 
yang dihadapi dan serta identifikasi faktor-faktor pendukung dan pembatas seperti kebijakan dan 
peraturan pemerintah. 

 
2.2 Kebutuhan dan ketersediaan data 
Analisis kebutuhan dan ketersediaan data menitikberatkan pada kebutuhan informasi tutupan lahan 
pada tingkat kabupaten/ kota dan provinsi serta ketersediaan data yang ada. Kebutuhan informasi 
mengacu pada kebijakan dan peraturan yang ada sedangkan ketersediaan data mengacu pada data 
penginderaan jauh komersil dan non komersil yang dapat di akses. 

 
2.3 Desain pembangunan sistem 
Pada tahap ini dianalisis mengenai pembangunan sistem, sehingga nanti dapat diperoleh sistem yang 
handal. Tahapan pembangunan sistem berupa tahap konseptual/logis dan fisik. Tahap konseptual dan 
logismerupakan tahapan penyusunan rancangan pengembangan sistem yang terdiri dari desain logis 
data, dan desain logis proses.Sedangkan desain fisik merupakan implementasi dari model yang telah 
disusun. Pada proses desain fisik juga ditentukan jenis spesifikasi perangkat keras dan lunak yang  
akan digunakan. 

 
 

3. Hasil dan pembahasan 
3.1 Kebutuhan pengguna 
Informasi tutupan lahan dapat digunakan sebagai proses perencanaan tata ruang, pengendalian tata 
ruang ataupun sebagai indikasi ketidaksesuaian tata ruang. Menurut Bagja [12] proses tersebut 
menghasilkan keputusan yang bersifat strategis berupa keputusan tingkat atas yang berkaitan dengan 
perumusan pedoman umum, keputusan taktis berupa keputusan yang melibatkan identifikasi dan 
analisismaupunkeputusan operasional berupa keputusan yang bersifat rinci dan teknis. 

 
Ada berberapa kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan lembagatersebut yang berhubungan dengan 
informasi tutupan lahan. Pada dasarnya peraturan tersebut berupa kebutuhan akan data, kelembagaan 
dan operasional, diantaranya: 

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Nasional. 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang. 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta 

Rencana Tata Ruang. 
 

Bila melihat UU No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang,penataan ruang didefinisikan sebagai 
suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
Penataan ruang diklasifikasikan  berdasarkan  sistem,  fungsi  utama  kawasan,  wilayah administratif, 
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kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan dimana Rencana Tata Ruang Wilayah itu salah satu nya 
memuat pola kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya dan untuk memenuhi itu 
semua di perlukan informasi tutupan lahan. Mengenai ketelitian peta rencana tata ruang sendiri diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 sedangkan kelembagaan diatur 
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 dan dikuatkan dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010. 

 
Informasi tutupan lahan diperlukan juga dalam perencanaan kehutanan dan lingkungan, seperti 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Kegiatan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan menteri negara 
Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 

 
Mengingat informasi penutupan lahan dibutuhkan oleh berbagai tingkat lembaga, maka dari itu 
pembuatan dan penyebarannya dikoordinasi oleh suatu badan yang bernama Badan Informasi 
Geospasial (BIG) yang dulu bernama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 
(Bakosurtanal). Pembuatan dan penyebaran informasi data spasial yang salah satunya adalah tutupan 
lahan tertuang dalam peraturan sebagai berikut: 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial 
Nasional. 

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011tentang Informasi Geospasial. 
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi 

Geospasial. 
4. Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi 

Geospasial Nasional. 
 

Pembuatan informasi tutupan lahan, salah satunya hasil pengolahan dan interpresi dari data citra 
berasal dari penginderaan jauh. Dalam hal penginderaan jauh, ada beberapa peraturan mulai dari 
penyediaan data, pengolahan, penyebaran dan kelembagaan nya, seperti peraturan sebagai berikut: 

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, 
Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Citra Satelit Penginderaan Jauh 
Resolusi Tinggi. 

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kentariksaan. 
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang  Lembaga  

Penerbangan dan Antariksa Nasional. 
 

Mengingat informasi tutupan lahan dibutuhkan oleh berbagai tingkat lembaga, dibuatlah Standar 
Nasional Indonesia (SNI) tentang tutupan lahan, yaitu SNI 765-2010 tentang klasifikasi tutupan lahan 
dan RSNI-1 tentang kelas penutupan lahan dalam penafsiran citra optis resolusi sedang. SNI mengenai 
klasifikasi tutupan lahan dibuat hasil rapat konsensus yang dihadiri oleh wakil dari pemerintah, 
produsen, konsumen, pakar, akademisi dan instansi teknis terkait. Oleh karena itu kebutuhan  
informasi tutupan lahan mengacu pada SNI tersebut, sedangkan proses perolehan data, pengolahan, 
kontrol kualitas mengacu pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospatial (BIG). 

 
3.2 Kebutuhan dan ketersediaan data 
SNI 7645:2010 tentang klasifikasi penutup lahan, berisi kumpulan klasifikasi dan deskripsi penutup 
lahan di Indonesia pada peta tematik penutup lahan skala 1:1.000.000, 1:250.000 dan 1:50.000 atau 
1:25.000. Penetapan klasifikasi penutup lahan dalam standar ini dimaksudkan untuk mengakomodasi 
keberagaman kelas penutup lahan yang pendetailan kelasnya bervariasi antar stakeholders. Mengingat 
sudah disebutkan bahwa klasifikasi tutupan lahan yang sudah terbentuk pada skala 1:1.000.000, 
1:250.000 dan 1:50.000 atau 1:25.000, dan kita telah singgung sebelumnya bahwa salah satu teknik 
untuk membuat peta tutupan lahan itu salah satunya berdasarkan citra satelit, maka dari itu dalam  hal 
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ini, dibutuhan data citra satelit untuk membuat skala 1:1.000.000, 1:250.000, dan 1:50.000 atau 
1:25.0000. Saat ini secara komersil banyak terdapat citra satelit mulai resolusi tinggi, sedang atau 
menengah hingga global. Hingga saat ini citra satelit resolusi tinggi masih komersil dengan harga  
yang tinggi, namun dewasa ini ada citra satelit resolusi menengah yang dapat diperoleh secara bebas 
yaituLand satellite (LANDSAT). 
LANDSAT merupakan satellite penginderaan jauh Amerika yang telah beroperasi dari tahun 1972, 
hingga kini sudah banyak arsip hasil perekaman citra satelit nya yang dapat di gunakan secara bebas. 
LANDSAT termasuk satelit yang mempunyai resolusi menengah yang bertujuan untuk observasi 
permukaan bumi yang sangat bermanfaat dalam hal monitoring, evalusi dan trend perubahan tutupan 
lahan. Hingga saat ini telah banyak di aplikasikan untuk lahan pertanian, kehutanan, perkotaan, pesisir 
bahkan di daerah kutub [13]. 

 
Tabel 1. Karakteristik satelit LANDSAT menurut [14]. 

 

Hingga kini sudah hingga LANDSAT 8 yang sukses diluncurkan tepatnya pada tanggal 11 February 
2013 di Vadenburg Air Force Base, California. LANDSAT 8 dibangun atas kerjasama National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) dan Department  of  the  interior  United  State 
Geological Survey (USGS). Tujuan utama LANDSAT 8 adalah melanjutkan misi satellite LANDSAT 
sebelumnya untuk mengumpulkan data observasi lahan, memahami lahan secara global dan respon  
nya terhdap lingkungan dan manusia dalam kaitannya dengan prediksi iklim cuaca dan kebencanaan 
[14]. 
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LANDSAT 8 membawa dua sensor yaitu Operational Land Imager (OLI)  dan  Thermal  Infrared  
Sensor (TIRS), karakteristik LANDSAT 8 dan kedua sensor tersebut dapat dilihat dalam table 
1.Hingga kini sudah lebih dari empat juta scene image dari satelit LANDSAT yang tersimpan di  
USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, South Dakota dan itu semua bebas 
untuk di download menggunakan fasilitas internet [14]. 

 
 

3.3 Desain sistem 
3.3.1 Desain konseptual/logis 
Desain konseptual/logis merupakan tahapan penyusunan rancangan pengembangan sistem yang terdiri 
dari desain logis data dan desain proses. Desain logis data menghasilkan sebuah desain basisdata yang 
menggambarkan entitas, atribut dan relasi antar entitas (Gambar 1). Desain basisdata dikaji berulang- 
ulang dengan menggunakan teknik analisis seperti kaidah normalisasi dan refinment basisdata. 

 
Gambar 1. Desain konseptual dari basisdata penutupan lahan. 

 
Desain logis proses menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem serta prosesyang terjadi 
dalam sistem. Salah satu metode penggambaran desain proses adalah dengan menggunakan diagram 
alir. Diagram alir ini dapat menggambarkanproses interkasi antara pengguna dengan sistem, 
sebagaimana disajikan pada Gambar 2. Diagram interaksi pengguna dengan sistem pada level 
0,mencerminkan proses-proses apa saja yang terjadi, dan ini sangat erat kaitannya dengandesain logis 
data dan juga desain logis antar muka. 

 
3.3.2 Desain Fisik 
Pada proses desain fisik ditentukan jenis spesifikasi perangkat keras dan lunak yang akan digunakan 
meliputi, platform, jenis DBMS dan jenis sistem aplikasi yang dibangun. Untuk desain fisik, saat ini 
dapat mengadopsi Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) yang di kembangkan oleh LAPAN, 
namun nanti dalam implementasi sistem difokuskan untuk menjawab kebutuhan pengguna dan desain 
konseptual/logikal yang dibuat. Menurut [15] SPBN LAPAN, difokuskan dan berbasis pada teknologi 
dan paket perangkat lunak sumber terbuka yang dirilis dibawah lisensi seperti General Public Licence 
(GPL), diadopsi oleh komunitas online yang aktif, mendukung format standar dan cukup stabil dan 
handal. 
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Gambar 2. Diagram alir proses interaksi antara pengguna pada level 0. 

 
Arsitektur desain fisik yang akan di kembangkan (Gambar  3)  mengikuti  konseptual  3-Tiers 
rchitecture dan compatible dengan usulan GeoFOSS SDI [15]. Pada lapisan bawah disusun,  
disesuaikan dan di integrasikan tempat penyimpanan data. Lapisan tengah disusun, disesuaikan dan 
diintegrasikan semua layanan yang membantu aksesibilitas ke repositori data/informasi. Pada lapisan 
atas (client) berada pengguna dan aplikasi. Akses ke konten informasi dimungkinkan baik melalui 
desktop maupun web client. Desktop client dapat berupa paket perangkat lunak dengan kemampuan 
geovisualisasi dan fungsi Desktop GIS, seperti paket perangkat lunak GIS (ArcGIS dan Quantum GIS) 
atau Map Viewer (Google Earth). 

 

 
 

Gambar 3. Arsitektur sistem, modifikasi dari SPBN 
 
 

4. Kesimpulan 
Kebutuhan pengguna, penyediaan sumber data, penyebaran informasi dan kelembagaan akan  
informasi   tutupan   lahan   telah   diatur   dalam   undang-undang   dan   peraturan   yang diantaranya 
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dikeluarkan oleh LAPAN, BIG, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Selain itu klasifikasi dan deskripsi penutup lahan di Indonesia pada peta 
tematik penutup lahan  skala 1:1.000.000, 1:250.000 dan  1:50.000 atau  1:25.000 telah  diatur   dalam 
SNI 7645:2010. 

 
Salah satu sumber data yang mudah didapat dan digunakan untuk monitoring tutupan lahan skala 
menengah adalah citra satelit LANDSAT yang saat ini sudah lebih dari empat juta scene image arsip 
tersimpan di USGS Earth Resources Observation and Science (EROS)  Center  South  Dakota  dan 
bebas untuk didownload dengan fasilitas internet. 

 
Desain sistem yang terdiri dari desain konseptual/logik berupa desain basisdata yang menggambarkan 
entitas, atribut dan relasi antar entitas dan desain proses interaksi antara pengguna dan sistem serta 
prosesyang terjadi dalam sistem serta desain fisik berupaspesifikasi perangkat keras dan lunak yang 
akan digunakan meliputi, platform, jenis DBMS dan jenis sistem aplikasinya telah siap untuk di 
bangun dan diimplementasikan. 

 
 

Ucapan terimakasih 
Makalah ini merupakan bagian dari kegiatan Penelitian Unggulan Strategis (PUSI)ITENASmengenai 
rencana induk Indonesian land and ocean observation systems berbasis satelit  yang  didanai  oleh  
LPPM ITENAS. 
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