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Bab I.  

SURVEI, PEMETAAN DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 

A. Pendahuluan 

 

Seringkali para peneliti dan atau para surveyor dalam melaksanakan pekerjaannya 

dihadapkan pada pertanyaan sederhana, seperti; di mana lokasi/letak sesuatu objek yang 

diamati atau ditelitinya, atau berapa luas obyek yang akan disurvei, atau bagaimana bisa 

mencapai objek tersebut. Sebagai peneliti dan atau surveyor sudah pasti telah memahami 

bagaimana cara awal dan cara mudah mendapatkan jawabannya, yaitu ada pada Peta.  Dalam 

setiap kegiatan pengumpulan data lapangan, peta selalu digunakan sebagai bahan yang 

penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan kegiatan. 

Demikian pentingnya fungsi dan manfaat  peta dalam  pencapaian keberhasilan pelaksanaan 

pengumpulan data lapangan, maka pengetahuan dan pemahaman tentang pemetaan dan 

aplikasi sistim informasi geografi  menjadi mutlak diperlukan bagi seorang surveyor dan atau 

peneliti. 

 

Kita umumnya mengenal peta sebagai gambar rupa muka bumi pada suatu lembar kertas 

dengan ukuran yang lebih kecil. Peta tersebut memberikan informasi-informasi mengenai 

permukaan bumi yang meliputi unsur-unsur alamiah dan unsur-unsur buatan manusia. Dalam 

perkembangannya sejalan dengan kemajuan teknologi yang berbasiskan komputer, peta telah 

berkembang tidak saja sebagai gambar pada lembar kertas, tetapi juga penyimpanan, 

pengolahan, analisa dan penyajiannya dalam bentuk digital terpadu antara gambar, citra dan 

teks. 

 

Gambaran rupa bumi yang ada dalam peta merupakan hasil-hasil pengukuran dan 

pengskalaan pada dan di antara titik-titik di permukaan melalui pengukuran besaran-besaran 

seperti arah, sudut, jarak dan ketinggian. Besaran-besaran tersebut diperoleh melalui cara : 

 Teristris, yaitu pengukuran langsung di lapangan 

 Ekstrateristris, yaitu hasil pengukuran langsung melalui media foto/citra satelite, seperti 

cara fotogrametris, dan penginderaan jauh. 

Data hasil pengukuran diolah, dihitung dan direduksi ke bidang datum sebelum 

diproyeksikan ke dalam bentuk bidang datar menjadi peta.  Pengukuran untuk pembuatan 
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peta disebut pengukuran topografi, atau pengukuran situasi, atau pengukuran detail, 

dilakukan untuk mendapat menggambarkan unsur-unsur : 

 Alam 

 Buatan manusia, dan 

 Bentuk-bentuk permukaan tanah dengan sistem dan cara tertentu. 

 

Persoalan ditemui ketika akan menggambarkan garis yang nampaknya lurus di permukaan 

bumi ke bidang datar peta, karena sama-sama diketahui, bahwa permukaan bumi tidaklah 

datar, namun menyerupai ellips tiga dimensi atau ellipsoid.  Bila cakupan daerah pengukuran  

dan penggambaran tidak terlalu luas, seperti halnya dalam ilmu ukur tanah (plane surveying) 

yang muka lengkungan buminya dapat dianggap datar, maka tidak ditemui perbedaan yang 

berarti antara unsur muka bumi dan gambaran peta.  Pembuatan peta didasarkan atas berbagai 

logika dan model matematis yang sebaiknya diketahui oleh seorang surveyor, peneliti dan 

pengguna peta lainnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peta tidaklah sekedar gambar yang secara 

otomatis dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, namun perlu pengetahuan dan 

pemahaman yang baik untuk dapat mencari dan memahami informasi-informasi yang dapat 

diberikan oleh peta.  

 

Dalam bab berikut ini akan disampaikan beberapa konsep sederhana yang berkaitan dengan 

survei, peta, pemetaan dan aplikasi sistem informasi geografis, diharapkan dapat dipahami 

dan selanjutnya diaplikasikan dalam kegiatan survei maupun penelitian di lapangan. 

 

B. Eksplorasi, Survei, Inventarisasi, dan Pemantauan Potensi 

Pada pembahasan berikut ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi, survei, 

inventarisasi, pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) atas sumber daya alam 

(baik biologi maupun fisik) dan sosial ekonomi budaya masyarakat yang ada di dalam dan di 

sekitar kawasan konservasi.  

 

Eksplorasi merupakan kegiatan penjelajahan pada setiap bagian dari kawasan (kawasan 

konservasi) untuk memperoleh pengetahuan tentang status dan keadaan dari fisik lapangan, 

jenis flora dan fauna, tipe komunitas atau ekosistem, kondisi sosial ekonomi budaya 

masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, disertai dengan identifikasi dan 
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koleksi atas specimen unsur-unsur penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem. 

Kegiatan eksplorasi pada seluruh kawasan konservasi sebaiknya dilakukan setiap lima tahun 

sekali. 

Survei lapangan pada kawasan konservasi merupakan kegiatan untuk pengumpulan data dan 

informasi spesifik dari komponen-komponen penyusun sumber daya alam hayati dan 

ekosistem, yang mencakup pengukuran atas jenis, populasi, penyebaran, sex-ratio, 

kerapatan/kelimpahan, status kelangkaan, permasalahan dan sebagainya dari potensi dan 

kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem, termasuk sosial ekonomi budaya 

masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.  Kegiatan survei lapangan pada 

seluruh kawasan sebaiknya diselesaikan bertahap maksimal dalam tiga tahun dengan selang 

waktu tiga tahun sekali. 

 

Inventarisasi potensi merupakan  kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan 

informasi mengenai potensi dan kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem beserta 

lingkungannya secara lengkap dan detail. Inventarisasi potensi umumnya dilakukan setelah 

melalui tahapan kegiatan eksplorasi dan survei lapangan. 

 

Pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) potensi merupakan kegiatan untuk 

mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan atas potensi dan 

kekayaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berserta lingkungannya, yang lebih 

menekankan pada aspek perkembangan dan perubahan yang terjadi. Kegiatan ini umumnya 

dilakukan setelah ketersediaan data dan informasi dasar (base line data) telah terbangun dan 

tersedia. Di lapangan untuk membantu kepentingan pemantauan dan penilaian tersebut 

dipergunakan plot-plot permanen sebagai sample pengambilan contoh atas perubahan dan 

perkembangan yang terjadi, termasuk kemungkinan penggunaan species indikator dan 

sejenisnya. 

 

Praktek kegiatan eksplorasi, survei, inventarisasi, monitoring dan evaluasi/penilaian 

mencakup pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan penggunaan berbagai 

metoda dan teknik dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi, survei, inventarisasi, monitoring 

dan evaluasi/penilaian atas sumber daya alam dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat 

yang ada di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Penggunaan metoda dan teknik 

pelaksanaan kegiatan eksplorasi, survei, inventarisasi, monitoring dan evaluasi/penilaian 

tersebut di dalam pengelolaan kawasan konservasi umumnya sangat bervariasi tergantung 
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kepada kehidupan jenis flora, fauna, baik yang hidup di dalam perairan, lantai hutan, tajuk 

hutan maupun puncak pohon. Oleh karena variasi persyaratan dan teknik eksplorasi, survei, 

inventarisasi, monitoring dan evaluasi/penilaian tersebut sangat beragam dan banyak, maka 

diharapkan seorang diploma/sarjana/ilmuwan lapangan (biologi, atau konservasi, atau social) 

yang bekerja di kawasan konservasi minimum memahami satu sampai tiga keahlian di bidang 

pembuatan disain ilmiah skema pelaksanaan kegiatan eksplorasi, survei, inventarisasi, 

monitoring dan evaluasi/penilaian atas aspek biologi konservasi, valuasi sumber daya alam, 

dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. Kemampuan penguasaan atas metoda dan 

teknis pelaksanaan kegiatan eksplorasi, survei, inventarisasi, dan monitoring 

evaluasi/penilaian tersebut penting untuk menjadi perhatian, karena banyak data dan 

informasi sumber daya alam hayati dan ekosistem telah lama tidak diperbarui kembali, dan 

kalau tersedia data dan informasinyapun kurang akurat akibat kurang diperhatikan metoda 

dan teknik pengumpulan data di tingkat lapangan. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi, survei, inventarisasi, dan monitoring 

evaluasi/penilaian tersebut ada beberapa kaitan aspek kepentingan yang dapat diidentifikasi 

untuk membantu pengembangan pengelolaan kawasan konservasi, antara lain berhubungan 

dengan : 

    1) Aspek potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem: 

 Memiliki ekosistem global yang terancam rusak/punah 

 Memiliki species global, regional dan lokal yang jarang, terancam punah atau punah 

 Memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi 

 Memiliki jumlah species endemik yang tinggi 

 Merupakan suatu fungsi ekosistem/lansekap yang kritis 

 Cukup luas untuk mampu mendukung minimum viabilitas populasi dari species 

payung atau species kunci atau relatif cukup luas untuk suatu wilayah 

 Merupakan ekosistem yang utuh dan dapat dijadikan percontohan 

 Memberikan sumbangan yang berarti terhadap keperwakilan suatu sistem konservasi 

kawasan 

 Merupakan habitat terpenting dan berkualitas untuk kehidupan species kunci 

  2) Aspek sosial ekonomi dan kondisi masyarakat sekitarnya: 

 Menyajikan kesempatan ekonomi bagi kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar 

kawasan konservasi 
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 Memiliki kesempatan sebagai percontohan pembangunan berkelanjutan dan konsisten 

dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi  

 Memiliki potensi untuk mendukung pemanfaatan secara subsisten atau tradisional 

bagi masyarakat setempat 

 Memiliki nilai-nilai kepercayaan/agama dan spiritual 

 Memiliki keajaiban alam dan pemandangan/keindahan alam (seperti air terjun, 

sumber air panas, panorama alam, struktur geologi, dll.) 

 Memiliki species tumbuhan dan hewan bernilai ekonomi tinggi (seperti bernilai bahan 

obat,  bahan kimia, bahan makanan, keindahan, dll.) 

 Memiliki nilai ilmu pengetahuan, penelitian dan pendidikan yang tinggi 

 Memiliki nilai-nilai rekreasi yang menarik 

 Memiliki fungsi ekosistem yang memberikan sumbangan berarti bagi kepentingan 

kehidupan sosial atau ekonomi masayarakat (seperti penyedian sumberdaya air, 

pengaturan iklim, penyerapan bahan polutan, dll.) 

 Memiliki sumberdaya alam yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat baik secara 

langsung dan tidak langsung 

3) Aspek pengaruh kondisi lokal, regional dan global terhadap kawasan konservasi:  

 Kawasan konservasi terlalu luas dan terisolir/jauh dan staf lapangan yang terbatas 

 Pengelolaan kawasan konservasi berada dalam tekanan eksploitasi, kepentingan 

kelompok tertentu dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pengelolaannya  

 Suap dan korupsi umum dijumpai di daerah ini 

 Berada pada daerah kerusuhan masyarakat 

 Adanya konflik kepentingan antara penggunaan tradisional, agama/kepercayaan dan 

praktek budaya dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi 

 Adanya nilai-nilai sumberdaya alam kawasan konservasi bernilai tinggi (seperti 

potensi kayu komersial berualitas tinggi, kaya sumberdaya mineral, potensial sebagai 

sumberdaya energi, dll.) 

 Adanya kemudahan akses untuk mencapainya (dekat dengan jalan raya utama, 

lapangan terbang, kota, jalur perhubungan sungai/perairan, dll.) 

 Adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap produk-produk yang dapat diperoleh 

dari kawasan konservasi (seperti species kayu yang khas dan unik, species langka, 

tanaman hias, tumbuhan obat, dll.) 

 Areal sekitar kawasan konservasi berada dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dan atau pertumbuhan populasi penduduk yang tinggi (seperti kepemilikan lahan 
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sempit per KK, kekurangan lahan pertanian, penguasaan lahan oleh orang/ kelompok 

tertentu, kekurangan bahan makanan, populasi penduduk yang padat, banyaknya 

pengangguran, dll.) 

 Kesulitan untuk mempekerjakan penduduk setempat (seperti tingkat pendidikan dan 

ketrampilan yang rendah, wabah penyakit, perpindahan penduduk/ urbanisasi, dll.) 

 

Hasil kegiatan inventarisasi potensi konservasi konservasi selanjutnya dihimpun untuk bahan 

penyusunan inventarisasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada tingkat unit 

pengelolaan, tingkat pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi, tingkat daerah aliran sungai, 

tingkat bio-regional pulau, dan tingkat nasional. Hasil kegiatan inventarisasi potensi kawasan 

konservasi antara lain dipergunakan pula sebagai dasar di dalam : penyusunan rencana 

pengelolaan, kegiatan pengukuhan kawasan, kegiatan penataan zonasi/blok kawasan, 

penyusunan neraca sumber daya alam hayati dan ekosistem, dan input data untuk sistem 

informasi konservasi sunberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

Hal yang menjadi perhatian dalam praktek di bidang kegiatan eksplorasi, survei, 

inventarisasi, dan monitoring evaluasi/penilaian tersebut adalah menyangkut : 

 kemampuan petugas teknisi dan fungsional dalam penguasaan metoda dan teknis 

pelaksanaan serta dukungan pedoman dan petunjuk teknis untuk kegiatan eksplorasi, 

survei, inventarisasi, monitoring dan evaluasi/penilaian sumber daya alam hayati dan 

ekosistem, 

 ketersediaan alokasi pendanaan dan kemampuan pelaksanaan dalam kegiatan 

eksplorasi, survei, inventarisasi, monitoring dan evaluasi/penilaian sumber daya alam 

hayati dan ekosistem, secara konsisten dan reguler, serta sejauhmana hasil-hasilnya 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan konservasi konservasi, 

 kemampuan dan ketersediaan berbagai koleksi specimen baik dalam bentuk 

herbarium, ofsetan specimen, maupun bentuk peragaan lain serta sejauh mana 

pengembangan kebun koleksi, arboretum dari berbagai jenis flora untuk memudahkan 

pengunjung memahami kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem konservasi 

konservasi di lapangan, 

 ketersediaan berbagai tulisan, buku laporan, dan dokumentasi, serta sejauh mana 

pengembangan yang harus dilakukan dari hasil-hasil kegiatan eksplorasi, survei, 

inventarisasi, monitoring dan evaluasi/penilaian sumber daya alam hayati dan 

ekosistem bagi kepentingan pengelolaan konservasi konservasi,  
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Untuk implementasi kegiatan Inventarisasi Hutan baik pada tingkat Nasional, tingkat 

Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Daerah Aliran Sungai, maupun pada tingkat Unit 

Pengelolaan, diharapkan dapat dipelajari dan diikuti atau diacu Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor : P.67/Menhut-II/2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang ”KRITERIA DAN 

STANDAR INVENTARISASI HUTAN”. 

 

C. Kartografi dan Pemetaan 

1. Pengertian 

1) Kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta 

(International Cartographic Association, 1973). Sedang teknik pembuatan peta 

terutama adalah berkaitan dengan pengumpulan, manipulasi/koreksi dan mendesain 

output peta (Robinson in Fisher dan Linberg, 1989). Memperhatikan hal tersebut, 

batasan mengenai kartografi (Cartography) adalah ilmu yang mempelajari pembuatan 

peta dengan segala aspek yang berkaitan dengan peta, termasuk teknik penggunaan 

peta, sejarah pembuatan peta, koleksi, pembuatan katalog dan  perawatan peta.  

2) Peta adalah suatu representasi/gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan 

abstrak objek-objek yang dipilih dari permukaan bumi, atau yang ada kaitannya 

dengan permukaan bumi, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar yang 

diperkecil/diskalakan  (International Carto-graphic Association, 1973). Dari definisi 

di atas terdapat tiga hal penting yang harus dipahami, yaitu: 

 Adanya penggambaran objek yang terdapat dimuka bumi (melalui 

simbolisasi). 

 Adanya proyeksi dari permukaan bumi yang berbentuk tidak datar kedalam 

bidang datar 

 objek-objek yang digambarkan diperkecil (dengan skala) 

3) Skala adalah perbandingan antara ukuran sesungguhnya dengan ukuran model. Skala 

misalnya digunakan dalam peta. 

4) Atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku, tetapi juga ditemukan 

dalam bentuk multimedia. Atlas dapat memuat informasi geografi, batas negara, 

statisik geopolitik, sosial, agama, serta ekonomi. 

5) Peta dasar adalah peta yang secara umum menyajikan data dan informasi keruangan 

berbagai unsur rupa bumi, baik unsur alam (garis ketinggian, pantai, sungai, danau) 

maupun buatan (jalan, perkampungan/pemukiman), vegetasi dan penutupan lahan 
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yang dibuat secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan pada datum dan 

sistem proyeksi tertentu.  

6) Peta Dasar Tematik Kehutanan adalah peta yang menggambarkan data dasar garis 

pantai, sungai, jalan yang diperoleh dari hasil penafsiran Citra Landsat ETM 7 + 

Geocorrected skala 1 : 250.000, 

7) Peta tematik kehutanan adalah peta yang menginformasikan tema-tema yang 

berkaitan dengan hutan dan kehutanan.  

8) Peta-peta Kehutanan adalah peta dasar kehutanan dan peta tematik kehutanan. 

9) Perpetaan kehutanan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan, pembuatan, 

pengelolaan dan pemanfaatan peta-peta kehutanan.  Lingkup kegiatan Perpetaan 

Kehutanan adalah : 

 pembuatan peta-peta kehutanan; 

 pengelolaan peta-peta kehutanan; 

 pemanfaatan peta-peta kehutanan; 

 status peta-peta kehutanan; 

 pemutakhiran peta; 

 pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. 

10) Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan 

bumi (terminologi geodesi) dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu 

sehingga didapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy peta yang berbentuk 

vektor maupun raster. 

11) Pemetaan hutan adalah suatu proses pembuatan peta yang meliputi kegiatan 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kehutanan. 

12) Pembuat peta kehutanan adalah instansi kehutanan pusat atau daerah, serta instansi 

atau pihak lain yang karena tugas dan fungsinya perlu membuat peta kehutanan. 

13) Pemeriksa peta kehutanan adalah pejabat instansi kehutanan pusat atau daerah yang 

karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap kebenaran teknis mengenai 

peta kehutanan beserta isi peta sesuai dengan temanya. 

14) Pengesah peta kehutanan adalah pejabat instansi kehutanan pusat atau daerah yang 

karena tugas dan fungsinya berwenang mengesahkan peta kehutanan yang telah 

diperiksa sesuai prosedur yang ditetapkan. 

15) Vektor dapat merujuk pada: Vektor (spasial), suatu objek yang didefinisikan dengan 

besaran dan arah.  
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16) Raster dalam dunia komputer merupakan format penyimpanan data dalam bentuk 

piksel-piksel. 

17) Data adalah bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu 

yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang 

diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan 

suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. 

18) Datum adalah posisi pada sferoida rujukan yang digunakan sebagai acuan horisontal 

suatu daerah dan dibatasi oleh : (1) posisi (lintang dan bujur) salah satu stasiun di 

daerah itu, dan (2) asimut dari stasiun tertentu ke stasiun berikutnya. 

 

2. Jenis-jenis Peta 

1) Menurut jenisnya peta dapat dibedakan menjadi : 

 Peta planimetrik; menyajikan gambar seperti sungai dan tipe habitat tetapi 

tidak memperlihatkan relief  areal. 

 Peta Topografi; menyajikan dataran dan bentuk lahan dalam bentuk yang 

terukur. Peta ini yang paling umum digunakan dalam survey lapangan. 

 Photomap; reproduksi dari foto udara atau foto mosaic. Biasanya digunakan 

untuk melihat suatu areal terbatas secara detail 

 Foto Satelit; Menyajikan areal yang sangat luas untuk evaluasi sumberdaya 

secara regional.  Peta ini berguna untuk meng-evaluasi tipe-tipe habitat, pola 

penggunaan lahan, monitoring gangguan terhadap habitat. 

2) Menurut skalanya, peta dapat dibedakan  menjadi : 

 Peta skala sangat besar (>1:10.000) 

 Peta skala besar  (1:10.000 - < 1:100.000) 

 Peta skala sedang  (1:100.000 - < 1:1.000.000) 

 Peta skala kecil  (≥1 : 1.000.000) 

3) Menurut isinya, peta dapat dapat dibedakan menjadi : 

 Peta hidrografi: memuat informasi tentang kedalaman dan keadaan dasar laut 

serta informasi lainnya yang diperlukan untuk navigasi pelayaran. 

 Peta geologi: memuat informasi tentang keadaan geologis suatu daerah, bahan-

bahan pembentuk tanah dll. Peta geologi umumnya juga menyajikan unsur peta 

topografi. 

 Peta kadaster: memuat informasi tentang kepemilikan tanah beserta batas-

batasnya, dll. 



 10

 Peta irigasi: memuat informasi tentang jaringan irigasi pada suatu wilayah. 

 Peta jalan: memuat informasi tentang jaringan jalan pada suatu wilayah 

 Peta Kota: memuat informasi tentang jaringan transportasi, drainase, sarana 

kota dll-nya. 

 Peta Relief: memuat informasi tentang bentuk permukaan tanah dan 

kondisinya. 

 Peta Teknis: memuat informasi umum tentang keadaan permukaan bumi yang 

mencakup kawasan tidak luas. Peta ini dibuat untuk pekerjaan perencanaan 

teknis skala 1 : 10 000 atau lebih besar.  

 Peta Topografi: memuat informasi umum tentang keadaan permukaan bumi 

beserta informasi ketinggiannya menggunakan garis kontur. Peta topografi juga 

disebut sebagai peta dasar. 

 Peta Geografi: memuat informasi tentang ikhtisar peta, dibuat berwarna dengan 

skala lebih kecil dari 1 : 100 000. 

 

4) Peta berdasarkan penurunan dan penggunaan, terdiri dari: 

 Peta dasar, digunakan untuk membuat peta turunan dan perencanaan umum 

maupun pengembangan suatu wilayah. Peta dasar umumnya menggunakan peta 

topografi. 

 Peta tematik, dibuat atau diturunkan berdasarkan peta dasar dan memuat tema-

tema tertentu, seperti peta tata batas, peta perkembangan penunjukan kawasan 

hutan, peta illegal logging, peta kebakaran hutan, peta perambahan, peta tempat 

kejadian, peta sebaran satwa dan lain-lain. 

 

3. Manfaat Peta 

Bagi para surveyor dan peneliti peta sangat berguna sebagai : 

 Alat bantu untuk mengetahui gambaran kawasan yang akan disurvei atau diteliti 

 Membantu menentukan lokasi-lokasi yang mungkin akan ditempatkan petak percobaan, 

lokasi penelitian, rute jalan, base camp dan lain-lain.  

 Membantu untuk menuju lokasi/letak tempat-tempat (petak contoh, lokasi penelitian 

dll) yang akan dituju. 

 Sebagai alat untuk memasukan data yang dijumpai di lapangan. Untuk data-data yang 

terkait dengan keruangan, seperti lokasi temuan spesies, lokasi kawasan yang terganggu 
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(bekas kebakaran, longsor, areal illegal logging, perambahan) sangat membantu apabila 

datanya langsung dimasukan kedalam peta. 

 Sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian atau survei. 

 

Namun demikian manfaat peta hanya akan ada artinya apabila pengguna peta memahami 

makna gambar yang terdapat dalam peta. Untuk memudahkan membaca dan memahami peta, 

maka aneka ragam informasi peta pada skala tertentu disajikan dengan cara-cara berikut : 

a) Simbol-simbol dan warna dalam peta 

Peta digambarkan dalam bentuk simbol-simbol yang umumnya sudah baku, seperti 

sungai digambarkan dengan garis dua  berisi warna biru, anak sungai dengan garis 

berwarna biru, jalan dengan garis merah, ketinggian dengan titik, gunung dengan tanda 

▲, dan lain sebainya.Untuk membedakan dan merincikan lebih jauh dari simbol suatu 

objek, misalnya laut yang lebih dalam diberi warna lebih gelap, berbagai kelas jalan 

diberi warna yang berbeda, dan sungai berwarna biru. Daftar kumpulan simbol dalam 

suatu peta disebut legenda peta. 

b) Informasi tepi peta (marginal information)  

Informasi tepi adalah merupakan keterangan yang dicantumkan pada setiap lembar peta 

agar pengguna peta dengan mudah dapat memahami isi dan arti dari informasi yang 

disajikan. Informasi tepi antara lain memuat : 

 judul peta,  

 skala,  

 arah utara,  

 legenda,  

 angka koordinat geografis (gratikul),  

 diagram lokasi/peta situasi,  

 sumber data dan  

 pembuat peta. 

 

Kumpulan simbol dan notasi pada suatu peta umumnya disusun dalam suatu kelompok 

legenda peta yang selalu disajikan dalam setiap lembar peta. Unsur legenda peta biasa 

dibakukan agar memudahkan pembacaan dan interpretasi oleh berbagai pemakai dengan 

berbagai keperluan. 
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4. Simbol-Simbol Peta 

a) Bentuk dan Kenampakan Geografi 

Berdasarkan bentuk atau kenampakan geografi yang diwakilinya, simbol peta 

diklasifikasi-kan sebagai berikut : 

(1) Simbol titik 

Kenampakan-kenampakan geografi yang tidak memiliki dimensi (0 D) seperti titik 

ketinggian, lokasi kota, pelabuhan, mercusuar, lokasi tambang, hot spot, dan lain-lain, 

dinyatakan dengan simbol titik. 

(2) Simbol garis 

Kenampakan-kenampakan geografis yang berdimensi satu (1D) seperti jalan, jalan 

kereta api, jalur penerbangan, sungai, arah angin, dan lain-lain, dinyatakan dengan 

simbol garis. 

(3) Simbol area 

Kenampakan-kenampakan geografis yang berdimensi dua (2D) seperti areal HPH, 

perkebunan, wilayah administrasi, dll, dinyatakan dengan simbol area. 

 

b) Wujud Peta 

Berdasarkan wujudnya, simbol peta dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

(1) Simbol piktorial 

Simbol piktorial  yaitu  suatu  simbol yang dalam kenampakan wujudnya ada 

kemiripan dengan wujud unsur yang diwakili. 

(2) Simbol geometrik 

Simbol geometrik yaitu: simbol yang dalam wujudnya tidak ada kemiripan dengan 

unsur yang digambarkan. 

(3) Simbol Huruf 

Simbol huruf yaitu simbol yang dalam wujudnya berbentuk huruf atau angka, 

biasanya diambil dari huruf pertama dan atau kedua dari nama unsur yang 
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digambarkan. Simbolisasi dapat merupakan gabungan dari bentuk, wujud, text, dan 

warna. Hubungan antar simbol berdasarkan bentuk dengan berdasarkan wujud, seperti 

yang terlihat pada skema  pada Gambar 1. berikut. 

 

Gambar 1. Skema gambar hubungan antara simbol berdasarkan bentuk dan simbol 

berdasarkan wujud (sumber FWI, 2003) 

Berkaitan dengan penggunaan simbol di kawasan hutan, Departemen Kehutanan telah 

menetapkan standar simbol-simbol yang harus diacu dalam pembuatan peta-peta di 

lingkungan Departemen Kehutanan. 

c) Komposisi Peta 

Komposisi peta adalah cara menempatkan informasi lain (informasi tepi) di samping peta 

itu sendiri. Informasi tepi tersebut antara lain berupa : 

 

Gambar 2.Contoh komposisi peta thematik 

 

(1) Judul Peta 

Judul peta dibuat secara singkat dan jelas serta sesuai dengan tema peta. Antara isi 

peta dan judul harus ada hubungan yang jelas, terutama unsur-unsur yang disajikan.  
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Gambar 3.  Contoh Penulisan Judul Peta Thematik 

 

(2) Skala peta 

Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak 

horisontal kedua titik tersebut di permukaan bumi (dengan satuan ukuran yang 

sama).Peta tanpa skala akan kurang berarti atau bahkan tidak berguna. Skala peta 

menunjukan ketelitian dan kelengkapan informasi yang tersaji dalam peta. Peta skala 

besar (angka penyebutnya kecil) lebih teliti dan lengkap dibandingkan peta skala kecil 

(angka penyebut besar). 

 

Cara menyatakan skala peta di dalam peta, dapat dilakukan dengan : 

(a) Skala peta numeris (numerical or fractional scale) 

Misal pada skala peta numeris 1 : 50.000 (skala numerik) atau 1/50.000 

(representatif fraction), artinya 1 satuan panjang di peta sama dengan 50.000 

satuan panjang di lapangan, sebagai contoh pada 1 cm di peta sama dengan 50.000 

cm (0,5 km) di lapangan. 

 

Gambar 4.  Contoh penyajian skala peta numerik 

 

(b) Skala dengan kalimat 
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Biasanya dipakai untuk peta-peta buatan Inggris atau negara-negara bekas 

jajahannya, misalnya : 1 inch to 1 mile (1 : 63.660). 

 

(c) Skala fraksi dan grafis (graphical scale) 

Misalnya untuk skala peta 1 : 5.000.000, maka skala grafis-nya dapat dinyatakan 

penyajiannya dengan : 

   

Gambar 5.  Contoh penyajian skala peta grapis. 

 

Dalam peta Kehutanan pada setiap lembar peta dicantumkan skala numeris (dalam 

angka) dan skala grafis (dalam bentuk garis). Untuk keseragaman penyajian peta di 

Departemen Kehutanan, skala peta yang dibuat disesuaikan dengan tujuan 

penggunaannya sebagaimana Tabel 1. 

 

Tabel 1 :  Kalasifikasi Peta Berdasarkan  Tujuan Penggunaan dan Skala Peta 

No. Tujuan Penggunaan Peta 

dan Skala Peta 

Contoh 

1. Pemandangan/Situasi 

<  1  :  1.000.000 

• Peta Pemandangan Propinsi Sumatera Utara 

    Skala  1  :  2.500.000 

2. Perencanaan Lingkup 

Propinsi 

1   :   1.000.000  (Irian) 

1   :   500.000     atau 

1   :   250.000     (Bali) 

• Peta Kawasan Hutan  

• Skala  1  :  500.000  (untuk  Bali  1 :  250.000 dan 

Irian Jaya  1  :  1.000.000) 

• Peta Perkembangan Hasil Penataan Batas Skala  1  :  

250.000  s/d  1  :  500.000 

• Peta Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Jambi 

Skala  1  :  250.000 

3. Peta kerja unit pengelolaan 

hutan 

1   :   100.000  atau  1  :  

50.000 

• Peta Kerja Pengukuhan Kawasan Hutan 

• Peta Rencana Karya Tahunan 

• Peta Daerah Aliran Sungai 

• Peta Kondisi Hutan 
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No. Tujuan Penggunaan Peta 

dan Skala Peta 

Contoh 

4. 

 

Detail kelompok / kawasan 

hutan 

1   :   25.000  atau 

1   :   10.000  (untuk Jawa 

dan Bali) 

• Peta Tata Batas Taman Nasional  Gn. Halimun 

Propinsi Jawa Barat  

    Skala  1  :  10.000 

• Peta Cagar Alam Tanjung Api Propinsi Sulawesi 

Tengah Skala  1  :  25.000 

 

Memahami konsep skala akan membantu mengetahui jarak dan luasan kawasan 

sebenarnya di lapangan dan sebaliknya dapat menggambarkan kondisi lapangan 

sebenarnya ke dalam peta.  

 

Pada peta hasil pengukuran atau peta lainnya, seringkali kita menjumpai peta yang 

tidak memiliki skala peta. Untuk mengetahui skala peta dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu : 

(a) Membandingkan dengan peta lain yang daerahnya sama dan ada skalanya. 

 

 

Gambar 6.  Cara membandingkan peta tidak berskala dengan yang memiliki 

skala 

 

Dari contoh pada Gambar 7. dapat dikemukan bahwa : pada Gambar I merupakan 

peta yang memiliki skala 1 : 50.000, dan pada Gambar II merupakan peta yang 

tidak diketahui skalanya. Untuk mengetahui skala peta II dilakukan dengan mem-

bandingkan jarak antara dua titik (garis) yang terdapat dikedua peta tersebut, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 Menentukan dua titik yang akan dihubungkan (misal: titik AI dan BI untuk titik 

pada peta I; titik AIIdan BII untuk peta II).  

 
A

B

B

A

I

II 
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 Titik-titik yang akan dihubungkan tersebut harus terdapat di kedua peta dan 

mudah untuk dikenali dikedua peta tersebut. Biasanya titik yang mudah 

ditentukan adalah pertigaan sungai, atau objek yang direpresentasikan dengan 

simbol titik dalam peta, seperti titik tinggi, titik triangulasi dan titik kontrol 

GPS. 

 Mengukur panjang jarak antara kedua titik di kedua peta, misalnya : Panjang AI 

– BI (d1) = 3 cm dan Panjang AII-BII (d2) = 2 cm. Apabila diketahui skala peta 

I  (p1) 1 : 50.000, maka skala peta II (p2) dapat dihitung, yaitu : 

 P2  = d1/d2 X p1 

    = 3/2 X 50.000 

    = 75.000 

Jadi skala peta II adalah 1 : 75.000 

 

(b) Membandingkan suatu jarak horizontal di lapangan dan jarak yang 

mewakilinya di peta. 

Cara ini hanya dapat dilakukan apabila kita benar-benar memiliki data lapangan 

jarak datar dari dua buah titik yang ada di peta. Kekurangan dari cara ini adalah 

kepastian tentang jarak di lapangan seperti halnya panjang jalan biasanya jarak 

yang diukur adalah panjang jalan sebenarnya tanpa ada koreksi kemiringan jalan 

(bukan jarak datar).  

Caranya: 

 Ukur jarak kota A dan B di peta misalnya 4 cm 

 Misalnya jarak (jarak datar) antara kota A dan B di lapangan adalah 10 km = 

1.000.000 cm (asumsi jarak AB adalah jarak datar) 

 Sedangkan skala adalah perbandingan jarak dua titik sembarang di peta dengan 

jarak sebenarnya, sehingga skalanya dapat dihitung :  4 cm : 1.000.000 cm  = 1 : 

2.50.000 

 

(3) Arah utara 

Arah orientasi peta harus tersajikan dalam suatu lembar peta. Arah ini bergantung 

pada kedekatan lokasi kawasan peta terhadap kutub utara atau selatan bumi. Orientasi 

peta akan dibuat ke arah mendekati kutub. 
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LEGENDA  ( ):LEGEND
Batas Negara ( )Country Boundary

Batas Provinsi ( )Provincial Boundary

Ibukota Negara ( )Capital City

Ibukota Provinsi ( )Province Capital

Pelabuhan Laut ( )Harbour

Cagar Alam ( )Nature Reserve

Suaka Margasatwa ( )Wildlife Reserve

Taman Nasional ( )National Park

Taman Wisata Alam ( )Nature Recreation Park

Lapangan Terbang ( )Airport

Taman Buru ( )Game Reserve

Taman Hutan Raya ( )Grand Forest Park

Cagar Biosfir ( )Biosphere Reserves
Warisan Dunia ( )World Heritage Sites

CB
WARDUN

:
:

Arah orientasi peta di Indonesia adalah arah kutub utara atau arah utara peta.  Arah 

utara peta pada peta topografi dibuat sejajar dengan tepi lembar peta.  Arah utara peta 

biasanya dinyatakan dalam arah utara geografis berdasarkan: 

 sistem proyeksi peta (sistem berlaku umum nasional) 

 arah utara geografis berdasarkan satu titik sistem kerangka dasar tertentu (sistem 

lokal) 

 arah utara magnet berdasarkan satu titik sistem kerangka dasar tertentu (sistem 

lokal) 

 

Dalam sistem proyeksi peta tertentu, arah utara peta menunjukan arah utara geografi 

yang melalui titik awal (nol) sistem proyeksi peta. Arah utara (True North) dalam peta 

biasanya digambarkan dengan anak panah yang digambar menunjuk ke arah atas, 

sebagai contoh :  

 

Gambar 7. Contoh gambar arah utara peta. 

 

(4) Legenda 

Legenda adalah simbol dalam bentuk titik, garis atau polygon dengan atau tanpa 

kombinasi warna, yang dapat memberikan keterangan tentang unsur-unsur yang 

tercantum pada gambar peta, selain simbol seringkali juga dibuat notasi tambahan, 

yaitu sebagai catatan penjelasan. Legenda atau simbol yang tercantum dalam peta 

diberi keterangan singkat dan jelas dengan susunan kata atau kalimat yang benar dan 

sesuai, contoh: 
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Gambar 8. Contoh gambar legenda peta 

 

(5) Angka koordinat geografis (gratikel) 

Merupakan nilai/angka yang dicantumkan pada tepi garis peta dengan angka dan 

notasi yang menunjukan kedudukan garis lintang (latitude) dan garis bujur 

(longitude); digambar dengan interval tertentu (minimal ada dua angka/nilai dalam 

satu tepi) yang disesuaikan dengan peta dasar yang digunakan dan keperluannya.  

Untuk peta-peta tertentu perlu dicantumkan nilai/besaran berdasarkan grid UTM yang 

biasanya dinyatakan dalam satuan meter. Sebagai contoh : 

 

 

Gambar 9. Contoh Letak Penulisan Koordinat Geografis 

(6) Diagram Lokasi (inzet) 

Diagram lokasi digunakan untuk menunjukan letak/lokasi daerah yang dipetakan 

dalam hubungannya dengan wilayah  yang lebih luas, misalnya propinsi, pulau atau 

negara. Sebagai contoh  untuk daerah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat 

disajikan penyajian inset peta sebagai berikut. 
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Gambar 10. Contoh penyajian inset peta 

 

 

(7) Sumber data 

Untuk mengetahui keabsahan (validitas) dari sumber data yang digunakan, maka 

perlu dicantumkan: 

 Peta dasar yang dipakai; termasuk skala dan tahun pembuatan/penerbitan 

 Asal data yang dipakai sebagai pengisi peta. Apabila peta terdiri dari berbagai 

sumber atau tahun pembuatan peta perlu dibuat diagram khusus yang menunjukan 

lokasi dengan sumber data atau tahun yang berlainan. 

Sebagai contoh penulisan sumber data : 

 

Sumber data : 

- Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 250.000 Lembar 0620 (Langsa) 

- Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kr. Tripa, Gn. Mesigit, Lokop, Kr. 

Peureulak, Langsa Timur skala 1 : 25.000 

 

Gambar 11. Contoh gambar sumber data peta 
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(8) Pembuat Peta 

Untuk peta yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, pembuatan peta adalah 

pejabat instansi Departemen Kehutanan, swasta atau perorangan yang berwenang dan 

bertanggungjawab terhadap isi peta. Selain itu dicantumkan juga mengenai identitas 

pembuat peta, bulan dan tahun pembuatannya. 

 

Dari segi pembuatnya peta kehutanan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

 Peta kehutanan sebagai sumber data dan informasi  

Peta kehutanan sebagai sumber data dan informasi merupakan peta yang dibuat oleh 

Instansi Departemen Kehutanan. Pada peta dicantumkan nama instansi 

pembuat/penerbit peta sehingga jelas siapa pembuat dan penanggung jawab atas isi 

peta yang dibuat, sebagai contoh sumber data peta : Balai  PKH Wilayah I. 

Peta yang dibuat oleh swasta, harus dicantumkan nama perusahaan yang 

bersangkutan, logo atau stempel perusahaan, sebagai contoh sumber data peta : 

Perum Perhutani  Unit I Jawa Tengah. 

 

 

 Peta kehutanan yang berkekuatan hukum 

Peta kehutanan yang berkekuatan hukum merupakan peta yang dibuat secara jelas 

siapa yang membuat, memeriksa dan mengesahkan serta jelas tujuan dan 

penggunaannya, misalnya peta lampiran keputusan, peta lampiran berita acara tata 

batas dsb. 

Dalam peta ini dicantumkan nama, jabatan dan tanda tangan dari pembuat atau 

pengesah peta. Pengesah peta adalah pejabat instansi yang berwenang membuat peta 

sesuai dengan tujuannya, sebagai contoh informasi pembuat peta. 

 

Dibuat oleh :  

CV. MappingConsultan 

 

 

Bernama 

Direktur 

 

Tanggal : 
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Diperiksa Oleh : 

 

Kepala Seksi Perpetaan 

 

 

 

Sikadir 

NIP. 080 xxx xxx 

 

Tanggal : 

 

 

Mengetahui: 

 

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan 

Siamirsyah 

Nip. 080 xxx xxx 

 

Tanggal : 

 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

 

Kepala Badan …………………………… 

 

 

 

 

Sibosbesar 

Nip. 080 xxx xxx 

 

Tanggal : 

 

Gambar 12. Contoh gambar informasi pembuatan peta 

 

Informasi pembuatan biasanya diletakan di bagian bawah sebelah kanan dalam lembar 

peta. 
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C.5 Penggunaan Informasi Peta 

Dengan memahami simbol-simbol dalam peta dan ditambah informasi tepi peta, maka 

beberapa informasi yang dapat dikemukakan diantaranya adalah : 

a) Jarak 

Jarak merupakan garis terpendek antara dua titik. Sebenarnya jarak ini dapat berarti 

horizontal maupun vertikal, namun bagian ini hanya akan membahas jarak horizontal, 

sedangkan jarak vertikal akan dibahas pada bagian kontur. 

 

Dengan bantuan peta yang diketahui skalanya, jarak antara dua titik di permukaan bumi 

dapat diperkirakan dengan jalan mengukur panjang jarak dua titik yang dicari jaraknya 

dengan menggunakan penggaris, kemudian hasilnya dikalikan dengan skala. Contoh : 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Penghitungan jarak pada peta kontur 

 

Misalnya jarak A B adalah 5 cm, maka jarak datar  di lapangannya adalah : 

5 cm X 50.000 = 250.000 cm = 2,5 km 

 

Untuk memperkirakan panjang garis yang tidak teratur, misalnya panjang batas kawasan 

hutan, panjang sungai, panjang jalan dan panjang garis pantai dapat dilakukan dengan 

menggunakan curve meter atau planimeter digital. Pengukuran panjang garis dengan 

menggunakan planimeter digital, dapat langsung menghasilkan angka panjang dengan 
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memasukan nilai skala dari peta yang dikur panjangnya, dan satuan outputnya sudah 

langsung dapat disesuaikan. 

 

b) Arah 

Dengan menggunakan satu titik tertentu (yang sudah kita ketahui letaknya) kita dapat 

menentukan arah titik lain. 

(1) Sudut arah (bearing) 

Sudut arah diukur dengan garis pangkal utara atau selatan terhadap arah timur atau 

barat, dengan nilai sudut antara 0º – 90º  

 

Gambar 14. Sudut arah 

 

(2) Azimuth 

Arah diukur mulai dari utara searah jarum jam, dengan besar sudut antar 0° - 360° 

 

Gambar  15. Azhimuth 

c) Letak 

Penentuan suatu titik, letak atau posisi suatu objek di peta dapat didasarkan atas beberapa 

cara, yaitu : 

(1) Berdasarkan koordinat geografis (lintang dan bujur).  
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Gambar 16.  Koordinat geografis. 

 

Peta-peta standar selalu dilengkapi dengan koordinat geografis (lintang dan bujur). 

Informasi lintang dan bujur ini termasuk kedalam informasi tepi peta. Pada peta 

koordinat ini umumnya di tuliskan di bagian luar bingkai peta. Memperhatikan contoh 

gambar di atas, maka titik P dapat diketahui bahwa titik P berada di garis khatulistiwa 

(lintang 0º) dan 60º Bujur Timur. Sedangkan untuk menentukan letak suatu areal B, 

maka dilakukan dengan menggunakan garis lintang teratas dan terbawah serta garis 

bujur terkiri  dan terkanan dari areal tersebut, yaitu : 

 

Pada 5º LS - 45º LS dan 10ºBB - 60ºBB. 

 

Untuk menghitung letak titik yang berada tidak tepat garis lintang dan bujur, maka 

langkah yang dilakukan adalah: 

 Lihat selisih nilai dua garis lintang atau bujur yang bersebelahan (misal S) 

 Ukur jarak antar dua garis lintang  atau  bujur  tersebut (misalnya d) 

 Ukur jarak objek dari lintang atau bujur yang bernilai lebih rendah 

(misalnya d1) 

 Maka letak titik tersebut dapat dicari sebagai berikut : 

Letak lintang atau bujur = d1/d X S 

Catatan :  

1º  = 60’ 

1’ = 60”  

 

(2) Berdasarkan jarak dan arah 

0180  BBo 180  BTo

90 LSo

P

90  LUo

B
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Menentukan letak titik dengan cara ini, dilakukan dengan menggunakan suatu titik 

yang tentu (P) dan dengan garis lurus yang tentu pula (PQ), maka letak suatu titik (A) 

tersebut ditentukan dengan jarak titik itu dari titik yang tentu tadi (P) dan dengan 

sudut yang dibuat oleh PA dan PQ (sudut α). Sudut α adalah sudut jurusan yang 

dimulai dari arah Utara dan berputar dengan jalannya jarum jam, sehingga sudut 

jurusan yang bersangkutan dapat mempunyai semua harga dari 0º - 360º. Notasi untuk 

menyatakan letak titik tersebut dinyatakan dengan A (d,α). 

 

 

Gambar 17. Kordinat titik dengan menggunakan arah dan jarak 

 

(3) Berdasarkan jarak dan jarak 

Lokasi suatu titik ditentukan berdasarkan jarak dan jarak dari titik tertentu yang 

dianggap titik O (0,0). Penentuan lokasi dengan jarak dan jarak, ini lebih mudah jika 

dilakukan pada peta topografi dengan sistem proyeksi UTM. 

Pada titik tertentu O tersebut seolah merupakan perpotongan dari dua garis yang 

saling tegak lurus. Garis yang mendatar dinamakan absis atau sumbu X dan garis 

yang tegak lurus dinamakan ordinat atau sumbu Y, sedangkan titik O yang merupakan 

titik porong dua sumbu dinamakan titik asal O. 

Berdasarkan gambar  di bawah ini, maka letak titik T adalah (500m,500m) dari titik 

O. 

 

 

 

 

 

 

Q
A

D



 27

 

 

 

 

Gambar 18. Kordinat titik dengan menggunakan jarak dan jarak 

 

(4) Berdasarkan arah dan arah 

Dasar penentuan letak lokasi suatu titik adalah dengan mengikatkan titik tersebut 

kepada dua buah titik lain yang sudah diketahui letaknya, misalnya titik P pada 

gambar di bawah ini ditentukan berdasarkan dua puncak bukit dengan mengukur 

azimuth titik P dengan kedua puncak bukit tersebut. 

 

Gambar 19. Koordinat titik menggunakan arah dan arah 

 

(5) Berdasarkan garis kontur 

Untuk beberapa kepentingan, seringkali kita membutuhkan letak suatu titik 

dari permukaan laut. Dengan peta topografi yang dilengkapi dengan garis 

kontur, maka tinggi titik tersebut dapat diperkirakan dengan bantuan garis 

kontur tersebut. 
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d) Luas  

Suatu kawasan dalam peta digambarkan dalam bentuk polygon. Pada umumnya kawasan-

kawasan tersebut berbentuk tidak teratur, sehingga untuk menentukan luasan kawasan 

tersebut diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu. Cara yang paling umum dan mudah 

dilakukan adalah dengan grid, yaitu dengan bantuan kotak-kotak bujur sangkar. Untuk 

melaksanakan pengukuran ini bisa dilakukan dengan cara membuat kotak-kotak bujur 

sangkar pada lembaran peta atau dengan bantuan kertas milimeter blok transfaran yang 

dioverlay di atas peta tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 20. Menghitung luas dengan menggunakan kotak bujur sangkar 

 

Dari overlay tersebut kemudian dihitung bujur sangkar yang utuh di dalam areal polygon. 

Bujur sangkar yang tidak utuh apabila kurang dari setengah kotak diabaikan dan apabila 

lebih dari setengah kotak dihitung 1 kotak. Jumlah kotak yang diperoleh, misal N, maka  

 

Luas kawasan tersebut = N X 1 cm2 X penyebut sekala 

 

Disarankan untuk menggunakan kertas milimeter transparan, karena didalamnya terdapat 

kotak-kotak 1 mm2 , sehingga sangat membantu dalam memutuskan kotak yang tidak 

penuh untuk dihitung atau tidak, disamping mempercepat penghitungan (tidak perlu 

menggaris). 

 

: Diabaikan
Dihitung
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Cara yang paling cepat dan mudah adalah dengan bantuan planimeter, yaitu alat yang 

digunakan untuk mengukur luasan polygon yang tidak teratur pada bidang datar. Terdapat 

dua macam planimeter, yaitu manual dan digital. Pengukuran luas dengan planimeter 

digital memungkinkan untuk dilakukan pilihan dalam beberapa satuan, seperti m2, ha, dll. 

 

e) Ketinggian dan Kemiringan Lereng 

Ketinggian pada peta pada umumnya direpresentasikan oleh titik tinggi dan kontur, 

sedangkan kemiringan lereng merupakan  representasi dari perbedaan tinggi dan jarak 

antara dua titik. 

 

(1) Ketinggian (altitude) 

Perubahan besar dalam komposisi jenis terjadi  bersamaan dengan adanya peralihan 

dari habitat dataran rendah ke habitat pegunungan. Semakin tinggi letaknya, 

komposisi jenis dan struktur hutan berubah menjadi terbatas. Demikian juga halnya 

pengaruh perubahan terhadap suhu udara dimana setiap kenaikan 100 meter 

mengakibatkan penurunan suhu 1 ºC. Demikian besarnya pengaruh ketinggian suatu 

kawasan, maka ketinggian merupakan salah satu parameter yang sangat penting untuk 

diketahui.  

 

 
537

 

 

Angka 537 menunjukan tinggi titik tersebut 

 

∆P  140   

100 

Angka miring menunjukan nomor titik dan angka tegak 

menunjukan ketinggian 

 

 

 

Pada peta setidaknya terdapat beberapa simbol yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan tinggi suatu tempat, yaitu titik tinggi, titik trianggulasi dan kontur. 

 

(2) Kontur 

Garis kontur adalah garis dalam peta yang meghubungkan ketinggian yang sama. 

Garis-garis ini biasanya digambarkan dengan menghubungkan ketinggian yang 

diketahui di lapangan, yang disebut titik tinggi (Spot heights).  Perbedaan tinggi 
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A

B

500

450

diantara garis kontur disebut interval kontur (Interval contour) yang nilainya tetap 

untuk peta yang berbeda. Dalam peta, interval kontur umumnya dinyatakan dalam 

meter namun ada juga dalam feet.  

 

 

 

Gambar 21.  Garis kontur dalam peta 

 

Kontur dapat menggambarkan : 

(a) Tinggi titik dari permukaan laut. 

Untuk mengetahui tinggi titik A dan B dapat langsung dilihat dari angka yang 

tertulis pada garis kontur yang melalui titik A atau B. Namun untuk menghitung  

titik T yang tidak dilalui garis kontur, maka perlu dilakukan interpolasi dari nilai 

titik kontur yang terdekat dengan cara: 

Gambar  22. Contoh mencari tinggi titik dengan kontur 

 Pertama-tama dibuat garis terpendek yang melalui titik T antara dua kontur 

terdekat (garis ATB). 

 Ukur panjang garis AT (d1) dan panjang garis BT (d2) 

KONTUR 
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 Tinggi A = 500 m (lihat garis kontur) 

 Tinggi B = 450 m (lihat garis kontur)  

 Beda tinggi AB = tinggi A – Tinggi B = 500 m – 450 m = 50 m 

 Tinggi titik R = 50 m + (d2/d1+d2) 50  

 

(b) Indikasi relief permukaan bumi 

 Lembah ditunjukan oleh  lekukan kontur yang mengarah pada altitude yang 

lebih tinggi (bentuk V) 

 Punggung ditunjukan oleh lekukan kontur yang mengarah pada altitude yang 

lebih rendah (bentuk U) 

(c) Bentuk lahan dan drainase 

 Kemiringan 

Kemiringan lereng dinyatakan dengan sudut α yang dapat dihitung dengan 

membandingkan jarak vertikal dengan jarak horizontal.  

 

Sudut α  = arctan AA’ / AB 

 

Gambar 23 . Perhitungan sudut miring lahan 

 

Dengan melihat kasus pada pencarian titik tinggi di atas, maka kemiringan 

lereng AB dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Kemiringan lereng AB = arctan (beda tinggi AB/ panjang jarak AB) 

 

f) Kondisi Kawasan  

Bagi para surveyor maupun peneliti sebelum melakukan pengambilan data ke lokasi, 

sangatlah penting untuk mencari dan mengumpulkan data awal lokasi target sebanyak 

mungkin namun tetap terkait dengan tujuan survey ataupun penelitian. Selain informasi 

B

A

D1

D2

A’
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dasar seperti sungai, jalan kontur, perkampungan, titik tinggi dan lain-lain, peta juga 

menyajikan informasi pokok sesuai dengan thema dan keperluannya. Peta-peta tema 

menyajikan berbagai informasi seperti peta tanah, peta iklim, peta hidrologi, penutupan 

vegetasi, perkembangan tata batas, lokasi-lokasi perambahan, illegal logging, 

pertambangan, penggunaan kawasan, type ekosistem, status pengelolaan dan lain 

sebagainya. 

 

Informasi yang dapat disajikan dalam setiap peta tema sangat terbatas, sehingga informasi 

sebagaimana disebutkan di atas terekam pada beberapa lembar peta. Untuk menghimpun 

berbagai informasi yang dibutuhkan tersebut biasanya dilakakukan teknik overlay. 

Dengan teknik sederhana ini berbagai data dari beberapa peta dapat disatukan dan 

dianalisa sesuai dengan kepentingannya. Dengan menghimpun berbagai informasi 

tersebut seorang surveyor atau peneliti akan dapat membayangkan kondisi kawasan. 

Namun demikian dalam menggunakan informasi peta sangat penting untuk 

memperhatikan pembuat dan waktu pembuatan, agar informasi yang digunakan benar-

benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

C.6 Proyeksi Peta 

Pemetaan merupakan kegiatan dalam merepresentasikan kenampakan permukaan bumi ke 

dalam bidang datar. Persoalan utama dalam menggambarkan kenampakan-kenampakan 

tersebut adalah permukaan bumi berbentuk lengkung, sedangkan peta merupakan bidang 

datar. Kondisi ini tidak terlalu berpengaruh apabila daerah yang dipetakan tidak terlalu luas, 

sehingga bentuk lengkung permukaan bumi bisa dianggap datar, namun pemetaan pada areal 

yang lebih luas, dimana lengkung permukaan bumi tidak bisa diabaikan, maka dalam 

penggambarannya diperlukan proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang 

digunakan untuk meng-gambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan tiga dimensi yang 

secara kekasaran berbentuk bola ke permukaan datar dua dimensi dengan distorsi sesedikit 

mungkin. Untuk dapat memproyeksikan bumi yang berbentuk ellipsoid (bentuk bumi 

bukanlah bola tetapi lebih menyerupai ellips 3 dimensi) diperlukan bidang proyeksi tertentu. 

Bidang ini merupakan sebuah bangun lingkaran, namun ketika bangun ini dibuka dapat 

menjadi bidang yang benar-benar mendatar. 

 

C.6.1 Sistem Proyeksi Peta 

Sistem proyeksi peta dibuat untuk mereduksi sekecil mungkin distorsi tersebut dengan : 
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 Membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak terlalu luas, dan  

 Menggunakan bidang peta berupa bidang datar atau bidang yang dapat didatarkan tanpa 

mengalami distorsi seperti bidang kerucut dan bidang silinder. 

 

Sistem Proyeksi Peta dibuat dan dipilih untuk: 

 Menyatakan posisi titik-titik pada permukaan bumi ke dalam sistem koordinat bidang datar 

yang nantinya bisa digunakan untuk perhitungan jarak dan arah antar titik.  

 Menyajikan secara grafis titik-titik pada permukaan bumi ke dalam sistem koordinat bidang 

datar yang selanjutnya bisa digunakan untuk membantu studi dan pengambilan keputusan 

berkaitan dengan topografi, iklim, vegetasi, hunian dan lain-lainnya yang umumnya 

berkaitan dengan ruang yang luas. 

 

Cara proyeksi peta dapat dipilah melalui : 

 Proyeksi langsung (direct projection): Dari ellipsoid langsung ke bidang proyeksi.  

 Proyeksi tidak langsung (double projection): Proyeksi dilakukan menggunakan "bidang" 

antara, ellipsoid ke bola dan dari bola ke bidang proyeksi.  

 

Pemilihan sistem proyeksi peta ditentukan berdasarkan pada:  

 Ciri-ciri tertentu atau asli yang ingin dipertahankan sesuai dengan tujuan pembuatan / 

pemakaian peta,  

 Ukuran dan bentuk daerah yang akan dipetakan,  

 Letak daerah yang akan dipetakan. 

 

Pembagian sistem proyeksi peta dapat dilakukan berdasarkan : 

a) Berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan, proyeksi peta dapat diklasifikasikan, atas : 

(1) Proyeksi azimuthal/zenital, bidang proyeksinya berbentuk bidang datar 

(2) Proyeksi kerucut, bidang proyeksinya berbentuk bidang kerucut 

(3) Proyeksi silinder, bidang proyeksinya berbentuk bidang silinder 

Contoh bidang proyeksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 24. 
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Gambar 24. Bidang proyeksi datar, kerucut dan silinder 

 

b) Berdasarkan persinggungan bidang proyeksi dengan bola bumi 

(1) Proyeksi Tangen: Bidang proyeksi bersinggungan dengan bola bumi.  

(2) Proyeksi Secant: Bidang Proyeksi berpotongan dengan bola bumi.  

(3) Proyeksi "Polysuperficial": Banyak bidang proyeksi. 

 

Bidang proyeksi datar 

Bidang proyeksi silinder

hasil proyeksi 

Bidang proyeksi kerucut
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Gambar 25. Posisi persinggungan bidang proyeksi dengan bola bumi 

 

c) Posisi sumbu simetri bidang proyeksi terhadap sumbu bumi: 

(1) Proyeksi Normal : Sumbu simetri bidang proyeksi berhimpit dengan sumbu bola 

bumi.  

(2) Proyeksi Miring : Sumbu simetri bidang proyeksi miring terhadap sumbu bola 

bumi.  

(3) Proyeksi Traversal : Sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu 

bola bumi. 

 

Gambar 26. Posisi sumbu simetri bidang proyeksi terhadap sumbu bumi 

 

Sifat asli yang dipertahankan dalam proyeksi peta : 

(1) Equivalence (sama luas) 

Luas area dipertahankan. Luas area yang diukur di peta sama dengan luas sebenarnya 

di lapangan, walaupun mungkin bentuknya berbeda, misalnya : Albers ewual area, 

azimuthal equal area, dll 

(2) Konform (sama sudut/sama bentuk) 

Bentuk area antara yang di peta dan bentuk sebenarnya di lapangan adalah sama, 

walaupun mungkin luas areanya berbeda, misalnyan : Mercator, conformal conic, dll 

Normal Miring transversal 

Tangen Secant
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(3) Equidistance (sama jarak) 

Jarak di peta sama dengan jarak sebenarnya, setelah dikalikan skala, misalnya : 

azimutal equi distance, dll 

 

Pertimbangan dalam pemilihan proyeksi peta untuk pembuatan peta skala besar adalah : 

 Distorsi pada peta berada pada batas-batas kesalahan grafis  

 Sebanyak mungkin lembar peta yang bisa digabungkan  

 Perhitungan plotting setiap lembar sesederhana mungkin  

 Plotting manual bisa dibuat dengan cara semudah-mudahnya  

 Menggunakan titik-titik kontrol sehingga posisinya segera bisa diplot. 

 

Proyeksi yang digunakan di wilayah Indonesia (Departemen Kehutanan) : sistem proyeksi 

Transverse Mercator ™ dengan grid  adalah Universal Transmercator (UTM). Proyeksi 

UTM dibuat oleh US Army sekitar tahun 1940-an. Sifat-sifat proyeksi UTM adalah: 

 Proyeksi ini adalah proyeksi Transverse Mercator yang memotong bola bumi pada 

dua buah meridian (Garis Bujur), yang disebut dengan meridian standar.  

 Meridian pada pusat zone disebut sebagai meridian tengah. Tiap zone mempunyai 

meridian tengah sendiri 

 Daerah diantar dua meridian ini disebut zone. Lebar zone adalah 6º sehingga bola 

bumi dibagi menjadi 60 zone. Perbesaran meridian tengah = 0.9996 

 Perbesaran pada meridian standar adalah 1 

 Perbesaran pada meridian tepi adalah 1,001 

 Batas paralel tepi atas dan tepi bawah adalah 84º LU dan 80º LS 

 Satuan ukuran yang digunakan adalah meter. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 .  Kedudukan bidang proyeksi silinder terhadap bola bumi pada proyeksi 
UTM 
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Untuk menghindari koordinat negatif dalam proyeksi UTM setiap meridian tengah dalam 

tiap zone diberi : 

 Harga 500.000 mT (meter timur).  

 Untuk harga-harga ke arah utara, ekuator dipakai sebagai garis datum dan diberi harga 

0 mU (meter utara).  

 Untuk perhitungan ke arah selatan ekuator diberi harga 10.000.000 mU. 

 

Setiap zone pada UTM mempunyai overlap sekitar 40 Km, sehingga pada daerah overlap 

ini akan mempunyai dua harga koordinat. Dalam penerapan sistem UTM bagi peta-peta 

dasar nasional seluruh Indonesia, BAKOSURTANAL membagi Indonesia dalam 9 zone 

Gambar 28. Proyeksi dari bidang datum ke bidang proyeksi 

mulai dari bujur 90 BT sampai 144 BT dengan batas lintang 10 LU sampai 15 LS dengan 

4 satuan daerah yaitu L,M,N dan P. Sebagai bidang referensi digunakan spheroid 

GRS(Geodetic Reference System)1967 dengan parameter radius ekuator = 666.378.160 

m dan penggepengan 1:298,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29 . Pembagian zona global pada proyeksi UTM 
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Ukuran Lembar Peta dan Cara Menghitung Titik Sudut Lembar Peta UTM 

 Ukuran satu lembar bagian derajat adalah 6° arah meridian 8° arah paralel (6° x 8° ) 

atau sekitar (665 km x 885 km). 

 Pusat koordinat tiap bagian lembar derajat adalah perpotongan meridian tengah 

dengan "paralel" tengah. Absis dan ordinat semu di (0,0) adalah + 500 000 m, dan + 0 

m untuk wilayah di sebelah utara ekuator atau + 10 000 000 m untuk wilayah di 

sebelah selatan ekuator. 

 Gambar   dan  menunjukkan sistem koordinat dan faktor skala pada setiap lembar 

peta. Perhatikan pada absis antara 320.000 m – 500.000 m dan 680.000 m – 500.000 

m terjadi pengecilan faktor skala dari 1 ke 0.9996. Sedangkan pada selang diluar 

kedua daerah ini terjadi perbesaran faktor skala.  

 

Misalnya, pada tepi zone atau sekitar 300 km di sebelah barat dan timur meridian tengah, 

untuk jarak 1.000 m pada meridian tengah akan tergambar 1.000 070 x 1.000 m = 

1000.70 m, atau terjadi distorsi sekitar 70 cm/1.000 m. 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Garfik faktor skala proyeksi peta UTM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Konvergensi meridian pada proyeksi UTM 
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Kebaikan proyeksi UTM 

 Proyeksi simetris selebar 6° untuk setiap zone,  

 Transformasi koordinat dari zone ke zone dapat dikerjakan dengan rumus yang sama 

untuk setiap zone di seluruh dunia,  

 Distorsi berkisar antara - 40 cm / 1 000 m dan 70 cm / 1 000 m. 

 Cocok untuk daerah Tropis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32  .Sistem koordinat proyeksi UTM 
 

C.6.2 Istilah-istilah Dalam Proyeksi Peta 

a) Bujur (meridian) dan meridian utama 

Bujur adalah garis-garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan 

dimana garis-garis tersebut berupa setengah lingkaran yang sama besarnya. 

 

Gambar 33. Gambar bujur (meridian) 
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b) Lintang (paralel) dan paralel NOL atau ekuator 

                                             Gambar 34. Gambar lintang 

 

 

Lintang adalah garis-garis yang sejajar dengan ekuator, dimana garis-garis tersebut  

 

 

berupa lingkaran-lingkaran yang tidak sama besarnya, makin jauh dari ekuator ukuran 

lingkarannya semakin kecil. Jadi lingkaran terbesar adalah ekuator. 

 

c) Bujur (longitude) 

 Bujur Barat   (0º - 180º BB) 

 Bujur Timur  (0º - 180º BT) 

 

d) Lintang (latitude) 

 Lintang Utara  (0º - 90º LU) 

 Lintang Selatan   (0º - 90º LS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Besar Bujur dan lintang 
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e) Bidang datum dan bidang proyeksi 

Bidang datum adalah bidang yang akan digunakan untuk mem-proyeksikan titik-titik 

yang diketahui koordinatnya (j, l), dan bidang proyeksi adalah bidang yang akan 

digunakan untuk memproyeksikan titik-titik yang diketahui koordinatnya (X, Y). 

f) Ellipsoid 

 Sumbu panjang (a) dan sumbu pendek (b) 

 Kegepengan ( flattening ) - f = (a - b)/b 

 Garis geodesic adalah kurva terpendek yang menghubungkan dua titik pada 

permukaan elipsoid. 

 Garis Orthodrome adalah proyeksi garis geodesic pada bidang proyeksi. 

 Garis Loxodrome (Rhumbline) adalah garis (kurva) yang menghubungkan titik-

titik dengan azimuth a yang tetap. 

 

Gambar  36. Bidang proyeksi 
Gambar 38.  Rhumbline atau loxodrome 

Gambar 37. Geometri ellipsoid. 
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C.7 Meletakan Lokasi Objek di Dalam Peta ke Lapangan 

Dalam setiap survey maupun penelitian lapangan, setiap pelaksanan biasanya telah membuat 

rencana dimana lokasi survey dan penelitian yang dituangkan dalam peta kerja. Berikut 

contoh untuk meletakan petak contoh ABCD di lapangan. 

 

 

                                        Gambar  39. Peta kerja peletakan petak contoh 

 

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dan ketepatan hasil, maka  pelaksanaan pekerjaan 

perlu dirancang, baik  untuk pekerjaan kantor maupun lapangan, khusunya ukuran, bentuk, 

jumlah dan persebaran petak contoh. Beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya adalah: 

a) Persiapan 

Persiapan merupakan pekerjaan yang dilakukan di kantor, yang meliputi : 

(1) Persiapan adminitrasi pelaksanaan 

Persiapan administrasi meliputi administrasi keuangan dan kelengkapan surat-

menyurat (surat perintah tugas, surat pengantar dan lain-lain) serta persiapan tally 

sheet yang akan digunakan di lapangan. 

(2) Pembuatan peta kerja 

Peta kerja dibuat dalam peta dengan skala besar. Letak petak contoh harus diikatkan 

ke satu titik ikat. Titik ikat (reference point) adalah titik dan atau titik-titik yang 

diketahui posisi dan atau ketinggiannya dan digunakan sebagai rujukan atau 

pengikatan untuk penentuan posisi titik yang lainnya.  

A

B C

D

A’
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Titik-titik yang biasa digunakan sebagai ikatan adalah titik-titik pasti di lapangan, 

seperti titik triangulasi, titik kontrol GPS dan apabila tidak dijumpai dapat dilakukan 

dengan menentukan titik yang mudah ditemukan dilapangan dan relatif tidak banyak 

berubah dan tergambar di peta (titik markant), seperti pertigaan sungai, dan jembatan. 

Peta kerja juga dilengkapi dengan daftar trayek yang akan diukur. Berikut contoh 

trayek berdasarkan peta contoh diatas pada Tabel 4. 

  

Tabel 2.  Daftar trayek peletakan petak contoh 

No. Trayek Azimuth Jarak Keterangan 

1 2 3 4 5 

 A’ - A αº d1 Titik A adalah pertigaan sungai A dan 

sungai B 

 A - B 0º d2  

 B - C 90º d3  

 C - D 180º d3  

 D - A 270º d4  

  

(3) Pembuatan prosedur pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan memuat rincian kegiatan mulai dari penyelesaian adminitrasi, 

sampai pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan di lapangan. 

(4) Prosedur dan petunjuk transportasi 

Letak petak contoh di kawasan konservasi umumnya ada pada wilayah yang sangat 

remote, dan aksesibilitasnya rendah, sehingga transportasi umumnya menggunakan 

carter atau sewa. Apabila pengaturan transportasi tidak direncanakan dengan hati-hati 

akan berakibat pada tinggi biaya transportasi. 

Pengaturan transportasi meliputi : 

 Penentuan titik yang akan dituju, baik titik awal maupun titik-titik 

penjemputan 

 Penentuan waktu antar 

 Penentuan tempat dan waktu jemput 

 Jenis-jenis angkutan yang digunakan. 

 Informasi tempat-tempat sewa kendaraan 

 Perkiraan biaya. 

 



 44

(5) Penyusunan organisasi lapangan 

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim di lapangan, diantaranya adalah: 

 koordinasi (melapor, visum, mencari tenaga kerja dan lain-lain) 

 pembuatan rintisan 

Pembuatan rintisan diperlukan untuk memudahkan tim bergerak dan 

melakukan pengukuran. Untuk tenaga pembuatan rintisan, apabila hanya 

untuk keperluan membuka jalan cukup 2-3 orang saja. 

Tenaga pembuat rintisan biasanya sekaligus sebagai bagian dari tim yang 

mengukur jarak, karena posisinya yang dimuka, maka tenaga pembuata 

rintisan sekaligus memegang ujung depan dari tali ukur. 

 pengukuran besaran jarak, azimuth dan kemiringan  

Panjang jarak diukur dengan tali ukur. Satu ujung tali dipegang oleh 

pembuatan rintisan atau ketua tim dan ujung lainnya di bagian belakang 

dipegang oleh seorang anggota tim. 

Arah atau arah dan kemiringan diukur oleh ketua tim, yang bertugas 

mengarahkan tenaga pembuat rintisan dan sekaligus melakukan pencatatan. 

Mengingat jarak yang diukur adalah jarak lapangan, maka ketua tim 

diharuskan selalu mencatat hasil ukuran dan mengkonversinya ke dalam jarak, 

sehingga jarak datarnya dapat selalu dimonitor. 

 pencatatan 

Pencatatan hasil ukuran biasanya dilakukan oleh ketua tim, tetapi 

memungkinkan untuk dilakukan oleh anggota tim yang lain. 

  

Dalam pengukuran yang dilakukan lebih dari satu hari dan tidak memungkinkan 

untuk selalu kembali ke camp (camp berjalan), biasanya dalam tim terdapat tenaga 

yang khusus untuk membawa logistik. 

Berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tim, maka dapat disusun organisasi 

yang dibutuhkan, yaitu : 

(a) Ketua tim : 1 orang 

(b) Pencatat/pengukur arah : 1 orang (bisa dirangkap ketua tim)  

(c) Anggota : 

 tenaga rintis : 2 - 3 orang 

 tenaga ukur jarak : 1 orang 

 tenaga logistik : 2 - 3 orang 
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 Jadi tenaga ukurnya : 5 - 6 orang, atau 

        7 - 9 orang apabila menggunakan camp berjalan 

(6) Peralatan 

Peletakan petak contoh ini dilakukan melalui kegiatan pengkuran di lapangan. 

Besaran yang akan diukur di lapangan meliputi, jarak, arah (azimuth), dan 

kemiringan, namun mengingat pekerjaan ini tidak memerlukan ketelitian tinggi, 

sehingga alat yang dibutuhkan adalah : 

 Alat ukur jarak, seperti tali ukur 

 kompas 

 clinometer 

 alat pembuka jalan (membuat rintisan), seperti parang dan kampak. 

(7) Perlengkapan pendukung 

Pada lokasi survey yang remote dengan aksesibilitas rendah, kesiapan dukungan 

logistik dan peralatan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan survei. Tenda, 

bahan makanan, alat penerangan, dan peralatan kesehatan, merupakan peralatan 

pendukung yang harus dipersiapkan oleh tim. 

b) Pelaksanaan 

(1) Pengukuran 

 Kegiatan pengukuran diawali dengan mencari titik ikat di lapangan. Untuk 

mempercepat pencarian titik ini, sebaiknya menggunakan tenaga kerja lokal 

yang benar-benar yang mengetahui lokasi. 

 Pengukuran dimulai dari titk ikat  (titik A’) ini menuju salah satu titik dari 

petak contoh (misal titik A. Arah dan jarak mengikuti daftar trayek yang telah 

dibuat. 

 Dari titik A ini diteruskan dengan pengukuran ketitik-titik selanjutnya sesuai 

dengan daftar trayek. 

(2) Pencatatan 

Setiap hasil pengukuran di catat dan langsung dikonversi kedalam jarak datar, 

sehingga tujuan akan segera diketahui. 

c) Pelaporan 

Laporan hasil pengukuran disamping melaporkan pelaksanaan kegiatan juga harus 

dilampiri peta hasil pengukuran. 
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C.8  Memetakan Objek di Lapangan ke Dalam Peta 

Dalam suatu kegiatan penjelajahan seringkali dijumpai objek-objek yang penting untuk 

diinformasikan posisi atau letaknya, seperti penemuan jenis baru, phenomena alam yang khas 

atau lokasi gangguan terhadap kawasan (lokasi illegal logging, perambahan, lokasi 

kebakaran, dll.). 

Sesungguhnya dengan teknologi yang telah berkembang sekarang tidaklah sulit menentukan  

letak lokasi-lokasi tersebut di permukaan bumi. Mempergunakan GPS (Global Positioning 

Systen), maka letak suatu titik dipermukaan bumi dapat langsung diketahui.  Namun GPS 

tidak selalu dimiliki oleh setiap orang, bahkan oleh seorang surveyor dan peneliti. 

 

Pada kondisi dimana kita harus memasukan lokasi tersebut ke dalam peta, maka beberapa 

langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

 Catat wilayah adminitrasi kawasan tersebut, misalnya nama desa, kecamatan, 

kabupaten dan propinsi 

 Catat wilayah adiministrasi keruangan di wilayah tersebut, misalnya untuk kehutanan 

catat nama kelompok hutan, fungsi hutan, DAS, wilayah kerja pemangku kawasan, 

 Catat nama anak sungai dan sungai di wilayah tersebut 

 Catat nama gunung atau phenomena alam khas lainnya 

 Catat kondisi spesifik areal sekitar, seperti tebing, jurang, pohon beringin besar dan 

lain-lain 

 Lakukan pengikatan ke belakang terhadap titik-titik pasti atau titik markan yang 

terdapat didekat lokasi temuan. 

Cara yang terakhir merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan pasti. 

 

Pada kesempatan ini penting dikemukakan dan perlu diketahui, bahwa acuan yang 

mendukung kegiatan pembuatan peta-peta di kehutanan serta menjadikan kesamaan dasar 

bekerja (sebagai acuan kerangka dasar) seyogyanya telah memanfaatkan   “PETA DASAR 

TEMATIK KEHUTANAN (PDTK) SECARA NASIONAL PADA SKALA 1 : 250.000”. PETA 

DASAR TEMATIK KEHUTANAN TERSEBUT  TELAH TELAH DIKOREKSI DAN 

DIVERIFIKASI SERTA TELAH DINYATAKAN LAYAK UNTUK DASAR PEMETAAN 

PADA SKALA 1 : 250.000 OLEH BAKOSURTANAL (LIHAT PERNYATAAN PADA 

GAMBAR DI BAWAH). 
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D. Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh 

D.1 Pengertian  

Pada awalnya data geografis hanya disajikan di atas peta dengan menggunakan simbol, 

garis dan warna. Elemen-elemen geometris ini dideskripsikan di dalam legendanya 

misalnya, garis hitam tebal untuk jalan utama, garis hitam tipis untuk jalan sekunder. 

Selain itu, berbagai data juga dapat dioverlaykan berdasarkan sistem koordinat yang 

sama. Akibatnnya sebuah peta menjadi media yang efektif baik sebagai alat presentasi 

maupun sebagai bank tempat penyimpanan data geografis. Tetapi media peta masih 

mengandung kelemahan atau keterbatasan. Informasi-informasi yang tersimpan, diproses 

dan dipresentasikan dengan suatu cara tertentu dan biasanya untuk tujuan tertentu pula. 

Tidak mudah untuk merubah bentuk presentasi dari suatu peta. Sebuah peta selalu 

menyediakan gambar atau simbol unsur geografi dengan bentuk yang tetap atau statik 

meskipun diperlukan untuk berbagai kebutuhan yang berbeda. Peta juga merupakan aset 

publik yang sangat berharga. Survey-survey pemetaan yang telah dilakukan di berbagai 

negara telah mengindikasikan bahwa jumlah keuntungan dari penggunaan peta akan 

meningkat hingga beberapa kali lipat biaya produksi peta itu sendiri. Dengan semakin 

bertambahnya waktu biasanya akan terjadi penurunan dari kualitas peta tersebut sehingga 

kemungkinan kerusakan peta-peta tersebut akan terjadi dengan semakin lamanya 

disimpan. Dengan adanya SIG penyimpanan peta akan lebih aman dan SIG mampu 
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menyimpan beratus bahkan beribu peta dalam satu komputer atau media penyimpanan 

lainnya dan SIG mampu mempresentasikan peta dalam berbagai cara dan bentuk serta 

mampu mereproduksi dan mengupdate peta secara cepat. 

 

Definisi SIG selalu berkembang, bertambah dan bervariasi. Hal ini terlihat dari 

banyaknya definisi SIG yang telah beredar. Selain itu SIG juga merupakan suatu bidang 

kajian ilmu dan teknologi yang relatif baru, digunakan oleh berbagai bidang disiplin ilmu 

dan berkebang dengan cepat. Istilah sistem informasi geografis memiliki tiga unsur 

pokok: sistem, informasi dan geografis. SIG merupakan salah satu sistem informasi yang 

menekankan pada unsur informasi geografis. Sistem merupakan sekumpulan objek,ide, 

berikut interelasinya dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama. Sistem digunakan 

untuk mendeskripsikan banyak hal, khususnya untuk aktivitas-aktivitas yang diperlukan 

pada pemrosesan data. Pengertian informasi geografis adalah informasi mengenai tempat-

tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi dimana suatu 

obyek terletak di permukaan bumi dan informasi mengenai keterangan-keterangan 

(atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diketahui. 

 

Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem berbasis komputer yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, menggabungkan, mengatur, mentranformasi, 

memanipulasi dan menganalisis data-data geografis. Secara lebih khusus, SIG adalah satu 

sistem yang powerful yang terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak dan 

prosedur-prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanggil, 

mentransfer, manipulasi, analisis dan menampilkan data spasial dari permukaan bumi 

yang bereferensi geografi, untuk tujuan memecahkan masalah perencanaan dan 

pengelolaan dari yang sederhana sampai yang rumit (Antenucci dkk, 1991; Vieux and 

Needham, 1993;  Burrough, 1993; dan FAO, 1988).SIG sangat membantu pekerjaan-

pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang-bidang spasial dan geoinformasi. Dewasa ini 

hamper semua disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan informasi spasial, 

menggunakan SIG atau format-format yang kompatible dengan SIG sebagai alat analisis 

dan representasi yang menarik.  

 

Remote Sensing, padanan bahasa Indonesia-nya penginderaan jauh (remote = jauh, 

sensing = indera), dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi 

tentang suatu obyek, wilayah atau fenomena dengan jalan menganalisis data yang 
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diperoleh dengan menggunakan alat (sensor yang dipasang pada wahana) tanpa kontak 

langsung terhadap obyek, wilayah atau fenomena yang diamati/dikaji. Untuk lebih 

jelasnya dapat diperhatikan beberapa definisi berikut ini :  

1. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, 

daerah atau gejala, dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau gejala yang akan 

dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1990).  

2. Penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, mengidentifikasi dan 

menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian (Avery, 

1985).  

3. Penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan 

menganalisis informasi tentang bumi. Informasi itu berbentuk radiasi elektromagnetik 

yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi (Lindgren, 1985). 

Sistem informasi geografis merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan 

keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan 

karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Berdasarkan 

beberapa definisi yang beredar saat ini, SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem 

berikut: 

1. Subsistem Masukan (input):  Subsistem ini mempunyai tugas untuk 

mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai 

sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau 

mentransformasikan format-format data-data aslinya ke dalam format yang 

dapat digunakan oleh SIG. 

2. Subsistem Keluaran (output):  Subsistem ini adalah menampilkan atau 

menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basisdata baik dalam bentuk 

softcopy maupun bentuk hardcopy sepeti tabel, grafik peta dan lainnya. 

3. Subsistem Manajemen :  pada subsistem ini adalah untuk mengorganisasikan 

baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa 

sehingga mudah dipanggil, diupdate dan diedit. 

4. Subsistem Manipulasi & Analisis: Subsistem ini menentukan informasi-

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu subsistem ini juga 

melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang 

diharapkan. 
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SIG terdiri dari beberapa komponen (Gistut, 1994 dalam Prahasta, E. 2005) :  

1. Perangkat Keras (Hardware): pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform 

perangkat keras mulai dari PC dekstop, workstation, hingga multiuser host yang 

dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang 

luas, berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan (harddisk) yang besar, dan 

mempunyai kapasitas memori yang besar (RAM). Walaupun demikian, 

fungsionalitas SIG tidak terikat secara ketat terhadap karakteristik fisik perangkat 

keras ini sehingga keterbatasan memori pada PC-pun dapat diatasi. Adapun 

perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG adalah komputer (PC), mouse, 

digitizer, printer, plotter dan scanner (pemindai). 

2. Perangkat Lunak (Software); SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang 

tersusun secara modular dimana basisdata memegang peranan kunci. Setiap 

susbsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri 

dari beberapa modul, hingga tidak mengherankan jika ada perangkat lunak SIG yang 

terdiri dari ratusan modul program (.exe) yang masing-masing dapat dieksekusikan 

sendiri. 

3. Data & infromasi geografi; SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan 

informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara mengimportnya 

dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara 

mendijitasi data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya dari tabel-

tabel dengan menggunakan keyboard. 

4. Manajemen: suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan 

dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua 

tingkatan. 

 

Pendapat lain menyatakan bahwa Sistim Informasi Geografis dilaksanakan melalui tiga 

komponen utama, yaitu perangkat keras (hardware) yang terdiri atas komputer dengan 

perlengkapan lannya (peripheral), perangkat lunak (software) yang terdiri atas rangkaian 

program komputer, serta manusia (brainware) yang mengoperasikan sistim tersebut. 

Komponen manusia (brainware) ini tidak kalah pentingnya dibanding dengan kedua 

komponen yang lain. Brainware ini merupakan pengelola Sistim Informasi Geografis, 

dan bertindak sebagai pembuat desain, pelaksana dan pengawas (supervisor) dalam 

menyelesaikan problem yang harus diselesaikan melalui Sistim Informasi Geografis. Ini 

berarti, brainware ini harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai 
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untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan analisa spatial, 

pembuatan model dan memahami penggunan fungsi-fungsi analisa Sistim Informasi 

Geografis . 

 

D.2 Peta Digital 

Peta digital adalah peta yang data grafis, data tekstual dan segala atributnya tersimpan 

dalam bentuk softcopy (file) pada komputer. Peta ini dihasilkan dari proses digitasi 

dengan menggunakan meja digitizer ataupun onscreen digitasi dari hasil scan sebuah peta. 

Dalam pembuatan peta digital ini diperlukan perangkat-perangkat keras seperti komputer 

beserta kelengkapannya, dan perangkat lunak baik perangkat lunak untuk sekedar 

membuat peta digital seperti Autocad ataupun perangkat lunak untuk tujuan analisis yang 

biasa disebut sistem informasi geografis seperti ArcView, Mapinfo, Geomedia dll. Jenis 

peta ini mulai dikembangkan pada era 80-an sejalan dengan berkembangnya teknologi 

komputer dan perangkat lunak untuk penggambaran dengan bantuan komputer (Computer 

Assisted Drawing/CAD) serta perangkat lunak SIG itu sendiri.    

 

Fungsi SIG seringkali diasumsikan hanya untuk pembuatan peta digital, sebenarnya SIG 

berfungsi lebih daripada pembuatan peta digital. Pengelompokan data atau klasifikasi 

data, pencarian data, penrhitungan secara statistik untuk jumlah penduduk pada kawasan 

tertentu dapat dilakukan oleh SIG. Sementara untuk pembuatan peta digital selain 

perangkat lunak SIG seperti ArcView, Map Info, Geomedia juga cukup digunakan 

perangkat lunak lain seperti autocad. 

 

Data yang diperlukan untuk mebentuk SIG terdiri atas data spasial yang hal ini berupa 

peta digital, serta data tekstual (atribut, keterangan, atau angka-angka) yang masing-

masing melekat pada data spasialnya. Data tekstual biasanya tersusun atas sebuah basis 

data dalam format tertentu dan masing-masing terhubung (linked) dengan baik terhadap 

data spasialnya. Dengan demikian dalam SIG data tekstual akan memiliki kaitan posisi 

geografis, demikian pula setiap bagian dari data grafis peta memiliki informasi tekstual. 

Lain halnya dengan perangkat lunak CAD, perangkat ini umumnya hanya dapat 

menampilkan data grafis (peta) walupun mampu menampilkan data tekstual tapi satu 

sama lain terpisah, tidak saling berkaitan.  
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Data peta digital umumnya terdiri atas dua jenis data yaitu data vektor dan raster. Kedua 

data ini dihasilkan dari proses yang berbeda. Untuk vektor biasanya dihasilkan melalui 

proses pengubahan dari hardcopy atau print out gambar (peta) menjadi bentuk digital 

dengan menggunakan alat yang disebut meja digitizer. Yang mana setiap titik/point dari 

gambar hasil digitasi tersebut mempunyai koordinat X dan Y. Sedangkan data raster 

dapat dihasilkan dari hasil scan sebuah gambar atau peta dengan menggunakan scaner 

ataupun hasil dari digital kamera atau photo udara atau citra satelit yang mana gambar 

yang dihasilkan tersusun atas pixel-pixel yang berupa kotak-kotak bujur sangkar.        

 

D.3 Persiapan Pembuatan Peta Digital dengan SIG 

Untuk membentuk peta digital dengan menggunakan SIG dibutuhkan masukan data baik 

yang berbentuk spasial maupun tekstual. Beberapa sumber data tersebut antara lain 

adalah: 

1. Peta analog (antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya) 

Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya peta analog dibuat 

dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti 

koordinat, skala, arah mata angin dsb. Peta analog dikonversi menjadi peta digital 

dengan berbagai cara yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Referensi spasial dari 

peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital 

yang dihasilkan. Biasanya peta analog direpresentasikan dalam format vektor. 

2. Data dari sistem Penginderaan Jauh (a.l. citra satelit, foto-udara, dsb.) 

Data Pengindraan Jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi SIG 

karena ketersediaanya secara berkala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di 

ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai 

jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan 

dalam format raster. 

3. Data hasil pengukuran lapangan. 

Contoh data hasil pengukuran lapang adalah data batas administrasi, batas kepemilikan 

lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dsb., yang dihasilkan berdasarkan 

teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut. 

4. Data GPS. 

Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. 

Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi.  Data 

ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. 
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Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memasukkan data spasial dan tekstual 

(membuat peta digital) dari sumber-sumber di atas ke dalam SIG, antara lain : 1) Digitasi, 

2) Penggunaan GPS, dan 3) Konversi dari sistem lain. 

 

D.4 Kemampuan SIG dalam Menjawab Masalah Spasial 

Dalam situasi ketidakpastian, dimana keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah 

spasial harus diambil, maka seseorang harus mencari jawaban atas berbagai petanyaan yang 

berkaitan dengan masalah yang harus dipecahkan tersebut. Untuk itu, SIG dapat membantu 

memberikan jawaban. Pertanyaan yang dapat dijawab melalui penggunaan SIG misalnya 

adalah pertanyaan yang berkaitan dengan: 

• Lokasi : Apa dan dimana ? 

Mencari keterangan (atribut) atau deskripsi apa yang terdapat pada lokasi tertentu. Lokasi 

dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan nama 

wilayah atau koordinat geografi (lintang/bujur, atau UTM). Pertanyaan di mana adalah 

kebalikan dari pertanyaan apa dan memerlukan analisis spasial untuk menjawabnya. 

Pertanyaan ini mengidentifikasikan unsur peta yang deskripsinya (salah satu atau lebih 

atributnya) ditentukan. Dengan pertanyaan ini pula, SIG dapat menemukan lokasi yang 

memenuhi beberapa syarat atau kriteria sekaligus. Sebagai contoh, SIG dapat menetukan 

lokasi yang sesuai untuk pengembangan lokasi pemukiman penduduk yang memiliki 

persyaratan yang harus dipenuhi. 

• Trend : Apa yang  terjadi dan kapan ? 

Pertanyaan ini melibatkan dua pertanyaan sebelumnya (lokasi dan kondisi) dan dilakukan 

jika ingin mengetahui perubahan yang terjadi disuatu lokasi pada selang waktu tertentu. 

• Pola : Bentuk spatial yang bagaimana ? 

Pertanyaan ini lebih kompleks dari pertanyaan sebelumnya. Sering digunakan untuk melihat 

bentuk spasial yang bagaimana, berkaitan dengan suatu keadaan atau penyimpangan 

(anomali) pada suatu obyek. 

• Model: Bagaimana jika ? 

Data spasial yang disimpan dalam SIG dapat diolah dengan menggunakan berbagai fungsi 

yang tesedia didalam paket program SIG, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi 

baru. Salah satu contoh adalah metode tumpang susun (overlay) atas beberapa peta dasar dan 

peta tematik. 
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D.5 Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh di Bidang Kehutanan 

Untuk Indonesia, SIG sedikit banyak telah digunakan umumnya untuk bidang lingkungan 

khususnya bidang kehutanan. Pada awalnya perkembangannya di Indonesia SIG hanya 

digunakan untuk tujuan pembuatan peta yaitu pembuatan peta-peta digital tapi saat ini telah 

jauh berkembang dimana SIG telah digunakan untuk analisis perubahan penggunaan lahan, 

deforestrasi, analisis daerah-daerah rawan kebakaran hutan, analisis habitat suatu satwa dan 

banyak lagi. Penggunaan data penginderaan jauh mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, 

liputan (coverage), citra penginderaan jauh biasanya mencakup areal cukup luas (misalnya : 1 

scene citra Landsat meliput areal seluas 185 x 185 km = 3,50 juta ha, dibandingkan dengan 

selembar potret udara 23 cm x 23 cm skala 1 : 50 000 ha). Kedua, data digital: citra 

penginderaan jauh dapat diperoleh dalam bentuk digital sehingga data tersebut dapat diolah 

secara digital dengan menggunakan komputer. Hal ini akan memberikan hasil yang lebih 

konsisten dan proses yang lebih efisien. Ketiga, periode tersedianya data, data citra dapat 

diperoleh secara periodik (misalnya : setiap 16 hari untuk Landsat TM) dengan teratur, 

sehingga tersedianya data pada setiap periode dapat terjamin. Disamping itu, dengan 

tersedianya data secara periodik tersebut, gejala perubahan alam (pola perubahan hutan, 

terjadinya kerusakan hutan, pertumbuhan hutan, dan sebagainya) dapat dipelajari. Keempat, 

murah (cost effective), dengan cakupan wilayah yang luas, maka biaya pengadaan citra per 

satuan luas menjadi lebih murah. Hutan yang mempunyai peranan penting secara ekologi, 

ekonomi dan sosial perlu diketahui kondisinya secara periodik, agar hutan dapat dikelola 

dengan tetap memelihara dan mempertahankan manfaatnya secara lestari dan berkelanjutan.  

 

Cakupan hutan yang luas dengan kondisi lapangan yang umumnya berat, dan lokasi yang 

tidak selalu mudah untuk dijangkau menjadikan teknik penginderaan jauh sebagai perangkat 

tepat untuk mendapatkan data sumber daya hutan. 

Beberapa contoh penggunaan SIG dibidang Kehutanan adalah: 

• Perencanaan pengangkutan hasil tebangan : 

Untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah 

pegunungan dan diangkut ke industri pengolahan dengan biaya yang optimum, perlu 

menetapkan lokasi dan desainn sistim pembalakan (logging) dengan sistim kabel, serta 

merencanakan jaringan jalan angkutan. Masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan 

menggunakan SIG, yaitu dengan mengintegrasikan beberapa peta (a.l. peta potensi tegakan, 

peta kelerengan, peta topografi) dengan model tehnis (a.l. parameter desain jalan dan kabel), 

dan model finansial (a.l. biaya penebangan dan biaya pengangkutan kayu). 
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• Tata Guna Hutan:  

Untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau 

tidak, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan skor yang ada (nilai curah hujan, 

kelerengan, jenis tanah dan ketinggian). Untuk itu, dengan SIG, peta curah hujan, peta 

kelerengan, peta jenis tanah dan peta topografi diintegrasikan untuk mengetahui wilayah-

wilayah mana (beserta luasnya) yang mempunyai skor-gabungan sama besar/lebih besar dari 

batas (yang perlu ditetapkan sebagai Hutan Lindung), dan wilayah mana yang mempunyai 

skor gabungan kurang dari batas yang dipersyaratkan untuk suatu Hutan Lindung. 

• Monitorng dan pengawasan:  

Dengan mengkombinasika peta areal HPH, peta RKT dan citra satelit terbaru, maka dengan 

menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar 

diluar blok tebangan yang diijinkan. Mengingat bahwa tebangan di areal HPH dilakukan 

secara tebang pilih, maka adanya jalan angkutan yang baru dibuat merupakan indikasi kuat 

adanya penyimpangan tersebut. 

• Deforestrasi 

Dengan mengkombinasikan peta batas kawasan hutan dan citra satelit dengan bantuan SIG 

dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non hutan dan dengan 

menggunakan perhitungan didapatkan data laju deforestrasi dari kawasan hutan baik tingkat 

nasioanl maupun tingkat provinsi. 

• Kebakaran Hutan 

SIG telah digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran 

dengan menoverlay dan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan, temperatur, 

RH. dari hasil analisis tersebut biasanya dibuat skoring dari setiap faktor yang mempengaruhi 

kebakaran hutan dan dengan cara menjumlah skor masing-masing dan mengoverlay peta 

setiap factor akan didapat kawasan yang rawan terhadap kebakaran dari yang tinggi sampai 

rendah.  Dari sini dapat diambil keputusan untuk melakukan tindakan preventif kebakaran 

seperti pemantauan yang lebih intensif terhadap kawasan yang sangat rawan dan penyediaan 

peralatan dan fasilitas pemadam kebakaran pada titik-titik terdekat dari daerah tersebut.  

• Rehabilitasi Lahan 

Gerakan rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan berhasilguna apabila didapatkan informasi 

yang akurat baik spasial maupun non spasial dari kawasan-kawasan kritis yang perlu 

direhabilitasi. Informasi tersebut dapat disediakan dengan cepat dan akurat dengan 

menggunakan teknologi SIG dan penginderaan jauh. Melalui kombinasi SIG dan 

penginderaan jauh, kawasan-kawasan kritis seperti tanah kosong, padang alang-alang dan 
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kawasan tak berhutan lainnya akan dapat diketahui sehingga  program perencanaan 

rehabilitasi lahan akan tepat sasaran. 

  

Sementara ini, untuk pemetaan atau pembuatan peta-peta kehutanan yang penggambarannya 

dilaksanakan secara digital, dapat berpedoman pada :  

a.   Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 251/Kpts-VII/1999 tanggal 28 

April 1999 tentang Pedoman Pengolahan dan Penyajian Data Digital SIG Untuk 

Keperluan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan,  

b.  Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :730/Kpts-II/1999 tanggal 21 

September 1999 tentang Standarisasi Peta Dasar Digital, dan  

c.   Dapat pula diacu adalah Pedoman Penyusunan Data Spasial Digital yang disusun oleh 

Pusat Data dan Perpetaan – BAPLAN Kehutanan dan Perkebunan pada bulan Agustus 

tahun 2000.  
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Bab II.  

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 

 

A. Pendahuluan  

Ancaman kerusakan dan kepunahan keanekaragaman hayati umumnya berhubungan dengan 

pemanfaatan potensi sumberdaya keanekaragaman hayati, dan belum dimengertinya 

dinamika proses kejadian terhadap komponen dari potensi sumberdaya keanekaragaman 

hayati di dalam kawasan konservasi tersebut. Apabila data dan informasi tersebut cukup 

tersedia, tentunya pengelola akan memahami permasalahan ancaman kerusakan dan 

kepunahan keanekaragaman hayati yang terjadi, sehingga mampu menanganinya sesuai 

kebutuhan dan kepentingannya. Minimnya data dasar konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya, seperti data dan informasi status dan kondisi dari genetik, species, populasi 

dan komunitas keanekaragaman hayati, lingkungan dan kawasan konservasi telah berdampak 

pada lemahnya kemampuan pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

 

Untuk membangun manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati 

dan ekosistemnya terdapat beberapa permasalahan yang umumnya berkaitan dengan 

pengembangan sistem informasi, pemilihan dan pemanfaatan teknologi informasi, dan 

pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang akan menangani manajemen 

data dan informasi tersebut.  

 

Memperhatikan besarnya keragaman hidupan liar dari aspek genetik, species, populasi dan 

komunitas, lingkungan dan tekanan terhadap kawasan konservasi di seluruh Indonesia, serta 

keterlibatan berbagai stakeholder dalam pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati, 

perlu dikembangkan suatu pusat data dan informasi dengan jaringan kerja yang mencakup 

unit-unit pengelola kawasan konservasi di daerah, serta terhubungkan dengan berbagai pihak 

terkait termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, dan lain-

lain, serta data dan informasi yang disediakan dengan mudah dapat diakses oleh para 

pemakai. Pusat data dan informasi yang dapat dikelola secara tepat, akan dapat menjadi 

sarana penting untuk membantu menghadapi permasalahan pengelolaan dan konservasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di masa kini maupun mendatang.  
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Meliputi kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi, peralatan 

elektronik, dan pengetahuan tentang komputer, terutama dalam penggunaan aplikasi 

perangkat lunak dan perangkat keras (komputer) yang berkaitan dengan prosesing, 

pengelolaan dan komunikasi data dan informasi kawasan konservasi. Praktek kegiatan ini 

mencakup pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan penggunaan fungsi dasar 

komputer dan paket-paket software secara umum, mampu mengoperasikan dan memelihara 

software dan hardware komputer, mampu mengoperasikan dan memelihara lokal area 

network, mampu memelihara dan mengembangan on-line data base dan sistem informasi, 

mampu mengoperasikan penggunaan GIS dan memasukan data geografisnya ke dalam 

komputer, dan memiliki pengetahuan disain grafis, penggunaan internet dan 

website/homepage. 

 

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil inventarisasi potensi selanjutnya dihimpun, 

dikelola dan dikembangkan dalam sistem informasi pada kawasan konservasi, yang 

mencakup jenis data dan informasi, kecepatan proses pengolahan data menjadi informasi, 

tingkat detail informasi, cara menampilkan informasi, volume dan transaksi informasi, 

penanggung jawab pengelola informasi dan sebagainya.  

 

Untuk membangun dan mengembangkan pengelolaan sistem informasi pada kawasan 

konservasi, diperlukan adanya dukungan penyediaan :  

 Sistem informasi yang menyangkut penentuan jenis dan karakteristik informasi, 

relevansi informasi yang dihasilkan, tingkat detil informasi, penampilan 

informasi, kecepatan pemrosesan data, volume dan kecepatan transaksi/aliran 

informasi, kualitas dan akurasi informasi, aliran informasi,  struktur pengguna 

informasi, target dan batasan biaya pengelolaan informasi dan sebagainya, guna 

mendukung kepentingan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengelolaan 

dan pemanfaatan kawasan konservasi, 

 Teknologi informasi berupa komponen  perangkat keras (komputer, infra-

struktur, jaringan, alat komunikasi, dll.) dan perangkat lunak (aplikasi, sistem 

operasi, database, dll.)  yang harus tersedia untuk menghasilkan  sistem informasi 

yang telah didefiniskan, 

 Pengelolaan informasi berupa perangkat struktur organisasi, peraturan, pro-

sedure, mekanisme, dan sumber daya manusia (brainware) yang akan 



 59

mengimplementasikan sistem informasi yang dibangun dan mengembang-kan 

teknologi informasi sejalan dengan perkembangan organisasi di masa mendatang. 

 

Pengelolaan sistem informasi berupa kegiatan pengelolaan suatu kumpulan atau totalitas 

komponen-komponen yang saling berhubungan, pengaruh-mempengaruhi, sehingga dapat 

dihasilkan dan dialirkan suatu informasi yang berguna (akurat, terpercaya, detil, cepat, 

relevan dan sebagainya) untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi. 

 

Hal yang menjadi perhatian di dalam praktek di bidang kegiatan ini adalah menyangkut: 

 ketersediaan peralatan berupa komponen  perangkat keras (komputer, infra-

struktur, jaringan, alat komunikasi, dll.) dan perangkat lunak (aplikasi, sistem 

operasi, database, dll.)  yang tersedia dan bagaimana pengembangannya untuk 

menghasilkan  sistem informasi yang didefiniskan untuk kepentingan 

pengelolaan kawasan konservasi maupun memenuhi kebutuhan masyarakat 

(user) tentang informasi pengelolaan konservasi SDAH & E, 

 ketersedian dan pengembangan yang dibutuhkan mengenai sistem informasi yang 

menyangkut penentuan jenis dan karakteristik informasi, relevansi informasi 

yang dihasilkan, tingkat detil informasi, penampilan informasi, kecepatan 

pemrosesan data, volume dan kecepatan transaksi/ aliran informasi, kualitas dan 

akurasi informasi, aliran informasi,  struktur pengguna informasi, target dan 

batasan biaya pengelolaan informasi dan sebagainya, guna mendukung 

kepentingan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengelolaan dan 

pemanfaatan kawasan konservasi, 

 ketersediaan dan kebutuhan untuk pengembangan perangkat struktur organisasi, 

peraturan, prosedure, mekanisme, dan sumber daya manusia (brainware) yang 

dapat mengimplementasikan sistem informasi yang dibangun dan 

mengembangkan teknologi informasi sejalan dengan perkembangan organisasi 

pengelolaan kawasan konservasi di masa mendatang, 

 pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi konservasi SDAH & E yang 

berkaitan dengan komponen-komponen yang dapat menghasilkan dan 

menyediakan data dan informasi yang berguna (akurat, terpercaya, detil, cepat, 

relevan dan sebagainya) untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi. 
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Selanjutnya, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan 
baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, 
dan sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran serta 
penyebarluasannya, baik antarinstansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan 
masyarakat, maka tidak boleh diabaikan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang 
”JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL (JDSN)”.  Yang di dalam Pasal 7, ayat (1), butir 
j dinyatakan, bahwa Departemen Kehutanan wajib menyiapkan data spasial ”kawasan hutan 
dan keanekaragaman hayati, serta Data Spasial lain untuk bidang kehutanan”.  Untuk 
implementasinya di bidang kehutanan, pada waktu ini sedang disiapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan agar secara penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial pada bidang kehutanan 
akan tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan dan berdayaguna bagi kebutuhan 
pembangunan nasional. 
 
 
 
 

B. Permasalahan Manajemen Sistem Data dan Informasi KSDAHE 

Dalam pengembangan manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya di kawasan konservasi, terdapat permasalahan yang umumnya 

bersumber kepada tiga hal strategis  yaitu : 

 Sistem informasi, berkaitan dengan pengembangan sistem yang mampu menjamin 

kebutuhan aliran  data dan informasi secara efisien, efektif dan berkualitas guna 

mendukung kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan, 

pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Sistem data dan 

informasi tidak saja hanya menyangkut penentuan jenis dan karakteristik data dan 

informasi, tetapi lebih jauh lagi menyangkut relevansi data dan informasi yang dihasilkan, 

tingkat detil data dan informasi, penampilan data dan informasi, kecepatan pemrosesan 

data, volume dan kecepatan transaksi/ aliran informasi, kualitas dan akurasi data dan 

informasi, struktur pengguna data dan informasi, target dan batasan biaya pengelolaan data 

dan informasi dan sebagainya. 

 Teknologi informasi, berkaitan dengan strategi pemilihan dan pemanfaatan spesifikasi 

teknologi informasi yang mampu menghasilkan data dan informasi yang telah ditentukan 

sesuai kebutuhannya. Pemilihan dan pemanfaatan tersebut diperlukan dalam kaitannya 

dengan sifat teknologi informasi yang merupakan produk hasil perkembangan ilmu 

komputer dan komunikasi, yang produknya sangat beragam, selalu berkembang, 

menyangkut investasi dan biaya pelayanan, terutama dalam penyediaan kebutuhan 

perangkat keras (komputer, printer, ploter, scanner, meja digitizer, infrastruktur, alat 

komunikasi, dll.) dan perangkat lunak (aplikasi, sistem operasional, database, spreadsheet, 

word processor, dll.) 
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 Manajemen informasi, berkaitan dengan tindakan manajemen dari kelembagaan dan 

sumberdaya manusia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dari 

sistem data dan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara taktis dan nyata, 

serta pemeliharaan dan pengembangannya di masa mendatang.  

 

Sampai saat ini masih banyak pengelola kawasan konservasi yang belum dapat 

memanfaatkan manajemen sistem data dan informasi sebagai sesuatu yang strategis untuk 

mendukung kepentingan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya maupun 

pengelolaan kawasan konservasi. Hal tersebut umumnya terkait dengan beberapa 

permasalahan terutama yang menyangkut  pemahaman para pengelola kawasan konservasi 

mengenai manajemen sistem data dan informasi, pemilihan dan penentuan kebutuhan jenis 

dan karakterististik data dan informasi, pengembangan desain sistem yang diperlukan dalam 

sistem data dan informasi, pemilihan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat 

menghasilkan data dan informasi yang diperlukan, dan pengembangan  kelembagaan dan 

sumberdaya manusia untuk menangani manajemen sistem data dan informasi.  

 

C. Pemahaman Manajemen Sistem Data dan Informasi 

Ketidaksamaan pemahaman pimpinan dan jajaran stafnya mengenai manajemen sistem data 

dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, menyebabkan 

manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 

lambat diterima dan dikembangkan untuk menunjang kepentingan perencanaan dan 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi konservasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Untuk membangun pemahaman mengenai 

peranan strategis dari manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya tersebut merupakan suatu tantangan yang cukup berat. Hal ini tidak 

saja menyangkut pengembangan pengertian dan pemahaman mengenai aspek manajemen 

sistem data dan informasi maupun aspek konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya, tetapi menyangkut pula upaya untuk mengubah paradigma berpikir atau 

mindset dan budaya dari para pimpinan, pengelola kawasan konservasi dan seluruh jajaran 

staf yang ada.  

 

Pengalaman dalam memperkenalkan peranan berbagai aspek mengenai manajemen sistem 

data dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menunjukan bahwa 

komitmen dari pimpinan puncak memiliki peran strategis yang sangat berarti untuk 
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memasyarakatkan manajemen sistem data dan informasi. Pemahaman dan pengertian 

pimpinan puncak mengenai manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya 

alam hayati dan ekosistemnya harus dibangun terlebih dahulu, untuk selanjutnya melalui 

pendekatan top-down disosialisasikan keseluruh jajaran pengelola dan staf. Sosialisasi 

tersebut dilakukan melalui suatu strategi berupa pengenalan bersifat edukatif disertai upaya 

yang dapat mendorong ketertarikan seluruh jajaran staf untuk lebih aktif memanfaatkan 

teknologi informasi dalam kegiatan organisasinya.  

 

 

 

 

 

D. Sistem Data dan Informasi KSDAHE 

Di tingkat pelaksanaan pengumpulan dan analisis data lapangan konservasi sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya dijumpai permasalahan yang cukup rumit, banyak petugas lapangan 

kurang memahami pengetahuan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang 

menyangkut genetika, species, populasi, komunitas, dinamikanya di alam dan 

pemanfaatannya.  Untuk kasus pengetahuan mengenai species flora dan fauna, belum banyak 

petugas lapangan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik mengenai dasar-

dasar biologi konservasi, pola perilaku, pemetaan distribusi dari species, populasi dan 

komunitas, maupun tehnik dan metoda pengumpulan data species, populasi, komunitas, 

habitatnya, dan home range/teritori, serta apabila mereka cukup paham umumnya bersifat 

otodidak. Dalam kegiatan pengumpulan data di lapangan belum didukung adanya pedoman 

survei/inventarisasi flora, fauna dan ekosistem yang cukup. Hal tersebut secara keseluruhan 

telah menyulitkan di dalam pengumpulan dan analisis data secara teratur dan konseptual di 

tingkat lapangan. Keterbatasan pengetahuan tersebut telah pula berpengaruh terhadap 

kemampuan mereka untuk dapat mengumpulkan dan menganalisa data lapangan secara 

cermat (accurate), terpercaya/handal (reliable), dan sahih (valid),  akibatnya data lapangan 

yang merupakan raw material dalam manajemen sistem data dan informasi kurang dapat 

dipertanggung-jawabkan kualitasnya. 

 

Memperhatikan sifat data dan informasi (spatial dan non-spatial) konservasi sumberdaya 

alam hayati dan ekosistemnya menyangkut hidupan liar yang sangat beragam, dinamis, 

kompleks, dan menyangkut pula hubungannya dengan aktivitas manusia dan dinamika yang 
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terjadi di dalam kawasan konservasi, telah menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam 

pemahamannya oleh para praktisi pengelola di lapangan. Ketidakmampuan memahami data 

dan informasi serta proses dan dinamika yang terjadi pada keanekaragaman hayati di dalam 

kawasan konservasi tersebut telah menyulitkan dalam mendefinisikan secara jelas akan 

kebutuhan jenis dan karakteristik data dan informasi untuk membangun desain sistem 

informasi keanekaragaman hayati, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan 

perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi keanekaragaman hayati di setiap 

kawasan konservasi.  

 

Untuk menjembatani kesulitan di dalam membangun desain sistem data dan informasi 

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya telah dilakukan komunikasi dan 

diskusi intensif dengan para pengelola kawasan konservasi (users), guna menggali dan 

mengetahui lebih lanjut semua kebutuhan data dan informasi yang diinginkan dan akan 

dibangun dalam desain sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya.  

 

E. Teknologi Informasi 

Dalam teknologi informasi terdapat permasalahan yang tidak kalah rumitnya, terutama 

menyangkut strategi pemilihan dan pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi 

tersedia sangat beragam, selalu berubah dan berkembang dengan cepat, serta 

ketidakmampuan dan tidak dimilikinya strategi untuk memilih dan memanfaatkan teknologi 

informasi secara tepat sesuai kepentingan dan kebutuhannya, telah berakibat serius pada 

biaya investasi, biaya pelayanan dan pemeliharaan, serta pemanfaatan teknologi informasi 

secara optimal dalam manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya.  

 

Pengalaman menunjukan bahwa untuk menjawab kebutuhan perkembangan teknologi 

informasi tersebut diperlukan adanya pengetahuan dan kemampuan mengenai : (a) 

pengembangan infrastruktur teknologi informasi seperti sistem komputer beserta integrasi 

sistemnya seperti LAN, WAN, intranet, internet dan sebagainya, (b) pengembangan 

perangkat lunak dan pembuatan aplikasinya, perencanaan sistem database, aplikasi analisis, 

dan sebagainya, dan (c) pemanfaatan paket-paket aplikasi yang sudah jadi seperti dari 

microsoft, oracle, arcview, arcinfo, erdas dan sebagainya. Kebutuhan pengetahuan mengenai 

teknologi informasi berbasis komputer tersebut harus dimiliki oleh setiap organisasi yang 
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menangani manajemen sistem data dan informasi. Ketiadaan personil berkemampuan di 

bidang teknologi informasi berbasis komputer telah menyebabkan ketergantungan yang 

sangat besar terhadap perusahaan penyedia dan pemberi pelayanan teknologi informasi 

berbasis komputer.  

 

Akibat tidak adanya perencanaan yang matang, perkembangan manajemen dan organisasi 

pengelolaan kawasan konservasi dengan segala keterbatasan investasi dan fasilitas, 

perubahan kebijakan dan peraturan perundangan, budaya kerja dari sumberdaya manusia, dan 

kurang dipahaminya pengetahuan teknologi informasi berbasis komputer, telah berakibat 

penggunaan aplikasi perangkat lunak dan perangkat komputer sangat beragam di setiap unit 

pengelola kawasan konservasi. Hal ini telah menjadikan permasalahan di dalam 

pengintegrasian aplikasi dan pengembangan teknologi informasi berbasis komputer dalam 

manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 

di kawasan konservasi.  

 

Ketiadaan perencanaan pembiayaan investasi dan operasional secara konsisten telah pula 

berpengaruh kepada kepentingan pemeliharaan, pengoperasian, dan investasi 

penggantian/pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta peningkatan pengetahuan 

mengenai teknologi informasi seperti penyediaan berbagai aplikasi perangkat lunak, 

literature, majalah, pelatihan dan sebagainya. Pengalaman menunjukan bahwa 

ketidakcukupan dan ketiadaan perencanaan dalam pembiayaan investasi dan operasional 

tersebut, telah berdampak kepada kemampuan untuk dapat mengikuti perkembangan 

kemajuan teknologi informasi, mempengaruhi investasi awal yang telah dilakukan, 

mempengaruhi kemampuan pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak secara 

optimal untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang diinginkan, dan mengancam 

keberlanjutan pengembangan manajemen sistem data dan informasi di masa mendatang.  

 

F. Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan 

Penggunaan teknologi informasi dengan aplikasi perangkat lunak seperti aplikasi sistem 

pengelolaan database (non-spatial) dan sistem informasi geografis (spatial) dalam 

pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan konservasi, 

menuntut adanya persyaratan standar ketrampilan dan pengetahuan personil yang 

bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tehnis dan manajemen sistem data dan 

informasi dari kegiatan sehari-hari. Ketrampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia 
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merupakan aspek sentral yang harus mendapat perhatian khusus bagi kelangsungan dan 

kemajuan pengembangan dan pengelolaan data dan informasi konservasi sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya, serta memerlukan adanya dukungan pelatihan dan pendidikan 

secara terstruktur untuk memperbaiki dan meningkat keahlian, ketrampilan, dan kompetensi 

kinerja, serta adanya penghargaan dan sistem promosi yang jelas dan menarik.  

 

Pengalaman menunjukan bahwa keberadaan sumberdaya manusia dengan keahlian khusus 

berbasis pengetahuan komputer dan berbagai aplikasi sistem data dan informasi, dan 

didukung pelatihan dan pendidikan yang terstruktur di bidang manajemen sistem data dan 

informasi sangat dibutuhkan bagi keberhasilan pelaksanaan manajemen sistem data dan 

informasi. Ketersediaan sumberdaya manusia dengan keahlian tersebut,  di lingkungan Ditjen 

PHKA maupun di unit-unit pengelola kawasan konservasi sangat minim sekali. Akibatnya 

berbagai aplikasi yang telah dibeli dan disediakan tidak mampu dimanfaatkan secara optimal 

dan cepat usang karena munculnya berbagai aplikasi baru yang lebih baik. Disamping itu 

ketiadaan penghargaan dan sistem promosi yang jelas dan menarik, seperti pemberian 

insentif, penghargaan dan pengembangan karier dalam sistem tenaga fungsional, telah 

berdampak sulitnya untuk rekruitmen tenaga berkeahlian khusus sistem data dan informasi 

berbasis komputer maupun mempertahankannya tetap berkarier di lingkungan manajemen 

sistem data dan informasi. Kondisi tersebut telah menyebabkan manajemen sistem  data dan 

informasi sulit berkembang dan dapat diadaptasikan di dalam mendukung kepentingan 

pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.  

 

Kelembagaan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan manajemen 

sistem data dan informasi, terutama kelembagaan organisasi yang menangani secara khusus 

pengelolaan data dan informasi. Pengembangan kelembagaan organisasi sangat ditentukan 

oleh persepsi mengenai kepentingan dan peranan dari data dan informasi di dalam organisasi 

yang ada. Pengalaman menunjukan ketiadaan organisasi yang khusus menangani manajemen 

sistem data dan informasi, serta perubahan organisasi yang sering terjadi dan tidak adanya 

diskripsi yang jelas mengenai fungsi dan tugas dari organisasi, prosedure dan mekanisme 

hubungan kerja antara unit-unit yang bertanggungjawab dalam menangani manajemen sistem 

data dan informasi, berakibat tidak terbangunnya dan lambatnya perkembangan pelaksanaan 

manajemen sistem data dan informasi. Untuk mendukung kegiatan kelembagaan organisasi 

tersebut perlu ditumbuhkan dan dikembangkan adanya pedoman, petunjuk teknis, mekanisme 

dan prosedure kerja, dan peraturan yang mengatur serta mengikat lebih lanjut kegiatan 



 66

pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan komunikasi data dan informasi secara praktis 

serta memenuhi kebutuhan para pemakai.  

 

G. Pengembangan Manajemen Sistem Data dan Informasi KSDAHE 

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi di dalam pengembangan manajemen sistem data 

dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan konservasi, 

dan dalam menghadapi kondisi yang ada pada saat ini serta kecenderungan pengelolaan 

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di masa yang akan datang, disadari 

perlu adanya penanganan data dan informasi di kawasan konservasi sebagai berikut : 

 

1. Pada setiap unit pengelolaan kawasan konservasi harus ada bagian yang menangani 

secara khusus manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati 

dan ekosistemnya, mencakup kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan 

komunikasi data dan informasi secara praktis serta mampu menyajikan data dan 

informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dari aspek potensi, 

permasalahan, pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasinya. 

 

2. Untuk memperkuat kemampuan pada unit  pengelola kawasan konservasi di dalam 

penanganan manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati 

dan ekosistemnya perlu adanya dukungan kemitraan dan kerjasama bantuan tehnis untuk 

pelatihan, pengembangan sistem, penyusunan pedoman dan panduan, pengadaan 

peralatan dan perlengkapan teknologi informasi.   

 

3. Untuk menangani manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya yang beragam dan kompleks di kawasan konservasi,  perlu 

dikembangkan dan diatur adanya prosedur dan mekanisme kerjasama, kemitraan, dan 

komunikasi/pertukaran data dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya, termasuk bantuan tehnis, pelatihan dan pendanaan dari berbagai 

stakeholder di tingkat daerah, nasional dan internasional. 

4. Untuk mendukung kepentingan perencanaan, pengelolaan dan proses pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya di seluruh kawasan konservasi  Indonesia perlu dikembangkan adanya 

suatu pusat data dan informasi di tingkat nasional dengan jaringan kerja yang mencakup 

unit-unit pengelola kawasan konservasi di daerah, dan terhubungkan dengan berbagai 
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unit manajemen sistem data dan informasi dari pihak terkait termasuk pemerintah daerah, 

perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, dan lain-lain, serta data dan informasi yang 

disediakan dengan mudah dapat diakses oleh para pemakai. Pusat data dan informasi 

tersebut akan mengkoordinasikan pengelolaan dan penyajian data dan informasi 

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan konservasi. 

 

5. Untuk menanggulangi permasalahan pengintegrasian aplikasi dan pengembangan 

teknologi informasi berbasis komputer serta mewujudkan jaringan data dan informasi 

dalam manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya di kawasan konservasi perlu adanya penanganan oleh suatu tim di 

lingkungan Ditjen PHKA yang benar-benar memahami dan mengerti permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya, serta bertanggung jawab di dalam penyediaan fasilitas sistem data dan 

informasi, yang diusahakan untuk dibantu oleh tim konsultan atau vendor-vendor 

teknologi informasi untuk pembuatan perencanaan strategi dari perancangan aplikasi-

aplikasi terkait dalam manajemen sistem data dan informasi konservasi sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya. 

 

6. Untuk mempercepat pengembangan manajemen sistem data dan informasi konservasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan konservasi, agar dibangun adanya 

kelembagaan organisasi berserta sumberdaya manusia yang menangani pengelolaan 

pusat data dan informasi dengan fungsi, tugas dan kedudukan yang jelas, serta 

bertanggungjawab untuk mengkoordinasi dan mengkomunikasi data dan informasi 

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan berbagai pihak terkait di 

tingkat daerah, nasional dan internasional. 

 

7. Untuk menjamin kualitas data dan informasi yang mencakup berbagai aspek konservasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan agar kegiatan manajemen sistem data dan 

informasi berjalan secara efisien, efektif dan berkualitas, perlu adanya suatu forum yang 

melibatkan perwakilan dari berbagai stakeholder pengguna dan pengelola data dan 

informasi. Forum tersebut tidak bersifat struktural di dalam organisasi namun secara 

berkala akan mengevaluasi kinerja manajemen sistem data dan informasi, serta 

membahas perkembangan teknologi informasi di masa mendatang. 
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8. Untuk keberhasilan pelaksanaan pengembangan sistem data dan informasi konservasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan konservasi perlu adanya 

dukungan perencanaan dan pendanaan yang memadai dan konsisten untuk investasi, 

pengoperasian dan pemeliharaan sistem  data dan informasi, teknologi informasi, 

pengadaan dan pelatihan staf yang mengoperasikannya. 

 

Keberhasilan untuk merealisasikan manajemen sistem data dan informasi konservasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan konservasi tidak berdiri sendiri, dan 

akan sangat tergantung kepada komitmen dan dukungan internal di lingkungan Ditjen PHKA, 

serta dukungan eksternal berupa bantuan dan kerjasama kemitraan dari berbagai stakeholder 

terkait yang terlibat menangani keanekaragaman hayati.   

 

H. Data dan Informasi KSDAHE 

Indonesia dengan luas daratan yang hanya sekitar 1,3 % dari keseluruhan permukaan bumi, 

kaya akan berbagai species hidupan liar dan berbagai tipe ekosistem, yang sebagian 

diantaranya tidak dijumpai di belahan bumi manapun, sehingga Indonesia termasuk sebagai 

salah satu negara megabiodiversity dan menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia. Untuk 

melindungi berbagai hidupan liar dan tipe ekosistem tersebut pemerintah telah menetapkan 

kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi (cagar alam, suaka margasatwa, 

taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru). Sampai saat ini 

(April 2008), tercatat sebanyak 535 lokasi kawasan konservasi (496 lokasi kawasan 

konservasi daratan dan 39 lokasi kawasan konservasi laut) yang tersebar di 33 Propinsi 

Indonesia dengan luasan mencapai ± 28,26 juta ha dan belum termasuk hutan lindung yang 

luasnya mencapai ± 34 juta ha. 

   

Dalam rangka mendukung pembangunan kawasan konservasi, agar dapat menjamin 

diperolehnya manfaat sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari untuk kemakmuran 

masyarakat, maka dalam perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasinya diperlukan 

ketersediaan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemenuhan data dan informasi tersebut dilakukan melalui pengelolaan yang meliputi 

kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penyimpanan dan pencarian kembali 

data serta penyajiannya dalam suatu sistem database. 
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Database kawasan konservasi terhimpun dalam sistem database konservasi sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya (Database KSDAHE) yang pengembangannya diarahkan kepada 

penyediaan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan konservasi untuk mendukung 

kepentingan  perencanaan, proses pengambilan keputusan dan tindakan strategis untuk 

menjawab dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan kepentingan pengelolaan dan 

pendayagunaan di bidang konservasi Alam.  

 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan sistem database tersebut di atas, 

diantaranya adalah : 

a) Informasi KSDAHE Indonesia sangat rumit, mengingat : 

- tingkat keragamanan hayati yang sangat tinggi, 

- cakupan wilayah yang luas,  

- kondisi lapangan dan lokasi pencapaian yang sulit. 

b) Ketersediaan data di unit pengumpul dan pengolah data (Unit Pelaksana Teknis: Taman 

Nasional dan Konservasi Sumber Daya Alam) masih sangat terbatas, beragaman format, 

dan tersebar, 

c) Kondisi sumberdaya manusia (SDM), dan dukungan sarpras/infrastruktur yang belum 

memadai dan beragamannya multi stakeholder. 

 

Namun demikian, hal mendasar yang menjadi permasalahan utama  sesungguhnya, adalah 

belum tersedianya data hasil pengukuran langsung di lapangan yang dilakukan secara 

sistimatis dan reguler. Rendahnya kegiatan-kegiatan eksplorasi, survei dan inventarisasi 

lapangan merupakan persoalan pokok yang berakibat kurangnya ketersediaan data dasar 

maupun kemampuan upaya untuk pembaruan data secara regular. 

 

I. Database KSDAHE 

Database Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) terdiri dari 

dua database, yaitu database spasial dan database non spasial. Sampai dengan saat ini sistem 

database KSDAHE telah terbangun dan memasuki tahap pengembangan di pusat (PIKA dan 

Unit-unit kerja Direktorat di lingkungan Ditjen PHKA), dan sedang dalam persiapan 

pembangunan database di UPT dilakukan melalui penguatan kemampuan SDM daerah. Pada 

tahap awal pembangunan sistem, kegiatan ini berada di Pusat Informasi Konservasi Alam 

(PIKA) Bogor dan pengembangan selanjutnya diarahkan kepada pengembangan sumber 

informasi yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yang akan mencakup sumber 
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informasi dari seluruh unit kerja di bawah Direktorat Jenderal PHKA, masyarakat dan 

sumber-sumber informasi mengenai pembangunan konservasi alam secara menyeluruh. 

 

I.1 Database Non-Spasial KSDAHE 

Secara garis besar struktur database nonspasial KSDAHE terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, 

antara lain yaitu : 

a) Kelompok informasi umum, mencakup data : 

(1) Luas dan letak 

(2) Kondisi fisik 

(3) Potensi 

(4) Pengelolaan 

(5) Aksesibilitas 

 

b) Kelompok informasi khusus, mencakup data : 

(1) Wisata 

- Lokasi wisata berdasarkan kawasan 

- Lokasi wisata berdasarkan propinsi 

(2) Kegiatan konservasi 

- Kegiatan konservasi in-situ dan exitu 

- Grafik total biaya 

(3) Organisasi 

(4) Permasalahan 

- Permasalahan 

- Grafik permasalahan 

(5) Fasilitas pengelolaan 

- Fasilitas pengelolaan di lapangan 

- Fasilitas pengelolaan di kantor 

- Grafik kondisi peralatan di kantor 

(6) Usulan kawasan konservasi 

- Usulan kawasan konservasi 

- Grafik usulan kawasan konservasi 

(7) Penggunaan kawasan untuk non konservasi 

- Penggunaan kawasan untuk non konservasi 

- Grafik Luas kawasan yang digunakan 
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(8) Management Plan 

- Manajemen plan 

- Grafik manajemen Plan 

(9) Blok/Zonasi 

- Blok/Zonasi 

- Grafik Blok/zonasi 

 

c) Kelompok informasi ringkasan (summaries),  memuat database : 

(1) Rekapitulasi kawasan konservasi di Indonesia 

(2) Usulan kawasan konservasi 

(3) Rekapitulasi kawasan konservasi berdasarkan tahun 

(4) Rekapitulasi kawasan konservasi berdasarkan Propinsi 

(5) Rekapitulasi penambahan jumlah dan luas kawasan konservasi 

(6) Rekapitulasi enclave di kawasan berdasarkan propinsi 

 

Aplikasi Database Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

dibuat  dalam "Aplikasi Intranet", yaitu yang instalasinya terpasang di Gedung Departemen 

Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta maupun di Gedung Pusat Informasi Konservasi 

Alam Bogor. 

 

I.2 Database Spasial Kawasan Konservasi 

Dalam pengelolaan database spasial kita akan mengenal istilah SIG (Sistem Informasi 

Geografis). Dalam pembahasan sebelumnya, SIG akan selalu diasosiasikan dengan sistem 

komputer, walaupun pada dasarnya SIG dapat berjalan secara manual. SIG yang berbasis 

komputer akan bermanfaat ketika data yang ditangani merupakan data yang besar dan terdiri 

dari banyak tema yang saling berkaitan. 

 

Kebutuhan akan SIG meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan data dan informasi 

untuk kepentingan perencanaan wilayah. Data dan informasi ini terutama adalah data dan 

informasi, yang berorientasi geografis atau yang sering disebut dengan data spasial. Selain 

memiliki kemampuan untuk menyimpan data, SIG juga memiliki fasilitas untuk melakukan 

analisis keruangan. Kemampuan analisis keruangan ini digunakan untuk membantu 

mengambil keputusan. Fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan dapat 
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diorganisir sedemikian rupa, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi 

dasar suatu perencanaan. 

 

Data spasial mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu 

informasi lokasi dan informasi atribut yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Informasi lokasi atau informasi spasial. Contoh yang umum adalah informasi lintang 

dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Contoh lain dari 

informasi spasial yang bisa digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi misalnya adalah 

Kode Pos. 

b) Informasi deskriptif (atribut) atau informasi non spasial. Suatu lokalitas bisa 

mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya; contohnya jenis 

vegetasi, populasi, pendapatan pertahun, dan sebagainya. 

 

 

J. Design Database 

Untuk membangun sebuah database ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian agar 

database yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Pada database GIS hal-hal 

yang harus menjadi perhatian diantaranya : 

a) Bentuk informasi apa yang diharapkan dapat dihasilkan dari suatu database. 

b) Menentukan jenis themes dasar yang harus disediakan untuk dapat memenuhi informasi 

yang dibutuhkan. 

c) Sumber data spasial yang digunakan. 

d) Format data. 

 

Sebagai contoh, database GIS yang saat ini sedang dikembangkan di Pusat Informasi 

Konservasi Alam terdiri dari 33 thema dasar. Untuk sumber data berasal dari peta Badan 

Planologi Kehutanan dan kawasan-kawasan konservasi. Format data yang digunakan dalam 

bentuk Arc Info dan shape file karena software GIS yang digunakan adalah Arc View dan 

Arc Info. 

 

Jenis thema sangat tergantung pada ketersediaan informasi yang diharapkan. Thema dasar 

yang sedang dibangun di Pusat Informasi Konservasi Alam, yaitu : 

 

Tabel 1 . Thema-thema data spasial kawasan konservasi 
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No Thema Tipe 
Thema Penjelasan 

1 2 3 4 
1. Base map Polygon Terdiri dari daratan, danau, sungai besar, basin, 

pesisir pantai 
2. Sungai Line Menampilkan sungai-sungai kecil  
3. Kontur Line Terdiri dari semua garis kontur dengan interval 25 

meter 
4. Ttg Point Menampilkan informasi titik tinggi 
5. Jalan Line Menampilkan jalan-jalan 
6. Landcover Polygon Menampilkan informasi tutupan lahan 
7. Batas Line, 

Polygon 
Menampilkan batas kawasan konservasi 

8. Annotasi Annotation Menampilkan annotasi/teks 
9. Indeks Polygon Menampilkan informasi indeks peta 
10. Resor Polygon Menampilkan informasi wilayah resort pada suatu 

kawasan konservasi 
11. Zonasi Polygon Menampilkan informasi zonasi pada suatu taman 

nasional 
12. Buffer Zone Polygon Menampilkan daerah penyangga di sekitar 

kawasan konservasi 
13. Fasilitas Point Terdiri dari fasilitas-fasilitas seperti kantor, pos 

jaga, tempat penelitian dan lainnya 
14. Ekowisata Point Menampilkan lokasi-lokasi wisata potensial 
15. Permasalahan Point Menampilkan permasalahan 
16. Kebakaran Polygon Menampilkan lokasi yang pernah mengalami 

kebakaran 
17. Perambahan Polygon Menampilkan area bukaan-bukaan ilegal di dalam 

kawasan 
18. Flora Point Menampilkan penyebaran flora 
19. Fauna Point Menampilkan penyebaran fauna 
20. Suhu Line Menggambarkan zona-zona temperatur 
21. Hujan Polygon Menggambarkan zona-zona curah hujan 
22. Angin Line Menggambarkan arah angina 
23. Arus laut Line Menggambarkan arus laut 
24. Karang Polygon Menggambarkan lokasi terumbu karang 
25. Tanah Polygon Menampilkan tipe-tipe tanah 
26. Geologi Polygon Menampilkan tipe-tipe geologi 
27. Ekosistem Polygon Menampilkan areal berdasarkan tipe ekosistemnya 
28. Batas 

Administrasi 
Line Terdiri dari wilayah administrasi seperi 

kecamatan, kabupaten, propinsi 
29. Kampung Point Menggambarkan lokasi kampung disekitar 

kawasan konservasi 
30. Industri Point Menggambarkan lokasi industri disekitar kawasan 

konservasi 
31. Kelerengan Polygon Menginformasikan kelerengan 
32. Aspek Polygon Menampilkan aspek 
33. Arus Air Polygon Daerah aliran air (DAS) 

 



 74

Setelah ditentukan thema yang dibutuhkan selanjutnya data yang dibutuhkan mulai disiapkan. 

Thema-thema yang ada disimpan pada sebuah folder khusus misalnya folder data. Data yang 

ada dapat ditampilkan dengan menggunakan software Arc View atau dengan menggunakan 

suatu applikasi tertentu. Applikasi GIS yang digunakan oleh Pusat Informasi Konservasi 

Alam saat ini adalah Nature Conservation Management Database. 

 

K. Pengelolaan Data KSDAHE 

Pengelolaan data dan informasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan 

dan pencarian kembali data serta penyajian informasi. Dalam pengelolaan data dan informasi 

kawasan konservasi, pengumpulan data dan informasi merupakan kegiatan yang paling 

berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan data secara keseluruhan, karena demikian 

luasnya cakupan jaringan unit kerja pemasok data. 

 

K.1 Pengumpulan Data Lapangan 

Kegiatan pengumpulan data lapangan pada kawasan konservasi secara umum meliputi: 

a) Pengukuran kondisi flora/vegetasi yang meliputi : penutupan lahan, potensi, penyebaran,  

jenis  flora, dan tipe vegetasi 

b) Pengukuran kondisi fauna yang meliputi : jenis, populasi, penyebaran, dan status populasi 

fauna 

c) Keadaan fisik, iklim, dan hidrologi kawasan 

d) Keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan 

konservasi 

e) Keadaan potensi sumberdaya alam lainnya di sekitar kawasan konservasi 

 

Kerangka berikut merupakan format yang dapat digunakan dalam mempersiapkan rencana 

untuk suatu pengumpulan data dan informasi lapangan. Dalam pengumpulan data dan 

informasi tersebut  dapat dikemukakan bahwa dengan pengetahuan yang ada menunjukan 

tidak adanya kerangka tunggal yang akan dapat dipergunakan pada segala waktu, dan 

berbagai kepentingan untuk pengumpulan data dan informasi lapangan. Oleh karena itu 

kerangka pendekatan pengumpulan data dan informasi sebaiknya bervariasi untuk 

menetapkan tehnik dan metoda pengumpulan data dan informasi yang sesuai, serta dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan. Butir-butir penting yang harus 

dipertimbangkan untuk menyusun suatu rencana tertulis yang harus dipersiapkan dan semua 
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topik yang ditunjukan untuk kepentingan pengumpulan data dan informasi database 

KSDAHE, antara lain mencakup : 

 

a) Tujuan pengumpulan data dan informasi 

Tujuan pengumpulan data merupakan kegiatan tahap awal yang harus dilakukan. Tujuan 

harus ditentukan dengan jelas, karena sangat terkait dengan rencana desain. Penetapan 

tujuan mencakup perumusan dan penentuan terhadap : 

(1) Pembatasan definisi umum tujuan dalam kerjasama dengan calon pemakai hasil 

pengumpulan data  

(2) Prioritas tujuan 

(3) Kebutuhan-kebutuhan tambahan (hasil diskusi dengan ahli-ahli yang terkait: ahli 

tanah, ahli ekologi, ahli botani, dan sebagainya) 

(4) Spesifikasi terperinci dari tujuan, mencakup penentuan : 

 Batas dan luas yang pasti dari areal yang akan dilakukan untuk  pengumpulan data 

dan informasi 

 Pembagian-pembagian atau stratifikasi yang harus dibuat di dalam areal tersebut 

 Keadaan informasi yang diperlukan 

 Penyajian informasi yang diperlukan 

 Ketepatan informasi yang diperlukan 

b) Informasi umum 

(1) Tanggung jawab penguasa untuk pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dan 

badan/lembaga lain yang terlibat untuk bekerjasama 

(2) Informasi dan data yang tersedia pada areal yang dilakukan pengumpulan data dari 

kegiatan studi dan kajian yang lalu, laporan, peta atau citra penginderaan jauh tentang: 

 deskripsi umum kawasan 

 ragam parameter yang diukur 

 kondisi lapangan, assesibilitas, dan fasilitas angkutan. 

(3) Sumber-sumber referensi yang tersedia dan dapat dipergunakan untuk melaksanakan 

kegiatan pengumpulan data dan informasi 

c) Rancangan pengumpulan data dan informasi 

(1) Garis besar rancangan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dipakai dengan 

memperhatikan volume kegiatan, tenaga, waktu dan biaya. 

(2) Deskripsi umum dari berbagai tahap kegiatan, antara lain : 

 survei udara, interpretasi citra penginderaan jauh 
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 pemetaan dan prosedur penaksiran luas 

 pencacahan/sensus penuh atau metoda pencuplikan (sample plot) untuk mencatat 

karakteristik kawasan 

 hubungan yang dipakai untuk menyatakan taksiran data kuantitatif potensi kawasan, 

misalnya tabel kehidupan satwa liar. 

d) Prosedur pengukuran 

(1) Deskripsi rancangan untuk pekerjaan kantor maupun lapangan; khususnya ukuran, 

bentuk, jumlah, dan persebaran dari unit-unit sampel untuk mencapai ketepatan yang 

diperlukan. 

(2) Prosedur interpretasi citra penginderaan jauh 

 instruksi terperinci untuk semua teknik 

 penyusunan petugas dan deskripsi tugas 

 peralatan dan perlengkapan 

 bentuk pencatatan dan pengamatan 

(3) Organisasi lapangan 

 organisasi regu kerja dan deskripsi tugasnya 

 prosedur dan petunjuk transportasi 

 petunjuk perkemahan 

 peralatan dan perlengkapan yang mendukung logistik 

(4) Prosedur lapangan termasuk prosedur terperinci tentang 

 lokasi satuan sampel 

 penetapan satuan sampel 

 pengkuran satuan sampel 

 peralatan dan petunjuk yang digunakan 

 pengukuran-pengukuran parameter data 

 pengukuran lapangan lainnya 

 rancangan bentuk dan pencatatan obsevasi 

e) Prosedur kompilasi 

(1) Petunjuk terperinci tentang pengolahan data dari interpretasi citra penginderaan jauh 

dan pengukuran lapangan : 

 rumus-rumus untuk menaksir nilai rata-rata total dan error sampel 

 hubungan yang digunakan untuk konversi pengukuran citra penginderaan jauh atau 

pengukuran lapangan kedalam pernyataan kuantitatif yang diinginkan; misalnya 

tabel volume potret udara, tabel individu pohon, dan sebagainya. 
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(2) Metoda perhitungan dan kompilasi 

 Uraian prosedur, misalnya perhitungan di atas meja, komputer elektronik dan 

sebagainya 

 Uraian terperinci semua fase perhitungan dari data mentah pada bentuk asal sampai 

hasil akhir (untuk perhitungan elektronik, deskripsi masukan, program dan 

keluaran). 

f) Laporan akhir 

(1) Garis besar (catat bahwa rencana pengumpulan data dan informasi, dengan beberapa 

modifikasi, dapat disajikan sebagai dasar untuk laporan akhir) 

(2) Taksiran waktu untuk persiapan 

(3) Pertanggungjawaban untuk persiapan 

(4) Cara penggandaan 

(5) Jumlah laporan 

(6) Distribusi. 

 

K.2 Metoda Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dan informasi kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan dan 

pengelolaan Database KSDAHE, umumnya dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai 

kepentingannya, yang dapat dikategorikan, sebagai berikut : 

a) Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan kegiatan penjelajahan setiap bagian dari kawasan konservasi untuk 

memperoleh pengetahuan status dan keadaan fisik lapangan, jenis flora dan fauna, tipe 

komunitas atau ekosistem, kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di 

sekitar kawasan konservasi, disertai dengan identifikasi dan koleksi atas specimen unsur-

unsur penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kegiatan eksplorasi pada 

seluruh kawasan konservasi sebaiknya dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. 

b) Survei 

Survei merupakan kegiatan untuk pengumpulan data dan informasi spesifik dari 

komponen-komponen penyusun sumberdaya alam hayati dan ekosistem, yang mencakup 

pengukuran atas jenis, populasi, penyebaran, sex-ratio, kerapatan/kelimpahan, status 

kelangkaan, permasalahan dan sebagainya dari potensi dan kekayaan sumber daya alam 

hayati dan ekosistem, termasuk sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di 

sekitar kawasan konservasi. Kegiatan survei pada seluruh kawasan sebaiknya diselesaikan 

bertahap maksimal dalam lima tahun dengan selang waktu tiga tahun sekali. Survei dapat 
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dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi secara langsung/terestris di 

lapangan, maupun tidak langsung melalui teknik penginderaan jauh atau kombinasi 

keduanya untuk mengetahui kondisi sumberdaya kawasan konservasi secara lebih baik. 

c) Inventarisasi 

Inventarisasi potensi merupakan  kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan 

informasi mengenai potensi dan kekayaan sumberdaya alam hayati dan ekosistem beserta 

lingkungannya secara lengkap dan detil. Inventarisasi potensi umumnya dilakukan setelah 

melalui tahapan kegiatan eksplorasi dan survei. Inventarisasi umumnya dilakukan dengan 

tujuan yang spesifik dan fokus pada kepentingan tertentu, misalnya inventarisasi 

kebutuhan jenis pakan satwa Badak Jawa, atau inventarisasi populasi dan penyebaran 

Badak Jawa 

d) Pemantauan dan Penilaian  

Pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) potensi merupakan kegiatan untuk 

mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan potensi dan 

kekayaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berserta lingkungannya. Kegiatan 

ini lebih menekankan pada aspek perkembangan dan perubahan yang terjadi, dan 

umumnya dilakukan setelah ketersediaan data dan informasi dasar (base line data) telah 

terbangun dan tersedia, serta dilakukan secara teratur dan periodic (time series). Untuk 

membantu kepentingan pemantauan dan penilaian tersebut dipergunakan dan 

dikembangkan plot-plot permanen sebagai sample pengambilan contoh atas perubahan 

dan perkembangan yang terjadi, termasuk kemungkinan penggunaan species indikator 

dan sejenisnya. 

 

Memperhatikan luasnya dan sangat beragamnya potensi dan kondisi kawasan konservasi 

yang ada, serta keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, pembiayaan, waktu, dan 

tujuan kepentingan pengumpulan data dan informasi KSDAHE, terdapat beberapa tehnik 

pengambilan contoh di lapangan, yang dapat dilakukan antara lain berupa : 

a) Sensus 

Sensus dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk menghitung semua potensi tertentu 

dari kawasan konservasi pada suatu waktu tertentu. Sensus juga dapat dilakukan 

berdasarkan petak contoh, yaitu penghitungan semua potensi tertentu yang meliputi 

wilayah contoh pada waktu tertentu, atau suatu interval waktu contoh pada waktu 

tertentu. Data dan informasi melalui tehnik pengumpulan secara sensus akan merupakan 

input di dalam pengembangan Database KSDAHE. 
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b) Sampling 

Biasanya karena alasan ekonomi, keterbatasan tenaga dan waktu, pengumpulan data dan 

informasi dapat dilakukan dengan pengukuran pada suatu petak contoh. Data dan 

informasi melalui tehnik pengumpulan data secara sampling akan merupakan input di 

dalam pengembangan Database KSDAHE. 

c) Kompilasi 

Cara yang paling umum digunakan dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan 

informasi adalah melalui sistem pelaporan. Berbagai sumber data dan informasi bisa 

didapat dari hasil penelitian, jurnal, dan berbagai literatur lainnya. Data dan informasi 

yang dikumpulkan melalui tehnik kompilasi ini selanjutnya dipergunakan untuk 

melengkapi dan membangun database KSDAHE. 

d) Kombinasi antara kompilasi dengan sensus atau sampling 

Biasanya sebelum dilakukan kegiatan sensus atau sampling perlu dilakukan terlebih 

dahulu studi literatur berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Atas dasar kajian dan studi 

literatur tersebut dilakukan penentuan sensus atau sampling untuk pengumpulan data dan 

informasi di lapangan, yang selanjutnya kombinasi antara kompilasi dengan sensus atau 

sampling dalam pengumpulan data akan merupakan input bagi pembangunan database 

KSDAHE. 

 

K.3 Pengorganisasian Pelaksanaan Pengukuran Data Lapangan 

Untuk kelancaran pelaksanaan pelaksanaan pengumpulan data, harus disusun petunjuk 

pelaksanaan yang memuat ketentuan-ketentuan  dan instruksi yang menjadi pegangan dan 

acuan bagi setiap petugas pelaksana di lapangan. Hal-hal yang dimuat dalam petunjuk 

pelaksanaan, yaitu: 

a) Tujuan pengukuran data lapangan 

Tujuan pelaksanaan mencakup tujuan kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan rencana 

dan tujuan spesifik berkaitan dengan pengukuran lapangan. 

b) Sasaran pengukuran data lapangan 

Sasaran atau obyek kegiatan perlu ditetapkan dan diberi batasan dengan jelas. Sebagai 

informasi awal untuk pengenalan lapangan akan lebih baik apabila bisa mendapatkan 

informasi dari citra satelit dan penafsirannya. 

c) Pengumpulan data lapangan 

(1) Sifat dan cara pengumpulan data : 
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Jenis data yang dikumpulkan berdasarkan sifat dan cara pengumpulannya dapat 

dibedakan : 

(a) Menurut sifatnya, data dapat dibedakan menjadi: 

 Data kuantitatif, berupa hasil pengukuran atau perhitungan. Contoh : Luas 

kawasan, jumlah kawasan, diameter, tinggi dan volume pohon, jumlah pohon 

dan volume per Ha. 

 Data kualitatif, berupa hasil penilaian/pengamatan tidak berupa angka. Contoh: 

hutan lebat, sedang, jarang, dsb. 

(b) Menurut cara memperolehnya, data dapat dibedakan menjadi: 

 Data primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan 

pengamatan sendiri. Contoh: Hasil risalah hutan. 

 Data sekunder, merupakan data yang didapat dari hasil pengukuran orang lain. 

Contoh: data yang diambil dari pustaka. 

(2) Cara pengumpulan data : 

(a) Data primer, diperoleh melalui cara kegiatan fisik pengukuran dan pengamatan 

langsung di lapangan 

(b) Data sekunder, diperoleh dengan cara pengutipan, wawancara dan quisioner 

(3) Dokumentasi/Pencatatan data 

Dokumentasi disini berkaitan dengan dokumen pencatatan, yaitu sesuatu yang 

dipersiapkan untuk pencatatan data asli, misalnya tally sheet. Pencatatan dalam tally 

sheet dilakukan baik secara manual maupun secara otomatis dengan alat-alat khusus. 

Sebelum menentukan rancangan dokumen pencatatan, perhatian harus ditujukan pada 

data khusus yang dicatat. 

Salah satu persyaratan utama data yang akan dicatat adalah objektivitas dan 

komparabilitas. Karena pada umumnya data akan dicatat oleh orang-orang yang 

berbeda dengan kondisi berbeda pula, kemungkinan pengaruh manusia terhadap 

datanya harus diminimalkan. Disamping itu sebaiknya data harus dicatat secara 

sederhana dan jelas. 

Untuk meminimalkan bias perorangan, maka apabila dimungkinan dapat diupayakan 

hal-hal sebagai berikut : 

 Parameter-parameter yang dicatat haruslah parameter yang dapat diukur (variable 

kontinyu). 

 Semua variabel diskret harus dicatat  dengan menggunakan sistem klasifikasi garis 

besar (atau pemberian kode) 
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 Tujuannya harus untuk memperoleh data yang seragam yang akan diperbandingkan 

antara unit pencatatan dengan yang lain. 

Metoda pencatatan yang paling lazim, yang diterapkan untuk pengolahan data manual 

ataupun EDP (electronic data processing), adalah menggunakan dokumen lapangan 

yang ditulis tangan.  

 

d) Perlengkapan 

(1) Peta 

Dalam pengukuran di lapangan peta merupakan alat bantu yang sangat penting.  

Disamping peta kerja, tim pelaksana juga disarankan untuk membawa peta-peta lain, 

seperti peta pemandangan, topografi, vegetasi, iklim, tanah, hydrografi dan lain-lain 

yang diperlukan. Apabila memungkinkan seluruh informasi tersebut di atas dapat 

dioverlay/dituangkan ke dalam peta kerja. (Peta akan dihahas tersendiri). 

(2) Alat ukur dan alat tulis 

Alat ukur yang biasa digunakan dalam pengukuran potensi kawasan konservasi 

diantaranya (tidak perlu di bawa semua sesuai dengan kebutuhan) : 

 Kompas 

 Animal scent 

 Tape (perekam suara) 

 Teropong 

 Kamera 

 Kamera trap 

 Clinometer 

 Buku panduan lapangan 

 Lampu senter 

 Jaring untuk menangkap satwa (serangga) 

 Buku catatan 

 Pita ukur 

 Tali ukur 

 Alat tulis (pena, pinsil, penggaris) 

 Peralatan radio telemetri 

 Perangkap mamalia kecil 

 Spotlight (untuk kendaraan) 

 Haga 
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 Dan lain-lain 

(3) Perlengkapan kamping dan personal use 

 Tenda; Pada lokasi yang sangat remote dan jauh dari perkampungan, dimana tim 

harus bermalam di lokasi kegiatan, maka sebaiknya menggunakan tenda yang 

berukuran kecil sehingga mudah dibawa atau dapat digunakan bahan yang sekali 

pakai. 

 Peralatan logistik; alat masak  

 Personal use, meliputi obat-obatan sendiri, obatan-obatan tim, pakaian lapangan, 

dan berbagai kebutuhan yang sifatnya sangat personal.  

e) Pengolahan Data 

(1) Cara pengolahan data 

Langkah-langkah pengolahan data akan mencakup : 

 Pengumpulan data, kegiatan ini merupakan upaya bagaimana data-data yang 

dihasilkan dari lapangan, selanjutnya disusun dan diklasifikasi dalam data dasar 

yang siap diolah lebih lanjut. 

 Pengeditan data, kegiatan ini merupakan editing yang bertujuan untuk menghasilkan 

file data yang bersih dan bebas dari kesalahan, melalui kegiatan pemilahan data, 

deteksi kesalahan, pendaftaran ketidak mapanan, dan koreksi. 

(2) Penyajian dan penyesuaian laporan 

Merupakan kegiatan untuk melakukan seleksi dan penyajian data dan informasi pokok 

yang perlu ditampilkan sesuai kepentingan untuk mendukung tersusunnya laporan 

kegiatan yang diperlukan.  

f) Organisasi Pelaksanaan 

(1) Susunan tim dan personalia 

Merupakan upaya menata organisasi pelaksana ke dalam susunan dan personalia,  

yang  mencakup ketua tim dan anggotanya, pembagian ketua kelompok kerja dan 

anggota kelompok kerja di tingkat lapangan, yang ditetapkan ssesuai ruang lingkup 

tugas dan pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan. Susunan tim dan jumlah 

personalia tim agar ditentukan dengan prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan 

kegiatan di lapangan. 

(2) Pembagian tugas dan tanggungjawab 

Merupakan upaya menata organisasi pelaksana dari tim kedalam pembagian tugas dan 

tanggung jawab dari setiap tim, kelompok kerja dan person/anggota, dengan demikian 

setiap tim, kelompok kerja dan anggotanya memiliki tugas dan tanggungjawab di 
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dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dalam pengumpulan data maupun pelaporan 

kegiatannya. Dalam pembagian tugas dan tanggungjawab harus jelas dan terinci serta 

dapat dipahami oleh ketua tim, ketua kelompok kerja sampai anggotanya. 

(3) Tata kerja susunan tim dan personalia 

Merupakan upaya menata organisasi pelaksana ke dalam mekanisme, prosedur, tata 

kerja yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pengumpulan data di lapangan sampai 

penyelesaian laporan pelaksanaan.   

g) Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan merupakan hal yang penting dan harus dipersiapkan secara cermat 

dengan memperhitungkan kemungkinan faktor tak terduga yang dapat memperlambat dan 

menunda sesuatu pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan yang harus dipersiapkan 

akan mencakup tahapan : (a) Persiapan, (b) Pelaksanaan lapangan, (c) Pengolahan data, 

dan (d) Penyajian dan pelaporan. 

 

K. 4 Pengukuran Data Lapangan 

Pengukuran data lapangan kawasan konservasi, umumnya dilakukan mencakup antara lain : 

a) Pengukuran data flora  

Terdapat banyak karakteristik tegakan hutan atau komunitas tumbuhan yang bermanfaat 

untuk diketahui guna kepentingan pengelolaan kawasan konservasi. Karakteristik yang 

paling lazim adalah : 

 Volume hutan kasar atau bersih atau volume yang dapat dipungut, menurut spesies, 

menurut kelompok spesies, menurut kelas diameter tertentu, kelompok kelas diameter, 

menurut kelas kualita, ukuran sampai diameter minimum, ditaksir pada waktu 

inventarisasi atau sesudahnya. 

 Jumlah pohon menurut satuan luas, menurut spesies dan kelas diameter adalah 

parameter dasar yang diperlukan dalam pengelolaan kawasan. 

 Penyebaran menurut sebaran jenis-jenis tertentu dan keberadaannya, dan bagaimana 

pola penyebarannya. 

 Habitat dalam pengelolaan sangat diperlukan informasi tentang karakteristik dari 

tempat-tempat dimana jenis flora tertentu biasa ditemukan dan berada dalam suatu 

komunitas dalam batas-batas tertentu. 

 

Untuk keperluan pengukuran parameter tersebut, maka beberapa karakteristik flora dan 

tegakan yang diukur, adalah lokasi dimana ditemukan suatu jenis tertentu, nama jenis, 
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jumlah, tinggi pohon, diameter, luas bidang dasar, karakteristik lingkungan tempat jenis 

tersebut ditemukan. Untuk kepentingan pengelolaan hidupan liar di kawasan konservasi, 

maka disampaing informasi tersebut perlu diketahui hubungannya inter dan intra spesies 

atau keterkaitannya dengan hidupan liar lain yang ada di lokasi tersebut. 

b) Pengukuran data fauna (satwa liar) 

Pertanyaan mendasar dalam pengelolaan satwa liar di dalam  kawasan konservasi adalah 

keberadaan spesies-spesies apa sajakah yang terdapat di suatu wilayah, bagaimana 

kondisi populasi ataupun kepadatannya, dan bagaimana keadaan sebarannya. Untuk 

mengelola data populasi-populasi satwa liar secara efektif pengelola harus mempunyai 

pengetahuan mengenai dinamika populasi, serta interaksi dengan habitatnya. Semua 

jawabannya akan diperoleh melalui inventarisasi, survei, dan sensus. Jumlah populasi 

selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu mengikuti keadaan fluktuasi lingkungannya. 

Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa parameter populasi seperti angka kelahiran, 

angka kematian, kepadatan populasi, struktur umur, dan struktur kelamin (sex ratio).  

 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data baik malalui survei, inventarisasi, ataupun 

penjelajahan perlu memperhatikan tipe informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaannya, 

yaitu: 

(1) Jumlah total 

Pendugaan jumlah total satwa liar diperlukan dalam setiap program pengelolaan 

kawasan konservasi, penetapan kuota satwa buru, program penanggulangan gangguan 

satwa,  dan termasuk untuk menetapkan status perlindungan spesies-spesies yang 

jumlahnya semakin menurun dan terancam kepunahan, baik di dalam maupun 

kawasan konservasi.  

(2) Ukuran dan Struktur Populasi 

Pendugaan  atas informasi ukuran dan struktur populasi satwa liar  akan mencakup : 

 perbandingan kelamin jantan dan betina (sex ratio) 

 perbandingan antara jumlah bayi, muda, dan setengah dewasa 

(3) Penyebaran dan pergerakan 

Bagi setiap individu atau populasi pergerakan adalah suatu strategi untuk 

menyesuaikan dan memanfaatkan keadaan lingkungannya agar dapat hidup dan 

berkembang biak secara normal. Mereka bergerak untuk mencari makan, mencari air , 

berkubang, dan untuk berkembang biak, ataupun meng-hindarkan diri dari 

pemangsaan. 
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c) Keadaan fisik kawasan 

Pengukuran karakteristik fisik kawasan, meliputi jenis tanah, iklim, tata air,  geologi, 

topografi, curah hujan, debit air, dan lain-lain. 

d) Keadaan sosial budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi 

Pengukuran karakteristik sosial budaya masyarakat, meliputi jumlah penduduk, suku, adat 

istiadat, agama/kepercayaan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, pendapatan/  

kesejahteraan, dan lain-lain. 

e) Keadaan sumberdaya alam lainnya di dalam kawasan konservasi 

Sumberdaya alam lain, seperti barang tambang, fenomena alam, keindahan alam, air, 

belerang, pasir dan lain sebagainya. 

 

L. Pengenalan Komputer 

Teknologi komputer sangatlah ruwet., misalnya saja, dengan  membeli CPU yang tercepat 

tidak selalu berarti bahwa kecepatan komputer juga akan meningkat. Ada banyak faktor yang 

terlibat dalam menampilkan kemampuan daya guna komputer secara keseluruhan. Untuk 

menghindari pengunaan investasi uang yang tidak penting dalam pembelian komputer, kita 

harus berhati-hati dalam memilih hardware dan software dari komputer. 

 

Materi pengenalan komputer ini  tidaklah akan menjadikan anda sebagai orang yang mengerti 

segalanya mengenai tekniskomputer,  tetapi cukuplah anda dapat memahami pengetahuan 

tentang komputer, khususnya komponen dan spesifikasi teknis komputer secara umum 

sebagai pengetahuan untuk dapat mengerti dalam memilih atau membeli perangkat komputer. 

 

L.1 Pengetahuan Teknologi Informasi Berbasis Komputer 

Kebutuhan pengetahuan mengenai teknologi informasi berbasis komputer harus dimiliki oleh 

setiap unit kerja pada pengelola konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

(KSDAHE) yang menangani pengelolaan sistem informasi. Ketiadaan personil 

berkemampuan di bidang teknologi informasi berbasis komputer telah menyebabkan 

ketergantungan yang sangat besar terhadap perusahaan penyedia dan pemberi pelayanan 

teknologi informasi berbasis komputer.  

 

Untuk itu diperlukan suatu upaya khusus untuk memiliki pengetahuan yang memungkinkan 

memilih produk teknologi informasi yang dipilih dan dibeli agar sistem informasi yang 

dibutuhkan dapat dikembangkan serta mempertimbangkan kemampuan pengelola. Hal ini 
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diperlukan untuk mencegah atau meminimalisasi resiko yang harus dihadapi oleh pengelola 

di dalam pemilihan dan penentuan teknologi informasi tertentu yang akan digunakan untuk 

menghasilkan sistem informasi yang telah ditentukan. 

 

Akibat tidak adanya perencanaan yang matang, perkembangan manajemen dan organisasi 

pengelolaan kawasan konservasi dengan segala keterbatasan investasi dan fasilitas, 

perubahan kebijakan dan peraturan perundangan, budaya kerja dari sumberdaya manusia, dan 

kurang dipahaminya pengetahuan teknologi informasi berbasis komputer, telah berakibat 

penggunaan aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer sangat beragam di setiap 

unit pengelola kawasan konservasi. Hal ini telah menjadikan permasalahan di dalam 

pengintegrasian aplikasi dan pengembangan teknologi informasi berbasis komputer dalam 

manajemen sistem informasi perlindungan hutan dan konservasi alam (SIM PHKA)  di 

kawasan konservasi.  

 

Ketiadaan perencanaan pembiayaan investasi dan operasional secara konsisten telah pula 

berpengaruh kepada kepentingan pemeliharaan, pengoperasian, dan investasi 

penggantian/pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta peningkatan pengetahuan 

mengenai teknologi informasi seperti penyediaan berbagai aplikasi perangkat lunak, 

literature, majalah, pelatihan dan sebagainya. Pengalaman menunjukan bahwa 

ketidakcukupan dan ketiadaan perencanaan dalam pembiayaan investasi dan operasional 

tersebut, telah berdampak kepada kemampuan untuk dapat mengikuti perkembangan 

kemajuan teknologi informasi, mempengaruhi investasi awal yang telah dilakukan, 

mempengaruhi kemampuan pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak secara 

optimal untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan, dan mengancam 

keberlanjutan pengembangan manajemen sistem informasi di masa mendatang. 

 

L.2 Komponen Perangkat Keras Komputer (Hardware) 

Perangkat keras komputer dikenal dengan produk-produk seperti komputer, printer, monitor, 

modem, router, hub, scaner, harddisk, disk drive, CD-ROM device, CD-Writer device, alat 

komunikasi, dll. Pada umumnya semua perangkat keras komputer mencerminkan arsitektur 

dasar yang sama, terdiri dari CPU (centra processing unit) dan beberapa alat input dan alat 

output.  
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Gambar 1.Perangkat komputer 

 

 

 

Centra Processing Unit, merupakan alat terpenting yang mengendalikan semua sistem 

komputer dan mengubah input menjadi output. CPU mencakup suatu unit penyimpan primer 

(primary storage) atau biasanya disebut main memory dan processor yang mengolah isi 

penyimpan primer. Processor terdiri dari unit pengendali (control unit) yang membuat semua 

unit bekerja sebagai suatu sistem dan ALU (arimethmetic and logic unit) tempat 

berlangsungnya operasi perhitungan dan logika. Penyimpan primer, terbuat dari integrated 

circuit chips dan ada dalam tiga jenis, yaitu RAM (random access memory) merupakan 

integrated circuit chips berfungsi memungkinkan pembacaan dan penulisan, ROM (read 

only memory) merupakan integrated circuit chips berfungsi hanya memungkinkan untuk 

pembacaan, CM (cache memory) merupakan integrated circuit chips berfungsi 

memungkinkan percepatan pengambilan instruksi dan data, dan HDD (hard disk drive) 

merupakan peralatan yang berfungsi untuk menyimpan program dan data.  

  

Gambar 2.Central Processing  Unit 
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Unit input, meliputi papan ketik (keyboard), alat penunjuk (pointing device) seperti mouse, 

trackball, touch screen, light pen dan unit remote control, serta teknologi otomatisasi data 

sumber berupa alat pembaca optik (OCR=optical character recognition), alat pembaca 

magnetik (MICR=magnetic ink character recognition), dan alat pengenal suara 

(SRU=speech recognition unit). 

 

Gambar 3. Unit Input 

 

Unit output, mencakup layar tampilan (monitor) seperti CRT (cathode ray tube), VDT 

(video display terminal) dan panel datar (LCD=liquid crystal display atau PD=plasma 

display), printer seperti impact character printer berupa dot matrix printer dan nonimpact 

character berupa ink jet printer, laser printer dan page printer, plotter seperti flatbed plotter 

dan drum plotter, alat output suara seperti speech output unit dan audio response unit, dan 

COM (computer output microform) seperti microfilm dan microfiche. 

 

Gambar 4. Unit Input 
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Gambar 4. Unit output 

 

L.3 Komponen Perangkat Lunak Komputer 

Perangkat lunak komputer dikenal dengan istilah-istilah seperti sistem operasi, database, 

spreadsheet, aplikasi, wordprocessor, protocol, dll. Pada umumnya perangkat lunak komputer 

terdiri dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. 

Perangkat lunak sistem, melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua 

pemakai komputer, biasanya disiapkan oleh pembuat komputer dan komputer tidak akan 

dapat digunakan tanpa perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem umumnya terdiri dari : 

• Sistem operasi (OS=operating system), berfungsi sebagai interface antara pemakai, 

perangkat lunak yang memproses data, dan perangkat keras, termasuk sistem operasi 

jaringan komputer lokal atau LAN (local area network) 

• Penerjemah bahasa komputer (LT=language translator), dan 

• Program utility, yang memungkinkan pemakai untuk melaksanakan operasi pemrosesan 

data dasar tertentu yang tidak unik pada suatu aplikasi tertentu seperti mengcopy file, 

menghapus file, mengurutkan isi file, menggabungkan dua file atau lebih, dan lain-lain. 

Program utility memungkinkan manajer operasi komputer memulihkan file yang hilang 

atau rusak, memantau kinerja sistem, bahkan mengendalikan arus data antar pemakai 

dan komputer. 

 

Perangkat lunak aplikasi, membantu pengelolaan sumberdaya fisik dan konseptual 

organisasi, yang ditempuh melalui cara pembuatan program sendiri (custom programming) 

atau membeli paket jadi (prewritten package). 

• Pemrograman sendiri, umumnya dilakukan pada organisasi pengelolaan yang memiliki 

staf specialist informasi tersendiri, yang bertugas untuk merancang sistem berbasis 

komputer yang memenuhi kebutuhan unik/spesifik kegiatan bisnisnya. Apabila 
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perangkat lunak yang diperlukan telah ada/tersedia di pasaran, umumnya akan membeli 

perangkat lunak tersebut daripada membuat sendiri. 

• Paket jadi, umumnya merupakan perangkat lunak aplikasi yang telah jadi dan dijual di 

pasaran serta memenuhi kebutuhan pemakai.  

 

Perangkat lunak tersebut dalam perkembangnya telah memberikan kemudahan kepada para 

pemakai (user friendliness), yang dicapai melalui dialog terpandu seperti menu, teknik tanya 

jawab dan teknik pengisian formulir, penjelasan sesuai konteks seperti help screen atau help 

message, dan interface grafis bagi pengguna seperti pergerakan cursor dengan mouse atau 

trackball. 

 

Mengingat informasi yang dihasilkan akan dipergunakan sebagai landasan pengetahuan bagi 

pengelola dalam mengambil keputusan-keputusan strategis, perencanaan dan operasional 

dalam rangka peningkatan kinerjanya, maka umumnya suatu organisasi mulai dari tingkatan 

terendah (staf) sampai tertinggi (pimpinan) akan membutuhkan berbagai aplikasi perangkat 

lunak berupa Management Information System, Database Information System, Decision 

Support System, dan Executive Information System.   

Management Information System, merupakan salah satu sistem perangkat lunak yang 

dikembangkan untuk menghasilkan dan menyediakan informasi untuk beberapa pemakai 

dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik 

maupun laporan khusus yang digunakan untuk memahami permasalahan, membuat keputusan 

atau pemecahan permasalahan bagi sekelompok pimpinan/manajer yang mewakili suatu unit 

organisasi pada suatu tingkat manajemen atau suatu area fungsi,  

 

Database management system, merupakan salah satu sistem perangkat lunak yang 

dikembangkan untuk menetapkan dan memelihara integrasi logis antar file database baik 

eksplisit maupun implisit seperti SQL/DS (structured query language/data system), QBE 

(query by example), ORACLE dan Microsoft access.  

 

Decision Support System, merupakan  salah satu sistem perangkat lunak yang dikembangkan 

secara khusus untuk membantu para manajer/pemimpin di dalam proses pengambilan 

keputusan. Sistem ini digunakan sebagai second opinion atau information sources  yang 

dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer/pimpinan memutuskan suatu 

kebijakan tertentu. 
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Executive Information System, merupakan salah satu sistem perangkat lunak yang 

diperuntukan bagi para manajer atau pimpinan di tingkat perencanaan strategis maupun untuk 

dapat melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung terhadap aktivitas organisasi 

pengelolaan. Sistem tersebut mampu melakukan penarikan data (data extraction), mensarikan 

(data summarizing) dan selanjutnya menampilkan informasi dalam format sederhana, 

menarik dan informatif, serta dalam kasus-kasus tertentu mampu pula menampilkan 

informasi yang lebih detail mengenai sesuatu. Sistem ini merupakan suatu alat yang dapat 

menghasilkan suatu sistem pelaporan informasi tertinggi di dalam organisasi pengelolaan, 

serta harus didukung suatu gudang data (data warehouse) dan memungkinkan sistem ini 

dapat mengakses sistem database yang ada. 

 

Kemampuan untuk memilih berbagai aplikasi perangkat lunak tersebut harus dimiliki oleh 

setiap unit kerja pada pengelola KSDAHE yang menangani pengelolaan sistem informasi, 

serta hal tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar aplikasi perangkat lunak yang dipilih 

dan digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan, serta tidak terjadi in-efisiensi pembiayaan 

investasi maupun pengoperasiannya. 

 

 

 

Gambar 5. Berbagai Perangkat Penyimpan Data dan Aplikasi Program 

 

M. Jaringan Komunikasi Data dan Informasi 

Jaringan komunikasi data dan informasi dikenal dengan pergerakan data dan informasi yang 

dikodekan dari satu titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau elektromagnetik, kabel 

serat-optik atau sinyal gelombang mikro, dapat mengalir bolak balik, dan biasanya disebut 

datacom. Komunikasi data dan informasi tersebut dapat menggunakan saluran datacom dan 
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yang paling umum adalah sirkuit telpon yang biasa digunakan untuk komunikasi suara. Agar 

sirkuit telpon dapat digunakan untuk komunikasi data dan informasi digunakan alat yang 

disebut modem yang merupakan singkatan dari modulator-demodulator, Modem tersebut 

mengubah sinyal-sinyal elektronik dari peralatan komputer menjadi sinyal-sinyal elektronik 

dari sirkuit telpon dan sebaliknya. 

 

Semua peralatan datacom yang berhubungan dikenal sebagai jaringan kerja (network). 

Jaringan datacom dapat berupa jaringan luas (wide area network) atau WAN dan jaringan 

setempat (local area network) atau LAN, maupun kombinasi keduanya.  

 

WAN, merupakan jaringan komunikasi data dan informasi yang meliputi area geografis yang 

luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti jasa telepon jarak jauh, transmisi satelit dan 

kabel bawah laut. WAN meliputi host computers dengan beragam jenis perangkat keras dan 

perangkat lunak komunikasi. 

LAN, merupakan jaringan komunikasi data dan informasi yang meliputi area geografis 

terbatas serta menghubungan hingga ratusan komputer mikro yang berlokasi di suatu area 

yang relatif kecil seperti di dalam suatu gedung atau beberapa gedung yang berdekatan. LAN 

memungkinkan beberapa pemakai berbagai perangkat lunak, data dan peralatan. 

 

Dari sudut pemakaian jaringan komunikasi data dan informasi diketemukan beberapa elemen 

perangkat keras antara lain : 

• Cluster control unit, merupakan unit peralatan datacom yang membangun hubungan 

antar terminal dengan peralatan dan saluran, sehingga memungkinkan beberapa 

terminal berbagi penggunaan satu printer atau mengakses beberapa komputer melalui 

saluran yang berbeda.  

• Modem, merupakan unit peralatan datacom yang dipasang pada ujung terminal, dimana 

kecepatan modem menentukan kecepatan transmisi data. 

• Multiplexer, merupakan unit peralatan datacom yang ditambahkan pada ujung terminal 

yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan dapat dilakukan secra serentak 

dan merupakan jalur bebas hambatan degan beberapa jalur komunikasi. 

• Saluran (channel), merupakan unit peralatan datacom yang berfungsi untuk transmisi 

data dan informasi melalui berbagai cara seperti local loop, twisted pair, kabel coaxial, 

interexchange channel, kabel serat optik, sinyal gelombang mikro. 
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• Front-end computer, merupakan unit peralatan datacom yang menangani lalu lintas 

komunikasi data dan informasi yang masuk dan keluar bagi host computers, termasuk 

kemungkinannya untuk penyimpanan sementara dan mengirimkannya kemudian, dan 

• Host computer, merupakan unit peralatan datacom untuk mengerjakan pemrosesan data 

untuk jaringan, setelah melalui pemrosesan pesan dapat ditransmisikan kembali ke 

front-end processor. 

 

Perangkat lunak datacom merupakan kelengkapan yang memungkinkan semua unit 

perangkat keras datacom dapat bekerja sebagai suatu sistem. Perangkat lunak tersebut 

umumnya berada pada host computer dan front-end prcessor. Perangkat lunak datacom pada 

host disebut telecommunication monitor yang menangani transmisi data antara host dan front-

end prcessor, menghubungkan jaringan datacom dengan sistem manajemen database, fungsi 

keamanan dan menempatkan urutan pesan sesuai prioritas. Sedang perangkat lunak datacom 

pada front-end prcessor  disebut network control program yang fungsi untuk antara lain 

menentukan penggunaan saluran, memelihara catatan kegiatan saluran, mengubah kode-kode 

dari satu peralatan ke peralatan lain, fungsi editing, menghapus dan menambahkan kode-kode 

routing, memelihara file historis dan statistik penggunaan jaringan.  

 

Gambar 6. Modem dan Networking Komputer 

 

 

Dalam perkembangan selanjutnya terdapat konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak 

yang disebut client/server computing, yaitu konsep penggunaan jaringan bahwa sebagian 

fungsi paling baik ditangani secara lokal dan sebagian ditangani terpusat, dalam hal ini 

pemrosesan aplikasi dibagi antara beberapa client dan satu atau beberapa server. Dengan cara 

ini kapasitas yang tidak digunakan oleh suatu komputer desktop dapat digunakan oleh 
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komputer desktop lainnya atau pekerjaan tersebut dapat diturunkan ke desktop dari server. 

Client/server computing dapat mencakup WAN dan LAN, serta konfigurasinya biasanya 

terdiri dari satu atau bberapa LAN yang saling berhubungan. 

 

Di dalam WAN umumnya saluran komunikasi data dan informasi disediakan oleh perusahaan 

penyedian jasa komunikasi dalam bentuk jasa umum terukur (public-measured service) atau 

jasa pribadi berlangganan (private lased service). Dalam kaitan penyediaan jasa komunikasi 

data dan informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah ISDN (integrated services digital 

network), merupakan suatu arsitektur jaringan komunikasi digital untuk berbagai media 

komunikasi seperti suara, data, teks, grafik, foto dan video secara serentak. 

LAN merupakan jaringan komunikasi yang paling banyak menarik perhatian dan 

dioperasikan sendiri oleh pemiliknya di dalam suatu gedung atau antar gedung dari suatu 

organisasi perusahaan. LAN terdiri dari beberapa workstation, dimana workstation 

merupakan suatu konfigurasi mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Tiap 

workstation dapat digunakan berdiri sendiri atau masing-masing dapat mengakses alat 

penyimpan atau output yang disebut peripheral seperti hardisk, printer, plotter, dll. 

Peripheral berada di bawah pengendalian komputer mikro lain yang disebut server jaringan 

atau file server. Pada LAN workstation dihubungkan ke server melalui BUS, dimana BUS 

adalah satu sirkuit tunggal dengan panjang yang terbatas. Melalui LAN dimungkinkan para 

pemakai berbagi peralatan sehingga menghemat dana. Sirkuit LAN umumnya dimiliki sendiri 

oleh organisasi perusahaan dan tidak melibatkan perusahaan penyedian jasa komunikasi, 

kecuali bila LAN saling berhubungan dengan WAN. 

 

N. Internet 

Intenet itu adalah suatu jaringan antar komputer yang saling dihubungkan. Media 

penghubung tersebut bisa melalui kabel, kanal satellite maupun frekwensi radio, sehingga 

komputer-komputer yang terhubung tersebut dapat saling berkomunikasi. 

 

Setiap komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut diberikan sebuah nomor yang unik 

dan berkomunikasi satu sama lainnya dengan bahasa komunikasi yang sama. Bahasa 

komunikasi ini disebut dengan protocol. Protokol yang digunakan di internet adalah TCP/IP 

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol). 
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Pada awalnya internet berasal dari sebuah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa 

komputer yang dihubungkan dengan kabel sehingga membentuk sebuah jaringan (network). 

Kemudian jaringan-jaringan tersebut saling dihubungkan lagi sehingga membentuk 

internetwork yang dikenal dengan nama internet. 

 

Untuk bisa berhubungan dengan jaringan internet tersebut sedikitnya kita harus memiliki 

terminal komputer dalam sebuah jaringan local (network) yang mempunyai sambungan 

kejaringan lain. Sesuai dengan kemajuan dibidang hardware dan software terminal yang ada 

dalam jaringan local tersebut dapat disambungkan melalui saluran telepon (remote terminal). 

Sebuah jaringan local yang dihubungkan dengan jaringan lain biasanya menggunakan jasa 

perusahaan telekomunikasi. 

 

Pada Awalnya internet ini adalah proyek pemerintah amerika serikat yang dikenal dengan 

nama DARPA (Defense Advance Research Project Agency) untuk membantu komunikasi di 

bidang militer. 

Proyek ini berkembang dengan cepatnya menjadi internet yang hadir ditengah masyarakat 

untuk penggunaan komersial dan akademis. Internet ini Mulai tumbuh pesat pada decade 

1990 sejak diterapkan TCP/IP. Internet protocol yang digunakan saat ini adalah version 4 (IP 

4), para ahli sedang menyusun Internet Protokol version 6 yang diharapkan dapat lebih 

memberikan keleluasaan address dan routing serta IPSEC (IP Security) agar dapat 

meningkatkan kecepatan dan menjamin keamanan untuk mengakomodasi aplikasi internet 

telephony E-Commerce dan Video On Demand dengan lebih baik dan aman. 

 

N.1  Badan Pengatur Internet 

Karena sifatnya global dan sangat prinsipil internet ini diatur, dikontrol dan di stansarisasi, 

protocol yang di gunakan badan-badan berikut ini : 

- Internet Society (ISOC) 

Badan ini berdiri pada tahun 1992 yang bertanggung jawab dalam teknologi inter 

networking dan aplikasi-aplikasi yang ada di internet, badan ini 

memfasilitasimendukukung, mempromosikan pertumbuhan internet sebagai infrastructure 

global untuk penelitian badanini tidak hanya berhubungan dengan aspek teknis tetapi juga 

termasuk permasalahan politik dan sosial dalam jaringan internet. 

- Internet Architecture Board (IAB) 
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Badan ini dikenal sebagai badan koordinasi dan penasehat teknis bagi ISOC, yang 

bertanggung jawab dalam penilaian yang telah terlaksana dalam seting satndar akhir 

internet, badan ini memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar internet yang 

dikenal dengan RFC (Request For Command). 

Tugas lain dari IAB adalah mengatur angka-angak yang digunakan dalam protocol 

internet (Penomoran port, TCP, kode protocol IP, Type Hardware/IRP dan lain lain), 

tugas ini didelegasikan ke lembaga lain yaitu IANA (Internet Asigned Number 

Authority). 

- Internet  Engineering Text Force 

Badan ini berorientasi unutk membentuk standar internat IETF ini dibagi menjadi 9 

kelompok kerja misalnya aplikasi routing dan underessing kemanan komputer, tugasnya 

adalah menghasilkan standar-standar internet untuk mengatur kerja IETF ini, dibentuk 

badan IESG (Internet Engineering Steering Group). 

- Internet Research Text Force (IRTF) 

Badan ini memiliki orientasi pada riset-riset jangka panjang. 

 

N.2  Manfaat Internet 

Penyebaran informasi di internet biasanya dalam bentuk halaman website dan dibuat dengan 

format HTML (Hypertext Markup Language) jadi teknisnya  perintah dasar yang dikirimkan 

kekomputer sebenarnya dalam bentuk teks biasa, teks inilah yang diolah dalam komputer 

tersebut sehingga akhirnya muncul halaman-halaman yang menarik seperti yang dilihat di 

internet. 

 

Informasi yang ada dalam Jaringan internet yang disediakan oleh penyedianya sangat 

beragam, mulai dari basis data, kumpulan tulisan, program komputer, citra atau gambar, 

rekaman suara, potongan film sampai aplikasi jaringan. 

 

Berikut ini informasi yang bisa didapatkan di jaringan internet : 

- Basis Data 

 Misalnya Database katalog sebuah perpustakaan, database arsip surat kabar, database data 

personal, dan lainnya, bahkan bisa melihat arsip Koran harian yang terbit di hari-hari 

sebelumnya, misalkan informasi tentang tenggelamnya kapal Titanic dari internet. 

- Kumpulan Tulisan 
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Banyak sekali tulisan ilmiah yang terdapat dalam jaringan internet yang tentunya sangat 

bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan referensi. 

- Program Komputer 

Program Anti Virus yang paling baru akan sangat mudah dikopikan dari internet ke 

Hardisk secara langsung, selain itu juga tersedia program yang bisa kita gunakan untuk 

suatu keperluan sebagai contoh, program yang menterjemahkan sebuah kalimat kebahasa 

lain dan masih banyak yang lainnya. 

- Citra Atau Gambar 

Sebuah gambar kadang bisa menceritakan lebih banyak daripada sebuah tulisan misalnya 

sebuah gambar permukaan sebuah planet, gambar binatang langka sampai dengan gambar 

para bintang yang terkenal 

- Rekaman Suara 

 Suara Neil Amstrong saat bertandang kebulan dapat kita dengarkan melalui internet, 

selain itu banyak sekali kumpulan lagu dengan kualitas sangat baik dapat kita ambil 

(down load) dari internet untuk kita dengarkan. 

- Multimedia 

Tidak sedikit dari pembuat film menyimpan sneak preview sebuah film baru yang akan 

dipasarkan di internet.  

- Aplikasi Jaringan 

Saat ini sudah banyak terdapat aplikasi jaringan yang digunakan melalui internet 

misalkan ngobrol diinternet yang dikenal dengan istilah chating kolaborasi atau kerjasama 

beberpa orang dalam mengerjakan sesuatu pada saat bersamaan ditempat yang berjauhan 

bahkan sekarang ini kira bisa bertatap muka dengan teman bicara melalui internet video 

phone. 

 

O. Email 

Email berasal dari kata electronic mail. Email ini adalah satu cara untuk mengirimkan pesan 

dalam format data eletronik, dari satu komputer ke komputer lainya. Pesan yang ada pada 

email dibuat dengan pengolah kata yang menghasilkan suatu dokumen, dan kemudian 

dikirimkan secara elektronik dengan menggunakan komputer. Komputer tersebut terhubung 

dengan komputer lainnya misalnya dengan modem dan melalui jalur tersbut data dikirimkan. 

Ketika email dikirimkan dari komputer kita ke pengguna komputer lainnya pesan  tersebut 

dikirimkan dari komputer kita kemudian melalui komputer yang ada di ISP, kemudian 

sampai ke internet, lalu menuju komputer penerima email tadi, untuk diterukan kepada 
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penerimanya. Proses pembentukan data email tersebut sebenarnya adalah menyusun data 

dengan program tertentu misalnya Out look express kemudian proses pengiriman dilakukan 

secara otomatis oleh program. Tentu hal ini bisa terjadi secara otomatik kalau kita 

menuliskan dengan benar alamat email yang dituju, alamat email ini terdiri 3 bagian yaitu : 

Identitas pengguna, tanda @ yang dibaca et (dalam bahasa Indonesia, ‘lokasinya di’) dan 

terakhir nama domain tempat email pengguna email tersebut berada. 

Sebagai contoh : awiryawan@ditjenphka.go.id,   artinya adalah awiryawan adalah nama 

pemilik email address yang ada di domain ditjenphka.go.id  

 

Seara umum ada dua cara untuk mengakses email yaitu : 

1. akses email dengan halaman web  

untuk mebuka email dengan menggunakan halaman web, pertama kali kita harus 

mengunjungin situs yang mempunyai layanan email, kita bisa melakukan pembacaan, 

pengiriman email didalam halaman web. 

Kelebihan membaca email dapat dibaca berulang-ulang meskipun ditempat yang 

beralinan,  

Kekurangannya relatif lebih lambat karena pertama kita harus membuka halaman situsnya 

terlebih daulu.  

Untuk layanan webmail diejenphka.go.id  bisa dikunjungin di situs : 

http://webmail.ditjenphka.go.id 

2. akses email dengan software khusus 

pengaksesan email juga dapat dilakukan dengan mnggunakan software khusus misalkan 

dengan out look express Eudora netscape dll, software tadi harus di setting terlebih 

dahulu di komputer yang akan digunakan, kelebihannya proses pengambilan email rlatif 

lebih cepat karena data yang dikirim hanya isi dari email saja, kekurangnya kita harus 

membuka email ini harus di kompute yang sama. 

 

P. Gangguan-gangguan 

 Komputer dibuat dari bagian yang sangat rumit dan sangat mudah terguncang baik secara 

fisik mapun elektronik. Oleh karena itu, berbagai gangguan, terutama sekali gangguan 

pada hardware akan dapat terjadi sepanjang waktu dan anda harus menerima kenyataan 

bahwa suatu saat komputer yang anda miliki mulai membutuhkan banyak uang untuk 

perbaikan dan pemeliharaannya. Berdasarkan pengalaman tenaga ahli JIC yang bekerja di 
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PIKA, rata-rata umur personal computers di Indonesia lebih pendek dari pada di Jepang. 

Hal tersebut dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 

 Level voltage listrik yang tidak stabil 

 Listrik seringkali padam 

 Temperatur udara dan tingkat kelembaban yang tinggi 

 Penanganan mesin yang tidak baik (kurang hati-hati dan sembrono) 

 

Kasus tersebut mengharuskan adanya alokasi dan penyediaan anggaran yang cukup dan 

memadai guna menjamin kepentingan untuk perawatan hardware komputer. 

 Tipe permasalahan hardware komputer, umumnya akan mencakup : 

 Kerusakan hard disk. (mungkin cabang input/output data membentur permukaan disk 

dan mmengakibatkan goresan secara fisik atau elektronik pada permukaan piringan 

disk, sehingga data yang terdapat pada bagian tersebut akan rusak/hilang). 

 Kebocoran transistor, karena komputer menggunakan komponen transistor, dimana 

sebagian dari transistor tersebut kemungkinan rusak akibat penggunaan listrik yang 

bervoltage tinggi. 

 Adanya bagian-bagian komputer yang terbuat dari metal mengalami karat., seperti pada 

penggunaan konektor memory. 

 Beragamnya usia dari berbagai rmacam bagian komponen  komputer, yang secara 

umum mempengaruhi kemampuan daya gunanya yang turun seiring/sesuai dengan 

bertambahnya usia waktu penggunaan komputer. 
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