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Bagian	  1:	  Ucapan	  Terima	  Kasih	  

1.1 Kontributor	  Laporan	  	  
Laporan ini telah disiapkan oleh Kate Chapman dari Humanitarian OpenStreetMap Team. Dengan bantuan 
editing yang diberikan oleh Emir Hartato dari Humanitarian OpenStreetMap Team, anggota Humanitarian 
OpenStreetMap Team dan Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction.  

Australia-‐Indonesia	  Facility	  for	  Disaster	  Reduction	  
Proyek pemetaan berbasis komunitas ini didanai oleh AusAID (Badan Australia untuk Pembangunan 
Internasional) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melalui Australia-Indonesia Facility 
for Disaster Reduction (AIFDR). AIFDR merupakan inisiatif gabungan antara pemerintah Australia dan 
Indonesia yang bekerja untuk memperkuat kemampuan Indonesia untuk mengurangi dampak bencana.  
http://www.aifdr.org 

Australian	  Community	  Development	  and	  Civil	  Society	  Strengthening	  Scheme	  Phase	  2	  
AusAID mendanai  Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme 
(ACCESS/Skema Pengembangan Komunitas dan Penguatan Masyarakat Sipil Australia) adalah inisiatif 
antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang fokus untuk membangun kapasitas komunitas 
lokal dan organisasi masyarakat sipil melalui permintaan untuk pemerintahan yang lebih baik. Salah satu 
komponen penting dalam ACCESS adalah untuk memetakan area dimana komunitas lokal tersebut 
bekerja.  
http://www.access-indo.or.id/ 

Badan	  Nasional	  Penanggulangan	  Bencana	  (BNPB)	  
Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) adalah sebuah badan non-departemen yang setingkat 
dengan level kementrian, ditugaskan untuk menyediakan panduan dan tujuan untuk manajemen bencana 
termasuk pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan merata.  
http://www.bnpb.go.id/ 

Humanitarian	  OpenStreetMap	  Team	  
Peta gratis dan kolaboratif mempunyai keunikan yang berharga untuk pekerjaan kemanusiaan, terutama di 
tempat-tempat dimana peta dasar sangat jarang ditemukan, datanya sudah lama, atau seringkali berubah. 
OpenStreetMap adalah sebuah proyek berbasis web untuk membuat peta seluruh dunia yang gratis dan 
terbuka, dibangun sepenuhnya oleh sukarelawan dengan melakukan survey menggunakan GPS, 
mendigitasi citra satelit, dan mengumpulan serta membebaskan data geografis yang tersedia di publik. 
Dibangun dalam dua tahun dari kolaborasi secara informal, Tim Kemanusiaan OpenStreetMap merupakan 
sebuah inisiatif yang baru untuk mengaplikasikan prinsip dan aktifitas dari sumber terbuka dan berbagi 
data terbuka untuk menuju respon kemanusiaan dan pembangunan ekonomi. 
 http://hot.openstreetmap.org/ 
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1.2 Pendukung	  

World	  Bank	  Global	  Facility	  for	  Disaster	  Reduction	  and	  Recovery	  
Diresmikan tahun 2006,Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR/Fasilitas Global untuk 
Pengurangan dan Pemulihan Bencana) merupakan sebuah kemitraan dari 39 negara dan 8 organisasi 
internasional yang berkomitmen untuk membantu negara berkembang dalam mengurangi kerentanan 
mereka terhadap bencana alam dan juga beradaptasi dengan perubahan iklim.  

Universitas	  Indonesia,	  Universitas	  Gadjah	  Mada,	  Institut	  Teknologi	  Bandung,	  Institut	  Teknologi	  Sepuluh	  
Nopember,	  Universitas	  Andalas	  
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Bagian	  2:	  Ringkasan	  Eksekutif	  	  
Selama lebih dari tahun lalu, Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) dan Australian Agency for 
International Development (AusAID/Badan Australia untuk Pembangunan Internasional) melalui Australia-
Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR/Fasilitas Australia-Indonesia untuk Pengurangan 
Bencana), Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT/Tim Kemanusiaan OpenStreetMap), dan Australian 
Community Development and Civil Society Strengthening Scheme Phase II (ACCESS/ Skema 
Pengembangan Komunitas dan Penguatan Masyarakat Sipil Australia Tahap II) memprakarsai pada 
sebuah proyek awal pemetaan berbasis komunitas. Pertanyaan umum yang akan dijawab pada proyek 
awal ini adalah “apakah OpenStreetMap dapat digunakan untuk memetakan eksposur di Indonesia?”. 
Eksposur merupakan salah satu komponen yang penting dalam model dampak. Bencana merupakan 
komponen lainnya dan merupakan kejadian yang actual yang dapat terjadi eperti tsunami atau gempa 
bumi. Dengan memanfaatkan keduanya dalam sebuah model, eksposur ini dapat memperkirakan berapa 
banyak orang, bangunan, atau infrastruktur penting lainnya yang dapat terpengaruh. Proyek awal ini 
merupakan percobaan pertama untuk menggunakan OpenStreetMap untuk mengumpulkan data seperti ini 
dan kemudian memasukannya ke dalam model ilmiah untuk menentukan apa yang akan terjadi jika 
sebuah bencana terjadi pada satu lokasi spesifik.   

2.1	  Hasil	  Pencapaian	  Utama	  
• 163.912 bangunan telah dipetakan selama studi awal (Juni 2011 hingga Maret 2012)  
• Alih bahasa software OpenStreetMap ke dalam Bahasa Indonesia 
• Pembuatan materi pelatihan dasar OpenStreetMap yang dikhususkan untuk Indonesia 
• Fasilitator kelompok komunitas di Sumbawa melanjutkan untuk membuat peta tingkat desa mereka 

sendiri dan telah memulai membantu dengan lokakarya di region lainnya 
• Penyelesaian kompetisi universitas dan pemenang telah mengunjungi Denver, Colorado di 

Amerika Serikat untuk menghadiri FOSS4G  
• Mengadakan 10 lokakarya dengan ACCESS (total 124 orang) 
• Mengadakan 6 lokakarya dengan 5 universitas yang berbeda di Indonesia 
• Pembuatan Separate Datastore uang memperbolehkan informasi pribadi misalnya indikator 

kemiskinan untuk dapat dikombinasikan dengan data OpenStreetMap  
• Pembuatan sebuah alat penugasan untuk mengkoordinasikan proses pemetaan, alat ini telah 

digunakan sejak respon bencana gempa bumi di Turki, koordinasi pemetaan di Haiti, begitu pula 
dengan beberapa proyek di Indonesia 

• Pemetaan DKI Jakarta (bangunan penting dan batas kelurahan) bersama Pemerintah 
menggunakan materi-materi yang telah dibuat selama percobaan  

2.2	  Masa	  Depan	  
Proyek awal ini telah menunjukan keberhasilan, berbagai komunitas yang berbeda di Indonesia telah 
memiliki keinginan untuk memetakan sesuai dengan alasan yang berbeda-beda. Apakah itu untuk 
pemetaan kemiskinan oleh komunitas, pemetaan bangunan-bangunan penting untuk kesiapsiagaan 
bencana banjir atau tertarik mengikuti sebuah kompetisi pemetaan, terdapat banyak organisasi dan 
individu di Indonesia yang tertarik akan keinginan dan kemampuan melakukan pemetaan. Hal ini membuat 
komunitas memerlukan dukungan untuk melanjutkan pertumbuhan dan mengembangkan ahli serta trainer. 
Untuk membentuk sebuah komunitas yang berkelanjutan di Indonesia, poin-poin di bawah ini perlu untuk 
diperhatikan:  

• Pengembangan kemitraan organisasi yang dapat berkontribusi dan memanfaatkan data dari 
OpenStreetMap  

• Pengemasan dari teknik yang digunakan untuk pemetaan infrasturktur penting di DKI Jakarta agar 
lebih mudah dilaksanakan di provinsi lainnya.  

• Melanjutkan dukungan online bagi mereka yang telah melakukan pemetaan tetapi mungkin 
mempunyai pertanyaan teknis 

• Meyakinkan ketersediaan informasi satelit atau unit GPS untuk pemetaan di wilayah yang tidak 
memiliki ketersediaan sumber data 
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• Evaluasi kembali dari materi-materi pelatihan untuk informasi pemetaan structural untuk 
menentukan apakah informasi tersedut terlalu sulit jika bersumber dari komunitas atau jika 
petunjuknya kurang lengkap  

• Membuat sekelompok trainer OpenStreetMap untuk melatih organisasi dan membantu mereka 
dalam mengimplementasikan proyek pemetaan. Banyak organisasi yang mampu melakukan 
[emetaan, tetapi membutuhkan saran rancangan proyek awal untuk memulai 

 
Komunitas OpenStreetMap muda di Indonesia telah menunjukan banyak potensi. Jika terus disediakan 
dukungan teknis yang dibutuhkan, suatu set data eksposur dapat dibuat lebih banyak untuk region-region 
kritis di Indonesia. 

Bagian	  3:	  Pengenalan	  
Dua tahun lalu, Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR/Fasilitas Australia-
Indonesia untuk Pengurangan Bencana) dan Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 
(GFDRR/Fasilitas global untuk Pengurangan dan Pemulihan Bencana) memulai untuk membangun 
perangkat lunak open-source yaitu model dampak yang disebut InaSAFE1 (Indonesia Scenario 
Assessment For Emergencies/Penaksiran Skenario Indonesia untuk Keadaan Darurat). Salah satu 
masukan utama untuk membuat model tersebut adalah informasi akurat untuk eksposur; dimana 
masyarakat tinggal dan bekerja dan jenis konstruksi struktur bangunannya. Set data komprehensif 
tersebut tidak tersedia. Diskusi dimulai dengan Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT/Tim 
Kemanusiaan OpenStreetMap) pada awal 2011 untuk merancang sebuah proyek awal untuk 
mengevaluasi kelayakan penggunaan OpenStreetMap untuk mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan melalui pemetaan bangunan beserta tipe strukturnya.  
 
Awalnya, proyek awal ini dimaksudkan untuk berjalan selama 3 bulan, tetapi ketika banyak informasi 
telah ditemukan, proyek awal ini diperpanjang untuk menyediakan rekomendasi yang jelas. Hal ini 
memperbolehkan masukan yaitu suatu pemahaman yang lebih baik bagaimana masyarakat dapat 
berkontribusi untuk OpenStreetMap di Indonesia dan untuk mengembangkan perangkat lunak dalam 
membantu kontribusi mereka. Rincian dari tiga tahap proyek awal ini adalah sebagai berikut:  

3.1	  Lokakarya	  Awal	  
Pada tiga bulan pertama, banyak lokakarya yang telah dilaksanakan baik di universitas maupun 
dengan ACCESS (Referensi 1.2.b).  Suatu komponen dari proses yang dilaksanakan oleh ACCESS 
adalah untuk membuat peta kemiskinan yang berguna dalam pembuatan keputusan dalam 
komunitas. Lokakarya awal ini mengajarkan OpenStreetMap kepada fasilitator ACCESS dengan 
menggunakan teknik pelatihan OpenStreetMap yang telah ada. Tambahannya hanya pada panduan 
pelatihan dimana terdapat satu bagian pada konstruksi bangunan (tipe struktur, tipe dinding, tipe atap, 
jumlah lantai) dimana saat itu merupakan hasil output proses pemetaan yang diinginkan oleh BNPB 
dan AIFDR. Dari pelaksanaan lokakarya ini HOT belajar lebih banyak tentang kebutuhan dari 
kelompok yang spesifik, telah mengerti bahwa sebagian dari proses pemetaan mereka termasuk 
konstruksi bangunan serta dapat ditentukan pekerjaan tambahan apa yang dibutuhkan untuk 
memungkinkan ACCESS menggunakan OpenStreetMap sebagai bagian dari proses mereka 
(Referensi 5).   

                                                
1 http://www.inasafe.org  
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3.2	  Memulai	  Perolehan	  Data	  yang	  Lebih	  Baik	  
Tahap kedua dari proyek awal ini telah difokuskan untuk perolehan data yang lebih baik dan hal ini 
telah dicapai melalui pembuatan dan awal dari:   

• Private Datastore (Referensi 8.1).  Setiap objek dalam OpenStreetMap mempunyai ID yang 
unik, Private Datastore memperbolehkan pengumpulan informasi pribadi dan 
menghubungkannya dengan OpenStreetMap melalui pengenalan ID unik tersebut. Hal ini 
memperbolehkan fasilitator ACCESS untuk membuat peta dengan informasi pribadi dan public 
sekaligus. Beberapa fasilitator ACCESS saat ini telah membuat peta-peta yang serupa, tetapi 
peta-peta tersebut tidak mudah untuk diperbanyak. Sebagai contoh dalam membuat indikator 
peta kemiskinan biasanya dikalkulasikan dengan penentuan warna pada setiap rumah tangga. 
Dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis) salah satu warna dapat ditentukan 
dan kemudian peta yang memiliki atribut serupa akan memiliki warna yang sama.  

• Tasking Manager (Referensi 8.2). Tasking Manager membagi pekerjaan ke dalam beberapa 
kotak jejaring geografis untuk mengkoordinarikan pengumpulan data melalui perangkat lunak 
OpenStreetMap. Kebutuhan untuk software ini pertama kali muncul setelah gempa bumi tahun 
2010 di Haiti, ketika itu banyak masyarakat baik lokal maupun internasional yang ingin 
membantu proses pemetaan, tetapi saat itu belum ada perangkat lunak untuk mengkoordinasi 
pengumpulan data secara sistematis. 

3.3	  Menggunakan	  Data	  
Setelah mengajarkan fasilitator ACCESS untuk memperoleh data spasial, ternyata juga penting untuk 
mengajarkan mereka bagaimana menggunakan data tersebut untuk membuat peta dan melakukan 
pencarian sederhana. Hal tersebut terlihat oleh produk yang mereka kembangkan setelah lokakarya 
awal, sebagaimana metodologi mereka sebelumnya tidak selalu efektif dalam melakukan analisis. 
Sebagai contoh, satu kelompok mengambil screenshot dari JOSM (sebuah editor OpenStreetMap) 
kemudian mewarnai setiap rumah dalam CorelDraw. Hal ini membutuhkan banyak pekerjaan manual, 
dimana dengan Quantum GIS2 (perangkat lunak SIG open-source) rumah-rumah dapat diberi warna 
secara otomatis berdasarkan informasi yang telah mereka kumpulkan. Sebagai tambahan, setiap 
desa akan membutuhkan indikator yang baru untuk mewarnai ulang petanya. Menggunakan 
metodologi CorelDraw membutuhkan pewarnaan ulang secara manual pada tiap bangunan, 
sedangkan QGIS hanya membutuhkan masukan informasi dan secara instan dapat memberi warna 
ulang pada peta. 
 
Sebagai tambahan, panduan QGIS (Referensi 9.1) telah dikembangkan berdasarkan lokakarya yang 
telah dilakukan dengan fasilitator untuk meyakinkan bahwa mereka dapat membuat peta kemiskinan 
menggunakan data OpenStreetMap yang dapat dipadukan dengan QGIS.  
 
Sebuah komponen tambahan pada tahap ini adalah melihat kualitas data yang telah dikumpulkan. 
Misalnya data yang dikumpulkan tidak akurat kemudian berapa banyak data yang telah dikumpulkan 
dan dianalisis tidak terlalu penting. Oleh karena itulah evaluasi secara akademis terhadap kualitas 
data OpenStreetMap dibutuhkan (Referensi 7).  

                                                
2http://www.qgis.org/ 
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Bagian	  4:	  Pendekatan	  Dua	  Komunitas	  
Indonesia terdiri dari kota-kota besar dan juga wilayah pedesaan yang luas. Awalnya telah dipikirkan 
bahwa dua kondisi geografis yang berbeda ini akan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Untuk 
area pedesaan, ACCESS bersama fasilitator lainnya telah dilatih dan untuk wilayah perkotaan, 
mahasiswa dari universitas lokal dilibatkan. Mendekati akhir dari proyek awal OpenStreetMap di 
Indonesia, kami melakukan tes kombinasi dari kedua metodologi dengan melakukan kerja sama 
dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD DKI Jakarta) untuk mengadakan lokakarya 
pemetaan dengan perwakilan kelurahan.  

4.1	  Area	  Pedesaan	  	  
Awalnya, HOT melakukan 8 lokakarya “Pengenalan OpenStreetMap” di kabupaten tempat ACCESS 
bekerja, dua di PNPM Generasi (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) (Referensi 4.4) dan 
satu dengan Mercy Corps (Mercy Corps bekerja dalam proyek ‘pembangunan kembali yang lebih 
baik’ di Padang didanai oleh AusAID) (Referensi 4.4) untuk menunjukan bagaimana mereka dapat 
memperoleh informasi geospasial dengan peralatan dan metodologi yang mudah. 
 
HOT mengadakan 2 tim training yang terdiri dari 1 ahli internasional dan 1 mahasiswa SIG dari 
Universitas Indonesia yang mampu berbahasa Inggris. Hal ini akan menyediakan kesempatan bagi 
tim untuk mengkover lebih banyak kelompok. Bagaimanapun, dengan 2 trainer (dan salah satunya 
yang dapat berbahasa Indonesia), peserta lokakarya dibatasi dibawah 15 agar dapat berjalan dengan 
baik.  
 
Salah satu pertimbangan dalam proyek awal ini adalah mempertanyakan apakah OpenStreetMap, 
sebuah penyimpanan data spasial yang berbasis internet dapat digunakan di area pedesaan; apakah 
peserta mempunyai akses dan mempunyai kemampuan teknis untuk membuat peta digital? 
Jawabannya ada di Bagian 5.  

4.2	  Pendekatan	  untuk	  Area	  Perkotaan	  
Komponen perkotaan dari evaluasi OpenStreetMap dimulai dengan kompetisi pemetaan yang 
dilaksanakan di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Padang (Referensi 6.1). Satu hari 
lokakarya OpenStreetMap dilaksanakan pada mitra universitas di kota tersebut. Universitas termasuk 
Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 
Sepuluh November, dan Universitas Andalah. Setelah setiap lokakarya, mahasiswa diberikan waktu 
selama enam minggu untuk memetakan sesuai kemampuan mereka. Seorang pemenang dari setiap 
universitas diumumkan dan sebuah hadiah diberikan.  
 
Kemudian, sebuah pendekatan tambahan dilakukan di Jakarta. Mahasiswa dari Universitas Indonesia 
dilatih sebagai asisten pemetaan dan membantu untuk memfasilitasi lokakarya bersama kepala lurah 
untuk memetakan infrastruktur penting. Metodologi tambahan ini membuat metode pedesaan dan 
perkotaan menunjukan persamaan dari antisipasi awal.  
 

4.3	  Perbandingan	  Set	  Peralatan	  antara	  Perkotaan	  dengan	  Pedesaan	  
Inisiatif OpenStreetMap memiliki banyak metodologi dalam mengumpulkan, menambahkan, dan 
mengedit data dalam OpenStreetMap, bagaimanapun, tim pelatihan telah melihat secara spesifik 
pada teknik-teknik tersebut yang menyediakan ketergantungan minimal, tetapi menghasilkan koleksi 
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data yang maksimal. Sementara itu peralatan yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 
lingkungan perkotaan dan pedesaan hampir serupa, yaitu: 

• Walking Papers3  – Sebuah website yang memperbolehkan pengguna untuk mencetak sebuah 
peta yang dapat mereka tandai. Peta kertas tersebut dapat mereka gunakan sebagai panduan 
dalam editor OpenStreetMap. Memperbolehkan pengguna untuk mendijitasi dan memasukan 
data berdasarkan tanda yang telah mereka buat oleh bolpoin.  

• Unit GPS – HOT menyediakan setiap komunitas dengan sebuah GPS untuk proyek awal 
OpenStreetMap. GPS dapat mengumpulkan informasi lokasi ketika citra satelit tidak tersedia.  

• Editor Java OpenStreetMap (JOSM) 4–  untuk menambahkan (melalui citra satelit, walking 
papers dan titik dan trek GPS) dan editing data. Perangkat lunak ini dipilih karena mendukung 
alih bahasa internasional dan bekerja tanpa menggunakan sambungan internet.  

• Editor web Potlach2 – Perangkat lunak editing berbasis internet, serupa dengan JOSM, 
bagaimanapun hanya dapat digunakan ketika pengguna memiliki koneksi insternet yang 
stabil, beberapa mahasiswa lebih memilih menggunakan editor web tetapi mereka juga 
memiliki kesulitan untuk mengakses internet yang dapat diandalkan.  

 
Untuk penggunaan data, perangkat Quantum GIS (QGIS) telah diajarkan. Fasilitator ACCESS telah 
dilatih bagaimana untuk menghasilkan peta kemiskinan dengan QGIS dan mahasiswa telah 
menggunakannya untuk menghasilkan peta kertas untuk kegiatan pemetaan DKI Jakarta. QGIS juga 
merupakan perangkat yang telah dipilih untuk membuat sistem model dampak InaSAFE yang sedang 
dibangun oleh AIFDR dan GFDRR. Ini akan memungkinakan efisiensi dalam berbagi perangkat lunak 
dasar beserta panduan yang telah dialihbahasakan.  
 

4.4	  Komunitas	  Tambahan	  yang	  Dilatih	  
Seperti yang telah disebutkan, dua kelompok dari PNPM menghadiri lokakarya yang dilaksanakan 
selama 2 hari di Waingapu dan Mataram, fasilitator mampu mempelajari konsep OpenStreetMap dan 
selama lokakarya mereka dapat mengumpulkan data dengan sebuah GPS dan menambahkannya ke 
dalam OpenStreetMap. Bagaimanapun, kemampuan teknis mereka lebih bervariasi daripada 
ACCESS. Metodologi untuk pengumpulan data yang dilakukan PNPM seluruhnya dilakukan di atas 
kertas. Di Waingapu, sebagian besar fasilitator adalah sukarelawan lokal dan mereka belum pernah 
menggunakan computer sama sekali. PNPM memutuskan mereka tidak mempunyai waktu untuk 
melakukan proyek awal secepatnya, artinya tidak ada komunitas lainnya yang dilatih.  
 
Mercy Corps mengawasi proyek yang didanai oleh AusAID untuk membangun rumah yang rusak 
akibat gempa bumi yang terjadi tahun 2009 di Padang. Sebagai bagian dari proses monitoring dan 
evaluasi, mereka menginginkan agar komponen pemetaan masuk di dalamnya. Awalnya Private 
Datastore (Referensi 8.2) yang dibangun oleh HOT dirancang untuk digunakan oleh Mercy Corps, 
tetapi kebutuhan alat mereka semakin kompleks untuk dapat disiapkan dalam jangka waktu yang 
terbatas. Mercy Corps memilih untuk mengontrak perusahaan lokal untuk membangun sebuah 
perangkat manajemen data yang tidak memiliki komponen spasial.  

                                                
3http://walkingpapers.org/ 
4http://josm.openstreetmap.de/ 
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Bagian	  5:	  Pemetaan	  dengan	  Fasilitator	  ACCESS	  
ACCESS telah menjadi satu bagian kunci keberhasilan dari proyek pemetaan berbasis komunitas ini, 
ACCESS mencoba untuk mengembangkan dan melakukan percobaan terhadap panduan pelatihan, 
perangkat lunak dan teknis pemetaan. Meskipun program ACCESS tidak sepenuhnya berhubungan 
dengan pengurangan bencana, komunitas masih mengumpulkan informasi yang sama yang 
dibutuhkan untuk manajemen bencana, dari masyarakat dimana mereka tinggal dan bekerja pada 
struktur yang mereka tempati.  
 
Fasilitator ACCESS bekerja di pedesaan untuk membantu penduduk mengerti akan kemiskinan di 
area mereka dan kemudian menentukan aksi seperti apa yang akan mereka lakukan terhadap 
kemiskinan tersebut. Satu langkah dari inisiatif ini adalah untuk memiliki peta kemiskinan yang detil, 
menggambarkan dimana masyarakat hidup dan tinggal. Peta-peta yang telah dibuat sebelum 
lokakarya OpenStreetMap belum memiliki aspek geospasial bagi mereka dan tidak dapat diaskes oleh 
siapapun di luar komunitas. Ini artinya, informasi yang mereka kumpulkan tidak dapat dibandingkan 
atau divisualisasikan dengan informasi geospasial lainnya dan juga tidak dapat dibagikan. Terdapat 
beberapa fasilitator ACCESS dari kabupaten lain yang telah menggunakan QGIS sebelumnya, tetapi 
tanpa komponen OpenStreetMap. Mereka menyimpan informasi tersebut dalam perangkat hard-drive, 
jadi terdapat beberapa potensi data tersebut akan hilang. HOT mulai bekerja dengan fasilitator pada 
bulan Maret 2011 untuk melihat apakah mereka mendapat keuntungan apabila mereka dibantu untuk 
melakukan pemetaan digital.  
 
Sebagai tambahan dari 2 hari lokakarya awal, HOT melakukan dua lokakarya intensif selama 5 hari di 
Dompu dan Bima. Lokakarya di ACCESS secara keseluruhan melibatkan 126 orang yang dilatih, 68 
pria dan 56 wanita. Proses pelatihan dilaksanakan antara Juni hingga Desember 2011. 

5.1	  Lokakarya	  Awal	  bersama	  ACCESS	  
Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk mengajarkan pengenalan OpenStreetMap untuk membantu 
HOT menentukan modifikasi semacam apa yang dapat diaplikasikan pada teknologi OpenStreetMap 
yang dapat berguna bagi program ACCESS. Sebagai tambahan, pada mulanya, hal ini juga 
memungkinkan fasilitator untuk menentukan pemetaan dengan OpenStreetMap dapat berguna bagi 
pekerjaan mereka. Setiap lokakarya terdiri dari dua hari tetapi konten lokakarya berubah selama 
proyek berlangsung untuk menyesuaikan kebutuhan yang lebih baik ditentukan oleh fasilitator 
setempat.  
 
Hal-hal utama yang dipelajari selama pelatihan adalah:  

• Terdapat pertimbangan besar tentang menaruh semua informasi yang mereka kumpulkan 
melalui internet, sebagaimana beberapa atribut mungkin saja dapat dilihat sebagai data 
pribadi (contohnya pendapatan keluarga, dll.) 

• Kebutuhan untuk pandual pelatihan yang lebih detil dalam bahasa Indonesia.  
• Alih bahasa untuk perangkat lunak OpenStreetMap 
• Kebutuhan untuk sistem dukungan OpenStreetMap dalam bahasa Indonesia 

Hal-hal tersebut telah diatasi melalui peningkatan perolehan data yang lebih baik (Referensi 8.2), 
panduan pelatihan dan alih bahasa peralatan (Referensi 9.1) dan komunitas online (Referensi 9.2)  
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Telah diketahui juga bahwa pada saat pelatihan awal, terdapat tiga faktor utama (selain dari yang 
telah disebutkan di atas) yang memungkinkan peserta untuk menggunakan OpenStreetMap dalam 
kehidupanpekerjaan sehari-hari mereka:  

• Akses ke computer dan internet: secara umum, fasilitator ACCESS dapat mengakses sebuah 
computer dan kantor mereka memiliki internet (meskipun kurang dapat diandalkan)  

• Kemampuan teknis: pesera yang telah mahir membuat peta melalui CorelDraw secara mudah 
dapat berubah menggunakan OpenStreetMap, beberapa yang telah terbiasa membuat peta 
kertas yang digambar manual lebih memiliki kesulitan.  

• Akses ke citra satelit atau unit GPS: pada saat lokakarya awal berlangsung, hanya setengah 
dari lokasi yang memiliki ketersediaan citra satelit. Oleh karena itulah, unit GPS dibutuhkan 
bagi kolektor tunggal untuk mengumpulkan data referensi misalnya jalan dan infrastruktur 
besar lainnya, setelah ini pengumpulan data dengan walking paper dapat digunakan untuk 
mengumpulkan sisa informasi yang tersedia (Referensi 5.2). Satu unit GPS disediakan di 
setiap komunitas selama proyek awal berlangsung, bagaimanapun untuk menjaga antusias 
mereka di wilayah-wilayah ini, seharusnya disediakan beberapa unit perangkat GPS. 
Beberapa kantor telah membuat suatu skema rotasi untuk unit, tetapi seiring berjalannya 
waktu, ketika individu memiliki akses unit GPS mungkin mereka dapat melupakan prosesnya.    

5.2	  Pemetaan	  Awal	  untuk	  Dua	  Desa	  di	  Sumbawa	  	  

5.2.1	  Lokakarya	  Intensif	  Mingguan	  	  
Setelah lokakarya awal, HOT, AIFDR, dan ACCESS memutuskan bahwa dibutuhkan suatu praktek 
latihan pemetaan, untuk menentukan seperti apa alur kerja potensi pengumpulan data yang nantinya 
akan terlihat. Oleh karena itu dua tim HOT kembali ke komunitas pertama yang telah diajarkan 
OpenStreetMap; Bima dan Dompu di Pulau Sumbawa. Talabiu5 dipilih di Kabupaten Bima dan Lanci 
Jaya6 dipilih di Dompu. Perbedaan antara kedua desa ini adalah: Talabiu memiliki citra satelit 
beresolusi tinggi sedangkan Dompu tidak, jadi di Talabiu, citra satelit akan digunakan dan di Lanci 
Jaya perangkat utama yang akan digunakan adalah GPS. Di akhir minggu, kedua kelompok dapat 
memetakan seluruh bangunan sesuai dengan sasaran area dan melampirkan informasi pada 
bangunna tersebut. Sejak awal latihan, Dompu telah mampu memetakan 10 desa tambahan 
menggunakan teknik ini dan pemerintah lokal telah menjanjikan dukungan finansial untuk mendukung 
aktivitas pemetaan ini. 
 
Sepanjang hari dalam satu minggu latihan, informasi struktur bangunan dapat dikumpulkan. Dan tidak 
disangka, isu data pribadi kembali diangkat, dan sayangnya pada tahap ini proyek awal tidak dapat 
melakukan percobaan, namun sementara tim HOT menyediakan dukungan untuk mengatur sebuah 
kerangka Excel untuk menambahkan data pribadi secara manual. ID OpenStreetMap ditulis-tangan ke 
dalam kerangka tersebut, ini akan memungkinkan informasi kemiskinan dapat memiliki komponen 
spasial dari OpenStreetMap tetapi tidak terbuka secara public melalui internet. Data dari Excel dapat 
dikombinasikan dengan data geografis dari OpenStreetMap melalui QGIS untuk membuat peta.  

5.2.2	  Pelatihan	  Private	  Datastore	  
Pada bulan November 2011, HOT kembali lagi ke Dompu dan Bima untuk mengajarkan bagaimana 
memisahkan data public dari data pribadi menggunakan Private Datastore (Referensi 8.2), selain itu 

                                                
5http://osm.org/go/tyV5L869t- 
6 http://osm.org/go/tyVcSZeY 
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tim HOT juga mengajari bagaimana untuk menggabungkan kembali data tersebut untuk analisis di 
dalam QGIS. Private Datastore dimaksudkan untuk menggantikan metodologi awal yang melibatkan 
Excel untuk pengumpulan data pribadi. Bagaimanapun, salah satu kesulitannya adalah meyakinkan 
fasilitator untuk beralih ke Private Datastore. Kebiasaan mereka terhadap Excel menjadikan mereka 
terbiasa untuk mengumpulkan informasi dengan Excel. Mengumpulkan sejumlah besar informasi 
dalam spreadsheet sangat bermasalah bagi penyimpanan data dan berbagi data. Untuk meyakinkan 
penerimaan lebih luas dari Private Datastore di area lain, beberapa langkah harus dilakukan:  

• Pengenalan awal untuk Private Datastore sebagai cara untuk mengumpulkan data pribadi 
dengan OpenStreetMap 

• Meningkatkan metode untuk pengaturan proyek pada Private Datastore sehingga akan 
mengurangi ketergantungan pada staf HOT.  

• Membuat sebuah mekanisme laporan untuk memastikan bahwa data dapat lebih mudah 
diperoleh dari Private Datastore 

• Melakukan pelatihan spesifik untuk metodologi analisis data sebagai bagian dari pengenalan 
Private Datastore. Ini akan meyakinkan pemula untuk memahami kekuatan mengumpulkan 
data dengan metode ini.  

5.2.3	  Evaluasi	  
Lokakarya terakhir di Bima dan Dompu dilaksanakan pada bulan Januari, 2012. Kedua wilayah 
merasa mampu untuk melanjutkan pemetaan daerah mereka dengan dukungan jarak jauh. Satu 
individual dari LESPEL (mitra ACCESS di Dompu),  menyatakan bahwa pemetaan telah menjadi “satu 
hal yang saya lakukan ketika saya memiliki waktu luang.” Dengan kontribusi semacam ini tidak ada 
alasan untuk berpikir bahwa pemetaan tidak akan lanjut di Dompu. Lokakarya ini digunakan untuk 
menentukan alur kerja yang telah digunakan oleh kedua kelompok untuk pebumpulan data. Kedua 
kelompok memiliki metodologi yang sedikit berbeda, tetapi memungkinkan mereka untuk 
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk proyek mereka. Bima telah menggunakan Datastore 
yang dirancang untuk mengumpulkan data prbadi, tetapi Dompu melanjutkan untuk mengumpulkan 
data dan menghubungkannya melalui Excel. Menggunakan Excel lebih intensif dalam hal tenaga 
kerja, tetapi LESPEL telah mengumpulkan sejumlah data yang signifikan dengan cara tersebut dan 
mulai merubah ke Datastore. Perubahan ini lebih lamban dibandingkan dengan Bima, tetapi lebih 
banyak waktu yang telah diluangkan dengan metodologi Excel.  
 
Sebagai tambahan, SOLUD (mitra ACCESS di Bima) telah mulai menggunakan kemampuan 
pemetaan yang telah diajarkan dengan berbagai cara. Mereka telah mengumpulkan seluruh lokasi 
proyek dari pemerintah lokal dan mengimpor informasi tersebut ke dalam QGIS untuk mempersiapkan 
penggunaannya dalam program visualisasi berbasis browser web yang disebut Stats Planet. Stats 
Planer telah digunakan untuk membuat suatu dashboard. Pemerintah lokal menggunakan perangkat 
ini untuk memvisualisasikan lokasi proyek mereka, dan biayanya yang dihubungkan pada setiap 
proyek (Gambar 3). 
 
Pelatihan individu baik Dompu maupun Bima juga dilayani untuk menyediakan suatu dukungan dasar 
untuk pemetaan di wilayah lainnya. Wilayah-wilayah ini mulai menyediakan asistensi melalui 
komunitas OpenStreetMap online (Referensi 9.2) ketika orang lain bertanya tentang pertanyaan yang 
berkaitan tentang pemetaan.  
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Gambar 1 Alur kerja yang digunakan di Dompu 
 

 
 

Gambar 2 Alur kerja yang digunakan di Bima 
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Gambar 3 * tampilan screenshot dari Dashboard yang dibuat oleh SOLUD untuk pemerintah di Bima 

5.3	  Lokakarya	  Kelanjutan	  Pemetaan	  Berbasis	  Komunitas	  	  
Pada bulan Maret 2012, coordinator ACCESS menanyakan perwakilan HOT, AIFDR, ACCESS, 
SOLUD, Mitra Turatea (mitra ACCESS di Sulawesi Selatan), dan Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ adalah organisasi pembangunan non-pemerintah dari Jerman) untuk 
menghadiri lokakarya dalam rangka menentukan langkah selanjutnya untu memetakan Indonesia 
bagian timut dan membuat suatu metodologi keberlanjutan untuk memungkinkan seluruh komunitas 
OpenStreetMap dapat menggunakan Private Datastore (Referensi 8.2). Hari dimulai dengan semua 
organisasi yang mempresentasikan apa yang telah mereka capai selama ini di wilayah mereka. 
Semua peserta kecuali Mitra Turatea menggunakan OpenStreetMap sebagai alat untuk 
mengumpulkan data. Mitra Turatea tertarik untuk mempelajari OpenStreetMap tetapi saat ini 
menggunakan QGIS, fasilitator ACCESS menawarkan bantuan untuk mengajarkan OpenStreetMap 
untuk Mitra Turatea.   
 
Kelompok-kelompok tersebut kemudian merancang suatu tim umum untuk sebuah proyek pemetaan, 
termasuk kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dari anggota tim dan bagaimana prosesnya akan 
berjalan. Dua tim telah dirancang: sebuah tim desa dan sebuah tim fasilitator, dan kemudian mungkin 
akan dibutuhkan kemampuan teknis tingkat lanjut untuk dapat melakukan pemetaan. Tim fasilitator 
akan berada di level kecamatan, dimana tujuan mereka adalah untuk mengawasi tim desa, 
memberikan dukungan dan menambahkan seluruh informasi ke dalam OpenStreetMap. Tim desa 
akan mengumpulkan informasi melalui Walking Paper, unit GPS dan tabel dan menyediakan kearifan 
lokal yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang akurat.  
 
Setiap waktunya akan dibutuhkan orang-orang berikut dan atau set kemampuan sebagai berikut:  
Kemampuan Tim Fasilitator 
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● OpenStreetMap 
● Survey (baik geospasial maupun sosial) 
● SIG (misalnya membuat peta di QGIS) 
● Pelatihan (memiliki pengalaman untuk mengajari yang lain) 
● Pembangunan dan perikatan komunitas 
● Penyelesaian konflik 
● Kemampuan teknologi informasi 

 
Tim Desa 

● Perlengkapan survey (GPS, formulir survey) 
● Pembangunan komunitas 
● Garis besar ide OpenStreetMap dan mampu membaca peta 

 
ACCESS merencanakan untuk melanjutkan penggunaan program pemetaan OpenStreetMap dengan 
memanfaatkan panduan yang telah dibuat dalam lokakarya ini. Mereka juga akan melanjutkan 
penggunaan perlatan dan materi yang telah dibuat dan dialihbahasakan. Mereka sudah mulai 
mengontrak individu untuk mendukung mereka dan lebih jauh lagi untuk melatih fasilitator. Untuk peta 
kemiskinan mereka menganggap bahwa OpenStreetMap telah menjadi alat yang berharga.  

Bagian	  6:	  Metodologi	  untuk	  Pemetaan	  di	  Lingkungan	  Perkotaan	  	  

6.1	  Kompetisi	  Universitas	  
Pada awal Proyek Pemetaan Berbasis Komunitas, terdapat satu kemitraan yang jelas untuk 
membantu pemetaan di wilayah perkotaan. Di wilayah pedesaan, fasilitator komunitas berinsentif  
menggunakan OpenStreetMap untuk membuat alur kerja yang lebih efisien dan sederhana bagi 
mereka. Bagaimanapun, di wilayah perkotaan kami membutuhkan untuk membuat suatu insentif, 
telah diputuskan bahwa aka nada kompetisi universitas dimana mahasiswanya akan bersaing 
melawan mahasiswa lainnya untuk memenangkan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadiri 
konferensi State of The Map dan Open Source Software for Geospatial (FOSS4G) di Denver, 
Colorado. Setiap universitas akan memiliki satu pemenang.   
 
Five universities were involved in this competition; Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah 
Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), and 
Universitas Andalas (UNAND).    
 
Mahasiswa tidak hanya ditugaskan untuk mendijitasi bangunan-bangunan, tetapi juga ditugaskan 
untuk memperoleh informasi bangunan seperti struktur bangunan, jenis dinding, jenis atap, dan 
jumlah tingkat. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus mengunjungi setiap bangunan.  

6.1	  Proses	  kompetisi	  
1) Lokakarya satu hari dilaksanakan masing-masing di 5 universitas. Lokakarya terdiri dari 

pengenalan OpenStreetMap, persyaratan kompetisi, potlatch2 dan perangkat lunak untuk 
editing JOSM, serta pengenalan pada komunitas OpenStreetMap online.  
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2) Kompetisi berlangsung selama 6 minggu, pada saat itu tim HOT memonitor pemasukan data 
dan menyediakan umpan balik melalui KompetisiOSM7. Salah satu contohnya pada saat 
permulaan koompetisi, beberapa individu mengklasifikasikan tipe jalan kurang tepat, jadi 
sebuah artikel dalam blog diposting untuk menyediakan instruksi yang benar untuk melakukan 
klasifikasi tipe jalan.  

3) Sistem skoring kompetisi dilakukan dengan cara yang sederhana. Setiap bangunan yang 
dipetakan lengkap dengan informasi strukturnya, mahasiswa akan memperoleh 5 poin dan 
untuk hal-hal lain yang terpetakan mereka memperoleh satu poin. 

4) Mahasiswa juga didorong untuk menggunakan media sosial lain yang telah disediakan untuk 
OpenStreetMap Indonesia (Referensi 9.2) 

5) Di akhir minggu, data yang telah dikumpulkan diperiksa secara acak untuk akurasi (khususnya 
mahasiswa yang skornya memimpin). Mahasiswa secara spesifik ditanyakan tentang data 
mereka, satu contoh seorang mahasiswa memetakan 2 bangunan dimana di sana terlihat 
hanya ada 1 bangunan pada citra satelit, tetapi ternyata bangunan tersebut memiliki atap yang 
sama dan mereka memiliki beberapa dinding yang terpisah.  

6) Setelah data diverifikasi melalui metode ini, para pemenang diumumkan dan dimulailah proses 
untuk perjalanan ke Amerika Serikat untuk State of the Map dan FOSS4G.  

6.2	  Pemenang	  

Username Universitas Tanggal terakhir 
melakukan 
pemetaan 

Jumlah 
bangunan 

Irwan ITB 6 Agustus 2011 1,086 

andriysheva ITS 3 Agustus 2011 2,449 

irwanmaryon UNAND 6 Agustus 2011 1,786 

bakhtiararifmujianto UGM 6 Agustus 2011 12,077 

dimdim02 UI 6 Agustus 2011 5,387 

 

6.3	  Statistik	  
Selama kompetisi, 96 mahasiswa terdaftar untuk kompetisi dengan mengisi formulir pendaftaran. 
Sekitar 150 mahasiswa telah dilatih dalam lokakarya untuk kompetisi, alasan jumlah mahasiswa yang 
tersisa tidak mendaftar tidak diketahui. Aada beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia yang 
dating ke lokakarya karena mereka tertarik, tetapi menyatakan bahwa mereka tidak percaya diri 
mempunyai waktu untuk memetakan sesuai dengan persyaratan yang diberikan untuk memenangkan 
kompetisi. Total mahasiswa sebenarnya yang menghasilkan skor adalah 44 mahasiswa (artinya 
mereka ikut memetakan) selama jangka waktu kompetisi, karena data yang telah diupload saat 
lokakarya tidak dihitung sebagai bagian dari kompetisi.  
 

                                                
7http://kompetisiosm.org/ 
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Terdapat 29.239 bangunan yang dipetakan, meskipun sangat disayangkan kompetisi tidak membuat 
mapper yang permanen. Hanya satu individu yang telah memetakan semuanya pada OpenStreetMap 
sejak penutupan kompetisi. Ini terjadi pada bulan September dan ia tidak menambahkan data sejak 
saat itu. Jika dihitung dari jumlah bangunan yang dipetakan oleh pemenang kompetisi, harga per-
bangunan adalah $2.08 untuk setiap struktur, dimana serupa dengan proyek lainnya. Perbedaannya 
bagaimanpun juga bahwa semua atribut struktur bangunan diperoleh untuk setiap bangunan, dimana 
sedangkan pada metodologi lainnya hanya geometri bangunan saja yang diperoleh.  

6.3	  Kompetisi	  yang	  Akan	  Datang	  
Pada pandangan pertama, bagian dari proyek awal tidak menghasilkan hasil yang sesuai harapan; 1. 
Anggota aktif OpenStreetMap dan 2. Bangunan-bangunan yang dipetakan dalam jumlah yang besar 
oleh peserta. Tetapi bagaimanapun, kompetisi ini menunjukan bahwa bangunan-bangunan dengan 
informasi struktus dapat diperoleh dengan sukses dan dibuktikan akurasinya (Referensi 7). Jika ada 
suatu kebutuhan untuk tipe set data seperti ini agar dapat dikumpulkan lebih cepat, mahasiswa dapat 
direkrut.  
 
Bagaimanapun, terdapat beberapa langkah sederhana untuk mendorong banyak peserta dan anggota 
aktif dengan sedikit pengeluaran finansial:  

• Sponsorship: Untuk kompetisi dapat diorganisir oleh komunitas dan sponsor oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia.  

• Penghargaan kecil pada saat dan akhir kompetisi: Pada awal kompetisi terdapat banyak 
mahasiswa yang memetakan, tetapi ketika sudah jelas ada mahasiswa yang memimpin, 
mahasiswa yang lain menjadi berkecil hati untuk melanjutkan. Tetapi di kompetisi yang akan 
dating, sangat masuk akal untuk memiliki insentif tingkat menengah (mulai dari pulsa hingga 
unit GPS). Sebagai contoh, jika memiliki penghargaan kecil untuk individu yang telah 
memetakan 25, 500 dan 1000 bangunan mungkin akan menjadi cara yang masuk akal untuk 
mendorong lebih banyak mahasiswa. Pendekatan lain mungkin dengan memiliki 
penghargaan mingguan, jadi terdapat potensi untuk memenangkan hadiah selama kompetisi 
berlangsung.  

• Perubahan lain pada aturan dapat lebih jauh membantu untuk meningkatkan jumlah informasi 
yang telah diperoleh, misalnya membuat bonus untuk wilayah yang telah dipetakan secara 
keseluruhan.  

• Teknologi yang lebih baik yang mencakup pengukuran kontes: ini juga akan dapat mendorong 
lebih banyak pekerjaan. Jumlah poin per mahasiswa hanya diperbarui sekali dalam satu 
minggu, jadi untuk mendorong kompetisi yang lebih aktif, mungkin lebih baik jika informasi 
seperti ini diperbarui setiap hari atau setiap jam. Ini membutuhkan infrastruktur teknis yang 
perlu dibuat sebelum kompetisi dimulai.  

• Satu kompetisi (bukan satu orang pemenang di setiap universitas): sebuah perubahan 
peraturan yang juga akan memberikan keuntungan lebih bagi kompetisi. Kompetisi yang lebih 
baik mungkin akan dicapai dengan memiliki satu kompetisi keseluruhan yang digabungkan 
dengan hadiah tingkat menengah untuk menghindari perbedaan yang terjadi di kompetisi 
sebelumnya. Contohnya, pemenang dari UGM mengumpulkan 12.077 bangunan 
dibandingkan dengan  pemenang dari ITB yang hanya mengumpulkan 1.086 bangunan.  

• Menambah durasi kompetisi: Dengan membuat jangka waktu yang lebih lama memungkinkan 
pendekatan ini lebih berkelanjutan.  
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• Kolaborasi tim: Kemungkinan lainnya adalah untuk memperbolehkan bentukan formasi tim 
untuk mendorong pembangunan komunitas sekitar penggunaan data OpenStreetMap 
dibandingkan hanya tentang kompetisi secara keseluruhan.  

 
Universitas juga seharusnya dapat dijadikan pendekatan untuk mendorong mahasiswanya dengan 
memanfaatkan OpenStreetMap dalam penelitian mereka dan tugas-tugas lainnya. Beasiswa 
kemungkinan dapat diberikan. Jika mahasiswa mampu untuk mengintegrasikan OpenStreetMap ke 
dalam proyek mereka, mereka mungkin akan terus memetakan setelah proyek mereka selesai.   

6.2	  Pemetaan	  Jakarta	  bersama	  BPBD	  
 
DKI Jakarta memprakarsai sebuah cara yang baru untuk mempersiapkan bencana yang akan dating 
dengan memahami potensi dampak banjir terhadap masyarakat Jakarta, infrastruktur utama dan aset-
aser. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan bantuan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membangung sebuah skenarion detil yang memperkirakan 
bencana masa depan dan untuk memberikan informasi perencanaan kontingensi.  
 
Langkah pertama untuk memahami dampak potensial dari bencana banjir adalah untuk mengetahu 
dan memetakan dimana masyarakat tinggal, bangunan-bangunan penting dan hub logistik berlokasi. 
Untuk itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data kritis tersebut kemudian membuatnya 
bebas sera lebih mudah diakses bagi semua masyarakat. Dengan cara ini informasi dapat digunakan 
untuk perencanaan kontingensi juga perencanaan spasial dan isu pembangunan.  
 
BPBD DKI Jakarta dan BNPB, dengan bantuan dari AIFDR, United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Laboratorium GFDRR, Bank Dunia, HOT, dan Universitas 
Indonesia mengadakan lokakarya di setiap kotamadya di Jakarta untuk membantu Kepala Lurah 
memetakan batas wilayahnya dan infrastruktur penting.  
 
Infrastruktur penting yang telah dipetakan selama proyek ini: 

● Kantor Pemerintah (pada seluruh tingkatan pemerintahan) 
● Fasilitas Kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas) 
● Sekolah (TK, SD, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi 
● Tempat Ibadah (termasuk tipe kepercayaannya) 
● Fasilitas Olahraga (untuk pusat evakuasi) 
● Kantor Pemadam Kebakaran 
● Kantor Polisi 
● Jalan-jalan utama 

 
Setiap lokasi ini juga memiliki atribut nama, alamat, jumlah lantai. Sebagai tambahan, seluruh batas 
Rukun Warga (RW) telah dipetakan (dimana sebelumnya belum pernah dilakukan secara 
komprehensif) dan diberikan atribut tambahan apakah wilayah tersebut terkena banjir di tahun 2007 
(banjir besar terakhir di Jakarta)  
 
Komponen-komponen dari rangkaian kegiatan selama sebulan penuh adalah:  

● Pelatihan 70 mahasiswa Universitas Indonesia untuk editing dalam OpenStreetMap 
● Pembuatan peta-peta untuk Lurah agar mengumpulkan informasi mengenai wilayahnya 

sebelum lokakarya dilaksanakan 
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● Lokakarya untuk mahasiswa UI dan Lurah untuk bertemu dan bekerja bersama memasukan 
informasi setiap kelurahan. 6 lokakarya telah dilaksanakan, satu untuk setiap Kotamadya di 
Jakarta (satu untuk Kabupaten Kepulauan Seribu dilaksanakan di kantor AIFDR) 

● Hari-hari untuk pemeriksaan dan perbaikan data oleh mahasiswa 
● Presentasi akhir oleh Pemerintah Jakarta untuk peta yang telah dicetak agar diberikan kembali 

ke Lurah-Lurah untuk digunakan di wilayahnya masing-masing.  
 
 
Lebih dari 500 perwakilan dari 267 kelurahan di Jakarta mengikuti lokakarya – dan telah memetakan 
sekitar 6.000 bangunan dan seluruh 2.668 batas RW. Dari keberhasilan yang dicapai pada lokakarya 
ini, AIFDR bekerjasama dengan BNPB untuk memeriksa kelayakan untuk menempatkan kegiatan 
semacam ini di wilayah lain di Indonesia yang beresiko tinggi.  

6.3	  Pemetaan	  Jarak	  Jauh	  bersama	  Komunitas	  OpenStreetMap	  	  
Salah satu kekuatan OpenStreetMap adalah komunitas global. Setelah gempa bumi tahun di Port-au-
Prince, Haiti pada tahun 2010, lebih dari 600 individu menggunakan citra satelit untuk membuat peta 
yang sangat detil untuk area yang terkena dampak gempa bumi dalam jangka waktu yang pendek. 
Komunitas yang sama juga dimobilisasi untuk membantu mendigitaliasi Kota Padang, kali ini untuk 
kesiapsiagaan dibandingkan untuk respon.  
 
Kota Padang masih dibangun kembali setelah gempa bumi yang terjadi di tahun 2009 dan memiliki 
resiko yang tinggi untuk kejadian gempa bumi lain di masa depan. Awalnya, citra satelit dibeli untuk 
wilayah tersebut dalam rangka kompetisi pemetaan, tetapi setelah kompetisi berakhir masih banyak 
wilayah Padang yang belum dipetakan. Ini merupakan satu kesempatan untuk memanggil komunitas 
OpenStreetMap untuk membantu mengisi kekosongan dan juga melakukan tes untuk Tasking 
Manager (Referensi 8.1)  

Bagian	  7:	  Evaluasi	  Akurasi	  Data	  	  
Selama proyek awal ini, selalu terdapat pertimbangan bahwa teknik perolehan data tidak memiliki 
kualitas yang sama atau akurasi seperti set data pemerintah. Dr. Trias Aditya dari Universitas Gajah 
Mada memimpin suatu evaluasi dari kualitas data jalan dan bangunan termasuk geometri dan 
atributnya8. Pekerjaan ini dibangun pada proyek serupa yang dipimpin oleh Dr. Muki Haklay dari 
Universitas College London9. 
 
Penilaian kualitas OpenStreetMap telah dilakukan dengan membandingkan seluruh data 5 kota 
(Referensi 6.1) dari Kompetisi OpenStreetMap di 5 universitas serta data yang dikumpulkan oleh 
Mercy Corp di Padang dan ACCESS di Dompu. Aktivitas evaluasi dilaksanakan di 6 kota di Indonesia 
yang dikenal rawan bencana: Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung (hanya data kompetisi) 
Padang (data kompetisi dan Mercy Corps), dan Dompu (data ACCESS). Evaluasi dilaksanakan 
dengan membandingkan set data OpenStreetMap dengan set data referensi (dari survey lapang atau 
set data referensi lainnya yang tersedia). Metode evaluasi ini terdiri dari akurasi spasial; akurasi 
                                                
8Evaluation of OpenStreetMap Data in Indonesia (Case Study: Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung, 
Padang and Dompu) Department of Geodetic and Geomatics Engineering, Faculty of Engineering, UGM 
9http://povesham.wordpress.com/2009/11/07/linus%E2%80%99-law-and-openstreetmap/ 
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atribut, dan evaluasi kontributor. Evaluasi akurasi spasial untuk fitur bangunan dari dataset OSM telah 
diukur melalui tiga jenis pengukuran: area poligon, rasio sirkuler, dan analisis pusat masa terdekat, 
sedangkan evaluasi untuk fitur jalan dari set data OSM dievaluasi menggunakan Buffer-overlap dan 
analisis Kelengkapan Garis Panjang. Geometri dan atribut spasial dibagi menjadi beberapa kelas 
untuk analisis yaitu sangat buruk, buruk, sedang, baik, dan sangat baik. 
 
Hasilnya sangat bervariasi diantara geometri bangunan dan juga jalan.  

● Tidak ada perbedaan yang signifikan antara geometri dari informasi bangunan yang 
dikumpulkan baik di wilayah kompetisi maupun wilayah komunitas jika dibandingkan dengan 
data hasil survey lapang dan data referensi.  

● Atribut spasial dari jalan sangat bervariasi secara geografis. Hasil “baik” ditemukan baik di 
Yogyakarta maupun Dompu, tetapi di wilayah lain, distribusi antara sangat buruk, buruk, 
sedang, baik, dan sangat baik terdistribusi secara merata.  

 
Selama Kompetisi di Universitas, mahasiswa menerima 5 poin untuk setiap bangunan yang dipetakan 
bersamaan dengan atribut jenis atap, jenis dinding, konstruksi, dan penggunaan. Di wilayah dimana 
HOT bekerja dengan fasilitator komunitas dari atribut ini telah diajarkan dengan baik. AIFDR tertarik 
dengan atribut seperti ini untuk modeling dampak dan fasilitator komunitas merasa informasi 
konstruksi penting untuk memiliki informasi yang akurat untuk peta kemiskinan.  

● Di Padang, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan Bandung, kualitas atribut data adalah sedang.  
● Kualitas atribut di Dompu berada pada posisi kurang baik, kemungkinan tidak lengkap atau 

tidak akurat.  
 
Isu dari kualitas data di Dompu sebenarnya sebagain besar atribut tidak terisi, bukan berarti mereka 
tidak akurat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, fasilitator ACCESS di Dompu mengumpulkan data 
spasial di OpenStreetMap, tetapi menghubungkan data tersebut dengan ID OSM pada sebuah 
kerangka Excel. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan evaluasi yang baru ketika dokumen di 
Excel ditransfer ke dalam OpenStreetMap dan Private Datastore. 
 
Dari analisis evaluasi tersebut, dapat diterjemahkan bahwa geometri dari informasi bangunan yang 
diperoleh dalam OpenStreetMap dapat digunakan secara efektif untuk analisis. Namun, informasi 
jalan dan atribut informasi bangunan memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk dapat digunakan.  
 
Sejumlah studi kecil yang mengevaluasi materi pelatihan harus dilakukan untuk menentukan apakah 
ada cara untuk meningkatkan akurasi dari informasi bangunan. Informasi jalan sebagain besar sudah 
ada terlebih dahulu dan pembuat peta perlu diajarkan agar lebih proaktif memperbaiki isu pada 
kualitas data jalan ketika mereka menemukannya.  

Bagian	  8:	  Perangkat	  Lunak	  untuk	  Mendukung	  Pemetaan	  dalam	  Konteks	  
Indonesia.	  	  
Dua buah perangkat lunak telah dikembangkan sebagai bagian dari proyek awal. Setiap perangkat 
lunak diberikan untuk mengisi kekurangan yang penting dalam sejumlah perangkat lunak 
OpenStreetMap. Solusi pertama, disebut Tasking Manager, memungkinkan untuk mengatur sejumlah 
besar kelompok pemetaan. Kedua adalah Private Datastore yang digunakan untuk komunitas yang 
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tidak hanya mengumpulkan data public tetapi juga data pribadi, sebelumnya belum ada rancangan 
perangkat lunak untuk mengatasi masalah ini.  
 

8.1	  Tasking	  Manager	  
 
Tasking Manager memungkinkan pembagian dari suatu area geografis ke dalam pekerjaan berlainan 
yang terbagi oleh persegi. Seorang administrator menentukan pekerjaan pemetaan apa yang harus 
dilengkapi di setiap persegi. Sebagai contoh sebuah pekerjaan misalnya menginstruksikan seseorang 
untuk mendigitalisasi seluruh jalan di suatu wilayah atau melakukan verifikasi seluruh rumah sakit. 
Pada tahun 2010, gempa bumi di Haiti merupakan dorongan unruk perangkat lunak seperti ini. 
Setelah gempa bumi di Haiti, ratusan sukarelawan ingin membantu, tetapi pada waktu itu sangat sulit 
bagi mereka untuk menentukan area mana yang belum dipetakan dan area mana yang difokuskan 
untuk usaha mereka. Tasking Manager telah dibuat sebagai cara yang mudah bagi seseorang untuk 
memilih area lain untuk dikerjakan dan mengetahui bahwa area tersebut sedang dikerjakan dan tidak 
ada orang lain yang mengerjakannya. Kemampuan ini telah terbukti berguna beberapa kali sejak 
pembuatan Tasking Manager dimana saat ini telah digunakan secara umum untuk mengatur kesiapan 
proses pemetaan.  
 

 
Gambar 4. Tampilan Situs Tasking Manager  

8.1.1	  Digitalisasi	  Citra	  Satelit	  Padang	  yang	  telah	  Dibeli	  	  
Citra satelit Kota Padang dibeli untuk memfasilitasi partisipasi Universitas Andalas untuk kompetisi 
pemetaan. Setelah kompetisi berakhir, sebagian besar Padang belum terpetakan. Sebuah pekerjaan 
dibuat di Tasking Manager dan Komunitas OpenStreetMap yang lebih besar diminta untuk membantu 
mendigitalisasi bangunan dan jalan. 79 individu telah menyelesaikan sedangkan 27 melakukan 
validasi di wilayah tersebut. Hingga 25 Maret 2012, 62.685 bangunan terpetakan di Padang, lebih 
daripada kota lain di seluruh Indonesia. Hingga saat ini belut ada kelompok lokal di Padang, jadi 
hanya geometri bangunan saja yang dipetakan tanpa atribut informasinya.  
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8.1.2	  Pemetaan	  Jarak	  Jauh	  dan	  Langsung	  di	  Kupang	  
Beberapa orang dari Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) telah mengetahui 
tentang pekerjaan OpenStreetMap di Indonesia saat awal studi proyek ini. Mereka mulai 
menggunakan materi pelatihan ketika sudah tersedia dan mereka tertarik dengan perangkat lunak 
Tasking Manager. Sebuah pekerjaan telah dibuat untuk Kupan dan mereka yang bekerja di Kupang 
dan relawan dari berbagai wilayah telah bekerjasama untuk mendigitalisasi informasi citra satelit dan 
bagi mereka yang berada di Kupang menambahkan informasi tambahan. Hanya di bawah 50% dari 
jumlah persegi yang telah diselesaikan, namun di bagian pantai selatan telah terkover seluruhnya.   

8.1.3	  Lokakarya	  Tiga	  Hari	  di	  Sumba	  
Beberapa orang yang sama dari GIZ yang telah bekerja di Kupang mengadakan sebuah lokakarya 
OpenStreetMap selama 3 hari di Sumba. Mereka menggunakan Tasking Manager untuk mengatur 
upaya proses pemetaan.  

8.1.4	  Koordinasi	  Pelatihan	  Mahasiswa	  untuk	  Pemetaan	  Jakarta	  
Sebelum pemetaan DKI Jakarta, lokakarya untuk kalangan mahasiswa menggunakan Tasking 
Manager untuk membantu mendistribusikan individu dalam upaya pemetaan yang mereka lakukan. Ini 
akan mengurangi masalah ketika sejumlah orang menambahkan fitur yang sama dan juga membuat 
konflik yang kemudian harus diselesaikan.  

8.1.5	  Pemeriksaan	  Kualitas	  Data	  untuk	  Pemetaan	  DKI	  Jakarta	  	  
Skala pemetaan Jakarta lebih besar daripada kegiatan OpenStreetMap lain yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Terdapat suatu kebutuhan untuk meninjau ulang seluruh data yang dimasukan untuk 
akurasi, khususnya batas RW yang telah dipetakan. Server tasking memungkinkan DKI Jakarta untuk 
dibagi ke dalam beberapa persegi dan dua orang yang berbeda dapat mengevaluasi kualitas data di 
setiap persegi. Ini akan memungkinkan proses peninjauan lebih focus dan meyakinkan semua wilayah 
telah ditinjau.  

8.2	  Private	  Datastore	  
Tujuan dari Private Datastore adalah untuk membuat cara membantu orang-orang yang ingin 
menjadikan sebagian data mereka terbuka dan tersedia di publik, tetapi tidak semua data. Ketika 
pelatihan pertama kali dimulai dengan ACCESS, terlihat jelas bahwa komunitas di Indonesia 
berpandangan bahwa tidak ada masalah untuk menempatkan informasi infrastruktur ke dalam 
OpenStreetMap, tetapi data kemiskinan lebih sensitive dan bukanlah sesuatu yang harus tersedia 
untuk publik. Data kemiskinan tidak sesuai dengan tipe informasi yang biasa dikumpulkan oleh 
kontributor OpenStreetMap. Untuk mengatasi masalah ini, Private Datastore dikembangkan. Seperti 
yang telah dijelaskan di awal bahwa sebelumnya Mercy Corps di Padang merupakan proyek awal 
untuk Datastore, tetapi kebutuhan pengumpulan data mereka terlalu kompleks untuk proyek awal 
perangkat lunak yang baru ini.  
 
Setiap objek geografis dalam OpenStreetMap memiliki nomor ID unik. Cara Datastore bekerja adalah 
menghubungkan informasi tambahan ke dalam data OpenStreetMap dengan menggunakan ID 
OpenStreetMap. Saat ini Datastore sedang digunakan oleh SOLUD, salah satu mitra ACCESS di 
Bima untuk melakukan survey detil kemiskinan. Tim di Dompu telah dilatih untuk menggunakan 
Private Datastore tetapi mereka melanjutkan untuk menggunakan Excel dan JOSM secara 
bersamaan untuk memasukan informasi publik dan informasi pribadi tentang kemiskinan dalam 
OpenStreetMap.  
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Gambar 5. Tampilan Situs Web Private Datastore  

Bagian	  9:	  OpenStreetMap	  Indonesia	  

9.1	  LearnOSM.org	  dan	  Alih	  Bahasa	  of	  JOSM	  
Sebagai tambahan kali ini, perangkat lunak dan materi telah dikembangkan dan dialih bahasakan 
dengan baik. Materi pelatihan yang dulu digunakan sebagai tinjauan umum tentang OpenStreetMap 
telah dimodifikasi agar lebih fokus untuk fasilitator ACCESS, dimana mereka sudah lebih dulu kenal 
dengan peta dan hanya memerlukan pengetahuan bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan 
pemetaan mereka dengan OpenStreetMap.  
 

9.1.1	  Situs	  web	  LearnOSM.org	  
LearnOSM adalah sebuah situs web yang dirancang untuk memperkenalkan individu yang teratrik 
dengan OpenStreetMap. Bagian-bagian dan tema yang digunakan untuk mengelkan OpenStreetMap 
disajikan langsung berdasarkan dari pengalaman yang diperoleh saat pelatihan awal ACCESS. 
Awalnya, LearnOSM.org dikembangkan sebagai sebuah proyek mingguan untuk studi awal. 
Kemudian, pengembangan lebih jauh mengenai kurikulum menjadikannya sebagai bagian dari proyek 
awal pemetaan berbasis komunitas.  
 
Pengguna dasar LearnOSM adalah fasilitator komunitas yang telah mengenal peta yang digambar 
dengan tangan. Pengetahuan dasar seperti ini kemudian digunakan untuk membangun kemampuan 
hingga orang yang menggunakan materi tersebut dapat membuat peta digital mereka sendiri dengan 
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memanfaatkan OpenStreetMap dan QGIS. LearnOSM saat ini dibagi menjadi dua bagian, “Memulai 
OpenStreetMap: Sebuah panduan lapang untuk semua” dan “Memulai QGIS”.  
 
Topik yang tercakup dalam LearnOSM:  

• Pengenalan untuk menggunakan peta sebagai sebuah perangkat untuk mengajukan dan 
menjawab sebuah pertanyaan  

• Memperoleh User ID OpenStreetMap 
• Penggunaan GPS 
• Menggunakan Walking Papers 
• Memulai dan editing tingkat lanjut dengan JOSM, sebuah editor  
• Membuat peta dengan QGIS 
• Melakukan analisis dasar dengan QGIS 

 
Pada awalnya dirilis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tetapi sekarang tersedia dalam 
enam bahasa. Komunitas OpenStreetMap lainnya melihat sesuatu yang bernilai dalam panduan 
tersebut dan menerjemahkannya sehingga mereka dapat menggunakannya dalam proyek mereka 
sendiri. Bahasa tambahan lain yang tersedia adalah Jepang, Polandia, Italia, dan Portugis.  
 

9.1.2	  Alih	  bahasa	  JOSM	  ke	  dalam	  Bahasa	  Indonesia	  
Selama proyek awal berlangsung, sebagian besar JOSM telah dialih bahasakan ke dalam Bahasa 
Indonesia. Dengan mengalih bahasakan inti dari perangkat lunak yang digunakan untuk editing, maka 
akan menjadi lebih mudah untuk memperkenalkannya lebih luas ke komunitas OpenStreetMap.  

9.2	  Komunitas	  Digital	  OpenStreetMap	  Indonesia	  	  
Upaya signifikan yang telah dibuat adalah membuat portal komunitas digital untuk kontributor 
OpenStreetMap di Indonesia. Ini telah dilakukan melalui blog, pembuatan portal, Twitter dan 
Facebook, dan sebagai tambahan milis OpenStreetMap “talk-id” yang telah digunakan. Tujuannya 
adalah mendorong orang-orang yang belum tahu tentang OpenStreetMap dan juga menyediakan 
bantuan bagi komunitas untuk mendukung bagi mereka yang telah menggunakannya.  
 

Perangkat Alamat/URL Statistik 

Twitter (@osm_id) http://twitter.com/osm_id 115 Pengikut 

Facebook Group http://facebook.com/groups/
osm.id/ 

150 Anggota 

Pengunjung Situs 
Web 

http://openstreetmap.or.id 293 pengunjung bulan lalu 

Mailing List (talk-id) talk-id@openstreetmap.org 97 pendaftar 

9.3	  Jangakauan	  di	  Luar	  Indonesia	  
Sebagai tambahan untuk pendekatan online di seluruh Indonesia, terdapat beberapa tambahan cerita 
yang ditulis agar seluruh dunia mengetahui tentang proyek ini. AusAID menulis sebuah cerita dalam 
situs web mereka tentang upaya pemetaan yang dilakukan di Dompu dan Bima selama pelatihan 



 28 

pemetaan dalam satu minggu penuh. Wawancara untuk cerita ini menjelaskan mengapa pemetaan 
berbasis komunitas berguna.10 HOT memperbaharui blog mereka melalui proyek untuk berbagai 
kegunaan. Tujuan pertama adalah untuk memperbaharui anggota grup HOT yang lain tentang proses 
proyek ini, dimana hal ini membantu dorongan untuk melanjutkan pemetaan di Padang11. Kedua, 
membantu untuk meyakinkan bahwa jika ada yang datang untuk memetakan di Indonesia selebihnya 
akan tahu tentang pekerjaan yang selanjutnya.  
 
Kunci untuk memiliki banyak orang berkontribusi pada peta yang sama adalah orang-orang 
mengetahui tentangnya. Artikel yang ditulis dalam blog HOT terdiri dari lokakarya spesifik yang telah 
dilaksanakan juga tema spesifik yang mungkin akan menarik kelompok misalnya pemetaan berbasis 
komunitas12 dan juga pemetaan DKI Jakarta13. Artikel seperti ini dapat berperan sebagai gambaran 
kasar untuk kertas putih dan menunjukan bagaimana OpenStreetMap dapat diaplikasikan ke proyek 
yang lainnya.  

Bagian	  10:	  Preset	  dan	  Simbol	  untuk	  Indonesia	  
Dalam kartografi OpenStreetMap, secara standar berdasarkan pada kartografi peta nasional Inggris 
sebagaimana yang ditunjukan pada formulir entri data di editor JOSM. Simbol-simbol dan preset ini 
tidak terlalu relevan secara kultural di Indonesia. Sebagai contoh, terapat banyak jenis SPBU untuk 
sepeda motor di Indonesia, dimana mereka adalah kios-kios kecil dimana orang biasa membeli satu 
liter bahan bakar, bukan stasiun SPBU besar untuk mengisi bahan bakar mobil. Perbedaannya dua 
tipe fitur seperti dalam contoh tadi layak untuk dibuatkan simbol yang berbeda. Untuk menyelesaikan 
masalah ini, seorang perancang didatangkan dan mengikuti dua lokakarya ACCESS untuk 
memperoleh informasi tipe ikon seperti apa yang lebih relevan bagi Indonesia. Dengan melakukan 
latihan ikon dengan peserta lokakarya, perancang akan mendapat umpan balik untuk tipe ikon seperti 
apa yang masuk akal bagi orang-orang yaitu dengan cara menunjukan mereka bagaimana menilai 
sebuah ikon yang baik, artinya dengan mudah dapat dimengerti dan dikenal. Simbol-simbol ini 
sekarang tersedia dalam peta berbasis web online di OpenStreetMap.or.id dan sebagai paket simbol 
untuk QGIS. 
 
Sebagai tambahan, preset yang dimodifikasi telah dibuat dan dialih bahasakan untuk membantu 
perolehan data. Sebuah preset merupakan sebuah formulir entri data dimana menyediakan panduan 
untuk tipe informasi seperti apa yang diinginkan untuk setiap objek yang sedang dipetakan. Preset 
modifikasi pertama digunakan untuk memperoleh informasi bangunan untuk kompetisi universitas 
kemudian juga digunakan ACCESS dalam lokakarya pemetaan. Preset kedua dikembangkan secara 
spesifik untuk pemetaan DKI Jakarta, seluruh fitur-fitur untuk dikumpulkan ditentukan terlebih dahulu 
kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah preset.  
 

                                                
10http://www.ausaid.gov.au/country/indonesia/mapping.cfm 
11http://hot.openstreetmap.org/updates/2012-01-10_hot_collaboration_with_gis_corps 
12http://hot.openstreetmap.org/updates/2012-03-
12_creating_sustainable_community_mapping_projects_workshop 
13http://hot.openstreetmap.org/updates/Jakarta_best_community_mapped_for_preparedness 
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Gambar 5 (contoh dari sebuah preset untuk rumah sakit dari Pemetaan DKI Jakarta) 

Bagian	  11:	  Integrasi	  Data	  OpenStreetMap	  dengan	  InsaSAFE	  	  
Salah satu tujuan utama dalam evaluasi data OpenStreetMap di Indonesia adalah untuk menguji 
penggunaan informasi dalam InaSAFE, perangkat lunak gratis yang menghasilkan scenario dampak 
bencana alam secara realistis untuk perencanaan yang lebih baik dalam aktifitas kesiapsiagaan dan 
respon bencana. InaSAFE dibuat dan dikembangkan oleh BNPB dan AusAID, melalui AIFDR, World 
Bank dan GFDRR. Salah satu hasil yang ingin diperlihatkan adalah kemampuan untuk membawa 
informasi OpenStreetMap ke dalam InaSAFE dan kemudian mampu untuk menjalankan sebuah 
skenario. Sebuah scenario merupakan sebuah perkiraan apa yang mungkin terjadi jika sebuah 
kejadian (banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya) akan terjadi. Selama Kompetisi di Universitas 
(Referensi 6.1) mahasiswa mengumpulkan informasi tentang struktur bangunan, InaSAFE kemudian 
digunakan untuk menganalisis informasi ini dengan getaran tanah untuk menentukan bangunan-
bangunan mana saja yang akan rusak atau runtuh ketika sebuah gempa bumi terjadi dengan 
menggunakan keahlian teknis (Gambar 6). Pemetaan Jakarta dengan BPBD (Referensi 6.2) 
memungkinkan InsaSAFE untuk menentukan berapa banyak sekolah, rumah sakit, dan gedung 
pemerintahan yang mungkin terpengaruh oleh suatu bencana (Gambar 7) 
 
Sebuah database PostGIS telah dipasang untuk mensinkronisasikan data OpenStreetMap sehari 
sekali, database ini telah dibuat untuk diakses oleh AIFDR dan BNPB sehingga mereka dapat 
menggunakannya untuk menghubungkannya dengan InaSAFE. Tujuan dari database ini adalah untuk 
membuat data dan seluruh atributnya menjadi lebih mudah diakses bagi mereka yang tertarik 
menggunakannya dalam model dampak.  
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Gambar 6 Dalam sebuah skenario kejadian patahan Sumatra dengan magnitudo 7.8 dapat 
menunjukan bagaimana bangunan-bangunan dalam OpenStreetMap kemungkinan akan mengalami 
kerusakan tergantung dengan tipe bangunannya (dalam Bahasa Inggris) 
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Gambar 7 Dalam kejadian banjir serupa pada tahun 2007 (dengan batas administrasi RW) 
menunjukan berapa banyak tipe bangunan-bangunan OpenStreetMap yang akan masuk dalam zona 
dampak (Bahasa Indonesia)  

Bagian	  12:	  Biaya	  Pemetaan	  Sesungguhnya	  	  
Alasan dari penggunaan OpenStreetMap untuk pemetaan dari data eksposur adalah data tersebut 
akan lebih detil, lebih baru dan lebih efektif dalam pembiayaannya.  
 
Hingga 26 Maret, 163.912 bangunan telah terpetakan di seluruh Indonesia. Total biaya yang 
dibutuhkan untuk proyek awal adalah $294.910 sehingga jika dirinci secara kasar maka biayanya 
adalah $1,80 per bangunan. Biaya bantuan $107.000 telah digunakan untuk pengembangan 
perangkat lunak bagaimanapun tidak akan termasuk di perkiraan masa depan sebagaimana 
perangkat lunak telah dikembangkan. Menghilangkan komponen biaya untuk pengembangan 
perangkat lunak ini dapat memperkirakan biaya perbangunan untuk tahun depan adalah $1,15.  

12.1	  Biaya	  Kompetisi	  Universitas	  
Total biaya yang dibutuhkan untuk kompetisi universitas adalah $14.500. Kali ini 27.871 bangunan 
terpetakan. Sattu hal yang disayangkan tentang kompetisi ini adalah, bagaimanapun tidak membuat 
orang tertarik untuk menjadi kontributor tetap OpenStreetMap. Jika kompetisi serupa diadakan 
kembali, bangunan-bangunan mungkin akan terpetakan, tetapi kelanjutan komitmen menjadi 
kontributor tetap OpenStreetMap tidak akan terjadi.  

12.2	  Biaya	  Pemetaan	  komunitas	  di	  Dompu	  dan	  Bima	  
Salah satu kekuatan utama dalam program pemetaan berbasis komunitas adalah fasilitator memiliki 
sebuah proyek khusus yang mereka butuhkan untuk menggunakan OpenStreetMap. Setelah 
pelatihan awal, terdapat sebuah tujuan untuk melanjutkan pemetaan dan mereka lebih jauh ingin 
melanjutkan daripada mereka yang mengikuti kompetisi.   

12.3	  Biaya	  Terduga	  Lainnya	  Selama	  Proses	  Berlangsung	  
Terdapat biaya terduga lainnya untuk melanjutkan agar seluruh Indonesia terpetakan. Paling penting 
adalah memberikan akses materi pelatihan tingkat lanjut dan mahir dan juga trainer sehingga proyek 
di wilayah geografis lainnya dapat dimulai. Terdapat juga biaya tetap berupa server yang dibutuhkan 
untuk mendukung jalannya peroyek pemetaan. 
 

Bagian	  13:	  Rekomendasi	  	  
Untuk melanjutkan pertumbuhan pesat dari OpenStreetMap di seluruh Indonesia, terdapat beberapa 
faktor yang perlu disorot dan diperbaiki:  

● Meningkatkan kapasitas teknis dari OpenStreetMap di seluruh Indonesia  
● Citra satelit resolusi tinggi tidak tersedia untuk seluruh Indonesia 
● Metodologi yang kuat dibutuhkan untuk kegiatan pemetaan skala besar, contohnya pemetaan 

DKI Jakarta.  
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13.1	  Meningkatkan	  Kapasitas	  Teknis	  	  
Setelah runtutan lokakarya di Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun lalu, banyak individu dan 
organisasi yang mengenal baik dalam memasukan data ke dalam OpenStreetMap maupun 
menggunakan data tersebut. Pengalaman ini harusnya sudah dapat dikapitalisasi dengan 
meningkatkan pengetahuan mereka dengan pelatihan tingkat lanjut dan mahir, menyediakan ahli di 
bagi Indonesia 
 
Sebagai tambahan dalam rangka penyerapan, efektifitas, dan kelanjutan OpenStreetMap, dibutuhkan  
untuk membuat paket pelatihan (pemulai, lanjutan, dan mahir) sebagaimana membuat suatu 
kumpulan trainer lintas Indonesia. Telah dipertimbangkan bahwa materi pelatihan ini akan didukung 
oleh BNPB dan akan menjadi bagian dari materi pelatihan untuk pengembangan skenario bencana 
yang dimasukan ke dalam perencanaan kontingensi. Rekomendasi ini akan menjadi dasar dari 
proposal HOT selanjutnya untuk AIFDR untuk melanjutkan pekerjaannya di Indonesia.  
   
Sebagai tambahan, akan lebih menguntungkan untuk melihat alur kerja OpenStreetMap berhubungan 
dengan siklus kesiapsiagaan dan respon BNPB. Setelah diskusi dengan perwakilan BNPB, terdapat 
sebuah keinginan untuk membuat sebuah tim pemetaan di dalam organisasi BNPB. Sebuah evaluasi 
dari HOT dan MapAction harus diselesaikan untuk membuat rekomendasi dari sebuah program 
pelatihan yang dapat mewujudkan hal tersebut.  

13.2	  Cara	  Mudah	  untuk	  Memperoleh	  Citra	  Satelit	  dan	  Unit	  GPS	  
Pada bulan januari 2012, Microsoft Bing memperbarui jangkauan citra satelit mereka di Indonesia. 
Bagaimanapun, citra satelit yang baru belum mencakup keseluruhan Indonesia. Citra satelit akan 
melayani sebagai dasar dari pelatihan pemetaan dan tanpa citra satelit ini suatu kelompok akan 
memiliki kesulitan untuk memulainya. Sangat dimungkinkan untuk menggunakan GPS tanpa citra 
satelit, tetapi terdapat biaya untuk pengadaan unit GPS.  
 
Kurangnya penyediaan citra satelit menghambat baik dalam hal pemetaan kesiapsiagaan pencana, 
maupun respon penggunaan OpenStreetMap. Untuk pemetaan kesiapsiagaan, sebuah dana harus 
dibuat dimana organisasi dapat mengajukan proyek pemetaan dan memperoleh citra satelit untuk 
mereka. Hanya proyek dengan rencana rancangan yang baik dan kebutuhan dasar dalam 
kesiapsiagaan bencana yang akan menerima citra satelit melalui metodologi ini. HOT sebagai 
tambahan dapat melanjutkan untuk melebarkan mitra kerjasamanya dengan penyedia citra satelit, 
untuk memperoleh sebagian citra satelit secara gratis.  
 
Kelompok seringkali tidak membutuhkan akses unit GPS. Dalam banyak kasus, sebuah set data 
dasar dapat diperoleh dan kemudian penggunaan Walking Papers dapat dimanfaatkan untuk 
menambah fitur tambahan. Dengan menyediakan sebuah Bank GPS untuk meminjamkan GPS pada 
organisasi tertentu memungkinkan organisasi tersebut dapat memulai program-program pemetaan 
pengurangan bencana mereka. 

13.3	  Peningkatan	  Metodologi	  untuk	  Kegiatan	  Pemetaan	  Skala	  Besar	  
Proyek Pemetaan DKI Jakarta (Referensi 6.2) merupakan satu kesempatan untuk mengeksplorasi 
ide-ide metodologi pemetaan massal melalui Pemerintah, terdapat banyak tantangan dalam proses ini 
dan dengan suatu sedikir pemikiran lebih lanjut proses ini dapat diimplementasikan di wilayah lain 
dengan sumber daya yang lebih sedikit. Dalam proposal HOT selanjutnya, HOT akan melaksanakan 
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beberapa metodologi untuk pemetaan skala besar, dari menyediakan seorang ahli OpenStreetMap 
dalam suatu wilayah selama sebulan hingga mengumpulkan sebuah tim mahasiswa dari suatu 
wilayah untuk memetakan infrastruktur penting selama seminggu.  
 
Preset JOSM (formulir entri data; gambar 5) dapat memungkinkan semuanya untuk memetakan 
atribut ideal yang sama untuk kegiatan pemetaan skala besar; bagaimanapun hanya sejumlah kecil di 
Indonesia yang mengetahui bagaimana cara membuat preset ini, oleh karena itu direkomendasikan 
untuk pelatihan selanjutnya akan melibatkan pembuatan dan pemeliharaan preset. Direkomendasikan 
juga untuk membuat sebuah halaman web yang memperbolehkan orang-orang untuk mengupload 
dan mendownload preset yang telah digunakan di Indonesia, untuk memperbolehkan orang 
memperoleh data yang sama.  
 
Mempersiapkan pemetaan Jakarta dengan BPBD membutuhkan banyak pembuatan dan pencetakan 
peta. Sebelum lokakarya dimulai, pembuatan dan pencetakan peta dilakukan dalam satu hari untuk 
menyediakan 267 kelurahan sebuah peta dasar yang dapat mereka gambarkan sebelum lokakarya. 
Sebagai tambahan, di akhir kegiatan ini sebuah peta professional dibuat untuk setiap kelurahan. 
Dengan melakukan otomatisasi dalam proses pembuatan peta akan mengurangi sumber daya dan  
memungkinkan mengurangi waktu persiapan. Field Papers merupakan sebuah ekstensi Walking 
Paper yang sedang  dikembangkan. Field Paper memiliki fungsi pembuatan atlas dimana dapat 
menyederhanakan output peta yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pemetaan skala besar 
lainnya. Bagaimanapun fitur tambahan perlu dibangun ke dalam perangkat tersebut untuk 
memungkinkan pemanfaatannya dalam kegiatan pemetaan berskala besar.  
 

13.4	  Evaluasi	  Kembali	  dari	  Panduan	  Pelatihan	  Cara	  Mengumpulkan	  Atribut	  Bangunan	  	  
Berdasarkan hasil dari evaluasi kualitas data OpenStreetMap, telah muncul bahwa pemetaan dengan 
fasilitator komunitas tidak menyediakan metodologi yang efektif untuk memperoleh informasi atribut 
bangunan. Dalam kasus ini, kompetisi universitas merupakan satu-satunya metodologi yang efektif 
untuk perolehan data dengan data yang ditunjukan memiliki kualitas sedang. Evaluasi lebih lanjut dari 
panduan untuk pengumpulan informasi ini harus dilakukan dan dibandingkan. Hal tersebut akan 
menentukan apakah orang-orang memang tidak dapat mengumpulkan atribut informasi bangunan 
atau panduan yang memberikan deskripsi perbedaan tipe-tipe konstruksi kurang baik. 
 
Untuk mengembangkan OpenStreetMap di Indonesia lebih jauh, akan sangat penting untuk 
meyakinkan bahwa seluruh preset memiliki panduan deskriptif bagaimana mengumpulkan setiap 
atribut. Sebagai tambahan panduan-panduan ini harus diuji coba setelah pembuatan dan kemudian 
disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sebuah evaluasi yang kuat akan dibutuhkan untuk 
meyakinkan kelanjutan OpenStreetMap di Indonesia.  

Bagian	  14:	  Kesimpulan	  
Setelah evaluasi dilakukan secara seksama, OpenStreetMap telah menunjukan untuk menjadi sebuah 
perangkat pemetaan yang berharga di Indonesia. Dengan bantuan dari fasilitator, komunitas dapat 
membuat peta yang akurat untuk negara mereka. Pelatihan ini telah membantu memberikan informasi 
dimana kekurangan-kekurangan yang terjadi dan membantu untuk membuat perangkat tambahan 
untuk bantuan lebih lanjut.  
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Hasil pencapaian utama dari proyek ini adalah sebagai berikut:  

• 163,912 bangunan telah dipetakan selama proyek awal (Juni 2011 hingga Maret 2012) 
• Pelaksanaan 10 lokakarya dengan ACCESS (total 124 peserta) (Referensi 5.) 
• Fasilitator kelompok komunitas di Sumbawa melanjutkan untuk membuat peta tingkat desa 

mereka sendiri dan telah memulai membantu dengan lokakarya di region lainnya (Referensi 
5.) 

• Pelaksanaan 6 lokakarya dengan 5 universitas berbeda di Indonesia (Referensi 6.1) 
• Penyelesaian sebuah kompetisi universitas dan pemenang telah pergi ke Denver, Coloradi di 

Amerika Serikat untuk menghadiri FOSS4G (Referensi 6.1.2)  
• Pemetaan DKI Jakarta (bangunan-bangunan penting dan batas administrasi tingkat RW) 

dengan pemerintah menggunakan materi-materi yang telah dibuat saat percobaan (Refernsi 
6.2)  

• Sebuah evaluasi dari data OpenStreetMap telah diselesaikan dan hasilnya menunjukan bahwa 
data OpenStreetMap di Indonesia tidak berbeda secara signifikan dari data survey lapang dan 
data referensi (Referensi 7).  

• Pembuatan sebuah perangkat penugasan untuk mengatur usaha pemetaan, perangkat ini 
telah digunakan sejak respon gempa bumi di Turki, koordinasi pemetaan di Haiti juga 
beberapa proyek pemetaan di Indonesia. (Referensi 8.1) 

• Pembuatan perangkat Separate Datastore untuk memungkinkan informasi pribadi semisal 
indikator kemiskinan dapat dikombinasikan dengan data OpenStreetMap (Referensi 8.2)  

• Alih bahasa perangkat lunak OpenStreetMap ke dalam Bahasa Indonesia (Referensi 9.1)  
• Pembuatan materi pelatihan OpenStreetMap khusus untuk Indonesia (Referensi 9.1) 
• Implementasi sukses OpenStreetMap ke dalam InaSAFE (Referensi 11) 

Sebagaimana pengetahuan tentang OpenStreetMap telah menyebar, banyak kelompok yang akan 
melihat penggunaannya dan akan menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Bagaimanapun 
bantuan teknis diperlukan untuk memulai proyek yang baru dan juga dibutuhkan untuk membuat 
sebuah paket pelatihan yang komprehensif (pemula, lanjutan, dan mahir) serta membuat kumpulan 
trainer lintas Indonesia. Dengan bantuan tersebut, baik kelompok komunitas maupun pemerintah 
dapat memanfaatkan OpenStreetMap. Hal ini akan meyakinkan tersedianya sebuah set data eksposur 
di Indonesia yang lebih lengkap dan terbaru apabila semua turut berkontribusi pada peta yang sama.   
 
Untuk meyakinkan kelanjutan pertumbuhan OpenStreetMap:  

• Membuat sebuah tim trainer yang kuat untuk membantu impementasi proyek OpenStreetMap 
di Indonesia.  

• Menggabungkan panduan pelatihan tambahan. Materi tingkat lanjut, mahir dan “melatih 
trainer” dibutuhkan untuk kelanjutan.  

• Memodifikasi Private Datastore untuk membuat perolehan data lebih mudah.  
• Melakukan transfer komunitas online OpenStreetMap.or.id sebagai perangkat untuk dukungan 

lokal di seluruh Indonesia.  
 
Sepanjang tahun lalu sebuah tim kecil dari trainer dapat mengenalkan OpenStreetMap pada banyak 
kelompok di seluruh Indonesia. Sebagai tambahan, situs web LearnOSM telah dapat menyediakan 
informasi yang dibutuhkan bagi yang lain untuk mengajarkan mereka, dan juga dengan sukses 
mengenalkan banyak orang pada OpenStreetMap. Bagaimanapun untuk meyakinkan tindak lanjut, 
efektifitas, dan kelanjutan OpenStreetMap, sangat dibutuhkan untuk membuat suatu paket pelatihan 
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komprehensif (dari pemulai hingga mahir dan juga materi pelatihan) juga membuat suatu kumpulan 
trainer lintas Indonesia. Dengan memperbesar tim pelatihan ini akan memungkinkan ekspansi 
OpenStreetMap yang lebih jauh.  
 
Perangkat lunak baru yang telah dikembangkan telah mengisi kekurangan pada set perangkat 
OpenStreetMap dan membuat sistem menjadi lebih mudah untuk digunakan. Tasking manager telah 
membantu pembagian dari suatu wilayah geografis menjadi pekerjaan yang terbagi ke dalam persegi, 
memungkinkan editing massal pada satu wilayah. Private Datastore telah membantu kelompok yang 
tidak dapat menyimpan data mereka online. Bagaimanapun, terdapat beberapa fitur yang kurang 
untuk meyakinkan adopsi menyeluruh dari Private Datastore; 1) kemudahan pemasangan, sehingga 
kelompok dapat menjalankan versi mereka sendiri jika dibutuhkan, 2) fitur yang memungkinkan 
menghubungkan beberapa sumber data pada satu objek OpenStreetMap, dimana memungkinkan 
untuk memetakan beberapa keluarga yang tinggal dalam satu bangunan, 3) penambahan kelompok 
pengamanan harus dibuat sehingga beberapa kelompok dapat menggunakan versi Private Datastore 
yang sama jika mereka tidak dapat membuat host untuk mereka sendiri.  
 
Komunitas online OpenStreetMao Indonesia telah dipandang sebagai bagian penting yang 
memungkinkan pengguna untuk membantu dan mendukung pengguna lainnya, menyediakan materi 
pelatihan, informasi tentang proyek saat ini, dan juga petunjuk serta tips terbaru mengenai editing 
dalam OpenStreetMap. Hingga saat ini, Humanitarian OpenStreetMap Team telah menjalankan dan 
mempopulasikan situs-situs ini, untuk mendukung kelanjutan komunitas, situs-situs tersebut perlu 
diambil alih mitra lokal atau kelompok individu untuk menjalankannya.  
 
Dengan membuat sistem dukungan yang kuat, OpenStreetMap akan terus bertumbuh di Indonesia. 
Untuk mendukung pertumbuhan ini diperlukan dukungan dari seluruh negeri. Dengan 
mengembangkan materi pelatihan dan trainer yang nantinya akan menyediakan bantuan, 
kemungkinan besar proyek-proyek lainnya serta proyek baru akan berkembang. Pengembangan 
Private Datastore lebih jauh juga akan mendukung sistem dukungan ini, tetapi akan membuat 
OpenStreetMap lebih mudah digunakan oleh beberapa kelompok secara tidak langsung. Dan 
akhirnya, pengambilan alih OpenStreetMap.or.id akan memungkinkan kelompok apapun untuk 
mengetahui jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan dan juga masalah yang baru, juga berbagi 
solusi pada seluruh komunitas OpenStreetMap di Indonesia. Tanpa bantuan ini, pengguna 
OpenStreetMap di Indonesia akan terus berjuang dan tidak dapat berdiri sendiri. Di Indonesia, 
OpenStreetMap telah menunjukan manfaatnya untuk menjadi sebuah perangkat yang berguna dalam 
pengumpulan informasi eksposur, tetapi dengan mengikuti rekomendasi utama, diharapkan 
perkembangan dan kelanjutan OpenStreetMap akan terus belangsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


