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Tentang Kami
Disaster Management Innovation (Dahulunya AIFDR)

Disaster Management Innovation adalah investasi bantuan Pemerintah Australia
yang terbaru melalui Geoscience Australia di Indonesia. DMInnovation
dibangun untuk melanjutkan keberhasilan Australia-Indonesia Facility for
Disaster Reduction (AIFDR) sebelumnya yang merupakan inisiatif bersama
antara pemerintah Australia dan Indonesia. AIFDR diluncurkan oleh Pemerintah
Australia dan Indonesia pada upacara khusus pada tanggal 15 Juli 2010 dan
secara resmi ditutup pada bulan Agustus 2015. DMInnovation akan
mempertahankan program bantuan teknis ilmiah yang akan digunakan dalam
kegiatan kemitraan antara lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dan Geoscience
Australia.
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Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)

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. 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.

https://www.hotosm.org/
http://openstreetmap.id
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Bab 1
Pendahuluan
Tujuan Pembelajaran
•

Memahami pengertian OpenStreetMap

•

Memahami sejarah dari OpenStreetMap

•

Memahami perbadingan OpenStreetMap dengan provider peta lain

•

Memahami contoh produk OpenStreetMap

•

Memahami cara kerja OpenStreetMap

•

Memhahami konsep peta kertas

•

Memahami pentingnya peta digital

•

Memahami komponen dalam peta digital

1.1 Apa Itu OpenStreetMap?
OpenStreetMap (OSM) adalah alat untuk membuat serta berbagi informasi
dalam peta. Siapapun dapat berkontribusi di OSM dan ribuan orang akan
menambahkan proyek baru di OSM setiap harinya. Pengguna membuat peta di
komputer mereka bukan di kertas, tetapi seperti yang nanti akan kita pelajari
di panduan ini, menggambar peta di komputer tidak terlalu berbeda seperti
menggambar di kertas. Kita tetap menggunakan simbol-simbol seperti garis
untuk menggambarkan jalan atau persegi untuk bangunan. Tetapi, hal yang
paling penting dari OSM adalah peta yang anda buat akan disimpan di internet
dan siapapun dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun dengan gratis.

Gambar 1.1. Peta OpenStreetMap
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1.2 Sejarah Perjalanan OpenStreetMap
Dua faktor penggerak utama di balik perintisan dan pertumbuhan OSM adalah
terbatasnya penggunaan atau ketersediaan informasi peta di sebagian besar
wilayah dunia dan maraknya perangkat navigasi satelit portabel yang
terjangkau.
Steve Coast merintis proyek ini pada tahun 2004. Awalnya ia berfokus
memetakan Britania Raya. Di Britania dan negara lainnya, proyek pemerintah
yang dibiayai pajak seperti Ordnance Survey menciptakan banyak sekali set
data tetapi tidak bisa didistribusikan secara bebas dan luas. Pada bulan April
2006, OpenStreetMap Foundation didirikan untuk mendorong pertumbuhan,
pengembangan, dan penyebaran data geospasial bebas dan membebaskan data
tersebut agar dapat dipakai dan dibagikan siapa saja. Bulan Desember 2006,
Yahoo! memberi konfirmasi bahwa OpenStreetMap boleh memakai fotografi
udaranya sebagai latar belakang pembuatan peta.
Pada bulan April 2007, Automotive Navigation Data (AND) menyumbangkan
set data jalan di seluruh Belanda dan data jalan utama di India dan Cina ke
proyek ini. Pada Juli 2007, 9.000 pengguna terdaftar menghadiri konferensi
internasional The State of the Map pertama. Kegiatan tersebut disponsori
Google, Yahoo, dan Multimap. Bulan September 2007, OpenStreetMap
memulai proses impor set data jalan TIGER untuk Amerika Serikat. Bulan
Desember 2007, Universitas Oxford menjadi organisasi besar pertama yang
menggunakan data OpenStreetMap di situs webnya.
Cara mengimpor dan mengekspor data terus berkembang. Pada 2008, proyek
ini meluncurkan alat untuk mengekspor data OpenStreetMap ke perangkat
GPS portabel, lantas menggantikan peta baku di dalamnya yang berhak cipta
dan kedaluwarsa. Pada bulan Februari 2008, serangkaian lokakarya
OpenStreetMap diadakan di India.
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Tahun 2010, Microsoft memperbolehkan citra satelitnya untuk digunakan
sebagai latar belakang dalam penambahan data OpenStreetMap. Tahun 2012,
pematokan tarif untuk layanan Google Maps memicu sejumlah situs web
ternama untuk beralih dari Google Maps ke OpenStreetMap dan produk
saingan lainnya. Sebagian situs-situs ternama itu adalah Foursquare, Craigslist
yang mengadopsi OpenStreetMap, dan Apple, Inc yang mengakhiri kontrak
dengan Google dan meluncurkan platform peta mandiri yang memanfaatkan
data TomTom dan OpenStreetMap (Informasi lebih lanjut bisa dilihat di:
https://wiki.openstreetmap.org/).

Gambar 1.2. Sejarah OpenStreetMap

1.3 Mengapa Memilih OpenStreetMap?
Beberapa alasan yang membuat Anda sebaiknya memilih OpenStreetMap
adalah:
1. OpenStreetMap bersifat terbuka dan gratis. Oleh karena itu, OSM tidak
akan meminta Anda untuk membayar ketika menggunakan data
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OpenStreetMap.
2. Data OpenStreetMap kaya akan informasi, akurat, dan bersifat update
real-time. Hal ini karena setiap pengguna dapat menambahkan, mengubah
dan menghapus data. Contohnya: apabila anda melihat sebuah bangunan
yang sudah tidak ada namun terpetakan di OpenStreetMap, Anda dengan
mudah menghapus bangunan tersebut.
3. Penggunaan OpenStreetMap lebih mudah. OpenStreetMap memberikan
banyak sekali panduan untuk para pengguna yang baru memulai
menggunakan OpenStreetMap. Selain itu tampilan OpenStreetMap dan
cara menambahkan data di OpenStreetMap dibuat semudah mungkin agar
pengguna yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda dapat
dengan

mudah

ikut

berkontribusi

untuk

menambahkan

data

di

OpenStreetMap.
4. Peta OpenStreetMap dapat diubah sesuai keinginan. Semua data-data
didalam OpenStreetMap dapat Anda gunakan sesuai dengan keperluan
Anda, sebagai contoh apabila Anda ingin membuat data lokasi pariwisata
di tempat Anda, Anda bisa mengambil data OpenStreetMap dan hanya
memunculkan destinasi pariwisata di tempat Anda tanpa harus
memasukkan data OpenStreetMap yang lain.
Anda sekarang sudah memahami beberapa manfaat peta OpenStreetMap. Mungkin
saat ini Anda bertanya-tanya, “Apa kelebihan OpenStreetMap dengan provider peta
digital yang lain?”. Disini anda akan melihat perbandingan OpenStreetMap dengan
provider peta lain melalui situs Map Compare yang dibuat oleh Geofabrik
(http://tools.geofabrik.de/mc).
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Gambar 1.3. Perbandingan data antara OpenStreetMap, Google Map, dan Bing Map

1.4 Contoh Pemanfaatan OpenStreetMap
Data OpenStreetMap bersifat terbuka sehingga bebas diakses dan siapa saja dapat
menjadi kontributor untuk menambahkan data pada OpenStreetMap. Data
OpenStreetMap dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang memanfaatkan
Sistem Informasi Geografi (SIG), seperti keperluan manajemen bencana, perencanaan
wilayah, dan lain-lain.
10. Pembuatan peta desa
Ketersediaan data spasial untuk pembuatan peta desa terkadang kurang
lengkap atau detil. Dengan menggunakan data OpenStreetMap, peta skala
besar seperti peta desa akan terpetakan secara detail karena kontributor dapat
melakukan survei data secara mandiri pada wilayah yang akan dipetakan.

Gambar 1.4. Contoh peta desa
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11. Pembuatan basis data wilayah rawan bencana
Dalam kegiatan manajemen bencana, peta sangat berperan penting dalam
kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan penanggulangan bencana, maupun
tahap rehabilitasi pasca bencana. Contoh peta yang berhubungan dengan
manajemen bencana diantaranya peta wilayah rawan bencana, pendataan
kerusakan bangunan, perencanaan lokasi pengungsian dan perencanaan rute
evakuasi.

Gambar 1.5. Contoh peta wilayah rawan bencana
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Gambar 1.6. Contoh peta perencanaan rute evakuasi

Gambar 1.7. Contoh peta kerusakan bangunan
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1.5 Konsep Dasar Situs OpenStreetMap?
1. Konsep peta kertas
Informasi merupakan hal yang sangat penting. Dengan informasi yang baik serta
pemahaman yang benar, tiap-tiap individu serta masyarakat dapat menggunakannya
untuk meningkatkan kehidupan mereka serta membuat keputusan yang baik untuk
masa depan mereka. Ada begitu banyak keputusan ataupun kebijakan-kebijakan
kelompok masyarakat serta organisasi yang mempengaruhi kehidupan kita oleh
karena itu dengan informasi yang baik memungkinkan organisasi, pemerintah dan
juga masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tentunya akan
membuat kehidupan kita ke arah yang lebih baik juga.

Gambar 1.8. Tampilan Citra Satelit

Peta merupakan sarana yang bagus untuk menyampaikan suatu informasi. Peta
merupakan simbol visual dari dunia kita. Peta seringkali dapat menyampaikan
informasi serta menjawab hal-hal penting dengan lebih baik dari kata-kata, contohnya
seperti dimana sekolah atau rumah sakit terdekat? Siapa yang memiliki akses paling
mudah ke fasilitas tersebut? Dimana terdapat masalah kemiskinan? Pertanyaanpertanyaan seperti itu akan lebih baik ditampilkan melalui peta serta dapat dengan
lebih mudah untuk mendapatkan solusi untuk menjawabnya.
Untuk pelatihan awal, siapkan pensil dan kertas anda kemudian gambarlah sebuah
peta dari wilayah sekitar tempat tinggal anda ataupun wilayah yang anda kenal. Hal
apa yang paling penting untuk dimasukkan ke dalam peta? Informasi apa yang paling
8

penting di dalamnya? Luangkan beberapa menit untuk menggambar peta anda dan
ketika anda telah selesai, silahkan lihat lagi dan coba jelaskan kenapa informasi yang
anda masukkan di peta anda itu penting dan untuk siapa informasi itu akan berguna.

Gambar 1.9. Contoh Peta yang digambar di kertas

Jika anda menggambarkan wilayah yang sangat anda pahami, anda mungkin akan
menggambar beberapa garis sebagai jalan ataupun sungai. Anda mungkin juga
memasukkan beberapa bangunan penting seperti sekolah ataupun kantor, lapangan
ataupun batas wilayah seperti Batas RT atau RW. Apapun yang anda gambar, anda
pasti menggunakan simbol untuk merepresentasikan objek yang anda masukkan
seperti garis untuk jalan, bentuk persegi untuk bangunan dan lain-lain. Intinya, peta
yang anda buat adalah gambaran apa yang ada di atas permukaan bumi.
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Gambar 1.10. Contoh simbol yang digunakan pada peta kertas

Peta yang anda buat harus informatif. Anda mungkin akan menjelaskan peta anda ke
orang lain yang belum mengetahui wilayah di peta anda, apa masalah yang ada di
komunitas anda atau membantu seseorang untuk mencari lokasi di wilayah tersebut.
Tetapi tentu akan ada kekurangan dari peta anda. Keterbatasan penggunaan peta anda
karena hanya ada 1 peta yang anda buat dan belum tentu peta yang anda buat akan
mudah dimengerti oleh orang lain selain itu karena peta anda dibuat di kertas akan
sulit untuk mendistribusikan ke orang lain. Oleh karena itu pembuatan peta di
komputer atau secara digital merupakan solusi yang baik untuk menyimpan dan
mendistribusikan peta yang telah kita buat sehingga akan lebih mudah diakses dan
akan lebih berharga untuk orang lain.
2. Mengapa beralih ke digital?
Peta digital adalah representasi fenomena geografis yang disimpan untuk ditampilkan
dan dianalisis oleh komputer. Dengan kata lain, peta digital merupakan peta yang
dibuat dengan menggunakan software khusus pembuat peta. Setiap objek pada peta
digital disimpan sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat. Kelebihan peta digital
dibandingkan dengan peta kertas, selain mudah untuk diperbaharui, juga mudah
dalam penyimpanan datanya.
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Gambar 1.11. Membuat Peta Digital

Pembuatan peta di komputer memungkinkan kita untuk mengumpulkan data yang
lebih bermanfaat daripada pembuatan peta diatas peta kertas. Di atas kertas kita
mungkin menggambar sekolah, menambah namanya dan merekam beberapa
informasi mengenai sekolah tersebut, tetapi di komputer kita dapat melampirkan data
mengenai jumlah murid, jumlah guru, ukuran bangunan, jenis struktur bangunan, dan
lain-lain. Dan yang lebih penting, ketika kita menambah sekolah ini ke peta digital,
kita mencatatnya pada lokasi yang tepat (bujur dan lintang) di bumi ini. Selain itu,
terdapat beberapa komponen peta digital yang harus kita perhatikan dalam membuat
peta digital ini.

3. Komponen dalam peta digital
Peta digital memiliki beberapa macam komponen, diantaranya:
1. Sistem proyeksi
Setiap peta digital perlu memiliki sistem proyeksi. Proyeksi peta adalah
suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi
dan di peta. Karena permukaan bumi secara fisik tidak teratur, sehingga
sulit untuk melakukan perhitungan-perhitungan dari hasil ukuran
(pengukuran). Untuk itu dipilih suatu bidang yang teratur yang mendekati
bidang fisis bumi yaitu bidang Elipsoida dengan besaran-besaran tertentu.
2. Data spasial
Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian
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(georeference) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit
spasial.
Data spasial terdiri dari dua jenis, yaitu:
8. Data vektor (titik, garis, poligon)
Data vektor menggambarkan data geografis dalam bentuk poin yang
memiliki titik koordinat dan dapat dihubungkan menjadi garis dan
polygon. Setiap objek dalam dataset vektor disebut fitur, dan
berhubungan dengan data yang menggambarkan fitur tersebut.

Gambar 1.12. Jenis data vektor

9. Data raster (grid atau pixel)
Data raster berbentuk seperti sebuah gambar. Meskipun mungkin
menggambarkan berbagai obyek di dunia nyata, obyek ini bukan
merupakan obyek yang terpisah, melainkan, mereka diwakili dengan
piksel yang memiliki nilai warna yang berbeda.

Gambar 1.13. Ilustrasi data raster
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3. Data non spasial
Data Non Spasial merupakan data tabular (atribut) yang berhubungan atau
terintegrasi dengan karakteristik dan dan deskripsi dari data spasial.
Contoh dari data non spasial adalah nama fasilitas, alamat, jumlah
penduduk, dan lain-lain.
Sekarang Anda sudah mengerti pengertian dan sejarah OpenStreetMap, Anda juga
sudah mempelajari bagaimana konsep dasar dalam pembuatan peta OpenStreetMap,
yang salah satunya berasal dari proses mengubah peta kertas menjadi peta digital.
Setelah mengetahui sejarah dan konsep pembuatan peta digital menggunakan
OpenStreetMap, Anda tentu makin tertarik untuk memelajari lebih lanjut tentang
OpenStreetMap dan menggunakannya dalam aktifitas sehari-hari Anda.
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Bab 2
Memulai Menggunakan
OpenStreetMap
Tujuan Pembelajaran
● Memahami dan mempraktikkan cara mengunjungi situs OpenStreetMap
● Memahami dan mempraktikkan cara mengeksplorasi peta OpenStreetMap
● Memahami dan mempraktikkan cara mengganti layer OpenStreetMap
● Memahami dan mempraktikkan cara melihat informasi objek pada OpenStreetMap
● Memahami dan mempraktikkan cara menyimpan peta OpenStreetMap menjadi sebuah
gambar
● Memahami dan mempraktikkan cara membagikan tautan peta OpenStreetMap
● Memahami dan mempraktikkan cara membuat akun OpenStreetMap

Setelah mengetahui apa itu OpenStreetMap, pada bab ini kita akan mempelajari lebih
lanjut tentang bagaimana cara mengunjungi situs OpenStreetMap dan juga
mengeksplorasi menu apa saja di dalamnya. Kita juga akan mempelajari dan
mempraktikkan bagaimana cara mengganti layer, melihat informasi objek,
menyimpan peta menjadi sebuah gambar, dan juga membagikan tautan
OpenStreetMap. Di akhir sesi, kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat
akun OpenStreetMap sebelum kita dapat menambahkan atau memperbaharui data di
OpenStreetMap.

2.1 Mengunjungi Situs OpenStreetMap
Untuk dapat mengunjungi situs OpenStreetMap, pastikan komputer Anda telah
terkoneksi dengan jaringan internet. Pastikan juga di komputer Anda telah memiliki
web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera,
Safari, dan sebagainya. Apabila semua hal tersebut telah terpenuhi, ikutilah langkahlangkah berikut :
1. Buka web browser pada komputer Anda, kemudian pada bar alamat (address bar)
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di bagian atas browser Anda, www.openstreetmap.org dan tekan enter
2. Ketika halaman web sudah muncul, maka Anda akan melihat tampilan sebagai
berikut :

Gambar 2.1. Tampilan Awal Situs OpenStreetMap

2.2 Menavigasikan Peta
Pada tampilan utama halaman web OpenStreetMap, Anda akan melihat tampilan satu
peta besar di dalamnya. Anda harus dapat menavigasikan peta tersebut supaya Anda
bisa pergi ke suatu lokasi yang Anda inginkan. Untuk dapat memperkecil dan
memperbesar tampilan peta, Anda dapat menggunakan tombol (+) dan (-) yang ada di
sebelah kanan layar Anda. Apabila perangkat mouse Anda memiliki scroll wheel atau
roda gulir, Anda dapat menggunakannya untuk dapat memperbesar dan memperkecil
peta. Gulirkan scroll wheel atau roda gulir Anda ke atas untuk memperbesar,
sedangkan ke bawah untuk memperkecil.
Untuk dapat menggeser tampilan peta, Anda dapat menggunakan perangkat mouse
Anda. Klik kiri pada perangkat mouse Anda, kemudian tahan dan geser peta ke
tempat yang Anda inginkan. (Lihat gambar di bawah untuk penjelasan lebih lanjut).
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Gambar 2.2 Beberapa Menu dan Fungsinya pada Halaman Web
OpenStreetMap

Gambar 2.3 Petunjuk Navigasi menggunakan Mouse
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Untuk mencari lokasi yang Anda inginkan, Anda dapat menggunakan kolom
pencarian yang berada di sebelah kiri layar. Anda dapat mengetikan lokasi yang ingin
Anda cari pada kolom pencarian, kemudian tekan “Enter”. Setelah itu akan muncul
kotak “Hasil Pencarian” di bawah kolom pencarian. Anda dapat memilih salah satu
dari hasil pencarian tersebut untuk dapat langsung menuju ke suatu lokasi yang Anda
inginkan.

Gambar 2.4. Hasil Pencarian di Situs OpenStreetMap

2.3 Melihat Peta Dengan Tampilan yang
Berbeda
Peta OpenStreetMap berisi data-data geografis dari seluruh dunia. Walaupun
disimpan dalam satu database, data-data tersebut dapat ditampilkan dalam beberapa
layer yang berbeda. Untuk melakukannya, silahkan Klik pada tombol layer di sebelah
kanan dari peta Anda.
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Gambar 2.5. Tombol untuk mengganti layer di Situs OpenStreetMap

Klik pada masing-masing layer yang ada untuk melihat tampilan yang berbeda dari
peta Anda. Setiap layer akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Sebagai contoh
layer peta transportasi lebih memunculkan rute transportasi yang ada pada peta seperti
jalan raya ataupun halte bis sedangkan pada layer humanitarian lebih memunculkan
tampilan bangunan-bangunan fasilitas umum yang ada pada peta seperti sekolah,
rumah sakit atau kantor. Semua data-data ini dimungkinkan untuk dimasukkan ke
dalam database OSM.
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Gambar 2.6. (Atas) Layer Humanitarian (bawah) Layer Transport

2.4 Melihat Informasi Objek di
Openstreetmap
Pada halaman utama situs OpenStreetMap, selain melihat lokasi dan menavigasikan
peta, kita juga dapat mengetahui informasi objek yang ada pada peta menggunakan
fitur kueri. Adapun langkah-langkah menggunakannya adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.7. Tombol untuk Mengaktifkan Fitur Kueri

1. Klik pada tombol ‘Fitur Kueri’ di sebelah kanan layar. Setelah diklik maka
akan muncul ikon tanda tanya pada sebelah kanan kursor Anda. Hal ini
menandakan bahwa fitur kueri telah aktif
2. Pilih objek atau lokasi yang ingin diidentifikasi. Misalnya pada kasus ini akan
dipilih objek Plaza Indonesia di Jakarta.
3. Akan muncul kotak di sebelah kiri layar yang menampilan Fitur Terdekat dan
Fitur Sekitar. Fitur terdekat menunjukan keterangan objek apa saja yang
berada paling dekat dengan lokasi titik yang kita pilih, sedangkan fitur sekitar
menunjukan keterangan objek apa saja yang berada di sekitar lokasi titik yang
kita pilih. Pilih keterangan Bangunan Plaza Indonesia.
4. Setelah dipilih, akan muncul informasi detil mengenai bangunan Plaza
Indonesia pada kotak sebelah kiri.
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Gambar 2.8 Hasil identifkasi Objek menggunakan Fitur Kueri pada OpenStreetMap

2.5 Mengekspor Peta Menjadi Sebuah
Gambar
Selain bisa mengganti layer di peta OpenStreetMap, Anda juga bisa mengambil peta
tersebut sebagai bentuk gambar. Caranya adalah sebagai berikut :
1. Klik pada label ‘Bagikan’ pada ikon sebelah kanan dari peta Anda

Gambar 2.9. Tombol untuk mengekspor Peta OpenStreetMap
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2. Setelah itu tentukan area pada peta yang ingin Anda ekspor sebagai gambar.
Caranya dengan centang pada kotak ‘Pengaturan dimensi’ kemudian atur
perbesaran kotaknya sesuai dengan yang diingkan atau Anda juga mengatur
skalanya.
10. Setelah itu klik ‘Unduh’

Gambar 2.10. Tampilan gntuk Mengekspor Peta Openstreetmap

2.6 Membagikan Tautan OpenStreetMap
Anda dapat membagikan tautan peta OpenStreetMap kepada orang lain untuk
berbagai keperluan, seperti membagikan lokasi posisi Anda saat ini kepada rekan
Anda dan lain sebagainya. Untuk dapat membagikan peta OpenStreetMap, langkahlangkahnya adalah sebagai berikut :
1. Klik tombol ‘Bagikan’ pada bagian kanan layar Anda.
2. Akan muncul kolom ‘Bagikan’ di sebelah kanan layar Anda. Beri tanda
centang pada ‘Termasuk Pranala’ untuk menambahkan keterangan titik
lokasi. Akan muncul keterangan penanda lokasi pada peta Anda. Keterangan
penanda lokasi ini dapat Anda pindahkan/geser sesuai dengan lokasi yang
diinginkan. Caranya, klik dan tahan penanda lokasi tersebut kemudian Anda
geser ke titik lokasi yang diinginkan.
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3. Setelah sesuai, Anda dapat menyalin tautan yang ada pada kotak tautan dan
bagikan tautan ini sesuai dengan keperluan Anda.

Gambar 2.11. Membagikan Tautan Peta OpenStreetMap

2.7 Membuat Akun OpenStreetMap
Anda telah melihat tampilan serta menu-menu utama dari situs OpenStreetMap,
sekarang Anda akan mempelajari bagaimana membuat akun di OpenStreetMap dan
membuat kontribusi pertama di OpenStreetMap. Berikut adalah langkah-langkahnya :
Pada sebelah kanan atas dari situs OpenStreetMap, klik “Sign up/Mendaftar”
1. Anda akan melihat tampilan seperti berikut :

Gambar 2.12. Tampilan awal membuat akun di OpenStreetMap
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2. Akan ada lima kotak yang harus Anda isi untuk mendaftarkan akun Anda di
OSM.
3. Masukkan alamat email Anda pada 2 kotak pertama. Anda harus
memasukkan email yang sama di kedua kota tersebut. Fungsinya adalah untuk
melakukan konfirmasi akun Anda yang akan dikirim pada email Anda.
4. Pada kotak ketiga, masukkan tampilan nama yang akan Anda gunakan. Jika
Anda mencoba menggunakan nama Anda sebagai nama pengguna
kemungkinan sudah ada yang menggunakannya dan Anda tidak dapat
menggunakan nama pengguna yang telah digunakan oleh pengguna lain
sebelumnya, jadi silahkan cari nama pengguna yang masih tersedia.
5. Masukkan juga kata sandi yang Anda inginkan pada kotak keempat dan
kelima. Anda harus memasukkan kata kunci yang sama di kedua kotak dan
kata kunci tersebut tidak harus sama dengan kata kunci email Anda.
6. Jika Anda sudah selesai mengisi kotak-kotak tersebut, klik “Sign
Up/Mendaftar” di bagian bawah pada situs Anda.

Pada tahap ini, Anda telah berhasil mendaftarkan diri Anda pada situs
OpenStreetMap, namun Anda belum bisa mengaktifkan akun Anda. Untuk
mengaktifkannya, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Buka tab baru pada browser Anda dan silahkan buka email Anda
2. Masukkan alamat email dan kata kunci Anda.
3. Jika berhasil, Anda seharusnya melihat email dari OpenStreetMap di kotak
masuk email Anda.
4. Buka email tersebut. Klik tautan seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 2.13. Notifkasi Pendaftaran akun OSM yang muncul di email

5. Sebuah tab baru akan otomatis muncul di browser Anda. Jika semuanya
lancar, selamat Anda sudah memiliki akun OSM!
Catatan :
Jika terjadi suatu masalah, akan ada sebuah pesan yang muncul. Pastikan bahwa email yang
Anda masukkan sama di dua kotak awal tadi begitu juga dengan kata kunci Anda. Jika
kotak untuk nama pengguna berwarna merah maka sudah ada orang lain yang menggunakan
nama tersebut dan Anda harus mencari nama lain.

6. Pada halaman OpenStreetMap, klik “Log In/Masuk” di pojok kanan atas.
Masukkan nama pengguna OpenStreetMap dan kata kunci Anda kemudian
tekan enter. Anda seharusnya bisa masuk dan Anda akan melihat nama
pengguna Anda di sebelah kanan atas dari situs OpenStreetMap.
Selamat! Jika semua tahapan dari bagian ini sudah Anda lakukan dengan baik
maka Anda telah memiliki akun OpenStreetMap serta sudah mengetahui dan bisa
menavigasi situs OpenStreetMap.
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Bab 3
Menambahkan data
OpenStreetMap dengan iD
Tujuan Pembelajaran
• Memahami konsep dari iD
•

Memahami cara menggunakan iD

•

Mengetahui tampilan antar muka iD

•

Memahami dan mempraktikan cara mengubah tampilan latar belakang peta

•

Memahami dan mempraktikan cara mengoperasikan iD

•

Memahami dan mempraktikkan cara memodifikasi objek menggunakan iD

•

Memahami dan mempraktikkan cara menyimpan perubahan pada iD

•

Memahami atribut tambahan apa saja yang ada iD

•

Menyimpan serta mengupload hasil editing

Apabila Anda telah berhasil membuat akun OpenStreetMap, Anda sudah dapat
menambahkan data anda ke dalam Peta OpenStreetMap. Sekarang kita akan belajar
menambahkan data menggunakan editor di situs OpenStreetMap dengan alat yang
bernama iD.
iD merupakan sebuah editor OpenStreetMap berbasis web yang berguna untuk
menambah atau mengubah data dalam OpenStreetMap. iD memiliki fungsi-fungsi
dasar yang memungkinkan Anda memperbaharui data OpenStreetMap dengan mudah
dan cepat dengan menggunakan sumber-sumber data spasial seperti citra satelit, GPS,
dan FieldPapers. Karena iD merupakan sebuah editor OpenStreetMap yang berbasis
web, apabila Anda ingin menggunakan iD untuk menambahkan data, Anda harus
terhubung dengan koneksi internet secara stabil.

3.1 Memulai iD
Sebelumnya, komputer Anda harus terhubung dengan internet. Buka browser internet
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anda, kemudian buka alamat website OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)
kemudian login dengan akun OpenStreetMap anda dan lakukan perbesaran pada area
yang ingin anda edit sampai tab Edit aktif. Klik pada tanda panah di menu Edit
kemudian klik Edit menggunakan id (editor di dalam browser internet).

Gambar 3.1. Mengaktikan id di Situs OpenStreetMap

3.2 Tampilan Antar Muka iD

Gambar 3.2 Tampilan iD
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1. Panel fitur: Panel ini akan menampilkan atribut dari suatu objek yang menandakan objek
tersebut pada peta. Anda dapat menambahkan atau mengedit atribut suatu objek dari panel
ini.

2. Panel tools: Panel ini menampilkan beberapa fungsi dasar untuk mengedit peta, yaitu
sebagai berikut:

Menambahkan titik (point)
Menggambar garis (line)

Menggambar bentuk area (poligon)

Membatalkan pilihan (Undo)

Memajukan pilihan (Redo)

Menyimpan perubahan

3. Panel peta: Panel ini menampilkan beberapa fungsi untuk mengatur tampilan peta, yaitu
sebagai berikut:
Zoom In (memperbesar)

Zoom Out (memperkecil)

Menuju lokasi saat ini

Mengatur tampilan latar belakang peta

Membuka menu bantuan

4. Panel keterangan: panel ini menampilkan beberapa keterangan siapa saja yang pernah
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berkontribusi mengedit pada area tersebut.

Gambar 3.3. Histori kontributor yang mengedit disuatu area

3.3 Mengatur Tampilan Latar Belakang Peta
Sebelum memulai mengedit, tentunya Anda dapat mengubah latar belakang tampilan
peta. Sekarang coba Anda klik tombol ini

sehingga muncul panel seperti pada

gambar di bawah ini:

Gambar 3.4. Pengaturan latar belakang dan kecerahan di iD

Ada beberapa hal yang dapat anda lakukan dalam mengatur latar belakang di iD.
Berikut adalah beberapa hal berikut :
•

Anda dapat mengatur tingkat kecerahan latar citra satelit dengan mengklik
salah satu kotak seperti ini:

terdapat 3 tingkat kecerahan 100%,

50%, dan 0%. Cobalah ketiganya untuk mengetahui perbedaannya.
•

Anda juga dapat mengatur tampilan latar belakang citra satelit sesuai
dengan penyedia (provider) citra yang tersedia (standarnya adalah Bing Aerial
Imagery). Anda juga dapat menampilkan peta OpenStreetMap sebagai
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tampilan latar belakang.
•

Jika anda ingin menampilkan latar belakang dengan tampilan Field
Papers yang sudah diupload, silahkan klik pada Custom kemudian masukan
alamat

FieldPaper

(misal:

http://fieldpapers.org/snapshot.php?

id=fdsbgzns#17/-6.20049/106.82533) pada kolom yang muncul seperti pada
gambar di bawah ini:

Gambar 3.5. Memasukkan Field Papers di iD

• Anda juga dapat menambahkan trek dan waypoint GPS Anda yang
tersimpan dalam komputer Anda (format GPX). Caranya, cukup klik kiri pada file
GPX anda, tahan, kemudian geser ke halaman editor.
•

Jika terdapat pergeseran citra satelit, anda dapat melakukan koreksi dengan
cara klik Setel Offset Citra hingga keluar tampilan box seperti ini:

Gambar 3.6. Tampilan pengaturan ofset citra
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Anda dapat mengatur koreksinya dengan mengklik tombol navigasi
. Klik tombol

untuk mengembalikan posisinya

seperti semula.

3.4 Editing Dasar Dengan iD
Sebelum kita memulai praktik dengan id, agar Anda lebih leluasa dalam
memperbaharui data dalam OpenStreetMap, silahkan geser peta Anda pada lokasi
yang anda ketahui. Anda dapat menggeser tampilan Anda dengan menahan tombol
kiri pada mouse sambil menggeser ke arah yang diinginkan.

1. Menambahkan Titik
Klik tombol

, kemudian Anda akan melihat tampilan kursor berubah

menjadi tanda plus (+). Sekarang, klik pada posisi yang Anda ketahui. Misalnya
dalam tampilan peta Anda terlihat sebuah bangunan, dan Anda mengetahui bangunan
tersebut adalah sebuah Rumah Sakit. Klik pada posisi bangunan tersebut.

Gambar 3.7. Menambahkan titik di iD
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Sekarang, perhatikan bahwa Anda akan mendapati sebuah titik baru. Dan pada saat
yang bersamaan, panel fitur akan memunculkan atribut-atribut pilihan yang dapat
Anda gunakan untuk menandakan titik pertama Anda sesuai dengan objek
sebenarnya. Sekarang, klik Lingkungan Rumah Sakit untuk menandakan titik
tersebut adalah sebuah Rumah Sakit.

Gambar 3.8 Menambahkan informasi titik di iD

Simbol titik Anda akan berubah secara otomatis, dan panel fitur akan berubah
menjadi sebuah formulir isian untuk memperjelas objek rumah sakit yang Anda
maksud. Anda dapat mengisikan nama rumah sakit-nya dan alamat lengkapnya
sebagai informasi tambahan.

Catatan: Setiap fitur akan memiliki formulir isian yang berbeda, tergantung dari jenis
fiturnya.

Jika terdapat kesalahan, anda dapat menggeser posisi titik yang sudah Anda buat
dengan cara menahan tombol kiri mouse pada titik tersebut kemudian geser ke lokasi
yang baru. Jika Anda ingin menghapus titik tersebut, klik satu kali pada titik yang
ingin dihapus, sehingga akan keluar tombol
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untuk menghapus objek.

2. Menambahkan Garis

Klik tombol

, kemudian Anda akan melihat tampilan kursor berubah

menjadi tanda plus (+). Misalnya anda akan menggambar sebuah jalan, maka klik
pada salah satu ujung jalan, kemudian tarik hingga membentuk sebuah garis, klik kiri
kembali untuk menambahkan node/titik (misal tikungan). Klik dua kali untuk
mengakhiri. Dan perhatikan kembali panel sebelah kiri Anda.

Gambar 3.9. Menambahkan garis di id

Sama seperti ketika Anda menambahkan titik, setelah Anda menggambar garis, panel
fitur akan memunculkan atribut-atribut pilihan yang dapat Anda gunakan untuk
menandakan garis yang anda pilih. Anda dapat menggeser titik dari garis dengan cara
menahan tombol kiri mouse pada satu titik dan menggesernya. Anda juga dapat
menggeser garis tersebut dari posisi sebelumnya dengan cara menahan tombol kiri
mouse pada garis dan menggesernya. Ketika anda mengklik sebuah titik dari sebuah
garis, anda akan menemukan fungsi-fungsi tambahan sebagai berikut:
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Menghapus garis

Membentuk garis menjadi sebuah lingkaran

Memindahkan posisi garis

Memutarbalikan arah garis

Meluruskan garis

3. Menambahkan Area (Poligon)
Untuk menambahkan area pada peta, klik tombol

. Anda akan melihat

tampilan kursor berubah menjadi tanda plus (+). Kemudian, gambarkan sebuah area
sesuai dengan penampakan objek yang ada pada peta. Sebagai contoh, Anda ingin
menambahkan bangunan di dalam peta, maka silakan Anda buat area sesuai dengan
bentuk bangunan yang ada pada peta. . Yang membedakan area dengan garis adalah,
Anda akan melihat bahwa pada bagian dalam area terdapat warna tertentu sesuai
dengan atribut.
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Gambar 3.10. Menambahkan area/poligon di iD

Menghapus garis

Membentuk area melingkar

Memindahkan posisi area

Mengotakkan sudut area

putar objek berdasarkan titik pusat
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Sama seperti titik dan garis, ketika Anda mengklik salah satu titik dalam bentuk,
maka Anda akan mendapatkan fungsi tambahan. Begitu pula ketika Anda mengklik
pada garis bentuk tersebut.

3.5 Menyimpan Perubahan Anda
Klik tombol

untuk menyimpan perubahan Anda. Kemudian perhatikan

panel di sebelah kiri Anda akan berubah seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.11. Menyimpan perubahan di iD

Kemudian isilah komentar mengenai apa yang Anda tambahkan atau edit pada area
tersebut agar pengguna lain mengetahuinya. Jika sudah, klik ‘Simpan’.
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3.6 Atribut Tambahan
Pada saat Anda menentukan atribut, Anda juga dapat menambahkan informasi
tambahan lainnya dengan mengklik pilihan-pilihan sebagai berikut:

Gambar 3.12. Letak atribut tambahan di pengisian ftur

Ketinggian

Menambahkan informasi elevasi (ketinggian)

Perbaiki
saya

Penjelasan untuk diri sendiri atau untuk pemeta lain dari
kesalahan (mungkin) ada dalam objek tersebut

Level

Informasi tingkat lantai pada bangunan multilevel

Catatan

Menambahkan catatan

Telepon

Menambahkan kontak/nomor telepon

Sumber

Menambahkan catatan sumber

Website

Menambahkan informasi website

Akses Kursi Menambahkan informasi ketersediaan aksesibilitas untuk
Roda
penyandang cacat
Wikipedia

Menambahkan informasi tautan ke artikel Wikipedia
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Selain itu, anda dapat menambahkan atribut sendiri dengan mengklik bagian “Semua
tag”. Klik tanda + untuk menambahkan key dan value yang Anda inginkan. Daftar
lengkap key dan value dapat dilihat di:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/id:Map_Features

Gambar 3.13. Mengisi salah satu tag iD

RINGKASAN
Sekarang anda sudah bisa menambahkan data-data anda ke dalam OpenStreetMap
menggunakan editor di situs OpenStreetMap yang bernama iD. Anda juga sudah
mengetahui jenis-jenis bentuk objek yang ada di OpenStreet Map yaitu titik, garis dan
poligon. iD membantu Anda apabila Anda ingin langsung menambahkan data
kedalam OpenStreetMap tanpa harus memasang perangkat tambahan. Kekurangan
dari iD adalah Anda harus terus terhubung dengan koneksi internet, sehingga apabila
koneksi internet anda tidak stabil, Anda akan mengalami beberapa kesulitan.
Alternatif lainnya, kita bisa menggunakan perangkat lain untuk menambahkan data
OpenStreetMap yaitu JOSM.
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Bab 4
Menambahkan data OSM
dengan JOSM
Tujuan Pembelajaran:

•

Memahami definisi dan konsep dari JOSM

•

Memahami bagaimana cara mengunduh file instalasi JOSM

•

Mempraktikkan cara menginstal JOSM

•

Mengoperasikan pengaturan dasar di JOSM

•

Memahami tampilan antarmuka JOSM

Sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah bagaimana cara mendownload dan

instalasi JOSM. JOSM merupakan kepanjangan dari Java OpenStreetMap yang
merupakan perangkat editor OpenStreetMap berbasis desktop. Jika menggunakan iD
kita harus selalu terhubung dengan internet maka di JOSM ini kita dapat
mengerjakannya secara offline untuk sementara waktu atau tidak harus selalu
terkoneksi dengan internet. Hal ini tentunya akan memudahkan kita yang bekerja
dalam keterbatasan koneksi. Kita hanya membutuhkan koneksi internet ketika akan
mengunduh data dari OpenStreetMap dan ketika akan mengunggah data ke
OpenStreetMap.
Pada bab kali ini kita akan mengubah beberapa pengaturan pada JOSM agar nantinya
memudahkan kita dalam menggunakan JOSM. Selain itu, kita juga akan mempelajari
dan memahami apa saja bagian-bagian yang ada pada tampilan antarmuka dari JOSM.
Dengan memahami setiap bagian dari JOSM, di akhir bab ini kita akan mendapatkan
pemahaman secara menyeluruh mengenai perangkat JOSM beserta beberapa
pengaturan dasar di dalamnya.

4.1 Download JOSM
Jika Anda memiliki salinan file instalasi JOSM pada sebuah CD atau flash disk, Anda
dapat langsung melanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu instalasi JOSM. Tetapi jika
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Anda tidak memiliki JOSM, atau ingin memiliki JOSM versi terbaru, silakan buka
web browser Anda - bisa menggunakan Firefox, Chrome, Opera atau Internet
Explorer. Pada kolom alamat di bagian atas jendela, masukan teks berikut :
josm.openstreetmap.de kemudian tekan enter. Anda juga dapat menemukan situs
JOSM dengan mencari “JOSM” pada mesin pencarian. Situs JOSM akan tampak
seperti ini:

Gambar 4.1. Tampilan situs JOSM

Silakan pilih file instalasi sesuai dengan system operasi komputer Anda. Jika Anda
menggunakan komputer dengan Sistem Operasi Windows, klik “Windows JOSM
Installer” untuk mendownload JOSM. Jika Anda memiliki sistem operasi lainnya, klik
pada link yang sesuai dengan sistem operasi komputer Anda. Kemudian Anda dapat
mendownloadnya. Pada bab ini kami akan mengasumsikan Anda menggunakan
Windows, tetapi petunjuknya hampir sama dengan sistem operasi lainnya.

40

4.2 Instalasi JOSM
Setelah selesai mendownload file installer JOSM sekarang kita akan menginstal
JOSM ke dalam komputer ataupun laptop kita. Berikut adalah tahapan untuk
melakukan instalasi JOSM :
1. Temukan file instalasi JOSM di dalam komputer Anda. Klik dua kali pada file
tersebut untuk memulai pengaturan.
2. Klik ‘OK’, ‘Next’, ‘I Agree’, dan ‘Install’. Ketika instalasi selesai, klik
‘Finish’ untuk membuka JOSM pertama kalinya. Kemudian, ketika Anda
ingin memulai JOSM, Anda dapat melakukannya dengan mengklik pada Start
Menu di pojok kiri bawah pada komputer Anda, dan klik program JOSM.
3. Ketika JOSM terbuka, maka akan terlihat tampilan seperti ini:

Gambar 4.2 Tampilan Awal JOSM

Catatan :
1.

Anda mungkin memiliki masalah ketika melakukan instalasi JOSM apabila Java belum terinstal di komputer Anda.

Jika Anda memiliki masalah ketika melakukan instalasi pada bagian ini, cobalah mendownload dan menginstal Java. Anda
dapat mendowloadnya disini:http://www.java.com/en/download/
2.

Anda mungkin akan melihat sebuah jendela muncul saat pertama kali membukan JOSM yang menanyakan untuk

memperbarui perangkat lunak tersebut. Anda tidak perlu memperbaruinya karena yang baru saja Anda download
perangkat lunak baru. Tekan tombol “Cancel”. Jika Anda tidak ingin melihat pesan ini lagi, centang kotak di bawah
sebelum menekan “Cancel”.
3.

JOSM yang digunakan dalam modul ini versi 11427. Tampilan akan bisa mungkin berubah jika Anda menggunakan

JOSM versi yang lain
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4.3 Pengaturan di JOSM
4.3.1 Mengubah Bahasa
Terdapat banyak pengaturan yang dapat Anda sesuaikan di dalam JOSM. Salah satu
pengaturan yang Anda mungkin ingin sesuaikan adalah bahasa. JOSM telah
diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, dan Anda dapat memilih bahasa
yang Anda inginkan.
1. Untuk mengakses jendela Preferences, klik Edit -> Preferensi.

Gambar 4.3. Memunculkan menu preferensi di JOSM

2. Pada sisi sebelah kiri, klik ikon yang terlihat seperti kaleng cat dan kuas cat.

3. Di atas jendela, klik tab yang bertuliskan “Tampilan dan Nuansa (Look and
Feel)”.
4. Pilihlah bahasa yang Anda inginkan pada kotak daftar pilihan yang
bertuliskan “Bahasa (Language)”. Klik OK dan kemudian restart untuk
mengganti bahasa JOSM anda kedalam Bahasa Indonesia.

Gambar 4.4. Mengganti Bahasa di JOSM
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4.3.2 Mengatur Akun Serta Proksi Jaringan
Setelah mengubah bahasa yang digunakan di JOSM kita juga harus memasukkan
nama akun OSM kita serta kata kuncinya di dalam JOSM. Tujuannya adalah agar
ketika kita melakukan edit atau menambahkan data di peta OSM server akan
mengenali bahwa hasil edit tersebut adalah milik kita. Jika kita tidak memasukkan
nama akun kita maka kita tidak dapat memasukkan data kita ke dalam peta OSM.
Caranya adalah :
1. Buka preferensi/preference Silahkan klik ikon yang bergambar Globe atau
Bola Dunia di sebelah kiri kotak preferences

2. Pilih “Gunakan Dasar Autentik”
3. Kemudian masukkan nama akun OSM Anda dan kata kuncinya

Gambar 4.5. Memasukkan nama akun serta password OSM di JOSM

4. Jika koneksi internet Anda menggunakan proksi, Anda juga dapat
memasukkan proksinya di tab atas yang bernama ‘pengaturan proxy’ kemudian
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silahkan masukkan proksi sesuai jaringan internet Anda.

4.3.3 Menambahkan Presets
Sekarang kita telah memasukkan nama akun kita. Selanjutnya adalah pengaturan
untuk memasukkan presets di JOSM. Apa itu presets? Presets adalah sebuah file yang
dapat memberikan informasi terkait objek-objek yang kita petakan di OpenStreetMap.
Jangan khawatir jika hal ini belum jelas bagi Anda, kita akan mempelajarinya seiring
dengan panduan ini. Cara menambahkan preset adalah sebagai berikut :
1. Klik icon yang bergambar berikut

2. Klik pada kotak di sebelah atas yang bernama “Tagging Presets”.
3. Dibawah kotak “Preset Tersedia” cari dan pilih preset yang bernama “Buildings
Indonesia.” Lalu klik tanda panah biru yang berada di sebelah kanan kotak.

Gambar 4.6. Memasukkan fle presets di JOSM
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Atau jika Anda sudah memiliki file presets Anda sendiri di komputer Anda, Anda
juga dapat langsung memasukkannya dengan cara :
● Silahkan klik tanda ‘+’ di samping kotak active presets
● Kemudian ikon seperti di bawah ini untuk mencari file presets Anda

● Jika sudah ditemukan klik ‘Buka’ kemudian ‘Ok’
4.3.4 Menambahkan Plugin
Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan plugin di JOSM. Plugin merupakan
alat yang dapat kita tambahkan sebagai ekstensi di JOSM untuk memudahkan kita
dalam melakukan edit di JOSM. Berikut adalah cara memasukkan plugin di JOSM :

● Silahkan klik ikon yang bergambar plugin seperti di bawah ini

● Kemudian klik ‘Download daftar’ untuk mendownload semua plugin yang
tersedia di JOSM

● Di kotak pencarian silahkan ketikkan plugin yang Anda cari, misalnya
‘buildings_tools’

● Kemudian centang kotak yang ada di samping tulisan plugin tersebut
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Gambar 4.7. Mendownload plugin di JOSM

4.3.5 Mengaktifkan Remote Control
Pengaturan Remote Control di JOSM perlu dilakukan agar kita bisa dapat mengambil
Peta OpenStreetMap yang ingin kita edit dari situs di internet seperti
openstreetmap.org untuk di edit di JOSM. Cara mengaktifkannya adalah sebagai
berikut :
● Silahkan klik ikon seperti di bawah ini

● Kemudian centang pada kotak di samping tulisan ‘Memperbolehkan
remote kontrol digunakan’
● Silahkan centang beberapa kotak yang ada di bawahnya sesuai dengan
keinginan Anda.
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Gambar 4.8. Mengaktifkan remote control di JOSM

4.3.6 Memasukkan Citra Satelit
Kita ingin bisa menggunakan citra satelit sebagai latar belakang ketika kita akan
mengedit peta kita, sehingga kita akan perlu untuk memasukkan melalui jendela
pengaturan.
1. Klik ikon yang menyatakan “WMS TMS” seperti di bawah ini

2. Klik “Bing aerial imagery”. Lalu klik “Aktifkan”.
3. Klik “OK” pada bagian bawah dari jendela Pengaturan/Preferences
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Gambar 4.9. Daftar layer citra satelit di JOSM

4.3.7 Mengatur Tampilan Gambar Objek
Pada pengaturan awal di JOSM, setiap objek OpenStreetMap yang ada di JOSM tidak
diperlihatkan titik, label dan ikon dari setiap objek OpenStreetMap.

Gambar 4.10. Contoh tampilan awal JOSM

Untuk memunculkannya anda harus mengubah tampilan style peta pada JOSM Anda.
1. Klik pada menu File - New Layer untuk memunculkan tampilan JOSM
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2. Pada bagian kanan di jendela panel JOSM, lihat pada bagian Map Paint
Styles
3. Klik kanan pada JOSM default (Map CSS) dan pilih Style Settings
4. Samakan dengan tampilan dibawah ini

Gambar 4.11. Pengaturan Map Paint Styles di JOSM

Apabila semua pengaturan sudah disamakan dengan apa yang terlihat seperti diatas,
tampilan gambar JOSM Anda nantinya akan memunculkan titik, label dan ikon untuk
setiap objek di OpenStreetMap.

4.4 Tampilan Antar Muka JOSM
Sekarang Anda sudah melakukan beberapa pengaturan di JOSM. Agar lebih
memudahkan kita untuk melakukan editing ke depannya kita perlu untuk melihat
beberapa bagian penting di JOSM. Untuk melihat tampilan antar muka JOSM, klik
pada menu File - New Layer. Berikut adalah beberapa bagian di antar muka di JOSM.
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Gambar 4.12. Bagian-Bagian pada tampilan JOSM

Jendela utama yang sudah Anda kenal - ini adalah jendela peta, dan dimana sebagian
besar kegiatan berlangsung. Disini Anda akan melihat, mengedit, dan menambahkan
ke data OpenStreetMap.
Pada bagian kanan pada jendela peta adalah serangkaian panel, masing-masing
memiliki fungsi tersendiri. Biasanya ketika Anda pertama kali menginstal JOSM
beberapa panel yang akan ditampilkan dengan pengaturan standar, seperti Layer,
Tags/Memberships, Pilihan, dan Pembuat. Panel Layers akan menampilkan layer apa
saja yang ditambahkan ke dalam JOSM, seperti citra satelit dan sebagainya. Ketika
Anda memilih sebuah titik, garis, atau poligon di dalam jendela peta, ini akan
ditampilkan pada panel Pilihan. Informasi mengenai objek yang akan ditampilkan
pada panel Tags/Memberships, dan nama pengguna dari pembuat objek yang akan
ditampilkan di Panel Pembuat.
Panel ini dapat dibuka atau ditutup dengan mengklik berbagai tombol pada sisi kiri
bawah JOSM. Ini merupakan jendela alat yang berisi beberapa tombol untuk editing
seperti Alat Memilih Objek dan Alat Menggambar Objek. Di bawah mereka adalah
alat-alat yang membuatnya lebih mudah untuk memperbesar, menghapus sebuah
objek, menggambar sebuah poligon, atau membuat sebuah garis yang sejajar dengan
garis lainnya.

Gambar 4.13. Tombol gntuk Mengatur Jendela Panel pada JOSM
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RINGKASAN
Jika Anda dapat mengikuti dan mempraktikkan seluruh tahapan dalam bab ini, maka
Anda telah berhasil memasang JOSM di dalam laptop atau komputer Anda. Selain itu,
Anda juga telah berhasil mempelajari dan mempraktikkan bagaimana cara melakukan
pengaturan awal di JOSM untuk memudahkan pekerjaan Anda nantinya. Nantinya
Anda akan mempelajari bagaimana cara menambahkan data di JOSM mulai dari
tingkat dasar hingga tingkat lanjut.
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Bab 5
Latihan Menggambar dengan
JOSM
Tujuan Pembelajaran
● Mempraktikkan cara menggambar dengan JOSM

●
●
●
●

Mempraktikkan cara mengubah paper maps menjadi digital di JOSM
Mempraktikkan cara menggambar tingkat lanjut dengan JOSM
Memahami tips editing pada JOSM
Mempraktikkan cara menggambar objek khusus

5.1 Latihan Menggambar Dasar Dengan JOSM
Sekarang silahkan buka file contoh OSM yang kita akan gunakan untuk mempelajari
cara dasar menggambar peta dengan JOSM. Perhatikan bahwa data ini hanya sebuah
contoh dengan tempat yang tidak nyata, jadi kita tidak akan menyimpannya ke dalam
OpenStreetMap.
3. Download file tersebut disini : bit.ly/osmsample
4. Sekarang buka file contoh peta OSM di dalam JOSM. Klik tombol “Buka”

di bagian atas sebelah kiri.
5. Temukan file sample.osm di komputer Anda kemudian buka. Di komputer Anda
akan muncul tampilan seperti berikut ini :
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Gambar 5.1. Tampilan fle latihan di JOSM

5.1.1 Operasi Dasar
Untuk menggerakkan peta ke kanan atau ke kiri, naik atau turun, klik kanan lalu
tahan dan gerakkan mouse Anda. Ada beberapa cara untuk memperbesar dan
memperkecil peta Anda. Jika Anda memiliki mouse, Anda dapat Anda dapat
menggulirkan roda yang ada pada mouse Anda untuk memperbesar atau
memperkecil peta. Jika Anda menggunakan laptop dan tidak memiliki mouse Anda
dapat memperbesar dan memperkecilnya menggunakan skala baris di sebelah kiri di
jendela peta Anda. Tahan dan geser ke kiri dan ke kanan dengan mouse Anda

Gambar 5.2. Skala baris di JOSM

Lihat contoh data. Terdapat beberapa perbedaan jenis objek di sana. Ada sungai,
hutan, beberapa bangunan, jalan dan sepasang tempat berbelanja. Untuk memilih
objek, klik pada objek tersebut.

5.1.2 Mengubah pengaturan gaya gambar di JOSM
Untuk mempermudah interpretasi dan penggambaran objek di JOSM, Anda terlebih
dahulu harus mengatur gaya gambar dari setiap objek yang ditampilkan di JOSM.
Caranya adalah:
1. Klik menu Window dan pilih “Gaya Gambar Peta / Map Paint Styles”
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2. Pada panel sebelah kanan, anda akan menemukan panel “Gaya Gambar
Peta”, klik kanan pada “JOSM Default (MapCSS). Dan pilih “Style
Settings”/
3. Hilangkan centang pada pilihan selain “Area are drawn with fill only
around their inner edges”.

Gambar 5.3. Pengaturan gaya gambar peta

5.1.3 Titik,Garis Dan Poligon
Terdapat 3 jenis objek pada OpenStreetMap. Ketiga jenis objek tersebut adalah titik,
garis dan poligon.
1. Titik adalah suatu lokasi yang digambarkan dengan simbol.
Dalam data contoh yang Anda gunakan terdapat 2 titik, yaitu toko baju dan
pasar. Toko baju digambarkan dengan simbol kaos dan pasar digambarkan
dengan simbol keranjang belanja.
2. Terdapat beberapa garis yang ada di file sample. Garis tersebut
menggambarkan sebuah jaringan jalan sederhana. Jika Anda melihat dengan
lebih teliti Anda akan melihat dalam garis akan terdapat titik-titik. Titik-titik
tersebut tidak memiliki simbol atau informasi apapun tetapi titik-titik
tersebutlah yang membentuk garis tersebut.
3. Terakhir, ada beberapa poligon/area dalam file latihan ini yang
menunjukkan tempat-tempat yang berbeda seperti hutan, sungai dan
bangunan. Suatu poligon secara umum mewakilkan suatu area seperti
lapangan ataupun bangunan. Poligon sama seperti garis - akan tetapi
perbedaannya poligon terdiri dari beberapa garis dimana titik akhir berada
pada posisi yang sama dengan titik awal garis tersebut.
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Catatan :
Sangat mudah berpikir tentang peta yang berisi tiga jenis objek dasar - titik, garis, dan poligon. Di
OpenStreetMap terdapat istilah khusus yang akan Anda pelajari sebagai kemajuan Anda, Di OSM, titik
disebut nodes, dan garis disebut ways. Poligon disebut closed way karena ini hanya sebuah garis yang berakhir
pada titik awalan yang sama.

5.1.4 Memilih Objek
Pada bagian kiri dari JOSM akan terdapat banyak sekali tombol. Untuk memilih

objek di JOSM, anda bisa menggunakan Tombol Memilih Objek

. Cobalah

untuk memilih salah satu objek area/polygon pada file latihan Anda. Semua objek
yang Anda pilih, akan berwarna merah dan pada bagian kanan di jendela panel
akan muncul panel baru yang disebut “Properties”. Pada jendela properties ini akan
banyak informasi atribut didalamnya atau yang sering disebut sebagai tags. Tags
adalah informasi suatu objek, baik berupa titik, garis ataupun poligon yang
memberitahukan identitas dari objek tersebut. Saat ini Anda akan mengetahui
informasi objek yang terpilih, apakah objek Anda itu hutan, sungai atau bangunan
atau bentuk lain.

Gambar 5.4. Informasi objek di Jendela Properties JOSM
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5.1.5 Cara Mengubah Objek
● Pilih hutan yang berada di sebelah kiri peta. Pastikan Anda mengklik garis pada
hutan tersebut bukan pada titiknya. Sekarang klik dan tahan objek tersebut
kemudian geser. Anda akan dapat untuk menggerakkan hutan ke lokasi yang
baru pada peta.
● Klik salah satu titik pada garis sekitar hutan. Klik dan tahan titik tersebut
kemudian geser titiknya. Anda dapat menggerakan titik. Dengan menggerakkan
titik ini Anda dapat mengubah bentuk dari sebuah objek.

5.1.6 Menggambar Objek

Terdapat banyak tombol disebelah kiri dari JOSM yang menyediakan lebih banyak
informasi mengenai peta. Tombol yang paling penting, terdapat di atas kolom
tersebut. Tombol-tombol ini mengubah apa yang Anda lakukan dengan mouse Anda.

Tombol

Nama Tombol

Deskripsi

ID: Pilih, pindahkan,
atur perbesaran, dan
putar objek
EN: Select, move,
scale and rotate
objects

Tombol ini berguna untuk memilih objek. Dengan
memilih objek anda bisa menggeser, mengubah
bentuk, memutar atau bahkan menghapus objek

ID: Gambar node
EN: Draw nodes

Tombol ini digunakan untuk menggambar objek.
● Untuk menggambar titik klik dua kali pada
peta dengan mouse anda
● Untuk menggambar garis klik sekali dengan
mouse anda, kemudian gerakan kembali mouse
anda ke tempat lain dan klik sekali lagi dengan
mouse anda. Untuk mengakhiri menggambar
garis, klik dua kali pada mouse anda.
● Untuk menggambar sebuah poligon/area
lakukan hal yang sama dengan cara
menggambar garis, tetapi untuk mengakhiri
membentuk poligon/area, klik dua kali di atas
titik yang pertama kali kita buat
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5.1.7 Cara Menambahkan Presets
Sekarang kita telah memahami bagaimana menggambar titik, garis dan poligon, akan
tetapi kita masih belum menentukan objek tersebut adalah apa. Kita ingin supaya
objek yang kita gambar memiiki informasi seperti apakah objek tersebut merupakan
sekolah, toko, dll dan apakah bentuk yang kita buat itu bangunan atau sesuatu yang
lain. Untuk memberikan informasi terhadap objek yang kita buat atau edit kita perlu
memasukkan presets di objek tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya :

●

Klik pada tombol Select

●

Pilih salah satu objek yang akan Anda gambar dengan tombol Draw. Pada menu

, pada kolom tombol di sebelah kiri.

di atas klik “Presets”. Gerakkan mouse Anda ke sub-menu ke lokasi yang Anda
ingin tentukan.
●

Pergilah ke menu Preset. Klik pada item yang bernama “Bangunan”, yang saat
ini telah ditambahkan di bagian bawah menu.

Gambar 5.5. Kotak Presets Bangunan di JOSM

● Ketika Anda klik pada preset, akan muncul kolom-kolom dan menanyakan Anda
tentang informasi lebih lanjut tentang objek tersebut. Anda tidak harus mengisi
semua kolom tetapi Anda harus mengisi kolom penting seperti nama dari
objek yang Anda buat.
● Ketika Anda sudah selesai memasukkan informasi, klik “Tambahkan Preset”.
Jika semuanya berjalan dengan lancar, titik, garis, atau poligon yang Anda buat
akan berubah warna atau memiliki suatu simbol. Ini tergantung dari informasi
yang Anda masukkan ke dalam objek tersebut.
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5.2 Latihan Menggambar Tingkat Lanjut
Dengan JOSM
Pada sesi sebelumnya Anda telah menginstal JOSM dan mempelajari bagaimana
operasi-operasi dasar di JOSM seperti menggambar titik, garis, dan poligon. Anda
juga telah dapat menambahkan preset ke objek yang Anda buat untuk melampirkan
informasi mengenai objek tersebut.

Pada bagian ini kita akan melihat lebih dekat pada antarmuka JOSM serta
mempelajari

bagaimana

tahapan-tahapan

yang

tepat

dalam

mengedit

peta

OpenStreetMap di JOSM dan juga bagaimana kita bisa memaksimalkan beberapa alat
yang ada di JOSM untuk membantu kita dalam melakukan editing.
5.2.1 Alat Menggambar Tingkat Lanjut Di JOSM
Disini kita akan melihat beberapa tool dasar dan teknik yang ada untuk menggambar
fitur peta di JOSM, dan pada bab berikut kita akan melihat lebih dalam untuk tool
menggambar lanjutan. Jika Anda suka untuk mengikuti dan mempraktikan
penggunaan tool JOSM, silakan Anda downloads di bit.ly/edittools kemudian buka
JOSM dan file yang telah didownload. Ini akan terlihat seperti ini:
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Gambar 5.6. Tampilan File Latihan Mengedit di JOSM

JOSM memiliki beberapa tool tambahan untuk membuatnya lebih dalam menggambar
garis dan poligon. Tool ini dapat ditemukan di menu “Alat” di bagian atas JOSM.
Jika Anda mengklik pada menu “Alat” atau “Tools” di bagian atas JOSM, Anda akan
melihat bahwa terdapat banyak fungsi yang dapat membantu Anda dalam
menggambar garis dan poligon, dan mengedit objek pada peta.

Gambar 5.7. Pilihan yang ada di Menu Alat JOSM

Dalam mengaplikasikan fungsi dalam menu ini, Anda terlebih dahulu harus memilih
sebuah titik, garis atau poligon pada jendela peta. File contoh yang telah Anda
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download berisi berbagai macam elemen yang berlabelkan nama alat yang berbedabeda di dalam menu.
● Cobalah memilih salah satu elemen di file tersebut. Kemudian pergilah ke menu
Alat dan klik pada fungsi yang diidentifikasi di sebelah fitur Anda telah pilih.
● Sebagai contoh, klik pada lingkaran yang tidak beraturan untuk memilihnya.

● Selanjutnya, pergilah ke Alat → Sejajarkan Node Membentuk Lingkaran.
● Lingkaran yang tidak beraturan akan menjadi lebih simetris.

Percobaan dengan masing-masing tool menggunakan file contoh ini. Penjelasan
mengenai beberapa tool lainnya disediakan di bawah ini.
● Split Way (Memisahkan Garis/Way) : Hal ini memungkinkan Anda untuk
membagi sebuah garis menjadi dua garis terpisah. Ini berguna jika Anda
ingin menambahkan atribut ke bagian jalan yang berbeda, seperti jembatan.
Untuk menggunakan fungsi ini, pilih sebuah titik di tengah garis yang Anda ingin
potong, kemudian pilih Split Way dari menu Tools, dan garis Anda seharusnya
akan terpotong menjadi dua.
● Combine Way (Menggabungkan Garis/Way) : Ini merupakan kebalikan dari
Split Way. Untuk menggabungkan dua garis menjadi satu garis, mereka harus
berbagi satu titik. Untuk menggunakan fungsi ini, pilih kedua garis yang ingin
Anda gabungkan. Anda dapat memilih lebih dari satu objek dengan menahan
tombol SHIFT pada keyboard Anda dan mengklik di setiap garisnya. Ketika
Anda telah memilih kedua garis tersebut, pilih Combine Way dari menu Tools.
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Gambar 5.8. Hasil Menggabungkan garis/way JOSM

Jika Anda menggabungkan jalan yang memiliki arah yang berbeda, Anda akan
mendapatkan peringatan ini:

Gambar 5.9. Konfik yang muncul ketika menggabungkan jalan

Jika jalan yang terhubung dan pergilah ke arah yang sama, kemudian pilih “Balik
dan Gabungkan” atau “Reverse and Combine”.
● Reverse Way (Membalikkan Garis/Way) : Hal ini akan mengubah arah pada
garis. Semua garis di dalam OSM memiliki sebuah arah, yang ditunjukkan di
dalam JOSM dengan panah pada garis. Arah biasanya bukan masalah,kecuali
pada kasus dimana jalan satu arah dan sungai yang mengalir dalam arah tertentu.
Pada kasus ini Anda mungkin perlu membalikkan arah sungai sehingga garis
tersebut dalam arah yang benar.

● Simplify Way (Sederhanakan Jalur) : Jika garis Anda memiliki terlalu banyak
titik di dalamnya dan Anda ingin membuatnya lebih sederhana, ini akan
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menghapus beberapa titik dari sebuah garis.

Gambar 5.10. Contoh Garis yang akan disederhanakan di JOSM

● Align Nodes in Circle (Sejajarkan Node Membentuk Lingkaran) : Jika Anda
mencoba membuat sebuah bentuk lingkaran, gambarlah lingkaran semampu
Anda dan kemudian pilih objeknya. Fungsi ini akan membantu mengatur titiktitik Anda di dalam lingkaran tersebut.
● Create Circle (Buat Lingkaran) : Sebagai alternatif, dapat menggunakan tool
ini, tool ini akan membuat lingkaran yang sempurna. Gambar sebuah garis yang
mewakili diameter dari lingkaran Anda yang terdiri dari 2 titik, dan kemudian
aplikasikan tool ini.

.
● Align Nodes in Line (Sejajarkan Node dalam Garis/Way) : Fungsi ini akan
menyelaraskan rangkaian titik menjadi garis lurus. Sebaiknya dengan garis
yang panjang untuk memilih bagian dari garis yang akan diluruskan. Hati-hati
karena hal ini memiliki kecenderungan untuk pergeseran garis walaupun sedikit.

Gambar 5.11. Konsep membuat garis yang berbelok menjadi garis lurus

● Orthogonalize Shape (Ortogonalisasi Bentuk) : Fungsi ini sangat berguna
untuk menggambar bentuk teratur

seperti bangunan. Setelah Anda

menggambar sebuah area, fungsi ini akan membentuk kembali menjadi sudutsudut persegi.
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Gambar 5.12. Konsep menyempurnakan bentuk polygon

● Unglue way (Memisahkan Titik/Garis) : Tool ini memungkinkan Anda untuk
melepaskan titik-titik yang terhubung. Ini berguna ketika dua objek berbagi titik
padahal seharusnya mereka tidak menempel. Sebagai contoh, kesalahan umum
adalah untuk sebuah jalan berbagi titik dengan sudut bangunan. Tentu saja jalan
tidak bergabung dengan bangunan, sehingga ini adalah kesalahan, dan Anda
dapat melepaskan objek satu dengan yang lain.

Gambar 5.13. Konsep memisahkan titik/garis

Memutar objek: terkadang ada pertanyaan umum mengenai bagaimana
memutar sebuah garis atau poligon setelah objek tersebut tergambar.
1. Untuk memutar sebuah objek, pertama pilih objeknya.
2. Tahan SHIFT+CTRL pada keyboard Anda.
3. Klik dan geser mouse untuk memutar.

•

Gambar 5.14. Konsep memutar objek di JOSM
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5.2.2 Tombol Pintas di Keyboard
Setelah melakukan editan di OpenStreetMap, Anda akan menyadari bahwa Anda
banyak membuang waktu untuk mengklik pada menu dan submenu. Untuk mengatasi
hal ini, JOSM memiliki tombol pintas keyboard untuk segala hal. Hal ini
dimaksudkan daripada mengklik sebuah objek dan kemudian akan melalui proses meu
yang panjang, Anda dapat memilih objek langsung dan menekan sebuah tombol pada
keyboard Anda. Disini ada beberapa tombol shortcut lain yang paling penting.

1. Aktifkan Select Tool

4. Hapus objek yang

2. Aktifkan Draw Tool

5. Zoom In

3. Aktifkan Zoom Tool

6. Zoom Out

terpilih

Beberapa tombol pintas di JOSM

5.2.3 Plugin di JOSM
Ketika Anda sudah bisa terampil dalam mengedit peta annda, Anda mungkin ingin
menggunakan fitur JOSM tambahan untuk meningkatkan keterampilan pemetaan
Anda. JOSM memungkinkan Anda untuk menginstal berbagai plugin, kemudian
menambahan fungsi ekstra ke perangkat lunak. Pada sesi ini kita akan melihat
beberapa plugin yang sangat berguna yang sudah tersedia di JOSM.
● buildings_tools: Jika Anda menggambar banyak bangunan, ini akan membuat
proses menggambar lebih cepat dan mudah. Plugin Building Tools sangat
membantu untuk digitalisasi bangunan. Ini memungkinkan Anda untuk
mendijitasi satu sisi bangunan persegi, dan dengan mudah memperpanjang
bentuk. Jika Anda mendijitasi banyak bangunan, plugin ini akan menghemat klik,
dan menghemat waktu Anda. Setelah plugin terinstal Anda akan melihat tombol
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baru di bagian sisi kiri JOSM, yang terlihat seperti ini :

Cara penggunaan :
●

Mulai JOSM dan membuat layer kosong baru.

●

Pilih building tool dan klik untuk menggambar sebuah garis pada peta.

●

Kemudian geser mouse dan klik kembali untuk menggambar sebuah persegi.

●

Ini tidak hanya membuat sebuah persegi panjang hanya tiga kali mengklik,
tetapi ini juga akan secara otomatis menerapkan tag building=yes ke
poligon.

Gambar 5.15. Proses menggambar bangunan dengan building tools

Anda juga dapat membuat bangunan yang lebih rumit dengan terlebih dahulu
menggambar beberapa bangunan overlap dan kemudian menggabungkan mereka
bersama-sama.
1. Menggambar dua bangunan yang overlap, sehingga mereka berbentuk L.
2. Pilih kedua bangunan (tahan SHIFT untuk memilih lebih dari satu objek).
3. Pergilah ke Alat -> Gabungkan area yang tumpang tindih atau tekan SHIFT+J
pada keyboard Anda.

Gambar 5.16. Proses membuat bangunan berbentuk L

● DirectUpload: Jika Anda mengumpulkan banyak trek GPS dan Anda ingin
menyimpannya di database OSM, plugin ini akan mempermudah Anda.
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● Editgpx: Jika Anda ingin mengupload trek GPS dari perangkat Garmin, Anda
mungkin perlu menggunakan plugin ini. OSM tidak akan menerima trek GPS
yang telah disimpan pada kartu memori eksternal di Garmin, tetapi plugin ini
dapat memperbaiki file sehingga mereka dapat diupload.
● Fieldpapers: Plugin ini memuat Field Papers yang telah discan di dalam
JOSM.
● imagery_offset_db: Plugin ini bekerja sama dengan pembuat peta yang
menemukan citra satelit Bing yang tidak sejajar. Masalah ini dibahas lenih detail
dalam bab selanjutnya.
● mirrored_download: Dengan plugin ini Anda dapat mendownload data OSM
dengan area yang lebih luas untuk mengedit.
● Print: Menambahkan fungsi Print, jika Anda ingin mencetak sebuah area dengan
cepat, yang tidak perlu terlihat sangat baik.
● Utilsplugin2: Menambahkan banyak tool tambahan dan menu pada JOSM.
Jika Anda belum menginstal, berikut instruksi cara menginstal plugin ini
di JOSM Plugins.

Gambar 5.17. Tampilan utilsplugin 2

Setelah Anda menginstal plugin ini dan restart JOSM, Anda akan memiliki menu
baru di bagian atas bernama “Alat Tambahan” atau “More tools”.

Gambar 5.18. Pilihan menu alat tambahan di JOSM

Buatlah layer baru dan kita akan bereksperimen dengan beberapa tool baru.
Disini kita akan menjelaskan beberapa tools baru yang sangat berguna:
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1. Add Nodes at Intersections (Tambah node/titik di persimpangan) :Tool ini
sangat berguna untuk menambahkan titik yang hilang di persimpangan garis yang
terpilih. Ini baik untuk dipraktekkan bahwa jalan seharusnya selalu memiliki titik
dimana mereka berpotongan.

Gambar 5.19. Menambahkan node di persimpangan

2. Copy

Tags

from

Previous

Selection

(Salin

tag

dari

pilihan

sebelumnya) : Fungsi ini untuk mengcopy tag dengan mudah. Jika Anda ingin
membuat banyak objek dengan tag yang sama, pertama menggambar objek.
Kemudian tambahkan tag ke satu objek. Klik pada objek yang lain dan tekan
Shift + R untuk mengcopy tag dari objek yang terpilih sebelumnya. Anda dapat
melakukan ini untuk semua objek yang ingin Anda beri tag. Ingatlah bahwa tag
akan dicopy dari objek yang terpilih sebelumnya, jika Anda mengklik pada objek
yang belum diberi tag dan kemudian objek yang belum diberi tag yang lain, Anda
tidak akan dapat mengcopy setiap tag.

Gambar 5.20. Menyalin tag dari bangunan yang dipilih

3. Add

Source

Tag

(Tambahkan

tag

“sumber”)

: Tool

ini

untuk

menyederhanakan dalam menambahkan sumber tag. Ini mengingat bahwa
sumber yang ditentukan terakhir dan menambahkannya sebagai tag sumber ke
objek Anda. Anda dapat memasukkan sumber dengan hanya mengklik satu kali.
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Utilsplugin2 juga menyediakan lebih banyak tool pada menu “Pilihan”. cobalah
bereksperimen dengan tool tersebut.

Gambar 5.21. Tampilan menu di alat pilihan

Salah satu tool selection yang sering kita gunakan adalah Membatalkan pilihan
node/titik: Tool ini membatalkan pilihan semua titik. Ini dapat berguna jika Anda
menggambar kotak untuk memilih banyak objek, tetapi Anda tidak ingin memilih titik
yang berisi semua garis dan poligon.

Gambar 5.22. Contoh membatalkan node/titik di JOSM

5.3. Tips Editing
Ada beberapa kesalahan umum pembuat peta ketika mereka memulai menggunakan
OpenStreetMap. Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan dan menawarkan
beberapa tips untuk memetakan lebih baik.
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5.3.1 Objek yang Sebaiknya Tidak Terhubung
Ketika Anda membuat poligon dan garis yang tidak seharusnya terhubung,
pastikan bahwa mereka tidak terhubung oleh satu titik. Contohnya, titik jalan raya
sebaiknya tidak menempel ke bangunan, karena tidak ada jalan yang langsung
menempel ke dinding! Jika Anda ingin memutuskan hubungan dua atau lebih objek
yang menempel di titik yang sama, pilih titik dan pergilah ke Alat → Memisahkan
titik/garis atau tekan G

Gambar 5.23. Objek yang seharusnya tidak terhubung

5.3.2 Objek yang Harus Terhubung
Jalan yang bersinggungan seharusnya selalu terhubung pada titik. Jika mereka tidak
terhubung pada satu titik, maka komputer tidak mengetahui bahwa jalan tersebut
sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Maka dari itu jika Anda melihat ada jalan
yang tidak saling terhubung satu sama lain silahkan perbaiki dengan pilih node/titik dari
jalan yang ingin dihubungkan kemudian pergilah ke Alat->Gabungkan Node atau

tekan M kemudian geser.

Gambar 5.24. Jalan harus terhubung satu sama lain

5.3.3 Objek yang Saling Overlap/Tumpang Tindih
Salah satu kesalahan umum adalah poligon saling overlap ketika objek yang
digambarkan sebenarnya tidak saling overlap. Sebuah bangunan tidak bisa overlap
dengan bangunan yang lain. Sebagai contoh, poligon yang dibangun untuk
menggambarkan taman diluar bangunan sebaiknya tidak saling overlap dengan
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bangunannya. Seharusnya digambar di sebelah bangunannya.

Gambar 5.25. Contoh bangunan yang saling overlap

Ada beberapa pengecualian pada aturan ini, seperti sekolah. Di dalam halaman
sekolah mungkin Anda ingin mengidentifikasi bangunan menggunakan poligon, tapi
mungkin Anda juga ingin membuat sebuah poligon yang meliputi seluruh halaman
sekolah. Dalam kasus seperti ini, poligon diperbolehkan untuk saling overlap,
tetapi aturannya adalah pastikan bahwa bangunan-bangunan secara menyeluruh
berada dalam poligon penggunaan lahan.

Gambar 5.26. Contoh overlap bangunan yang salah dan benar

5.3.3 Kesalahan-Kesalahan Yang Lain
Berikut adalah kesalahan-kesalahan lain yang seringkali ditemukan oleh pengguna
baru di OpenStreetMap.
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Tag diberikan pada node bukan pada bangunan

Satu masalah umum yaitu menambahkan tag
pada node yang terdapat pada bagian dari
sebuah garis atau poligon. Ini sering terjadi
ketika

seseorang

menggambar

sebuah

bangunan dan kemudian memilih/select
node yang ada disekitar gambar tersebut.
Pada

saat

memberikan

tag,

seseorang

melakukan select secara keseluruhan (select
all) yaitu node dan garis. Kemudian
Contoh bangunan yang diberikan tag dengan salah (kiri)
dan benar (kanan)

menambahkan tag, dan tag terdapat pada
node dan garis, ini merupakan cara yang
tidak tepat. Cara untuk menghindari hal ini,
dengan klik secara langsung pada garis.

Persimpangan yang bertemu di sudut jalan/persimpangan
jalan harus dipisah

Ketika jalan bersinggungan satu sama lain
di sudut jalan, Anda tidak boleh membuat
garis melengkung di persimpangan. Garis
seharusnya berbentuk sudut 90°, seperti
dikondisi sebenarnya.

Pembuatan simpangan yang salah (kiri) dan benar (kanan)
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Tidak ada tag pada node atau garis

Untuk memperbaiki ini, pilih objek dan
masukkan presets sesuai dengan informasi
objek tersebut atau bisa dihapus bila objek
itu merupakan kesalahan.

Garis berada dekat dengan garis lain tetapi tidak terhubung

Untuk memperbaikinya, Anda bisa memilih
titik dari garis yang ingin dihubungkan dan
kemudian pilih alat “Gambar node” untuk
menambahkan

titik

di

garis

yang

mendatar/garis yang berada didepannya.
Alternatif lainnya, Anda bisa menggunakan
alat “Gabungkan Node” (jika didepan garis
yang belum terhubung tersebut merupakan
sebuah titik), caranya:
Contoh garis/jalan yang tidak saling terhubung

1. pilih kedua titik yang berdekatan, yang
berada didalam kedua garis yang ingin
dihubungkan
2. pilih “Gabungkan Node” yang berada
di menu tools
Jika didepan garis yang belum terhubung
tersebut tidak terdapat sebuah titik, Anda
bisa menggunakan tool “Menggabungkan
node/titik menjadi way/garis” dengan
cara:
1. Pilih titik terakhir dari garis yang belum
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terhubung dan juga pilih garis yang
berada

didepan

garis

yang

belum

terhubung
2. Pilih

“Menggabungkan

node/titik

menjadi way/garis” Yang Berada Di
Menu Alat

Garis tidak boleh melewati bangunan

Untuk mengatasinya, Anda perlu melihat
menggunakan citra satelit objek mana yang
berada pada lokasi yang salah. Jika sudah,
Anda tinggal menggeser objek tersebut ke
tempat yang sesuai.

Contoh salah garis melewati bangunan

5.4 Menggambar Objek Khusus
Sampai saat ini Anda telah mempelajari bagaimana cara membuat sebuah objek di
OSM dengan menggunakan JOSM dan apa saja yang harus diperhatikan dalam
menggambar sebuah objek di JOSM. Ketika nanti anda mencoba mengambar sebuah
objek menggunakan citra satelit, Anda mungkin akan menemui beberapa objek
membutuhkan teknik penggambaran khusus, seperti misalnya jembatan, kompleks
perkantoran, atau jalan besar yang mempunyai pembatas jalan.

5.4.1 Menggambar Jembatan
Suatu jembatan, pada umumnya dijumpai di atas suatu jaringan sungai. Namun, dalam
menggambarannya di OSM, Anda tidak bisa sekedar menggambarkan suatu
garis/jalan di atas sungai. Jika hal tersebut Anda lakukan, secara teknis gambar Anda
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tetap dapat diupload di OSM, namun akan dianggap sebagai suatu kesalahan oleh
sistem. Lalu, bagaimana cara menggambar objek jembatan yang benar?
Berikut adalah contoh suatu area yang di dalamnya terdapat objek jembatan.

Langkah digitasinya adalah sebagai berikut :
1.

Gambar terlebih dahulu jaringan sungai

2.

Gambar jaringan jalan yang melintasi (di atas) sungai tersebut
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3.

Lihat lebih besar pada citra satelit, maka Anda akan melihat ujung kiri dan ujung
kanan jembatan

4.

Pada garis jaringan jalan, buatlah titik/node yang bertepatan dengan ujung kiri
dan ujung kanan jembatan

5.

Selanjutnya, kita akan memisahkan garis yang merupakan jembatan dan garis
yang hanya merupakan jaringan jalan. Untuk melakukan pemisahan garis (split
way). Caranya:
1. Klik kedua node yang baru saja kita buat, yang merupakan ujung kiri dan
kanan jembatan. Untuk memilih lebih dari 2 node, tekan Ctrl. Kemudian pilih
Tool → Memisahkan garis/way (Split Way)
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2. Maka, garis yang semula merupakan 1 ruas jaringan jalan saja, kini telah
terbagi menjadi 3 ruas, yaitu (i) jaringan jalan jalan di sebelah kiri jembatan,
(ii) jembatan, (iii) jaringan jalan di sebelah kanan jembatan

6.

Setelah objek jembatan tergambarkan sebagai objek sendiri, langkah selanjutnya
adalah memberi tag/keterangan bahwa objek tersebut adalah suatu jembatan.
Sekarang, klik pada objek jembatan, kemudian klik menu “Preset” → “Man
Made” → “Bridges” → “Bridge”
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Akan terbuka kotak dialog preset jembatan (bridges). Cukup isikan keterangan
“Bridge” = ‘yes’ dan “Layer” = ‘1’

7.

Selesai

5.4.2 Menggambar Kompleks Sekolah/Perkantoran/Gedung
Suatu sekolah, rumah sakit, atau perkantoran pada umumnya tidak berdiri sendiri,
melainkan terdiri dari beberapa bangunan di dalamnya. Lihat gambar di berikut.
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Beberapa orang menggambarkannya sebagai suatu kompleks bangunan yang sangat
besar, yang dibatasi oleh pagar yang mengitari (lihat gambar a). Sebagian yang lain
menggambarkan setiap bangunan di dalam kompleks tersebut secara terpisah,
kemudian setiap bangunan diberi nama/keterangan sesuai dengan nama/keterangan
sekolah tersebut (gambar b). Dengan cara demikian, maka akan terhitung bahwa pada
lokasi tersebut terdapat lebih dari 1 sekolah. Hal tersebut bukanlah cara
penggambaran yang benar.

Gambar (a)

Gambar (b)

Lalu, bagaimana cara penggambaran yang benar untuk suatu objek yang merupakan
suatu kompleks, yang terdiri dari bangunan-bangunan lain yang lebih kecil? Relation
adalah jawabannya! Berikut langkah-langkahnya.
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4. Pertama, gambarlah elemen-elemen / bagian-bagian dari sekolah tersebut,
misalnya gedung ruang kelas, gedung parkir, masjid, lapangan, dan taman..
Berikan tag sesuai jenis objek. Jangan beri nama tag sekolah/rumah sakit
dahulu.

5. Setelah semua elemen tergambar, gambarlah pagar / batas sekolah terluar, dengan
memberikan tag “amenity = school”
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6. Saatnya membuat relation sekolah! Caranya : pilih (select) semua elemen
sekolah yang telah dibuat, untuk memilih lebih dari 1 objek, tekan tombol Ctrl
pada keyboard. Setelah semua elemen sekolah terpilih, pilih juga batas terluar
sekolah.

Kemudian pilih menu “Tools” > “Create Multipolygon”. Maka, gambar
Anda sekarang akan tampak seperti ini.
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Jika sekarang polygon terluar, yang merupakan pagar/batas wilayah sekolah
Anda klik/pilih, area di dalam polygon akan tampak berwarna ungu, dan akan
muncul panel tambahan yaitu panel “member of”.

Jika sekarang Anda klik tombol “Edit” pada panel “member of”, akan muncul
kotak dialog berikut. Kotak dialog berikut menunjukkan bahwa polygon yang
baru saja kita pilih adalah polygon terluar dari kompleks sekolah. Dalam
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terminology relation, polygon terluar tersebut berperan sebagai outer;
sedangkan semua polygon lain di dalamnya (bangunan/gedung kelas, masjid,
taman, lapangan, parker) berperan sebagai inner.

Jika Anda klik pada salah satu objek / bangunan di bagian dalam, hanya
terdapat keterangan jenis objek, tanpa ada nama sekolah; dan pada panel
“member of” terdapat keterangan bahwa objek tersebut berperan sebagai inner
dalam relation SMA Negeri 1 Ngawen.

5.4.3 Menggambar Jaringan Jalan Dengan Pembatas Jalan
Suatu jaringan jalan dapat dijumpai dalam wujud yang sederhana (lebar 1-3 meter dan
tanpa pembatas) (gambar a), namun dapat pula dijumpai dalam wujud yang kompleks,
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yang sangat lebar (mencapai 10-20 meter) dan terdapat pembatas jalan (gambar b).

Gambar (a)

Gambar (b)

Untuk menggambar jaringan jalan yang sederhana, tentulah sangat mudah, yaitu
cukup menggambarkannya dengan 1 garis. Namun, untuk menggambar jaringan jalan
yang terdapat pembatas di tengah jaringan jalan tersebut, kita harus menggambar ruas
yang dipisahkan menjadi ruas jalan yang berbeda.
Berikut adalah sebagian dari ruas jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Jalan ini memiliki
lebar kurang lebih 40 meter, dan terdapat pembatas di tengah jalan, yang memisahkan
arus kendaraan dari arah utara dan kendaraan dari arah selatan.

Untuk mengambarkan Jalan Thamrin tersebut, kita harus menggambarkannya dengan
2 garis, yang nantinya akan menggambarkan ruas jalan yang dilewati oleh kendaraan
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dari arah utara dan ruas jalan yang dilewati oleh kendaraan dari arah selatan.
Pertama, gambarlah garis dari bawah ke atas (utara ke selatan), kemudian beri tag
yang ada di menu Presets → Jalan Raya → Jalan → Jalan Primer dan berikan info
yang sesuai misalnya nama jalan Jalan Thamrin. Selain itu aktifkan pilihan “Satu
Jalur” yang ada pilihan menu presets untuk jalan. Selanjutnya, gambarlah garis dari
atas ke bawah (selatan ke utara), kemudian beri tag yang sama. Sehingga, kedua jalan
memiliki informasi tag “highway=primary”, “name=Jalan Thamrin” dan “oneway =
yes”.

Perhatikan arah panah pada kedua garis berbeda. Pada garis pertama, arah panah ke
atas, artinya ruas jalan tersebut adalah ruas jalan yang dilewati oleh kendaraan dari
arah selatan. Pada garis kedua. Arah panah ke bawah, artinya ruas jalan tersebut
adalah ruas jalan yang dilewati oleh kendaraan dari arah utara.
Jika suatu jalan terdiri dari 4 ruas yang berbeda (berarti terdapat 3 pembatas jalan),
misalnya jalur lambat arah ke utara, jalur cepat arah ke utara, jalur lambat arah ke
selatan, dan jalur cepat arah ke selatan; maka kita harus menggambarkan jalan
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tersebut dengan 4 garis. Kondisi tersebut misalnya dijumpai di Jalan Sudirman.
Salah satu bagian Jalan Sudirman,
Jakarta Pusat, yang terdiri dari 4
ruas (3 pembatas jalan)

Tampilan ruas jalan di atas, pada
citra satelit

Ruas jalan tersebut, meskipun
merupakan 1 jalan yang sama, yaitu
Jalan Sudirman, namun terdiri dari
4 ruas; pada OSM, digambarkan
dengan 4 garis yang berbeda

5.4.4 MENGGAMBAR GEDgNG BERTINGKAT
Suatu gedung/bangunan bertingkat, jika difoto dengan foto udara ataupun citra satelit,
pada umumnya akan tampak miring. Berikut adalah gambar salah satu gedung
bertingkat (Gambar a) pada citra satelit. Gedung tersebut tampak miring (Gambar b),
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karena faktor sudut pengambilan foto / perekaman citra satelit.

Gambar (a)

Gambar (b)

Beberapa orang menggambar objek tersebut secara tidak tepat. Gambar (c) dan (d)
menunjukkan beberapa contoh penggambaran yang tidak tepat. Pada Gambar (c),
bangunan digambarkan sesuai bentuk atap, namun salah dalam posisinya. Seharusnya
digambarkan sesuai bentuk dan posisi/lokasi dasar bangunan. Sedangkan Gambar (d),
bangunan digambarkan mulai dari dasar bangunan hingga atap bangunan. Dengan
penggambaran seperti itu, bangunan berarti memiliki bentuk tak beraturan, padahal
seharusnya (bangunan asli) nya memiliki bentuk dasar bangunan persegi.

Gambar (c)

Gambar (d)

Lalu bagaimana cara menggambar gedung/bangunan bertingkat yang benar?
○ Gambar terlebih dahulu atap bangunan (dengan asumsi dasar bangunan memiliki
bentuk yang sama dengan atap bangunan)
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○ Beri tag sesuai dengan jenis dan keterangan objek

○ Geser atap bangunan ke lokasi dasar bangunan

○ Selesai !
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RINGKASAN
Jika semua berjalan dengan baik, Anda telah mempelajari bagaiman melakukan
pengaturan pada JOSM pada komputer Anda dan juga mengenai bagaimana
menggunakan tools atau alat-alat menggambar pada JOSM. Pada bab selanjutnya,
Anda akan melihat lebih dekat bagaimana proses mengedit peta OSM di JOSM.
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Bab 6
Menambahkan Data
OpenStreetMap dengan
menggunakan JOSM
Tujuan Pembelajaran
● Memahami tahapan dalam menambahkan data OSM
● Mempraktikkan bagaimana cara mendownload data OSM
● Mempraktikkan bagaimana cara memunculkan citra satelit di JOSM
● Mempraktikkan bagaimana menambahkan dan mengubah data OSM
menggunakan JOSM
● Mempraktikkan bagaimana cara mengupload perubahan ke OSM
● Memahami bagaimana cara menyimpan file di OSM
● Mengetahui cara melihat perubahan data OSM di situs OSM

6.1 Bagaimana Tahapan Menambahkan Data
Openstreetmap di JOSM?
Menambahkan data OpenStreetMap dengan JOSM mirip dengan cara menambahkan
data menggunakan iD Editor, namun karena JOSM adalah aplikasi desktop, maka
akan ada sedikit perbedaan. Berikut adalah proses mengedit dan menambahkan ke
OpenStreetMap dengan JOSM yang tahapannya sebagai berikut :

● Unduh data peta yang ingin anda tambahkan langsung dari OSM
● Masukkan citra satelit, GPS ataupun Field Papers
● Edit menggunakan citra satelit, GPS ataupun Field Papers
● Unggah perubahan ke OpenStreetMap
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Gambar 6.1. Tahapan menambahkan data di OSM

6.1.1 Mendownload Data OSM
Langkah pertama dalam menambahkan atau

melakukan perubahan data adalah

mendownload data yang telah ada untuk area yang akan kita tambahkan atau ubah.
Perhatikan bahwa Anda perlu melakukan ini setiap waktu sesuai dengan keinginan
Anda untuk melakukan perubahan pada peta, karena peta ini sering kali diperbarui
oleh pengguna lain.
● Klik pada “File” di pojok kiri atas JOSM dan klik “Download dari OSM”.
Kemudian jendela download akan terbuka. Anda juga dapat mengakses jendela
ini dengan mengklik pada tombol download, seperti ini:

● Ketika jendela download terbuka, Anda akan melihat peta dengan kotak
berwarna merah muda yang tergambar di dalamnya.
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Gambar 6.2. Tampilan jendela download pada saat akan mendownload citra

● Kotak berwarna merah muda merupakan area peta yang akan kita download.
Gunakanlah mouse Anda untuk menggeser dan memperbesar ke area yang ingin
Anda edit, seperti tempat tinggal Anda atau lingkungan sekitarnya. Klik kanan
tahan berguna untuk menggeser peta, dan scroll wheel (roda gulir) Anda
berguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan peta.
● Gambarlah kotak disekitar area yang Anda ingin download. Untuk menggambar
kotak baru, klik dan tahan pada peta lalu geser mouse Anda untuk membuat
sebuah kotak. Lepaskan tombol mouse untuk mengakhiri menggambar kotak.
● Apabila kotak yang Anda buat sudah benar dengan ukuran dan lokasi kotak, klik
“Download” di bagian bawah jendela. JOSM akan mendownload data untuk area
ini dari OpenStreetMap dan membukanya di jendela peta Anda untuk mengedit.
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Gambar 6.3. Tampilan pada saat data telah berhasil didownload dari server OSM

6.1.2 Menambahkan Citra Satelit
Jika Anda masih mengingat cara mengedit menggunakan iD editor, Anda perhatikan
bahwa di bawah data peta terdapat citra satelit yang dapat membantu kita untuk
mengidentifikasi objek di permukaan. Citra satelit ini berasal dari Microsoft Bing,
yang menyedikan citra satelit ini untuk para pengguna OpenStreetMap secara gratis
sebagai referensi dalam berkontribusi untuk pemetaan. Untuk menambahkan citra
satelit Bing di JOSM, klik “Citra Satelit/Imagery” di bagian menu atas JOSM dan
pilihlah “Bing aerial imagery”.
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Gambar 6.4. Citra satelit Bing telah berhasil ditambahkan ke dalam JOSM

6.1.3 Edit Dengan JOSM
Kita telah melakukan beberapa tahap dari proses pemetaan di JOSM yaitu
mendownload data OSM kemudian kita juga telah mempersiapkan JOSM dengan
citra satelit sebagai referensinya. Langkah selanjutnya adalah mengedit peta dan
menambahkan objek baru.
Anda mungkin akan mendapat banyak atau sangat sedikit data peta di JOSM,
tergantung dari luas area yang Anda gunakan. Tetapi perhatikan bahwa data itu adalah
jenis data yang sama seperti data contoh yang telah kita pelajari sebelumnya seperti titik, garis, dan poligon yang mewakili lokasi kehidupan nyata. Apabila kita ingin
menambahkan objek tertentu ataupun mengubah data yang telah ada, maka langkah
yang diperlukan adalah sebagai berikut :
1. Tambahkan data dengan menggunakan cara seperti yang Anda telah pelajari
untuk menambah titik ke peta wilayah yang Anda ketahui. Jika Anda melihat
suatu kesalahan pada objek di wilayah tersebut, cobalah untuk memperbaikinya.
2. Anda tidak perlu terburu-buru pada saat mempelajari suatu wilayah. Jika Anda
tidak yakin mengenai suatu objek Anda sebaiknya tidak perlu memetakannya.
3. Jika Anda ingin memindahkan sebuah titik, garis, atau poligon, gunakan
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tombol Alat Memilih Objek. Klik pada sebuah objek dan menggesernya ke
tempat yang seharusnya. Hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki lokasi
objek yang berada di tempat yang salah.
4. Gunakan Alat Menggambar untuk menggambar titik, garis, dan poligon baru.
Deskripsikan objek tersebut dengan memilihnya dari menu Presets, karena Anda
telah melakukannya di bab sebelumnya.
Catatan :
Jangan mengedit peta di luar area yang telah Anda download. Anda dapat melihat area persegi yang telah Anda
download memiliki warna peta yang terang, sementara area Anda yang belum terdownload memiliki warna peta yang
lebih gelap dan memiliki garis diagonal di atasnya.

Layer JOSM
Anda mungkin telah memperhatikan bahwa setiap Anda menambahkan data baru ke
JOSM, maka data tersebut akan ditambahkan ke panel layers pada sisi kanan JOSM.
Tergantung pada apa yang telah Anda buka, panel layer Anda mungkin terlihat
seperti ini:

Gambar 6.5. Tampilan layer JOSM

Setiap item dalam daftar ini merupakan sumber data yang berbeda yang Anda telah
buka pada jendela peta Anda. Pada contoh ini, “Data Layer 1” adalah data
OpenStreetMap yang kita edit. “Bing aerial imagery” adalah layer citra satelit yang
kita telah kita masukkan sebelumnya.

Layer-layer yang digunakan sebagai latar belakang untuk membantu mendijitasi,
seperti citra satelit, trek gps, dan field papers sering kali disebut “base layers atau
layer latar belakang” sedangkan layer dari data OSM yang kita download adalah
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layer utama yang kita gunakan untuk melakukan editing data di dalamnya.
1. Untuk memindahkan sebuah layer, klik pada layer tersebut di panel Layer dan
klik ke arah atas atau bawah untuk memindahkannya.

2. Untuk menghilangkan sebuah layer sementara, pilih layer dengan mouse Anda
dan klik tombol Show/Hide:

Anda seharusnya melihat layer yang Anda telah pilih menghilang pada jendela
peta. Klik Show/Hide kembali, dan ini akan muncul kembali.
3. Anda dapat menghapus sebuah layer dengan memilihnya dan menggunakan
tombol delete:

4. Terakhir, ini penting untuk mengetahui bahwa Anda hanya dapat mengedit
layer yang dianggap aktif oleh JOSM. Jika Anda tidak dapat mengedit peta di
dalam jendela peta Anda, ini mungkin karena Anda tidak memiliki layer yang
aktif. Kebanyakan layer, seperti titik GPS, Field Papers, dan citra satelit, tidak
dapat diedit. Satu-satunya layer yang dapat diedit adalah data dari
OpenStreetMap, yang biasanya bernama “Data Layer 1”. Untuk membuat layer
aktif, pilihlah pada panel Layer, dan klik pada tombol Activate:

Tag
Sebuah tag adalah seperti sebuah label yang Anda dapat letakkan ke suatu objek.
Misalnya, jika kita memilih sebuah bangunan di wilayah tersebut kemudian ternyata
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bangunan tersebut merupakan sebuah masjid dengan; nama bangunan adalah “Masjid
Al-Itisom”; amenity adalah “place of worship” dan itu merupakan tempat ibadah
umat muslim. Anda dapat menambahkan sebanyak tag yang Anda inginkan ke sebuah
objek. Tag disimpan sebagai sepasang teks, bernama key dan values. Di
OpenStreetMap, Anda dapat melihat semua teks yang dilampirkan ke objeknya pada
panel Tags/Memberships di sebelah kanan.

Gambar 6.6. Salah satu contoh tag dari Objek di OSM

Mengedit Tag
Anda dapat menambah, mengedit, dan menghapus tag dari panel Properties. Namun,
tag secara manual dalam bahasa Inggris dan kadang-kadang dapat membingungkan,
sehingga sering lebih mudah menggunakan menu Preset. Ketika Anda menambah
atau mengubah tag, atribut objek berubah.
1. Untuk mengedit tag objek, pertama pilih objeknya.
2. Kemudian edit tag dengan salah satu dari dua cara: (1) Menggunakan menu
Preset, atau (2) mengedit tag secara langsung di jendela Tags/Memberships di
sebelah kanan.

6.1.4 Menyimpan Perubahan

Langkah ketiga dan terakhir untuk menyelesaikan hasil editan kita adalah untuk
mengupload perubahan yang telah kita buat di database OpenStreetMap. Untuk
menyimpan perubahan, kita harus terkoneksi dengan internet.
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1. Klik “File” di menu atas, dan kemudian klik “Upload Data”. Hal ini akan
membuka jendela upload. Anda dapat mengakses jendela ini dengan lebih cepat
dengan mengklik pada tombol upload,
2. Jendela yang muncul menunjukan daftar

seperti di bawah ini:
objek yang Anda telah

tambahkan dan objek yang Anda edit. Pada kotak di bagian bawah Anda diminta
untuk memberikan komentar mengenai perubahan yang telah Anda buat dan juga
Anda diminta mencantumkan sumber data dari objek yang Anda edit apakah itu
dari survei lapangan, citra satelit ataupun pengetahuan Anda.

Gambar 6.7. Jendela konfrmasi sebelum menggunggah data OSM

3. Klik “Upload Perubahan”
4. Anda perlu menunggu beberapa detik untuk melihat perubahan Anda yang telah
diupload, dan selesai! Anda telah mengedit peta di dalam OpenStreetMap.
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6.1.5 Menyimpan File OSM
Ketika Anda mengedit di JOSM, Anda sebaiknya mendownload, mengedit, dan
mengupload perubahan dalam waktu yang cukup singkat. Jangan takut untuk
mengupload hasil edit Anda sesering mungkin. Hal ini untuk memastikan bahwa
perubahan Anda akan disimpan ke dalam database OSM dan Anda tidak akan
kehilangan hasil kerja Anda. Mungkin nanti akan ada kasus dimana Anda belum
selesai mengerjakan pekerjaan Anda dan ingin menyimpan file OSM Anda di
komputer. Hal ini mungkin untuk dilakukan. Caranya adalah sebagai berikut :
1. Untuk menyimpan file OSM, pastikan bahwa itu adalah layer aktif di panel
Layers. Klik “File” pada menu bagian atas, dan klik “Simpan”. Pilih lokasi
untuk menyimpan file dan berilah nama. Anda juga dapat menyimpan dengan
mengklik tombol ini:

2. Anda sekarang dapat menutup JOSM dan data Anda akan tersimpan. Ketika
Anda ingin membuka file itu kembali, buka JOSM kembali, kemudian pergilah
ke menu “File”, dan klik “Buka…”

6.1.6 Melihat Perubahan Anda Di Peta
1. Buka browser internet Anda dan pergilah ke http://openstreetmap.org/
2. Pindahkan peta ke area yang Anda telah edit.
3. Anda seharusnya dapat melihat perubahan Anda yang akan muncul di peta! Jika
tidak, coba menekan CTRL+R untuk merefresh halaman situs. Biasanya peta
tidak memperbarui dengan sempurna dan perlu dimuat ulang.
4. Bagaimana jika Anda tidak melihat perubahan Anda? Jangan khawatir - mungkin
diperlukan beberapa menit untuk perubahan yang akan ditampilkan pada peta.
Kemudian, periksa penambahan Anda di JOSM untuk memastikan bahwa yang
Anda tambahkan benar. Aturan umum yang baik adalah jika titik Anda memiliki
ikon di JOSM, kemudian hal ini seharusnya terlihat di peta utama pada situs
OpenStreetMap.
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RINGKASAN
Anda telah berhasil mempelajari dan mempraktikan bagaimana cara menambahkan data
OpenStreetMap menggunakan JOSM. Kini Anda telah dapat menambahkan data perubahan
pada peta Anda ke dalam OpenStreetMap menggunakan JOSM sebanyak yang Anda
perlukan. Lakukanlah pemetaan sesering mungkin supaya Anda semakin mahir daalam
melakukan proses pemetaan. Anda dapat memulainya dengan memetakan area di sekitar
tempat tinggal Anda atau area yang Anda telah ketahui. Pada bab selanjutnya, Anda akan
mempelajari pentingnya penjaminan kualitas terhadap data yang Anda tambahkan di
OpenStreetMap.
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Bab 7
Menjamin Kualitas Data di
OpenStreetMap
Tujuan pembelajaran:
•
•
•
•

Memahami definisi menjamin kualitas data di OpenStreetMap
Memahami pentingnya menjamin kualitas data OpenStreetMap
Memahami beberapa contoh alat menjamin kualitas data OpenStreetMap
Mempraktikkan alat penjaminan kualitas di JOSM

7.1 Apa itu menjamin kualitas?

Menjamin kualitas adalah sebuah kegiatan dimana para pegiat pemetaan, dalam kasus
ini adalah pengguna OpenStreetMap, melakukan kegiatan pengecekan untuk
memastikan bahwa data-data yang ada didalam OpenStreetMap memiliki kualitas
data yang layak digunakan dan bebas dari vandalisme data. Kegiatan menjamin
kualitas bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:
1. Penjaminan kualitas geometri
Kategori penjaminan kualitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa data-data
yang ada di OpenStreetMap bentuknya menyerupai dengan data yang ada
dilapangan, sebagai contoh: bangunan sekolah pada citra satelit harusnya
mempunyai bentuk geometri yang sama dengan bentuk bangunan sebenarnya.
2. Penjaminan kualitas attribut
Kategori penjaminan kualitas ini bertujuan untuk memastikan data-data yang ada
di OpenStreetMap memiliki informasi/atribut yang sama dengan yang ada di
lapangan, sebagai contoh: informasi struktur bangunan pada data OSM harusnya
mempunyai informasi yang sama seperti dengan bangunan sebenarnya.
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3. Penjaminan kualitas posisi
Kategori penjaminan kualitas ini bertujuan untuk memastikan data-data yang ada
di OpenStreetMap memiliki posisi yang sama dengan yang ada di lapangan,
sebagai contoh: posisi bangunan di OpenStreetMap harusnya mempunyai posisi
yang sama seperti dengan posisi sebenarnya di lapangan.

Menurut buku "Assuring the quality of volunteered geographic information" yang
ditulis oleh Goodchild dan Li, penjaminan kualitas data dalam kegiatan pemetaan
partisipatif secara garis besar dapat dilakukan dengan 3 mekanisme, yaitu :
1. Partisipatif
Ditambahkan oleh Surowiecki dalam bukunya yang berjudul “The Wisdom of
Crowds”. Mekanisme penjaminan kualitas data secara partisipatif memiliki
beberapa ciri dan kelebihan seperti:
1.

Beberapa pengguna dapat menghasilkan suatu kesepakatan

bersama atas suatu kesalahan data yang ditemukan.
2.

Beberapa pengamatan dan pengalaman dari suatu individu

dapat memperkuat validitas pengamatan dan pengalaman individu yang
lain sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan pemahaman terhadap
suatu objek tertentu.
3.

Secara

bersama-sama

dapat

melakukan

validasi

dan

pengecekan kualitas data dan kesalahan di wilayah tertentu sehingga dapat
menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam melakukan kegiatan
penjaminan kualitas data.

2. Sosial
Penjaminan kualitas secara sosial lebih mengedepankan kualitas individu untuk
melakukannya. Semakin sering seseorang melakukan validasi dan menghilangkan
kesalahan-kesalahan yang ada pada data maka dia akan semakin dipercaya untuk

101

bisa melakukan penjaminan kualitas data. Dengan demikian, seseorang yang
memiliki reputasi yang baik akan dipercaya untuk memimpin yang lain untuk
melakukan kegiatan penjaminan kualitas di dalam suatu kegiatan atau proyek.
Salah satu contoh kegiatan penjaminan kualitas sosial ini seperti yang telah
dilakukan oleh OpenStreetMap Foundation dimana meeka membuat beberapa
kelompok diskusi (working group) yang tiap kelompok memilik tema diskusi
yang berbeda-beda. Untuk kualitas data OpenStreetMap dibahas dalam kelompok
diskusi data (Data Working Group) dimana dalam kelompok tersebut dibahas
berbagai hal terkait data-data yang ada di OpenStreetMap seperti lisensi data,
vandalisme data, perselisihan tentang data serta membantu dalam menentukan
kebijakan pemakaian terhadap data-data OpenStreetMap.

3. Geografi (Ilmiah)
Mekanisme penjaminan kualitas data yang terakhir adalah secara geografi.
Mekanisme ini menggunakan pendekatan teori geografi. Tidak semua pengguna
dapat dan boleh untuk melakukan penjaminan kualitas menggunakan mekanisme
geografi. Hanya mereka yang sudah benar-benar memahami teori geografi yang
terkait dengan analisa data spasial seperti Spatial neighbors and auto-correlation
(Moran Statistics), Inferential Statistics and Analysis of Variance (ANOVA), dan
lain-lain. Oleh karena itu mekanisme ini masih jarang digunakan dalam kegiatan
pemetaan partisipatif khususnya di OpenStreetMap

7.2

Pentingnya

Menjamin

Kualitas

Data

OpenStreetMap
OpenStreetMap (OSM) merupakan salah satu peta dunia yang bersifat bebas dan
terbuka. OSM memiliki begitu banyak data dan informasi mengenai berbagai macam
objek yang ada di permukaan bumi. Semua itu dikumpulkan dan dimasukkan oleh
pengguna OSM yang tersebar di seluruh dunia.
Sejak diluncurkan tahun 2004 oleh Steve Coast, OSM telah menjadi alternatif bahkan
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pilihan utama bagi masyarakat untuk melengkapi data spasial di wilayah yang mereka
inginkan. Kemudahan, kelengkapan serta fleksibilitas dari OSM memungkinkan datadata yang ada di OSM seringkali digunakan kembali untuk berbagai macam keperluan
seperti bisnis, teknologi, sosial bahkan kemanusiaan dan kebencanaan.
Hal tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah data yang ada di OSM dan pastinya
akan mempengaruhi kualitas data itu sendiri. Dengan sifatnya yang gratis dan terbuka,
menjaga kualitas data OSM merupakan hal yang sangat penting agar nantinya
pemanfaatan data OSM untuk berbagai kebutuhan khususnya yang menyangkut
kepentingan masyarakat seperti kemanusiaan dan kebencanaan dapat dilakukan secara
baik dan berkualitas.
Penjaminan kualitas data juga penting untuk menghindari adanya pengguna-pengguna
yang dengan sengaja mengubah data-data yang ada di OpenStreetMap atau
menambahkan bentuk objek yang tidak seharusnya ada di OpenStreetMap.

Gambar 7.1. Contoh bentuk jaringan jalan yang diubah di OpenStreetMap

7.3 Beberapa contoh alat menjamin kualitas
data di OpenStreetMap
Saat ini Anda telah mengetahui apa itu penjaminan kualitas data dan seberapa penting
menjamin kualitas data di OpenStreetMap. Pada bagian ini Anda akan diperkenalkan
beberapa alat yang telah dibuat oleh sesama pengguna OpenStreetMap yang berguna
untuk memantau data dan menjamin kualitas data di OpenStreetMap. Beberapa alat
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yang bisa digunakan untuk menjamin kualitas data di OpenStreetMap seperti:
1. Catatan (Notes) di OpenStreetMap
Catatan

(notes)

merupakan

salah

satu

fasilitas

yang

diberikan

oleh

OpenStreetMap kepada para pengguna agar bisa saling memberikan catatan
terhadap objek-objek tertentu yang ada di OpenStreetMap. Catatan pada objek
diberikan untuk memberitahukan kepada para pengguna lain jika objek tersebut
masih memiliki kekurangan misalnya pada objek rumah sakit pengguna
memberikan catatan bahwa rumah sakit tersebut sedang dibongkar ataupun dalam
tahap pembangunan atau misalnya rumah sakit tersebut memiliki nama yang
salah dengan nama aslinya. Yang menarik dalam fitur catatan ini, pengguna tidak
harus memiliki akun OpenStreetMap jadi apabila Anda tidak mempunyai
OpenStreetMap dan ingin berkontribusi memberikan masukan kedalam
OpenStreetMap, Anda bisa menggunakan fitur catatan ini. Namun apabila anda
ingin memperbaiki/mengedit objek anda harus masuk/mendaftar akun
OpenStreetMap terlebih dahulu.

Gambar 7.2. Bentuk tampilan situs OSM yang ditambahkan Catatan (Notes)

2. Who Did It
Ini merupakan sebuah situs yang membantu kita untuk bisa lebih spesifik
memantau data-data OpenStreetMap di suatu wilayah. Situs ini merupakan
dikembangkan oleh Simon Legner. Tujuan utama dari situs ini adalah untuk
mengetahui

aktifitas

memasukkan,

meng-edit

dan

menghapus

data

OpenStreetMap di suatu area dengan memasukkan beberapa kata kunci seperti
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nama pengguna, waktu aktifitas, bentuk objek dan area yang diinginkan.
Untuk

membukanya

silahkan

ke

http://simon04.dev.openstreetmap.org/whodidit/ .

Gambar 7.3. Tampilan Situs Who Did It

3. OSM Inspector
Alat ini dikembangkan oleh Geofabrik dan sering digunakan untuk melihat kesalahan
data OpenStreetMap. Untuk mengunjungi tautan ini silahkan klik di
http://tools.geofabrik.de/osmi/. Berikut adalah tampilan dari OSM Inspector:

Gambar 7.4. Tampilan situs OSM Inspector
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7.4 Alat Penjaminan Kualitas di JOSM
JOSM merupakan salah satu editor yang paling sering digunakan untuk mengedit
data OpenStreetMap. Salah satu alasan mengapa JOSM paling banyak digunakan
adalah dapat digunakan secara offline serta banyaknya alat serta kedinamisan dalam
mengedit data termasuk untuk melakukan validasi data. Ketika kita melakukan
validasi data Anda mungkin akan menemukan beberapa jenis kesalahan (error) dan
peringatan (warning).
1. Kesalahan (Error)
Kesalahan jenis ini merupakan kesalahan yang penting untuk diperbaiki dan oleh
karena itu Anda seharusnya tidak mengabaikan. Anda tidak dapat mengupload data
Anda apabila kesalahan ini belum diperbaiki. Untuk kesalahan jenis ini, Anda bisa
memperbaiki secara otomatis dengan mengklik tombol Fix. Salah satu contoh dari
error ini adalah:
1. Duplikasi titik/Duplicate nodes: kesalahan ini terjadi apabila terdapat lebih
dari satu titik yang berada pada posisi yang sama.
2. Duplikasi garis/Duplicate way nodes: kesalahan ini terjadi apabila terdapat
lebih dari satu garis yang berada pada posisi yang sama.
3. Garis pantai tidak tertutup/Unconnected coastline: kesalahan ini terjadi apabila
garis pantai yang dibentuk tidak menjadi satu garis pantai yang tertutup.

2. Peringatan (Warning)
Peringatan (warning) merupakan jenis kesalahan yang penting untuk diperbaiki
namun pada beberapa kasus hal tersebut bisa ditoleransi. Untuk memperbaiki
kesalahan jenis ini, Anda harus memperbaiki secara manual, karena pada kesalahan
jenis ini tidak dapat diperbaiki secara otomatis oleh JOSM. Beberapa contohnya
adalah:
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1. Nomor rumah tanpa nama jalan/House number without street: peringatan
ini terjadi apabila terdapat tag addr:housenumber tetapi tidak mempunyai tag
addr:street
2. Garis yang bersinggungan / Crossing ways: peringatan ini terjadi apabila
terdapat objek garis/polygon yang saling bersinggungan dengan garis yang
berada didekatnya. Misalnya: polygon rumah yang bersinggungan dengan
polygon rumah disebelahnya, atau bersinggungan dengan jalan.
3. Jalan yang tumpang tindih / Overlaping Highways: peringatan ini terjadi
apabila terdapat dua objek jalan yang berbeda jenis dan mengambil lebih dari
dua titik yang sama.
4. Garis dengan nama yang sama / Similar named ways: peringatan ini terjadi
apabila terdapat sebuah garis, umumnya jaringan jalan, yang memiliki nama
yang sama.
5. Objek yang belum diberi identitas / Tntagged ways: peringatan ini terjadi
apabila terdapat sebuah objek (titik, garis atau poligon) yang belum diberikan
informasi attribute/presets
6. Titik dari sebuah jalan yang berdekatan dengan jalan yang lain / way end
node near other highway: peringatan ini terjadi apabila terdapat sebuah titik
dari objek jalan yang posisinya berdekatan dengan objek jalan lainnya.
7. Bangunan yang bersinggungan / Crossing building: peringatan ini hampir
sama dengan peringatan garis yang bersinggungan.

3. Menggunakan Alat Validasi di JOSM
Untuk menggunakan alat validasi di JOSM, anda bisa dengan mengklik logo
berbentuk checklist (validasi) yang berada di toolbar sebelah kiri. Sebuah panel
validasi akan muncul di sebelah kanan layar JOSM Anda.
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Gambar 7.5. Panel validasi di JOSM

Pastikan bahwa tidak ada objek yang dipilih. Jika ada objek yang terpilih maka
hanya objek tersebut yang akan divalidasi sedangkan yang kita inginkan adalah
melakukan validasi seluruh area yang telah kita download. Arahkan mouse pada
jendela validasi dan klik Validasi. JOSM akan menganalisis semua data yang telah
Anda tambahkan atau ubah sesuai dengan pengaturan tes validasi yang berada pada
pengaturan JOSM. Pada pengaturan bawaan dari JOSM, semua tes validasi dilakukan
oleh JOSM. Apabila Anda hanya beberapa tes validasi yang diperiksa oleh JOSM,
silahkan pergi ke Edit – Preferensi dan pergi ke tab validasi dan matikan beberapa
tes validasi yang menurut anda tidak dibutuhkan.

Gambar 7.6. Daftar tes validasi di pengaturan JOSM

Setelah beberapa saat data Anda selesai di analisis. Pada jendela Hasil Validasi Anda
akan melihat daftar peringatan dan kesalahan, jika ada. Selain itu pada panel layer
anda akan muncul sebuah layer baru yang bernama Kesalahan Validasi.
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Gambar 7.7. Hasil validasi yang dilakukan JOSM

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk jenis kesalahan (error) Anda bisa
meminta JOSM untuk memperbaiki kesalahan tersebut secara otomatis, namun untuk
memperbaiki peringatan (warnings) anda harus memperbaiki satu persatu. Untuk
memperbaikinya, Anda bisa dengan cara klik kanan kemudian pilih Perbesar hingga
masalah / Zoom to problem

Gambar 7.8. Cara melihat salah satu peringatan

Peringatan yang muncul dari pemeriksaan di JOSM tidak harus semua diperbaiki,
apabila Anda merasa bahwa Anda tidak mampu atau tidak mengetahui cara
memperbaikinya, Anda bisa mengabaikan sementara peringatan tersebut.

7.5 Acuan Tag / Informasi di Indonesia
Dalam memberikan informasi terhadap objek yang dipetakan kita perlu memastikan
bahwa informasi tersebut sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dari
OpenStreetMap. Untuk itu kita perlu memastikan acuan yang benar dari objek
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tersebut. OpenStreetMap sudah menyediakan halaman wikipedia khusus yang dapat
dijadikan acuan secara umum. Halaman tersebut adalah wiki map features. Anda
dapat mengunjunginya di http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features.
Berikut adalah tampilan utama dari halaman tersebut

Gambar 7.9 Halaman depan dari Wiki Map Features

Gambar 7.10. Salah satu daftar amenity di Wiki Map Features

Di map feature ini kita akan melihat berbagai jenis objek yang dapat dipetakan di
OpenStreetMap beserta dengan keterangan dan gambarnya. Perlu diingat bahwa
objek-objek yang ditampilkan di map feature ini berlaku global artinya objek-objek
yang terdapat di luar negeri juga akan ditampilkan seperti jalur kereta salju, penitipan
bayi, keran air minum, dan sebagainya. Selain itu penamaan objek-objek tersebut
mungkin kurang dikenal bagi orang Indonesia. Akibatnya, banyak dari objek-objek
tersebut kurang dipahami dan diketahui oleh kebanyakan pengguna di Indonesia
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karena sangat jarang ditemui oleh mereka. Oleh karena itu, jika anda hanya ingin
mencari objek-objek khusus yang ada di Indonesia dengan nama yang sudah
disesuaikan dan sudah dipahami bersama, silahkan kunjungi halaman wikipedia yang
telah HOT Indonesia buat di sini:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Id:Referensi_Atribut_Objek_OSM_Indonesia

Gambar 7.11 Halaman depan dari daftar referensi atribut objek OSM di Indonesia

Ringkasan
Pada bab ini anda telah berhasil mengerti tentang bagaimana cara menjaga kualitas
data yang ada di OpenStreetMap dan apa saja alat alat yang dapat digunakan untuk
menjamin kualitas data OpenStreetMap. Dengan adanya alat-alat tersebut, tentunya
kualitas data OpenStreetMap dapat terus terjamin dan meminimalisir terjadinya
vandalisme/perusakan pada data OpenStreetMap.
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Bab 8
Penggunaan GPS
Tujuan Pembelajaran
•
•
•
•
•
•
•
•

Memahami pengertian dan berbagai jenis GPS
Dapat menyalakan GPS
Melakukan pengaturan GPS saat pertama kali digunakan
Memahami berbagai faktor yang mempengaruhi ketelitian GPS
Memahami pengertian Track/Trek dan Waypoints
Mengumpulkan data menggunakan GPS
Menyalin data GPS (trek dan waypoint) ke komputer
Membuka waypoint dan trek di JOSM

Belajar mengedit adalah salah satu bagian terpenting dalam pemetaan - bagaimana
cara menambahkan informasi yang ada di lapangan ke dalam peta. Kita akan
mempelajari beberapa metode untuk melakukan survey lapangan pada panduan ini.
Pada bagian ini kita akan melihat apa itu GPS dan bagaimana GPS bekerja. Anda
akan mempelajari bagaimana mengoperasikan sebuah GPS dan bagaimana
menggunakannya untuk membuat peta.
Disini kita akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan Garmin GPSmap 62s / 64s
sebuah GPS yang pada umumnya digunakan untuk pemetaan. Terdapat banyak model
GPS lain yang dapat melakukan hal yang sama, jadi Anda bekerja dengan GPS yang
berbeda, jangan khawatir - pada prinsipnya tetap sama.

8.1 Pengertian dan Bagian-Bagian GPS
Sebuah GPS bekerja seperti ponsel, namun jika ponsel menerima sinyal radio dari
perusahaan telepon, GPS menerima sinyal dari satelit yang mengelilingi bumi.
Dengan menerima sinyal tersebut dari satelit, sebuah GPS dapat memperhitungkan
dengan tepat posisi Anda di permukaan bumi. GPS merekam lokasi ini dalam bentuk
koordinat, dimana terdapat dua buah nomor yang panjang. Satu nomor menunjukan
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sejauh mana posisi Anda dari Timur atau Barat – biasa disebut posisi bujur. Nomor
yang kedua menunjukan sejauh mana posisi Anda dari Utara atau Selatan – biasa
disebut garis lintang. Setiap tempat di bumi memliki koordinat geografis yang unik.

Gambar 8.1. Ilustrasi garis lintang dan garis bujur

GPS yang akan dibahas kali ini adalah GPS Garmin GPSmap 62s dan 64s yang cara
penggunaannya sama namun memiliki spesifikasi yang sedikit berbeda. Berikut
adalah bagian-bagian GPS Garmin GPSmap 62s:

Gambar 8.2. Bagian-bagian GPS Garmin 62s
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Gambar 8.3. Penjelasan mengenai tombol-tombol yang ada di GPS Garmin 62s

8.2 Menyalakan GPS
Sebelum Anda menyalakan GPS Anda, pergilah ke ruang terbuka. Hal ini dikarenakan

GPS menentukan lokasi Anda dengan menerima sinyal dari satelit. GPS tidak akan
bekerja di dalam ruangan.
Langkah dalam menghidupkan GPS adalah sebagai berikut:
1. Tekan dan tahan tombol Power yang berada di bagian samping sisi kanan
GPS. Tekan tombol Power satu kali lagi untuk mengatur kecerahan layer atau
mengecek status baterei dan sinyal. Tampilannya akan seperti berikut:

Gambar 8.4. Deskripsi dari salah satu tampilan GPS Garmin 62s
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GPS akan menyala dan akan menunjukan halaman Satelit. Apabila tidak pada

2.

halaman satelit, maka pencet tombol Page sampai menampilkan halaman satelit.
Tampilan halaman satelit adalah sebagai berikut:

Gambar diatas menunjukkan bahwa GPS Anda sedang mencari sinyal satelit. Ketika
sudah terhubung dengan tiga satelit atau lebih, GPS akan mendapatkan lokasi Anda.
Tak hanya halaman satelit, halaman utama yang telah diatur diantaranya:
•

Compass (Kompas) untuk menunjukkan arah surve kita

•

Map (Peta) untuk menampilkan Waypoint dan Track.
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•

Main Menu (Menu Utama) untuk menampilkan beberapa pilihan menu
lainnya.

8.3 Trek dan Waypoints
GPS Anda merekam dua jenis informasi yang berguna untuk membuat peta atau
menyimpan koordinat dari sebuah tempat. Pertama, GPS dapat menyimpan lokasi
Anda pada memori GPS. Ketika Anda menyimpan sebuah lokasi, koordinat akan
disimpan dengan sebuah nama. Sebagai contoh, titik pertama yang tersimpan oleh
Anda akan diberi nama 001, kedua 002, dan seterusnya.
Ketika Anda menyimpan sebuah titik, Anda dapat menulis nomor tersebut pada
selembar kertas, dengan sebuah catatan tentang titik apakah itu, atribut atau indikator
apapun yang Anda ingin ketahui. Lokasi yang tersimpan di dalam GPS Anda disebut
waypoints.

Langkah menyimpan waypoint (titik lokasi) adalah sebagai berikut:
•

Tekan tombol Mark dan akan muncul tampilan sebagai berikut:

•

Pilih Done untuk menyimpan Waypoint.
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Untuk melihat daftar Waypoint yang sudah Anda simpan, pergi ke Main Menu dan
pilih Waypoint Manager.

Untuk menghapus satu Waypoint yang sudah anda simpan tekan Enter pada salah
satu titik Waypoint yang akan dihapus, kemudian tekan tombol Menu dan pilih
Delete.
Kedua, GPS Anda dapat menyimpan apa yang disebut dengan trek (Track). Ketika
sebuah waypoint hanya menyimpan sebuah lokasi, sebuah trek akan menyimpan
sebuah seri lokasi kemana pun Anda bergerak. Sebagai contoh, trek akan merekam
lokasi Anda setiap satu detik, atau setiap satu meter, dan hasilnya akan berupa sebuah
seri dari titik-titik yang menunjukan jalur lokasi dimana Anda pernah berada. Trek
sangat berguna untuk memetakan objek yang ditunjukan oleh garis atau bentuk,
seperti sebuah jalan, atau bentuk dari sebuah lapangan.
Berikut adalah langkah dalam mengaktifkan perekaman trek:

1.

Pergi ke Main Menu, pilih Setup
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2. Pilih Tracks
3. Pada Track log, ubah menjadi: Record, Show On Map.

4. Pastikan perekaman track pada GPS Anda dalam keadaan aktif sebelum Anda
melakukan survei. Untuk me-NON-AKTIFKAN perekam Track, pilih Do Not
Record.

Track disimpan setelah survei lapangan selesai dilakukan. Umumnya trek disimpan
per-hari. Cara untuk menyimpan Track yang sudah direkam adalah sebagai berikut:
1. Pergi ke Main Menu, pilih Track Manager.

2. Pilih Current Track, yaitu perekaman rute yang baru saja dilakukan.
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3. Pilih Save Track, untuk menyimpan trek.

4. Masukkan nama trek, umumnya dalam bentuk Tanggal dan waktu survei
kemudian pilih Done.

5. Bersihkan perekam Track dari perekaman sebelumnya, pilih Yes.
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6. Perhatikan akan muncul nama trek yang anda simpan. Ini membuktikan bahwa
trek survei Anda sudah berhasil tersimpan.

6.4 Menyalin Data ke Komputer
Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan dengan GPS akan kita copy/salin ke
computer untuk kita gunakan sebagai acuan pemetaan. Langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut:
1. Pastikan anda sudah menginstall USBDrivers_231.exe agar perangkat GPS
dapat terbaca di computer Anda.
2. Sambungkan GPS ke komputer dengan menggunakan kabel data.
3. Pastikan GPS dalam keadaan menyala.
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4. Pergi ke direktori Garmin GPSMAP kemudian pilih folder Garmin → GPX

5. Pilih data dengan keterangan tanggal Anda survei (Track & Waypoint) dan salin data
tersebut ke computer Anda.

8.5 Membuka Data GPS di JOSM
Data GPS yang sudah Anda kumpulkan dapat Anda gunakan sebagai acuan dalam
mendigitasi di JOSM. Data GPS ini akan mempermudah Anda untuk mengetahui
lokasi objek-objek yang sudah Anda survei. Berikut langkah-langkah membuka data
GPS pada JOSM:
1. Buka JOSM Anda
2. Klik File → Open, kemudian pilih data GPS yang sudah Anda copy pada
computer Anda (Track dan Wapoint), lalu klik Open.
3. Akan ada 2 layer yang muncul:

4. Tampilan pada JOSM akan seperti ini:
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5. Buka citra satelit untuk memperlihatkan daerah dimana Anda survei dengan
cara klik Imagery → Bing Aerial Imagery.
Untuk mengganti warna Track dan Waypoint silahkan ‘Klik Kanan’ pada
layer track maupun waypoint kemudian pilih ‘Penyesuaian Warna’ Pilih
warna yang anda inginkan.
Untuk Track, selain dapat mengganti warna anda juga dapat mengubah
ketebalan garisnya. Caranya sama Klik kanan kemudian pilih Mengcustom
Gambar Trek. Ganti angkanya sesuai dengan yang anda inginkan. (Makin
besar angkanya maka akan semakin tebal garisnya)
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6. Pastikan Anda telah mendownload data OSM sebelum Anda memulai untuk
mendigitasi dengan mengklik tombol
7. Anda sudah siap untuk memetakan sesuai dengan data survei Anda.

RINGKASAN
Selamat! Anda sekarang telah mendapatkan pemahaman bagaimana menggunakan
GPS. Jika belum, cobalah untuk melatih menyimpan titik dari beberapa lokasi yang
menurut Anda penting.
Pada bab ini kita telah mempelajari bagaimana mengumpulkan waypoint dan trek dan
membuka mereka di JOSM. Nantinya, kita akan menggunakan informasi ini untuk
menambahkan tempat baru ke OpenStreetMap.
Pada bab selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai metode survey yang berbeda,
yang dikenal sebagai Field Papers. Ini memungkinkan Anda untuk membuat peta
tanpa membutuhkan sebuah GPS!
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Bab 9
Field Papers
Tujuan Pembelajaran
• Memahami cara kerja Field Papers
• Membuat dan mencetak Field Papers
• Menambahkan data untuk dicetak dengan menggunakan Field Papers
• Melakukan scan dan upload Field Papers ke situs Field Papers
• Membuka Field Papers ke dalam JOSM
Pada bab ini kita akan melihat bagaimana kita dapat merekam koordinat suatu tempat
tanpa menggunakan GPS. Kita akan menggunakan sebuah alat yang bernama Field
Papers. Field papers memungkinkan Anda untuk mencetak peta suatu wilayah di atas
kertas, menggambar objek, menambahkan catatan, serta membuka kertas tersebut di
dalam JOSM, dimana Anda dapat menambahkan data hasil pemetaan Anda ke dalam
OpenStreetMap.

9.1 Gambaran Field Papers
Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang Field Papers, mari kita lihat gambaran
bagaimana Filed Papers bekerja:
1. Carilah wilayah yang Anda ingin petakan di dalam situs OpenStreetMap. Buatlah
peta untuk wilayah itu. Anda dapat memilih untuk mencetak peta tersebut dengan
latar belakang OpenStreetMap atau Anda dapat mencetak dengan latar belakang
citra satelit, jika citra tersebut tersedia di wilayah Anda.
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Gambar 9.1. Tampilan Awal Field Papers

2. Gunakan Field Papers yang telah dicetak untuk melakukan survey pada wilayah
Anda. Tambahkan lebih banyak tempat dengan menggambarnya di atas peta.
Gambarlah garis untuk jalan, poligon untuk bangunan, dan seterusnya. Tulislah
catatan dari setiap lokasi secara langsung pada peta, atau tambahkan angka pada
peta untuk menghubungkan gambar dengan kode pada catatan, dimana Anda
dapat menulis informasi lebih rinci mengenai setiap objeknya.
3. Scan Field Papers Anda ke dalam komputer. Jika Anda tidak memiliki sebuah
scanner, Anda dapat mengambil foto Field Papers tersebut, jika kamera Anda
dapat mengambil gambar dengan resolusi tinggi. Upload gambar ke situs Field
Papers.

Gambar 9.2. Contoh Field Papers
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4. Pada JOSM, tambahkan Field Papers. Gunakan objek yang telah Anda gambar
sebagai acuan untuk menambahkan objek-objek tersebut menjadi peta digital ke
dalam OpenStreetMap.

Gambar 9.3. Contoh Tampilan Field Papers di JOSM

9.2 Bagaimana Field Papers Bekerja?
Jika Anda mengikuti bagaimana cara kerja Field Papers, sebagaimana dijelaskan di
atas, Anda dapat mengumpulkan koordinat geografis dari suatu tempat dengan akurat
hanya dengan menggunakan kertas. Bagaimana mungkin?

Gambar 9.4. Barcode Field Papers
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Ketika Anda mencetak sebuah Field Paper, kertas tersebut akan tercetak dengan
sebuah barcode di bagian bawah halaman. Barcode ini memungkinkan Field Papers
untuk menentukan lokasi yang akurat dari peta yang Anda gunakan untuk melakukan
survey. Selanjutnya, ketika Anda menambahkan Field Papers ke dalam JOSM, semua
objek yang Anda gambar akan ditampilkan pada lokasi sebenarnya. Hal ini seperti
menggunakan GPS untuk mengumpulkan koordinat yang tepat, kecuali semua yang
Anda butuhkan adalah kertas!
Sekarang mari belajar bagaimana membuat dan menggunakan Field Papers.

9.3 Membuat dan Mencetak Field Papers
1. Buka browser internet Anda. Pada kolom alamat situs di bagian atas jendela,
masukan teks berikut dan tekan Enter: fieldpapers.org
2. Akan muncul tampilan website seperti ini:

Gambar 9.5. Tampilan Awal Field Papers

3. Untuk membuat peta silakan Anda klik Buat atlas Anda sendiri atau Membuat
untuk memilih wilayah yang ingin Anda cetak.
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Gambar 9.6. Membuat Field Papers

4. Anda akan diarahkan ke halaman ini :

5. Pada tampilan membuat atlas, Anda akan menemukan beberapa tombol dan
menu untuk melakukan pengaturan terhadap peta yang ingin Anda buat. Supaya
Anda lebih jelas mengenai fungis tombol dan bagaimana cara membuat field
papers, Anda dapat melihat gambar berikut :
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Gambar 9.7. Tampilan utama pada saat akan membuat feld papers

Langkah-langkah membuat Field Papers :
1. Judul
Anda dapat menentukan judul dari peta yang akan Anda buat disini.
2. Tkuran kertas
Anda dapat menentukan ukuran kertas dari peta yang akan Anda cetak
nanti. Anda dapat menyesuaikan ukuran kertas ke dalam ukuran Letter,
A3 atau A4.
3. Posisi kertas/orientasi kertas
Ukuran atau orientasi kertas dapat Anda tentukan pada bagian ini. Anda
dapat memilih tampilan Landscape atau Potrait.
4. Latar belakang peta/basemap
Anda dapat memilih latarbelakang peta apa yang ingin Anda tampilkan
pada peta kertas Anda. Beberapa pilihan tersedia di pengaturan basemap,
seperti :
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•

OpenStreetMap

: menampilkan peta OpenStreetMap

•

Satellite + labels

: menampilkan tampilan citra satelit dan

label seperti nama jalan
•

Satellite only : hanya menampilan tampilan citra satelit

•

Humanitarian : menampilkan peta dengan tema kemanusiaan
(dimana objek yang ditampilkan hanya objek-objek yang
berhubungan dengan kemanusiaan)

5. Mencari lokasi
Anda dapat mencari lokasi yang ingin Anda tuju secara lebih cepat
dengan menggunakan tombol ini. Silakan Anda ketik lokasi yang ingin
Anda tuju di kotak ini, kemudian tekan enter.
6. Memperbesar/memperkecil peta
Tampilan peta dapat diperbesar dan diperkecil dengan menu ini. Anda
dapat memperbesar dan memperkecil tampilan dengan menekan tombol
(+) dan (-). Selain itu, Anda dapat memperbesar dan memperkecil
tampilan peta dengan menggunakan scroll wheel atau roda gulir pada
mouse Anda. Untuk menggeser peta, Anda dapat menggunakan klik kiri
pada mouse Anda. Silakan klik dan tahan tombol klik kiri pada mouse
Anda kemudian geser peta sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan.
Pada saat menentukan tingkat perbesaran peta, perhatikan bahwa peta
Anda harus mampu menampilkan wilayah secara jelas, jangan terlalu
kecil ataupun terlalu besar.
7. Menambah/mengurangi kotak
Kotak yang dimaksud disini adalah jumlah kertas yang Anda butuhkan
untuk mencetak peta. Semakin banyak Anda menentukan kotak, maka
semakin banyak kertas yang Anda butuhkan. Dalam contoh gambar,
kotak yang akan dicetak adalah sebanyak 6 lembar kertas.
8. Make Atlas
Jika semua pengaturan telah dirasa cukup dan selesai, Anda dapat
langsung membuat peta dengan menekan tombol “Make Atlas”.
6. Apabila Anda telah selesai melakukan pengaturan pada peta kertas yang ingin
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Anda buat, maka tahap selanjutnya adalah mencetak peta tersebut. Setlelah Anda
menekan tombol “Make Atlas”, Anda akan diarahkan ke halaman yang
menunjukan bahwa peta Anda sedang diproses oleh server.

Gambar 9.8. Peta yang Anda buat sedang diproses oleh server

7. Ketika selesai, akan muncul halaman yang menAndakan bahwa peta Anda telah
tercetak. Anda dapat langsung mengunduh peta dengan menekan tombol
“Download PDF” di sebelah kanan bawah pada peta Anda.

Gambar 9.9. Field Papers telah siap didownload
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8. Setelah proses download selesai, Anda dapat membuka file peta tersebut.
Selamat Anda telah berhasil membuat field papers Anda!

9.4 Menggunakan Field Papers di Lapangan
Bawalah Field Paper Anda keluar, dan gunakan sebagai panduan untuk berjalan dan
identifikasi tempat baru yang tidak ada dalam peta. Gambarlah garis untuk jalan,
poligon untuk bangunan, dan seterusnya. Tulislah catatan mengenai setiap lokasi
secara langsung pada peta, atau tambahkan angka-angka pada peta yang
dihubungkan ke angka pada buku catatan Anda, dimana Anda dapat menulis
informasi lebih rinci di setiap objeknya. Apabila Anda puas dengan penambahan
Anda pada peta kertas, kemudian Anda dapat menambahkannya secara digital ke
dalam OpenStreetMap.

9.5 Scan Dan gpload Field Papers
Field papers memang sangat memudahkan apabila kita ingin melakukan proses
pemetaan. Meskipun memudahkan, bukan berarti data yang telah kita kumpulkan
dari hasil pemetaan di field papers bisa secara otomatis masuk ke dalam server
OpenStreetMap. Kita tetap perlu memasukkan Field Paper kita ke dalam JOSM,
menambahkan informasi kita secara digital, dan menyimpan perubahan kita di
OpenStreetMap.
1. Langkah pertama adalah men-scan Field Papers Anda ke dalam komputer Anda.
Anda dapat melakukan ini dengan memasang scanner ke komputer Anda, menscan kertas, dan menyimpannya sebagai sebuah file gambar. Jika Anda tidak
memiliki scanner, Anda dapat mengambil foto Field Papers menggunakan
kamera. Akan tetapi Anda harus berhati-hati agar foto yang diambil memiliki
kualitas yang baik. Pastikan bahwa Field Paper berada di permukaan datar dan
kamera Anda secara langsung berada di depannya. Pastikan juga untuk
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menyertakan barcode pada foto karena Field Paper tidak akan bekerja tanpa
barcode. Di bawah ini terdapat contoh gambar yang telah di-scan/difoto:

Gambar 9.10. Foto Field Papers

2. Setelah Anda memiliki Field Paper yang telah discan dan disimpan di komputer,
bukalah browser internet Anda dan kembali ke situs fieldpapers.org, seperti
sebelumnya.
3. Untuk mengunggah dokumen Anda dapat mengklik tab “Unggah” di sebelah kiri
atas halaman browser, atau klik “Menangkap catatan Anda” di sebelah kiri
bawah halaman browser Anda.

Gambar 9.11. Mengupload Field Papers
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4. Klik “Choose File” dan navigasikan ke file dimana Anda telah menscan/mmefoto Field Papers Anda. Jika sudah menemukan file gambar yang Anda
maksud, silakan klik Open.

5. Anda akan diminta menunggu beberapa menit untuk mengupload Field Paper
Anda, tergantung pada kecepatan koneksi internet Anda. Ketika upload telah
selesai, Anda akan melihat tampilan Anda seperti ini:

Gambar 9.12. Foto hasil scan sedang diupload ke dalam server
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Gambar 9.13. Contoh Hasil gpload Field

9.6 Menambahkan Plugin Field Papers
Sebelum kita membuka Field Paper di JOSM, kita perlu menginstal plugin Field
Paper JOSM. Plugin menambahkan tambahan secara fungsionalitas ke JOSM. Plugin
Field papers memungkinkan kita untuk membuka Field Paper kita yang telah
discan sebagai latar belakang, cara yang sama untuk melihat citra satelit sebagai latar
belakang.

1. Buka JOSM dan pergilah ke Edit -> Preferences.
2. Klik pada tab Plugin.
3. Cari plugin Field Papers dan centang kotak di sebelahnya. Klik OK.

Gambar 9.14. Plugin Field Papers

4. Restart JOSM.
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9.7 Membuka Field Papers di JOSM
Sekarang Anda dapat membuka Field Paper Anda di dalam JOSM dan digunakan
untuk menambah informasi yang telah Anda kumpulkan ke OpenStreetMap.
Kembali ke situs Field Papers, dengan mengetikkan fieldpapers.org pada browser
internet, seperti sebelumnya.
1. Klik tab “Watch” dan kemudian klik “Snapshots”.
2. Carilah Field Paper Anda dari daftar, dan klik. Anda akan melihat tampilan
seperti ini:

Gambar 9.15. Melihat Field Papers yang telah Diupload

3. Untuk membuka Field Paper di dalam JOSM, kita perlu menyalin foto ID dari
Field Papers telah Anda scan. Pada kolom URL di bagian atas browser
internet Anda, pilih teks dan tekan CTRL+C pada keyboard Anda untuk
menyalin.

Teks

harus

terlihat

sama

misalnya

seperti

http://fieldpapers.org/snapshot.php?id=fdsbgzns#17/-6.20049/106.82533
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ini:

Gambar 9.16. Link copy Field Papers yang berhasil diupload

4. Pada bagian menu atas JOSM, klik “Field Papers”. Kemudian klik “Scanned
Map…”

Gambar 9.17. Menu Field Papers di JOSM

5. Tekan CTRL+V pada keyboard Anda untuk paste teks yang Anda telah di-copy
dari situs Field Papers.

Gambar 9.18. Memasukan Field Papers ke dalam JOSM

6. Klik OK.
7. Jika semuanya berjalan dengan baik, Anda seharusnya melihat Field Paper Anda
terbuka di dalam JOSM. Pada bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara
menambah tempat yang Anda petakan di OpenStreetMap.
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Gambar 9.19. Hasil Tampilan Field Papers di JOSM

Anda juga dapat menggunakan Field Paper yang telah Anda scan pada editor online
OSM yang lain seperti iD atau Potlatch2 dengan mengklik tautan “Edit in iD” atau
“Edit in Potlatch” di halaman Field Papers yang telah discan.

Gambar 9.20. Pilihan Mengedit Field Papers di iD Editor
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Gambar 9.21. Tampilan Field Papers di iD Editor

Saatnya Mencoba!
Setelah Anda menambahkan data ke dalam OSM, data tersebut akan tersimpan ke
dalam peta OSM. Jika Anda ingin menambahkan data terbaru dari peta yang telah
Anda buat sebelumnya, Anda dapat mencetak sebuah Field Paper yang mencakup
perubahan data yang Anda buat. Ulangi proses ini sebanyak mungkin. Semakin sering
Anda memetakan, semakin baik hasil yang akan Anda dapatkan!
RINGKASAN
Selamat! Pada bab ini Anda telah mempelajari proses menggunakan Field Papers dan
bagaimana mereka bekerja. Anda telah mempelajari bagaimana mencetak,
memetakan, dan men-scan sebuah Field Paper, dan bagaimana Anda dapat
menggunakan mereka untuk meningkatkan OpenStreetMap. Selanjutnya Anda akan
mempelajari bagaimana menyelesaikan terjadinya konflik data pada OpenStreetMap.
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Bab 10
Mengatasi Konfik Data Pada
OpenStreetMap
Tujuan Pembelajaran
•

Memahami definisi dari konflik data OSM pada JOSM

•

Memahami jenis-jenis konflik data di JOSM

•

Mengetahui dan dapat mempraktikkan cara memperbaiki konflik data di
JOSM

•

Memahami cara menghindari konflik data di JOSM

10.1 Pengertian konfik data OSM di JOSM
Terkadang ketika anda sedang bekerja di JOSM dan ketika anda mengupload peta
yang telah diedit, anda mendapatkan pesan seperti ini:

Gambar 10.1 Contoh konfik yang muncul di JOSM

Hal yang terjadi adalah Anda mendapatkan sebuah konflik data OpenStreetMap. Ini
terjadi ketika anda mengunduh data OpenStreetMap untuk dimunculkan di JOSM,
dan kemudian saat Anda sedang mengedit, ada orang lain yang juga mengunduh area
yang sama dengan Anda, mengubahnya, dan menyimpan kembali perubahannya pada
OpenStreetMap. Sehingga saat Anda mencoba mengupload data dengan versi Anda
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server akan membaca data yang berbeda dari data yang anda kirim dengan yang sudah
tersimpan lebih dulu pada OSM. Sehingga server akan menolak data yang anda kirim
dan memberikan peringatan ke JOSM karena server tidak tahu versi mana dari data
yang masuk yang harus di simpan ke dalam server.

Gambar 10.2. Ilustrasi dari apa yang membuat terjadinya konfik data di OpenStreetMap.
Terdapat tiga user yang mengedit tempat yang sama.

10.2 Jenis-jenis konfik data di JOSM
Sekarang anda telah mengetahui apa itu konflik data di dalam OpenStreetMap dan
bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Konflik pada JOSM tidak hanya terjadi pada
satu jenis objek saja, namun hal tersebut dapat terjadi pada objek-objek lain yang anda
ubah/tambahkan. Terdapat 3 jenis konflik yang sering ditemui pada JOSM, yaitu:
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1. Konflik Properties
Merupakan konflik yang dilihat berdasarkan posisi suatu objek, bisa merupakan titik,
garis ataupun polygon.

Gambar 10.3. Ilustrasi konfik properties

Pada gambar diatas merupakan contoh dari konflik properties. Versi awal dari data
yang diunduh dari OSM, posisi objek yang berbentuk lingkaran berada tepat di
tengah-tengah garis. User A, yang pada kasus ini merupakan orang lain,
memindahkan objek tersebut sedikit kearah Selatan. Sementara versi data OSM yang
User B gunakan, objek tersebut dipindahkan sedikit kearah Utara. User A terlebih
dahulu mengunggah data tersebut kedalam server, sehingga versi objek yang ada pada
server sesuai dengan posisi objek yang ada pada User A. Ketika User B akan
mengunggah data tersebut kedalam server, server akan melihat terjadi perubahan pada
objek yang sama namun dengan posisi yang berbeda, inilah yang akan menyebabkan
konflik data untuk objek tersebut.
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Gambar 10.4. Warna merah menunjukkan bahwa objek tersebut adalah objek yang
mengalami konfik

2. Konflik tags
Adalah konflik dimana terdapat perbedaan informasi attribute dari suatu objek yang
sama. Perbedaan tersebut bisa dalam perbedaan value atau bahkan perbedaan key di
objek tersebut.

Gambar 10.5. Contoh konfik tags

Pada gambar diatas, perbedaan informasi terlihat dari key amenity & value. Meski
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objek tersebut adalah objek yang sama, namun informasi yang berada didalamnya
sama-sama berbeda. Objek yang ada pada User A mempunyai informasi
amenity=police sementara pada user B objek tersebut bernama amenity=cinema.
Ketika diupload, akan muncul konflik dan akan terlihat seperti ini:

Gambar 10.6. Terlihat perbedaan tag antara server dengan komputer lokal

3. Konflik nodes
Konflik ini terjadi apabila suatu objek yang terdiri dari beberapa titik mendapat
penambahan atau penghapusan titik dari objek tersebut yang menyebabkan perubahan
urutan dari titik yang membentuk objek tersebut.

Gambar 10.7. Ilustrasi konfik node
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Jika kita lihat pada gambar diatas, pada awalnya sebuah garis memiliki urutan titik
yang bernomor 1-5. Kemudian terdapat dua user yang mengunduh objek dengan versi
yang sama. User A, mengunduh objek garis tersebut dan menghilangkan titik nomor 5
dan menambahkan titik nomor 13. Setelah itu User A akan mengunggah data tersebut
ke server. Sementara itu, User B akan menghapus titik nomor 3 dan menambahkan
titik nomor 6. Ketika User B akan mengunggah data tersebut ke server OSM, server
akan menolak data tersebut dan terjadi konflik pada node.

Gambar 10.8. Ilustrasi konfik node di JOSM

10.3 Cara memperbaiki konfik data di JOSM
Proses dalam menyelesaikan konflik cukup sederhana di JOSM, walaupun awalnya
membingungkan. Pada dasarnya, untuk semua konflik yang terjadi JOSM akan
menyediakan dua pilihan - objek versi Anda dan satu lagi versi orang lain yang berada
di server. Anda harus memilih apakah ingin tetap menggunakan versi Anda atau versi
baru di server.

Gambar 10.9. Memilih Sinkronisasi seluruh dataset untuk mengecek seluruh data di server

Ketika jendela konflik muncul, akan mungkin akan memilih tombol “Hanya
mensinkronkan ...”. pada awalnya tetapi jika anda memilih pilihan ini mungkin anda
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akan menerima pesan konflik secara terus menerus. Oleh karena itu sebaiknya anda
memilih tombol ”Sinkronisasi seluruh dataset..” agar anda dapat menyelesaikan
konflik sekaligus.

Gambar 10.10. Daftar konfik yang didapat setelah memilih ‘Sinkronisasi seluruh dataset..’

Konflik hanya muncul pada dua edit yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jika ada
tiga atau lebih, maka rantai konflik akan bermunculan. Sedangkan anda hanya dapat
memilih atau menggabungkan dua konflik pada saat yang sama. Anda dapat memilih
versi anda, versi yang lain, ataupun menggabungkan keduanya.

Gambar 10.11. Posisi sebelah kanan merupakan status objek di server

Pesan konflik tersebut mungkin terlihat rumit, namun sebenarnya sederhana. Anda
akan tahu jenis konflik apa yang Anda dapatkan dengan simbol

di tab atas. Konflik

dalam contoh diatas mengacu pada properti, seperti posisi objek di permukaan bumi.
Pada contoh diatas, apabila Anda merasa yakin bahwa versi Anda merupakan versi
yang paling tepat. Anda bisa mengklik panah
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pada bagian versi Anda sehingga

tergabung kedalam Merged Version atau versi yang sudah diperbaiki.

Gambar 10.12. Warna hijau berarti konfik sudah terselesaikan dengan baik

Setelah Anda memilih versi mana yang menurut anda paling baik, kemudian klik
“Terapkan Penyelesaian”. Setelah menyelesaikan satu konflik Anda dapat
menyelesaikan konflik lainnya hingga daftar konflik sudah tidak terlihat lagi dan
Anda dapat mulai mengunggah perubahan anda.
Hal yang sama juga berlaku pada tipe konflik pada tag/informasi attribute. Pada jenis
konflik ini anda akan diberikan perbandingan antara data yang ada pada server dengan
data yang ada pada komputer anda. Anda akan diminta untuk memilih informasi mana
yang menurut anda benar. Apabila anda merasa bahwa informasi attribute yang anda
masukkan adalah informasi yang benar, pilih informasi tersebut kedalam versi
gabungan dan kemudian pilih “Terapkan Penyelesaian”.
Terdapat perbedaan dalam menyelesaikan tipe konflik pada node. Tipe konflik ini
terlihat lebih rumit karena banyaknya warna yang muncul pada tampilan jendela
konflik tersebut. Namun apabila Anda memahami penjelasan yang akan dijelaskan
dibawah ini, tentunya penyelesaian konflik pada node ini akan lebih mudah.
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Gambar 10.13. Warna-warna pada konfik node menunjukkan maksud yang berbeda-beda

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (sub bab mengenai tipe-tipe konflik).
Konflik ini terjadi apabila pengguna merubah suatu urutan dari sebuah garis yang ada
pada OpenStreetMap. Jika anda perhatikan pada gambar diatas, terdapat 3 jenis warna
untuk konflik jenis node/titik. Masing-masing warna mempunyai arti yang berbedabeda. Warna hijau menunjukkan bahwa node tersebut tidak mengalami perubahan
(node/titik bernomor 1 & 2). Warna Merah menunjukkan bahwa node tersebut
merupakan node tambahan yang hanya ada pada masing-masing versi data (baik versi
server maupun versi yang ada pada komputer Anda sendiri). Sedangkan untuk warna
Oranye mempunyai arti bahwa node/titik tersebut mengalami perubahan posisi
urutan.
Untuk menyelesaikannya kita bisa menggabungkan antara data yang ada pada server
dengan data yang ada pada komputer kita atau kita juga bisa menggunakan data yang
ada pada kita/server secara keseluruhan.
Semua konflik yang muncul pada JOSM Anda harus diselesaikan karena Anda tidak
akan bisa mengunggah perubahan Anda sampai daftar konflik yang ada sudah
terselesaikan semua.
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10.4 Cara Menghindari Konfik Data pada
JOSM

Anda tentunya tidak ingin mengalami konflik ketika Anda melakukan perubahan atau
penambahan data OSM. Terdapat beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk
meminimalisir terjadinya konflik.
1. Upload hasil perubahan anda secara berkala
Untuk meminimalkan terjadinya sejumlah konflik, sangat penting untuk mengunggah
editan anda secara rutin. Konflik muncul lebih banyak bagi mereka yang mengedit
seluruh wilayahnya terlebih dahulu dan menunda untuk mengunggahnya. Hal yang
terbaik adalah, unduh wilayah yang anda kerjakan, lakukan perubahan atau
penambahan data, kemudian upload secepatnya secara berkala.
Semakin lama jeda waktu antara mengunduh data dengan mengunggah perubahannya,
maka semakin besar kemungkinan seseorang telah mengedit/mengubah data tersebut
pada saat itu. Jika anda terpaksa harus menunda mengunggah data yang telah anda
ubah, sebelum anda mengunggah, anda terlebih dahulu harus mengecek kondisi data
tersebut dengan mengklik tombol “Perbaharui Data” yang ada pada menu “File”.

Gambar 10.14. Perbaharui data yang ada pada menu File

2. Hanya lakukan perubahan dan penambahan data pada area yang Anda
unduh
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Melakukan perubahan dan penambahan data di area yang spesifik dapat mengurangi
risiko konflik. Anda harus yakin bahwa anda tidak mengedit diluar area yang telah
anda unduh dan anda bagi berdasarkan Task Manager. Langkah ini dapat menghindari
banyak pengguna mengedit wilayah yang sama. Anda dapat dengan mudah melihat
mana daerah luar dari daerah hasil unduhan Anda di JOSM, karena latar belakang
daerah luar tersebut terdapat garis-garis diagonal, bukan hanya warna hitam.

Gambar 10.15. Wilayah yang diarsir merupakan wilayah yang tidak boleh diedit

3. Menggunakan Tasking Manager
HOT Tasking Manager, sebuah alat atau media dimana pembuat peta dapat membagi
sebuah daerah menjadi banyak grid, lalu dapat bekerja bersama pembuat peta
lainnya untuk memetakan suatu daerah dengan cara yang lebih terorganisir.
Selain lebih terorganisir, tasking manager juga merupakan salah satu cara untuk
menghindari konflik, karena tidak memungkinkan lebih dari satu orang memetakan
satu area yang sama.

Para pelaku pemetaan di area tersebut dapat memilih sebuah kotak pada grid yang
ingin dipetakan, dan ketika mereka selesai memetakannya, mereka dapat menandai
kotak tersebut sebagai komplit atau sudah selesai dipetakan. Dengan cara ini,sebuah
tim yang berisi banyak orang yang tersebar di berbagai daerah dapat berkoordinasi
bersama untuk menyelesaikan pemetaan pada grid tersebut.

Untuk melihat bagaimana tasking manager bekerja, marilah kita lihat lebih dekat.

150

1. Buka lah browser internet anda dan buka website tasks.hotosm.org. Anda
akan melihat sebuah halaman seperti ini:

Gambar 10.16. Tampilan awal Tasking Manager

2. Klik “Log in using your OpenStreetMap account ”

Gambar 10.17. Anda akan diarahkan ke halaman logi OSM

3. Dengan melakukan klik pada tombol tersebut, berarti Anda setuju aplikasi ini
mengakses akun OpenStreetMap Anda. Klik “Save Changes”
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Gambar 10.18. Autentifkasi Akun di Tasking Manager

4. Sekarang Anda akan melihat sebuah daftar berisi proyek-proyek yang sedang
ada saat ini. Pada daftar tersebut berisi proyek-proyek dari negara-negara
berbeda dimana mereka melakukan koordinasi untuk melakukan pemetaan.

Gambar 10.19. Proyek di Tasking Manager

5. Klik pada salah satu proyek untuk melihat informasi lebih lanjut.

152

Gambar 10.20. Tampilan salah satu proyek di Tasking Manager

6. Halaman ini menunjukkan semua hal yang Anda perlu ketahui mengenai
proyek tersebut. Pada sebelah sisi kiri halaman adalah sebuah deskripsi dari
proyek pemetaan tersebut dan bagaimana mengaturnya. Anda dapat klik pada
tab-tab yang ada untuk melihat informasi tebih lanjut.
7. Pada sisi kanan terdapat sebuah grid yang menunjukkan area yang sedang
dipetakan.
a. Kotak grid yang berwarna orange telah selesai dipetakan
b. Kotak berwarna hijau telah selesai dipetakan dan telah dilakukan
pengecekan oleh orang lain dan divalidasi datanya
c. Kotak dengan pinggiran berwarna kuning berarti sedang ada orang
lain yang mengerjakan peta pada area tersebut
d. Kotak kosong/abu-abu lainnya belum ada atau belum selesai
dipetakan.

8. Pada tab “Contribute” Anda dapat memilih task atau grid yang Anda ingin
kerjakan. Silakan Anda pilih sebuah kotak untuk dikerjakan, kemudian klik
“Start Mapping”.

9. Kemudian pilih “Edit with JOSM” (Jika tidak berhasil silahkan buka JOSM
anda dan aktifkan “Enable Remote Control” terlebih dahulu)
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Gambar 10.21. Mulai mengedit di Tasking Manager

Anda juga dapat membuka area tersebut secara otomatis untuk diedit menggunakan
JOSM, iD Editor, Potlach 2, Field Papers
Sekarang Anda dapat mengedit area tersebut menggunakan instruksi yang tersedia
pada informasi proyek. Ketika Anda selesai melakukan editing dan mengupload nya
ke server OSM, Anda dapat kembali ke tasking manager dan menambahkan komentar
mengenai perubahan yang Anda buat. Klik “Mark task as done” agar pembuat peta
lainnya tahu bahwa Anda telah menyelesaikan kotak grid tersebut. Jika Anda tidak
dapat menyelesaikan kotak tersebut, klik “Stop Mapping” sehingga kotak tersebut
dapat dikerjakan oleh pembuat peta lainnya.

Ringkasan
Saat ini anda telah mempelajari apa itu konflik data OpenStreetMap di JOSM dan
jenis-jenis konflik data yang sering kali muncul di JOSM. Selain itu Anda juga telah
mempelajari bagaimana cara menyelesaikan konflik data dan bagaimana cara
menghindari konflik data. Pengunggahan secara berkala dapat meminimalisir
terjadinya konflik data dan penggunaan tasking manager merupakan salah satu cara
yang disarankan untuk menghindari konflik data dan untuk berkolaborasi dengan
orang lain dalam memetakan suatu tempat di OpenStreetMap.
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Bab 11
Pergeseran Citra Satelit
(Imagery Ofset)
Tujuan Pembelajaran
•

Memahami definisi pergeseran citra satelit

•

Mempraktikkan cara memperbaiki pergeseran citra satelit

•

Mempraktikkan cara menyimpan database pergeseran citra satelit

11. 1 Apa itu pergeseran citra satelit
(Imagery Ofset)?
Menggunakan citra satelit merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan
dalam membuat peta OpenStreetMap. Pembuat peta biasanya menggunakan satelit
Bing sebagai latar belakang ketika membuat peta mereka sendiri atau citra satelit lain
dari pihak lain. Kita telah mempelajari bagaimana menggunakan citra satelit sebagai
latar belakang dalam kegiatan sebelumnya.
Penyedia layanan citra satelit biasanya telah melakukan georeferensi citra satelit
mereka, tetapi beberapa citra satelit tidak terletak sempurna. Ini biasanya terjadi di
daerah pegunungan atau daerah berbukit-bukit, dimana sangat sulit untuk menarik
gambar datar sesuai permukaan bumi yang memiliki kontur. Ketika Anda
menampilkan gambar di JOSM, terkadang mengalami pergeseran sejauh sepuluh
meter atau lebih dari posisi sesungguhnya. Ini yang disebut dengan pergeseran citra
satelit atau Imagery Offset.
Kita telah mempelajari bahwa terdapat dua cara untuk membuat peta, pertama dengan
menggunakan citra satelit untuk mengidentifikasi sebuah kenampakan di permukaan
bumi dan salah satunya menggunakan GPS untuk mencatat trek dan waypoint dan
kemudian ditambahkan ke dalam OpenStreetMap. Banyak sekali keuntungan dalam
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penggunaan citra satelit. Ini akan memudahkan Anda, pembuat peta, untuk melihat
gambar keseluruhan, untuk mengamati beberapa detail dari gambar tersebut, selain
dari Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang area tersebut, dan akan mudah
untuk menggambar jalan, bangunan dan area sedangkan salah satu keuntungan dari
GPS adalah tidak mengalami pergeseran seperti citra satelit. Sebuah GPS akan selalu
memberikan posisi lintang dan bujur yang tepat. Salah satu kerugiannya adalah sinyal
satelit tersebut dapat diganggu oleh bangunan tinggi dan pegunungan, tetapi dalam
kasus ini sangatlah mudah untuk mengetahui kesalahan. Tampilkan trek GPS pada
gambar citra satelit ini dan bandingkan dengan citra Bing dibawahnya:

Gambar 11.1. Citra Satelit yang bergeser

Dengan begitu kita akan tahu bahwa trek GPS akurat dan citra satelit dibawahnya
mengalami pergeseran. Sekarang kita pasti akan bertanya, “jika citra satelit
mengalami pergeseran, bagaimana kita dapat menggunakan dan membuat peta yang
akurat?”

11.2 Memperbaiki pergeseran citra satelit
11.2.1 Memperbaiki pergeseran citra satelit di iD Editor
A. Mengaktifkan OpenStreetMap GPS traces
Sebelum kita mengecek apakah citra satelit di daerah yang akan kita petakan bergeser
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atau tidak, kita membutuhkan trek GPS sebagai referensi. Untuk melihat trek GPS
pada iD Editor, anda bisa melakukannya dengan cara:
1. Klik Background Setting yang berada di sebelah kanan toolbar iD Editor

2. Centang/aktifkan pilihan OpenStreetMap GPS traces
3. Fitur ini akan menampilkan trek GPS yang ada pada database OpenStreetMap.
Apabila pada daerah anda tidak ada tampilan dari trek GPS, ini berarti di
daerah Anda memang belum ada trek GPS yang dimasukkan.

Gambar 11.2. Hasil trek GPS yang berasal dari server OSM

B. Memperbaiki Citra Satelit yang Bergeser
Setelah Anda menampilkan trek GPS pada iD Editor, Anda dapat menentukan apakah
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citra satelit di daerah yang ingin anda petakan tersebut bergeser atau tidak. Jika
ternyata citra satelit tersebut bergeser, Anda bisa memperbaikinya dengan cara:
1. Buka menu Backgroud Setting yang ada pada toolbar sebelah kanan dari iD
Editor.
2. Pilih sub menu Adjust Imagery Offset

3. Gunakan tombol panah untuk mengeser citra satelit tersebut ke arah yang
sesuai dengan posisi GPS. Angka di tengah-tengah akan berubah apabila
anda menggeser citra tersebut.

4. Untuk mengembalikan pengaturannya anda bisa mengklik tombol panah
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yang berada di sudut kanan bawah, atau mengubah nilai offset menjadi 0,
0.
11.2.2 Memperbaiki pergeseran citra satelit di JOSM
A. Mendownload Trek GPS
Salah satu referensi terbaik untuk mengatur citra satelit adalah menggunakan trek
GPS. Semakin banyak trek GPS yang Anda miliki, semakin akurat Anda untuk
memperbaiki pergeseran citra satelit. Saat ini pengguna OpenStreetMap seringkali
mengunggah trek GPS mereka kedalam database OSM, kita dapat mengunduhnya dan
menggunakannya untuk memperbaiki posisi citra satelit kita.
1. Klik tombol download/unduh.

2. Centang kotak di samping tulisan “Data GPS” yang berada di posisi atas dari
jendela Download. Pilih area Anda dan klik “Download”.”

3. Ini akan mengunduh layer tambahan di JOSM yang terdiri dari trek GPS.
Tergantung dari seberapa banyak trek yang sudah diunggah oleh pengguna
OSM, Anda mungkin akan melihat beberapa trek atau bahkan tidak ada trek
GPS sama sekali:
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B. Memperbaiki Citra Satelit yang bergeser
Setelah anda menunduh trek GPS anda akan mungkin akan mengetahui apakah citra
satelit ditempat anda bergeser atau tidak jika dilihat dari trek GPS yang ada. Apabila
anda telah mengetahui bahwa citra satelit anda bergeser dari posisi yang seharusnya
sama dengan trek GPS, anda bisa memperbaikinya dengan cara:
1. Untuk mengatur citra satelit, klik pada tombol “Atur Offset Citra” di bagian
atas JOSM.

2. Akan muncul sebuah kotak pengaturan offset citra, gunakan klik kiri dan tahan
di mouse Anda untuk menggeser citra sehingga akan terposisi sejajar dengan
trek GPS. Trek GPS harus terposisikan sama dengan gambar jalan sedekat
mungkin. Anda akan melihat angka offset akan berubah di kotak tersebut.

Gambar 11.3. Kotak Pengaturan Imagery Ofset

3. Jika perlu, Anda bisa menyimpan pengaturan pergeseran ini dengan
memasukkan nama penanda dan klik OK. Anda kemudian dapat secara
otomatis mengaplikasikan pengaturan yang sama dengan menuju ke Imagery
> Pergeseran Citra dan klik penanda yang Anda simpan.

160

4. Jika Anda tidak ingin menyimpan pergeserannya, klik OK tanpa harus
memasukkan nama penanda.

Bagaimana jika tidak ada trek GPS di OpenStreetMap, dan Anda tidak mempunyai
GPS? Tanpa trek GPS, akan sulit sekali mengatur citra. Jika itu merupakan area yang
relatif kosong (tidak banyak yang dipetakan), Anda mungkin bisa memetakan terlebih
dahulu dan memperbaiki belakangan. Akan lebih baik untuk memetakan sebuah area
dengan offset daripada tidak memetakan sama sekali.

11.3 Memperoleh Database Pergeseran Citra
Satelit
Ada salah satu alternatif cara untuk mengetahui apakah citra satelit didaerah tersebut
bergeser

atau

tidak

dengan

mengecek

database

pergeseran

citra

satelit

(http://offsets.textual.ru/). Apabila anda menemukan wilayah anda mengalami
pergeseran citra satelit, anda bisa menggunakan sebuah alat tambahan yaitu
imagery_offset_db. Melalui perangkat tambahan ini, Anda bisa mengecek apakan
diwilayah yang Anda petakan mempunyai database terkait dengan pergeseran citra
satelit atau tidak.
Klik Imagery > Mendapatkan pergeseran citra satelit untuk mengecek apakah
diwilayah anda mengalami pergeseran citra satelit atau tidak. Apabila tidak, akan
muncul pesan sebagai berikut:

Gambar 11.4. Notifkasi apabila tidak ada database pergeseran citra satelit

Apabila di area Anda tidak memiliki database pergeseran citra satelit, anda bisa
menggeser citra satelit tersebut melalui fitur Atur Offset Citra
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Setelah Anda berhasil menggeser citra tersebut, Anda bisa menyimpan nilai
pergeseran citra kedalam database pergeseran citra satelit dengan cara:
1. Klik Imagery > Menyimpan pergeseran citra satelit

2. Berikan komentar pada nilai pergeseran citra satelit yang akan anda unggah,
komentar yang Anda tulis bisa berupa lokasi yang mengalami pergeseran, titik
acuan yang menjadi dasar menggeser citra, seberapa jauh jarak pergeseran,
dsb. Jika sudah, klik OK
3. Ketika anda memilih Imagery > Mendapatkan pergeseran citra satelit anda
akan mendapatkan list database pergeseran citra satelit dilokasi anda seperti
dibawah ini:

Ringkasan
Saat ini Anda sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pergeseran citra satelit dan
bagaimana memperbaiki pergeseran citra satelit baik melalui iD Editor maupun
JOSM. Anda dapat memperbaiki pergeseran citra satelit dengan mengunduh data GPS
yang sudah diupload oleh pengguna lain ke server OSM. Namun apabila data tersebut
tidak tersedia, Anda mungkin bisa memetakan daerah tersebut terlebih dahulu. Karena
akan lebih baik memetakan daerah tersebut daripada tidak sama sekali.
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Bab 12
Mendapatkan Data OSM
Tujuan Pembelajaran:
•

Mampu mempraktikkan cara mendapatkan data OSM di Geofabrik

•

Mampu mempraktikkan cara mendapatkan data OSM di HOT Export

•

Mampu mempraktikkan cara mendapatkan data OSM melalui Overpass Turbo

Setelah Anda mempelajari bagaimana menambahkan dan mengedit data pada
OpenStreetMap (OSM), pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara
mendapatkan data OpenStreetMap untuk berbagai kebutuhan Anda. Anda dapat
menggunakan data OSM sebagai backup data peta Anda atau data tersebut dapat
Anda olah sesuai kebutuhan dengan menggunakan software Sistem Informasi
Geografis seperti QGIS (www.qgis.org)

12.1 Geofabrik
Apabila Anda ingin mendapatkan data OpenStreetMap satu negara, anda bisa
mendapatkan data tersebut di dalam situs Geofabrik. Geofabrik merupakan situs
buatan negara Jerman yang menyediakan data-data OpenStreetMap dalam berbagai
macam jenis untuk semua negara yang ada di dunia. Untuk mengaksesnya, Anda
hanya perlu menuju situs Geofabrik (download.geofabrik.de).
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Gambar 12.1. Halaman depan dari situs download.geofabrik.de

Apabila anda berhasil membuka situs geofabrik, Anda akan disajikan delapan sub
region untuk seluruh negara di dunia. Tujuan pembagian region ini tentunya untuk
memudahkan pengguna mencari negara mereka. Indonesia dapat ditemukan didalam
bagian Asia dengan cara mengklik sub-region Asia didalam tabel berwarna biru.

Gambar 12.2. Wilayah Asia di Geofabrik

Setelah region Asia muncul pada halaman atas, Anda dapat melihat beberapa daftar
negara-negara yang ada di Asia. Untuk mendapatkan data Indonesia, klik negara
Indonesia pada tabel berwarna biru.
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Gambar 12.3. Wilayah Indonesia di Geofabrik

Anda akan melihat negara Indonesia dengan beberapa file yang sering digunakan.
Untuk mendownload file yang nantinya akan Anda gunakan di software pengolah
data spasial seperti QGIS atau ArcGIS, anda bisa mendownload file Indonesia-latestfree.shp.zip. Untuk mengunduh file lain yang biasa digunakan untuk proses Osmosis,
Osmium, osm2pgsql, dsb. Silahkan unduh file yang bernama Indonesialatest.osm.pbf.
Untuk file spasial, ketika anda mengekstrak file tersebut anda akan disuguhkan
beberapa file bertipe titik, garis dan polygon. Anda juga dapat melihat tanggal data
tersebut dibuat. Biasanya geofabrik memperbaharui data setiap 24 jam, jadi jika Anda
mengunggah data di OSM, anda tidak akan bisa mendapatkan data tersebut secara
otomatis tetapi anda harus menunggu hari esoknya untuk dapat mengunduh data
tersebut dari server. Untuk mengunduh data pada masa lampau, Geofabrik hanya
menyediakan data untuk dua bulan terakhir. Untuk mendapatkannya anda bisa
mengklik pilihan raw directory index.

12.2 HOT Exports
Saat ini Anda sudah mengetahui bagaimana cara mengunduh data OpenStreetMap
untuk satu negara. Akan tetapi bagaimana jika Anda ingin mengunduh data
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OpenStreetMap untuk wilayah spesifik? Apakah ada alat untuk mengunduh data
OpenStreetMap untuk wilayah yang spesifik?
Jawaban dari pertanyaan itu adalah dengan menggunakan HOT Exports. Dengan alat
yang dikembangkan oleh HOT, kita dapat mengunduh data OpenStreetMap spesifik
untuk wilayah yang kita inginkan. Namun, melalui HOT Exports kita tidak bisa
mengunduh wilayah seperti Amerika, Eropa dan Australia, karena saat ini, HOT
Exports hanya mendukung beberapa wilayah saja.

Gambar 12.4. Wilayah yang didukung oleh HOT Export

Dengan menggunakan HOT Exports kita juga bisa mendapatkan beberapa jenis file
seperti shp, garmin, google earth kmz, obf dan sql. Untuk menggunakannya:
1. Buka website export.hotosom.org maka akan muncul tampilan halaman depan
dari HOT Export. Klik Login to OpenStreetMap untuk memulai mengekspor
data menggunakan akun OSM Anda.
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Gambar 12.5. Tampilan awal Hot Export

2. Apabila Anda sudah sukses masuk menggunakan akun OpenStreetMap, Anda
bisa langsung memulai memilih wilayah yang ingin Anda unduh dengan
menggeser peta di sebelah kanan ke tempat yang anda inginkan dan membuat
kotak dengan mengklik Select Export Area. Untuk membuat kotak, caranya
sama dengan mengunduh data OpenStreetMap menggunakan JOSM, klik kiri
dan tahan mouse anda di peta dan buat kotak wilayah yang ingin anda
download.

Gambar 12.6. Membuat Area Baru di HOT Exports
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3. Masukan nama ekspor yang akan Anda buat. Nama ekspor lebih baik jika
berupa wilayah area yang akan diunduh). Untuk bagian Description isi
dengan deskripsi keperluan ekspor daerah tersebut.

4. Setelah itu klik pada tab File Formats. Pada bagian ini Anda diminta untuk
menentukan format file yang ingin Anda dapatkan. Anda bisa saja memilih
semua jenis file tersebut namun hal ini tentunya akan mengakibatkan proses
pengerjaan yang lebih lama dibandingkan dengan memilih file yang Anda
butuhkan.
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Catatan:
ESRI SHP (OSM Schema): jika Anda memilih file ini, HOT Exports akan
menyajikan semua data atribut yang ada di OSM kedalam 3 jenis file (poligon, titik
dan garis)
ESRI SHP (Thematic Schema): Jika Anda memilih file ini, HOT Exports akan
membagi data OSM kedalam dataset yang sesuai dengan tema (jaringan jalan,
amenity, dll). Pilihan jenis ini juga akan membagi data OSM kedalam 3 jenis file
(polygon, titik dan garis)
Garmin Map: sebuah image file yang cocok digunakan untuk GPS Anda. Isi
file ini sudah berupa routing, informasi jaringan jalan, elemen peta, dan label peta.
Google Earth KMZ: ini merupakan file kompresi dari kml file yang biasa
digunakan untuk Google Earth.
OSMAnd OBF: OSMAnd merupakan aplikasi navigasi yang berjalan di
Android dan iOS yang mensupport peta offline dan arah.
SQlite SQL: jika anda ingin memasukkan data OSM kedalam software
pengolahan database seperti MySQL atau PostgreSQL, Anda bisa mengaktifkan
pilihan ini.

5. Setelah memilih jenis file yang ingin anda unduh, silahkan klik pada tab
selanjutnya yaitu Tree Tag. Pada tab ini Anda akan memilih dua jenis data
model, yaitu Humanitarian Data Model (HDM) atau OSM Data Model. Jika
Anda memilih HDM, ini berarti data-data yang akan diproses oleh HOT
Exports adalah data-data yang memiliki keterkaitan dengan tujuan
kebencanaan, misalnya tempat ibadah, lokasi bencana, tempat kesehatan,
penggunaan lahan pemukiman, dsb. Apabila anda memilih OSM data model,
data-data yang akan diproses oleh HOT Exports adalah data-data umum yang
ada di OpenStreetMap, seperti misalnya bendungan, garis pantai, relasi,
seluruh amenitas dan fasilitas, seluruh jaringan jalan, dsb.
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6. Setelah itu Anda bisa mengklik tab selanjutnya yaitu Preset File. Pada tab ini
Anda bisa mengupload preset buatan anda dan menggunakannya untuk
mendownload data spesifik yang sesuai dengan presets anda. Apabila Anda
tidak mempunyai file presets, Anda bisa mengabaikan dengan menuju tab
berikutnya yaitu Export Details.

7. Pada bagian tab Export Details, Anda akan melihat ringkasan dari aktivitas
ekspor anda dan juga pilihan tambahan untuk ekspor anda. Pilihan tambahan
itu berupa apakah anda ingin menyimpan wilayah ekspor anda secara pribadi
atau umum, dan mempublikasikan ekspor anda secara public. Jika Anda sudah
setuju dengan pengaturan ekspor anda, klik tombol Create Export yang ada
dibawah ringkasan ekspor anda.
Kemudian, server akan langsung memproses permintaan Anda. Proses tergantung
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pada besar area yang Anda pilih dan juga kapasistas server. Semua permintaan
ekspor baik yang Anda buat ataupun pengguna lain buat akan muncul di halaman
“Exports”.

Gambar 12.7. Tampilan Ekspor yang selesai dijalankan di HOT Export

12.3 Overpass-turbo
Jika Anda hanya membutuhkan satu objek didalam data OSM maka pilihan yang tepat
adalah menggunakan situs Overpass Turbo. Misalkan Anda hanya membutuhkan
obyek sekolah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Cara mendownload data
OpenStreetMap dengan menggunakan overpass turbo yaitu :
1. Buka web browser Anda, dan ketikkan http://overpass-turbo.eu/
2. Anda dapat memulai melakukan pencarian lokasi yang ingin Anda download
pada Slippy Map OpenStreetMap yang terletak di sebelah kanan. Anda dapat
menggeser dan memperbesar peta dengan tanda (+) dan memperkecil peta
dengan tanda (-). Anda dapat melakukan pencarian secara langsung dengan
mengetikkan di kotak pencarian seperti dibawah ini, misalnya Jakarta . Akan
muncul beberapa wilayah yang terkait dengan Jakarta, Anda dapat memilih
yang sesuai dengan wilayah yang ingin Anda download.
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Gambar 12.8. Tampilan awal Overpass Turbo

4. Jika Anda tidak ingin mendownload data OpenStreetMap di seluruh Jakarta,
Anda dapat memperkecil wilayahnya dan menggambar batas wilayah yang
akan didownload dengan klik “manually select box” pada toolbar disebelah
kiri peta. Gambar kotak yang Anda sesuaikan dengan wilayah tersebut.

Gambar 12.9. Membuat kotak area secara manual

5. Selanjutnya untuk mendownload data OSM berdasarkan satu objek misalnya
sekolah, Anda klik Menu Wizard. Pada menu Wizard, Anda dapat menyaring
data dengan menggunakan Query JOSN, secara sederhana dapat berupa tags
yang terdiri dari Key dan Value pada objek tersebut, misalnya sekolah maka
tuliskan pada kolom wizard amenity=school.
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Gambar 12.10. Kotak query di Overpass Turbo

6. Klik Build and Run Query, tunggu beberapa menit hingga muncul objek
sekolah yang terpilih di wilayah tersebut, seperti gambar dibawah ini akan
tampil keseluruhan objek sekolah dengan semua tipe data yang ada di OSM.

Gambar 12.11. Hasil Pencarian Objek Sekolah

7.

Jika Anda hanya menginginkan tipe data dalam bentuk titik/node. Anda dapat
mengedit didalam kotak Query disebelah kiri caranya hapus school dengan
type way dan relation, kemudian klik Menu Run yang terletak di kiri atas.
Hasilnya objek sekolah dengan tipe data titik yang akan tersaring. Anda juga
dapat menambahkan query lebih detail yang lainnya dalam kotak tersebut dan
klik Run.
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Gambar 12.12. Menghapus beberapa query di Overpass Turbo

3. Untuk mendownload data sekolah tersebut Anda dapat klik Menu Export, ada
beberapa format data yang bisa Anda pilih seperti geoJSON, GPX, KML,
format .osm, dll. Jika Anda tidak familiar dengan geoJOSN, Anda dapat
memilih level0 untuk mendownload format data .osm yang nantinya dapat
Anda olah dengan menggunakan QGIS atau software pemetaan lainnya.

Gambar 12.13. Export Hasil Overpass Turbo

Ringkasan
Saat ini Anda telah berhasil mengetahui bagaimana cara mendapatkan data
OpenStreetMap dengan Geofabrik, HOT Export dan Overpass-turbo. Geofabrik
memungkinkan Anda untuk mengambil data OpenStreetMap untuk satu negara,
sementara HOT Export memungkinkan Anda untuk mengambil data untuk satu
daerah yang Anda inginkan. Apabila Anda ingin mengambil data hanya spesifik pada
tag tertentu, Anda bisa menggunakan overpass-turbo sebagai media mengambil data.
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