Nomor halaman pada halaman initi ditulis pojok
kanan atas menggunakan angka latin (1,2,3, dst).
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A. Judul
Pelatihan Pembuatan Peta Berbasis Open Source Untuk Perangkat Desa
Guna Membangun Sigede Terpadu

B. Latar Belakang Masalah

Latar belakang berisi Uraian
tentang alasan mengangkat
Indonesia merupakan negara yang berada pada kawasan
yangproses
sangat
masalah,
analisis
masalah
dan uraian singkat
cepat berkembang karena secara geografis berada pada jalur
perdagangan
tentang peluang usaha

dunia ( Pasific Ocean Rim dan Indian Ocean Rim ). Meskipun begitu,
Alinia baru diketik
Indonesia juga tidak diuntungkan secara geografis karena terletak pada
menjorok ke dalam
kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik yang mengakibatkan wilayahnya
sebanyak 7-8 karakter
(sekitar 1.25 cm)rawan akan bencana. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki suatu

perencanaan yang strategis dalam penataan wilayahnya sebagai alat bantu
dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Salah satunya
dengan cara menampilkan informasi-informasi yang terdapat di daerahnya ke
dalam peta sebab dengan peta kita dapat memperoleh informasi yang kita
butuhkan dalam konteks keruangan dengan lebih efisien dan efektif.
Peta dasar maupun data informasi spasial lainnya memiliki peran yang
sangat strategis dalam menjaga keutuhan suatu negara, perencanan serta
pengawasan pembangunan, dan penataan ruang. Akan tetapi, hingga kini
kesadaran pemerintah dan masyarakat akan manfaat dan pentingnya peta
masih sangat rendah. Padahal, Indonesia saat ini merupakan satu-satunya
Negara yang memiliki Undang-Undang tentang Informasi Geospasial
Nasional(UU IG-N) yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Indonesia
juga memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan
ruang, namun sayangnya kedua Undang-Undang tersebut masih belum
diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Di Indonesia maupun banyak negara berkembang lain, perencanaantata
ruang sudah merupakan alat pemerintahan baku yang dibuatsecara berkala
pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan bahkan desa, akan tetapi alat
Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap usulan
adalah 15 (lima belas) lembar (terhitung dari latarbelakang masalah
sampai lampiran termasuk CV pengusul dan pembimbing
; tidak termasuk Halaman Judul, Halaman
Pengesahan, Daftar Isi dan Daftar Gambar).
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ini seringkali kehilangan makna dan fungsinyadikarenakan oleh pendekatan
dan proses pembuatannya yang tidaktepat. Hal ini banyak disebabkan oleh
kurangnya kapasitas maupun keterampilansumber daya manusianya, kurang
kondusifnya kebijakan yang ada, sertakurangnya integrasi antar sektoral.
Akibatnya, dapat terjadi tumpang tindih alokasi yang bisa mengakibatkan
konflik antar pemangku kepentingan dan program-program pembangunan
yang tidak efisien.
Seperti kebanyakan daerah lainnya di Indoenesia, Kecamatan Cibinong
dan Bojonggede juga masih menyajikan informasi geospasialnya dengan
belum memenuhi kaidah kartografi yang berlaku. Padahal berdasarkan perda
Nomor 17 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RT/RW )
Kabupaten

Bogor,

Kecamatan

Cibinong

dan

sebagian

Kecamatan

Bojonggede akan didesain menjadi pusat perkotaan melalui program Zonasi
yang akan mengarahkan daerah tersebut dan sekitarnya bertransformasi
menjadi kota yang besar. Artinya akan terjadi banyak perubahan pada kedua
Kecamatan tersebut demi menunjang program pemerintah tersebut.
Penyajian informasi geospasial yang baik merupakan hal yang sangat
penting dilakukan olehkedua pemerintahan tersebut guna tercapainya
pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini pemerintah desa
memerlukan adanya suatu sistem basis data yang memadai. Hal ini meliputi
pengetahuan lokal maupun formal mengenai penghidupan masyarakat, fungsi
biofisik dan sumber daya manusia. Data-data seperti kesesuaian lahan, iklim,
pemukiman, populasi, pasar, jalan, penggunaan lahan serta perubahannya,dan
penunjukan kawasanmerupakan data penunjang yang sangat diperlukan
dalam proses perencanaan yang memerlukan sistem yang padu.
Dengan suatu sistem informasi geospasial yang terpadu antar setiap
desamaka perencanaan strategis terkait tata ruang dan wilayah dapat
diintegrasikan satu sama lainnya. Maka peningkatan kapasitas dan
keterampilan sumber daya manusia dalam hal iniperangkat desa dan teknologi
pendukungnya merupakan hal yang mutlak dilakukan demi tercapainya
pembangunan yang berkelanjutan.
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C. Perumusan Masalah
Peta yang dihasilkan oleh perangkat desa masih banyak yang belum
Tunjukkan masalah yang
diprioritaskan untuk
diselesaikan.
Rumusan
informasi geospasial secara optimal pada petanya. Masalah
lainnya
juga dapat
masalah dapat berupa
terlihat pada informasi geospasial yang ditampilkanpertanyaan
pada peta yang
dihasilkan
atau
pernyataan informasi yang
oleh desa masing-masing belum mencakup keseluruhan

memenuhi kaidah kartografi dan juga banyak yang belum menampilkan

terdapat pada desa yang bersangkutan. Selain itu sistem informasi geospasial
desa terpadu harus dapat dilakukan oleh para perangkat desa secara
berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan
keterampilan sumber daya untuk menyajikan informasi geospasial dengan
baik dalam bentuk peta.
D. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada
Kondisi baru yang

perangkat desa dalam membuat peta sesuai dengan
kaidah untuk
kartografi dan
diharapkan
terwujud, spesifik, dan
dapat diukur

dapat menyusun serta menampilkan informasi geospasial daerahnya di dalam
peta yang berguna membantu perencanaan dan pengembangan desa masingmasing di masa depan. Dengan begitu, maka akan dapat tercipta suatu sistem
informasi geospasial desa terpadu yang dijalankan oleh pemerintah desa
secara mandiri dan berkelanjutan.
Merupakan program bantuan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni
dalam
upaya peningkatan kinerja,
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu perangkat
desa dalam
membuatusaha,
membangun
keterampilan
penataan
peta sesuai dengan kaidah kartografi dan dapat menyusun
serta menampilkan
dan perbaikan lingkungan, penguatan
kelembagaan
masyarakat,
informasi geospasial dengan baik. Selain itu diharapkan
terciptanya
suatu
sosialisasi penggunaan obat secara
sistem informasi geospasial desa yang terpadu rasional,
dari kemandirian
pengenalan
pemerintah
dan pemahaman
aspek hukum adat, upaya
desa tersebut. Dengan begitu, maka kebutuhan
pemerintah
maupundan lainpenyembuhan
buta aksara
bagi
masyarakat akan tersedianya informasi geospasiallain
yang
baik dapat terpenuhi.
masyarakat baik formal maupun nonformal, yang sementara ini dinilai
kurang produktif. Disyaratkan dalam
usulan program ini adanya komitmen
bekerjasama secara tertulis dari
komponen masyarakat yang akan
dibantu/menjadi khalayak sasaran.

E. Luaran yang Diharapkan
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Secara fisik, hasil dari kegiatan ini diharapkan menghasilkan

a. Modul Pelatihan
Modul pelatihan ini berisi tutorial tentang membuat peta sesuai
dengan kaidah kartografi dan penyusunan serta penyajian

informasi

geospasial pada peta.

b. CD Tutorial
CD Tutorial ini berisi tentang software pemetaan digital ILWIS 3.3
dan Quantum GIS, modul pelatihan yang berbentuk softcopy,dan juga
video tutorial tentang pembuatan peta sesuai dengan kaidah kartografi.
CD tutorial ini juga berisi cara penyusunan dan penyajian informasi
geospasial yang baik.

c. Atlas
Atlas ini berisi tentang peta yang dihasilkan saat pelatihan oleh
perangkat desa peserta pelatihan mengenai informasi desanya.

d. Papan Informasi
Papan informasi ini menampilkan peta yang dihasilkan saat pelatihan
yang berisi informasi geospasial desa agar dapat diakses oleh masyarakat
dengan mudah.
F. Kegunaan
Manfaatdan
bagi objek
Kegiatan pelatihan membuat peta berdasarkan kaidah kartografi

sasaran kegiatan, baik

penyusunan informasi geospasial untuk perangkat desa diharapkan
secara dapat
IPTEK, maupun
bisnis,pada
saat atau
memberikan manfaat sebagai berikut :
setelah kegiatan
dilaksanakan

1. Menghasilkan perangkat desa yang memiliki keterampilan membuat peta
berdasarkan kaidah kartografi dan penyusunan informasi geospasial yang
baik.
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2. Desa yang mengikuti pelatihan dapat menyajikan informasi geospasial
desanya dengan lebih lengkap dan efisien.
3. Mempermudah masyarakat atau orang yang memerlukan informasi
geospasial desa tersebut secara lebih lengkap.
4. Meningkatakan antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap
kemajuan pembangunan desanya.
5. Terciptanya suatu sistem informasi geospasial yang baik dan terintegrasi
antara desa yang satu dengan desa lainnya.
6. Membantu analisis informasi spasial desa guna penentuan rancangan arah
pembangunan desa.
7. Membantu pengambil kebijakan pada perangkat pemerintahan yang lebih
tinggi dalam mengambil keputusan terkait berbagai pemecahan masalah
desa.
8. Sebagai wadah aktualisasi diri mahasiswa dalam bekerjasama dan
kemandirian demi kepentingan masyarakat.
G. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran
Kecamatan Cibinong memiliki 12 desa atau kelurahan yaitu Cibinong,
Nanggewer, Nanggewer Mekar, Karadenan, Sukahati, Harapan jaya, Pondok
kondisi
Rajeg, Tengah, Pakansari, Pabuaran, Cirimekar, dan Ciriung.Uraian
Sedangkan

masyarakat yang akan

Kecamatan Bojonggede memiliki 9 desa atau kelurahan yaitu Bojong
Baru,
menerima
kegiatan
pengabdian
Cimanggis, Ragajaya, Rawa Panjang, Susukan, Waringin Jaya, Pabuaran,secara
factual. Uraikan

Bojonggede, dan Kedung waringin. Pada kedua Kecamatan ini sedang
terjadi yang
permasalahan
dihadapi masyarakat
proses transformasi dari pedesaan ke perkotaan yang mengakibatkan
yang membutuhkan

terjadinya perubahan pada kondisi dan perilaku masyarakatnya. Misalnya
kita
bantuan penyelesaian.
Hindari adanya kegiatan
percobaan/penelitian
lahannya banyak digunakan sebagai lahan pertanian dan dalam
perkebunan
PKM M

dapat melihatnya pada perubahan pola penggunaan tanahnya yang dahulu

sekarang banyak berubah menjadi jalan dan bangunan-bangunan. Sistem
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kepemilikan tanah jugabanyak terjadi perubahan akibat banyaknya terjadi
migrasi penduduk dari Jakarata dan sekitarnya ke kedua daerah ini. Hal ini
kita dapat kita lihat pada banyaknya tanah warisan penduduk asli yang dijual
kepada para pendatang atau pihak-pihak lainnya yang tentunya akan
mendorong pembangunan aktivitas fisik di daerah tersebut.
Akan tetapi, upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengantisipasi
peningkatan pembangunan yang terjadi tidak sejalan dengan usaha
pemerintah desanya dalam menyediakan informasi geospasial yang mengikuti
perkembangan wilayahnya. Pada beberapa desa yang terdapat di Kecamatan
Bojonggede dan Cibinong masih menampilkan informasi geospasial desanya
dengan belum memenuhi kaidah kartografi yang berlaku sehingga masyarakat
akan sulit menangkap dengan baik informasi geospasial yang disajikan.
Sarana penyajian informasi geospasialnya juga masih terbatas dan kurang
mencukupi demi tersajinya informasi spasial yang baik.
H. Metode Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi lima tahapan seperti
bagan dibawah.

Pelaksanaan
Kegiatan Yang
Bersifat
Administrasi

Hindari penggunaan
warna dalam gambar
gunakan teknik greyscale
untuk mengemulasi warna
dalam foto atau diagram,
dan
gunakan pattern/pola
untuk menggantikan
warna dalam grafik garis
ataupun diagram.

Pembuatan Modul
Pelatihan dan CD
Tutorial

Output

Gambar 1 : Metode Pelaksanaan

Uraian teknik. Cara,
atau tahapan pekerjaan
dalam menyelesaikan
masalah dan pencapaian
program.
Pemberian Materi
dan Pelatihan
Dasar

Praktik

Judul gambar dan
penomoran sesuai urutan
kemunculan dengan angka
arab ( posisi di BAWAH
gambar)
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1)

Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersifat Administratif
Kegiatan ini berisi tentang membuat dan menyebarkan undangan
pelatihan kepada perangkat desa di setiap desa di kecamatan Bojonggede
dan Cibinong.

2)

Pembuatan Modul Pelatihan dan CD tutorial
Kegiatan ini berisi tentang pembuatan modul pelatihan (hardcopy)
pembuatan peta secara digital berdasarkan kaidah kartografi dan
penyusunan data informasi geospasial dengan menggunakan software
ILWIS 3.3 dan Quantum GIS Pembuatan CD tutorial yang didalamnya
terdapat modul pelatihan (softcopy) dan video tutorial pembuatan peta
secara digital berdasarkan kaidah kartografi dan penyusunan data
informasi geospasial dengan menggunakan software ILWIS 3.3 dan
Quantum GISyang akan sangat berguna untuk membangun sistem
informasi geospasial desa yang terpadu.
3) Pemberian Materi dan Pelatihan Dasar
Dalam Tahap ini peserta pelatihan diberikan materi-materi secara
seminar tentang bagaimana pentingnya peta yang dibuat berdasarkan
kaidah kartografi dan pentingnya penampilan informasi geospasial pada
peta. Setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan dasar menggunakan
software pemetaan ILWIS 3.3 dan Quantum GIS.

4) Praktik
Setelah Peserta pelatihan mendapatkan materi dan pelatihan dasar,
pesrta pelatihan di wajibkan membuat peta digital desanya masing-masing
sesuai dengan kaidah kartografi dan menyusun dan menampilakn
informasi geospasial desanya masing-masing didalam peta.
5) Output
Tahap akhir adalah output, yaitu hasil dari pelatihan ini adalah atlas
yang berisi kumpulan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan juga
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menampilkan informasi geospasial yang dibuat oleh peserta pelatihan
sesuai dengan desanya masing-masing berbentuk hardcopy dan softcopy.
Selain atlas juga dihasilkan papan informasi yang menampilkan peta yang
dihasilkan saat pelatihan yang berisi informasi geospasial desa agar dapat
diakses oleh masyarakat dengan mudah. Dengan hal-hal tersebut, maka
kita dapat membangun sistem informasi geospasial antar desa yang
terintegrasi satu sama lainnya.
I.

Jadwal Kegiatan
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Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Jadwal mengacu pada
Pelaksanaan Kegiatan bersifat
tahapan pada metode
administratif
pelaksanaan ( disamakan
Pembuatan Modul Pelatihan
atau dapat diperinci) ,disusun
dan CD Tutorial
dalam bentuk Bar Chart,nama
Pemberian Materi dan
bulan tidak disebutkan secara
Pelatihan Dasar
eksplisit (Maret,April,dst) tapi
dalam bentuk Bulan kePraktik Pembuatan Peta oleh
1,2,dst. Lama pelaksanaan
Peserta Pelatihan
maksimal 5 bulan.
Pembuatan Hasil dari Pelatihan

6

Penyusunan Laporan
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Evaluasi

No
1
2
3
4

Kegiatan
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J.

Rancangan Biaya
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rincian
Biaya internet
Perbanyakan Proposal
Keperluan Administrasi (Surat Undangan)
Perbanyakan Modul Pelatihan
Perbanyakan CD Tutorial
Pelatihan Kit
Penyewaan Tempat Pelatihan
Transportasi dan Akomodasi peserta
Ctra Digital
Penulisan Laporan
Finalisasi dan Perbanyakan Laporan
Total Biaya

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Berikan rincian biaya, baik
yang didanai Depdiknas,
maksimal 10 juta, ataupun
pihak lain. Usulan biaya
yang melebihi 10 juta
harus melampirkan Surat
Biaya Pernyataan Kesediaan
sebagai Penyumbang
50.000
Dana pihak tsb.
50.000
Rancangan biaya terdiri
50.000
dari bahan habis
800.000
pakai,peralatan
penunjang,
250.000
perjalanan,dll).Honorariu
400.000
m tidak diperkenankan
800.000
(tim pelaksana,dosen,dll).
2.000.000
2.000.000
100.000
150.000
6.650.000

K. Daftar Pustaka
Darie, Cristian, Bogdan Brinzarea, Filip Chereches-Tosa,
Mihai Bucica.
2006.bidang
Daftar pustaka
untuk semua
AJAX and PHP Building Responsive Web Applications.New
York kepada
: Packt
PKM ditulis mengacu
Publishing.
HARVARD style (aturan lebih ditail
Davis, Gordon B. 1974. Management Information System.
silakan dieksplorasi
Auckland: lebih
Mcgrawlanjut).
Sumber pustaka berasal dari sumber
Hill.
yang
Fathansyah. 1999. Basis Data. Bandung : Penerbit Informatika
dapat dipertanggungjawabkan
Flanagan, David. 2006. JavaScript: The Definitive Guide,
5th Edition.
keabsahan
ilmiahnya (misalnya Jurnal
Manhattan : O'Reilly Press
buku, Pendekatan
prosiding seminar dll)
Hartono, Jogiyanto. 2005. Analisis & Desain Sistemilmiah,
Informasi:
dan
bukan
berasal
dari opini pribadi
Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta : Andi Publisher
yang
dipublikasikan
internet atau
Sandee, Henry, dkk. 2008. Employment Growth in Small Scale anddiCottage
lainnya.
Industry Clusters in Indonesia, Mengembangkanmedia
Strategi
Ekonomi. Jakarta :
Pustaka Sinar Harapan
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L. Lampiran
Biodata Ketua
Nama Lengkap

Lampiran berisi :
1) Daftar Biodata singkat
: 0906555090 Ketua dan Anggota Kelompok
serta Dosen
:Geografi
Pembimbing (harus
ditandatangani oleh Ketua,
:Universitas Indonesia
anggota dan
: Pajeleran, RT 07/08
No. 49,
pembimbing).

:Lanrio

b. NIM
c. Jurusan
d. Universitas/Institut/Politeknik
e. Alamat Rumah dan No Tel./HP

DesaSukahati, Kec. Cibinong,

2) Gambaran
disain,sistem,prototipe
Kab. Bogor, 16913/
081382524141 yang
akan diterapkembangkan

f. Alamat email

: lanrio@ui.ac.id

3)SuratPernyataan

Kerjasama
Tertanda,

Lanrio
Biodata Anggota,..dst
Biodata Dosen Pembimbing,..dst

Surat Pernyataan Kerjasama

SURAT PERNYATAAN KERJA SAMA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mewakili:
nama

: Kecamatan Bojong gede

alamat sekolah

: Jl. Mayjen H. E. Sukma, Cimande Talang 2
Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor 16730

Menyatakan bahwa kami bersedia bekerja sama dengan salah satu
kelompok Program Kreativitas Mahasiswa 2011 dari Universitas Indonesia,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan judul “Pelatihan
Pembuatan Peta Berbasis Open Source Untuk Perangkat Desa Guna
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Membangun Sigede Terpadu” bertema pengabdian masyarakat.

Kepala Camat Bojong Gede

Siti Syamsiatul Azhari

Ketua Pelaksana PKMM

Lanrio

TAMBAHAN :
Output akhir pkm adalah hardcopy siap terbit (camera ready) serta soft copy dalam CD dengan
format doc dan pdf.
Foto dan gambar disimpan dalam folder GAMBAR dan diburning dalam CD yang sama.
Format gambar adalah JPG, untuk foto bisa berasal dari kamera digital atau hasil digitasi
menggunakan scanner.
Semua file disimpan dalam sebuah folder/direktori dengan nama folder/direktori mengikuti aturan
penamaan sebagai berikut :
PKM-M-12--UI- Pelatihan Pembuatan Peta ----CD dilabeli dengan cetak komputer : jenis PKM,Universitas,tahun, nama ketua, judul PKM

