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ABSTRAK 

Formulasi kebijakan spasial dan perakitan teknologi lahan rawa memerlukan informasi 

spasial dan karakteristik lahan rawa.  Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 

(BBSDLP) telah dan terus melakukan survei dan pemetaan di lahan rawa termasuk lahan 

gambut, yang menghasilkan banyak data.  Selain itu, BBSDLP telah melakukan 

revitalisasi pengelolaan basisdata sejak 2013, termasuk pengembangan basisdata spasial 

lahan rawa (InaWetSoils).  Tulisan ini melaporkan status terkini InaWetSoils dan 

mendiskusikan tantangan serta strategi pengembangannya ke depan.  Revitalisasi 

dilakukan pada 3 pilar, yaitu: (i) pembaruan perangkat keras dan lunak, sistem jaringan, 

dan manajemen,  (ii) penguatan sumberdaya manusia pengelola, dan (iii) kolasi, 

konservasi, restorasi dan restrukturisasi data.  Struktur dan desain InaWetSoils mengacu 

pada soil geographic database yang dikemukan Zinck dan Valenzuela tahun 1990 dengan 

modifikasi, dimana basisdata terdiri atas beberapa file, yaitu: landform,  titik pengamatan, 

profil pewakil, nama polipedon, dan satuan peta (peta tanah, lahan gambut, dan lahan 

rawa).  Dataset berasal dari hasil kegiatan pemetaan BBSDLP, kerjasama dengan pihak 

ketiga, dan sumbangan sukarela para pemilik data.  Pengembangan basisdata meliputi: (i) 

pengumpulan, seleksi, harmonisasi dan standarisasi data, dan (ii) geovisualisasi dan 

delivery informasi.  Saat ini, InaWetSoils berisi data pengamatan tanah, peta lahan 

gambut berbagai versi, dan peta tanah.  Sebanyak 11.264 titik pengamatan di lahan rawa 

dikoleksi dalam basisdata ini. Tantangan yang dihadapai saat pengembangan adalah: (i) 

data pengamatan yang tidak standar, (ii) teknik positioning data titik pengamatan dari 

deskripsi profil tanah, (iii) teknik joining antara data koordinat dengan deskripsi profil.  

Basisdata ini perlu terus diperkaya isinya dan diperlihara keberadaannya sehingga 

fungsinya sebagai pengelola arsip data spatial dan tabular lahan rawa termasuk lahan 

gambut dapat maksimal. Strategi ke depan meliputi: (i) akselerasi harmoninasi data 

melalui perbaikan pengelolaan entry data, (ii) pengkayaan data melalui pengembangan 

dan penguatan kerjasama antar lembaga, (iii) ujicoba dan adopsi teknik geovisualisasi dan 

spatial data mining untuk penurunan informasi secara otomatis. 

Kata kunci: lahan rawa, lahan gambut, basisdata spasial, spatial data mining, 

geovisualisasi 
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PENDAHULUAN 

Formulasi kebijakan spasial tentang tataguna dan tatakelola lahan rawa dan 

perakitan teknologi pengelolaan lahan dan air memerlukan informasi spasial dan 

karakteristik lahan rawa yang akurat, lengkap dan up to date.  Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) telah dan terus melaksanakan 

survei, karakterisasi dan pemetaan lahan rawa termasuk di lahan gambut.  Kegiatan ini 

merupakan bagian terintegrasi dengan program nasional pemetaan sumberdaya lahan.  

Pada tahun 2011, BBSDLP merilis peta lahan gambut skala 1:250.000 (BBSDLP, 2011), 

tahun 2014 merilis peta tanah tinjau skala 1:250.000 (BBSDLP, 2014) dan tahun 2013 

merilis peta lahan gambut 1:50.000 di 5 kabupaten terpilih (Kuburaya, Mimika, Muaro 

Jambi, Pulang Pisau, dan Pelalawan).  Pada tahun 2016 pemetaan sumberdaya lahan skala 

1:50.000 dilakukan di 236 kabupaten/kota dan pada tahun 2017 dilanjutkan di 146 

kabupaten/kota lainnya diIndonesia. .  Kegiatan ini telah menghasilkan banyak titik 

pengamatan, data hasil analisis laboratorium, peta tanah, peta lahan gambut, dan peta 

lahan rawa.  Yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola merawat data 

ini sehingga data tersedia secara lestari dan memberikan nilai guna dan nilai tambah untuk 

berbagai tujuan. 

Pengelolaan data dan informasi geospasial terus mengalami perbaikan di aspek 

sistem pengelolaan dan aspek kebijakan.  Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang 

percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta (one map policy) telah mengatur dan 

menugaskan instansi dan lembagan tertentu untuk menjadi wali data peta.  BBSDLP 

ditunjuk sebagai walidata peta tanah dan peta lahan gambut yang ditindaklanjuti dengan 

penguatan pengelolaan data dalam suatu sistem basisdata sedemikian sehingga data cepat 

tersedia jika diperlukan, lestari serta nilaigunanya bertambah.  Basisdata adalah kumpulan 

data yang banyak yang saling berhubungan yang disimpan dalam suatu lingkungan 

komputer (Rigaux et al. 2002).  Pengelolaan basisdata terkomputerisasi di BBSDLP telah 

dimulai tahun 1990-an yang terus diperkuat dan tahun 2013 diterapkan revitalisasi 

(Sulaeman et al. 2014; 2015).  Revitalisasi dilakukan pada 3 pilar, yaitu (i) pembaruan (up 

grading) perangkat keras dan lunak, sistem jaringan, dan manajemen,  (ii) penguatan 

sumberdaya manusia pengelola, dan (iii) kolasi (collation), konservasi, restorasi dan 

restrukturisasi data.  

Dalam konteks ini pula, diversifikasi produk basisdata mulai dikembangkan guna 

mendukung permasalahan tematik tertentu termasuk salahstunya pengembangan basisdata 

spasial yang khusus mengelola data lahan rawa, yaitu InaWetSoils.  Tulisan ini 

melaporkan status terkini upaya pengembangan InaWetSoils dan mendiskusikan 

tantangan serta strategi pengembangannya ke depan.  
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BAHAN DAN METODE 

Pendekatan 

Pengembangan basisdata difokuskan pada kedua aspek, yaitu: aspek konten yang 

meliputi kegiatan pengumpulan (kolasi), seleksi, harmonisasi dan standariasi data dan 

aspek media berupa geoanalisis, geovisualisasi dan delivery informasi.  Sistem basisdata 

yang dikembangkan adalah basisdata spasial (geodatabase) yang jauh berbeda dengan 

basisdata biasa.  Tahapan pengembangan mengikuti Sulaeman et al. (2010).  Berbeda dari 

pengembangan basisdata biasa (seperti Mulyani et al. 2013), informasi titik koordinat ini 

merupakan prinsip dasar dan harus tersedia dalam pengembangan basidata spasial.  Itulah 

alasannya mengapa semua data harus disimpan dalam suatu sistem referensi yang standar.  

Pada InaWetSoils ini sistem referensi adalah Sistem Referensi Geografi dengan 

menggunakan grid LAT/LON berdasarkan datum WGS 1984.  Untuk perhitungan luasan 

atau analisis lainnya, reproyeksi sering dilakukan dan digunakan sistem Universal 

Transverse Mercator dengan datum WGS 1984. 

Dataset 

Dataset yang digunakan untuk memperkaya basisdata spasial ini adalah data-data 

hasil survey dan pemetaan tanah yang dilaksanakan oleh Tim BBSDLP tahun 2015 atau 

sebelumnya, data yang dkerjakan oleh Tim BBSDLP melalui kerjasama dengan pihak 

ketiga, atau yang dikerjakan tim dari perguruan tinggi atau konsultan.  Data yang 

disimpan berupa data geospasial, tabular, dan image.  

Struktur basisdata 

Struktur fisik dan desain InaWetSoils mengacu pada soil geographic database 

(Zinck dan Valenzuela, 1990) dengan modifikasi seperlunya menyesuaikan data yang 

tersedia.  Basisdata ini terdiri atas seperangkat komponen yang disajikan dalam satu atau 

lebih file, yaitu: landform,  titik pengamatan,  profil pewakil, nama polipedon, dan satuan 

peta (peta tanah, lahan gambut, dan lahan rawa). 

Pengkayaan konten data 

Pemasukan data dan pengkayaan menggunakan teknik yang berbeda-beda.  Teknik 

ekstraksi data melalui mekanisme ekspor-impor paling sering digunakan karena beberapa 

data tersedia dalam bentuk elektronik.  Beberapa data titik pengamatan sudah tersedia 

dalam InaSoilObs (Sulaeman et al. 2015) dan data poligon tersedia dalam InaSoilMaps 

(Sulaeman et al. 2015), semuanya dalama shapefile.  Pemasukan data juga dilakukan 

melalui pengetikan di spreadsheet kemudian ditransformasi ke shapefile terutama untuk 

data dasar yang hanya tersedia deksripsi profil tanah.  Terakhir, pemasukan data melalui 
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teknik digitasi untuk data peta yang masih bersifat hardcopy.  Peta itu disiam kemudian 

diregistrasi ke sistem geografi, didigitasi layar, dan disimpan dalam format shapefile. 

 

Geovisualisasi  

Aspek penting dalam pengembangan basisdata adalah visualisasi dari data yang 

tersimpan. Geovisualisasi dilakukan dengan plotting bersama tema-tema yang tersimpan 

dimana tema dipilih sesuai dengan keperluana analisis.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Struktur dan Isi sistem 

Secara fisik, InaWetSoils terdiri atas file-file digital data geospasial (tema) yang 

disimpan, dipanggil, diolah dalam suatu perangkat sistem informasi geografis.  Karena 

semua tema menggunakan sistem referensi yang sama yaitu sistem proyeksi geografis, 

file-file ini dapat digunakan dalam suatu operasi geodatabase, seperti paduserasi, tabulasi 

statistik, dan lainnya.  Gambar 1 menyajikan antarmuka InaWetSoils versi 1 tahun 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Antarmuka InaWetSoils versi 1 tahun 2016 

Selain titik pengamatan, InaWetSoils saat ini mengelola peta lahan gambut. Peta 

yang tersedia adalah peta lahan gambut versi 2011, versi revisi dan versi 2013. Selain itu 

juga dikoleksi lahan gambut yang termasuk lokasi moratorium atau lahan gambut versi 

PIPIB. Pada saat ini tersedia PIPIB versi 5 dan PIPIB versi 9. Lahan gambut PIPIB versi 
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lainnya (1 sampai 4, 6,7,8) masih dalam proses standarisasi sehingga dapat 

dipaduserasikan dengan data lainnya. Atribut dalam setiap satuan peta ini hanya nomor 

satuan peta yang siap dihubungkan dengan legenda dasar yang disimpan dalam basisdata 

tabular. 

Selain informasi geospasial lahan gambut, peta tanah juga dikoleksi dalam sistem 

ini namun dalam status terhubung dengan InaSoilMaps.  Peta tanah dan peta tematik 

lainnya saat ini dikelola dalam InaSoilMaps dan InaWetSoils hanya me-retrieve secara 

otomatis saja.  Peta tanah saat ini skala 1:250.000 dan akan diperkaya dengan peta tanah 

skala 1:50.000.  Peta tanah ini merupakan informasi dasar untuk penyusunan peta indikatif 

lahan rawa, melalui operasi basisdata spasial berdasarkan kamus data pada Tabel 2.  

Atribut pada peta tanah ini hanya nomor satuan peta dengan deskripisinya yang terpisah.  

Setiap satuan peta menyatakan jenis landform, jenis tanah, bahan induk, dan kemiringan 

lereng. Sementara itu, peta land system masih dalam proses standarisasi dan harmonisasi. 

Tabel 2.  Asosiasi antara landform dan jenis rawa untuk pemetaan indikatif lahan rawa 

Kode 

landform 

Keterangan Jenis rawa 

Pasang surut Lebak 

A Grup Aluvial   

   A1122 Rawa belakang (backswamp)  v 

   A1123 Danau tapal kuda/danau sungai lama (oxbow lake)  v 

   A1126 Meander scar  v 

   A1127 Bekas sungai lama (old river channel)  v 

   A1128 Jalur meander (meander belt)  v 

   A32 Depresi aluvial  v 

B Grup Fluvio-Marin   

   B11 Delta estuarin v  

   B12 Delta arkuit v  

   B13 Delta kaki burung v  

   B2 Dataran estuarin sepanjang sungai v  

G Grup Gambut   

   G1 Gambut topogen   

   G11 Gambut topogen air tawar  v 

   G12 Gambut topogen dipengaruhi salin v  

   G2 Gambut ombrogen   

   G21 Gambut ombrogen dipengaruhi air tawar  v 

   G22 Gambut ombrogen dipengaruhi salin v  

M Grup Marin   

   M1 Pesisir v  

   M11 Cekungan pasir v  

   M12 Pesisir pasir v  

   M13 Pesisir lumpur v  

   M17 Bekas laguna v  

   M3 Dataran pasang surut v  

Sumber: BBSDLP (2014) 
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Lokasi dan sebaran pengamatan di lahan rawa 

Gambar 2 menyajikan sebaran titik pengamatan di lahan rawa hingga tahun 2015.  

Sebaran spasial ini perlu dipadang secara hati-hati karena titik ini merupakan lokasi 

pengamatan yang telah terharmonisasi dan terstandarisasi.  Peta ini tidak menunjukan 

semua lokasi yang telah diamati karena beberapa titik pengamatan masih dalam tahap 

penyiapan dan harmonisasi.  Hasil harmonisasi dan standarisasi menunjukan bahwa 

jumlah lokasi pengamatan di Pulau Sumatera adalah 4.706 titik, di Pulau Kalimantan 

5.272 titik, di Pulau Papua sebanyak 1.093 titik dan di Pulau Sulawesi sebanyak 193 titik.  

Sebagian titik dijumpai di lahan rawa gambut dan sebagian lainnya di lahan rawa non 

gambut. 

Lokasi titik koordinat lahan rawa merupakan data dasar yang penting untuk 

berbagai keperluan, seperti pembaruan peta lahan rawa dan lahan gambut yang ada atau 

asosiasi antara sifat lahan pada titik tersebut dengan sifat-sifat lahan lainnya.  Selain 

jumlahnya, pola distribusi pengamatan merupakan informasi dasar yang penting dalam 

kaitanya dengan pengambilan kesimpulan atas tafsiran dari informasi tersebut.  Aspek 

jumlah ini berakitan dengan akurasi kisaran data, yang penting dalam pembuatan 

ringkasan statistik.  Jumlah yang banyak lebih baik dibandingkan dengan jumlah yang 

sedikit.  Dari jumlah yang banyak ini dapat dilihat kecenderungan pemusatan data berupa 

median atu modus dan pemilihan antara median dan mean.  Seringkali informasi 

ringkasan statistika ini yang sering digunakan dalam mengkomunikasikan atribut lahan 

gambut.  Aspek distribusi menyatakan keterwakilan dari informsi lapangan.  Pengamatan 

yang menyerbar merata di selurh wilayah cukup mencerminkan keterwakilan dari 

pengamaatan.  Gabungan kedua aspek ini akan mencerminkan seberapa akurat informasi 

disajikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Sebaran titik pengamatan yang terharmonisisasi di lahan rawa 

Pada saat pengamatan lahan rawa di lapangan, beberapa data dicatat, namun 

jumlah dan jenis atribut ini ditentukan oleh tujuan kegiatan.  Dalam pengembangan 
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basisdata spasial, atribut yang tidak sama dan tidak standar seperti ini sudah umum 

dijumpai dan memerlukan penanganan yang serius dan hati-hati.  Perbedaan jumlah dan 

jenis atribut ini adalah logis karena tujuan dan keluaran setiap kegiatan tentunya berbeda. 

Pada dasarnya, semua pengamatan harus disimpan dalam suatu basisdata agar bisa 

dimanfaatkan di kemudian hari dan pada InaWetSoils hanya atribut tematik tertentu yang 

dikelola yang umum diperlukan dalam pemecahan permasalahan di lahan rawa. 

Gambar 3 dan Gambar 4 menyajikan plotting titik pengamatan di atas peta lahan 

gambut versi 2011. Klasifikasi tanah, ketebalan gambut, tipe vegetasi, dan kedalaman 

genangan dapat disajikan bergandengan sehingga memudahkan analisis visual akan pola. 

Interpretasi dari visualisasi ini berbeda tergantung informasi yang ingin diketahui. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Plotting klasifikasi tanah (atas) dan ketebalan gambut (bawah, dalam cm) di 

daerah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah 

Laut Jawa 

Laut Jawa 



Yiyi Sulaeman  et al 

320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Plotting jenis vegetasi (atas) dan ketinggian genangan (bawah, dalam cm) di 

daerah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah 

Laut Jawa 

Laut Jawa 
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Tantangan  

Pada pelaksanaan pengambangan basisdata spasial Inawetsoils ini dihadapai 

beberapa tantangan yang perlu diatasi dengan pengembangan teknik-teknik inovatif. 

Tantangan teknik saat ini adalah: (i) data pengamatan yang tidak standar, (ii) positioning 

data titik pengamatan dengan informasi posisi pada deskripsi profil tanah dan peta, (iii) 

joining antara data koordinat dari GPS dengan data titik dari deskripsi profil. 

Data pengamatan yang tidak standar memerlukan waktu cukup lama untuk 

harmonisasi.  Data pengamatan ini mencakup lokasi koordinat dan atributnya.  Sistem 

koordinat tidak seragam demikian pula atribut yang diamati di lapangan.  Hal serupa juga 

dilaporkan Muyani et al. (2013) dimana atribut tidak lengkap.  Penyebabnya adalah tujuan 

survey di lahan rawa yang berbeda, demikian juga teknik yang diterapkan.  Hal ini dapat 

diatasi dengan melakukan standarisasi dan konversi sistem koordinat yang standar dan 

atributnya yang akan digunakan.  Atribut yang tidak terpilih untuk database tetap menjadi 

bagian penting dalam dataset kegiatan penelitian. 

Pada kegiatan ini juga, entri koordinat secara manual dilakukan khususnya untuk 

data koordinat yang tersedia dalam deskripsi profil tanah.  Deskripsi profil tanah 

seringkali dilampirkan dalam laporan teknis survey tanah.  Entry data ini perlu dilakukan 

secara hati-hati dan selalu memperhatkan unit koordinat yang digunakan.  Sementara itu, 

entri melalui digitasi dari peta pengamatan hardcopy seringkali mengalami pergeseran 

titik karena peta dasar yang berbeda. Perbaikan posisi secara manual dibantu citra resolusi 

tinggi perlu dilakukan untuk memastikan lokasi pengamatan sesuai dengan kondisi 

lapangan.  

Tantangaan berikutnya adalah bagaiman menghubungkan (linking) antara titik 

koordinat dari GPS dan titik koordinat dari deskripsi profil pada areal yang sama. Selain 

itu penggabungan (union) titik koordinat ini seringkali menyebabkan duplikasi data 

sehingga menjadi masalah dalam perhitunan jumlah titik pengamatan. Penghapusan data 

yang duplikasi ini seringkali lebih baik dilakukan secara manual karena ada kode 

pengamatan yang sama namun berada pada lokasi yang berbeda. Penghapusan secara 

otomatis seringkali menghilangkan informasi ini.  

Strategi ke depan 

InaWetSoils saat ini berisi data spasial yang penting untuk pemantauan dan 

pembaruan peta lahan rawa dan lahan gambut.  Basisdata ini berfungsi sebagai pengelola 

arsip data spatial dan tabular lahan rawa termasuk lahan gambut.  Basisdata ini perlu terus 

diperkaya isi datanya dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.  Berkaitan dengan itu, 

strategi pengembangan ke depan meliputi: (i) akselerasi dalam kegiatan harmonisasi data 

yang ada, (ii) pengkayaan data yang baru. dan (iii) ujicoba dan adopsi teknik 
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geovisualisasi dan spatial data mining untuk penurunan informasi guna meningkatkan 

nilaiguna data. 

Akselerasi harmonisasi data yang sudah ada ini perlu dilakukan ke depan karena 

masih banyak data ada saat ini yang perlu pemrosesan.  Pemrosesan tersebut mencakup 

standarisasi sistem referensi ke sistem proyeksi geografis, seleksi atribut data, dan 

penghilangan duplikasi informasi pada data yang sama.  Sistem pengelolaan entry data 

saat ini perlu diperbaiki dengan menerapkan teknik-teknik terbaru dalam konservasi dan 

restorasi data. 

Pengkayaan basisdata dengan data-data yang baru merupakan bagian penting 

dalam pengembangan basisdata.  Data-data baru dapat diperoleh melalui survey dan 

pemetaan yang baru atau melalui pengembangan dan penguatan kerjasama antar lembaga.  

Pelaku penelitian dan survey di lahan rawa bukan saja BBSDLP tetapi ada instansi lain 

seperti peguruan tinggi, konsultan, dan lainnya.  Namun demikian, suatu protokol yang 

disepakati bersama perlu disiapkan terlebih dahulu agar sharing dan pertukaran data lebih 

efektif dan efisien.  Data yang banyak dan terdistribusi dengan baik merupakan awal 

diperolehnya rekomendasi-reoemndasai kebiajakan dan teknik yang lebih jitu. 

Data yang ada saat ini memungkinkan untuk dianalisis secara visual dan numerik 

menggunakani teknik geovisualisasi dan spatial data mining.  Aplikasi kedua teknik ini 

memungkinkan untuk penurunan informasi secara otomatis sehingga nilaiguna data 

bertambah dan delivery informasi lebih baik.  Dengan data titik pengamatan dan data 

penunjang yang tersedia, beragam teknik geovisualisasi dapat diterapkan untuk 

mengetahui pola data dan karakteristiknya serta asosiasni dengan data lainnya lebih dapat 

difahami.  Geovisualisasi dengan plotting pengamatan pada citra, digital elevation model, 

atau peta tanah dapat dengan mudah dilakukan.  Demikian juga, penyajian data secara 

online saat ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan penyesuaian format data dari 

shafefile ke kml atau format lainnya kemudian diupload ke perangkat web.  

Dengan bertambah banyaknya data, analisis data yang selama ini pendekatan 

statistika dapat mulai bergeser dengan pendekatan spatial data mining.  Dengan data 

mining ini, pengetahuan (knowledge) dan pola data dapat diekplorasi (Sulaeman dan 

Shofiyati, 2008).  Selain itu data data digunakan dapat digunakan untuk menyusun 

hipotesis atau model dan verifikasi model yang sudah ada. 

KESIMPULAN 

Basisdata spasial, berbeda dari basisdata biasa, mengelola aspek spasial yang 

ketepatan sistem referensi dan titik pengamatan menjadi isu utama.  Basisdata spasial 

InaWetSoils telah dibangun untuk menyimpan dan mengelola data geospasial lahan rawa 
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termasuk lahan gambut. Saat ini basisdata spasial ini menyimpan dan mengelola titik 

pengamatan di lahan rawa, peta lahan gambut dan peta lahan rawa.  

Basisdata InaWetSoils perlu terus diperkaya isinya dan diperlihara keberadaannya 

sebagai pengelola arsip data spatial dan tabular lahan rawa termasuk lahan gambut. 

Beberapa tantangan dalam pengembangan InaWetSoils meliputi (i) data pengamatan yang 

tidak standar, (ii) positioning data titik pengamatan dengan informasi posisi pada deskripsi 

profil tanah dan peta, (iii) joining antara data koordinat dari GPS dengan data titik dari 

deskripsi profil. 

Strategi pengembangan InaWetSoils ke depan meliputi: (i) akselerasi dalam 

kegiatan harmonisasi data yang ada, (ii) pengkayaan data yang baru. dan (iii) ujicoba dan 

adopsi teknik geovisualisasi dan spatial data mining untuk penurunan informasi guna 

meningkatkan nilaiguna data. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Pengambangan basisdata spasial InaWetSoils dibiayai oleh Pemerintah Indonesia 

melalui DIPA Satker BBSDLP. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaelani 

dan Ibu Oksanti Saparina keduanya staf Instalasi Basisdata BBSDLP yang telah 

membantu pengumpulan dan harmonisasi data.  

DAFTAR PUSTAKA 

BBSDLP. 2014.  Sumberdaya Lahan Pertanian Indonesia. Bogor 

BBSDLP. 2011. Peta Lahan Gambut Indonesia Skala 1:250.000, Edisi Desember 2011. 

Bogor. 

Mulyani, A., Susanti, E., Dariah, A., Maswar, Wahyunto, dan F. Agus. 2013.  Basisdata 

karakteristik tanah gambut di Indonesia, hal 130-143 dalam Husen et al. Prosiding 

Seminar nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, Balitbangtan. Bogor.  

Rigaux, P., Scholl, M., dan A. Voisard. 2002. Spatial Database with Application to GIS. 

Morgan Kaufmann Publishers. San Francisco. USA.  

Sulaeman, Y. dan R. Shofiyati. 2008.  Menerapkan data mining dalam penelitian tanah di 

Indonesia.  Informatika Pertanian, 17 (2):1139-1154 

Sulaeman, Y., Bachri, S., Asisah, dan R. Shofiyati. 2007.  Desain dan implementasi 

basisdata spasial dijital suberdaya lahan daerah aliran sungai. Hlm 1-16. Dalam 

Prosiding Lokakarya Sistem Informasi DAS, 5 September 2007. FMIPA IPB dan 

CIFOR.--> tidak ada dalam naskah 

Sulaeman, Y., Ropik, Bachri, S.,  Sutriadi, M.S., dan D. Nursyamsi. 2015. Sistem 

informasi sumberdaya lahan pertanian Indonesia: Status terkini dan arah 

pengembangan ke depan. Jurnal Sumberdaya lahan, 9 (2): 121-140. 



Yiyi Sulaeman  et al 

324 

Sulaeman, Y., Ropik, dan S. Bachri. 2014.  Pengembangan Basisdata Sumberdaya Lahan 

Pertanian. Laporan Akhir.  Balai besar Penelitian dan pengembangan sumberdaya 

Lahan pertanian. Badan penelitian dan pengembangan pertanian. Bogor. 

Sulaeman, Y., Ropik, dan S. Bachri. 2015. Pengembangan Basisdata Sumberdaya Lahan 

Pertanian. Laporan Akhir.  Balai besar Penelitian dan pengembangan sumberdaya 

Lahan pertanian. Badan penelitian dan pengembangan pertanian. Bogor. 

Zinck, J.A., dan C.R. Valenzuela. 1990. Soil geographic database: structure and 

application examples. ITC Journal 3, 270-294.- tidak ada dalam naskah. 


