
KERANGKA ACUAN 

PELATIHAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH UNTUK PENGELOLAAN 

HUTAN DI APL 

PENDAHULUAN 

Permasalahan lingkungan akan selalu berkaitan dengan aspek ruang (spatial). Kajian spatial bukan 

hanya berfungsi untuk mencari jalan keluar permasalahan namun juga mencari jalan terbaik dalam 

melakukan manajemen sumber daya alam sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 

lebih baik dan terencana. Diharapkan dari upaya tersebut, permasalahan lingkungan dapat dihindari, 

baik pada skala kecil ataupun skala besar. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam 

mencapai tujuan tersebut adalah teknologi Penginderaan Jauh atau Remote Sensing dan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) untuk mendapatkan data tutupan lahan dan analisanya. Seiring 

bertambahnya waktu, perkembangan teknologi remote sensing dan GIS ini sangat pesat. Remote 

Sensing sebagai salah satu teknologi untuk mengenali landskap sampai tingkat kedetailan tertentu 

harus dikuasai oleh para perencana pemanfaatan sumberdaya yang ada di landskap. Perkembangan 

teknologi dan dinamika permasalahan landskap yang semakin komplek perlu diantisipasi dengan 

penambahan dan peningkatan keahlian untuk mampu memahami dan memanfaatkan teknologi 

tersebut. Tanpa adanya keahlian tersebut, maka kapasitas seseorang untuk mampu menghasilkan 

data, informasi dan analisa sangat dituntut.  

Penguasaan teknologi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu bentuknya adalah melalui 

pelatihan. Dengan pelatihan, seseorang mampu memperoleh informasi yang ingin dikuasai dari 

suatu jenis teknologi dalam kurun waktu yang singkat. Namun dalam pelaksanaan pelatihan, perlu 

dikemas dalam bentuk yang lebih menarik sehingga informasi mampu diserap dengan baik oleh 

seluruh peserta. Diharapkan pada akhirnya ilmu yang diperoleh melalui training dapat 

dikembangkan oleh masing-masing peserta, diberbagai bidang pekerjaan yang digelutinya.  

Dalam kesempatan ini, Ditjen PKTL bekerjasama dengan LAPAN akan melakukan pelatihan 

pemanfaatan teknologi remote sensing dan GIS yang difasilitasi oleh proyek KalFor. Dalam program 

pelatihan ini peserta akan mempelajari pemanfaatan teknologi penginderaan jauh /RS dan GIS untuk 

pengolahan dan eksplorasi sumber daya hutan dan penggunaan lahan.  

TUJUAN PELATIHAN  

Tujuan dari diadakannya pelatihan ini adalah agar peserta akan dapat dan mampu meningkatkan 

kapasitas diri, sehingga dapat menjadi professional yang memiliki keahlian di bidang RS dan GIS 

(geospasial). Peserta bukan hanya mempelajari mengenai teknik pemanfaatan perangkat lunak 

penginderaan jauh, tetapi juga dasar-dasar penggunaan teknologi penginderaan jauh dan 

perkembangan hingga saat ini. Peserta juga akan diperkenalkan dengan berbagai data citra satelit 

yang tersedia saat ini dan optimalisasi penggunaannya. Dengan demikian diharapkan dengan 

pendekatan ini peserta dapat memahami secara komprehensif teknologi inderaja dengan lebih baik 

dan menyeluruh.  

 

 



PESERTA DAN PERSYARATANNYA 

Peserta pelatihan ini terdiri dari utusan instansi yang terkait dengan kegiatan proyek KalFor dipusat 

maupun di daerah, antara lain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan 

Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur, Bappeda 

Kabupaten Sintang, Ketapang, Kutai Timur dan Kotawaringin Barat, KPH Sintang Timur dan KPH 

Sintang Selatan, KPH Ketapang dan Ketapang Selatan, KPH Bengalon dan KPH Kotawaringin Barat. 

Pelatihan akan dilaksanakan dalam dua gelombang yaitu pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan.  

Jumlah peserta yang akan dilatih sebanyak 40 peserta yang akan dibagi kedalam dua gelombang. 

Para peserta pelatihan ini diharapkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Staf yang telah memiliki tugas sebagai operator atau calon operator monitoring data 

spasial/penafsir citra satelit dan potret udara  

2. Mampu mengoperasikan komputer 

3. Diutamakan pendidikan minimal D3 Kehutanan/Geografi/Geodesi atau setara D3 

4. Belum pernah mengikuti pelatihan penginderaan jauh, baik tingkat dasar maupun tingkat 

lanjut  

5. Usia maksimal 35 tahun 

6. Sehat jasmani dan rohani 

7. Tidak buta warna. 

8. Bersedia mengikuti pelatihan secara penuh baik untuk pelatihan dasar maupun pelatihan 

lanjutannya. 

9. Peserta bersedia tinggal di asrama selama pelaksanaan pelatihan. 

10. Diutamakan membawa Laptop dengan spesifikasi minimal memiliki prosesor I5 dengan 

RAM 4 GB 

11. Membawa hardisk kosong dengan kapasitas minimal 120 GB 

12. Membawa GPS atau HP Android yang memiliki GPS agar memudahkan saat pengambilan 

data di lapangan  

13. Membawa Surat Perintah Tugas (SPT) sesuai dengan kegiatan Pelatihan Penginderaan 

Jauh baik Tingkat Dasar maupun Lanjutan sesuai dengan angkatannya. 

TARGET HASIL YANG DIDAPAT OLEH PESERTA 

Setelah pelatihan diharapkan peserta dapat memahami konsep-konsep dan menguasai teknologi 

terkait, yang antara lain: 

1. Konsep dasar Geospasial Teknologi Geospasial dan penginderaan jauh  

2. Hubungan teknologi Inderaja dalam pengelolaan Sumber Daya Alam  

3. Pengenalan teknologi penginderaan jauh (remote sensing)  

4. Pemaparan applikasi penginderaan jauh (Komersial dan Open Source)  

5. Installasi perangkat lunak Remote Sensing  

6. Pengenalan User Interface dan Tools  

7. Perangkat lunak Remote Sensing Postprocessing Data Citra 

8. Eksplorasi dan optimalisasi data citra satelit  

9. Analisa dan Studi Kasus Teknologi Inderaja dan aplikasinya.  

 



VENUE DAN TANGGAL PELAKSANAAN 

Pelatihan ini akan diadakan di Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (PUSTEKDATA) LAPAN, 

Jalan Lapan No.70, RT.7/RW.9, Pekayon, Pasar Rebo, RT.7/RW.9, Pekayon, Kota Jakarta Timur, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13710. 

Pelatihan ini akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap dasar dan tahap lanjutan.  Setiap tahap 

akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Setiap gelombang akan diikuti oleh maksimal 20 peserta. 

Tanggal pelaksanaan : 

A. Pelatihan dasar 

 Gelombang I tanggal 18 – 22 Maret 2019 ,  

 Gelombang II tanggal 25 – 29  Maret 2019  

 

B. Pelatihan Lanjutan :  

 Gelombang I tanggal 22- 26 April  2019 , 

 Gelombang II tanggal 29 April – 03 Mei 2019  

 

PENDAFTARAN PESERTA 

Setiap peserta harus mengisi formulir pendaftaran seperti terlampir.  

Formulir pendaftaran ini harus di kembalikan paling lambat tanggal 14 Maret 2019  ke Sekretariat 

Proyek KalFor dengan  Sdri. Yulianti (HP. 0811 1806825 email : lia.yuliants@gmail.com) dan Sdr. 

Yossef Alhamdi ( HP. 085695408008, email : alhamdi.yosef@yahoo.com) 

Peserta yang memenuhi syarat akan dipanggil oleh sekretariat Proyek Kalfor untuk memperoleh 

penjelasan lebih lanjut. 

PEMBIAYAAN 

Seluruh kegiatan pelatihan ini akan dibiayai oleh proyek KalFor. Peserta tidak dipungut biaya 

apapun. Akomodasi dan transpotasi peserta dari dan ke tempat tugas saat ini sampai di tempat 

pelatihan di Jakarta akan dibiayai oleh proyek KalFor sesuai dengan aturan proyek yang berlaku. 
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