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Kata Pengantar

Konferensi Sains dan Teknik Informasi Geospasial (CGISE) yang diselenggarakan pada
tanggal 20 September 2014 ini merupakan konferensi yang kedua. Konferensi yang pertama
diselenggarakan tahun 2012. Tujuan pelaksanaan konferensi adalah memberikan sarana untuk
menampung hasil-hasil penelitian yang terkait dengan metode dan teknologi informasi
geospasial dan menyeb arluaskannya ke masyarakat.

Jumlah makalah yang diterima Panitia CGISE-2 meningkat secara signifikan dibandingkan
dengan konferensi yang pertama, yaitu dari 39 menjadi 69. Pada pelaksanaan CGISE-2
disediakan sesi khusus untuk mahasiswa (Student Forum) untuk memberi kesempatan kepada
peneliti geospasial muda yang berasal dari mahasiswa S-1 dan S-2 dari berbagai perguruan
'ngg berinteraksi serta bertukar pikiran dengan sejawat maupun peneliti yang lebih senior.

Tema CGISE-2 adalah'oMenuju Pengelolaan Informasi Secara Spasial". Tujuan yang ingin
diraih dari tema ini adalah mendorong peneliti dan praktisi untuk bersama-sama berpikir ke
hh berikutnya dari pengelolaan informasi spasial. Saat ini, aktivitas yang sedang
dfterjakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat adalah mengelola informasi spasial
(nunaging spatial information). Tahapan logis berikutnya adalah mengelola informasi secara
spasiat (managing information spatially), yaitu ketika semua informasi yang secara ekspisit
erprm implisit memiliki jejak spasial dapat dispasialkan.

Konferensi ini dapat terselenggara atas dukungan berbagai pihak. Panitia Konferensi
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan
CGISE-2 ini, baik itu sponsor, pembicara maupun semua panitia.

Yogyakarta, 20 September 2014

Dr. Heri Sutanta
Ketua Panitia
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Abstrak 

 

Perkembangan teknologi penentuan posisi dan meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan 

informasi posisi yang bersifat akurat serta instantaneous, menyebabkan diketahuinya 

koordinat di permukaan bumi memiliki sifat dinamis dalam variasi spasial dan temporal. 

Terkait dengan hal tersebut, diperlukan  penyelenggaraan kerangka referensi koordinat yang 

merepresentasikan sifat dinamis tersebut sehingga kebutuhan informasi akurat tentang posisi 

yang bersifat past-recent-future dapat direalisasikan. Bagaimana caranya merepresentasikan 

sifat dinamis ini serta kapankah sifat dinamis ini diakomodir menjadi pertanyaan 

selanjutnya dalam penyelenggaraan kerangka referensi. Representasi sifat dinamis 

dinyatakan  dalam bentuk model deformasi dari zona yang tercakup, yang disusun dan 

diestimasikan berdasarkan informasi geometrik berupa posisi yang diperoleh menggunakan 

teknologi yang presisi dalam kurun waktu tertentu serta informasi fisik berupa data 

gempabumi, data geologi dan data-data fisis lainnya. Di dalam tulisan ini dikupas tentang 

mengapa model deformasi diperlukan, bagaimana dampak aplikasi atau tanpa aplikasinya 

dalam penyelenggaraan referensi geospasial serta tentang kapan model tersebut 

diaplikasikan.  

 

Kata kunci: model deformasi, kerangka referensi koordinat 

 

 

 

1. PENDAHULUAN  

 

Kedudukan suatu obyek dapat dinyatakan secara kualitatif berupa posisi relatif 

terhadap suatu acuan serta dapat juga dinyatakan secara kuantitatif berupa koordinat 

dalam ruang yang memiliki acuan tertentu juga. Perealisasian koordinat dalam dunia 

pemetaan mengalami perkembangan dari yang bersifat lokal dan heterogen pada era 

sebelum berkembangnya teknologi satelit geodesi untuk penentuan posisi global, 

menjadi koordinat yang bersifat regional-global dan homogen pada era teknologi 

tersebut saat resen. Perkembangan ini menyebabkan diperlukannya suatu sistem yang 

menjamin konsistensi dan standardisasi dalam perealisasian koordinat. Sistem 

tersebut adalah sistem referensi koordinat (sistem referensi geodesi) dengan unsur-

unsur atau parameter penyusunnya berupa sistem referensi sebagai 

konsep/idealisasinya serta kerangka referensi koordinat, datum geodetik dan datum 

koordinat sebagai perealisasiannya di lapangan (gambar 1).  

 

Sistem referensi merupakan konsep, teori, deskripsi fisis-geometris, standar dan 

parameter yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa 
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titik dalam ruang (Abidin, 2001).  Parameter yang mendefinisikan sistem referensi 

secara geodetik adalah lokasi titik asal (titik nol) sumbu koordinat beserta 

orientasinya dan besaran yang digunakan dalam mendefinisikan posisi suatu titik 

dalam sistem koordinat tersebut. Realisasi praktis dari sistem referensi atau 

pendeskripsian secara kuantitatif posisi dari titik-titik, baik dipermukaan bumi 

(kerangka terestris), atau pun di luar bumi (kerangka selestial atau ekstra terestris) 

dinyatakan melalui kerangka referensi koordinat.  Kerangka referensi biasanya 

direalisasikan melalui pengamatan-pengamatan geodetik, dan umumnya 

direpresentasikan dengan menggunakan suatu set koordinat dari sekumpulan titik 

maupun obyek. Sedangkan datum geodetik merupakan sejumlah parameter yang 

digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran ellipsoida referensi (sumbu 

panjang-a, sumbu pendek-b, pegepengan-f ) serta kedudukan dan orientasinya dalam 

ruang terhadap tubuh bumi yang digunakan untuk pendefinisian koordinat geodetik.  

 

 
 

Gambar 1. Bagan keterkaitan antara sistem referensi koordinat, sistem referensi, 

kerangka referensi koordinat, datum geodetik, datum koordinat serta 

model deformasi 

 

Perkembangan teknologi satelit geodesi untuk penentuan posisi dengan akurasi yang  

tinggi saat ini memungkinkan dilakukan pengamatan dalam cakupan global pada 

selang waktu yang sama secara episodik maupun kontinyu. Hal ini menyebabkan 

berubahnya konsep koordinat pada bumi statis yang bersifat definitif dalam ruang 

dan waktu menjadi konsep koordinat pada bumi dinamis yang mengalami perubahan 

baik dalam ruang maupun waktu. Konsep ini (gambar 1) memunculkan parameter 

baru dalam sistem referensi koordinat yaitu datum koordinat (Grant dkk.,1999). 
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Apabila fenomena dinamis bumi dijadikan sebagai acuan tanpa adanya syarat batas 

waktu sehingga koordinat mengalami perubahan secara terus menerus dg pola linier 

maupun non linier, maka datum koordinat disebut sebagai datum dinamik (Grant dan 

Pearse, 1995). Jika fenomena dinamis bumi diasumsikan tidak mempengaruhi 

kerangka referensi atau bumi dianggap statis sehingga koordinat menjadi bersifat 

definitif dalam ruang dan waktu, maka disebut sebagai datum statis. 

Penyelenggaraan datum statis dapat dikategorikan kurang sesuai dengan kondisi era 

saat ini dimana penentuan posisi menggunakan satelit geodesi dapat dilakukan setiap 

saat dalam skala global dengan tingkat keakurasian yang tinggi serta dengan 

peningkatan kebutuhan akan informasi posisi/koordinat yang akurat serta real-time. 

Sedangkan untuk penyelenggaraan datum dinamik pada saat ini, kendala yang 

dihadapi adalah dibutuhkannya sarana-prasarana penyedia pengamatan posisi dengan 

sebaran yang rapat serta sistem yang bersifat kontinyu dalam pengolahan serta 

penyampaian informasi dinamika datum kepada user setiap saat. Hal tersebut 

memberikan dampak pembiayaan serta pemeliharaan yang tinggi serta dari segi 

pengguna akan muncul kerepotan tentang perubahan peta setiap saat. Untuk 

mengatasinya, maka muncul definisi ketiga yaitu datum semi dinamik sebagai 

pendekatan untuk datum dinamik (Grant dan Blick, 1998). Datum semi dinamik 

merupakan suatu set koordinat yang memasukkan parameter dinamika bumi tetapi 

mempunyai satu nilai yang didefinisikan pada epok referensi tertentu.  

 

Bagaimana caranya merepresentasikan sifat dinamis ini serta kapankah sifat dinamis 

ini diakomodir menjadi pertanyaan selanjutnya dalam penyelenggaraan kerangka 

referensi menggunakan datum dinamik dan datum semi dinamik. Representasi sifat 

dinamis dinyatakan dalam bentuk model deformasi dari zona yang tercakup, yang 

disusun dan diestimasikan berdasarkan informasi geometrik berupa posisi yang 

diperoleh menggunakan teknologi yang presisi dalam kurun waktu tertentu serta 

informasi fisik pendukung misal data gempabumi, data geologi dan data-data fisis 

lainnya. Mengingat wilayah Indonesia terletak di zona yang memiliki aktifitas 

tektonik kompleks dengan informasi kecepatan pergerakan kerak yang signifikan 

dari hasil pemantauan secara geodetik (Bock dkk., 2003, Socquet dkk., 2006 dan 

Subarya, 2010), maka diperlukan kerangka referensi koordinat yang mengakomodir 

sifat dinamis ini dalam bentuk model deformasi.  

 

2. FENOMENA DEFORMASI KERAK BUMI DAN MODEL 

DEFORMASINYA   

 

Model deformasi yang diuraikan dalam tulisan ini adalah model deformasi yang 

berskala makro yang mencakup area lempeng tektonik (geodinamika) sampai dengan 

mikro-blok tektonik (deformasi). Deformasi permukaan bumi yang disebabkan 

fenomena dinamika bumi secara garis besar dibagi dalam dua tipe oleh Stanaway 

dkk. (2012) yaitu  

 Deformasi sekular yang bersifat linier serta dapat diprediksi polanya sebagai 

akibat  pergerakan lempeng rigid serta deformasi interseismik di dalam zona 

deformasi  

 Deformasi non-sekular yang mencakup efek deformasi episodik, deformasi 

non-linier dan deformasi yang tidak dapat diprediksi dari aktifitas seismik 

Kedua tipe deformasi tersebut di atas selanjutnya disusun dalam bentuk model 

deformasi. Heunecke dan Welsch (1998) mendefinisikan terminologi dan model 
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deformasi klasik secara geodetik. Model deformasi adalah suatu model yang 

menentukan pergerakan/perubahan/deformasi dari suatu obyek secara geometrik 

dengan atau tanpa melihat hubungannya dengan gaya/sifat fisis penyebabnya. Model 

deformasi klasik (gambar 1) terbagi menjadi model deskriptif (descriptive model) 

yang terdiri atas model kongruen (congruence model) dan model kinematik 

(kinematic model), serta model respon-penyebab (cause-respon model) yang terdiri 

dari model statik (static model) dan model dinamik (dynamic model).  

 

Pola deformasi dari suatu obyek yang hanya membandingkan perubahan dari kondisi 

awal dengan kondisi setelahnya tanpa memperhitungkan skala waktu dan gaya fisis 

penyebab diakomodir menggunakan model kongruen. Sedangkan pola deformasi dari 

suatu obyek  dalam fungsi waktu tanpa melihat bagaimana hubungannya dengan 

gaya fisis penyebab direpresentasikan menggunakan model kinematik. Model 

kinematik ini biasanya disusun menggunakan grafik fungsi kecepatan atau 

percepatan dari perubahan posisi melalui teknik interpolasi-ekstrapolasi dari 

polinomial paramater-parameter deformasi yang bersifat geometrik. Hubungan 

fungsional antara tegangan (stress) yang disebabkan oleh gaya yang bekerja dengan 

reaksi geometrik materi berupa regangan (strain) dinyatakan menggunakan model 

respon-penyebab. Apabila fungsi beban dan skala waktu dijadikan parameter 

deformasi maka disebut model dinamis, tetapi jika skala waktu tidak diperhatikan 

maka disebut model statik. Model statik dapat direalisasikan apabila struktur 

geometrik, sifat fisis berupa parameter material dan kuantitas lainnya diketahui serta 

disusun dalam persamaan yang menyatakan hubungan tegangan-regangan. Untuk 

saat ini model dinamik adalah model yang paling umum dan paling komprehensif 

menerangkan deformasi obyek, yang menggambarkan kondisi realita dari dinamika 

sistem secara lengkap tentang variasi tegangan-regangan terhadap waktu. Estimasi 

parameter-parameter deformasi dari suatu fenomena menggunakan metoda geodetik 

adalah melalui pemantauan perubahan set koordinat dari permukaan obyek yang 

bersifat geometrik menggunakan teknologi geodetik. Selanjutnya dari hasil 

pemantauan ini diturunkan menjadi model-model deformasi  yang sudah disebutkan 

baik yang bersifat geometrik murni sampai dengan kombinasi dengan sifat fisis.  

 

Kemajuan teknologi satelit geodesi dalam penentuan posisi memberikan beberapa 

keunggulan utama dibanding era sebelumnya yaitu tingkat kepresisian tinggi, 

cakupan pemantauan mencapai zona regional-global dan durasi 

pengukuran/pengamatan yang relatif singkat. Hal tersebut memberikan dampak dapat 

dilakukannya pemantau deformasi-geodinamika dalam berbagai skala dari lokal 

sampai global dan ditemukan berbagai pola dinamika bumi yang tidak terpantau 

sebelumnya. Stein (1993) mendefinisikan 3 hal yang selanjutnya menjadi kendala 

dalam penyusunan model deformasi hasil pemantauan secara geodetik, yaitu  

 Baimana tingkat rigiditas dari bagian dalam lempeng 

 Sifat kestabilan atau ketidakstabilan gerakan lempeng dalam selang waktu 

geologi resen 

 Kinematika dari zona deformasi peralihan 

Dalam beberapa dekade terakhir peningkatan kepresisian serta peningkatan kuantitas 

dan   

kepadatan spasial jaringan pemantauan geodetik telah memberikan kontribusi besar 

terhadap  

pemahaman kinematika dan dinamika deformasi kerak. Meskipun demikan, masih 
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terdapat beberapa kendala dalam studi deformasi yaitu kurangnya data independen 

untuk membatasi kinematika daerah yang kompleks, cara mengakomodir pelepasan 

regangan, sedikitnya informasi tentang rheologi kerak dan kesulitan penyederhanaan 

fenomena dalam bentuk model yang menghubungkan tegangan-regangan.  

  

3. APLIKASI MODEL DEFORMASI DALAM KERANGKA REFERENSI 

KORDINAT 

 

Altamimi (2012), menyatakan koordinat seketika suatu titik di permukaan bumi pada 

waktu t dalam sistem koordinat tertentu adalah :  

 

 
dimana  adalah koordinat seketika pada waktu ,  adalah koordinat pada waktu 

,  adalah laju kecepatan linier titik dalam selang waktu , dan komponen 

terakhir merupakan efek tidak linier akibat dinamika bumi. Laju kecepatan linier 

(disebabkan antara lain oleh pergerakan lempeng tektonik rigid dan post glacial 

rebound) serta efek tidak linier (misal disebabkan oleh gempabumi dan pasang surut 

bumi) direpresentasikan dalam bentuk model deformasi.  

 

Penyelenggaraan kerangka referensi koordinat akan memerlukan aplikasi model 

deformasi dalam kondisi sebagai berikut :  

 Kerangka referensi koordinat diselenggarakan menggunakan sistem pengolahan 

data bersifat jaring relatif dalam skala regional dan atau global.  

Pada umumnya penyelenggaraan kerangka referensi koordinat yang bersifat 

nasional akan mencakup zona geografis yang luas yang bisa terdiri atas beberapa 

blok tektonik yang bervariasi jenis pergerakannya, sehingga perlu diakomodir 

pola pergerakannya untuk mendapatkan status koordinat riil. Serta untuk 

keperluan pendefinisian posisi geografis terhadap negara tetangga atau 

internasional, diperlukan integrasi dengan kerangka referensi regional atau 

global melalui pengikatan stasion regional atau global dalam pengolahan data. 

Kedua hal tersebut diselenggarakan menggunakan pengolahan data sistem jaring 

relatif dan gambar 2 memberikan uraian singkat serta efek dari hal tersebut. 

Gambar 2 A menunjukkan model kecepatan lempeng tektonik dunia dalam ITRF 

2008 dan gambar 2 B merupakan model sederhana dari 3 blok tektonik regional 

yang bersebelahan dengan masing-masing memiliki kecepatan yang berbeda. 

Apabila perealisasian kerangka referensi koordinat tidak mengaplikasikan model 

deformasi (gambar 2 C), maka akan terjadi distorsi kecepatan pergerakan stasion 

terutama di lokasi yang dekat dengan perbatasan jika dibandingkan dengan 

kerangka referensi yang mengaplikasikan model deformasi (gambar 2 D). 

Distorsi ini dapat menyebabkan kekeliruan penentuan koordinat stasion terutama 

yang terletak di zona perbatasan antar blok.    
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Gambar 2. A. Peta tektonik lempeng dunia dan kecepatan pergerakannya dalam 

ITRF2008 (http://xenon.colorado.edu, Unavco-2013), B. Model sederhana 

pergerakan 3 blok tektonik, C. Kerangka koordinat tanpa aplikasi model 

deformasi, D. Kerangka koordinat dengan aplikasi model deformasi 

 

 Apabila terjadi fenomena dinamika bumi baik dalam skala lokal, regional atau 

global yang memberikan dampak perubahan yang signifikan, misal: gempa bumi.  

 

 
 

Gambar 3. Ilustrasi 2 blok tektonik yang dibatasi sesar geser: A. Tanpa model 

deformasi dimana gerakan dua blok memiliki kecepatan homogen di 

setiap bloknya, B. Dengan model deformasi sebelum terjadi gempa bumi 

dan C. Dengan model deformasi setelah terjadi gempa bumi 

 

Ilustrasi dari pernyataan tersebut di atas diuraikan pada gambar 3 berikut ini 

menggunakan 2 blok tektonik yang memiliki kecepatan gerakan yang berbeda 
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dengan batas berupa sesar geser. Apabila kerangka referensi tektonik tidak 

menerapkan model deformasi, maka gerakan pada dua blok tersebut akan 

homogen sesuai dengan gerakan rigid blok atau far-field dari masing-masing 

blok seperti terlihat pada gambar 3A. Model pada gambar 3B dan 3C 

menunjukkan aplikasi model deformasi pada kerangka refensi koordinat, 

sehingga terlihat variasi pergerakan pada masing-masing blok, dimana kecepatan 

pergerakan semakin mendekati batas blok semakin berkurang sesuai dengan 

kondisi tektonik untuk sesar geser yang terkunci sebelum terjadi gempabumi 

(gambar 3B) dan terjadi perubahan kecepatan di lokasi yang sama setelah terjadi 

gempabumi (gambar 3C). Apabila perubahan kecepatan tersebut tidak 

diakomodir dalam model deformasi, maka dapat terjadi kesalahan prediksi 

kecepatan pergerakan yang heterogen menjadi homogen sebagaimana yang 

terlihat pada gambar 3A.   

  

 Pada saat diterapkan proses stacking out baik dalam kerangka waktu lampau 

(past) dan atau kerangka waktu masa depan (future).  

 

 
 

Gambar 4. Deret waktu stasion GPS WATP : A. Komponen north-east-up dari 

stasion dengan peristiwa 2 gempa bumi sepanjang durasi 2004.000-

2005.600, B1. Prediksi posisi stasion tanpa penerapan model deformasi, 

B2. Prediksi posisi stasion dengan model deformasi hanya 

mengakomodir gempa bumi 1, dan B3. Prediksi posisi stasion dengan 

model deformasi dengan mengakomodir gempa bumi 1 dan 2.  

 

Ilustasi dari pernyataan di atas diperlihatkan pada gambar 4 yang menunjukkan 

deret waktu dari pengamatan riil satu stasion GPS WATP di Sulawesi dari epok 

2004.000-2005.600 yang diuraikan dalam komponen north, east dan up. Kondisi 
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real dari deret waktu tersebut pada gambar 4A adalah terjadi gempa bumi dua 

kali dalam durasi tersebut yang menyebabkan perubahan gerakan dari stasiun 

tersebut. Apabila kerangka referensi koordinat tidak menggunakan model 

deformasi maka prediksi kedepan dari posisi untuk epok setelah gempabumi 1 

dan 2 dapat tidak sesuai seperti pada gambar 4B1. Sedangkan apabila model 

deformasi hanya mengakomodir gempa bumi 1 , maka akan terjadi kekeliruan 

prediksi posisi ke depan setelah gempa bumi 2 dapat terjadi sebagaimana pada 

gambar 4B2. Hal serupa juga terjadi untuk prediksi ke belakang dari posisi 

stasion sebelum gempa bumi 1 jika model deformasi hanya mengakomodir 

gempa bumi ke 2 saja. Dan apabila kedua gempa bumi diakomodir dalam model 

deformasi (gambar 4B3), maka akan diperoleh distorsi yang lebih kecil 

dibanding dua model sebelumnya untuk memprediksi posisi stasion.   

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pemodelan sederhana yaitu tanpa atau dengan penerapan model 

deformasi pada penyelenggaraan kerangka referensi koordinat, dapat diketahui 

bahwa untuk wilayah yang cakupannya regional dengan banyak blok tektonik aktif 

sebagaimana Indonesia, maka sangat diperlukan penerapan model deformasi. 

Prediksi koordinat suatu stasion baik yang bersifat masa lalu (past) atau masa depan 

(future) dari suatu kerangka referensi akan memiliki distorsi yang kecil terhadap 

kondisi riil jika diterapkan model deformasi. Prediksi ini sangat diperlukan terutama 

untuk posisi-posisi yang tidak memiliki stasion pengamatan sendiri, dimana 

koordinat dari posisi tersebut bisa diperoleh dari interpolasi maupun ekstapolasi yang 

didasarkan pada model deformasi kerangka referensi koordinat. Hal tersebut sangat 

berguna untuk keperluan pengguna (user) dalam mengetahui koordinat posisi yang 

dibutuhkan baik untuk prediksi ektrapolasi ke depan (future) maupun ke belakang 

(past). Dengan demikian model deformasi sangat diperlukan dalam perealisasian 

suatu kerangka referensi koordinat, dan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan 

adalah pemilihan model deformasi yang optimal agar distorsi yang diperoleh adalah 

seminim mungki 
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