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Prasyarat :
1. Telah memiliki pengalaman dibidang perencanaan spasial, seperti 
perencanaan wilayah dan kota, pengembangan permukiman, pengembangan 
lahan, tata ruang, pengembang, analisis berbasis kewilayahan seperti 
transportasi, ekonomi, dan lingkungan.
2. Rekomendasi untuk peserta workshop yang memiliki kemampuan GIS Dasar 
dengan ArcGIS, membuka file shapefile dan Editing attribute
3. Membawa laptop pribadi yang sudah terinstall sistem operasi Windows

Mahasiswa Sarjana dan 
Magister

IDR 5,000,000

Fasilitas

Ruang AC, LanduseSim 2.3 (Lisensi 2 Tahun), 
ArcGIS 10.2.2 (Lisensi 60 Hari), LanduseSim 
Toolbox ArcGIS, Training Kit, Souvenir, Modul 
Workshop, Coffee break, Makan Siang, dan 
Sertifikat Workshop, Antar-Jemput Peserta
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Laboratorium Komputasi dan Analisis Perencanaan Keruangan
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Workshop ini bertujuan untuk memberikan keahlian berupa kemampuan mengolah data-data spasial 
untuk memprediksi perkembangan wilayah (aspek fisik) spatio-temporal dan perubahan penggunaan 
lahan yang menyertainya. Pada workshop ini akan diperkenalkan model Cellular automata dan fungsi 
penerapannya untuk mensimulasikan perubahan spasial dengan bantuan komputer. Pendekatan ini 
menjadi jawaban bagi Perencana Wilayah dengan bantuan teknologi untuk mendapatkan gambaran 
situasi dinamika penggunaan lahan di masa yang akan datang, dengan harapan Perencana dapat 
melakukan pertimbangan lebih bijak, seperti mengusulkan skenario rencana, mensimulasikannya, serta 
melakukan penilaian, sebelum menetapkan suatu rencana spasial yang memiliki dampak disuatu wilayah 
dimasa yang akan datang.

5-7 DESEMBER 2017EVENT

IDR 6,500,000

Perusahaan Internasional/ 
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Pemerintah
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Mahasiswa Doktoral/ 
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Lokal/ LSM Lokal 
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Deskripsi
Mendefinisikan perencanaan
Perencana Wilayah dan Kota atau lebih dikenal dengan sebutan planner memiliki konstelasi pekerjaan yang bermuara pada 
dimensi masa depan, dimana sesuatu yang dikerjakan tidak hanya berorientasi kondisi lampau, maupun eksisting, melainkan 
lebih dominan berorientasi pada sesuatu yang akan dicapai pada masa yang akan datang disuatu wilayah, misal menyusun 
dokumen Rencana Tata Ruang yang memiliki target perencanaan hingga 20 tahun kedepan. Dalam proses merencanakan, 
memikirkan apa yang akan direncanakan dan bermanfaat di masa depan menjadi prioritas planner, oleh karenanya menggali 
data dan fenomena yang terjadi secara spatio-temporal mutlak diperlukan. Dikarenakan memiliki orientasi masa depan, maka 
kemampuan untuk menerka, mengira-ngira, mengestimasi, memprediksi sesuatu yang akan terjadi dimasa depan merupakan 
kebutuhan fundamental bagi seorang perencana wilayah dan kota.

Layak atau tidak kah apabila seorang Wedding-planner tidak dapat mengestimasi jumlah tamu yang hadir dari sejumlah 
undangan yang disebar? Apakah anda masih yakin bahwa ketika acara tersebut dimulai, semua akan berjalan dengan baik ?
Beberapa pendapat mungkin mengatakan tidak, dikarenakan hal tersebut akan menjadi krusial ketika dikaitkan dengan 
kebutuhan hidangan, luas ruangan, lahan parkir yang dibutuhkan, lokasi, budget, dan dampak eksternalitas yang 
ditimbulkannya.

Bagaimana analogi diatas dikaitkan dengan kemampuan para ahli perencana wilayah dan kota di Indonesia saat ini. Apakah 
dalam dokumen perencanaan saat ini telah memunculkan prediksi-prediksi perkembangan kota apabila rencana yang 
diusulkan planner benar diimplementasikan? Apakah planner saat ini mampu memberikan gambaran tersebut? Jika tidak, 
bagaimana planner mampu meyakinkan kalau rencana spasial yang diusulkannya akan berhasil?

Kebutuhan pendekatan spatio-temporal untuk perencanaan
Rencana tata ruang (spatial planning) selalu mengikat planner ketika merencanakan wilayah agar bertindak dengan basis 5 W + 
1 H, yaitu what (apa), who (siapa), when (kapan), where (dimana), why (mengapa), how (bagaimana). Oleh karena itu 
kebutuhan penggunaan analisis berbasis simulasi spatio-temporal (lokasi dan waktu) menjadi salah satu yang dapat 
membantu planner dalam menjawab sebagian besar pertanyaan dalam proses merencanakan wilayah. Namun hal tersebut 
tidaklah mudah seperti yang dipaparkan, perencana memerlukan analisis yang lebih dalam, tidak hanya melakukan kajian 
tabular, lebih dari itu kajian spasial menjadi salah satu aspek penting, setidaknya untuk menjawab sebagian pertanyaan-
pertanyaan dasar dalam merencanakan wilayah dan kota.

Misalkan pertanyaan sederhana seperti, bagaimana prospek perkembangan permukiman 10 tahun kedepan di suatu kota 
apabila diterapkan suatu rencana infrastruktur X, bagaimana bentuk pola perkembangannya? bagaimana komposisi 
perubahannya? dibagian wilayah mana yang mengalami perkembangan cukup signifikan? Lahan apa saja yang berubah? 
berapa besaran area yang berubah? kapan berubahnya? berapa kebutuhan air bersih, listrik, besaran limbah, dari wilayah-
wilayah yang telah berkembang? berdasarkan kebutuhan tersebut, diwilayah mana saja yang perlu direncanakan 
pengembangan fasilitas dan infrastruktur? Bagaimana regulasi zoning yang diperlukan untuk membatasi perkembangan dan 
perubahan intensitas dilokasi-lokasi yang diestimasi berkembang? diwilayah mana regulasi tersebut sebaiknya diterapkan agar 
efektif? dan seterusnya.

Apakah para ahli perencana wilayah dan kota, terutama di Indonesia, telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 
mendasar tersebut ? Bagaimana mungkin perencana melakukan “perencanaan spasial” dengan ketidakmampuan melakukan 
“prediksi spasial”?

Dengan penjelasan tersebut diatas, maka pelatihan ini diusulkan untuk menjadi salah satu solusi dalam menjawab beberapa 
pertanyaan yang diperlukan oleh perencana agar mendapat gambaran informasi keruangan yang lebih komprehensif pada 
wilayah perencanaan.

GEOSIMULATION 
WORKSHOP SERIES11th



ArcGIS Logo is copyrighted and trademarked  by ESRI

Dewasa ini kebutuhan akan pemahaman terhadap dinamika lahan (land use/ land cover dynamic) semakin tinggi terkait 
aktivitas manusia di suatu wilayah, seperti dinamika kependudukan, perekonomian, kebencanaan, pertanian maupun 
kebijakan pemerintah. Interpretasi yang tidak tepat terhadap dinamika lahan mampu menimbulkan dampak negatif di masa 
yang akan datang. Beberapa alasan tersebut menjadikan kebutuhan pengamatan dan prediksi dinamika spasial lahan menjadi 
sangat penting. Prediksi perubahan spasial lahan dirasa sangat kompleks dikarenakan banyaknya faktor yang 
mempengaruhinya, yang menyebabkan perlunya alat untuk melakukannya. Berkat kemajuan teknologi, batasan tersebut mulai 
dapat diatasi dengan memanfaatkan komputer sebagai alat bantu untuk memprediksi dan melakukan proses iterasi berupa 
simulasi spasial dinamika lahan.

“In any type of analysis, it is generally the case that complexity causes greater difficulties in manual methods than in computer 
methods. Land use forecasting is no exception.” Marshal, N and Lawe, S. (1994). Land use allocation modeling in uni-centric 
and multi-centric regions. Paper presented at the 1994 TRB National Conference

Cellular Automata (CA) tidak hanya memainkan peran sebagai sebuah kerangka pemodelan spasial melainkan sebuah 
paradigma untuk berpikir tentang kompleksitas fenomena spasial-temporal. Oleh karena itu, mekanisme CA sangat dibutuhkan 
tidak hanya dibidang observasi namun lebih kepada bidang perencanaan spasial yang memiliki orientasi masa depan. Selain itu 
dengan kemampuannya mengakomodasi pendekatan bottom-updan top-down memberikan kreatifitas dalam eksplorasi 
dimensi ruang spasial.

“Cellular automata is capable of simulating two-dimension state in discrete time, hence it is of spatial-temporal dynamics and 
the characteristic makes it superior in simulating urban growth and land use change”. Yin C, Yu D, Zhang H, You S, Chen G. 
(2008). Simulation of urban growth using a cellular automata-based model in a developing nation’s region. Proc. of SPIE Vol. 
7143

Salah satu perangkat lunak yang didesain untuk melakukan simulasi dinamika lahan dengan model Cellular Automata adalah 
LanduseSim. LanduseSim memiliki kemampuan untuk mensimulasikan multi-landuse hingga lebih dari 40 unit lahan yang 
dapat disimulasikan secara bersamaan. Selain untuk dapat digunakan untuk melakukan simulasi spasial berbasis trend maupun 
target. Kebebasan dalam melakukan pengaturan terutama untuk perencanaan spasial, simulasi multi-landuse, dan adaptasi 
scenario planning menjadi keunggulan LanduseSim dibandingkan aplikasi sejenis. LanduseSim juga telah mendapatkan 
pengakuan oleh WWF sebagai alat pemodelan land use berbasis skenario yang fokus untuk perencanaan (cek review: 
http://scenariohub.net/tools/12)

Adapun beberapa kompetensi umum dari pelatihan / workshop antara lain:
1/ Analisis perubahan tutupan/pemanfaatan lahan (Land Use/Land Cover Change Analysis)
2/ Identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi perkembangan areal perkotaan dan perubahan dinamika lahan di suatu 
wilayah
3/ Prediksi Landuse dengan pendekatan perencanaan infrastruktur , ekonomi, dan variabel lain dengan perencanaan berbasis 
Trend dan Target
4/ Simulasi skenario perencanaan berdasarkan usulan alternatif rencana pembangunan/ rencana pemanfaatan/ rencana 
struktur ruang/ rencana pola ruang
5/ Penilaian skenario pengembangan wilayah terbaik

Kegunaan bagi Perencana Spasial (Perencana yang mempertimbangkan aspek lokasi)
Seringkali dijumpai Perencana dalam merencanakan tata letak lahan (ruang linkup wilayah/ kota/ desa) dengan pendekatan 
perkiraan atas dasar pengalaman empiris perencana. Hal ini menjadi sulit ketika kompleksitas terkait kondisi dan 
permasalahan yang ada dilapangan sangat tinggi, seperti bencana, pertumbuhan penduduk, dsb.
Solusi : Simulasi spasial dapat menjadi alat bantu bagi Perencana untuk mendapatkan gambaran perkembangan dinamika 
tutupan maupun pemanfaatan lahan baik di perkotaan dan pedesaan dengan bantuan teknologi komputer. Dengan demikian, 
maka Perencana memiliki informasi yang cukup terkait dengan masa depan wilayah yang akan direncanakan, yang memuat 
pendekatan ilmiah spasial.

Selain itu, Perencana seringkali menetapkan rencana spasial dengan jangka waktu tertentu seperti rencana infrastruktur 
(seperti pelabuhan, jalan, terminal, dll), rencana penetapan ruang terbuka hijau / lahan lindung, rencana penetapan pusat-
pusat kegiatan, dan sejenisnya tanpa melihat dampak perubahan lahan yang akan terjadi atas perencanaan yang ditetapkan.
Solusi : Melalui mekanisme simulasi perubahan lahan, perencana dapat mengetahui perkembangan, perubahan 
wilayah/kota/desa akibat dari rencana tersebut pada tahun tertentu di masa yang akan datang. Dengan kemampuan 
memprediksi spasial, maka perencana dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang berpotensi timbul dimasa yang akan 
datang melalui perencanaannya.
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08.00 - 08.30  Coffee Break
08.30 - 08.45  Pembukaan (Sambutan)
08.45 - 09.30  Installasi ESRI ArcGIS 10.2.2 (Trial 60 Hari) dan Aktifasi Aplikasi LanduseSim 2.3.1
09.30 - 10.00  Pengantar Cellular Automata
10.00 - 12.00  Pengantar LanduseSim sebagai aplikasi pemodelan spasial dinamika lahan
12.00 - 13.00  ISHOMA
13.00 - 14.00  Pengenalan Antar Muka dan Jenis Data LanduseSim
14.00 - 15.00  Idenfitifikasi Faktor-Faktor Pendorong
15.00 - 15.30  ISHOMA
15.30 - 16.30  Contoh simulasi sederhana (Video)

08.00 - 08.30  Coffee Break
09.00 - 10.30  Algoritma Pemodelan: Fuzzy, WeightedRaster, Transition Potential Map
10.30 - 11.20  Studi Kasus Implementasi LanduseSim Kasus - 1, Pendekatan Trend
11.20 - 12.00  Studi Kasus Implementasi LanduseSim Kasus - 2, Pendekatan Target
12.00 - 13.00  ISHOMA
13.00 - 14.00  Algoritma Pemodelan: Neighborhood filter, Time-Step
14.00 - 15.00  Praktek Sederhana : Simulasi Perubahan Penggunaan Lahan
15.00 - 15.30  ISHOMA
15.30 - 16.30  Analisis: Matriks Perubahan Penggunaan Lahan

08.00 - 08.30  Coffee Break
08.30 - 09.30  Validasi dan Kalibrasi Model
09.30 - 10.30  Skenario Perencanaan
10.30 - 12.00  Simulasi Awal-Akhir : Persiapan peta dasar ArcGIS, penggunaan ArcGIS LanduseSim
   Toolbox, Membangun Peta Transisi, Simulasi, Inventarisasi data, dan Visualisasi
12.00 - 13.00  ISHOMA
13.00 - 14.30  Lanjut Simulasi Awal-Akhir
14.30 - 15.30  Spatial Rapid Assessment berbasis skenario perencanaan dan Penilaian Skenario
15.30 - 16.00  ISHOMA
16.00 - 16.30  Evaluasi, Diskusi, dan Penutupan

1

JADWAL WORKSHOP
Untuk memperlancar acara yang telah dijadwalkan, agar peserta workshop telah melakukan aktivasi software LanduseSim 
maupun ESRI ArcGIS, sebelum hari H. Peserta dapat menghubungi panitia untuk mekanisme aktivasi.

Pengenalan

2 Pemahaman

3 Pendalaman

Teori

Logika

Praktek

Teori

Logika

Praktek

Teori

Logika

Praktek

Pada tahap ini peserta workshop akan dikenalkan dengan aplikasi LanduseSim, Toolbox ArcGIS LanduseSim, konsep dasar 
pemodelan LanduseSim, dan contoh penerapannya dalam beberapa kasus.

Pada tahap ini peserta pelatihan akan dijelaskan mengenai algoritma pemodelan, validasi dan kalibrasi model, serta praktek 
simulasi sederhana. Dengan harapan, peserta dapat mengimplementasikan model pada banyak kasus di lapangan.

Pada tahap ini peserta pelatihan akan diminta untuk melakukan praktek mandiri terbimbing dikelas, dimana persiapan 
dilakukan dari tahap dasar (pengolahan data di ArcGIS) hingga praktek simulasi dengan LanduseSim dan penilaiannya.
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Mekanisme Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengikuti runtutan berikut :

1. Melakukan pendaftaran secara online, kunjungi link berikut: 
https://docs.google.com/forms/d/1k2mNuHocJ3FdKVa9na5JP2MUwOOlwsqgkTOeSmo27i8/viewform 

2. Peserta melakukan transfer biaya pendaftaran sesuai dengan klasifikasi yang tertera dengan menyertakan 3 angka 
unik diakhir nominal biaya, contoh jika melakukan transfer sebesar Rp 5.000.000 maka transfer sebesar Rp 5.000.133. 
Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses validasi pembayaran. Transfer ke rekening dibawah ini sesuai nominal 
klasifikasi peserta:

 Bank : Bank Mandiri
 Rek. : 14100.1278.6802
 Nama : Hertiari Idajati

3. Lakukan konfirmasi pembayaran via email ke info@landusesim.com, sertakan foto/scan bukti pembayaran yang 
telah dilakukan. SMS konfirmasi pembayaran ke nomor panitia.
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Akomodasi dan Hotel
Berikut list informasi beberapa hotel dan penginapan yang berada disekitar lokasi workshop. Calon peserta sebaiknya 
melakukan pemesanan penginapan sebelum pelaksanaan workshop. Peserta diberikan fasilitas antar-jemput dari/dan 
ke tempat pelatihan berlangsung. Antar-Jemput hanya diberikan apabila peserta bertempat di hotel yang berada dalam 
list berikut dibawah ini:

Tarif Taksi

Info Hotel

GEOSIMULATION 
WORKSHOP SERIES11th

Taksi Online

ITS - Bougenville Guest House (031-5915974)
Lokasi : Perumahan ITS
10 Menit berjalan kaki ke tempat workshop
Harga : IDR 150,000 - 180,000

Rumah Kost Sakinah (031-5934672)
Lokasi : Jl. Raya Mulyosari Blok PDD No.39
5 Menit dengan Taxi ke tempat workshop
Harga : IDR 170,000

Frank’s Hotel (031-58201321)
Lokasi : Jl Raya Mulyosari No.37, Kalisari, Mulyorejo
5 Menit dengan Taxi ke tempat workshop
Harga : IDR 230,000 

Taksi Blue bird 031-3721234
Taksi O-renz 031-8799999
Taksi Silver 031-5600055

Taksi Tarif Normal  IDR 4,000/km (Kilometer pertama IDR 7,000)
Taksi Standby (Normal Tarif) IDR 45,000/jam

Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya (031-99921333)
Lokasi : Jalan Dr. Ir. H Soekarno No.45C, Surabaya
10 menit dengan Taxi ke tempat workshop
Harga : IDR 380,000

Swiss-Bellin Hotel (031-5946868)
Lokasi : Jalan Manyar Kertoarjo No. 100, Jawa Timur 60231
8 menit dengan Taxi ke tempat workshop (3 Km)
Harga : IDR 550,000

Everbright Hotel (031- 5967400)
Lokasi : Jl. Manyar Kertoarjo No.44
10 menit dengan Taxi ke tempat workshop ( 3.8 km) 
Harga : IDR 450,000
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Undangan
Bagi calon peserta workshop yang membutuhkan surat undangan, agar dapat diinformasikan kepada kami dengan SMS 
ke panitia berisi detail:
- Tujuan Kepada (Kepada siapa surat ditujukan), 
- Nama Instansi, 
- Alamat Instansi, 
- Alamat Pengiriman (dapat juga berupa email penerima)
- Hal lain yang diperlukan, misal perlu menyebutkan nama calon peserta dalam surat undangan
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Testimoni
Beberapa Testimoni peserta terkait workshop:

Hendri Yani Saputra, Perumnas
“Sangat membantu dalam memahami kompleksivitas perkembangan perkotaan. LanduseSim dapat mengolah teori dan parameter-
parameter pertumbuhan perkotaan yang cukup rumit ke dalam proses logical dan komputasi yang sangat fleksibel dan GIS friendly.”

Alfa Nugraha Pradana, Modeller at ICRAF (World Argroforestry Center)
“Interesting. Memberi gambaran proses dalam memodelkan penggunaan lahan”

Tb. Gun Gun Gunawan, GREENCAP GIS Specialist
“Akan sangat membantu dalam proses perencanaan tata ruang atau apa saja yang berhubungan dengan prediksi spasial. Very 
Interesting !”

Adiosyafri, Yayasan Wahana Bumi Hijau – Sumatera Selatan
“Sangat menginspirasi dalam membuat perencanaan guna membaca situasi masa depan yang lebih baik. Manfaat LanduseSim 
dibidang kerja saya akan sangat bermanfaat dibidang perencanaan kehutanan”

Slamet Joko Prihatin, LITBANG KOMPAS
“Software ini sangat menarik, meski sebaiknya dilengkapi dengan pemahaman yang lebih terhadap AHP dan DSA agar pemodelan 
yang dihasilkan lebih powerful. metode baru dalam melengkapi analisis GIS memungkinkan berkolaborasi dengan subyek penelitian 
lain di Litbang Kompas.”

Roswidyatmoko Dwihatmojo, Staf Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG (Badan 
Informasi Geospasial)
“Besar harapan kami software ini dapat digunakan sebagai salah satu tool untuk perencanaan ruang yang lebih baik di masa 
mendatang. LanduseSim bermanfaat untuk membuat simulasi dan prediksi perubahan penggunaan lahan”

Irwan Wunarlan, Dosen FT Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo
“Interface dan tampilan program mudah dioperasikan serta analisis programnya sangat akurat. memudahkan kami dalam 
menganalisis berbagai masalah fungsi lahan sehingga membantu dalam penulisan artikel ilmiah”

Rachmad Firdaus, Pemda Provinsi Jambi Fungsional Perencana
“LanduseSim adalah salah satu tool perencanaan ruang dan landscape yang simple dan bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk 
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Termasuk diaplikasikan pada level landscape ecology, seperti watershed, 
pesisir, dsb.”

Tri Agus Sugiyanto, The Forest Trust, GIS Coordinator
“Very useful, LanduseSim is one of solution to expanding transformation in dynamic spatial modeling.”

Nurmiaty, Dosen Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
“Mantap… Software yang sangat bermanfaat. LanduseSim sebagai salah satu software banyak bermanfaat pada bidang pertanian 
utamanya dalam bidang manajemen lahan, misalnya perencanaan wilayah lumbung pangan, perencanaan lokasi perkebunan, 
prediksi bencana, menjaga stabilitas ketahanan pangan, perencanaan tata kota, perubahan penggunaan lahan, perencanaan 
pengembangan wilayah persawahan, prediksi sebaran hama tanaman, dan banyak manfaat lain selama driving factor dan constraint 
dapat diukur dan dispasialkan.”

Rangga Kusuma Saputro, BAPPEDA Kabupaten Trenggalek
“Software pemodelan spasial yang paling aplikatif. LanduseSim apat digunakan untuk Pemodelan dan prediksi spasial terkait 
penataan ruang”

Zainul Hidayah, Dosen Universitas Trunojoyo
“Pelatihan ini sangat berguna untuk menambah khazanah keilmuan sekaligus mengasah kemampuan dalam melakukan analisis 
spasial. Software ini sangat membantu untuk pengembangan penelitian-penelitian dengan ide-ide baru dalam bidang SIG dan 
perencanaan wilayah/kota.”

Retno Sawitri, “Pamsimas-2, Konsultan Perencana Ruang dan Wilayah.”
“LanduseSim berguna untuk Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Prediksi multiplier effect dari sebuah kegiatan 
baru di sebuah kawasan. Prediksi dampak perubahan lingkungan akibat faktor-faktor tertentu.”
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http://www.landusesim.com/pelatihan-gis-tingkat-lanjut-landusesim/

informasi detail, kunjungi link berikut:

Geosimulation : Pemodelan dan Simulasi Spasial 
untuk Prediksi Perkembangan Wilayah dan 

Perubahan Penggunaan Lahan 
berbasis SIG dan Cellular Automata
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