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ABSTRAK 
Pengelolaan sistem logistik dalam penanggulangan bencana adalah suatu pendekatan terpadu dalam 
mengelola barang bantuan penanggulangan bencana. Aktivitas yang dilakllkan dalam penanggulangan 
bencana pasti melibatkan banyak pelaku yang berbeda tetapi semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap pelaku 
tersebut harus terkoordinasi dengan baik. Dengall demikian, peran sistem informasi menjadi sangat penting 
agar aktivitas tanggap darurat dan penanggulang bencana dapat dilakukan dengan secepat dan setepat 
mungkin, sehingga perlu dirancang sebuah sistem informasi manajemen logistik untuk penanggulangan 
bencana (SIMLOG - PB). Upaya penanggulangan bencana harus didukung oleh suatu sistem informasi yang 
memadai dan diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan perencanaan logistik penanggulangan 
bencana bagi semua mekanisme penanggulangan bencalla, baik pada tingkat pusat maupun daerah pada semua 
tahapan penanggulangan bencana serta harus mampu memberikan informasi secara lengkap dan aktual kepada 
semua pihak yang terkait dengan unsur-unsur logistik penanggulangan bencana baik di Indonesia maupun 
negara asing melalui fasilitas jaringan global. Perancangan SIMLOG - PB berbasis GIS pada penelitian ini 
baru pada tahap konseptual, yaitu masih dititikberatkan pada pemetaan dan identiflkasi p engorgan isasiaan 
serta sistem informasi logistik yang sudah ada pada saut ini 

Kata Kunci: sistem informusi manajemell, mallajemen logitisik, penanggulangall bet/cana, GIS. 

Gambar I . Rekapitulasi Data BCnC311a di Indonesia 

1. PENDAHULUAN diambil Jemi mencegah atau meringankan 
Indonesia terletak pada pertemuan lempeng penderitaan manusia, baik yang diakibatkan oleh 

tektonik aktif, jalur pegunungan aktif, dan kawasan konflik maupun bencana. 
beriklim tropik, sehingga menjadikan sebagian 
wilayahnya rawan terhadap bencana alam. lumlah 
korban bencana tergolong sangat tinggi 
dibandingkan dengan Negara-negara lain . Data 
terakhir menunjukkan adanya peningkatan, baik 
dalam hal jenis bencana, jumlah kerugian, dan 

Rekapitulasi O'ata Bencana 
Tahun 2004 ·2008 I 

jumlah korban jiwa. Selain itu, juga terdapat 
ben can a yang diakibatkan oleh kerusuhan social 
(social unrest) di Ambon, Pontiallak, Aceh, dan Palu ! 

yang mengakibatkan junllah koban yang tidak 
sedikit. Bedasarkan data yang berhasil dikelula oleh 
Badan Koordinasi Nasional Penanggulang l3encana 
(Bakornas - PI3) diperoleh data statistik mengenai 
rekapitulasi Bencana di Indonesia yang terjadi dari 
tahun 2004-2008 (Gambar .1), dari gambar tersebut 
dapat dilihat bahwa ben can yang paling sering 
terjadi adalah banjir sebcsar 13%, kemudian 
kekering:ln sebesar 12%, banjir dun longsor seb.:sar 
10%. 

Tahun 2004 - 2008 
Proses penanggulangan bencana harus dilakukan Sumber: hllp :iiwww.bakomaspb.go. id (dioluh) 

secara cepat dan tepat. Pujiono (2006) 
mengemukakan pada dasarnya penanggulangan Dengan demikian, maka proses penanggulangan 
bencana muncul dari keyakinan bah~;~ hidup bcncana illi tentunya memerlukan pengelolaan yang 
manusia pada hakekatnya adalah sang~t berbarga. baik dan efektif. Pertimbangan tingkat pemenuhan 
Ditempatkannya hidup dan kehidupan sebagai hak barang yang dibutuhkan akan menjadi variabel 
dasar setiap manusia mempllnyai implikasi bahwa tcrpenting dalam pemenuhan kcbutllhan di lokasi 
semua langkah penangglliangan bencana harus bencana. Peran sistem infonnasi menjadi sJngal 
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penting agar aktivitas tanggap darurat dan 
bencana yang aktivitas, 

barang obat-obatan dan tenaga 
peralatan khusus dan tim 

perlyelarnat,an, serta makanan dan minuman ke 
distribusi daerah yang terkena bencana 
dilakukan dan mungkin. 
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka perlu 
dilakukan Sistem Informasi 
Manajemen Penanggulangan Bencana 
(SIMLOG Bebasis GIS (Geografic 
Information 

2. 	 PENANGGULANGAN BENCANA 
2.1 	 Definisi Bencana 

Sekretadat Internasional untuk 
Beneana atau International 

for Disaster Reduction - Perserikatan 
Bangsa 2004), mendefinisikan bahwa 
bencana adalah suatu gangguan serius terhadap 

suatu 	 masyarakat sehingga 
yang meluas kehidupan 

ekonomi atau 

mereka sendirL 
Hoesada (2006), mendefinisikan beneana 

signifikan terhadap 
concern) operas! 

sehari-hari yang bersifat normal dan 
berkesinambungan bagi suatu entitas, yang 

berpengaruh kepada dalam entitas, 

entitas, entitas dan berbagai stakeholder 

yang lain. 
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virus; 
peledakan, 

fisik aseL 

2.2 	 Phase He]nc~ma 
Bencana-bencana dapat 

fase-fase dad kontinum waktu. 
Mengidentifikasi dan memahami fase-fase benacana 

membantu untuk menggambarkan kebutuhan
kebutuhan yang terkait bencana dan 
memberi konsep aktivitas-aktivitas 

bene ana yang memadai. 
ISDR 2004 bahwa dasarnya 

tahap (phase) 
phase), tahap 

dan 

Fs"e Pemulihan P""ca 
Bencana 

Gambar 3. Phase Bencana 

Gambar 2. Phase Beneana 

Beneana dapat (I) fenomena alam seperti 
gempa bumi, topan dan 

akibat kelalaian manusia 
nuclear plant atau pipa gas, kebakaran 

karena tumpahan dilaut yang tidak 

Gambar 4. Phase Bencana 

Moe (2006) berpendapat bahwa 
manajemen bencana dapat disekati dengan 
manajemen pada umumnya. Phase 
manajemen proyek terdiri atas inisiasi atau 
tahap pendahuluan tahap pereneanaan 

tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan 
dan 

Sementara 
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prediction, warning, emergency relief (sh ort term), 
dan reconstuction (long term). Ilustrasi phase serta 
aktivitas untuk masmg-masmg phase untuk 
manajemen proyek dan manajemen beneana adalah 
seperti tampak pada Gambar 4, 

2.3 Tanggapan Terhadap Bencana 
Tanggapan terhadap beneana adalah jumlah total 

tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau 
institusi-institusi dalarn menghadapi beneana, 
Tindakan-tindakan ini mulai dengan peringatan akan 
datangnya satu kejadian yang menganeam atau 
dengan kejadian itu sendiri jika kejadian itu muneul 
tanpa memberi peringatan. 

Tanggapan terhadap beneana meneakup 
implementasi dari reneana-reneana kesiapan 
beneana dan prosedur-prosedumya, dengan 
demikian ada persamaannya dengan kesiapan 
beneana. Akhir dari tanggapan terhadap beneana 
muneul dengan penyelesaian program-program 
rehabilitasi beneana. Tahapan aktivitas 
penanggulangan beneana tersebut adalah seperti 
tampak pada Gambar 5. 

Pengaturan-pangalutan untuk S4!IIBfli cepat men~ebartum . ' . 
1"IOIme.1 yang menyangkut ancaman-anC3ma~ ooneens 

kepada pihaK dan Jirsa yang be"'5,ko. 

va,kUUI termasuk reloka.i popula'i dari zona-zona bere~ikQ III.' 
terhBdap salu beneen. yang segers aka~ te<ladi Keloluls i 
. yang lablM aman, 

Prose. menearl dan menyelamatkan adalah proses 
pangidentmkasian lokasl korball benean. yang mungkln 
teTje~ak alau lerlaolasr dan membawa meraka ke temp 

a"'lll> dan memberfkan peraW'lltan media 

MemI1erU<an gambaran yang .lngKalllan 'elaa d.<irl slfuaai III
J>en~na. llntuk manQidentlfikBslkan k<lpenuan-l<eperluan ; .' . . 

batuan dan untuk meogembangkan strategl-<ltrategl ' ; '.'. 

~~==~==~:;=~=m=U~I~~a=~~======~:;~ 
_rgansl berdasarllan penkernanusiaall vang <!ipenukan ' , . 

Proses penyedi;lan bantusn maleri dal'l bantus" medl. III 
~~u=nt=Uk=m=e=n=ye=fu~ma~~~n =da~n=me~~:a=m=oo~~='~k~~ld=UP=..=n~ . • , .'" manulla, 

ProAs penglnman bantuan emergenai etan membe~kan 
palayanan 8upltli yang terorganlalr d~ngan balk iJnlu~ 

nganl penerlmaan, panYlmpanan dan penglrtman "'Pia 
solUM ~nl~k Idistribus,kan kepadlt korban benea"a. 

spsial terlTallap ~orban yang 
bencane, grena mungkln memDllnyal 

baru dan ~huMis aq" paleyanan-pelayanan 
membanw menyesualkan dlrl dengan trauma 

yang dlsebabl<lln Qleh benC80a. 

ngun stlatelll-.tralegi dan c:ara-cara untuk manyulIUII 
bmball pelayen,," dan merehovasi alaU rnenggand 

bllllgunan-bangunon panting ....hingga l<aranlenen blsa 
dllCorangl. Tojuannya ..daI8~ uoluk mendo<0119 dan 
banw pentlillharr bIlntull/l 1I<I18m8 lase pa~ ~"mcan 

Gambar 5, Aktivita~ Penanganan Beneana 
Sumber: Tinjauun Umum Manajemen Bencana 


LmDP- Unired Nations Development Programme, 1992 (dimodifikasi) 


SISTEM LOGISTlK 
PENANGGULANGAN BENCANA 

Sumber-sumber daya yang hilang dari 

3. 

masyarakat yang tertimpa beneana akan 
menyebabkan disfungsional dari beberapa elemen 
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dalam masyarakat tersebut. Kondisi seperti ini akan 
menumbuhkan permintaan terhadap bantuan yang 
ditujukan kepada masyarakat di luar wilayah 
beneana, Dengan demikian, sistem logistik menjadi 
hal yang sangat penting. Barang bantuan yang 
dikirimkan dari titik suplai ke titik penampungan 
masih berupa perkiraan kebutuhan, karena biasanya 
supplier (donatur) masih belum mengetahui dengan 
pasti kebutuhan barang yang diperlukan oleh korban 
beneana, sedangkan barang bantuan yang 
dikirimkan dari titik penampungan ke titik 
permintaan sudah merupakan pemenuhan 
kebutuhan, sehingga jumlah barang dan jenis barang 
bantuan yang dikirimkan biasanya telah sesuai 
dengan kebutuhan para korban beneana, 

Pengelolaan sistem logistik dalam 
penanggulangan beneana adalah suatu pendekatan 
terpadu dalam mengelola barang bantuan 
penanggulangan beneana, Dimulai dengan 
pemilihan komoditas, pendekatan ini antara lain 
meneakup penearian sumber, pengadaan, jaminan 
kualitas, pengemasan, pengiriman, pengangkutan, 
penyimpanan di gudang, pengelolaan inventori, dan 
asuransi, Aktivitas ini melibatkan banyak pelaku 
yang berbeda tetapi semua kegiatan yang dilakukan 
oleh setiap pelaku harus terkoordinasi. Sehingga 
harus ditetapkan pengelolaan dan praktek-praktek 
pemantauan yang tepat untuk memastikan bahwa 
semua komoditas dijaga hingga komoditas tersebut 
dibagikan kepada penerima di tingkat rumah tangga, 

Supply Transshipmenl
(point of origin) 

j " N'~-8'i'c;n'~'i" ' ''''''''' 

:WihifffiH" ,\.1M! : 
Deliveryi.'_ :Procurement 

: ~.. . •.• . ';",.......... ·.... ·1 "-"=Jion ,............... 


!:. ~Mf1f'fl'@f§ij¥'
M.ff!: 

•......... .. .................. 


INTERNASIONAL 

.............................. 


I(.~rlng.n : 

-----. Aliren barang 

....... A1rran lnfonnui 


Gambar 6, Sistem Logistik Penanggulangan 

Beneana 


Seeara umum, definisi logisitik adalah aktivitas 
yang berkaitan dengan pengadaan (procurement), 
penyimpanan (storage) dan penghantaran (delivery) 
barang sesuai dengan jenis, jumlah, waktu, dan 
tempat yang dikehendaki atau diperlukan konsumen 
dari titik asal (point of origin) ke titik tujuan (point 
of destination), Bila definisi tersebut dikaitkan 
dengan lingkup aktivitas penanggulangan beneana, 
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maka entitas dan aktivitas manajemen logistik 
penanggulangan beneana adalah seperti tampak pada 
Gambar 6. 

Penjelasan fungsi dan peran untuk setiap titik 
pada Gambar 6 adalah sebagai berikut: 

1. 	 Titik suplai sebagai titik pemasok atau sebagai 
titik sumber yaitu titik-titik yang memiliki 
pasokan komoditi barang bantuan. Dalam kasus 
beneana ini, titik suplai adalah titik-titik 
penampungan barang bantu an atau titik-titik 
yang memiliki komoditas barang bantuan yang 
diperlukan misalnya, Palang Merah Indonesia, 
Rumah Sakit, atau gudang-gudang 
penampungan barang bantu an yang dimiliki 
oleh Badan Koordinasi Penanggulangan 
Beneana. 

2. 	 Titik persinggahan (transshipment point) yaitu 
titik-titik permintaan yang juga sekaligus 
berperan sebagai titik pasokan. Bila titik 
permintaan ini dipasok sejumlah barang yang 
jumlahnya lebih besar dari jumlah kebutuhan, 
maka akan terdapat sejumlah kelebiban barang. 
lumlah kelebihan barang ini selanjutnya dapat 
dikirimkan ke titik permintaan yang lainnya. 

3. 	 Titik permintaan sebagai titik tujuan, yaitu titik
titik yang memiliki sejumlah permintaan atau 
kebutuhan barang bantuan, yang akan dipasok 
oleh titik suplai maupun titik persinggahan. 
Pada kasus bene ana, titik-titik pennintaan ini 
adalah titik lokasi dimana bencana terjadi dan 
titik lokasi yang terkena dampak beneana. 

4. 	 PEMET AAN SISTEM LOGISTIK 
PENGANGGULANGAN BECANA DI 
INDONESIA 

4.1 	 Sistem Logistik Pellanggulangan Bencana 
di Indonesia 

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab 
dalam hal penanggulangan beneana adalah I3adan 
Koordinasi Nasional Penanggulangan I3eneana dan 
Penanganan Pengungsi yang disingkat I3AKORNAS 
PBP yang merupakan wadah yang bersifat non 
struktural bagi penanggulangan beneana yang 
berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab 
langsung kepada Presiden. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Bakomas-PI3P 
dibantu oleh Satkorlak PB dan Satlak PB. 
1. 	 Satkorlak PBP (Satuan Koordinasi Pelaksana 

Penanggulangan Beneana dan Penanganan 
Pengungsi) adalah wadah organisasi non 
struktural yang mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan penanggulangan 
beneana yang terjadi di DaerahiPropinsi. . 

2. 	 Satlak PBP bertugas melaksanakan kegiatan 
penanggulangan beDeana dan penanganan 
penguDgsi di wilayahnya dengan kebijaksanaan 
yang ditetapkan oleh Bakomas PI3P danJatau 
Satkorlak PBP yang meliputi tahap-tahap 

1SSN: 1907-5022 

sebelum, pada saat dan sesudah terjadi beneana 
serta meneakup kegiatan peneegahan, 
penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan 
rekonstruksi . 

Struktur sistem logistik penanggulangan 
beneana di Indonesia bila didekati dengan struktur 
rantai suplai standar untuk perusahaan atau 
manufaktur pada umumnya adalah seperti tampak 
pada Garnbar 7. Dalam struktur logistik atau rantai 
suplai manajemen (supply chain management), agar 
baranglproduk dapat sampai ke tangan konsumen 
biasanya terdapat beberapa rantai , minimal terdapat 
lima rantai yaitu: (l)sumber, (2) manufaktur, (3) 
pusat distribusi , (4) pengeeer dan , (5) konsumen 
atau pengguna. Bila sistem logistik penanggulangan 
beneana digambarkan dengan pendekatan sistem 
rantai suplai, maka minimal akan terdapat lima 
rantai yang sarna, yaitu: (1) penyumbang dari dalam 
dan luar negeri sebagai sumber, (2) Bakomas PBP 
yang berlingkup nasional sebagai pengelola, (3) 
Satkorlak PBP yang berlingkup propinsi sebagai 
pusat distribusi, (4) Satlak PBP yang berlingkup 
kabupaten atau kota sebagai pengeeer (retailer) dan, 
(S) korban beneana yang berada didaerah beneana 
maupun disekitar daerah beneana sebagai konsumen 
atau pengguna. 

Berdasarkan Gambar 7, tanda panah pada 
gambar menunjukkan arah aliran barang dan 
informasi . Aliran barang pada kasus 
penanggulangan becana berawal dari penyumbang 
baik dalam maupun luar negri, kemudian ditampung 
oleh I3akomas PBP, disampaikan ke satkorlak PBP, 
didistribusikan ke satlak PBP, dan terakhir 
dikirimkan kepada korban beneana. 

, 
Sum" 

we1:Ft@l i ' 
CMhft.§f@ 
HWh',J+
W'k@}M ' I 

Penyumbattg dlitt 

dII.am din luar neget1 


Gambar 7. Sistem Logistik Penanggulangan 
Beneana di lndonesia 

Sedangkan aliran informasi bergerak 
scbaliknya, aliran informasi yang dimaksud dalam 
kasus beneana adalah informasi meDgenai 
kebutuhan barang bantuan, baik dari segi jumlah, 
jenis maupun waktu pemenuhan kebutuhannya serta 
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rute distribusi barang bantuan yang memungkinkan 2. mengurangi duplikasi data manajemen logistik 
dilalui. Aliran infonnasi ini bergerak dari wilayah penanggulangan beneana. 
beneana, kemudian naik ke satlak PBP, lalu ke 3. basisdata dalam format digital memudahkan 
Satkorlak PBP, kemudian Bakornas mengumurnkan dalam pemanggilan kembali, up-dating, dan 
kebutuhan barang tersebut kepada para peoyimpaoan data manajemen logistik 
penyumbang, agar informasi yang disampaikan ini penanggulangan bencana. 
menjadi dasar untuk meneotukan jenis dan jumlah 4. mampu mengorganisasikao dan mengelola data 
barang bantu an yang akan diberikan dan dikirirnkao maoajemen logistik peoaoggulangan bencana 
ke wilayah beneana. yang jumlahnya sangat besar 

5. 	 mengintegrasikan semua pekerjaan yang 
berkaitan dengan manajemen logistik

4.2 Identifikasi Pelaku Aktivitas 
peoanggulangan bene ana di bawah satu kendali. 

Penanggulangan Bencana di Indonesia 
6. 	 memungkinkan untuk akses data secara 

Identifikasi pelaku untuk setiap aktivitas 
simultan. 

penanggulangan bene ana pada masing-masing phase 
7. 	 publikasi di internet memungkinkan data dapat 

harus dilakukan dengan baik agar dapat 
diakses oleh siapa saja dan dimana saja dengan 

didefinisikan dengan jelas tug as dan fungsi masing
program aplikasi internet browser (misal:

masing pelaku. 
Internet Explorer, Netscape, Mozilla) 

Dengan menggunakan phase manajemen 
beneana yang didefinisikan oleh Moe (2006), maka 

5.3 Geographic Information SY!item (GIS)
pelaku untuk setiap aktivitas pada masing-masiog 

Sistem Informasi Geografi (SIG) atau 
phase beneana di Indonesia adalah seperti tampak 

Geographic Information System (GIS) adalah suatu 
pada Gambar 8. Pelaku yang diidentifikasi pada 

sistem informasi yang diraneang uotuk bekerja
setiap phase adalah (I) Bakornas PBP, (2) Satkorlak 

deogan data yang bereferensi spasial atau 
PBP, (3) Satlak PBP lingkup kabupaten/kota, (4) 

berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu 
Satlak PBP lingkup keeamatan, dan (5) Satlak PBP 

SIG adalah suatu sistem basis data deogan
lingkup desa. 

kemampuan khusus untuk menangani data yang 
berefereosi keruangan (spasial) bersamaan dengan 
seperangkat operasi kerja (Barus dan Wiradisastra, 
2000). Sedangkan menurut Anon (2003) Sistem 
lnformasi geografi adalah suatu sistem Informasi 
yang dapat memadukan antara data grafis (spasial) 
dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan 
secara geografis di bumi (georeference). Disamping 
itu, SIG juga dapat menggabungkan data, mengatur 
data dan melakukan analisis data yang akhimya 
akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan 
acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah 
yang berhubungan deogan geografi . 

Pengertian GIS/SIG sa at ini lebih sering 
Gambar 8. Pemetaan Pelaku Aktivitas diterapkan bagi tekoologi informasi spasial atau 

Penanggulangan Beneana Alam di Indooesia geografi yang berorieotasi pada penggunaan 
teknologi komputer. Dalam hubungannya dengan 

5. 	 KONSEPTUAL PERACANGAN SII\1LOG teknologi komputer, Arronoff (1989) dalam Anon 
- PB BERBASIS GIS (2003) mendifinisikan SIG sebagai sistem berbasis 

5.1 	 Definisi Informasi komputer yang memiliki kemampuan dalam 
Seeara wnum, ioformasi dapat diartikan scbagai menaogani data bereferensi geografi yaitu 

suatu pengetahuan tentang sesuatu atau seseoraog. • pemasukan data, manajemen data (penyimpanan dan 
Dalam kehidupan sehari-hari informasi datang silih pemanggilan kembali), memanipulasi dan analisis 
berganti, baik disadari ataupun tidak. Bcberapa data, serta keluaran sebagai hasil akhir (output). 
informasi bersifat tidak penting dan harus dibuang Sedangkan Burrough (1986) dalam Anon (2003) 
karena tidak berguna atau malah menimbulkan meodefinisikan Sistem Informasi Geografis (SIG) . 
masalah. sebagai sistem berbasis komputer yang digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, 
5.2 	 Manfaat Sistem Informasi menganalisis dan mengaktiflcan kembali data yang 

Secara umum, manfaat sistem informasi adalah mempunyai referensi keruangan untuk berbagai 
sebagai berikut: 	 tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan 
1. 	 menJaga integritas dan konsistensi data perencanaan. Komponen utama Sistem Informasi 


manajemen logistik penanggulangan beneana. 
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Geografis dapat dibagi kedalam 4 komponen utama 
yaitu: 
I. 	 Perangkat keras (digitizer, scanner, Central 
2. 	 Procesing Unit (CPU), hard-disk, dan lain-lain 
3. 	 Perangkat lunak (ArcYiew, Idrisi, ARC/INFO, 

ILWIS, MapInfo, dan lain-lain), 
4. 	 Organisasi (manajemen) dan pemakai (user). 

Kombinasi yang benar an tara keempat 
komponen utama ini akan menentukan kesuksesan 
suatu proyek pengembangan Sistem Inforrnasi 
Geografis. 

5.4 Perancangan SIMLOG - PB Berbasis GIS 
Upaya penanggulangan bencana harus didukung 

oleh suatu sistem inforrnasi yang memadai dan 
diharapkan mampu untuk: 
I. 	 meningkatkan kemampuan perencanaan logistik 

penanggulangan bencana bagi semua mekanisme 
penanggulangan bencana, baik pada tingkat 
pusat maupun daerah pada semua tahapan 
penanggulangan bencana. 

2. 	 mendukung pelaksanaan distibusi barang 
bantuan penanggulangan bencana. 

3. 	 Mendukung proses pelaporan aktivitas distibusi 
barang bantuan penanggulangan bencana. 

4. 	 memberikan inforrnasi secara lengkap dan aktual 
kepada semua pihak yang terkait dengan unsur
unsur logistik penanggulangan bencana baik di 
Indonesia maupun negara asing melalui fasilitas 
jaringan global. 

Perancangan sistem inforrnasi manajemen 
logistik penanggulangan bencana perlu 
mendapatkan perhatian yang besar dan pengelolaan 
secara profesional. Hal ini didasari oleh alas an 
bahwa: 
I. 	 pengumpulan data menghabiskan biaya yang 

sangat besar. 
2. 	 berbagai perencanaanlmanajemen logistik 

dalam penanggulangan bencana menuntut 
tersedianya data dan inforrnasi secara cepat, 
akurat, dan terintegrasi. 

3. 	 basisbata digital memiliki kelebihan dalam hal 
penyimpanan, pemprosesan, analisis, dan 
pemutakJliran. 

Tujuan pokok dari pemanfaatan Sistem 
Informasi Geografis adalah untuk mempern1udah 
mendapatkan inforrnasi yang telah diolah dan 
tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. 
Ciri 	 utama data yang bisa dimanfaatkan dalam 
Sistem Inforrnasi Geografis adalah data yang telah 
terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang 
belum dispesifikasi . 

Data yang diolah dalam GIS pada dasarnya 
terdiri 	 dari data spasial dan data atribut dalam 
bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat 
digunakan adalah analisis spasial dan analisis 
atribut. Data spasial merupakan data yang berkaitan 
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dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk 
peta. Sedangkan data atribut merupakan data tabel 
yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai 
objek sebagai data spasial. 

Terdapat beberapa alas an mengapa perlu 
menggunakan SIG, yaitu: 
I. 	 SIG menggunakan data spasial maupun atribut 

secara terintegrasi 
2. 	 SIG dapat digunakan sebagai alat bantu 

interaktif yang menarik dalam usaha 
meningkatkan pemahaman mengenai konsep 
lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur 
geografi yang ada diperrnukaan bumi. 

3. 	 SIG dapat memisahkan antara bentuk presentasi 
dan basis data. 

4. 	 SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur
unsur yang ada diperrnukaan burni kedalam 
beberapa layer atau coverage data spasial. 

5. 	 SIG memiliki kemampuan yang sangat baik 
dalam memvisualisasikan data spasial berikut 
atributnya. 

6. 	 Semua operasi SIG dapat dilakukan secara 
interaktif. 

5.5 	 Tahapan Pengembangan SIMLOG - PB 
Berbasis GIS 

Tahapan pengembangan sistem inforrnasi dapat 
dilakukan melalui lima tahapan, yaitu: 
I. 	 Tahap Konseptual, sebagian besar aktivitas 

dititikberatkan pada pemetaan dan identifikasi 
pengorganisasiaan serta sistem inforrnasi 
logistik yang sudah ada. 

2. 	 Tahap Peraneangan, pada tahapan Illl 

dipersiapkan secara detail reneana 
implementasi, raneangan sistem, dan rancangan 
basis data yang akan dibangun. Reneana 
implementasi berisi dekripsi tugas, alokasi 
surnber daya, identifikasi reneana hasil akhir, 
dan time Schedule. Perancangan sistem 
menyangkut pemilihan perangkat kerasa dan 
lunak. 

3. 	 Tahap Pengembangan, pada tap an ini dilakukan 
sistem akuisisi sistem, akuisisi basis data, 
pengorganisasian sistem, persiapan prosedur 
operasi, dan persiapan lokasi . Melalui akuisisi 
sistem diharapkan dapat dipilih perangkat keras 
dan perangkat lunak pendukung sistem 
infonnasi manajemen logistik penanggulangan 
bene ana alam yang paling efektif dengan biaya 
serendah mungkin. 

4. 	 Tahap Operasional, tahap operasional meliputi 
instalasi sistem dan pembuatan pilot project. 
Instalasi sistem meneakup pemasangan dan 
pengujian sistem, baik secara terpisah maupun 
terhubung dengan jaringan internet. Proyek 
pereontohan sebaiknya harus diujieobakan pada 
It:mbaga pusat Bakornas PBP dan beberapa 
Satlak dan atau Satkorlak. 
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5. 	 Tahap Audit, pada setiap periode tertentu, 
keberadaan sistem sebaiknya ditinjau kembali 
untuk memonitor relevansinya. Jika hasil 
review menunjukkan adanya pergeseran sistem 
dari tujuan semula, maka diperlukan perbaikan 
dan atau perluasan sistem (system expansion). 

5.6 Akuisisi Basisdata 
Akuisisi basis data merupakan aktivitas 

pengkonversian data spasial (peta) dan data atribut 
manajemen logistik penanggulangan bene ana yang 
masih berupa data analog kedalam format digital. 
Data atribut manajemen logistik penanggulangan 
beneana tersebut diklasifikasikan, diolah, dan 
diotomasi dengan pemberian identitas (ID) 
menggunakan SQL. Selanjutnya dilakukan 
pengintegrasian data atribut ke dalam peta digital 
dengan bantuan perangkat lunak pengolah data 
spasial yang mempunyai fasilitas pertukaran data 
seeara dinamis melalui container OLE maupun 
driver ODBC, misalnya AreView, AutoCAD Map, 
atau Maplnfo. 

5.7 Output Sistem 
Subsistem output bertugas untuk menampilkan 

atau menghasilkan produk akhir basis data 
manajemen logistik penanggulangan beneana 
seperti: tabel, grafik, peta (rute transportasi), jenis 
dan jumlah komoditi yang diperlukan didaerah 
terjadinya beneana, jenis dan jumlah komoditi yang 
akan didistribusikan kedaerah terjadinya beneana. 

Output basisdata tersebut harus dapat 
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, agar 
respon penanggulangan terhadap bene ana yang 
terjadi dapat dilakukan secepat mungkin, dan 
masyarakat luas yang bermaksud menjadi donatur 
mengetahui komoditi yang diperlukan oleb korban 
bencana, sehingga komoditi yang disampaikan 
kepada korban dilokasi bencana merupakan 
komoditi yang benar-benar diperlukan oleh J...orban 
bencana. Salah satu cara yang dapat ditempuh agar 
basisdata tersebut dapat tersebar luas, maka 
basisdata tersebut harus dipublikasikan secara luas 
di internet, untuk itu harus dilakukan langkah 
terakhir yaitu transformasi basisdata (terutama peta 
dan rute transportasi yang dapat dilalui) kedalaJil 
bentuk interaktif yang berbasis web dengan 
perangkat lunak illlernet mapping yang dibuntu 
dengan perangkut IUllak JA VA. 

6. 	 KESIMPULAN 
Perancangan SlMLOG - PB pada penelitiun ini 

baru pada tahap konseptual, yaitu masih 
dititikberatkan pada pcmetaan dan iden~fikasi 

pengorganisasiaan serta sistem informasi logislik 
yang sudah ada pada saal ini, sehingga belum 
sampai pada tahap perancangan dan pengembangan. 
Hasil yang diperoleh pada tahap konseptual illi akan 
menjaui dasar unluk meraneang dan 
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mengembangkan SIMLOG-PB, yang diharapkan 
dapat mengkoordinir semua pelaku pada aktivitas 
logistik dan proses pendistribusian barang bantuan 
penanggulangan bencana. Aktivitas ini melibatkan 
banyak pelaku yang berbeda tetapi semua kegiatan 
yang dilakukan oleh setiap pelaku harus 
terkoordinasi, sehingga peran SIMLOG - PB 
menjadi sangat penting agar aktivitas tanggap 
darurat dan penanggulang bencana dapat dilakukan 
dengan secepat dan setepat mungkin. 

Output basisdata dari hasil perancangan dan 
pengembangan SIMLOG - PB nantinya harus dapat 
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, agar 
respon penanggulangan terhadap bencana yang 
terjadi dapat dilakukan secepat mungkin. Untuk 
menjawab kebutuhan tersebut, salah satu cara yang 
dapat ditempuh agar basisdata tersebut dapat 
tersebar luaskan, maka basisdata tersebut harus 
dipublikasikan secara luas di internet. 
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