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BERITA PERS 
 
Salam MAPIN 
 
Penginderaan jauh (inderaja/remote sensing) merupakan teknologi yang sudah menyentuh 
kehidupan Indonesia pada tahun 80an. Teknologi ini mengandalkan beragam sensor, yang 
tertanam dalam wahana satelit ataupun pesawat udara, dalam pengamatan obyek di 
permukaan, dan menghasilkan analisis mendalam terkait dengan beragam keilmuan. Para ahli 
Indonesia kemudian membentuk suatu wadah bernama Masyarakat Penginderaan Jauh 
Indonesia (MAPIN), dan dimulailah era pemasyarakatan serta penerapan dan juga disertai 
pengembangan berbagai metoda teknologi ini. Menjadikan inderaja sebagai suatu industri 
yang mandiri, yang melibatkan semua komponen (akademisi, pusat penelitian, swasta, dan 
masyarakat pengguna) adalah salah satu tujuan dari MAPIN. 
 
Luasnya wilayah Indonesia menjadikan informasi keruangan (spatial information) yang 
berbasis kebumian sangatlah penting. Hal ini sangat dirasakan dalam banyak bidang antara 
lain perencanaan pembangunan, pengawasan, dan juga bencana alam. Perekaman data dari 
angkasa oleh satelit atau pesawat udara yang kemudian dilanjutkan dengan analisis 
keruangan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG/Geographic Information 
Systems) menjadikan teknologi ini memudahkan dan mempercepat akses informasi ruang 
dengan liputan (coverage) yang luas dalam waktu yang relative cepat. 
 
Pesatnya perkembangan penggunaan teknologi ini membuat MAPIN bertanggung jawab 
secara moral dalam mengawal pemanfaatannya, dengan terus berusaha memerhatikan 
berbagai segi disiplin ilmu dalam penerapan yang baik dan benar. Anggota MAPIN yang 
beragam latar belakang tetapi tetap dalam satu koridor ilmu keruangan (spatial science) terus 
bahu-membahu melakukan pengawalan ini agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara 
benar dalam tiap sector pengguna. Untuk memperkuat hal ini MAPIN juga merencanakan 
untuk membuat klasifikasi keahlian atau kemampuan dalam penguasaan teknologi inderaja 
bagi para anggotanya yang berupa sertifikasi keahlian. 
 
Dalam rangka menjawab simpulan UN-FCC dalam konferensinya pada Desember 2007 lalu, 
MAPIN mengadakan suatu pertemuan ilmiah dengan nama Bali Scientific Meeting 2008 
dengan mengambil tema “Peran Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis dalam 
Aspek Perubahan Iklim Global pada Sektor Kelautan, Perikanan dan Pariwisata”. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh MAPIN Komisariat Surabaya bekerjasama dengan Balai Riset dan 
Observasi Kelautan BRKP-DKP (Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen 
Kelautan). Kegiatan ini dilaksanakan di Perancak, dimana lokasi BROK berada, suatu lokasi 
penelitian yang juga berbasis pada informasi keruangan (data satelit) khusus untuk kelautan. 
Dalam kegiatan observasi dan penelitiannya, BROK senantiasa memanfaatkan data-data 
Satelit Oseanografi. Bahkan, awal berdirinya BROK diawali dengan adanya Stasiun Bumi 
Penerima Data Satelit NOAA-AVHRR yang hingga saat ini masih beroperasi dengan baik. 
Hal ini menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di BROK sangat mendukung tujuan 
MAPIN. 
 



 

MASYARAKAT PENGINDERAAN JAUH INDONESIA 
Indonesian Society for Remote Sensing 
 
 
www.mapin.or.id 

 

 2

Dalam acara ini ditampikan para pembicara dari berbagai sector baik dari pemerintah, 
akademisi, praktisi, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat. Peserta berasal dari 14 
Perguruan Tinggi, disusul oleh institusi pemerintah sebanyak 11 institusi, 4 perusahaan 
swasta dan 1 LSM. Keberagaman profesi dan latar belakang pembicara dalam satu tema 
membuktikan bahwa teknologi ini telah terserap dan telah terimplementasi pada beragam 
bidang. 
 
Keynote Speech disampaikan oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP, Prof. 
Dr. Ir. Indroyono Soesilo, MSc. Sedangkan sebagai pembicara utama adalah Prof. Dr. Aris 
Poniman, MSc. (Deputi Survei  Sumberdaya Alam - BAKOSURTANAL), Dr. Ir. Bambang 
Sapto Pratomosunu, MSc. (Deputi Bidang Perkembangan Riset Ilmu Pengetahuan - 
Menristek), Bapak Dr. A. Karsidi MSc. (Deputi I - Menko Kesra), Prof. Dr.Yasuhiro 
Sugimori (Direktur Center for Remote Sensing and Ocean Science/CReSOS - Universitas 
Udayana). Kehadiran para pembicara yang merupakan pakar dalam bidang Penginderaan 
Jauh dan SIG diharapkan menjadi katalis untuk lebih mempercepat dan mempererat 
kerjasama lintas bidang baik dalam sekala Nasional maupun Internasional. 
 
Kerjasama dan sinergi menjadi kata kunci untuk lebih meningkatkan peran inderaja dalam 
membantu masalah-masalah nasional yang sedang dialami bangsa Indonesia. 
 
Keterangan mengenai MAPIN dan kegiatannya dapat dilihat pada situs web MAPIN di 
www.mapin.or.id. 
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