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MEMANFAATKAN GADGET ANDROID UNTUK MENDUKUNG NAVIGASI LAPANGAN 
DAN SISTEM GRID WILAYAH KERJA RESORT 

Wahyu Murdyatmaka, PEH Resort Tanjungpasir – BTN. Alas Purwo 
 

 
I. TENTANG ANDROID 

 

Android adalah sistem 
operasi berbasis Linux yang digunakan 
untuk telepon seluler seperti telepon 
pintar dan komputer tablet. Awalnya, 
Google Inc. membeli Android Inc., 
pendatang baru yang membuat peranti 
lunak untuk ponsel pada tahun 2005. Dua 
tahun kemudian, untuk mengembangkan 
Android, dibentuklah Open Handset 
Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan 
peranti keras, peranti lunak, dan 
telekomunikasi,termasuk Google, HTC, Int
el, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, 
dan Nvidia. 

Pada 22 Oktober 2008 HTC Dream 
diproduksi sebagai telepon pertama yang 
memakai sistem operasi Android. Setahun 
kemudian, sedikitnya terdapat 18 telepon 
seluler di dunia yang menggunakan sistem 
operasi Android. 

Seiring dengan berkembangnya 
pemanfaatan teknologi informasi melalui 
pemanfaatan internet dan aplikasi-aplikasi 
digital, Google mengembangkan versi 
Android lanjutan. Versi Android yang 
pertama kali dirilis adalah Android 1.1, 
dan selama 3 tahun berselang; sedikitnya 
8 versi lainnya telah dirilis; yaitu: Cupcake, 
Donut, Éclair, Froyo, Gingerbread, 
Honeycomb, Ice Cream Sandwich dan Jelly 
Bean.  Saat ini, semakin banyak produsen 
telepon seluler dan komputer tablet yang 
memanfaatkannya. Kondisi ini cukup 
menguntungkan bagi para konsumen 
karena dapat memilih produk-produk 
tersebut sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan membelinya. 

Di pasaran, Anda hanya 
memerlukan Rp. 1 – 2 juta untuk 
menikmati gadget android dengan fitur-
fitur yang sangat canggih. 

 
 

II. OPTIMALISASI GADGET ANDROID 
 

Pada kenyataannya, pemanfaatan 
gadget android dibatasi untuk beberapa 
fungsi advance. Sebenarnya hal ini 
bertujuan untuk melindungi hak-hak 
paten para developer aplikasi, akan tetapi 
cukup memberatkan bagi pengguna 
karena hampir sebagian besarnya berbasis 
online. Otomatis pengguna harus 
menyediakan extra money untuk membeli 
pulsa atau paket-paket berlangganan 
internet lainnya. Contohnya; jika anda 
menggunakan gadget untuk fungsi 
navigasi tetap saja mengeluarkan pulsa 
meskipun gadget anda built-in GPS karena 

basemap yang digunakan bersumber pada 
online host seperti Google Map. 

Contoh lainnya adalah pembatasan 
ruang instalasi aplikasi-aplikasi dari 
Google Play atau provider lainnya. 
Sebagian besar aplikasi akan terpasang 
pada memori gadget, dengan demikian 
anda akan membutuhkan gadget dengan 
memori internal yang cukup besar jika 
ingin men-download banyak aplikasi. 
Otomatis anda harus mengeluarkan 
banyak uang untuk membeli gadget 
dengan memori internal diatas 2GB.
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Menyadari akan kekurangan ini atau memang sengaja meng-hack kemampuan 
Android, banyak ahli teknologi informasi yang menjebol pembatasan akses pengguna 
dengan me-root berbagai jenis gadget Android1. Rooting bertujuan untuk memberikan 
keleluasaan pengguna untuk mengkostumisasi gadget Androidnya seperti memindahkan 
aplikasi dari memori internal ke eksternal (sd card), mengatur ROM, memblok koneksi 
internet otomatis aplikasi, memblok iklan-iklan pada aplikasi dan banyak lagi. Bukankah ini 
sangat menguntungkan bagi pengguna? Tapi tentunya harus dimanfaatkan secara bijaksana 
dan tidak digunakan untuk piracy ataupun merugikan developer-developer aplikasi dengan 
tujuan mencari keuntungan. 
 

 
 

Gambar 1. Rooting Android menggunakan emulator 
 

III. MEMBUAT SISTEM GRID WILAYAH KERJA DAN KONVERSI FILE 
 

Sebelum lebih jauh saya menjelaskan secara teknis pemanfaatan Android, informasi 
mengenai desain penataan wilayah kerja resort dapat 
diakses:http://resorttanjungpasir.blogspot.com/2012/02/blocking-sysytem.html.  Blog 
tersebut merupakan sebuah konsep ‘’situation room” pengelolaan Resort Tanjungpasir – 
Taman Nasional Alas Purwo. 

Dalam artikel ini saya menggunakan gadget dengan sistem operasi Android 
Gingerbread 2.3.6., aplikasi OruxMap,  DNR Garmin 5.4.1, ArcView 3.3, dan Mobile Atlas 
Creator. 
 
3.1. MEMBAGI KAWASAN DALAM GRID 

Saya menggunakan polygon wilayah kerja Resort Tanjungpasir sebagai bahan 
modelling. Pembagian polygon kedalam grid-grid dilakukan menggunakan ekstensi Edit Tool 
3.6 pada ArcView 3.2. Ekstensi tersebut membantu untuk membangun sistem grid sesuai 
dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Saya menggunakan ukuran grid 1x1 km2. 
Ukuran ini cukup representatif digunakan di lapangan untuk kegiatan perlindungan, riset 
dan perencanaan. 

                                                 
1
 Informasi ini dapat anda akses melalui  Googel Search tentang rooting android. 

http://resorttanjungpasir.blogspot.com/2012/02/blocking-sysytem.html
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Gambar 2. Polygon Resort Tanjungpasir dan ekstensi Edit Tool 3.6. 

 
Langkah-langkah: 

1. Buka program ArcView > add theme > polygon_wilker 
2. Buka file > ekstension > Edit Tool 3.6 (ET) 
3. Sebelum menggunakan ET lebih lanjut, rubah properties view-nya kedalam format UTM 
4. ET > Miscelanous > Draw Vector Grid, kemudian muncullah dialog box “ET DRAW GRID” 
5. Pilih parameter grid “LINEAR” 
6. Isikan ukuran grid (X Y spacing) masing-masing 1000m (1km) 
7. Draw Grid > Convert Grid to Shape. Beri nama “grid1” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Langkah membuat sistem grid dan hasilnya 

LANGKAH HASIL 
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8. Pindahkan urutan “polygon” ke atas, kemudian aktifkan ekstensi “Geo Processing 
Wizard” > Clip one based on another > next 

9. Pilih “grid1” sebagai input theme dan “polygon_wilker” sebagai overlay theme > beri 
nama “grid_wilker” atau nama lain dan simpan output file pada lokasi folder yang 
diinginkan 

 
                                                   Gambar 4. Langkah clipping grid kedalam polygon wilker 

 

 
Gambar 5. Hasil clipping 

 
3.2. MENGKONVERSI SHAPEFILE MENJADI GPX FILE 

Proses clipping menghasilkan shapefile (.*shp), sedangkan OruxMap membutuhkan 
GPX file (.*gpx) untuk ditampilkan sebagai track. Untuk itu maka “grid_wilker.shp” perlu 
dikonversi menjadi “grid_wilker.gpx”. Banyak cara yang bisa dilakukan dengan 
memanfaatkan aplikasi converter, ad-in maupun ekstension. Kali ini saya menggunakan 
aplikasi “DNR Garmin” yang di-download secara gratisan pada: 
http://dnrgarmin.software.informer.com. Berikut adalah langkah-langkahnya: 
1. Instal DNR Garmin pada komputer anda dan jalankan aplikasinya, pilih “Tracks” 
2. Buka File > Load From > File, cari “grid1.shp” yang telah anda simpan > Open 
3. Biarkan proses berlangsung sampai dengan selesai, kemudian; 
4. Buka File > Save To > File > pilih folder output yang anda inginkan, pilih tipe file “GPX” 

dan namai file output “grid_wilker.gpx” > Save. 

http://dnrgarmin.software.informer.com/
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Gambar 6. Proses loading shapefile (kiri) dan konversi ke GPX (kanan) 
 

IV. MEMBUAT BASEMAP OFFLINE MENGGUNAKAN MOBILE ATLAS CREATOR (MOBAC) 
 

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagian besar aplikasi smartphone berbasis 
android mengandalkan layanan online, termasuk aplikasi-aplikasi navigasinya. Salah satu 
aplikasi tersebut yang biasanya merupakan bawaan pabrikan adalah “Maps”. Aplikasi ini 
menggunakan basemap Google yang hanya bisa loading melalui jaringan internet dan 
sangat terbatas dalam menyimpan basemap cache file. Dengan demikian anda tidak bisa 
mengandalkan fungsi navigasi Android pada blankspot area, seperti pada kawasan hutan 
pada umumnya. 

Cukup disayangkan bukan?. Padahal dari hasil pengamatan saya, tingkat akurasi GPS 
Receiver pada gadget yang kami gunakan ini setara dengan Garmin 76 Csx. Untungnya ada 
sebuah aplikasi yang menyediakan opsi offline map yaitu OruxMap. Namun offline basemap 
bawaannya tidak terlalu representatif untuk dimanfaatkan dalam penjelajahan. Dengan 
demikian kita harus membuat basemap sendiri dengan tingkat zooming yang lebih 
representatif. Saya menemukan aplikasi berbasis windows; “Mobile Atlas Creator (Mobac)” 
yang bisa diunduh secara gratis pada: http://sourceforge.net/projects/mobac. 

http://sourceforge.net/projects/mobac
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Gambar 7. MOBAC. Mudah dijalankan untuk membuat offline basemap 

 
4.1. INSTALASI MOBAC 

Pada dasarnya MOBAC merupakan aplikasi portabel yang tidak perlu diinstal pada 
sistem windows, anda hanya perlu meng-copy-nya ke drive C. Setelah anda berhasil 
mendownload MOBAC, silahkan ekstrak semua file pada direktori C:/MOBAC. Anda akan 
menemukan 2 folder; mapsource dan tilestore dan beberapa file html, java, txt, xml, sh dan 
windows application. Buat desktop icon untuk Mobile Atlas Creator.exe sehingga mudah 
anda temukan shortcut-nya di desktop. Setelahnya, MOBAC telah siap untuk dijalankan. 
 
4.2. MEMBUAT BASEMAP (ATLAS) UNTUK ORUXMAP 

Untuk membuat basemap pada OruxMap, anda bisa memilihnya pada dialogbox yang 
pertama kali muncul saat menjalankan aplikasi ini atau anda bisa merubahnya nanti. Perlu 
diketahui bahwa, ukuran tile yang sesuai untuk OruxMap adalah 256x256 pixel. Berikut 
adalah langkah-langkah selanjutnya: 
1. Setting Parameter (lihat panel sebelah kiri) 

a. Map source: OpenStreetMap MapQuest 
b. Zoom level: 12 
c. Layer setting: Tile format = JPEG-Quality100 
d. Buat direktori output dengan nama OruxMap melalui: Setting > Directories > Create 

new folder> C:/MOBAC/OruxMap 
2. Membuat Basemap (Atlas) 

a. Rename atlas content 
b. Drag menggunakan mouse area yang anda inginkan 
c. Beri nama layer 
d. Add selection 
e. Create Layer 
f. Tunggul tile processing berlangsung, jika telah selesai silahkan klik pada button 

“Open Atlas Folder”. 
g. Jika anda meng-expand folder, maka direktori terakhir akan bernama sesuai nama 

layer yang anda buat. Didalamnya berisi dua file dengan ekstensi “otrx2” dan “db”. 
h. Folder tersebut yang harus anda copy ke direktori OruxMap pada gadget Android 

anda. 
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Gambar 8. Membuat basemap, tile processing dan output directory 

 
3. Menyimpan Basemap dan Grid Wilker Pada Direktori OruxMap 

a. Koneksikan gadget Android anda dengan PC, pilih USB storage mode 
b. Simpan direktori seperti pada gambar 10 pada mnt/sdcard/oruxmap/mapfiles 
c. Simpan file “grid_wilker.gpx” pada direktori mnt/sdcard/oruxmap/tracklogs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Direktori OruxMap untuk basemap dan track 
 

4. Loading Grid Wilker pada Basemap Offline Oruxmap 
a. Buka aplikasi OruxMap pada gadget Android anda 
b. Buka menu “Map Offline” > pilih basemap offline anda 
c. Tap pada “menu button” gadget anda > tap “Tracks” > tap “grid_wilker.gpx” > tap 

“Load the track” 
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d. Silahkan anda nikmati dengan zoom in-out untuk mengeksplor peta wilker anda. 
e. Untuk menjelajah, aktifkan fungsi GPS gadget dan otomatis posisi ana akan terlihat 

pada basemap offline anda. 
 

 
Gambar 12. Loading basemap 

 

 
Gambar 13. Loading grid_wilker.gpx sebagai track 

 
 
 

V. KESIMPULAN 
 

 

1. Pemanfaatan SIG dalam pengelolaan kawasan merupakan kebutuhan yang sangat 
penting. 

2. Gadget Android dengan harga murah dan memiliki feature navigasi cukup mumpuni 
untuk “diajak” menjelajah kawasan. 

3. Alih teknologi dalam implementasi RBM merupakan keniscayaan untuk pengelolaan 
kawasan konservasi secara lebih maju. 

 


