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Yayasan Peta Bencana mendukung warga Indonesia dalam mengurangi risiko bencana 
dan meningkatkan waktu tanggap darurat, dengan menyediakan informasi real-time dan 
komunikasi transparan antara pemerintah dan lembaga lokal, responden pertama, dan 
penduduk.

Organisasi ini berkomitmen untuk mendemokrasikan perangkat pendukung keputusan; 
memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap informasi yang 
mereka butuhkan untuk berkoordinasi dengan individu maupun kelompok lain dalam 
mengupayakan tindakan keselamatan, yang juga melengkapi responden pertama dengan 
alat pengumpulan informasi aktual, mengurangi kebingungan, meminimalkan kerugian, 
mendukung koordinasi, dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

Dalam komitmen kami untuk mendukung kesiapsiagaan dan membangun masyarakat 
yang tangguh, Yayasan Peta Bencana secara aktif terlibat dalam kerja sama penelitian dan 
program pelatihan dengan berbagai komunitas lokal, lembaga, dan universitas di Indonesia.

Yayasan Peta Bencana mengadvokasi penggunaan perangkat lunak open source dan 
keterbukaan data sebagai alat dan metodologi fundamental untuk bergotong-royong; 
mendukung upaya kolaboratif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.
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1.1 Yayasan Peta Bencana

01  IKHTISAR



Seiring dengan bertambah kompleksnya sistem manusia dan infrastruktur dalam kota, 
peristiwa cuaca ekstrim  dan perubahan lingkungan jangka panjang menghadirkan 
tantangan baru bagi tata kelola kota.

Dengan intensifikasi perubahan cuaca ini menempatkan infrastruktur perkotaan di bawah 
tekanan yang lebih besar; kegagalan yang tak terduga yang datang tiba-tiba dari tanggul, 
bendungan, dan infrastruktur pertahanan air lainnya tidak hanya memperburuk kerusakan 
ke daerah sekitarnya, tetapi juga memperluas tantangan untuk memprediksi terlebih 
dahulu persiapan menghadapi bencana. Karena peristiwa cuaca ekstrim terjadi lebih 
sering, menjadikan infrastruktur kota semakin rentan terhadap bencana yang semakin 
sulit untuk diprediksi; di sinilah informasi real-time sangat diperlukan dalam pengambilan 
keputusan dalam waktu cepat dan aktual untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan 
keselamatan.

Pertanyaan kami sederhana:

Bagaimana kita dapat menggunakan open data dan software open 
source untuk membantu penduduk kota beradaptasi terhadap 
perubahan iklim?

5

1.2 Pengenalan

Gambar 1.2 (Kanan): Pada tahun 2013, 
banjir yang meluas di Jakarta diakibatkan 
oleh kegagalan infrastruktur
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Walaupun metropolitan yang berurbanisasi dengan cepat seringkali dianggap “kekurangan 
data”, jaringan media digital telah menyediakan saluran baru di mana penduduk dapat 
mendistribusikan informasi secara real-time, yang memungkinkan penduduk kota untuk 
mengatur kondisinya sendiri selama situasi darurat. Dengan konsentrasi penggunaan beberapa 
media sosial dan digital tertinggi di dunia, penduduk Indonesia secara aktif menggunakan 
jaringan media sosial mereka untuk mengumpulkan dan berbagi informasi tentang peristiwa 
bencana; mengingatkan follower akun mereka tentang kejadian banjir, kemacetan, dan 
ketersediaan sumber daya melalui media sosial.

Twitter #DataGrant mengungkapkan bahwa selama periode 6 bulan selama musim 
penghujan 2013/2014, penduduk Jakarta mengirimkan lebih dari 150.000 tweet tentang 
banjir. Penggunaan media sosial yang aktif untuk berkoordinasi tentang aksi respon cepat 
banjir menunjukkan bahwa meskipun  dikatakan kekurangan data (konvensional), ada banyak 
data dalam output yang lebih modern; jaringan-jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk 
pengaktualan informasi infrastruktur yang penting untuk kebencanaan.

Bagaimana kita dapat mengubah cerita-cerita di media sosial menjadi masukan yang bisa 
ditindaklanjuti? Bagaimana kita dapat memasukkan aspirasi penduduk di media sosial ke 
dalam kerangka kerja yang mendukung respon darurat sehingga dapat ditindaklanjuti; 
dengan menyaring postingan, ciutan, dan pesan di media sosial, untuk mendapatkan informasi 
yang penting, terverifikasi, serta dilengkapi dengan geotag untuk lembaga yang memiliki 
kewenangan untuk merespon?

Gambar 1. 3 (Kanan): Terdapat lebih dari 
150.000 tweet yang memiliki lokasi geografis 
terkait banjir di Jakarta pada saat musim 
hujan tahun 2013/2014

“Informasi adalah materi terpenting ketika bencana.”
- Harlan Hale, Regional Advisor OFDA, USAID
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Didukung oleh CogniCity Open Source Software (Cognicity OSS), PetaBencana.id (yang 
sebelumnya PetaJakarta.org) adalah sebuah platform gratis berbasis web yang menghasilkan 
visualisasi spasial dari informasi bencana secara real-time menggunakan metode crowd-
source dan validasi dari instansi pemerintah.

Platform ini memanfaatkan penggunaan media sosial dan pesan instan selama kejadian 
bencana untuk mengumpulkan dan menyaring kondisi terkini yang terkonfirmasi dari 
penduduk di lokasi sekitar kejadian. CogniCity OSS dapat menyaring laporan secara cepat 
sehingga mengeliminasi proses  kebutuhan pemrosesan data yang panjang dan mahal, 
dengan terlibat dalam percakapan yang dibantu dengan warga melalui “chatbot kemanusiaan” 
melalui media sosial.

Laporan-laporan terverifikasi dari hasil crowd-source ini ditampilkan bersamaan dengan data 
kebencanaan yang relevan dari lembaga lokal dan pemerintah. Peta banjir juga menampilkan 
informasi tambahan berupa ketinggian air sungai di pintu air per jam serta informasi wilayah 
tergenang banjir yang secara real-time diupdate oleh badan penanggulangan bencana 
setempat ke dalam peta.

Dengan menyediakan informasi situasional yang cepat bagi warga, responden pertama, dan 
lembaga kota, PetaBencana.id memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan tentang 
keselamatan dan navigasi, serta meningkatkan waktu respon selama terjadi bencana.

Antar muka yang transparan mengembangkan kerangka kerja untuk komunikasi dua 
arah; karena platform yang sama mendukung komunikasi antar individu dan secara 
transparan dipantau juga oleh instansi pemerintah dan responden pertama, PetaBencana.id 
mempromosikan etika berbagi informasi dan co-manajemen.

1.3 PetaBencana.id



Memanfaatkan penggunaan aktif media sosial sebagai platform berbagi informasi di antara 
warga selama peristiwa bencana, CogniCity OSS mengumpulkan laporan yang bersumber 
dari pengguna dari berbagai kanal media untuk menampilkan data situasional real-time 
pada peta.

2.1 Crowd-source Laporan

02  CIVIC CO-MANAJEMEN
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2.1.1 Chatbot Kemanusiaan
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CogniCity OSS memfasilitasi proses pelaporan Twitter warga dengan mengirimkan “tweet 
undangan” yang terprogram ke pengguna di area geografis tertentu yang menyebutkan kata 
kunci “flood” atau “banjir.” Pesan undangan ini mengajak pengguna untuk mengkonfirmasi 
situasi mereka dengan mengisi kartu laporan.



Pengguna yang sudah biasa menggunakan media sosial akan menerima 
kartu laporan dengan cara:

 
 Tweet “flood” atau “banjir” ke @petabencana
 
 
 Telegram kirim “/flood” atau “banjir” ke @petabencana 

 Mengirim pesan ke PetaBencana.id bot di Facebook Messenger

15



Kartu laporan memungkinkan pengguna mengirimkan laporan 
yang akurat dalam empat langkah sederhana, serta memungkinkan 
siapa pun dengan mudah menyumbangkan informasi yang sudah 
terstruktur ke dalam peta. Pengguna diminta untuk: mengkonfirmasi 
lokasi, memasukkan perkiraan ketinggian banjir, mengirimkan foto, 
dan mendeskripsikan situasi secara singkat.

2.1.2 Kartu Laporan

18



PetaBencana.id juga bekerjasama dengan platform lokal lainnya yang bersama-sama 
mengumpulkan data banjir yang relevan melalui crowd-sourcing. Di Jakarta, hal ini termasuk 
melalui aplikasi Qlue dan Pasang Mata -platform jurnalisme warga dari Detikcom. Laporan 
ini dibagikan dengan CogniCity OSS melalui API terbuka.

2.1.3 Aplikasi Lokal

19





2.3 Tools Opsional: Risk Evaluation Matrix

Sebagai sebuah platform perluasan pilihan, Risk Evaluation Matrix (REM) CogniCity OSS 
memfasilitasi pembagian informasi lebih banyak dan koordinasi data antara warga dan 
lembaga pemerintah. REM memungkinkan operator kedaruratan untuk memasukkan 
data ketinggian banjir yang berasal dari berbagai sumber termasuk laporan banjir dari 
pengguna PetaBencana.id, pejabat lapangan pemerintah, dan LSM. REM membantu 
layanan kedaruratan untuk mengingatkan warga tentang lokasi wilayah banjir dan tingkat 
keparahan bencana.

23
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Didukung oleh CogniCity OSS yang merupakan software gratis & open source, PetaBencana.id 
beroperasi dalam ekosistem informasi yang terbuka. Melalui berbagi data dengan platform 
media sosial dan lembaga pemerintah melalui API terbuka, CogniCity OSS menyatukan 
berbagai data terkait banjir yang berasal dari berbagai sumber ke dalam satu platform yang 
dapat diakses publik, untuk memberikan gambaran singkat tentang situasi banjir di dalam 
kota.

Dirancang untuk interoperabilitas yang efisien dengan platform dan sistem lain, PetaBencana.id 
dapat dikonfigurasikan untuk beradaptasi dengan pola penggunaan media sosial lokal. Karena 
ini platform open source dan gratis sehingga terus dikembangkan sebagai upaya penelitian 
bersama, kerja sama yang dilakukan dengan platform sejenis melalui penggunaan open data 
akan memungkinkan integrasi sumber informasi secara efisien. Perluasan ini menggunakan 
open data dan software open source akan memungkinkan tinjauan umum situasi bencana 
yang semakin komprehensif di berbagai kota, sehingga dapat membantu proses pengambilan 
keputusan dan meningkatkan waktu respon darurat ketika terjadi bencana.

3.1 Integrasi API Terbuka
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04 CO-RISET KOLABORATIF 
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Perancangan dan pengembangan PetaBencana.id dan CogniCity OSS yang beradaptasi 
dari platform publik dan berdasarkan bersama penelitian yang melibatkan berbagai macam 
pihak termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah, saintis, mitra industri, 
dan kelompok masyarakat dengan metodologi yang berkelanjutan, berulang, kolektif, dan 
multidisiplin.   

Dalam pengembangan kerangka kerja untuk mendukung ketahanan komunitas melalui 
studi etnografi yang teliti, Yayasan Peta Bencana secara aktif terlibat untuk penelitian 
bersama dengan mitra penelitian dan program-program pelatihan dengan berbagai macam 
komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan universitas di Indonesia. 

4.1 Perancangan Sistem sebagai Co-Riset Kolaboratif



Dengan motto “Bersama Kurangi Risiko”, 
Yayasan Peta Bencana berkomitmen untuk 
selalu mengajak komunitas dan mendukung 
gotong-royong dalam penyelenggaraan acara 
dan program.

Salah satu acara tersebut misalnya, Yayasan Peta 
Bencana merubah jalan Sudirman-Thamrin di 
Jakarta yang padat dengan instalasi seni jalanan. 
Setiap hari Minggu pagi di Jakarta, jalan-jalan 
utama di tengah kota ditutup bagi kendaraan 
bermotor untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan 
Bermotor, sehingga memberikan ruang bagi 
ribuan pejalan kaki, pegiat jogging, sepeda, 
dan skaters. Yayasan Peta Bencana mengambil 
kesempatan ini untuk mensosialisasikan 
kesiapsiagaan musim penghujan tahun 
2017/2018; ketika masyarakat yang lewat 
berhenti untuk mengambil swafoto (selfies) 
dengan instalasi seni jalanan, mereka diingatkan 
untuk terus berbagi hasil selfies mereka dengan 
PetaBencana.id saat musim penghujan, dan 
berkontribusi dalam pemetaan banjir real-time 
berbasis komunitas.

4.2 Penggerakan Komunitas
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05 PENCAPAIAN DAN PENGHARGAAN
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Prix Ars Electronica 

PetaBencana.id mendapat 
penghargaan Honorary Mention 
dalam Prix Ars Electronica 2018. 
Dikenal sebagai “kompetisi seni 
media paling bergengsi di dunia”, 
penghargaan ini mengapresiasi 
proyek-proyek unik dan 
memberikan dampak besar bagi 
sosial. PetaBencana.id menerima 
panggilan terhormat (Honorary 
Mention) dalam kategori ‘Digital 
Communities’.

Penghargaan2018

39

“

”

 PetaBencana.id diapresiasi oleh 

Ars Electronica dalam mendemonstrasikan 

keterbaruan dari pengembangan software 

sosial, membangun aksi dan interaksi 

komunitas, memperkuat peran dan 

kemampuan dari partisipasi warga, serta 

mempromosikan inovasi sosial dan juga 

budaya dan keberlanjutan lingkungan 

melalui teknologi internet.



“
”

ISIF Asia 
( Information Society 
Innovation Fund )
 
PetaBencana.id telah dianugerahi 
penghargaan Internet for 
Development 2017, dari 
Information Society Innovation 
Fund (ISIF Asia). Penghargaan 
tersebut mengakui berbagai jenis 
proyek yang luar biasa dalam 
inovasi penggunaan internet 
untuk perubahan positif dan 
mendemonstrasikan strategi untuk 
masa depan internet.

Penghargaan2017

 ...satu kelompok yang luar biasa 

yang dapat mendemonstrasikan I4D 

(Internet for Development) serta penelitian 

dan pengembangan standar tingkat tinggi 

di wilayah Asia Pasifik.
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The Same River Twice, sebuah film 
dua-kanal imersif yang diproduksi 
oleh Yayasan Peta Bencana, telah 
dipamerkan pada ajang ‘The New 
Art Fest’ di National Museum of 
Natural History and Science di 
Lisbon, Portugal, dimana project ini 
dianugerahi sebuah penghargaan 
‘Outstanding Art in Society Award’.

Penghargaan

“

”

       Proyek ini menampilkan proses 

crowdsourcing sumber data urban 

yang inovatif dan manfaatnya untuk 

membantu mengendalikan risiko 

serta kerusakan yang dihasilkan 

akibat perubahan iklim.

2017

THE NEW ART FEST ‘17
Outstanding 
Art in Society Award
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ASIA GEOSPATIAL
Excellence Award 

Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) menerima 
penghargaan Asia Geospatial 
Excellence Award 2017 untuk 
implementasi PetaBencana.
id. Penghargaan tersebut 
mengapresiasi penerapan 
aplikasi teknologi geospasial 
untuk memperkuat hubungan 
masyarakat. 

Penghargaan2017
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“

”

 Para tim penilai kami 

percaya bahwa PetaBencana.

id telah mendemonstrasikan 

keunggulan informasi geospasial 

dan teknologinya untuk 

memberikan dampak bagi 

masyarakat pada tingkat dasar 

dan memperkuat kesiapsiagaan 

bencana, serta menunjukan 

perannya sebagai sebuah 

perangkat untuk pengembangan 

sosial dan ekonomi.



Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja 
Purnama, mempublikasikan hasil 
anotasi gambar PetaBencana.id pada 
akun Instagram miliknya saat musim 
hujan tahun 2017 yang menghimbau 
masyarakat untuk memeriksa peta agar 
selalu mendapatkan informasi. Dalam 
sebuah cerita tentang penggunaan 
media sosial oleh Gubernur, MetroTV 
News menjelaskan bagaimana lembaga 
manajemen kedaruratan dapat 
menanggapi situasi banjir secara cepat 
dengan memanfaatkan PetaBencana.id. 

Publikasi Media

“

”

 Warga Jakarta harap waspada 

titik-titik banjir … Titik lokasi banjir 

bisa dicek di PetaBencana.id. Berikut 

gambar titik banjir kemarin pagi, 

siang, dan malam.

2017

GUBERNUR JAKARTA
via Instagram & Metrotv
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“

”

      Sejak tahun 2015, BNPB telah 

menggunakan platform PetaBencana.id 

sebagai bagian dari operasi manajemen 

kedaruratan setiap harinya yang mana 

merepresentasikan sebuah kemajuan 

dalam pertukaran informasi dengan 

masyarakat.

TREND 1 . HUMAN AND MACHINE . 23

PetaBencana.id – Indonesia
SUMMARY

“Selfies save lives”  This is the motto of PetaBencana.id,11 a tool that combines data from 
hydraulic sensors with citizen reports over social media and civic applications, including 
via Twitter, to produce real-time flood maps in Jakarta – and soon, other cities in Indonesia. 
These web-based, publicly accessible maps now provide the best available flood information 
for the government and residents. PetaBencana.id started as PetaJakarta, which focused on 
only the city of Jakarta, but is now scaling to cover more cities in the country. 

11. See www.petabencana.id. 

CASE STUDY

OECD
Organization for 
Economic Co-operation 
and Development

PetaBencana.id ditampilkan 
sebagai sebuah studi kasus dalam 
laporan OECD pada penerapan 
inovasi pemerintah. Laporan 
tersebut memuji integrasi platform 
PetaBencana.id dengan platform 
ekosistem informasi yang sudah 
dimiliki oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB) yang tanpa secara intrusif 
merepresentasikan sebuah 
kemajuan besar dari sistem 
diseminasi informasi milik BNPB 
sebelumnya.

Studi Kasus2017
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“

”

 Sejauh mana platform ini dapat 

dikembangkan lebih jauh dengan platform 

peringatan yang diatur di Amerika Serikat, 

sebagai model terbaik untuk otomatisasi 

pengumpulan data kedaruratan yang 

handal melalui ‘crowd-sourcing’?

Presidential Alert? If so, how should use 
of the Squawk Channel and other 
satellite-based communications 
resources approved by FEMA be 
codified in the Commission’s EAS 
rules? 

80. The Commission also seeks 
comment on whether and how alert 
originators use alternative alert 
distribution platforms, such as social 
media and highway signs, to 
supplement their traditional alerting 
channels. What is the extent to which 
emergency managers at the federal, 
state, and local levels currently leverage 
targeted feedback during emergency 
situations to disseminate and gather 
information? The Commission seeks 
comment on the extent to which social 
media has served as a reliable and 
effective source of crowdsourced data 
about developing situations. To what 
extent have alert originators begun 
taking advantage of social media’s 
crowdsourced communications 
functionality in order to establish a real- 
time conversation with individuals and 
communities in crisis? Is the 
information generated by social media 
platforms reliable enough to be trusted 
by emergency managers, and if not, 
what challenges are involved? The 
Commission seeks comment on the 
steps that emergency managers 
currently take to confirm the accuracy of 
crowdsourced reports of emergency 
situations in order to act on, correct or 
clarify, or otherwise respond to such 
reports. Are the platforms secure 
enough to be used in emergency 
situations? To what extent has the use 
of social media platforms supplemented 
alert accessibility, either by providing 
translations of alerts in languages other 
than English or by providing alerts in 
multiple formats? To what extent has 

EAS Plans. 
81. Are there examples of best 

practices from the Commission’s 
federal, state and local government 
partners for using crowdsourced 
information in an emergency situation? 
The Commission observes that the Peta 
Jakarta initiative in Indonesia may 
provide an example of how a 
government alert initiator can leverage 
crowdsourced data to increase the 
overall effectiveness of alerts. The Peta 
Jakarta project piloted a program that 
monitored Twitter for posts mentioning 
the word for ‘‘flood’’ during flooding 
season. The system would automatically 
respond to such messages, asking 
whether the user saw flooding, at which 
point the user could confirm their report 
either by turning geo-location on in 
their device settings, or by responding, 
in turn, with the word for ‘‘flood.’’ Peta 
Jakarta then incorporated the results of 
this information-gathering process into a 
live, public crisis map that depicted in 
real time areas in the city that were 
affected by flooding. To what extent 
would it be possible to leverage this 
model as a best practice for automated 
crowdsourcing of reliable emergency 
response data, using regulated alerting 
platforms in the United States? To what 
extent is a similar model to the one 
utilized by Peta Jakarta feasible using 
EAS and/or WEA, in order to provide an 
authoritative source of information? The 
Commission observes that emergency 
managers used Twitter in a 2013 flood 
in Boulder, Colorado to prioritize 
deployment of satellite- and drone- 
based imaging platforms to the most 
severely impacted areas. To what extent 
could community feedback via EAS or 
WEA be similarly used to prioritize 
emergency managers’ information 
gathering efforts? 

82. Monitoring Assignments. In this 

THE FEDERAL
Communications
Commission

Pada tahun 2016, 
Federal Communication 
Commission Amerika Serikat 
merekomendasikan proyek awal, 
PetaJakarta.org, sebagai model 
terbaik untuk platform informasi 
kebencanaan baru yang berbasis 
crowd-sourcing.

Model Penerapan Terbaik2016
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Proyek awal yaitu PetaJakarta.org, 
merupakan salah satu penerima ODI 
Showcase Award 2016. Penghargaan 
ini mendukung berbagai proyek yang 
mendemonstrasikan bagaimana 
keterbukaan data dapat dimanfaatkan 
oleh setiap individu, organisasi, dan juga 
masyarakat.

Penghargaan

“

”

      Peta - beserta software dan 

data dibaliknya - dibagikan 

secara terbuka, sehingga dapat 

diintegrasikan ke dalam sistem-

sistem milik pemerintah dan juga 

non-pemerintah yang bertugas 

untuk merespon banjir. Hal ini 

menunjukan bahwa (platform) 

ini adalah solusi yang dapat 

diterapkan untuk mengembangkan 

platform-platform manajemen 

berbasis warga di perkotaan dalam 

menghadapi kejadian-kejadian 

gejala cuaca ekstrim.

2016

OPEN DATA INSTITUTE 
Showcase Award 
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“

”

  Sebuah perangkat yang 

menanggapi kejadian bencana yang 

sebenarnya dan bagaimana masyarakat 

menanggapinya secara nyata, daripada 

memprediksikan atau memproyeksikan 

tingkah laku.

“

IFRC  
International Federation 
of Red Cross and Red Crescent 
Societies

Pada tahun 2015, World Disasters 
Report mengakui peran aktor 
lokal dalam situasi darurat. Proyek 
awal yaitu PetaJakarta.org, telah 
direkomendasikan sebagai sebuah 
model untuk memberdayakan aktor 
lokal dan mengubah sifat alami 
dari tanggap bencana di tingkat 
komunitas.

2015

2015

www.ifrc.org
Saving lives, changing minds.

World Disasters Report
Focus on local actors, the key 
to humanitarian effectiveness

Model Penerapan Terbaik
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“

”

 Ketika kita berbicara tentang 

manajemen bencana, mengetahui kapan 

dan di mana banjir akan menggenang 

serta menyelaraskan itu dengan informasi 

yang Anda bisabagikan melalui ‘cuitan’ 

via Twitter, dan menyatukan keduanya 

bersama-sama, maka kemampuan 

mengelola bencana akan semakin 

bervariasi dan semakin bermanfaat.

“
PARLIAMENT 
of AUSTRALIA
Standing Committee on 
Infrastructures & Communications

Dalam pernyatannya di hadapan 
Standing Committee on 
Infrastructure and Communication 
Pemerintah Australia, Dr. Tomas 
Holderness (Project Co-Director) 
merekomendasikan 
PetaJakarta.org sebagai model 
untuk mengubah cuitan di media 
sosial menjadi informasi penting 
yang dapat ditindaklanjuti 
bagi masyarakat dan pembuat 
keputusan. Proyek ini dipuji dari 
segi performanya dan integrasi 
data secara terbuka di berbagai 
bidang. 

2015
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“
”

  Dengan memanfaatkan 

jaringan informasi ‘real-time’ dari Twitter, 

PetaJakarta.org menggunakan data sosial 

untuk membantu jutaan orang.

“

TWITTER 
#DataGrant

Pada tahun 2013, PetaJakarta.org 
terpilih sebagai salah satu dari 
enam penerima hibah Twitter 
Data Grant. Program kompetitif 
ini diluncurkan oleh Twitter untuk 
menghubungkan peneliti dengan 
data Twitter untuk aplikasinya di 
dunia nyata. Twitter Data Grant 
memvisualisasikan cuitan di Tweet 
yang berhubungan dengan banjir 
di Jakarta antara bulan November 
2013 dan bulan 2014. 

Hibah2014
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PetaBencana.id telah membuktikan nilai aksesibilitas data transparan dalam memfasilitasi 
komunikasi dua arah dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat; platform 
PetaBencana.id telah berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan dan telah mempererat 
hubungan antara masyarakat dan lembaga pemerintah yang semakin berkomitmen untuk 
berbagi informasi yang terverifikasi secara terbuka. Bagaimanapun, aksesibilitas dan 
transparansi data dapat dikembangkan lebih jauh dari platform itu sendiri. Yayasan Peta 
Bencana mendukung secara penuh penggunaan perangkat lunak open source dan open 
data dalam mendukung upaya kolaboratif untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Untuk 
menunjang hal tersebut, seluruh pengguna dapat memeriksa software, meninjau sistem, 
dan mengembangkan perangkat-perangkat tambahan dan teknologi yang meningkatkan 
ketahanan lebih lanjut. 

Komunitas open source menyediakan sebuah lingkungan yang kaya akan pertukaran ilmu; 
mendukung kerangka kerja untuk membangun dan mengembangkan jaringan-jaringan dari 
berbagai macam ahli. Lingkungan terbuka seperti ini mengkatalisasi wawasan penelitian dan 
mendorong kapasitas untuk pengembangan metodologi dan perangkat untuk mendukung 
bantuan kemanusiaan. CogniCity OSS telah diadaptasi untuk pengembangan peta risiko 
di Amerika Serikat, India, Vietnam, dan sedang diadaptasi untuk penggunaan di berbagai 
bidang lainnya. 

Yayasan Peta Bencana dengan senang hati mendukung komunitas tersebut yang sedang 
berkembang, sebagaimana tim mitra dari seluruh dunia melanjutkan pertukaran ide, dan 
membangun serta mengembangkan komponen yang tersedia dalam rangka penguatan 
kerangka kerja untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

riskmap.us

riskmap.in

petabencana.id

smartsaigon.info
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