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PENGOPERASIAN GPS GARMIN 
I.  
A. Fungsi – Fungsi Tombol Garmin GPS Navigasi 60 
 
Garmin GPS Navigasi 60 adalah salah satu Receiver GPS tipe navigasi, yang 
dilengkapi dengan Kompas Digital. Alat ini punya kemampuan sebagai berikut : 

1. Dapat menentukan posisi (koordinat) dalam format geografi (lintang & bujur), 
koordinat pada proyeksi peta (UTM), dll 

2. Dapat menentukan ketinggian suatu tempat 
3. Dapat menentukan waktu, kecepatan, dan arah 
4. Dapat menyimpan koordinat sebanyak 3000 titik (waypoint) 
5. Dapat menyimpan koordinat secara otomatis (track) sebanyak 10000 titik 

 

 
 
Fungsi – fungsi tombol pada keypad Receiver Garmin GPS 60 adalah sebagai berikut : 

1. Tombol ON/OFF 
Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan Receiver atau untuk 
mengatur terang/gelap layar. 

2. Tombol Zoom In dan tombol Zoom Out 
Tombol ini berfungsi pada tampilan halaman (page) peta (map) untuk 
memperbesar atau memperkecil tampilan peta dilayar. 

3. Tombol FIND 
Tombol Find berfungsi untuk menampilkan menu Find, berguna untuk navigasi 
mencari suatu titik yang telah diketahui koordinatnya (waypoint) atau mencari 
suatu kota (Cities). 

4. Tombol MARK 
Tombol Mark berfungsi untuk menyimpan posisi saat ini ke dalam waypoint. 

5. Tombol QUIT 
Tombol Quit berfungsi untuk keluar dari suatu tampilan menu atau kembali ke 
halaman sebelumnya. 

6. Tombol ROCKER 
Tombol Rocker berfungsi untuk memilih menu atau menggerakkan kursor pada 
tampilan di layer. 

7. Tombol PAGE 
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Tombol Page berfungsi untuk pindah dari tampilan halaman (page) 1 ke 
halaman berikutnya. 

8. Tombol MENU 
Tombol Menu berfungsi untuk menampilkan option masing-masing tampilan 
halaman atau kalau ditekan 2 kali akan menampilkan halaman menu utama. 

9. Tombol ENTER 
Beberapa fungsi tombol ini adalah sebagai berikut : 
 Untuk memilih MENU/SUB MENU. 
 Untuk memasukkan data (misalnya memasukkan koordinat ke waypoint). 

 
 

 
 
Dibagian belakang Receiver Garmin GPS terdapat :  

1. Port untuk koneksi kabel ke antena luar. 
2. Port untuk koneksi kabel ke batterai luar. 
3. Port untuk koneksi kabel USB ke computer. 
4. Kunci penutup batterai. 
5. Tempat batterai. 

 
 
B. Tampilan Informasi Layar (PAGE) 
 
Receiver Garmin GPS Navigasi 60 menampilkan informasi ke pengguna dalam bentuk 
halaman per halaman (page) informasi di layer monitor, ada lima (5) tampilan halaman 
informasi yang terdiri dari Satelite Page, Trip Komputer Page, Map Page, Compass 
Page, Main Menu Page. Untuk pindah dari tampilan halaman satu ke halaman lainnya 
dapat melakukan dengan menekan tombol PAGE atau QUIT. 
 

1. Satellite Page 
Menampilkan informasi jumlah satelit yang diterima dalam bentuk diagram 
batang dan sky plot, posisi atau koordinat Geografi (lintang dan bujur) serta 
ketelitian koordinat. 
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 Pada halaman satelit ini punya beberapa pilihan (option) yang dapat 
ditampilkan dengan menekan tombol Menu. 

 

 
 

2. Trip Komputer Page 
Menampilkan informasi data untuk navigasi seperti kecepatan, arah, jarak, 
waktu, posisi, ketinggian dan lain-lain. 

 

 
 
 Informasi data yang ditampilkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, dengan cara 

menekan tombol menu, dan memilih sub menu Change data Fields 
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3. Map Page 
Menampilkan peta dan informasi navigasi (sesuai kebutuhan). Pada tampilan 
halaman peta ini beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

 Zoom IN/OUT (memperbesar atau memperkecil) tampilan skala peta. 
 Menampilkan titik waypoint. 
 Menampilkan hasil pengukuran Track (seperti jalan, dll). 
 Mengukur jarak antara 2 titik di peta, dll. 

 

 
 

Pada halaman Peta (map) ini punya beberapa pilihan (option) yang dapat 
ditampilkan dengan menekan tombol Menu. Map Page Option diatas digunakan 
untuk mengatur tampilan informasi peta, sebagai contoh untuk menampilkan 
informasi Speed, Heading, dan lokasi pada tampilan peta dapat dilakukan 
sebagai berikut : 

 Pada tampilan peta, tekan tombol menu 1 kali 
 Selanjutnya menggunakan tombol Rocker pilih Data Fields, kemudian 

tekan tombol Enter. 
 Kemudian menggunakan tombol Rocker pilih 3 Data Fields, maka 

dilayar peta akan muncul kotak informasi Speed, Heading, dan lokasi. 
 Untuk mengganti informasi pada masing-masing kotak data, gunakan 

menu Change Data Field. 
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4. Compass Page 
Menampilkan informasi navigasi, pada dasarnya sama dengan Map Page : 

 Speed (kecepatan). 
 Dist To Next (jarak ke titik yang dituju). 
 To Course (arah/azimuth ke titik yang dituju). 
 Off Course, koreksi ke arah garis tujuan di lapangan (kiri atau kanan). 
 Track (arah perjalanan/pergerakan receiver). 

 

 
 

Untuk mengganti/merubah tampilan kotak informasi dapat menggunakan 
Compass Page Option berikut : 

 

 
 

5. Main Menu 
Main Menu adalah Menu untuk mengatur parameter receiver (datum, format 
koordinat), satuan panjang/sudut/waktu yang diinginkan, atau informasi 
mengenai GPS, tinggi muka laut, waypoint, beberapa program bantu seperti 
kalkulator, kalender, stopwatch, games dan lain-lain. 
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II. PENGGUNAAN RECEIVER GPS GARMIN NAVIGASI 60 

Penggunaan receveir Garmin GPS Navigasi 60 dilapangan terkait dengan beberapa 
pekerjaan mulai dari menghidupkan alat, pengukuran alat, kalibrasi ketinggian, 
penggunaan alat untuk penentuan posisi. 
 
A. Menghidupkan Receiver Garmin GPS Navigasi 60 

Untuk menghidupkan receiver dapat dilakukan dengan menekan tombol 
ON/OFF, setelah dihidupkan receiver akan melakukan inisialisasi (acquiring 
satellite atau mencari sinyal satelit), setelah menerima 4 satelit akan muncul 
tampilan halaman informasi satelit beserta koordinat sebagai berikut : 
 

 
 

 Informasi kanan atas menunjukkan Koordinat Geografi posisi alat saat ini, 
bagian kiri atas menunjukkan ketelitan koordinat tersebut (makin kecil nilainya 
makin baik). Bagian diagram batang menunjukkan informasi jumlah satelit dan 
kuat sinyal satelit yang diterima. 

 Catatan : 
 Apabila receiver tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama (3 bulan) 

dalam keadaan batterai dilepas, lakukan inisialisasi seperti berikut : 
 Hidupkan receiver (tekan tombol ON/OFF). 
 Setelah mucul halaman Satellites, tekan tombol menu 1 kali. Akan muncul 

Satellite option sebagai berikut : 
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 Menggunakan tombol Rocker pilih NEW LOCATION, kemudian tekan 

Enter, setelah itu pilih Automatic dan tekan Enter. 
Untuk kondisi seperti ini perlu waktu inisialisasi sekitar 15 menit. 
 

B. Pengaturan Receiver Garmin GPS (Setting Receiver) 
Sebelum Receiver GPS digunakan perlu dilakukan pengaturan receiver (setting) 
agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beberapa hal yang perlu diatur/diset 
adalah : 
1. Unit (terkait dengan pengaturan Sistem Koordinat, Datum Koordinat dan 

bentuk/format tampilan koordinat (UTM atau Geografi), satuan panjang, 
satuan tinggi, satuan kedalaman dll). 

2. Tampilan waktu (local atau UTC). 
3. Calibration. 
4. Interface (komunikasi reciver dengan komputer). 
 
Pengaturan (setting) alat ini cukup satu kali dilakukan kecuali kalau perlu 
perubahan dan sebaiknya dilakukan dikantor sebelum berangkat ke lapangan. 

  
a. Pengaturan Unit 
Pengaturan unit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Hidupkan alat. 
b. Pilih MAIN MENU (tekan tombol Menu dua kali). 
c. Dengan tombol Rocker, pilih Setting dilanjutkan dengan menekan 

tombol Enter. 
d. Selanjutnya menggunakan tombol Rocker pilih item Menu Units 

dilanjutkan dengan menekan tombol Enter. 
e. Menggunakan tombol Rocker, pindahkan kursor ke Position Format, 

tekan Enter selanjutnya pilih sebagai berikut : 
 Pilih format hdddo mm’ ss.ss’’ kemudian tekan tombol Enter untuk 

koordinat Geografi. 
 Pilih UTM/UPS kemudian tekan Enter untuk koordinat UTM. 

f. Pindahkan kursor ke Map Datum, dan pilih WGS 84. 
g. Selanjutnya pindahkan balok kursor ke Distance/Speed, tekan Enter, 

kemudian pilih Metric diikuti dengan menekan tombol Enter. 
h. Pindahkan balok kursor ke Elevation (Vert Speed), tekan Enter, 

kemudian pilih Meters (m/sec) diikuti dengan menekan tombol Enter. 
i. Pindahkan balok kursor ke Depth, tekan Enter, kemudian pilih Meters 

dilanjutkan dengan menekan tombol Enter. 
j. Pindahkan balok kursor ke Temperature, tekan Enter, kemudian pilih 

Celcius dilanjutkan dengan menekan tombol Enter. 
Setelah selesai tekan tombol Quit. 
 

b. Pengaturan Waktu 
Pengaturan waktu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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a. Hidupkan alat. 
b. Pilih MAIN MENU (tekan tombol Menu dua kali). 
c. Dengan tombol Rocker, pilih Setting dilanjutkan dengan menekan 

tombol Enter. 
d. Selanjutnya menggunakan tombol Rocker pilih item menu Time 

dilanjutkan dengan menekan tombol Enter. 
e. Menggunakan tombol Rocker, pindahkan kursor ke Time Format, tekan 

Enter, selanjutnya pilih 12 hour atau 24 hour, diikuti dengan menekan 
tombol Enter. 

f. Selanjutnya pindahkan balok kursor ke Time Zone, tekan Enter, 
Kemudian pilih Other diikuti dengan menekan tombol Enter. 

g. Selanjutnya pindahkan balok kursor ke UTC Offset, tekan Enter, 
Kemudian isikan +09.00 untuk WIT, +08.00 untuk WITA, dan +07.00 
untuk WIB dilanjutkan dengan menekan tombol Enter. 

Setelah selesai tekan tombol Quit. 
 

c. Pengaturan Interface 
Pengaturan Interface perlu dilakukan agar Receiver dapat berkomunikasi 
dengan komputer, hal ini diperlukan untuk memindahkan data hasil 
pengukuran ke komputer. Pengaturan Interface dapat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
a. Hidupkan alat. 
b. Pilih MAIN MENU (tekan tombol Menu dua kali). 
c. Dengan tombol Rocker, pilih Setting dilanjutkan dengan menekan 

tombol Enter. 
d. Selanjutnya menggunakan tombol Rocker pilih item menu Interface 

dilanjutkan dengan menekan tombol Enter. 
e. Menggunakan tombol Rocker, pindahkan kursor ke Tserial Data Format, 

tekan Enter, selanjutnya pilih GARMIN, diikuti dengan menekan tombol 
Enter. 

Setelah selesai tekan tombol Quit. 
 

d. Pengaturan Tampilan Informasi pada halaman (page) Trip 
Komputer 
Pengaturan tampilan informasi ini agar informasi yang muncul dilayar trip 
komputer sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan dapat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
a. Hidupkan alat. 
b. Pilih Trip Komputer Page (dengan cara tekan tombol page beberapa kali 

sampai muncul halaman trip komputer). 
c. Selanjutnya tekan tombol Menu satu kali. 
d. Dengan tombol Rocker, pilih Change Data Field dilanjutkan dengan 

menekan tombol Enter. 
e. Selanjutnya menggunakan tombol Rocker pilih item menu Data Field 

yang akan dirubah tampilan informasinya (misalnya Field Odometer mau 
diganti dengan informasi posisi/koordinat) dilanjutkan dengan menekan 
tombol Enter. 

f. Menggunakan tombol Rocker pilih Location (selected), diikuti dengan 
menekan tombol Enter. 

g. Sekarang informasi Odometer telah berubah menjadi informasi 
koordinat. 

Setelah selesai tekan tombol Quit. 
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C. Pengukuran Posisi/Koordinat Objek Titik di Lapangan 
 
Pengertian objek titik dilapangan sangat relative tergantung dari skala peta 
yang diinginkan (contoh suatu desa dapat berupa titik pada peta skala 
1:1.000.000, suatu rumah/bangunan dapat berupa titik pada peta skala 
1:25.000, suatu tiang listrik dapat berupa titik pada peta skala 1:500). 
Pengukuran penentuan posisi titik di lapangan seperti tiang, bangunan, 
jembatan menggunakan GPS Navigasi  60 dapat dilakukan sebagai berikut : 
 

 Persiapan peralatan 
1. Receiver GPS Navigasi 60. 
2. Kabel Dowwnload. 
3. Formulir ukuran. 
4. Pengaturan Receiver (lihat atas). 

 
 Pengukuran di lapangan 

1. Datang ke lokasi objek titik yang akan diukur (kondisi terbuka). 
2. Hidupkan alat. 
3. Tunggu beberapa saat (setelah satelit keterima 4), akan muncul 

informasi koordinat. 
4. Catat atau rekam ke memori (Waypoint) dengan cara : 

 Tekan tombol MARK. 
 Menggunakan tombol Rocker pilih Avg/rata-rata, dilanjutkan 

dengan menekan tombol Enter, setelah Estimated Accuracy 
terpenuhi misalnya 2 meter, tekan tombol Enter. 

 Kalau perlu beri nama titik pada baris paling atas. 
 Pindahkan kursor ke tombol Ok selanjutnya tekan Enter. 

5. Sebaiknya catat no urut Waypoint dan harga koordinat di formulir 
survey dan lengkapi juga dengan keterangan objek yang diperlukan. 

6. Lakukan hal yang sama untuk titik lainnya. 
 

D. Pengukuran Posisi/Koordinat Objek Berbentuk Garis di Lapangan 
Pengertian objek garis di lapangan dapat berupa jalan, garis keliling kebun 
sungai dan lain – lain. 
Pengukuran penentuan posisi objek garis di lapangan dapat dilakukan sebagai 
berikut : 
1. Persiapan peralatan : 

 GPS GARMIN  
 Kabel download 
 Formulir ukuran 
 Dll. 

 
2. Pengukuran Koordinat di Lapangan 

 Datang ke titik awal jalan yang akan diukur. 
 Hidupkan alat (tekan tombol ON). 
 Tunggu beberapa saat (setelah satellite keterima 4), akan muncul 

informasi koordinat. 
 Tekan tombol PAGE beberapa kali sampai muncul halaman Main Menu. 
 Meggunakan tombol Rocker, pindahkan kursor ke Tracks, diikuti dengan 

menekan tombol Enter. 
 Menggunakan tombol Rocker pilih Setting, isikan : 

a. Isikan Wrap When Full. 
b. Record Methode : DISTANCE. 
c. Interval : 0.01 km. 
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d. Selesai mengisis parameter ukuran, tekan tombol QUIT. 
 Isikan option Track Log : ON (pindah kursor ke ON dan tekan Enter). 
 Mulai jalan mengikuti jalan yang akan diukur, sampai akhir segmen 

jalan yang hendak diukur posisinya. 
 Setelah selesai sampai di ujung jalan set Track Log pada option menjadi 

OFF (pindahkan kursor ke OFF tekan Enter). 
 Catat data atribut/keterangan seperti nama jalan, kelas jalan dll. 
 Lakukan tahapan b.1 s/d b.9 auntuk segmen jalan berikutnya. 
 Perhatikan % memory alat (kalau sudah 95% disimpan) dengan cara 

pindahkan kursor ke SAVE diikuti Enter. 
 Kemudian klik yes Enter bila muncul pertanyaan Do you want to save 

the entire track?. 
 Isikan nama file atau menggunakan nama file otomatis berdasarkan 

tanggal-bulan-tahun dan sesi pengukuran contoh 01-Aug-05 01. 
 Alat ini maksimal bisa menyimpan sampai 20 file. 



Pusat Data dan Surveillans Epidemiologi 11 

INSTALASI ARCVIEW 
  

 Pertama – tama masukan dulu cd installer program ArcView GIS pada CD-
Room. 

 Setelah muncul windows installer Arcview GIS, klik Install ArcView 3.3.  
 

 
 

 Kemudian akan muncul windows ArcView GIS 3.3 Setup, klik next untuk 
melanjutkan proses penginstallan. 

 

 
 

 Agar instalasi dapat dilanjutkan klik Yes untuk menyetujui Licensi Agreement 
ini.  
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 Lalu akan muncul windows Choose Install Type, untuk memilih dimana kita 
akan melakukan penginstallan apakah Local Install atau Administrative Network 
Install. Maka pilih Local Install untuk melakukan penginstallan pada PC tidak 
berjaringan kemudian klik next untuk melanjutkan kembali. 

 

 
 

 Setelah itu muncul windows Setup Type, untuk memilih apakah kita akan 
memilih semua aplikasi program atau sebagian yang direkomendasikan berikut 
jumlah ruang yang dibutuhkan. Maka pilih tipe Typical untuk menggunakan 
semua aplikasi, lalu pilih directory dimana kita akan menyimpan program 
dengan mengklik Browse kemudian klik next untuk melanjutkan kembali proses 
penginstalan. 
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 Kemudian muncul windows Select Program Folder untuk memilih dimana kita 
akan menempatkan icon program yang akan dinstall. Bila sudah disimpan 
sesuai keinginan klik next. 

 

 
 

 Maka akan muncul windows Start Copyng Files untuk memulai proses 
pengcopyan file program. 

 Klik install untuk memulai proses instalasi dan tunggu sampai selesai. 
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 Setelah selesai pengcopyan file akan muncul windows Setup Complete, klik Yes 
jika komputer ingin langsung direstart atau No jika restart dilakukan nanti. Klik 
pilihan yes lalu klik Finish untuk mengakhiri proses penginstallan. 

 

 
 
 

 Setelah selesai install kemudian silahkan restart komputer. 
 Masukan serial number “511111111111”. Maka program yang kita install tadi 

siap digunakan. 



Pusat Data dan Surveillans Epidemiologi 15 

INSTAL DNR GARMIN/ARCVIEW 
 

 Klik dnrgarminsetup.exe dari CD 
 

 
 

  Klik Next 
 

 
 

 Kemudian pilih I accept the terms in license agreement. Klik Next 
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 Untuk mengintegrasikan perangkat ini antara ArcView GIS dengan Receiver 
GPS, pada saat instalasi Extension DNR Garmin, akan diperlihatkan jendela 
untuk mengatur dimana lokasi direktori perangkat lunak DNR Garmin akan di-
install. Secara standar penginstallan  direktorinya akan berada di c:\Program 
Files\dnrgarmin, untuk itu maka direktori instalasinya masukkan ke 
C:\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\EXT32, atau copy file dnrgarmin.avx yang 
berada di C:\Program Files\dnrgarmin dan paste di 
C:\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\EXT32, kemudian Klik Next. 

 

 
 

 Klik finish bila telah selesai penginstalannya 
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INSTAL DRIVER DNR GARMIN GPS NAVIGASI 60 
 
  
 Untuk install driver DNR Garmin GPS, pertama – tama koneksikan DNR Garmin GPS 

dengan computer menggunakan kabel data. 
 Tunggu sampai muncul Window Found New Hardware Wizard, dan masukkan CD 

driver ke CD-ROM. (CD driver ini disertakan dengan kabel data dalam kotak 
Receiver DNR Garmin Navigasi 60) 

 Setelah CD driver dimasukkan ke CD-ROM, pilih Install the software 
automatically(Recommended) 

 Klik Next. 
 
  

 
 
 Tunggu sampai proses installasi driver selesai. 
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 Kemudian klik Finish. 
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Cara I. Pengambilan Titik Koordinat Dari Garmin GPS 60 Menggunakan 
Program ArcView GIS 3.3 
 
 Untuk men-download atau mengambil titik koordinat yang telah kita tandai di lokasi 

kita perlu program ArcView GIS 3.3 dan dnrgarmin yang sudah terinstal di 
komputer. 

 Pertama – tama koneksikan Receiver Garmin GPS 60 menggunakan kabel data USB 
ke komputer 

 Program ArcView GIS 3.3nya buka, dari Start  All Program  ESRI  ArcView 

GIS 3.3  ArcView GIS 3.3. 
 Setelah ArcView GIS 3.3nya terbuka, akan muncul windows Welcome to ArcView 

GIS. Klik Ok 
 

 
 

 
 
 Dan Klik No untuk tidak memasukkan data pada view sekarang. 
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 Kemudian setting dulu Extensionsnya, untuk memunculkan toolbar DNR Garmin. 

Klik Toolbar File  Extensions 
 

 
 
 Setelah muncul windows Extensions, pada kolom Available Extensions di sebelah 

kiri atas cari DNS Garmin – ArcView dan beri tanda centang pada kotaknya. 
 Kemudian kasih tanda centang pada Make Default, klik Ok. 
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 Munculkan peta daerah yang diambil titiknya, dengan mengklik tanda icon add 

theme . 
 Disini sebagai contoh daerah Jadetabek. Setelah muncul windows Add Theme, cari 

dimana simpan peta berada. 
 

 
 
 Klik file yang berekstension .shp. Contoh jadetabek.shp. 
 

 
 
 Setelah muncul theme baru pada windows View1 yang berada di sebelah kanan 

dengan nama jadetabek.shp, kasih tanda centang di kotak samping tulisan 
jadetabek. Akan muncul peta jadetabek di kolom sebelah kanan. 
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 Untuk mendownload data koordinat dari Receiver Garmin GPS 60, klik toolbar DNR 

Garmin  Open Garmin GPS. 

 Akan muncul windows MN DNR Garmin / ArcView. 
 

 
 
 Setting port yang akan digunakan, pilih port-nya USB. 
 Kalau sudah tersambung akan muncul tulisan Connected di kolom sebelah kiri 

pojok. 
 Dan disitu tertulis tersambungnya ke GPS 60i Software version 2.10 VERBMAP 

None beserta Lat dan Long-nya. 
 

 
 
 Sebelum mendownload, proyeksinya setting terlebih dahulu dengan meng-klik File 

 Set Projection. 
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 Setelah muncul DNR Garmin Properties, pada lembaran Projection tandai pilihan 

ESRI, kemudian Datum/Peojections-nya pilih GCS_WGS_1984. Klik OK. 
 

 
 

 
 
 Setelah Garmin GPS-nya diatur, untuk mendownload titik koordinat klik toolbar 

Waypoint  Download. 
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 Secara default program ini akan  memunculkan titik yang tersimpan. 
 

 
 
 Untuk menghapus titik yang tidak diperlukan, pilih salah satu baris pada tabel yang 

akan dihapus, untuk menambah pilihan klik baris satunya lagi sambil menekan 
tombol shift. 
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 Setelah dipilih, simpan titik koordinatnya. Salah satunya dalam bentuk shapefile 

(shp) atau dalam bentuk database (dbf). 
 Klik toolbar File  Arcview  Shapefile 

 
 
 Simpan file shp-nya ditempat yang diketahui. Klik Save.  
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 Maka peta titik koordinat-nya akan muncul pada View1 sesuai dengan nama yang 
kita simpan tadi. 

 Titik koordinatnya akan muncul sesuai dengan symbol yang dimasukkan. 
 File peta yang disimpan  
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Cara II. Pengambilan titik Koordinat Manual 
 
 Pengambilan titik koordinat, selain dengan men-download menggunakan program 

DNR Garmin ada baiknya kita menyimpan titik koordinat tersebut dalam hard copy 
atau dicatat. 

 Setelah pengambilan titik koordinat di lapangan diperoleh dengan kesalahan 
pengambilan titik mencapai nilai minimal yang diharapkan dan telah disimpan pada 
memory GPS. Catat titik koordinat lokasi seperti pada contoh di bawah ini: 

 
S 060 13’ 42,2’’ 
E 106 0 49’ 59,9’’ 
 

 Nilai koordinat tadi catat dan masukan ke dalam tabel seperti dibawah ini : 
 

KOORDINAT LOKASI PUSKESMAS 
 

Provinsi      : A 
Kabupaten  : B 

   

N
O 

KODE_PU
SKESMAS 

NAMA_PUS
KESMAS 

Lintang/Lat Bujur/Long 

N/S D M S W/E D M S 

1 
31011000
1 Puskesmas A S 06 13 42,2 E 106  49 59,9 

2 
31011000
2 Puskesmas C S 06 10 00,0 E 106 48 59,9 

3 
31011000
3 Puskesmas E S 06 13 17,8 E 106 48 36,5 

4 
31011000
4 Puskesmas D S 06 13 34,6 E 106 43 54,9  

5 
31011000
5 Puskesmas F   S 06 13 29,1 E 106 45 55,9  

 
 Maka kita mempunyai nilai koordinat dari suatu lokasi dalam bentuk hardcopy. 


