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INDEKS KINERJA INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
BHUMANDALA AWARD 2014 - 2018
SAMBUTAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Assalamualaikum
Wabarrakatuh,

Warrahmatullahi

Pertama-tama, saya mengucapkan
selamat kepada jajaran Kedeputian
Insfrastruktur Informasi Geospasial yang
telah berhasil menghimpun rangkaian
perjalanan panjang dalam pembangunan
dan pengembangan infrastruktur informasi
geospasial di Indonesia. Salah satu tolok
ukur penilaian pembangunan infrastruktur
simpul jaringan adalah menilai terhadap
indek kinerja simpul jaringan tersebut.
Hal ini sejalan dengan mandat
yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomer 4 Tahun 2011 tentang informasi
geospasial terutama bahwa pemerintah
wajib membangun infrastruktur informasi
geospasial untuk mendukup pelaksanakan
perencanaan dan pembangunan nasional.
Proses
penyelenggaraan
infratsruktur
informasi geopasial agar dapat dilaksanakan
dengan baik dikeluarkanlah Perpres Nomor
27 tahun 2014 menyebutkan bahwa
Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan
pengelolaan Informasi Geospasial secara
bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan
berkesinambungan serta berdayaguna.
Setiap simpul jaringan baik Kementerian /
Lembaga, TNI, Polri maupun Pemerintah
Daerah diwajibkan mengimplementasikan
lima pilar Infrastruktur Informasi Geospasial
yaitu kebijakan, kelembagaan, sumberdaya
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manusia, standar, dan teknologi. Selain itu
terbitnya Perpres Nomor 9/2016 tentang
kebijakan satu peta menjadi momentum
kepada
Kementerian/Lembaga
dan
Pemerintah Daerah untuk mendukung
kelancaran tata lakasana dan mekanisme
berbagi data dan informasi geospasial
harus melalui jaringan informasi geospasial
nasional. Tentu hal ini harus dimaknai
tidak hanya membangun skema berbagi
data, tetapi yang paling penting adalah
pemanfaatan informasi geospasial untuk
meningkatkan kinerja pemerintah baik
tingkat nasional maupun daerah mulai
dari proses perencanaan, monitoring dan
pengambilan keputusan dalam pelaksanaan
pembangunan berbasis spasial.
Sebagai
lembaga
yang
diberi
tanggungjawab dalam penyelenggaraan
informasi geospasial tentu BIG tidak dapat
berjalan sendiri. Penyelenggaraan simpul
jaringan memerlukan dukungan berbagai
pihak serta kerjasama baik pada tingkat
pemerintah pusat maupun daerah. Khusus
kelembagaan daerah, dukungan pemerintah
pemerintah pusat terutama Kementerian
Dalam Negeri sangat penting. Unit pengelola
simpul jaringan di daerah masih merupakan
kendala utama dalam proses pengembangan
kedepan. Selain itu permasalahan mutasi
dan promosi sumber daya manusia (SDM)
pengelola menjadi permasalahan yang tidak
sederhana. Persoalan lain juga terkadit

dengan kurangnya fasilitas infrastruktur
teknologi, serta minimnya anggaran
untuk simpul jaringan menjadi sekian
banyak penyebab operasionalisasi simpul
jaringan di daerah menjadi kurang optimal.
Mensikapi permasalahan tersebut BIG akan
terus dikembangkan program-prongam
pengembangan simpul jaringan informasi
geospasial. Monitoring dan pembinaan dari
BIG perlu ditingkatkan untuk mengetahui
kondisi terkini operasionalisi simpul jaringan
serta menyusun strategi pengembangan
simpul jaringan secara nasional.
Berlatar belakang permasalahan
di atas, pada tahun 2018 BIG kembali
melakukan penilaian kepada simpul
jaringan Kementerian/Lembaga, TNI, Polri
maupun Pemda yang telah menerapkan
penyelenggaraan JIGN dalam tata kelola
pemerintahannya. Penilaian seperti ini
sudah dilakukan oleh BIG mulai dari tahun
2014, dan dilakukan sebagai ajang rutin dua
tahunan.

Cibinong, Oktober 2019
Badan Informasi Geospasial
Kepala,
Prof. Hasanudin Z Abidin

Sebagai
wujud
pembinaan
Penghubung Simpul Jaringan (PSJ), BIG akan
memberikan apresiasi kepada Kementerian
/ Lembaga, TNI, Polri maupun Pemda yang
berhasil mengembangkan simpul jaringan
secara optimal. Penghargaan ini diharapkan
akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi
daerah lain dalam mewujudkan tersedianya
informasi geospasial yang mutakhir, handal
dan dapat dipertanggungjawabkan.
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KATA PENGANTAR
DEPUTI INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, buku dengan judul
“Indeks Kinerja Infrastruktur Informasi Geospasial Nasional BHUMANDALA AWARD 2014 – 2018”
akhirnya selesai disusun. Buku ini merupakan bentuk pelaporan pelaksanaan penganugerahan
Bhumandala Award yang dimulai pada tahun 2014, dan berikan secara berkala setiap dua tahun sekali.
Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi dari Badan Informasi
Geospasial terhadap kinerja simpul-simpul jaringan yang tergabung dalam Jaringan Informasi
Geospasial Nasional (JIGN).
Adapun tujuan penganugerahan ini adalah untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat,
dan meningkatkan semangat kementerian, lembaga dan pemerintah baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten dan kota, dalam upaya membangun pilar-pilar simpul jaringan agar terbangun secara
berkelanjutan, aktif dan operasional dengan baik. Prinsip aktif dan operasional ini menjadi poin penting
dalam proses pembangunan simpul jaringan melalui pembinaan dan pengembangan simpul jaringan
baik di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi melalui kerangkan JIGN.
Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat proses pembangunan,
pembinaan dan pengembangan khusunya Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
dan Pusat Penyebarluasan Informasi Geospasial serta Tim Penilai Bhumandala Award yang bekerja
dalam rangkaian proses penilaian ataupun pemberian Penghargaan Simpul Jaringan “Bhumandala
Award”. Semoga buku yang hadir dalam rangkaian acara memperingati 50 tahun badan informasi
geospasial ini menjadikan salah satu acuan bersama sekaligus menjadi momentum terus memperbaiki
kinerja diri dalam
membangun infratruktur informasi geospasial yang semakin aktif dan
operasional
dalam melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Deputi Bidang Infrastruktur IG
Badan Informasi Geospasial
Adi Rusmanto
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1.1

LATAR BELAKANG

Perpres Nomor 27/2014 menyebutkan
bahwa Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan
pengelolaan Informasi Geospasial secara
bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan
berkesinambungan serta berdayaguna. Setiap
simpul jaringan baik Kementerian/Lembaga,
TNI, Polri maupun Pemerintah Daerah
diwajibkan mengimplementasikan 5 pilar JIGN
yaitu kebijakan, kelembagaan, sumberdaya
manusia, standar dan teknologi. Terbitnya
Perpres Nomor 9/2016 menjadi momentum
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
untuk mendukung kelancaran mekanisme
berbagi data dan informasi geospasial sehingga
pemanfaatan informasi geospasial diharapkan
dapat meningkatkan kinerja pemerintah
mulai dari perencanaan hingga pengambilan
keputusan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri No. 503/685A/SJ tanggal
2 Februari 2018 Tentang Penyiapan Infrastruktur
dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi
Pemerintah Daerah, bahwa Gubernur diwajibkan
untuk menunjuk Unit Teknis OPD sebagai simpul
jaringan dalam rangka pembangunan Jaringan
Informasi Geospasial, yang bertanggung jawab
dalam pencapaian target rencana aksi KSP.
Program kerja Presiden memprioritaskan
bahwa pembangunan infrastruktur sangat erat
kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan
penggunaan lahan. Oleh karena itu diperlukan
satu referensi, satu standar, satu database dan
satu geoportal.
Dinamika kebijakan pemerintah pusat
maupun daerah merupakan salah satu faktor
terkendalanya pengembangan simpul jaringan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah menyebabkan unit
pengelola simpul jaringan di beberapa daerah
harus dilebur dengan unit lain. Mutasi SDM
pengelola, kurangnya fasilitas infrastruktur
12
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teknologi serta minimnya anggaran untuk
simpul jaringan menjadi sekian banyak
penyebab operasionalisasi simpul jaringan di
daerah menjadi kurang optimal. Monitoring dan
pembinaan dari BIG perlu ditingkatkan untuk
mengetahui kondisi terkini operasionalisi simpul
jaringan serta menyusun strategi pengembangan
simpul jaringan secara nasional.
Berlatar belakang permasalahan diatas,
pada tahun 2018 BIG kembali melakukan
penilaian kepada simpul jaringan Kementerian/
Lembaga, TNI, Polri maupun Pemda yang telah
menerapkan penyelenggaraan JIGN dalam
tata kelola pemerintahannya. Sebagai wujud
pembinaan Penghubung Simpul Jaringan
(PSJ), BIG akan memberikan apresiasi kepada
Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun
Pemda yang berhasil mengembangkan simpul
jaringan secara optimal. Penghargaan ini
diharapkan mewujudkan tersedianya informasi
geospasial yang mutakhir, handal dan dapat
dipertanggungjawabkan.

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Buku ini disusun selain sebagai bentuk
pelaporan kegiatan Bhumandala Award tahun
2018 juga sebagai sarana pembelajaran
bersama didalam membangun simpul jaringan
yang optimal baik ditingkat Pemerintah Pusat
Kementerian / Lembaga maupun ditingkat
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
Kota.

1.3

RUANG LINGKUP

Yang menjadi ruang lingkup pedoman ini
adalah:
1. Latar
belakang
pemberian
penghargaan
2. Kategori penerima penghargaan
3. Kriteria dan indikator penilaian
4. Tata cara penilaian

1.4

ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :
1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek
atau kejadian yang mencakup lokasi, letak,
dan posisinya.
2. Geospasial atau ruang kebumian adalah
aspek keruangan yang menunjukkan lokasi,
letak, dan posisi suatu objek atau kejadian
yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi yang dinyatakan dalam
sistem koordinat tertentu.
3. Data Geospasial yang yang selanjutnya
disingkat DG adalah data tentang lokasi
geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau
karakteristik objek alam dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau
di atas permukaan bumi.
4. Informasi Geospasial yang selanjutnya
disingkat IG adalah DG yang sudah diolah
sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu
dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan ruang kebumian.
5. Penyelenggaraan Informasi Geospasial
adalah pembuatan Informasi Geospasial
yang
dilakukan
melalui
kegiatan
pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG,
penyimpanan dan pengamanan DG dan IG,
penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan
IG.

6. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang
selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah
suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan
Informasi Geospasial secara bersama, tertib,
terukur, terintegrasi dan berkesinambungan
serta berdayaguna.
7. Simpul Jaringan adalah institusi yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran,
pertukaran dan penyebarluasan Data
Geospasial dan Informasi Geospasial
tertentu.
8. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi
yang menyelenggarakan pengintegrasian
Simpul Jaringan secara nasional.
9. Metadata adalah data yang menjelaskan
riwayat dan karakterisik DG dan IG.
10. WebGIS adalah suatu sistem yang dapat
terhubung kedalam jaringan internet
yang digunakan untuk mengumpulkan,
menyimpan, dan menampilkan data
informasi bergeoreferensi atau data yang
mengidentifikasikan lokasi objek tanpa
adanya kebutuhan penggunaan software
SIG
11. Geoportal adalah portal khusus yang
berhubungan dengan layanan pencarian
dan penggunaan data spasial melalui media
internet.
12. Instansi Pemerintah adalah Kementerian
dan Lembaga Non Kementerian.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur,
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
14. Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang
melaksanakan penyimpanan, pengamanan
dan penyebarluasan Data Geospasial dan
Informasi Geospasial.
15. Penghargaan Simpul Jaringan adalah
penghargaan yang diberikan kepada Simpul
Jaringan atas kinerjanya dalam membangun
dan mengembangkan simpul jaringannya
menjadi aktif dan operasional.
Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018
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16. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang
terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis,
bertujuan mendapatkan tanggapan dari
kelompok orang terpilih melalui wawancara
pribadi atau melalui pos; daftar pertanyaan.
17. Juri adalah orang (panitia) yang menilai dan
memutuskan peringkat (dalam perlombaan,
sayembara, dan sebagainya).
18. Ahli/Pakar adalah orang yang mempunyai
keahlian dalam bidang ilmu tertentu.
19. Sekretariat adalahbagian organisasi yang
menangani pekerjaan dan urusan yang
menjadi tugas sekretaris, dalam kegiatan
ini sekeratriat yang dimaksud adalah Pusat
SKIG dan menangani hal yang menyangkut
kesekretariatan.
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20. Jaringan
Informasi
Geospasial
Pusatadalahsuatu sistem penyelenggaraan
pengelolaan Informasi Geospasial secara
bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan
berkesinambungan serta berdayaguna yang
meliputi lembaga tinggi negara, instansi
pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
21. Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah
suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan
Informasi Geospasial secara bersama, tertib,
terukur, terintegrasi dan berkesinambungan
serta berdayaguna yang meliputi Pemerintah
Daerah.
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2.1

JENIS PENGHARGAAN

Jenis penghargaan dibagi menjadi 4
kategori yaitu penghargaan tingkat Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi,
Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota,
dan Kategori Tambahan (Khusus). Penghargaan
diberikan dalam 3 (tiga) urutan. Berikut
penjelasan untuk masing-masing kategori :
A. Kementerian/Lembaga
Penghargaan diberikan kepada 6 (enam)
Kementerian / Lembaga yang berhasil
menerapkan lima (5) pilar Jaringan
Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam
pengembangan simpul jaringan.
B. Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi
Penghargaan diberikan kepada 6 (enam)
Pemerintah
Provinsi
yang
berhasil
menerapkan lima (5) pilar Jaringan
Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam
pengembangan simpul jaringan.
C. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
Penghargaan diberikan kepada 7 (Tujuh)
Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil
menerapkan lima (5) pilar Jaringan
Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam
pengembangan simpul jaringan.
D. Kategori Tambahan (Khusus)
• Geoportal Terbaik
Penghargaan
diberikan
kepada
Kementrian/Lembaga
atau
Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi
maupun
Kabupaten/Kota
yang
berhasil mengembangkan Geoportal
dengan tampilan menarik, kecepatan
akses yang tinggi, dan konten data
yang lengkap.
• Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik
Penghargaan
diberikan
kepada
Kementrian/Lembaga
atau
Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota yang berhasil
mengoptimalkan peran Geoportal
16

dalam mekanisme berbagi pakai data
spasial baik dalam lingkungan internal
maupun ekternal. Selain itu penilaian
juga dilakukan berdasarkan konten
data serta kelengkapan data lainnya
(kelengkapan atribut, metadata, dan
kesesuaian dengan Katalog Unsur
Geografi Indonesia).
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2.2

MEKANISME PENILAIAN

Penghargaan
Bhumandala
Award
Tahun 2018 untuk Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi
maupun tingkat Kabupaten/Kota terbaik
dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai
berikut:
1. Penyampaian informasi pelaksanaan
Penghargaan Bhumandala Award
Tahun 2018 ke Kementerian/
Lembaga
maupun
Pemerintah
Daerah melalui pengiriman pedoman
pelaksanaan maupun kuesioner dan
pemberitaan di situs http://www.big.
go.id/penghargaan-simpul-jaringantahun-2018.
2. Kementerian/Lembaga
dan
Pemerintah Daerah mengisi dokumen
penilaian (kuesioner) sesuai keadaan
sesungguhnya dengan melampirkan
surat pengantar dari pejabat
berwenang. Dokumen penilaian
(kuesioner) dapat diisi secara online
di situs http://jign.big.go.id maupun
dikirimkan melalui alamat email :
sekretariat_penghargaansj@big.go.id
3. Kementerian/Lembaga
maupun
Pemerintah Daerah yang masuk
nominasi terbaik berdasarkan hasil
evaluasi operasionalisasi, bersedia
untuk diverifikasi oleh Tim Juri
melalui kunjungan lapangan untuk
dilakukan penilaian operasionalisasi

geoportal dan pemanfaatannya serta
kesesuaian atas dokumen penilaian
(kuesioner) yang telah diisi dan
dikirimkan sebelumnya.
4. Tim Juri melakukan pertemuan/
rapat pleno untuk menetapkan
Kementerian/Lembaga
maupun
Pemerintah Daerah terbaik untuk
masing-masing kategori.
5. Keputusan Tim Juri tidak dapat
diganggu gugat dan tidak menerima
korespondensi dalam bentuk apapun.

2.3

TAHAPAN PENILAIAN

Penilaian untuk Bhumandala Award
dilakukan melalui 3 tahap, yaitu :
a. Penilaian terhadap Isian Kuesioner,
Penilaian dilaksanakan terhadap dokumen
kuesioner
Kementerian/Lembaga
dan
Pemerintah Daerah oleh Tim Juri. Penilaian
dilakukan berdasarkan sembilan (9)
parameter dan tiga puluh dua (32) indikator
untuk Kementerian/Lembga maupun TNI/
Polri. Penilaian untuk Tingkat Pemerintah
Daerah dilakukan berdasarkan sembilan
(9) parameter dan tiga puluh tujuh (37)
indikator. Bobot penilaian terhadap
kuesioner sebesar 40%.

b. Penilaian Secara Online terhadap Geoportal
Penilaian dilaksanakan terhadap aplikasi
penyebarluasan
yang
dikembangkan
Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah
Daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan
tiga (3) parameter dan delapan belas (18)
indikator yang telah ditetapkan. Bobot
penilaian terhadap pemantauan secara
online sebesar 30%.
Hasil
penilaian
terhadap
evaluasi
operasionalisasi simpul jaringan digunakan
untuk menentukan 5 nomine dari
Pemerintah Daerah dan Kementerian/
Lembaga yang masuk proses penilaian tahap
berikutnya.
c. Verifikasi Lapangan
Penilaian dilaksanakan melalui verifikasi
simpul jaringan secara langsung terhadap
5 nomine dari Kementerian / Lembaga
maupun Pemerintah Daerah oleh Tim
Juri. Hasil penilaian akan digunakan untuk
menentukan peringkat terbaik Pemerintah
Daerah dan Kementerian/Lembaga untuk
setiap kategori. Bobot penilaian terhadap
verifikasi lapangan sebesar 30%.

Gambar 2.1 Diagram Alir Penilaian
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2.4

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian oleh Tim Juri meliputi
keseluruhan komponen yang terdapat dalam
pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional
dalam proses penyelenggaraan pembangunan
simpul jaringan. Kriteria penilaian penghargaan
Bhumandala Award Tahun 2018 dibagi menjadi
tiga bagian yaitu kriteria penilaian terhadap
kuesioner, kriteria penilaian online, kriteria
penilaian verifikasi lapangan.

Tahap I - Penilaian Kuisioner
--- Kriteria untuk Pemerintah Daerah ---

1. Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan
Komponen ini berkaitan dengan
peraturan, kebijakan dan kelembagaan yang
telah diterapkan oleh suatu instansi dalam
membangun simpul jaringan. Komponen ini
mempunyai bobot penilaian 30%.
Indikator penilaian untuk komponen
ini meliputi :
• Peraturan/Payung hukum
a. Peraturan Daerah/Peraturan Kepala
Daerah tentang simpul jaringan
b. Kebijakan teknis penerapan Peraturan
Daerah/Peraturan Kepala Daerah
• Kebijakan
b. Roadmap pengelolaan data dan
informasi geospasial
c. SOP pengelolaan data dan informasi
geospasial
d. RPJMD mencantumkan kegiatan
pengelolaan data dan informasi
geospasial
e. Persentase anggaran geospasial
dalam APBD

18
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Kelembagaan
a. Kelembagaan simpul jaringan telah
dibentuk
b. Forum data telah dilaksanakan
c. OPD yang terlibat dalam simpul
jaringan
d. Memiliki kerja sama resmi dengan
BIG/PPIDS

2. Sumber Daya Manusia
Komponen ini berkaitan dengan
sumber daya manusia (SDM) pengelola
simpul jaringan dan memiliki bobot penilaian
22%.
Indikator penilaian untuk komponen
sumber daya manusia meliputi:
• Kualifikasi sumberdaya manusia
a. Staf dengan latar belakang pendidikan
geospasial (geomatika/ geodesi/
geografi)
b. Staf dengan latar belakang pendidikan
teknologi
informasi
(teknologi
informasi/teknik
informatika/ilmu
komputer)
c. Jumlah staf yang mampu mengelola
server geospasial
d. Staf yang ikut pelatihan bidang
informasi
geospasial
dan/atau
teknologi informasi
• Pengembangan kapasitas dan karir
a. Pemegang
jabatan
fungsional
surveyor pemetaan
b. Pemegang
jabatan
fungsional
perencana
c. Pemegang jabatan fungsional pranata
komputer
d. Program peningkatan kualifikasi
(kursus/pelatihan) bidang informasi
geospasial

3. Teknologi
Komponen ini berkaitan dengan
teknologi
yang
digunakan
dalam
membangun simpul jaringan. Komponen ini
mempunyai bobot penilaian sebesar 25%.
Indikator penilaian untuk komponen
teknologi meliputi :
• Perangkat lunak
a. Perangkat lunak open source dan/
atau berbayar (lisensi)
b. Geoportal beroperasi
c. Jumlah layanan (servis) yang diberikan
oleh geoportal
d. WebGIS beroperasi
e. Jumlah tema peta yang disajikan
dalam webGIS
• Perangkat keras
a. Komputer/workstation
untuk
pengelolaan data dan informasi
geospasial
b. Server / cloud sistem untuk
pengelolaan data dan informasi
geospasial
c. Koneksi internet untuk informasi
geospasial
d. Infrastruktur
sistem
jaringan
(LAN,WAN)

4. Standar, Data dan Informasi Geospasial
Komponen ini berkaitan dengan
ketersediaan DG dan IG serta manajemen
data spasial untuk mendukung sarana
berbagi pakai data. Komponen ini juga
berkaitan dengan standar yang diterapkan
dalam pengelolaan informasi geospasial.
Komponen ini mempunyai bobot penilaian
sebesar 23%.
Indikator penilaian untuk komponen
data dan informasi geospasial meliputi :
• Manajemen data dan informasi geospasial
a. Basisdata geospasial dibuat
b. Metadata telah dibuat
c. Katalog tersedia
d. SNI dan NSPK diterapkan dalam
pengelolaan data dan informasi
geospasial
• Ketersediaan data dan informasi geospasial
a. Peta rupabumi bersumber dari BIG
skala 1 : 250K, 1 : 50K, dan 1 : 25K
b. Memiliki peta rupabumi skala 1 : 10K,
1 : 5K, dan 1 : 1K
c. Citra tegak satelit resolusi tinggi/
sangat tinggi tersedia
d. Menyelesaikan penyusunan peta
RTRW
e. Menyelesaikan penyusunan peta
dasar RDTR
f. Memiliki peta administrasi batas desa
(indikatif/definitif)
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-- Kriteria untuk Kementerian/Lembaga --

1. Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan
Komponen ini berkaitan dengan
peraturan, kebijakan dan kelembagaan yang
telah diterapkan oleh suatu instansi dalam
membangun simpul jaringan. Komponen ini
mempunyai bobot penilaian 26%.
Indikator penilaian untuk komponen
ini meliputi :
• Peraturan/Payung hukum
a. Surat Keputusan/Peraturan Menteri/
Kepala Lembaga tentang Simpul
Jaringan
• Kebijakan
b. Roadmap pengelolaan data dan
informasi geospasial
c. SOP pengelolaan data dan informasi
geospasial
d. RKAKL mencantumkan kegiatan
pengelolaan data dan informasi
geospasial
• Kelembagaan
a. Kelembagaan Simpul Jaringan telah
dibentuk
b. Forum data telah dilaksanakan
c. Direktorat/Pusat yang terlibat dalam
simpul jaringan
d. Memiliki kerja sama resmi dengan
BIG/PPIDS
2. Sumber Daya Manusia
Komponen ini berkaitan dengan
sumber daya manusia (SDM) pengelola
simpul jaringan dan memiliki bobot penilaian
24%.
Indikator penilaian untuk komponen
sumber daya manusia meliputi:
• Kualifikasi sumberdaya manusia
a. Staf dengan latar belakang pendidikan
geospasial
(geomatika/geodesi/
geografi)
b. Staf dengan latar belakang pendidikan
teknologi
informasi
(teknologi
informasi/teknik
informatika/ilmu
20
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•

komputer)
c. Jumlah staf yang mampu mengelola
server geospasial
d. Staf yang ikut pelatihan bidang
informasi
geospasial
dan/atau
teknologi informasi
Pengembangan kapasitas dan karir
a. Pemegang
jabatan
fungsional
surveyor pemetaan
b. Pemegang jabatan perencana
c. Pemegang jabatan fungsional pranata
komputer
d. Program peningkatan kualifikasi
(kursus/pelatihan) bidang informasi
geospasial

3. Teknologi
Komponen ini berkaitan dengan
teknologi
yang
digunakan
dalam
membangun simpul jaringan. Komponen ini
mempunyai bobot penilaian sebesar 25%.
Indikator penilaian untuk komponen
teknologi meliputi :
• Perangkat lunak
a. Perangkat lunak open source dan/
atau berbayar (lisensi)
b. Geoportal beroperasi
c. Jumlah layanan (servis) yang diberikan
oleh geoportal
d. WebGIS beroperasi
e. Jumlah tema peta yang disajikan
melalui webGIS
• Perangkat keras
a. Komputer/workstation
untuk
pengelolaan data dan informasi
geospasial
b. Server / cloud sistem untuk
pengelolaan data dan informasi
geospasial
c. Koneksi internet untuk informasi
geospasial
d. Infrastruktur sistem jaringan (LAN,
WAN)

4. Standar, Data dan Informasi Geospasial
Komponen ini berkaitan dengan
ketersediaan DG dan IG serta manajemen
data spasial untuk mendukung sarana
berbagi pakai data. Komponen ini juga
berkaitan dengan standar yang diterapkan
dalam pengelolaan informasi geospasial.
Komponen ini mempunyai bobot penilaian
sebesar 25%.
Indikator penilaian untuk komponen
data dan informasi geospasial meliputi :
• Manajemen data dan informasi geospasial
a. Basisdata geospasial dibuat
b. Metadata telah dibuat
c. Katalog tersedia
d. SNI dan NSPK diterapkan dalam
pengelolaan data dan informasi
geospasial
• Ketersediaan data dan informasi geospasial
a. Peta rupabumi tersedia
b. Citra tegak satelit penginderaan jauh
tersedia
c. Menyelesaikan penyusunan DG/IG
sesuai kewalidataan/tupoksi

Tahap II - Perhitungan Online
1. Operasionalisasi geoportal (60%)
a. Jumlah web map service yang
disediakan dalam geoportal
b. Jumlah web feature services yang
disediakan dalam geoportal
c. Ketersediaan metadata
d. Kelengkapan metadata
e. Frekuensi/jumlah update data dan
informasi
f. Waktu operasi (uptime) geoportal
g. Kecepatan akses terhadap geoportal
h. Variaso dan kemudahan mekanisme
pencarian data
i. Desain geoportal

2. Operasionalisasi webGIS (30%)
a. Jumlah tema peta yang disediakan
dalam webGIS
b. Kelengkapan menu untuk analisis
spasial
c. Fasilitas untuk memasukkan data
pengguna
d. Kemudahan penggunaan
e. Kecepatan akses webGIS
3. Informasi geospasial dalam website lembaga
(10%)
a. Kemudahan
mencari
informasi
adanya informasi geospasial (peta)
dalam website
b. Kemudahan mencari informasi tautan
ke geoportal
c. Kemudahan mencari informasi tautan
ke webGIS
d. Jumlah dan variasi tema peta yang
disediakan melalui website

Tahap III - Verifikasi Lapangan
1. Verifikasi kesesuaian isian kuesioner
2. Presentasi simpul jaringan dan diskusi
a. Proses pembangunan simpul jaringan
b. Jumlah OPD yang terlibat
c. Pemanfaatan Simpul Jaringan
d. Rencana pengembangan Simpul
Jaringan
e. Keberlanjutan Simpul Jaringan
3. Sarana dan prasarana Simpul Jaringan
a. Perangkat keras Simpul Jaringan
b. Perangkat lunak Simpul Jaringan
c. Kunjungan ke unit produksi
d. Kunjungan ke unit pengelolaan dan
penyebarluasan
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Gambar 2.1 Diagram Operasionaisasi Simpul Jaringan
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3.1

TATA KELOLA JIGN

Tata Kelola Penghubung Simpul
Jaringan (PSJ) dan Simpul Jaringan (SJ)

Berdasarkan Perpres 27 tahun 2014
tentang JIGN, definisi Penyelenggaraan
Informasi Geospasial adalah pembuatan IG yang
dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan DG,
pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG,
pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan
IG, dan penggunaan IG.
Tata Kelola Penghubung Simpul Jaringan
dan Simpul Jaringan adalah:
1. Penghubung Simpul Jaringan (PSJ)
dilakukan oleh Badan Informasi
Geospasial (BIG)
2. Simpul Jaringan (SJ) dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah/Institusi lainnya.
3. PSJ berkoordinasi dengan Simpul
Jaringan (SJ) untuk menentukan
standar DG/IG dan metadata.
4. PSJ membakukan standar DG/IG dan
metadata.
5. PSJ
memastikan
penerapan
interoperabilitas data pada Geoportal
SJ dan Ina-Geoportal (PSJ).
Tugas dan fungsi dari Penghubung Simpul
Jaringan adalah:
1. Mengintegrasikan Simpul Jaringan
secara nasional
2. Menyebarluaskan
IGD
kepada
seluruh Simpul Jaringan melalui JIGN
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

40

Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

3. Membangun dan memelihara sistem
akses JIGN pada Penghubung Simpul
Jaringan
4. Memfasilitasi penyebarluasan IG
Simpul Jaringan melalui JIGN
5. Melakukan pembinaan kepada Simpul
Jaringan
6. Menyelenggarakan rapat koordinasi
nasional di bidang JIGN
Alur Data Geospasial dan Informasi
Geospasial pada Penghubung Simpul Jaringan
dan Simpul Jaringan adalah:
1. PSJ menyebarluaskan IG ke seluruh SJ
melalui Ina-Geoportal
2. SJ mengakses IG di Ina-Geoportal
3. SJ melakukan penyebarluasan IG
melalui Geoportal SJ
4. PSJ mengintegrasikan DG/IG dari
seluruh SJ melalui Ina-Geoportal
5. PSJ dan SJ memelihara dan menjamin
keberlangsungan sistem akses IG
melalui Ina-Geoportal dan Geoportal
SJ

Gambar 3.1 Alur Data dan Informasi Geospasial pada PSJ dan SJ

Tata Kelola Simpul Jaringan (SJ)

Simpul jaringan terdiri dari dua unit, yaitu:
1. Unit Produksi yaitu unit kerja yang
melaksanakan
pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, dan
penggunaan DG dan IG,
2. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan
yaitu unit kerja yang melaksanakan
penyimpanan, pengamanan, dan
penyebarluasan DG dan IG.
Unit Produksi memiliki tugas dan fungsi
secara umum adalah:
1. Menyelenggarakan
DG/IG
dan
mengisi format metadata sesuai
dengan standar data dan metadata
2. Menyampaikan
DG/IG
beserta
metadatanya
kepada
Unit
Penyebarluasan
Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan
memiliki tugas dan fungsi secara umum adalah:
1. Memastikan kesesuaian DG/IG dengan
standar data dan metadata yang telah
dibakukan (quality assurance).
2. Melakukan penyebarluasan IG yang
diselenggarakannya melalui geoportal
SJ.
3. Membangun,
memelihara,
dan
menjamin keberlangsungan geoportal
SJ dan sistem akses IG.
4. Melakukan koordinasi dengan Unit
Produksi
dalam
penyimpanan,
pengamanan, dan penyebarluasan IG
beserta metadata-nya.

Gambar 3.2 Tata Kelola Simpul Jaringan

Prinsip Berbagai Pakai Data Spasial

Berbagi pakai adalah transfer DG atau
IG antara dua atau lebih institusi. Ada banyak
bentuk cara berbagi pakai DG, diawali dari
berbagi metadata (informasi tentang data),
berbagi pakai layer DG secara tersendiri,
sampai berbagi pakai DG secara lengkap
dari suatu basisdata. Ketika sebuah institusi
membagikan metadata, maka memperlihatkan
bahwa di institusi tersebut tersedia DG dan
IG. Hal tersebut merupakan langkah penting
dalam proses berbagi pakai data DG dan IG
antar institusi. Berbagi pakai data dapat dari
satu pihak kepada pihak lain, antara dua pihak,
melibatkan beberapa pihak, atau hanya sekedar
merilis data secara terbuka kepada publik untuk
memungkinkan data tersebut dapat di akses
dan digunakan oleh pihak lain. Prinsip-prinsip
dalam berbagi pakai data geospasial (modifikasi
GeoConnections, 2012).
1. Sederhana
Aturan dan mekanisme dalam berbagi
pakai data harus mudah dipahami dan
dirancang untuk dipatuhi serta berbiaya
murah atau tidak memerlukan biaya.
2. Tidak eksklusif
Secara umum, akses ke DG dan IG
harus disediakan untuk seluas-luasnya
bagi seluruh pengguna. Pengaturan dalam
berbagi pakai DG harus terstruktur agar
tidak mengecualikan beberapa pihak karena
kurangnya pemahaman dan pengetahuan
yang rinci dari domain DG, kurang pahamnya
penggunaan data dan teknologi yang
terkait, serta ketidakmampuannya untuk
membayar.
3. Wajar
Berbagi pakai DG dan IG harus
dilakukan dengan persyaratan yang adil bagi
semua pihak. Istilah dalam perjanjian harus
mengakui keunggulan dari kesepakatan
dalam berbagi pakai DG dan IG antara
kedua pihak, yaitu penyedia DG dan IG
serta pengguna DG dan IG, termasuk juga
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manfaatnya bagi pihak ketiga, jika penyedia
DG dan IG mendistribusikannya kepada
berbagai pihak.
4. Tidak diskriminasi
Persyaratan harus diperluas secara
adil kepada semua pihak untuk keperluan
yang serupa dari DG dan IG yang diperoleh.
Penyedia DG dan IG harus konsisten
dalam pengaturan berbagi pakai data,
sehingga penggunaan DG dan G dapat
membandingkannya, jangan sampai terjadi
beberapa pengguna DG dan IG tidak dapat
menerima manfaat karena DG dan IG tidak
tersedia bagi pengguna lain.
5. Pengakuan dan penyebutan
Pengguna DG bersama harus
mengakui dan menyebut sumber data
jika menyebarkan dan/atau memadukan
data dalam produk IG mereka. Ketika
mendistribusikan DG bersama atau produk
yang berasal dari DG bersama, penerima
harus dengan jelas menyebutkan semua
sumber DG asalnya. Hal ini dapat dicapai
dengan cara mendokumentasikan sumber
data
dalam
metadata.
Tersedianya
metadata yang lengkap pada setiap data
yang ditukargunakan dan dipadukan akan
memperjelas asal-usul DG secara berurutan
dan lengkap sehingga akan membantu
pengguna DG berikutnya dalam membuat
produk data/informasi turunan berikutnya.
6. Transparansi
Informasi tentang pengaturan dalam
berbagi pakai data dan persyaratan standar
lisensi harus dibagi kepada para pemangku
kepentingan dan khalayak umum. Institusi
harus menunjukkan komitmen sepenuhnya
untuk melakukan tukar guna DG secara
terbuka dan bersikap proaktif dalam
mengkomunikasikan kebijakan berbagi pakai
data mereka serta menjadikan akses data
kepada pengguna potensial dapat dilakukan.
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7. Ketepatan
Pengguna DG dan IG harus diberikan
akses ke data yang dapat dibagi pakai dalam
waktu sesingkat mungkin. Perjanjian dan
lisensi tentang penggunaan DG dan IG harus
dinegosiasikan dan diterbitkan secara cepat
dan efisien. Penggunaan, persyaratan dan
standar disederhanakan untuk membantu
proses, serta akses data tidak ditunda lebih
dari yang diperlukan sehingga pengguna DG
dan IG dapat melakukan kontrol kualitas
dengan efektif.
Lisensi Data dan Informasi

Lisensi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lisensi
data dan informasi serta lisensi akses berikut
penjelasannya:
1) Lisensi Data Geospasial dan Informasi
Geospasial
Lisensi untuk data ada yang bersifat
terbatas serta data yang dapat digunakan
secara terbuka (dan gratis), misalnya dengan
lisensi OdBL (Open Data Commons Open
Database License). Open Government Data
adalah inisiatif penyediaan beberapa data
oleh instansi pemerintah kepada publik
dalam bentuk file atau basisdata atau
gambar sehingga memungkinkan pengguna
menyalin, mengolah dan menggunakan data
tersebut.
Dalam praktek tatakelola data
antara walidata (custodian) dan pemilik
(owner) bisa berbeda institusi. Pemilik data
adalah pihak yang pertama kali membuat
dan menerbitkan data dan secara umum
bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas
data, termasuk menyusun metadatanya.
Hak kepemilikan adalah berada pada si
pemilik data. Walidata bertugas untuk
mengelola data termasuk menyempurnakan
isi metadata, memberlakukan standar
penyebarluasan data, sementara pemilik
data adalah pemegang hak cipta atas

data, kecuali ditetapkan atau diatur dalam
kesepakatan antara pemilik dan walidata.
Dalam kaitannya dengan penggunaan
dan penyebaran luasan DG dan IG yang
dimiliki pemerintah berlandaskan pada
tujuan dari kebijakan akses informasi dari
pemerintah.

Gambar 3.4 mengilustrasikan interaksi
antara kebijakan penyebaran luasan DG dan
IG milik pemerintah dan model distribusi
yang digunakan dalam mendukung kebijakan
diseminasi DG dan IG dan penggunaan
perjanjian lisensi (GeoConnections, 2008).

Gambar 3.3 Model Diseminasi DG dan IG dan Lisensinya (GeoConnections, 2008)

2) Lisensi Akses Data Geospasial dan Informasi
Geospasial
Akses DG dan IG lazimnya dilandasi
dengan adanya perjanjian. Berbagai pakai
DG dan IG maupun penyebarluasan DG dan
IG secara formal diatur dengan instrumen
kontrak dengan menggunakan perjanjian
lisensi. Pemilik DG dan IG dapat memberikan
lisensi untuk menggunakan, membuat atau
menjual salinan dari DG dan IG aslinya.
Perjanjian tersebut biasanya membatasi
ruang lingkup lisensi, apakah lisensi
bersifat eksklusif atau tidak, serta apakah
penerima lisensi harus membayar royalti
atau pertimbangan lainnya (PC-IDEA, 2013).
Berikut contoh dari perjanjian lisensi yang
lazim digunakan (GeoConnections, 2012):

a. Perjanjian berbagi pakai data (Data
Sharing Agreement)
Didefinisikan sebagai dokumen
umum yang digunakan untuk
melindungi berbagi pakai data antar
organisasi tanpa ada pertukaran dana,
dan dengan jelas menyatakan syarat
dan ketentuan tentang penggunaan
data (Memorandum of Agreement/
Understanding atau Letter of
Agreement or Understanding).
b. Perjanjian
Lisensi
(Licensing
Agreement)
Didefinisikan sebagai kontrak
dengan pemilik data mengijinkan
pemegang lisensi untuk menggunakan,
memodifikasi, mendistribusikan atau
menjual salinan asli, yang biasanya
membatasi ruang lingkup atau bidang
lisensi, dan menentukan apakah
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lisensinya bersifat eksklusif atau noneksklusif dan apakah lisensi akan
membayar royalti atau beberapa
pertimbangan lain dalam pertukaran
data.
c. Perjanjian Tataran Layanan (Service
Level Agreement)
Adalah
kontrak
antara
penyedia layanan dan pelanggan
yang menetapkan perjanjian tentang
layanan, prioritas, tanggung jawab,
jaminan, dan rincian sifat, kualitas,
dan cakupan layanan yang akan
diberikan, biasanya dalam istilah
yang terukur. Untuk keperluan ini,
perjanjian tataran layanan biasanya
terkait dengan penyediaan akses ke
data melalui layanan berbasis web.
Ringkasan mengenai berbagai
jenis pengaturan dalam berbagi pakai
data, tujuan, serta kondisi khusus
penggunaan data ditunjukan pada
Tabel 3.1 (GeoConnections, 2012 dan
PC-IDEA, 2013)

Jenis
1.4

Nama

Contoh Aplikasi

Perjanjian
tukar guna
data B:
Dengan
Pembatasan

Untuk berbagi pakai
data antara penyedia
dan pengguna,
dimana tidak ada
pembatasan pada
penggunaan data

Tidak ada
kondisi yang
melekat pada
penggunaan
dataa

1.2

Perjanjian
berbagi
pakai data
B: Dengan
pembatasan

Untuk berbagi pakai
data antara penyedia
dan pengguna,
dimana beberapa
pembatasan
penggunaan data
berlaku

Kondisi khusu :
- Menyatakan
maksud dari
penggunaan
- Menyatakan
penggunaan
yang dilarang

Perjanjian
tukar guna
data :
Tidak ada
pembatasan

Untuk tukar guna
data antara dua atau
lebih penyedia data,
dimana tidak ada
pembatasan pada
penggunaan data

Tidak ada
kondisi yang
melekat pada
penggunaan
data

1.3
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Untuk pertukaraan
data antara dua
atau lebih penyedia
data, dimana
berlaku beberapa
pembatasan
penggunaan data

Kondisi khusus
:
Menyatakaan
maksud dari
penggunaan
Menyatakaan
penggunaan
yang dilarang

Perjanjian
Lisensi A:
Tidak ada
biaya akses
data dengan
tidak ada
pembatasan

Untuk berbagi
pakai data di bawah
persyaratan lisensi,
dimana tidak ada
pembatasan pada
penggunaan data dan
tidak ada biaya yang
harus dibayarkan
kepada pemberi
lisensi

Tidak ada
kondisi yang
melekat pada
penggunaan
data

2.2

Perjanjian
Lisensi
B: Biaya
berbasis
pada akses
data dengan
tidak ada
pembatasan

Untuk berbagi
pakai data dibawah
persyaratan lisensi,
dimana tidak ada
pembatasan pada
penggunaan data
dan biaya yang harus
dibayarkan kepada
pemberi lisensi

Tidak ada
kondisi yang
melekat pada
penggunaan
data

2.3

Perjanjian
Lisensi C :
Tidak ada
biaya akses
data dengan
pembatasan

Untuk berbagi
pakai data dibawah
persyasratan lisensi,
dimana beberapa
pembatasan
penggunaan data
berlaku dan tidak
ada biaya yang harus
dibayarkan kepada
pemberi lisensi

Kondisi khusus:
- Menyatakan
maksud dari
penggunaan
- Menyatakan
penggunaan
yang dilarang

2.4

Perjanjian
Lisensi
D : Biaya
berbasis
pada akses
data dengan
pembatasan

Untuk berbagi
pakai data di bawah
persyaratan lisensi,
dimana beberapa
pembatasan
penggunaan
data berlaku dan
biaya yang harus
dibayarkan epada
pemberi lsensi

Kondisi khusu:
-Menyatakan
maksud dari
penggunaan
- Menyatakan
penggunaan
yang dilarang

Perjanjian Berbagi Pakai Data (Data Sharing Agreements)
Perjanjian
berbagi
pakai data
A: Tidak ada
pembahasan

Karakteristik

2.1

Karakteristik

1.1

Contoh Aplikasi

Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement)

Tabel 3.1 Jenis Perjanjian Berbagi Pakai Data
(GeoConnections, 2012)
Jenis

Nama

Perjanjian tataran layanan (Service Level Agreement)
3.1

Perjanjian
Tataran
Layanan A:
Akses data
melalui
layanan Web

Untuk menetapkan
jaminan layanan
untuk akses data
secara online

N/A

3.2

PRODUKSI DATA GEOSPASIAL

Pengelolaan
Informasi Geospasial Dasar (IGD)

IGD yang dikelola oleh Simpul Jaringan
berasal dari Badan Informasi Geospasial. IGD
merupakan acuan untuk pembuatan IGT bagi
keperluan sektoral di pemerintah daerah atau
kementerian/ lembaga. Dalam pengelolaan IGD
di simpul jaringan, dilakukan hal-hal berikut:
1. Membuat backup IGD dalam dua
salinan. Kedua salinan tersebut dalam
dua tempat/gedung yang terpisah.
2. Menyediakan IGD dalam bentuk data
aslinya (misalnya shapefile) hanya
kepada pihak yang termasuk dalam
perjanjian lisensi.
3. Dapat menggabungkan beberapa
lembar peta rupabumi menjadi satu
basis data tunggal yang berdasarkan
batas administratif.
4. Dapat membagi IGD menjadi beberapa
basis data spasial menyesuaikan
dengan batas batas administratif atau
wilayah analisis tertentu.
Produksi
Informasi Geospasial Tematik (IGT)

Dalam pembuatan IGT, maka hal-hal
berikut ini dilakukan:
1. Menggunakan IGD sebagai dasar
pembuatan IGT.
2. Menggunakan IGD yang memiliki
skala yang sesuai dengan IGT yang
akan dibuat.
3. Menggunakan peraturan, dokumen
SNI dan petunjuk teknis yang tersedia
sebagai acuan dalam pembuatan peta
tematik (misalnya penyusunan peta
untuk penataan ruang, klasifikasi
penutup lahan, dan delineasi lahan
gambut).

4. Mengisi dan melengkapi metadata
sesuai standar metadata.
5. Menyampaikan
DG/IG
beserta
metadatanya kepada Unit Pengelolaan
dan Penyebarluasan.
Kontrol Kualitas
Informasi Geospasial

Setiap unit produksi pada simpul jaringan
dituntut untuk dapat melakukan kontrol kualitas
IGT. Dokumen acuan untuk melakukan kontrol
kualitas produk IGT adalah:
1. SNI tentang Informasi Geografis:
Spesifikasi Produk Data (SNI ISO
19131:2014)
2. SNI tentang Informasi Geografis:
Metadata (SNI ISO 19115:2012)
3. SNI tentang Informasi Geografis:
Kualitas Data (SNI ISO/TS 19138:2014)
Pengelolaan & Penyebarluasan Data
Geospasial (DG) / Informasi Geospasial (IG)

Secara umum, tugas dan fungsi Unit
Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah sebagai
berikut:
1. Memastikan kesesuaian DG/IG yang
diperoleh dari Unit Produksi dengan
standar data dan metadata yang telah
dibakukan.
2. Mengelompokkan
dan
mengklasifikasikan DG/IG dari Unit
Produksi sesuai dengan tema-tema
tertentu.
3. Melakukan
penyimpanan
DG/
IG dalam basis data spasial. Basis
data produksi digunakan untuk
kepentingan internal dan basis data
penyebarluasan digunakan untuk
diseminasi DG/IG ke pihak eksternal.
4. Melakukan penyebarluasan IG yang
diselenggarakannya melalui geoportal
dan terintegrasi dengan PSJ.
5. Membangun,
memelihara,
dan
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menjamin keberlangsungan sistem
akses IG.
6. Melakukan koordinasi dengan Unit
Produksi
dalam
penyimpanan,
pengamanan, dan penyebarluasan IG
beserta metadata-nya.
Untuk mendukung aktivitas berbagi
pakai data, penyebarluasan data geospasial
pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi
dua: melalui jaringan internet (melalui IIG)
atau tanpa jaringan internet. Penyebarluasan
data geospasial pada tingkat nasional maupun
daerah melalui Jaringan IG, pada prinsipnya
mensyaratkan hal yang sama: yaitu data
geospasial telah tersedia dalam format siap
akses dan disertai metadata, terdapat unit
pengelolaan dan penyebarluasan yang memiliki
server dan piranti lunak pendukung serta adanya
layanan jaringan internet antara pengguna
dengan server data pada unit pengelolaan dan
penyebarluasan. Dalam hal SJ belum memiliki
infrastruktur sendiri, maka penyebarluasan
dapat menggunakan aplikasi PALAPA pada
sistem cloud yang terdapat di BIG. SJ dapat
melakukan koordinasi teknis dengan BIG untuk
hal tersebut.
Adapun penyebarluasan data geospasial
tanpa menggunakan jaringan internet, dapat
dilakukan melalui bermacam cara (misalnya
media penyimpanan data CD/USB) tergantung
pada protokol atau SOP yang berlaku pada unit
pengelolaan dan penyebarluasan. SOP untuk
penyebarluasan data sebaiknya mengatur paling
tidak hal-hal sebagai berikut:
a. Proses quality assurance (QA) yaitu
memastikan DG/IG sesuai dengan
standar data dan metadata yang telah
dibakukan.
b. Jenis dan cakupan data yang dapat
disebarluaskanMedia
komputer
(piranti bergerak atau komputer)
yang digunakan dan media data yang
diakomodasi
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c. Fungsi dan peran para pihak (unit
produksi serta unit pengelolaan dan
penyebarluasan)
d. Tanggung jawab dan kewajiban
penerima data (beneficiary)
Penyebarluasan DG/IG
Secara Internal

Penyebarluasan Data Geospasial secara
internal adalah untuk kepentingan SKPD di
tingkat pemerintah daerah dan/atau direktorat
jenderal / direktorat / pusat di kementerian
/ lembaga. Pihak internal berhak untuk
mendapatkan DG dan IG dalam format data SIG,
bukan sekedar dalam format gambar (misalnya
JPG dan TIFF) atau PDF. Dalam satu jaringan lokal
(LAN), penyebarluasan dapat dilakukan dengan
menggunakan satu direktori dalam server yang
bisa diakses oleh semua unit atau SKPD suatu
daerah.
Tentu saja sistem dan pengklasifikasian
tingkat akses perlu diatur melalui petunjuk
teknis atau SOP misalnya. Penyebarluasan DG
dan IG antar unit atau antar instansi SKPD yang
terhimpun di dalam sebuah sebuah Simpul
Jaringan dapat dilakukan menggunakan IIG
melalui spesifikasi teknis WFS (untuk download)
dan WMS (untuk sekedar berbagi gambar peta)
di geoportal.
Penyebarluasan DG/IG ke
Pihak Eksternal

Penyebarluasan DG dan IG secara
eksternal adalah untuk kepentingan masyarakat/
komunitas, dunia akademik / penelitian, dunia
bisnis serta ke media massa. Simpul Jaringan
hanya menyebarluaskan DG dan IG tematik.
Pengaturan penyebarluasannya juga berbeda,
terutama dalam format data
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Infrastruktur Data Spasial (IDS) di
Indonesia sudah mulai sejak tahun 1991. IDS
terbagi menjadi tiga generasi, yaitu (Rajabifard,
dkk., 2006):
1. First generation, pada generasi awal ini
masih didominasi pemerintah pusat dan
hanya terfokus pada penyediaan data saja.
2. Second generation, IDS sudah dipengaruhi
oleh pihak swasta dan fokusnya beralih
menjadi pemerosesan data.
3. Next generasion, pada generassi ini beberapa
simpul jaringan (SJ) daerah belum beranjak
posisi first generation, namun banyak juga
pemerintah daerah yang sudah berinisiatif
untuk membangun simpul jaringan secara
mandiri. IDS sudah mulai terfokus pada
pengelolaan data dan Geoportal yang
dikembangkan BIG sudah menggabungkan
beberapa fungsi WebGIS dalam geoportal.

Indonesia termasuk 10 besar negara
pertama di dunia yang mengadopsi konsep
awal IDS melalui SIGNAS. BAKOSURTANAL
untuk pertama kalinya pada tahun 1992
menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor)
Sistem Informasi Geografis Nasional (SIGNas)
di Jakarta (BAKOSURTANAL, 2009). Berbagai
lembaga dan departemen yang terkait
pemetaan tematik mengikuti rakor ini. Sebagai
forum koordinasi dan pertukaran informasi
dalam pengadaan data sumber daya alam,
forum SIGNas ini digelar setiap tahun hingga
tahun 1999 oleh BAKOSURTANAL. Berbagai
butir rekomendasi dan kebijakan mengenai
kelembagaan, peraturan, data dasar utama,
IPTEK dan SDM telah dihasilkan melalui Rapat
Koordinasi Sistem Informasi Geografi Nasional
(SIGNas) (BAKOSURTANAL, 2001). Diharapkan,
pemerintah daerah dapat mewujudkan

Sumber: (diadaptasi dari Rajabifard, dkk., 2006)
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operasionalisasi tatanan dan pelaksanaan yang
baik dalam membangun infrastruktur data
spasial di daerahnya masing-masing dalam
konteks otonomi daerah. Selain itu, diharapkan
para pembuat keputusan yang terkait dengan
data dan informasi geospasial dapat bekerja
lebih efektif dan turut serta berperan aktif
mengatasi krisis serta melakukan pembangunan
kembali menuju masa depan yang lebih baik
(BAKOSURTANAL, 2001).
Pada tahun 2000 Rapat Koordinasi SIGNas
berganti menjadi Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) IDSN untuk menginisiasi Infrastruktur
Data Spasial Nasional (IDSN). Visi dari rapat
koordinasi tersebut adalah “Menciptakan
IDSN yang andal di Indonesia” (Yudono, 2014).
Meskipun sejak tahun 2000 sudah diadakan
inisiasi IDSN, namun keseriusan pemerintah
terhadap pentingnya sharing data spasial untuk
pembangunan baru terlihat pada tahun 2007
dengan keluarnya Peraturan Presiden No.
85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial
Nasional (JDSN) yang kemudian diamandemen
dengan Peraturan Presiden No. 27 tahun 2014
tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(JIGN) (Yudono, 2014). Kemudian dilakukan
Rakor IDSN pada tahun 2007 yang mempunyai
empat sasaran, yaitu (BAKOSURTANAL, 2007):
1. terjalinnya komunikasi, koordinasi
antara seluruh lintas pelaku data dan
informasi spasial untuk saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman;
2. peran institusi semakin meningkat
dalam
membangun
dan
mengembangkan IDSN;
3. pemantapan komitmen untuk berbagi
data dan informasi;
4. pemanfaatan data dan informasi
spasial dalam mendukung kebijakan
peningkatan kesejahteraan rakyat.
dalam Rakor IDSN 2007 ini akan dibicarakan
kesepakatan-kesepakatan mengenai tindak
lanjut Rancangan Peraturan Presiden Mengenai
IDSN, unit kliring, sekretariat IDSN, data sharing,

komitmen nasional, serta pengembangan
aplikasi (BAKOSURTANAL, 2007).
Penguatan kelembagaan telah dimulai
sejak Perpres no. 85 Tahun 2007 yang
merupakan peraturan yang penting untuk
dasar pengembangan simpul jaringan, namun
dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun
2011 Tentang Informasi Geospasial kegiatan ini
menjadi diperkuat (Karsidi dalam BIG, 2012).
salah satu fungsi BIG dalam mengemban tugas
pemerintahan di bidang Informasi Geospasial
(IG) adalah melakukan penyusunan rencana dan
program di bidang IG yang tercantum dalam
Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011
tentang Badan Informasi Geospasial (BIG) (BIG,
2018). Hal ini selanjutnya dipertegas dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang
menyebutkan bahwa Kepala BIG menetapkan
suatu rencana aksi penyelenggaraan IG nasional,
yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana
kerja pemerintah pusat maupun daerah.
Rencana aksi dimaksud disusun oleh seluruh
pemangku kepentingan di bidang IG dan akan
dievaluasi setiap tahun melalui sebuah Rapat
Koordinasi Nasional IG (BIG, 2018). Pelaksanaan
Rakornas IG seharusnya tidak lepas dari arah
kebijakan pembangunan bidang Informasi
Geospasial tahun 2015-2019 yang diamanatkan
RPJMN 2015-2019, yaitu (BIG, 2018):
1. Peningkatan
koordinasi
penyelengaraan Informasi Geospasial;
2. Penyelengaraan Informasi Geospasial
yang mengacu kepada Informasi
Geospasial Dasar (IGD) sebagai
Referensi Tungal;
3. Penyelengaraan data dan informasi
geospasial
untuk
mendukung
pembangunan wilayah dan sektor,
khususnya sektor pangan, energi,
maritim
dan
kelautan,
serta
pariwisata, penyediaan infrastruktur
dan layanan sosial dasar masyarakat,
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serta keperluan tata ruang;
4. Penyebarluasan dan pemanfaatan
Informasi
Geospasial
untuk
perencanaan pembangunan nasional
dan penyusunan kebijakan publik;
5. Pemenuhan SDM dan kelembagaan
bidang Informasi Geospasial secara
terpadu; dan
6. Penyediaan teknologi dan industri
penyelengaraan Informasi Geospasial
secara mandiri.
Arah kebijakan pembangunan bidang
IG diharapkan mampu dikawal dengan adanya
pelaksanaan Rakornas IG sehingga mampu
memenuhi target-target yang telah ditetapkan
dalam RPJMN 2015-2019 Bidang IG. Gap yang
terjadi antara target dan kondisi eksisting
pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dapat dilihat
dengan adanya Rakornas IG. Rakornas IG juga
mengawal pelaksaan kebijakan lain yang menjadi
prioritas pemerintah, misalnya terkait evaluasi
implementasi percepatan kebijakan satu peta
(BIG, 2018).
Kondisi pengelolaan data spasial hingga
saat ini masih jauh dari idela. Berbagai masalah
seperti kurang terpadunya data, kurang
tertib, prosedur administrasi yang panjang,
ketersediaan data yang bervariasi, akses data
tidak mudah, dan kualitas data yang masih belum
dapat dipertanggungjawabkan masih banyak
terjadi (Purwanto, 2015) sehingga perlu adanya
pembenahan data spasial yang menyeluruh.
Salah satu solusinya adalah dengan metode
sebagai pembangunan dan pengembangan
Infrastruktur Data Spasial (IDS). IDS semakin
lama semakin berkembang baik dalam segi
teknologi maupun regulasi. Terdapat beberapa
Undang-undang yang menyatakan bahwa
data spasial sangatlah penting, juga kebijakankebijakan yang diterapkan mengenai IDS dari
waktu ke waktu. Berikut merupakan kronologi
peraturan dan kebijakan IDS yang terjadi di
Indonesia (Purwanto, 2018):
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•

•
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•
•

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menyebutkan bahwa seluruh
kegiatan
pembangunan
haruslah
direncanakan berdasarkan data (spasial dan
non spasial) dan informasi yang akurat serta
dapat dipertanggungjawabkan.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan
bahwa perencanaan pembangunan di
daerah harus berdasarkan pada data dan
informasi, termasuk data dan informasi
spasial, dan Pemerintah Daerah harus
membangun sistem informasi daerah yang
terintegrasi secara nasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan
bahwa aspek wilayah/spasial haruslah
diintegrasikan ke dalam dan menjadi bagian
kerangka
perencanaan
pembangunan
di semua tingkat pemerintahan. Dalam
kaitan ini, terdapat 34 provinsi dan lebih
dari 500 kabupaten/kota yang harus
mengintegrasikan rencana tata ruangnya
ke dalam perencanaan pembangunan
daerahnya masing-masing.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan
Data Spasial Nasional (JDSN)
Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
Indonesia, muncul pertama kali sejak
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,
pada Rapat Kabinet 23 Desember 2010, yaitu:
"Saya ingin hanya satu peta saja sebagai
satu-satunya referensi nasional!“, berawal
ketika UKP4 menunjukkan kepada Presiden
SBY peta tutupan hutan dari Kementerian
Kehutanan dan Kementerian Lingkungan
Hidup
yang
berbeda
(Kementerian
Lingkungan Hidup= 59,8 juta Ha sedangkan
data Kementrian Kehutanan = 44,2 juta Ha).

•

•
•

Kebijakan Satu Peta pertama kali
dilaksanakan dengan dihasilkannya Peta
Indikatif Moratorium/ Penundaan Izin Baru di
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang
menjadi lampiran pada Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan
ini untuk mendukung kebijakan nasional
menyeimbangkan
dan
menselaraskan
pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan
lingkungan serta upaya penurunan emisi
gas rumah kaca yang dilakukan melalui
penurunan emisi dari deforestasi dan
degradasi hutan.
Undang-Undang No. 04 Tahun 2011 Tentang
Informasi Geospasial
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014
tentang Jaringan Informasi Geospasial
Nasional (JIGN) Keputusan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 54 Tahun 2015
Tentang Wali Data Informasi Geospasial
Tematik. Sebagai Pelaksanaan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Informasi Geospasial
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Bhumandala Tahun 2014
Peraturan Presiden Republik Indonesia ]
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
Bhumandala Award 2016
Perkembangan di daerah tidak sepesat
di tingkat nasional. Kendala yang ditemui
biasanya kurangnya staf yang mampu
mengelelola IDS, kurangnya fasilitas
perangkat keras dan jaringan internet
maupun
intranet,
serta
minimnya
alokasi pembiayaan yang memadai dan
berkelanjutan dan kurangnya komitmen
para pengambil keputusan. Di sisi lain,
pembinaan dari pemerintah pusat, dalam
hal ini Badan Informasi Geospasial belum
optimal. Salah satu penyebab utamanya
adalah kurangnya informasi mengenai
kondisi pembangunan IDS di daerah.
Berlatar belakang kendala tersebut,
Badan Informasi Geospasial melakukan
penilaian terhadap indeks kinerja IDS di
Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah.
Penghargaan Simpul Jaringan Informasi
Geospasial bertujuan untuk memberikan
apresiasi kepada Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil
membangun Simpul Jaringan IG dan
memanfaatkannya dalam kegiatan seharihari pemerintahan. Inovasi dan prestasi yang
dibuat oleh Simpul Jaringan IG diharapkan
dapat diadopsi dan diadaptasi oleh K/L dan
pemerintah daerah yang lain.
Pada tahun 2016 BIG kembali bekerjasama
dengan PPIDS UGM dalam melakukan
penilaian kepada simpul jaringan baik di
tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah
Daerah hingga akhirnya mendapat 22 Finalis
Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018
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dari 5 kategori yang tersedia yaitu lima Simpul
Jaringan Terbaik Kategori Kementerian/
Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan
dua Terbaik Kategori Simpul Jaringan
Berkembang.
Bhumandala Award 2018
Setiap simpul jaringan baik Kementerian/
Lembaga, TNI, Polri, maupun Pemerintah
Daerah diwajibkan mengimplementasikan
5 pilar JIGN yaitu kebijakan, kelembagaan,
sumber daya manusia, standar dan
teknologi. Terbitnya Perpres Nomor 9/2016
menjadi momentum Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah untuk mendukung
kelancaran mekanisme berbagi data dan
Infoemasi Geospasial. Hal ini juga sejalan
dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri
no. 503/685A/SJ tanggal 2 Februari 2018
tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan
untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah
Daerah bahwa Gubernur wajib menunjuk
unit teknis OPD sebagai simpul jaringan
dalam rangka pembangunan jaringan
Informasi Geospasial, yang bertanggung
jawab dalam pencapaian rencana aksi KSP.
Pada tahun 2018 BIG kembali melakukan
penilaian
kepada
simpul
jaringan
Kementerian/Lembaga,
TNI,
Polri
maupun Pemda yang telah menerapkan
penyelenggaraan
JIGN
dalam
tata
kelola pemerintahannya. Sebagai wujud
pembinaan Penghubung Simpul Jaringan
(PSJ), BIG akan memberikan apresiasi kepada
Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun
Pemda yang berhasil mengembangkan
simpul jaringan secara optimal. Penghargaan
ini diharapkan mewujudkan tersedianya
informasi geospasial yang mutakhir, handal
dan dapat dipertanggungjawabkan.

•

Perpres tentang Satu Data. Perpres No. 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
diteken Presiden Jokowi pada tanggal 12
Juni 2019. Satu Data Indonesia adalah
kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk
menghasilkan Data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,
serta mudah diakses dan dibagipakaikan
antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah
melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,
Interoperabilitas Data, dan menggunakan
Kode Referensi dan Data Induk.

dan Pemerintah Daerah menjadi bagian atau
menjadi simpul dari jaringan geospasial ini.
Untuk menghargai upaya membangun simpul
jaringan geospasial ini, maka dianugerahkan
Bhumandhala Award kepada Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai
terbaik dalam upayanya mempersiapkan diri dan
membangun simpul jaringan. Penilaian bukan
untuk membandingkan, tetapi untuk menyusun
strategi pengembangan IDS kedepannya.

Salah satu amanat Undang-Undang
Informasi Geospasial adalah bahwa Informasi
Geospasial yang sudah dibangun oleh berbagai
pihak harus bisa diakses secara mudah oleh
masyarakat. Sarana yang menyambungkannya
disebut Simpul Jaringan. Kegiatan penilaian
kinerja simpul jaringan merupakan hal yang
sangat penting. IDS bersifat kompleks adaptive
(cepat berubah). Fenomena perubahan yang
terjadi di daerah adalah adanya perubahan SOTK,
hal inilah yang menyebabkan pembangunan
IDS menjadi maju mundur. Struktur organisasi
berubah, pengelolaan IDS menjadi berubah.
Selain itu, belum semua Kementerian/Lembaga
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Tabel Perbandingan Penilaian Bhumandala Award
2014
Kriteria

Sub
Kriteria

2016
Bobot

Kriteria
Peraturan,
Kebijakan dan
Kelembagaan

Sumber
Daya
Manusia

Sub
Kriteria
Peraturan
/ Payung
hukum

2018

Bobot
Pemerintah
Daerah

Bobot
Kementerian/
Lembaga

30%

26%

Kriteria
Peraturan,
Kebijakan dan
Kelembagaan

Kebijakan

Kelembagaan

Kelembagaan

Kualifikasi
sumberdaya
manusia

22%

24%

Sumber Daya
Manusia

Perangkat
lunak

Manajemen
data dan
informasi
geospasial

25%

Bobot
Kementerian/
Lembaga

30%

26%

22%

24%

25%

Teknologi

Perangkat
lunak

25%

25%

23%

25%

Perangkat
keras
23%

Ketersediaan
data dan
informasi
geospasial
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Kualifikasi
sumberdaya
manusia

Bobot Pemerintah
Daerah

Pengembangan
kapasitas dan
karir

Perangkat
keras
Standar, Data
dan Informasi
Geospasial

Peraturan /
Payung hukum

Kebijakan

Pengembangan
kapasitas dan
karir

Teknologi

Sub
Kriteria

Keterangan
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25%

Standar, Data
dan Informasi
Geospasial

Manajemen
data dan
informasi
geospasial
Ketersediaan
data dan
informasi
geospasial
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Seluruh tahapan Penilaian terhadap
kinerja simpul jaringan di Kementerian/Lembaga
dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan. Tahap
pertama adalah penilaian terhadap dokumen
isian (kuesioner) yang mempunyai bobot 60%
dari keseluruhan penilaian. Tahap kedua adalah
penilaian terhadap operasionalisasi geoportal,
webGIS, dan ketersediaan peta dalam website
pemerintah daerah, penilaian tahap kedua
mempunyai bobot 15% dari keseluruhan
penilaian. Penilaian tahap ketiga adalah
kegiatan verifikasi ke lokasi simpul jaringan.
Penilaian tahap tiga mempunyai bobot 25% dari
keseluruhan penilaian.
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Secara umum hasil dari seluruh tahapan
penilaian terhadap Kementerian/ Lembaga dapat
dilihat dalam grafik. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat kuat dalam
peraturan, kebijakan dan kelembagaannya.
Kementerian PUPERA unggul dalam pengelolaan
SDM dan teknologi yang dimilikinya. Sementara
pengelolaan data yang baik dimiliki oleh KLHK.
Semua Kementerian/ Lembaga sudah memiliki
geoportal, WebGIS, dan juga Website Lembaga.
Namun, dari seluruh Kementerian/ Lembaga
LAPAN memiliki dan mengelola WebGIS lebih
baik dari pada Kementerian/ Lembaga lain.

1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah.
Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang
diambil. Implementasi IIG membutuhkan
dukungan kelembagaan yang solid, mampu
membangun kolaborasi dengan pihak internal
dan eksternal, serta memiliki kepemimpinan
yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial, seperti yang diamanatkan
dengan Perpres 27/2014, Kementerian
PU-PR telah menerbitkan Permen PUPERA Nomor 512/KPTS/M/2015 tentang
pembentukan tim pengelola simpul

jaringan data dan informasi geospasial
yang timnya terdiri dari seluruh Dirjen
yang berada di Kementerian PU-PERA.
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diatur dalam Permen No 25/
PRT/M/2014. Sementara untuk perijinan
penggunaan data spasial oleh masyarakat
Kementerian PU-PR mengaturnya dalam
SOP Nomor 04/SE/M/2014 tentang SOP
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik. Kementerian Pu-PR juga mengatur
klasifikasi data untuk memisahkan antara
data yang bersifat terbuka dengan
data yang bersifat rahasia yang diatur
dalam Keputusan Menteri PU No 391/
KPTS/M/2011.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi geospasial di PU PERA belum
memiliki rencana strategis atau roadmap
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penyelenggaraan Informasi Geospasial.
PU PERA juga belum mensyaratkan
kepemilikan sertifikat keahlian yang
relevan untuk pelaksanaan pekerjaan
terkait geospasial yang dilakukan pihak
ketiga dan forum data tahunan.
c. Kelembagaan
Kementerian PU-PR dalam Permen
PU-PERA
Nomor
512/KPTS/M/2015
sudah mengatur mengenai kebijakan
insentif untuk tim yang terlibat dalam
penyelenggaraan simpul jaringan di
Kementerian PU-PERA. Terdapat 8
(delapan) unit kerja yang dilibatkan
dalam penyelenggaraan simpul jaringan
di Kementerian PU-PERA antara lain:
Ditjen Sumberdaya Air, Ditjen Bina Marga,
Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan
Perumahan, Badan Pembinaan Konstruksi,
Badan Penelitian dan Pengembangan,
Badan Pengatur Jalan Told an Badan
Pendukung
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air Minum. Untuk proses
aliran data di Kementerian PU-PERA
dimulai oleh unit terkecil di daerah yang
disebut balai. Dari balai kemudian data
tersebut diserahkan ke Ditjen. Data dari
ditjen kemudian diserahkan ke Pusdatin
PU-PERA untuk disebarluaskan.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
SDM kegiatan penyelengaaran IIG di
Kementerian PU-PERA telah sesuai dengan
latar belakang pendidikannya, berupa lulusan
jurusan Geografi untuk kegiatan produksi data
dan informasi geospasial sebanyak 8 orang.
Terdapat staff dengan latar belakang pendidikan
formal dalam bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi sebanyak 20 orang untuk
pengelolaan berbagi data antar intansi maupun
ke publik. Lebih lanjut, tenaga ahli untuk
pelaksanaan pekerjaan terkait pengoperasian
server sebanyak 11 orang dan staf yang telah
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memiliki jabatan fungsional sebagai surveyor
pemetaan sebanyak 2 orang. Namun SDM yang
dimiliki PU-PERA masih kurang dalam jumlah
SDM pengelola data spasial.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Untuk kegiatan produksi data dan informasi
spasial, baik itu format vektor maupun raster
(citra satelit), PU-PERA menggunakan perangkat
lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) berbayar
sebanyak satu lisensi berupa ArcGIS. Aplikasi
penyebarluasan di Kementerian PU-PERA
sudah dikembangkan sejak tahun 2006 sampai
sekarang.
Untuk kegiatan penyebarluasan data dan
informasi geospasial, PU-PERA telah memiliki
geoportal penyedia katalog dan map service
untuk penyebarluasan informasi geospasial
dengan alamat sigi.pu.go.id/portal. Pusdatin
PU-PERA berencana untuk menyatukan seluruh
aplikasi ke dalam aplikasi SIGI, sehingga portal
tersebut adalah media komunikasi data untuk
delivery data dari balai ke Pusdatin. Sementara
publikasi peta digital dalam format jpg/png/pdf
di alamat loketpeta.pu.go.id.
4.

Aspek Standar dan Data
Terdapat beberapa hal yang penting
dalam aspek data dan informasi geospasial,
diantaranya adalah: ketersediaan, keterlihatan/
visibilitas, dan aksesibilitas. Data dan informasi

geospasial digunakan perlu mengikuti standar
nasional yang sudah ada supaya kegiatan
berbagi pakai data geospasial tidak mengalami
hambatan teknis. Kegiatan pengelolaan data
dan informasi geospasial di Kementerian PUPERA telah menerapkan standar KUGI walaupun
baru sebagiannya.

Untuk standar metadata yang digunakan
adalah standar lama, belum menerapkan standar
ISO 19115. Metadata tersimpan bersamaan
dengan basisdata digital yang diproduksi dalam
aplikasi webGIS dan sedang dalam proses
pemindahan ke dalam geoportal SIGI-PU.
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1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi di Kementerian LHK.
Berbagai kebijakan,dan peraturan telah disusun
untuk merealisasikan jaringan informasi spasial
kehutanan, sehingga mampu membangun
kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal.
Kepemimpinan yang kuat dan visioner
merupakan kunci keberhasilan Kementerian LHK
dalam mengembangkan simpul jaringan yang
integratif, efektif dan efisien. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014.
Penilaian
Bhumandala
60
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melihat bahwa kegiatan simpul jaringan
Kementerian LHK telah dilaksanakan
dan
didukung
dengan
peraturan
sebelum Perpres ini berlaku. Tahun
2008 diberlakukan Permenhut No P59/
Menhut-II/2008 tentang penunjukan
Badan Planologi Kementerian Kehutanan
sebagai unit kliring data spasial.
Implementasi
Jaringan
Informasi
Geospasial Kementerian LHK juga
didukung dengan peraturan Menteri
Kehutanan RI No P.7/Menhut-II/2011
tentang pelayanan informasi publik di
lingkungan Kementerian Kehutanan untuk
mendukung pelayanan prima. Selanjutnya,
untuk mendukung penyelenggaraan IG
yang lebih optimal Kementerian LHK
pada tahun 2013 menerbitkan SK.187/IIKum/2013 tentang tim pengelolaan data
spasial kehutanan untuk memperbaharui

SK.11/VII-IPSDH/2009 terkait penunjukan
anggota tim dakam rangka pengelolaan
jaringan data spasial kehutanan.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi
anggaran. Kementerian LHK telah memiliki
alokasi anggaran rutin untuk kegiatan
penyelenggaraan informasi geospasial
baik dari hulu hingga ke hilir, termasuk
di dalamnya simpul jaringan informasi
geospa-sial, pengadaan, pengembangan
dan pemeliharaan perangkat lunak dan
perangkat keras. Alokasi anggaran dan
kegiatan juga telah dimasukan dalam
renstra Kementerian LHK 2015 – 2019 dan
akan berlanjut pada renstra Kementerian
LHK yang akan datang. Kementerian
LHK juga mengadakan rapat koordinasi
mengenai pembahasan penyelenggaraan
informasi geospasial di KLHK yang
dilaksanakan selama 2 bulan sekali (6 kali
dalam satu tahun).
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan, dan penyebar luaskan
penyelenggaraan informasi geospasial.
Unit kliring dan walidata Kementerian
Lembaga telah ditetapkan dalam
Permenhut no P59/Menhut-II/2008,
dimana unit kliring ditetapkan pada
direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumberdaya Hutan, Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
dengan tugas untuk mengelola basis
data dan jaringan informasi geospasial
serta melakukan koordinasi dengan
walidata di lingkungan Kementerian LHK
dalam penyimpanan, pengamanan, dan

penyebarluasan.
Dalam perjalanan pembangunan
simpul
jaringan
di
KLHK,
pilar
kelembagaan terus diperkuat dengan
menerbitkan Peraturan Menteri nomor
P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016
terkait Jaringan Informasi Geospasial
Lingkup LHK pada tahun 2016 untuk
memeprbaharui Permenhut Nomor 59/
Menhut-II/2008. Unit kerja yang telibat
di KLHK antara lain Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan, Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem,
Pengendalian DAS dan Lingkungan Hidup,
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah
B3, Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan, Pengendalian Perubahan
Iklim serta Badan Litbang Kehutanan.
Namun sampai saat penilaian dilaksanakan
di KLHK masih belum ada koordinasi
yang optimal secara vertikal antara Unit
Penyebarluasan di KLHK dengan Dinasdinas yang berada di daerah. Komunikasi
hanya dilakukan secara horizontal antara
unit penyebarluasan dengan ditjen-ditjen
yang sudah ditunjuk sebagai walidata.
2. Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumberdaya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG dan
pengembangan simpul jaringan di Kementerian
LHK telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
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jurusan Geografi untuk kegiatan produksi data
dan informasi geospasial sebanyak 5 orang.
Terdapat staff dengan latar belakang pendidikan
formal dalam bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebanyak 6 orang untuk pengelolaan
berbagi data antar intansi maupun ke publik.
Lebih lanjut, staf yang telah memiliki jabatan
fungsional sebagai surveyor pemetaan sebanyak
2 orang.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2016, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit),
Kementerian LHK telah menggunakan perangkat
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lunak yang open source maupun yang berbayar
dan berlisensi seperti lain ArcGIS (jumlah lisensi
14), ERDAS (3), Globe (3), dan Supergeo (6).
Sejak tahun 2007 KLHK sudah menginisiasi
pembangunan webGIS, hingga pada tahun
2009 dilakukan peluncuran webGIS KLHK
dengan alamat webgis.menlhk.go.id. Selain
mengembangkan webGIS, KLHK juga sudah
mengembangkan geoportal di alamat geoportal.
menlhk.go.id. pada tahun 2015 KLHK kembali
mengembangkan aplikasi webGIS dengan nama
nfms pada alamat nfms.menlhk.go.id.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Beberapa
tema yang ada mengikuti standar nasional
Indonesia (SNI) yang ada seperti SNI 7645-12014 tentang klasifikasi penutup lahan sekala
kecil dan menengah. Data yang dipublikasikan
telah dan akan mengikuti KUGI, sebagaimana
telah dilaksanakan penyusunan sembilan
tema IG yang diamanatkan dalam KSP. Bahkan
Kementrian LHK sudah memiliki kamus data,
yang menjadi kelebihan Kementerian LHK dalam
penilaian Bhumandala Award.

1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi di Kementerian ATR/BPN.
Berbagai kebijakan,dan peraturan telah disusun
untuk merealisasikan jaringan informasi spasial
pertanahan, sehingga mampu membangun
kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal.
Aspek kelembagaan mengeksplorasi kesiapan
elemen-elemen tersebut dalam mendukung
pembangunan Jaringan Informasi Geospasial
nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014.
Penilaian
Bhumandala
melihat bahwa kegiatan simpul jaringan
Kementerian LHK telah dilaksanakan dan
didukung dengan peraturan sebelum
Perpres ini berlaku. Pada tahun 2013

sudah terbit Peraturan Kepala BPN (pada
saat itu masih berbentuk badan non
kementerian) nomor 6 tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan
BPN. Beberapa tahun sebelumnya di BPN
sudah diterapkan UU No 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kementerian ATR-BPN sudah
dimasukkan dalam penyusunan dalam
Grand Desain terkait Masterplan IT tahun
2015 – 2020.
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan, dan penyebar luaskan
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penyelenggaraan informasi geospasial.
Namun, ATR BPN belum memiliki
payung hukum untuk menguatkan peran
kelembagaan dalam penyelenggaraan
simpul jaringan di Kementerian ATR-BPN.
Meskipun belum ada peraturan hukum
terkait penunjukan unit penyebarluasan,
akan tetapi proses pengumpulan data
berada di Pusdata Pertanahan ATR-BPN.
Semua data yang diproduksi oleh dirjen
maupun kantor wilayah pertanahan di
daerah diserahkan ke Pusdata sebelum
data tersebut disebarluaskan atau
digunakan untuk kepentingan publik.
Jumlah unit kerja yang dilibatkan dalam
simpul jaringan sebanyak 8 direktorat.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumberdaya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG dan
pengembangan simpul jaringan di Kementerian
ATR/BPN telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geografi untuk kegiatan produksi
data dan informasi geospasial sebanyak 770
orang. Terdapat staff dengan latar belakang
pendidikan formal dalam bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi sebanyak 299 orang
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. staf atau kelompok staf
dengan latar belakang pendidikan bukan spasial
atau informatika yang memiliki antusiasme
dan inisiatif yang tinggi dalam mengelola serta
memanfaatkan data dan informasi geospasial
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sebanyak ±13.500 orang. Lebih lanjut, staf yang
memiliki jabatan fungsional survei dan pemetaan
434 orang.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah
ada supaya kegiatan berbagi pakai data
geospasial tidak mengalami hambatan teknis.
Dalam produksi dan penyebarluasan data dan
informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapangan saat
penilaian Bhumandala Award tahun 2016, 440
Kantor Pertanahan dan 33 Kantor Wilayah telah
terhubung ke BPN Pusat melalui MPLS dan
jaringan Internet. Kementerian ATR/BPn sudah
mengembangkan aplikasi KKP untuk pelaporan
pendaftaran tanah berbasis spasial dari Kantor
Pertanahan ke Pusdatin ATR-BPN selain itu juga
terdapat aplikasi yang dikembangkan antara lain
seperti webgis : peta.bpn.go.id ; lp2b.bpn.go.id,
geoportal : geospasial.bpn.go.id. Sementara itu
jaringan Internet Network yang digunakan untuk
mendukung aplikasi yaitu KKPWeb, SKMPP, SKP,
Portal Daerah, PPAT online, dan lain-lain.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah
ada supaya kegiatan berbagi pakai data
geospasial tidak mengalami hambatan teknis.
Namun sampai pada saat penilaian pada tahun
2016 secara legal belum ada SOP dan peraturan
terkait untuk implementasi tata kelola data
spasial di Kementerian ATR/BPN. Dalam kontrol
kualitas data karena sebagian data spasial yang
diproduksi ATR-BPN adalah data persil tanah

dan berbentuk polygon, maka kontrol kualitas
untuk permasalahan tumpeng susun antar
bidang dilakukan oleh sistem, apabila tumpeng
susunnya kurang dari 3 meter, maka data tersebut
sudah dianggap akurat. Selain itu, Pusdatin
belum melakukan tahapan penjaminan kualitas
(QA), Selain itu, Pusdatin belum melakukan

tahapan penjaminan kualitas (QA), karena
Pusdatin hanya menerima data saja. Sementara,
metadata sudah mengikat pada informasi
geospasial, akan tetapi masih menggunakan
standar OGC karena aplikasi basisdata yang
digunakan adalah Geoserver.
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1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur
Informasi
di
Kementerian
Perhubungan. Berbagai kebijakan dan peraturan
telah disusun untuk merealisasikan jaringan
informasi spasial pertanahan, sehingga
mampu membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014.
Penilaian
Bhumandala
melihat bahwa kegiatan simpul jaringan
Kementerian
Perhubungan
telah
dilaksanakan dan didukung dengan
peraturan sebelum Perpres ini berlaku.
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Sudah diterbitkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 tahun 2011
tentang alur data dan informasi di
lingkungan Kemenhub.
Mekanisme perijinan penggunaan
data geospasial oleh masyarakat sudah
diatur dalam SOP Layanan Infomrasi
Publik di lingkungan Kemenhub. Dalam
peraturan tersebut juga sudah dimuat
klasifikasi informasi yang bersifat publik,
terbatas dan rahasia tetapi belum
sepenuhnya mengatur data dan informasi
geospasial. Selain itu juga sudah ada SOP
nomor TKD/021/B-05/E-001 Juni 2013
yang mengatur kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial untuk kepentingan
internal dan eksternal.
b. Kebijakan
Terdapat 5 (lima) unit kerja yang
dilibatkan dalam penyelenggaraan simpul

jaringan antara lain : Dirjen Perhubungan
darat,
Dirjen
Perhubungan
Laut,
Dirjen perhubungan udara dan Dirjen
Perkeretaapian.
c. Kelembagaan
Skema kelembagaan yang dibentuk
oleh Kemnhub dalam penyelenggaraan
simpul jaringan mempunyai jenjang
tertentu dan hanya diterapkan di
lingkungan Kementerian Perhubungan.
Kegiatan pengumpulan dan pengolahan
dara dilaksanakan oleh unit yang terdiri
dari : PSW (Penghubung Simpul Walidata),
SWD (Simpul Walidata), WD (Walidata)
dan WDK (Walidata Kliring). Alur Data dan
Unit Kerja yang terlibat, berdasarkan PM
nomor 88 tahun 2011:
• Wali Data dilaksanakan oleh Unit
Pelaksana Teknis baik Eselon II, III, IV,
dan V.
• Wali Data Kliring dilaksanakan oleh
Unit Pelaksana Teknis Eselon II di
masing-masing Direktorat Jenderal.
• Darat (Dinas Perhubungan), Laut
(Korwil), Udara (Otoritas Bandara),
Perkeretaapian (Balai Teknis)
• Simpul Wali Data dilaksanakan oleh
unit Sekretariat Direktorat Jenderal.
• Penghubung Simpul Wali Data
dilaksanakan oleh PUSTIKOM.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG dan
pengembangan simpul jaringan di Kementerian
Perhubungan telah sesuai dengan latar belakang

pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geografi untuk kegiatan produksi
data dan informasi geospasial sebanyak 4
orang. Terdapat staff dengan latar belakang
pendidikan formal dalam bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi sebanyak 10 orang
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. staf atau kelompok staf yang
memiliki kemampuan untuk mengoperasikan
server sebanyak 2 orang. Kendala terbesar yang
dihadapi Kemenhub adalah rekruitmen SDM
yang dibutuhkan dengan yang disetujui oleh
Kemenpan-RB tidak sesuai, sehingga klasifikasi
dan kompetensi yang diterima kurang memadai.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapangan saat
penilaian Bhumandala Award tahun 2016,
untuk kegiatan produksi data dan informasi
spasial, baik itu format vektor maupun raster
(citra satelit), Kemehub telah menggunakan
perangkat lunak yang berbayar dan berlisensi
seperti ArcGIS Desktop dengan lisensi berjumlah
15. Perangkat lunak lunak server geospasial yang
digunakan adalah ArcGIS server dengan jumlah
lisensi 2. Kemenhub sudah memiliki aplikasi
geoportal untuk penyebarluasan informasi
geospasial di alamat URL gis.dephub.go.id. selain
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itu, Kemenhub juga sudah mempunyai ruang
khusus untuk penyimpanan server, akan tetapi
server pengelolaan data spasial masih tersebar
di Unit produksi.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Kontrol
kualitas di Kemenhub dilaksanakan oleh Dirjen
yang melakukan pengelolaan data spasial, QC
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yang dilakukan terkait dengan referensi dan
sistem koordinat yang sudah ditetapkan. Tetapi
Pusditkom tetap melakukan penjaminan kualitas
sebelum data siap untuk disebarkan. Kemenhub
sudah melakukan pemutakhiran data tematik
perhubungan skala 1 : 50.000 di 16 provinsi.
Penerapan standar KUGI pun sudah dilakukan,
akan tetapi data di Perhubungan masih banyak
yang belum diakomodasi dalam KUGI, sehingga
sampai saat ini masih dalam tahapan kajian untuk
memperbaharui KUGI terkait perhubungan.

Seluruh tahapan Penilaian terhadap kinerja
simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan. Tahap
pertama adalah penilaian terhadap dokumen
isian (kuesioner) yang mempunyai bobot 60%
dari keseluruhan penilaian. Tahap kedua adalah
penilaian terhadap operasionalisasi geoportal,
webGIS, dan ketersediaan peta dalam website
pemerintah daerah, penilaian tahap kedua
mempunyai bobot 15% dari keseluruhan
penilaian. Penilaian tahap ketiga adalah
kegiatan verifikasi ke lokasi simpul jaringan.
Penilaian tahap tiga mempunyai bobot 25% dari
keseluruhan penilaian.
Secara umum hasil dari seluruh tahapan
penilaian terhadap Pemerintah Daerah

Provinsi dapat dilihat dalam grafik. Rata-rata
Pemda Provinsi telah memiliki payung hukum,
melaksanakan kebijakan, dan juga membentuk
sebuah lembaga dalam membantu kegiatan
penggunaan dan penyebarluasan informasi
geospasial. Pemda Kalimantan Selatan memiliki
teknologi baik perangkat keras maupun
perangkat lunak yang cukup baik. Hasil penilaian
menunjukan ternyata DKI Jakarta dan Jawa
Barat yang merupakan daerah berkembang
dan memiliki jumlah penduduk yang cukup
banyak belum memiliki Geoportal yang dapat
mendukung dalam penyebarluasan informasi
geospasial. Hampir semua Pemda sudah memiliki
WebGIS dan juga Website Lembaga.
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1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi di
Provinsi Kaltim. Berbagai kebijakan dan
peraturan telah disusun untuk merealisasikan
jaringan informasi spasial pertanahan,
sehingga mampu membangun kolaborasi
dengan pihak internal dan eksternal. Aspek
kelembagaan mengeksplorasi kesiapan
elemen-elemen tersebut dalam mendukung
pembangunan Jaringan Informasi Geospasial
nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014. Penilaian Bhumandala melihat
bahwa kegiatan simpul jaringan Pemda
Kaltim telah dilaksanakan dan didukung
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dengan disusunnya SOP untuk melakukan
kegiatan berbagi pakai data geospasial
antar SKPD/Unit Kerja, juga sudah adanya
penganggaran dalam menopang kegiatan
simpul jaringan seperti yang tercantum
dalam Perda no. 8 tahun 2015 tentang
APBD tahun 2016 sebagai berikut:
• anggaran dalam APBD yang bersifat
rutin (kegiatan mandiri atau masuk
dalam suatu kegiatan lain) untuk
penyelenggaraan IG sejumlah Rp
11.085.600.000,• anggaran dalam APBN untuk 2 (dua)
tahun terakhir untuk pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan
perangkat lunak dan aplikasi TIK untuk
pengelolaan data geospasial sejumlah
Rp 900.000.000,• anggaran dalam APBN untuk 2 (dua)
tahun terakhir untuk pengadaan,

pengembangan dan pemeliharaan
perangkat keras dan aplikasi TIK untuk
pengelolaan data geospasial sejumlah
Rp 7.032.200.000,b. Kebijakan
Pemerintah daerah Kalimantan Timur
memiliki sebuah Masterplan IT sebagai
panduan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan e-government yang memuat
aspek data dan informasi geospasial dalam
bentuk skenario tahapan penyelengaraan
One Map One Data. Tahapan kegiatan
yang telah dilakukan :
• 2013 : Pengumpulan IGD, pembuatan
Portal Sistem Informasi Geospasial
(offline)
• 2014 : Pengumpulan IGT, Standardisasi
data dan metadata, Pengadaan server
data spasial, Pengembangan Sistem
Informasi Geospasial (online 1.0)
• 2015 : Pengumpulan IGT, Standardisasi
data dan metadata, Pengadaan
server data spasial, Pengembangan
Sistem Informasi Geospasial (online
2.0), Pembentukan kelembagaan,
pelatihan
SDM,
Penyusunan
kebijakan, Peresmian situs one data
one map
Selain itu terdapat rancangan rencana
strategis atau roadmap penyelenggaraan
IG :
• Renstra Bappeda tahun 2013-2018
• Rencana pengembangan Infrastruktur
tahun 2014 – 2018
• Rencana
pengembangan
kelembagaan tahun 2015 – 2018
Pemda Kaltim sudah melaksanakan
rapat koordinasi antar unit untuk
membahas koordinasi dan pemaduan
kegiatan penyelenggaraan informasi
geospasial secara terpadu sebanyak 4 kali,
diantaranya :

•

2 kali rapat koordinasi antara BIG,
Bappenas, Lapan, Kabupaten/Kota
• 2 kali forum data dilingkup provinsi
Pemda Kaltim juga memiliki kebijakan
insentif berupa penghargaan dan
disinsentif berupa teguran untuk unit kerja
pendukung yang memberikan kontribusi
yang baik terhadap pengelolaan data
geospasial. Kerja sama resmi dengan
Badan Informasi Geospasial (BIG) atau
PPIDS atau Perguruan Tinggi atau pihak
lain telah dilakukan dalam pengembangan
pengelolaan serta pemanfaatan data dan
informasi geospasial dalam bentuk :
• MOU
dengan
BIG
tentang
pemanfataan dan pengembangan
IPTEK terkait IG
• Klinik Pemetaan One Data One Map
bekerjasama dengan Universitas
Mulawarman di tahun 2016
• Forum standardisasi data untuk
pengisian metadata sebanyak 2 kali
Gubernur Kaltim maupun Kepala
Bappeda
Provinsi
Kaltim
sangat
konsen dengan JIGD, dalam bentuk
penandatanganan komitmen bersama
antara BIG dengan Pemprov Kaltim dan
Pemkab/kota se Kalimatan Timur.
c. Kelembagaan
Di akhir tahun 2016 direncanakan
akan dibentuk UPTB-IG sebagai unit kerja
(Bidang/Seksi) yang secara khusus memiliki
Tupoksi menangani pengelolaan data
geospasial (peta) di Pemda Kaltim. Dalam
rancangan Peraturan Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur telah ditetapkan :
• unit kerja yang melaksanakan
kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penggunaan data
geospasial dan informasi geospasial
(Unit Produksi) sesuai Perpres
27/2014.
• unit kerja yang melaksanakan
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kegiatan penyimpanan, pengamanan
dan penyebarluasan data geospasial
dan informasi geospasial (Unit
Pengelolaan dan Penyebarluasan)
sesuai dengan Perpres 27/2014.
Ada 15 SKPD yang dilibatkan
dalam Simpul Jaringan Kalimantan
Timur. Unit Pengembangan Wilayah
adalah bidang/seksi pengelola data
geospasial
memiliki
pimpinan/
staf
yang
mampu
bertindak
sebagai champion, yang dapat
mempromosikan,
merancang
dan mengawal pengelolaan dan
pemanfaatan data geospasial dengan
baik.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG dan
pengembangan simpul jaringan di Pemda
Kaltim telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geografi untuk kegiatan produksi data
dan informasi geospasial sebanyak 3 orang.
Terdapat staff dengan latar belakang pendidikan
formal dalam bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebanyak 2 orang untuk pengelolaan
berbagi data antar intansi maupun ke publik.
Lebih lanjut, staf yang memiliki jabatan fungsional
survei dan pemetaan sebanyak 1 orang.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
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staff pengelola data simpul jaringan. Dalam
penilaian Bhumandala Pemda Kaltim tetap
komitmen dalam peningkatan kapasitas SDM
yang dimiliki dengan cara melaksanakan program
pengembangan kemampuan penyelenggaraan
informasi geospasial (misalnya melalui kursus
atau pelatihan atau seminar) bagi staf pengelola
data geospasial yang berkelanjutan dan
terprogram secara rutin, seperti :
• Pelatihan ArcGIS Desktop tahun 2014
• Pelatihan ArcGIS Aparat penerapan Teknologi
GIS dalam kegitan Audit Pemanfaatan Ruang
Pasca Perda RTRW tahun 2014
• Pelatihan ArcGIS Server tahun 2015
• Pelatihan Survey Udara menggunakan UAV
tahun 2015
• Pelatihan Remote Sensing dan GIS tahun
2015
• Seminar dan Pembinaan Pembakuan Nama
Rupabumi Unsur Alamai Regulasi di Provinsi
Kaltim tahun 2015
• FGD Simpul Jaringan wilayah I, dengan
pembahasan mengenai kebijkan koordinasi
perencanaan detail tata ruang dalam JIGN
tahun 2015
Terdapat juga program peningkatan
kualifikasi pendidikan formal lanjutan (S-1 atau
S-2 atau S-3) dalam bidang informasi geospasial
(Geomatika/Geodesi/Geografi) dan juga Pemda
Kaltim akan melakukan rekruitmen staf yang
memiliki latar belakang pendidikan formal
dalam bidang geospasial (Geomatika/Geodesi/
Geografi) pada tahun 2017.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiiiki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat

lunak disini terbagi atas perangkat lunak untuk
produksi data dan informasi geospasial serta
perangkat lunak untuk penyebarluasan data dan
informasi geospasial. Berdasarkan pengamatan
lapang saat penilaian Bhumandala Award 2016,
untuk kegiatan produksi data dan informasi
spasial, baik itu format vektor maupun raster
(citra satelit), Pemda Kaltim telah menggunakan
perangkat lunak berlisensi seperti ArcGIS
10.3 dengan jumlah lisensi 3, Perangkat lunak
penginderaan jauh dan fotogrametri berbayar
untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan
dan pemanfaatan data geospasial yaitu Agisoft
Photoshan dengan jumlah lisensi 1 dan juga
perangkat lunak server geospasial (open source
ataupun komersial) untuk penyimpanan,
pengamanan dan penyebarluasan informasi
geospasial yaitu ArcGIS Server Advances 10.3
dengan jumlah lisensi 2.
Kalimantan Timur memiliki website resmi
lembaga yang beroperasi dengan baik yang
isinya diperbaharui secara rutin dengan alamat
Bappeda.kaltimprov.go.id. selain itu Pemda
Kaltim memiliki geoportal untuk penyediaan
katalog, map service, dan/atau DG secara
online untuk penyebarluasan IG dengan alamat
onedataonemap.kaltimprov.go.id.
Berdasarkan penilaian Bhumandala Award
2016, perangkat keras yang digunakan untuk
infrastruktur simpul jaringan IG di Pemda Kaltim

terdiri dari komputer sebanyak 2 buah, server
pengelolaan DG sebanyak 3 buah, ruangan
khusus server, dan WAN yang menghubungkan
tiap SKPD/OPD. Sarana dan Prasarana perangkat
infrastruktur berada di Dinas Kominfo. Selain itu,
tersedia 2 UPS dengan kapasitas besar (30.000
va) dan ruang PAC, FSS, Network, Server, dan
GSCC.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang
sudah ada supaya kegiatan berbagi pakai
data geospasial tidak mengalami hambatan
teknis. Penyelenggaraan IG di Pemda Kaltim
sudah mengikuti Standar Nasional Indonesia
atau Spesifikasi Teknis yang ditentukan oleh
Kementerian/Lembaga
terkait
(misalnya
PP8/2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk
Tata Ruang). Masing-masing SKPD memiliki data
dan informasi yang berbeda-beda, namun belum
mengacu kepada KUGI. Sistem katalog (daftar
peta/data geospasial) sudah digunakan dalam
pengelolaan peta dan informasi geospasial
dan metadata disimpan bersama peta dan
basisdata digital yang diproduksi. Tersedia
tempat penyimpanan atau pengarsipan peta/
data geospasial dan penyimpanan DG dilakukan
dalam format digital dan filebase (shp dan gdb).
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1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi di
Provinsi DKI Jakarta. Berbagai kebijakan
dan peraturan telah disusun untuk
merealisasikan
jaringan
informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014. Penilaian Bhumandala melihat
bahwa kegiatan simpul jaringan Pemda
DKI Jakarta telah dilaksanakan dan
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didukung dengan adanya Pergub DKI No.
181 tahun 2014 yang mengatur tentang
koordinasi dan mekanisme aliran data
antar instansi, dimana pada Pergub ini
diatur tentang :
• standar metadata dari data-data yang
diproduksi,
• standar penamaan (penyandian),
• mekanisme
pengumpulan,
pengolahan, verifikasi, validasi dan
diseminasi serta analisa data.
Selain itu, sudah terbit Pergub terkait
Sindag (Sistem Informasi Daerah) yang
mengatur tentang kewalidataan data.
b. Kebijakan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan
MoU antara pemprov DKI dan BIG terkait
pembangunan informasi geospasial dalam
bentuk aplikasi maupun produk lain.

Pemda DKI secara rutin dua kali dalam
satu tahun melaksanakan forum data yang
di dalam forum tersebut membicarakan
tentang dispute data dan standar tentang
pengelolaan data. Selain itu DKI Jakarta
juga mewajibkan tenaga kerja yang
mengerjakan pekerjaan terkait IG untuk
memiliki sertifikat tenaga profesional
bidang IG.
c. Kelembagaan
Melibatkan sekitar 40 SKPD dan telah
terkumpul lebih dari 270 data set.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG
dan pengembangan simpul jaringan di DKI
Jakarta telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geografi untuk kegiatan produksi data
dan informasi geospasial. Terdapat staff dengan
latar belakang pendidikan formal dalam bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk
pengelolaan berbagi data antar intansi maupun
ke publik.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Dalam
penilaian Bhumandala Pemda DKI tetap
komitmen dalam peningkatan kapasitas SDM
yang dimiliki dengan cara melakukan training
(pengembangan SDM) terkait informasi

geospasial sejak Juni tahun 2013. Perekrutan
PNS dari tahun 2010 sampai dengan sekarang
semuanya memiliki kemampuan IT yang bagus
sehingga rotasi yang terjadi tidak mengganggu
sistem jakarta smart city.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
Berdasarkan
penilaian
Bhumandala
Award 2016, perangkat keras yang digunakan
untuk infrastruktur simpul jaringan IG di Pemda
DKI terdiri dari:
• Computer Server (6) : Database Server
PRIMAGERY BX92OS3
• Computer Client : Dell Vostro 430,
Windows 10 – 32 bit, i5 CPU 3.2 GHz,
RAM 4 GB
• Access Point : Access switch Cisco
Catalyst 2960
• Router : WAN Router Cisco 1941
• Firewall : UTM 1-278 UPS : APC-Smart
UPS RT 8000VA 230V Switch (2) :
PRIMERGY SAN SWITCH – 18/8 14
Port Ethernet switch(2) : PRIMERGY
ETH SWITCH/IBP 36/12 NAS Storage
: QNAP TS-412 NAS SAN Storage (2) :
Eternus DX9052 Chassis : PRIMERGY
BX9OOS2 Rack server : PRIMECENTER
M1 RACK 742S 42U 1050X700
Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Perangkat lunak yang digunakan untuk
pengelolaan data spasial adalah :

Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

75

• VMWare vSphere ESXi4
• Setting SAN Storage Controller
• Setting SAN Storage Expansion
• SQL Server 2005 Express
• Install OS RHEL 5.8
• VMWare VCenter Server
• ServerView Operations Manager
• Setting Blade Switch
• Setting QNAP
• Performing UT/IT
• Setting UPS APC
Pemda DKI memiliki website resmi
lembaga sebagai portal penyebarluasan IG
yang dapat diakses masyarakat di alamat
smartcity.jakarta.go.id. selain itu Pemda DKI
mengembangkan sebuah aplikasi api.jakarta.
go.id yang dapat diakses web service. Rencana
Bappeda Provinsi DKI Jakarta selanjutnya untuk
pengembangan simpul jaringan adalah sebagai
berikut :
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•
•

•

4.

Melakukan standardisasi data di tiap
SKPD agar sesuai dengan format
integrasi data Jakarta Smart City
Melakukan integrasi data dengan
SKPD-SKPD lainnya secara terus
menerus, yang diikuti dengan BIG
Data Management
Melakukan mirroring data yang telah
dikumpulkan di Jakarta Smart City ke
server Tanah Air

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Quality
control di DKI Jakarta dilakukan langsung oleh
SKPD. Sementara metadata diadopsi dari OGC
yang dikeluarkan oleh BIG. Format data yang
digunakan pun berbeda-beda seperti .xls, .shp,
maupun .txt dengan pilihan download dari layer
tersebut.

1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi di
Provinsi Jawa Barat. Berbagai kebijakan
dan peraturan telah disusun untuk
merealisasikan
jaringan
informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014. Penilaian Bhumandala melihat
bahwa kegiatan simpul jaringan daerah
(SJD) Provinsi Jawa Barat adalah satu-

satunya provinsi di Indonesia yang
berhasil menerbitkan Perda untuk
kegiatan pembangunan satu data Provinsi
Jawa Barat, yaitu Perda No.24 tahun
2012. Perda tersebut diturunkan menjadi
Pergub No.80 tahun 2015 yaitu tentang
pelaksanaan Perda No 24 tahun 2012.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari
alokasi anggaran. Meskipun anggaran
untuk kegiatan data spasial cukup kecil,
akan tetapi SJD Provinsi Jabar dapat
memaksimalkan anggaran untuk kegiatan
pengelolaan data spasial. SJD Provinsi
Jabar melaksanakan forum data tidap 3
bulan sekali untuk tingakt SKPD maupun
untuk tingkat Kab/Kota, meskipun dalam
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pelaksanannya mengalami berbagai
kendala yaitu personil yang datang
sering berganti-ganti dan integrasi
data dari Kab/Kota masih sulit untuk
dilakukan karena mayoritas pekerjaan
pengadaan data spasial di Pemerintah
Kab/Kota menggunakan pihak ketiga,
sedangkan konsultan yang ditunjuk sulit
untuk memberikan data kepada pemberi
pekerjaan. Meskipun secara kelembagaan
sudah sangat kuat, akan tetapi Provinsi
Jawa Barat belum mempunyai Road Map
penyelenggaraan informasi geospasial.
SJD Provinsi Jabar juga telah melakukan
MoU dengan LAPAN dan BIG.
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan, dan penyebar luaskan
penyelenggaraan informasi geospasial.
Bappeda Provinsi Jawa Barat membentuk
suatu UPTB yang khusus untuk mengani
data spasial yaitu Pusdalisbang, dimana
badan tersebut juga berfungsi sebagai unit
penyebarluasan dalam JDSD (Jaringan Data
Spasial Daerah). Dari sisi kelembagaan,
SJD Prov Jabar sudah sangat kuat, karena
sudah ada payung hukum yang mengatur
tentang pelaksanaan pengelolaan data
hingga penyebarluasan data spasial. Data
yang dikumpulkan tidak janya data yang
diproduksi oleh SKPD saja, akan tetapi
data dari seluruh Kab/Kota di Provinsi
Jawa Barat. Total SKPD yang dilibatkan
dalam simpul jaringan berjumlah 22 SKPD,
dimana antar SKPD sudah dapat berbagi
data melalui portal
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
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utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG dan
pengembangan simpul jaringan di Kalimantan
Selatan telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geodesi dan Geografi untuk kegiatan
produksi data dan informasi geospasial sebanyak
12 orang. Terdapat staff dengan latar belakang
pendidikan formal dalam bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi sebanyak 22 orang
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. Staf dengan kemampuan
mengoperasikan server sebanyak 38 orang. Lebih
lanjut, staf yang memiliki jabatan fungsional
survei dan pemetaan sebanyak 2 orang.
Sementara jumlah staf yang pernah mengikuti
kursus dalam bidang pengelolaan informasi
geospasial atau bidang komputer sebanyak 14
orang.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiiiki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak
untuk produksi data dan informasi geospasial
serta perangkat lunak untuk penyebarluasan
data dan informasi geospasial. Berdasarkan
pengamatan lapang saat penilaian Bhumandala
Award 2016, untuk kegiatan produksi data dan

informasi spasial, Jabar telah menggunakan
perangkat lunak baik open source maupun
berbayar (proprietary) untuk pengelolaan data
spasial menggunakan Quantum GIS dan ArcGIS
10.2 dengan jumlah lisensi 2. SJD Prov Jabar
sedan mngembangkan proses unduh data,
akan tetapi terbatas hanya untuk kalangan
internal saja. Untuk masyarakat umum belum
bisa dilaksanakan, sehingga permintaan data
masih dilakukan secara manual. Alamat portal
untuk mengunduh data dapat diakses di
pusdalisbang.jabarprov.go.id/DNN9. Sementara
alamat webGIS untuk penyebarluasan informasi
geospasial berada di alamat geodatabase.
pusdalisbang.jabarprov.go.id/arcgis/rest/
service/uptb, dengan jumlah peta yang
ditampilkan sebanyak 200 peta. Pusdalisbang
Jawa Barat sudah mempunyai ruang khusus
untuk penyimpanan server, dengan jumlah
server sebanyak 2 buah.

4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah
ada supaya kegiatan berbagi pakai data
geospasial tidak mengalami hambatan teknis.
Ketersediaan data di Provinsi Jawa Barat antara
lain berupa peta dasar RBI, CSRT, peta RTRW,
peta administratif batas desa, dan peta-peta
tematik lainnya.
Simpul jaringan Provinsi Jawa Barat
sudah menerapkan standar KUGI untuk
sebagian data-data spasialnya, akan tetapi
pemetaan KUGI pada tahun ini masih kurang
relevan apabila diterapkan pada data-data
yang sudah dimutakhirkan. Pusdalisbang Jawa
Barat berharap BIG dapat segera membantu
pemutakhiran pemetaan KUGI terhadap datadata spasial yang dihasilkan oleh Pusdalisbang
Jawa Barat.
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1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi
di Provinsi Kalimantan Selatan. Berbagai
kebijakan dan peraturan telah disusun
untuk merealisasikan jaringan informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014. Penilaian Bhumandala melihat
bahwa kegiatan simpul jaringan Pemda
Kalimantan Selatan belum memiliki
80
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payung hukum atau peraturan yang
mewadahi kegiatan simpul jaringan.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial dilingkungan
Kalimantan
Selatan salah satunya dengan Bappeda
Provinsi Kalimantan Selatan yang
ditunjuk sebagai unit penyebarluasan
simpul jaringan, walaupun Provinsi
Kalimantan Selatan pada kenyataanya
belum memiliki masterplan IT sebagai
panduan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan e-government yang memuat
aspek data dan informasi. Bappeda sudah
pernah melakukan koordinasi dengan
BIG untuk membuat masterplan IT.
Kebijakan lain yang telah dilaksanakan
adalah adanya mekanisme permintaan
data
oleh
mahasiswa/masyarakat

dilakukan dengan cara masyarakat/
mahasiswa membuat surat permohonan
permintaan data, kemudian data yang
dibutuhkan akan dikirim via email. Data
yang disebarluaskan hanya berupa peta
yang sudah berbentuk .jpeg, bukan data
.shp. Selain itu, Bappeda Provinsi sudah
melaksanakan kegiatan forum data di
tingkat Kab/Kota maupun SKPD sebanyak
2x dalam satu tahun. Kalimantan Selatan
sudah memiliki klasifikasi data yang
bersifat terbuka, terbatas dan rahasia akan
tetapi belum ada peraturan tertulisnya.
Kedepannya Kalimantan Selatan akan
lebih meningkatkan kebijakan terkait
penyelenggaraan Informasi Geospasial di
lingkup provinsi karena Bappeda Provinsi
belum menerapkan syarat kepemilikan
sertifikat keahlian, kegiatan yang dipihak
ketigakan yang membutuhkan keahlian
tertentu hanya dilihat dari background
pendidikan saja, dan hal-hal lainnya.
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan, dan penyebar luaskan
penyelenggaraan informasi geospasial.
Namun sampai saat penilaian Bhumandala
2016 Kalimantan Selatan belum memiliki
payung hukum penunjukan unit produksi
serta unit penyebarluasan dan masih
terhambat oleh koordinasi internal yang
belum berjalan dengan baik.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat

dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG dan
pengembangan simpul jaringan di Kalimantan
Selatan telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geodesi untuk kegiatan produksi data
dan informasi geospasial sebanyak 3 orang.
Terdapat staff dengan latar belakang pendidikan
formal dalam bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebanyak 2 orang untuk pengelolaan
berbagi data antar intansi maupun ke publik.
Staf dengan kemampuan mengoperasikan
server sebanyak 4 orang. Lebih lanjut, belum ada
staf yang memiliki jabatan fungsional survei dan
pemetaan.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiiiki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak untuk
produksi data dan informasi geospasial serta
perangkat lunak untuk penyebarluasan data dan
informasi geospasial. Berdasarkan pengamatan
lapang saat penilaian Bhumandala Award 2016,
untuk kegiatan produksi data dan informasi
spasial, Kalimantan Selatan telah menggunakan
perangkat lunak baik open source maupun
berbayar seperti ArcGIS dengan jumlah lisensi
sebanyak 3 buah. Kalimantan Selatan telah
mengembangkan beberapa aplikasi web seperti
web GIS yang dapat diakses di alamat http://
geoportal.kalselprov.go.id/home/geovista/
index.jsp, aplikasi geoportal dengan alamat
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http://geoportal.kalselprov.go.id/GeoXplorer/
catalog/geoxplorer/mapService, dan katalog
data spasial dengan alamat http://geoportal.
kalselprov.go.id:88/WebPortal/Katalog.
Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah
mengembangkan aplikasi untuk pemetaan
partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemetaan
tematik di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Jumlah informasi geospasial yang ditampilkan
dalam geoportal sebanyak 25 buah.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
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tidak mengalami hambatan teknis. Kalimantan
Selatan sudah mengacu pada standar metadata
yang ditetapkan oleh BIG, yaitu Metadata ISO
19115 dan juga menerapkan standar KUGI
untuk sebagian data spasial. Selain itu, Bappeda
Provinsi Kalimantan Selatan sudah menerapkan
mekanisme kontrol kualitas terhadap data-data
RTRT yang disinkronkan dengan SKPD terkait.
Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah
membuat SOP untuk standar penamaan pada
map service pada peta yang akan disebarluaskan
pada aplikasi geoportal.

Seluruh tahapan Penilaian terhadap
kinerja simpul jaringan di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan
dalam 3 (tiga) tahapan. Tahap pertama adalah
penilaian terhadap dokumen isian (kuesioner)
yang mempunyai bobot 60% dari keseluruhan
penilaian. Tahap kedua adalah penilaian
terhadap operasionalisasi geoportal, webGIS,
dan ketersediaan peta dalam website pemerintah
daerah, penilaian tahap kedua mempunyai
bobot 15% dari keseluruhan penilaian. Penilaian
tahap ketiga adalah kegiatan verifikasi ke lokasi
simpul jaringan. Penilaian tahap tiga mempunyai
bobot 25% dari keseluruhan penilaian.
Secara umum hasil dari seluruh tahapan
penilaian terhadap Pemerintah Daerah

Kabupaten dapat dilihat dalam grafik. Ratarata Pemda Kabupaten telah memiliki payung
hukum, melaksanakan kebijakan, dan juga
membentuk sebuah lembaga dalam membantu
kegiatan penggunaan dan penyebarluasan
informasi geospasial. Namun, Pemda Bantul
masih sangat kurang dalam hal tersebut. Di
sisi lain, Kabupaten Bantul sangat kuat dalam
kepemilikan teknologi dan pengelolaan datanya.
Dari seluruh finalis Bhumandala Award 2016
kategori Kabupaten, hanya Kabupaten Sampang
dan Kulon Progo yang memiliki Geoportal.
Hampir semua Pemda sudah memiliki WebGIS
dan juga Website Lembaga.
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1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi
di Kabupaten Sampang. Berbagai
kebijakan dan peraturan telah disusun
untuk merealisasikan jaringan informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014.
Penilaian
Bhumandala
melihat bahwa kegiatan simpul jaringan
Kabupaten Sampang sudah menerbitkan
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SK Bupati Sampang nomor 188.45/431/
KEP/434.013/2015
tentang
Simpul
Jaringan IG Daerah Kabupaten Sampang
Tahun
2015,
peraturan
tersebut
diperbaharui di tahun 2016 akan tetapi
belum disahkan oleh Bupati Sampang.
Namun, belum ada peraturan tertulis yang
menetapkan klasifikasi data yang bersifat
terbuka/publik, terbatas dan rahasia.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial dilingkungan
Kalimantan
Selatan salah satunya dengan memasukan
kegiatan
pengelolaan
informasi
geospasial ke dalam RPJMD. Kebijakan
penyelenggaraan informasi geospasial
tidak terlepas dari alokasi anggaran.
Kabupaten Sampang telah memiliki alokasi
anggaran APBD untuk pemeliharaan

dan pemutakhiran server. Forum data
dilaksanakan 10x dalam setahun, SISDA
antar SKPD yang belum terkoneksi secara
online. Selain itu, mekanisme pengajuan
izin oleh swasta harus mendapatkan
persetujuan dari Bappeda terlebih dahulu,
Bappeda melakukan crosscheck terhadap
lokasi yang diajukan izin dengan lokasi
yang berada di Peta RTRW, apabila lokasi
yang diajukan berada dalam kawasan
RTRW otomatis izin tersebut ditolak.
Bappeda Kabupaten Sampang belum
menyusun Masterplan IT terkait kebijakan
e-government yang memuat aspek data
dan informasi geospasial. Road map
penyelenggaraan informasi geospasial
juga belum disusun sebagai dasar
perencanaan strategis untuk seluruh
kegiatan informasi geospasial.
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan, dan penyebar luaskan
penyelenggaraan informasi geospasial.
Terdapat 17 SKPD yang dilibatkan dalam
penyelenggaraan simpul jaringan, tidak
hanya di lingkunp Kabupaten saja akan
tetapi berencana untuk melibatkan
sampai lingkup kecamatan. Meskipun
belum ada unit khusus yang menangani
pengelolaan data geospasial, akan tetapi
untuk penyelenggaraan simpul jaringan
sudah dibentuk 2 (dua) unit yaitu unit
produksi dan unit penyebarluasan.
Sudah ada kebijaakan insentif dalam
bentuk honor bagi tim yang memberikan
kontribusi terhadap penyelenggaraan
informasi geospasial. Seluruh pekerjaan
terkait
penyelenggaraan
informasi
geospasial yang dilaksanakan di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Sampang sudah

mensyaratkan
keahlian.

kepemilikan

sertifikat

2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG dan
pengembangan simpul jaringan di Kabupaten
Sampang telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geodesi untuk kegiatan produksi data
dan informasi geospasial sebanyak 4 orang.
Terdapat staff dengan latar belakang pendidikan
formal dalam bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebanyak 1 orang untuk pengelolaan
berbagi data antar intansi maupun ke publik.
Staf yang mampu mengelola server geospasial
berjumlah 1 orang. Lebih lanjut, staf yang
memiliki jabatan fungsional survei dan pemetaan
sebanyak 3 orang dan staf yang memiliki jabatan
fungsional perencana sebanyak 2 orang.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Namun,
Pemerintah Kabupaten Sampang belum memiliki
program peningkatan kualifikasi pendidikan
formal lanjutan di bidang informasi geospasial.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
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produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiiiki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak
untuk produksi data dan informasi geospasial
serta perangkat lunak untuk penyebarluasan
data dan informasi geospasial. Berdasarkan
pengamatan lapang saat penilaian Bhumandala
Award 2016, untuk kegiatan produksi data
dan informasi spasial, baik itu format vektor
maupun raster (citra satelit), Pemda Kabupaten
Sampang telah menggunakan perangkat lunak
open source yang digunakan untuk pengelolaan
data spasial menggunakan Quantum GIS,
pengelolaan data spasial di Kabupaten
Sampang belum menggunakan perangkat lunak
berbayar. Perangkat lunak server geospasial
untuk
penyimpanan,
pengamanan
dan
penyebarluasan IG menggunakan Geoserver,
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PostGIS dan Quantum. Kabupaten Sampang
memiliki website aplikasi geoportal palapa yang
merupakan hasil kerjasama dengan BIG yang
dapat diakses di alamat bappeda.sampangkab.
go.id dengan jumlah tema data yang disajikan
dalam geoportal sebanyak 5 tema.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Namun
sayangnya, di Kabupaten Sampang belum ada
mekanisme kontrol kualitas dan mekanisme
penjaminan kualitas penyelenggaraan informasi
geospasial. Bappeda Kabupaten Sampang sudah
menerapkan standar untuk tingkat ketelitian
tata ruang, tapi belum menerapkan standar
metadata.

1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi
di Kabupaten Pidie Jaya. Berbagai
kebijakan dan peraturan telah disusun
untuk merealisasikan jaringan informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014. Penilaian Bhumandala melihat
bahwa kegiatan simpul jaringan Pemda
Kalimantan Selatan belum memiliki

payung hukum atau peraturan yang
mewadahi kegiatan simpul jaringan.
Rencananya Bappeda Kabupaten Pidie
Jaya akan melakukan penyusunan perbup
pidie jaya tentang simpul jaringan serta
penyusunan sop simpul jaringan di tahun
2017.
b. Kebijakan
KKebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi
anggaran. Kabupaten Pidie Jaya sudah
memiliki alokasi anggaran dalam APBD
yang bersifat rutin (kegiatan mandiri atau
masuk dalam suatu kegiatan lain) untuk
penyelenggaraan Informasi Geospasial
yaitu sebesar 100 juta/tahun. Hanya saja
belum ada Masterplan IT dan rencana
strategis atau roadmap penyelenggaraan
Informasi Geospasial sebagai panduan
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penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
e-government yang memuat aspek data
dan informasi geospasial. Pidie Jaya juga
belum melakukan MoU dengan instansi
lain atau swasta, akan tetapi Bappeda
Kabupaten Pidie Jaya mempunyai
komunikasi yang baik dengan PPIDS
Unsyiah Aceh, Bappeda Kabupaten
Jaya sering berkonsultasi dengan PPIDS
Unsyiah Aceh terkait pengelolaan data
dan informasi geospasial.
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan, dan penyebar luaskan
penyelenggaraan informasi geospasial.
Pada tahun 2016 sudah disusun draft
Kepala Badan Kabupaten Pidie Jaya
terkait Pembentukan Panitia Pelaksana
Kegiatan Geografis Informasi Sistem
(GIS) Kabupaten Pidie Jaya. Terdapat 4
SKPD yang terlibat dalam simpul jaringan
yaitu Dinas PU sekaligus sebagai walidata
data kemiskinan, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan sebagai walidata data hutan
dan kesesuaian lahan untuk komoditas
coklat, Dinas Pertanian dan Peternakan
sebagai walidata data sebaran sawah
dan kesesuaian lahan pangan serta Bag.
Tata Pemerintahan Setdakab. Pidie Jaya
sebagai walidata Batas Kabupaten, Batas
Kecamatan, dan Batas Desa sementara.
Pemkab Pidie Jaya juga membentuk
Laboratorium GIS Center dimana lab
tersebut khusus mengelola data spasial.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
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jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG
dan pengembangan simpul jaringan di Pidie
Jaya telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geodesi untuk kegiatan produksi data
dan informasi geospasial sebanyak 6 orang.
Terdapat staff dengan latar belakang pendidikan
formal dalam bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebanyak 2 orang untuk pengelolaan
berbagi data antar intansi maupun ke publik.
Staf yang memiliki kemampuan pengoperasian
server geospasial sebanyak 1 orang. Lebih lanjut,
belum ada staf yang memiliki jabatan fungsional
survei dan pemetaan.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Dalam
penilaian Bhumandala Pemda Kaltim tetap
komitmen dalam peningkatan kapasitas SDM
yang dimiliki
dengan cara melaksanakan
program
pengembangan
kemampuan
penyelenggaraan informasi geospasial (misalnya
melalui kursus atau pelatihan atau seminar)
bagi staf pengelola data geospasial yang
berkelanjutan dan terprogram secara rutin,
setiap tahun Bappeda Pidie Jaya melaksanakan
kegiatan peningkatan kemampuan Aparatur
IT dan kegiatan ini difokuskan pada pelatihan
pengolahan data spasial (GIS/Penginderaan
Jauh), hal ini dimaksudkan untuk kaderisasi
aparatur di bidang pengelolaan data spasial.
Bappeda Kabupaten Pidie Jaya mempunyai
program untuk mengikutsertakan aparatur
pengelola data spasial pada berbagai pelatihan
GIS dan penginderaan jauh yang diadakan baik
oleh Pusat atau Pemerintah Aceh. Rencana di

tahun 2017 antara lain penguatan SDM dan
penambahan personil berlatar belakang GIS.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiiiki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak untuk
produksi data dan informasi geospasial serta
perangkat lunak untuk penyebarluasan data dan
informasi geospasial. Berdasarkan pengamatan
lapang saat penilaian Bhumandala Award 2016,
untuk kegiatan produksi data dan informasi
spasial, baik itu format vektor maupun raster
(citra satelit), Pemda Kabupaten Sampang
telah menggunakan perangkat lunak open
source yang digunakan untuk pengelolaan data
spasial menggunakan Quantum GIS sementara
perangkat lunak berbayar yang digunakan
untuk pengelolaan data spasial menggunakan
ArcGIS 10.0 dengan jumlah 6 lisensi. Perangkat
lunak server geospasial untuk penyimpanan,

pengamanan dan penyebarluasan informasi
geospasial menggunakan ArcGIS Server 10.0
dengan jumlah 1 lisensi. Pidie Jaya sudah
mengembangkan aplikasi webGIS untuk
penyebarluasan IG yang dapat diakses di alamat
pidiejayakab.go.id/webgis,
dimana
dalam
aplikasi tersebut ditampilkan pemantauan
terhadap pohon di daerah perkotaan, masyarakat
dapat berpartisipasi melaporkan apabila ada
pohon yang tumbang. Rencananya di tahun
2017 akan dilakukan penambahan infrastruktur
pendukung (server) dan pembuatan geoportal
sebagai sarana berbagi pakai data baru akan
dilaksnakana pada tahun 2018.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah
ada supaya kegiatan berbagi pakai data
geospasial tidak mengalami hambatan teknis.
Kabupaten Pidie Jaya telah menerapkan SNI
tentang ketelitian peta untuk tata ruang. Data
dan informasi spasial akan terus diperbaiki
sehingga memenuhi standar. Permasalahan
yang dihadapi di Kabupaten Pidie Jaya adalah
data belum terpusat, data masih berada di SKPD
masing-masing.
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1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi
di Kabupaten Kulon Progo. Berbagai
kebijakan dan peraturan telah disusun
untuk merealisasikan jaringan informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014. Penilaian Bhumandala melihat
bahwa kegiatan simpul jaringan Kulon
Progo
sudah
memiliki
peraturan
90
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mengenai kegiatan penyelenggaraan
Informasi Geospasial yang diatur dalam
Peraturan Bupati No 21 Tahun 2016. Pada
tahun 2016 juga sudah terbit peraturan
Kepala Bappeda Kabupaten Kulonprogo
No 050.13/2/E/VI/2016 tentang Prosedur
Permintaan, Pemanfaatan, Perizinan,
Perlindungan dan Pengamanan Lisensi
serta Klasifikasi Data Geospasial.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial dilingkungan Kulon Progo
belum ada Masterplan IT dan rencana
strategis atau roadmap sebagai panduan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
e-government yang memuat aspek
data dan informasi geospasial. Kegiatan
pengelolaan informasi geospasial sudah
dimasukkan dalam RPJMD. Bappeda

Kabupaten
Kulonprogo
mempunyai
komunikasi yang baik dengan PPIDS
UGM, sehingga PPIDS UGM merupakan
tempat konsultasi untuk pengembangan
simpul jaringan. Kulonprogo juga telah
melaksanakan forum data sebanyak
3x
untuk
membahas
koordinasi
penyelenggaraan informasi geospasial
secara terpadu.
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan,
dan
penyebar
luaskan
penyelenggaraan
informasi
geospasial.
Sayangnya,
Kulonprogo
belum memiliki penunjukan unit produksi
dan unit penyebarluasan seperti yang
diamanatkan dalam Perpres no 27 tahun
2014, tetapi pemerintah Kulonprogo
telah mensyaratkan kepemilikan sertifikat
keahlian yang relevan untuk pelaksanaan
pekerjaan terkait geospasial yang
dilakukan pihak ketiga.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG
dan pengembangan simpul jaringan di
Kulonprogo telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geodesi dan Geografi untuk kegiatan

produksi data dan informasi geospasial
sebanyak 6 orang. Terdapat staff dengan
latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebanyak 3 orang untuk pengelolaan berbagi
data antar intansi maupun ke publik. Staf yang
memiliki kemampuan pengoperasian server
geospasial sebanyak 3 orang. Lebih lanjut, staf
yang memiliki jabatan fungsional survei dan
pemetaan sebanyak 1 orang, staf yang memiliki
jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 2
orang, dan staf yang memiliki jabatan fungsional
perencana sebanyak 2 orang. Keberhasilan
penyelenggaraan informasi geospasial dibidang
SDM tidak terlepas dari program pengembangan
karir yang jelas bagi staff pengelola data
simpul jaringan. Dalam penilaian Bhumandala
Pemda Kulonprogo belum memiliki program
pengembangan kemampuan penyelenggaraan
informasi geospasial.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiiiki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak
untuk produksi data dan informasi geospasial
serta perangkat lunak untuk penyebarluasan
data dan informasi geospasial. Berdasarkan
pengamatan lapang saat penilaian Bhumandala
Award 2016, untuk kegiatan produksi data
dan informasi spasial, baik itu format vektor
maupun raster (citra satelit), Pemda Kabupaten
Sampang telah menggunakan perangkat lunak
open source yang digunakan untuk pengelolaan
data spasial menggunakan Quantum GIS serta
perangkat lunak berbayar yang digunakan untuk
pengelolaan data spasial menggunakan ArcGIS
Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

91

9.3 dan 10.3. Bappeda Kulon Progo dibantu oleh
BIG dalam mengembangkan aplikasi geoportal
palapa, akan tetapi hanya dapat diakses secara
lokal. Pada saat verifikasi lapangan tim Bappeda
Kulon Progo melakukan demo pengoperasian
aplikasi palapa.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah
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ada supaya kegiatan berbagi pakai data
geospasial tidak mengalami hambatan teknis.
Kulonprogo belum menerapkan mekamisme
kontrol dan penjaminan kualitas dalam
penyelenggaraan informasi geospasial. Selain
itu Pemda Kulonprogo belum menerapkan
standar metadata yang sudah ditetapkan oleh
BIG. Pengelolaan data geospasial tidak berjalan
dengan sempurna karena belum adanya
kelembagaan resmi pengelola geospasial.

1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi
di Kabupaten Purworejo. Berbagai
kebijakan dan peraturan telah disusun
untuk merealisasikan jaringan informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014.
Penilaian
Bhumandala
melihat bahwa kegiatan simpul jaringan
Purworejo belum memiliki peraturan

tertulis/NSPK yang mengatur mekanisme
perijinan penggunaan data geospasial
oleh masyarakat dan dunia usaha dan juga
untuk perlindungan dan pengamanan hak
cipta data geospasial. Kegiatan berbagi
pakai data geospasial antar SKPD juga
belum diatur dalam peraturan tertulis.
Rencananya pada tahun 2017 telah
direncanakan pembuatan peraturan
setingkat
bupati
terkait
kegiatan
pengembangan infrastruktur data spasial.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Purworejo belum memiliki
rencana
strategis
atau
roadmap
penyelenggaraan Informasi Geospasial.
Tetapi pemda sudah mensyaratkan
kepemilikan sertifikat keahlian yang
relevan untuk pelaksanaan pekerjaan
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terkait geospasial yang dilakukan pihak
ketiga, dan juga sudah diadakan forum
data sebanyak tiga kali dalam setahun.
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan, dan penyebar luaskan
penyelenggaraan informasi geospasial.
Sayangnya di Kabupaten Purworejo belum
ada lembaga khusus yang menangani
infrastruktur geospasial menyebabkan
aspek
peraturan,
kebijakan
dan
kelembagaan belum menjadi perhatian.
Selain itu belum ada penunjukan unit
produksi dan unit penyebarluasan seperti
yang diamanatkan dalam Perpres no 27
tahun 2014. Jumlah SKPD yang dilibatkan
dalam penyelenggaraan simpul jaringan
sebanyak 15.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG
dan pengembangan simpul jaringan di
Purworejo telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geodesi dan Geografi untuk kegiatan
produksi data dan informasi geospasial
sebanyak 3 orang. Terdapat staff dengan latar
belakang pendidikan formal dalam bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak
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2 orang untuk pengelolaan berbagi data antar
intansi maupun ke publik. Belum ada staf
yang memiliki kemampuan pengoperasian
server geospasial. Lebih lanjut, belum ada staf
yang memiliki jabatan fungsional survei dan
pemetaan tetapi sudah ada staf yang memiliki
jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 2
orang. Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Dalam
penilaian Bhumandala Pemda Purworejo belum
memiliki program pengembangan kemampuan
penyelenggaraan informasi geospasial. Kendala
yang dihadapi adalah kurang sesuai antara
kompetensi yang dimiliki oleh SDM pengelola
dengan tugas keseharian yang dikerjakan,
sehingga pengelolaan data spasial kurang
berjalan optimal.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiiiki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak
untuk produksi data dan informasi geospasial
serta perangkat lunak untuk penyebarluasan
data dan informasi geospasial. Berdasarkan
pengamatan lapang saat penilaian Bhumandala
Award 2016, untuk kegiatan produksi data
dan informasi spasial, baik itu format vektor
maupun raster (citra satelit), Pemda Kabupaten
Sampang telah menggunakan perangkat lunak
open source yang digunakan untuk pengelolaan
data spasial menggunakan Quantum GIS dan
juga perangkat lunak berbayar yang digunakan
untuk pengelolaan data spasial menggunakan
ArcGIS. Perangkat lunak server geospasial untuk

penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan
informasi geospasial yang digunakan adalah
PostGIS. Bappeda Kabupaten Purworejo belum
mengembangkan aplikasi geoportal, tetapi
sudah mengembangkan aplikasi webGIS untuk
menyajikan data tata ruang yang dapat diakses
di alamat http://simtaru.purworejokab.go.id.

4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Sayangnya,
Kabupaten Purworejo belum menerapkan
mekamisme kontrol dan penjamin kualitas
dalam penyelenggaraan informasi geospasial.
Kabupaten Purworejo juga belum menerapkan
standar metadata yang sudah ditetapkan oleh
BIG.
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Seluruh tahapan Penilaian terhadap
kinerja simpul jaringan di lingkungan Pemerintah
Daerah Kota dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan.
Tahap pertama adalah penilaian terhadap
dokumen isian (kuesioner) yang mempunyai
bobot 60% dari keseluruhan penilaian. Tahap
kedua adalah penilaian terhadap operasionalisasi
geoportal, webGIS, dan ketersediaan peta dalam
website pemerintah daerah, penilaian tahap
kedua mempunyai bobot 15% dari keseluruhan
penilaian. Penilaian tahap ketiga adalah
kegiatan verifikasi ke lokasi simpul jaringan.
Penilaian tahap tiga mempunyai bobot 25% dari
keseluruhan penilaian.
Secara umum hasil dari seluruh tahapan
penilaian terhadap Pemrintah Daerah Kota
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dapat dilihat dalam grafik. Rata-rata Pemda Kota
telah memiliki payung hukum, melaksanakan
kebijakan, dan juga membentuk sebuah lembaga
dalam membantu kegiatan penggunaan dan
penyebarluasan informasi geospasial. Pemda
Kota Semarang merupakan yang terbaik dalam
aspek peraturan, kebijakan, dan kelembagaan.
Dari aspek pengelolaan data, dibandingkan
dengan kota-kota lainnya Kota Depok adalah
yang paling baik dalam pengelolaannya begitu
juga untuk aspek SDM, dan teknologi. Hampir
semua Pemda sudah memiliki Geoportal,
WebGIS dan juga Website Lembaga. Namun
hanya Kota Semarang yang belum memiliki
geoportal diantara seluruh finalis Bhumandala
Award 2016 kategori Kota.

1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi
di Kota Depok. Berbagai kebijakan
dan peraturan telah disusun untuk
merealisasikan
jaringan
informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014. Penilaian Bhumandala melihat
bahwa kegiatan simpul jaringan Kota
Depok belum memiliki peraturan terkait

kegiatan berbagi pakai data secara
internal maupun klasifikasi data yang
bersifat publik, terbatas dan rahasia.
Sementara Kegiatan penyelenggaraan
Informasi Geospasial sudah diatur dalam
SK Walikota Depok No 821.29/231/Kpts/
BAPP/HUK/2011 dan SK Walikota Depok
No
821.29/231/Kpts/BAPP/HUK/2011
juga menetapkan Bappeda sebagai unit
penyebarluasan Infrstruktur Data Spasial
Daerah (IDSD), serta penunjukan unit
peroduksi yang mendukung kegiatan IDSD
di Kota Depok. Pada tahun 2015 terbit
SK Walikota Depok No 821.29/354/Kpts/
BAPP/Huk/2015 tentang Pembentukan
Tim Pengelola Data Spasial Kota Depok.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kota Depok belum memiliki
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rencana
strategis
atau
roadmap
penyelenggaraan Informasi Geospasial
dan belum menyusun Masterplan IT
terkait kebijakan e-government yang
memuat aspek data dan informasi
geospasial. Namun, forum data untuk
pembahasan
koordinasi
kegiatan
penyelenggaraan informasi geospasial
secara terpadu dilaksanakan sebanyak
lima kali dalam satu tahun. Bappeda
Depok menetapkan bahwa seluruh
pekerjaan
terkait
penyelenggaraan
informasi geospasial yang dilaksanakan
di lingkungan pemerintahan Kota Depok
sudah
mensyaratkan
kepemilikan
sertifikat keahlian. Selain itu, Bappeda
Depok sudah melaksanakan MoU dengan
BIG dan LAPAN.
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan,
dan
penyebar
luaskan
penyelenggaraan
informasi
geospasial. Di Kota Depok SKPD yang
terlibat dalam penyelenggaraan simpul
jaringan berjumlah 8. Rencananya pada
tahun 2017 akan dibentuk unit kerja yang
khusus menangani pengelolaan data
spasial.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG
dan pengembangan simpul jaringan di Kota
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Depok telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geodesi dan Geografi untuk kegiatan
produksi data dan informasi geospasial
sebanyak 5 orang. Terdapat staff dengan latar
belakang pendidikan formal dalam bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak
2 orang untuk pengelolaan berbagi data antar
intansi maupun ke publik. Staf yang memiliki
kemampuan pengoperasian server geospasial
sebanyak 2 orang. Lebih lanjut, staf yang
memiliki jabatan fungsional survei sebanyak 3
orang, staf yang memiliki jabatan fungsional
pranata komputer sebanyak 2 orang, dan staf
yang memiliki jabatan fungsional perencana
sebanyak 3 orang.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Dalam
penilaian Bhumandala Bappeda Kota Depok
sudah mempunyai program pengembangan
kemampuan
penyelenggaraan
informasi
geospasial bagi staf pengelola data geospasial.
Pemerintah Kota Depok sudah memiliki program
peningkatan kualifikasi pendidikan formal
lanjutan (S-1 atau S-2 atau S-3) dalam bidang
informasi geospasial.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiiiki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak
untuk produksi data dan informasi geospasial

serta perangkat lunak untuk penyebarluasan
data dan informasi geospasial. Berdasarkan
pengamatan lapang saat penilaian Bhumandala
Award 2016, untuk kegiatan produksi data
dan informasi spasial, baik itu format vektor
maupun raster (citra satelit), Pemda Kabupaten
Sampang telah menggunakan perangkat lunak
open source yang digunakan untuk pengelolaan
data spasial menggunakan Quantum GIS dan
perangkat lunak berbayar yang digunakan untuk
pengelolaan data spasial menggunakan ArcGIS
dengan jumlah lisensi 11. Perangkat lunak server
geospasial untuk penyimpanan, pengamanan
dan penyebarluasan informasi geospasial
menggunakan ArcGIS server dengan jumlah
lisensi sebanyak tiga. Manfaat yang didapatkan
Pemkot
Depok
terkait
penyelenggraan
simpul jaringan, salah satunya adalah mampu
melakukan visualisasi data sendiri dan kolaborasi

data dengan beberapa instansi terkait secara real
time dengan menggunakan teknologi geospasial.
Bappeda Kota Depok sudah mengembangkan
aplikasi geoportal untuk menyebarluaskan
informasi geospasial yang dapat diakses di
alamat idsd.depok.go.id.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Bappeda
Depok sudah menerapkan mekanisme kontrol
kualitas dan penjaminan kualitas. Metadata
sudah disimpan bersama peta dan basisdata
digital yang diproduksi. Sistem katalog peta
sudah tersedia secara online yang dapat diakses
di idsd.depok.go.id.
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1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi
di Kota Banda Aceh. Berbagai kebijakan
dan peraturan telah disusun untuk
merealisasikan
jaringan
informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014. Penilaian Bhumandala melihat
bahwa kegiatan simpul jaringan Kota
Banda Aceh pada tahun 2010 terbit
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Peraturan Walikota No.10 tahun 2011
tentang Pembentukan UPTB GIS. Namun,
belum ada peraturan terkait kegiatan
berbagi pakai data secara internal
maupun klasifikasi data yang bersifat
publik, terbatas dan rahasia.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Bappeda Kota Banda Aceh
belum menyusun Masterplan IT terkait
kebijakan e-government yang memuat
aspek data dan informasi geospasial,
rencana
strategis
atau
roadmap
penyelenggaraan Informasi Geospasial
pun belum ada. Tetapi Bappeda Kota
Banda Aceh sudah melaksanakan forum
data yang dilaksanakan dua belas kali
dalam satu tahun dan sudah ada MoU
dengan PPIDS Unsyiah.

c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan,
dan
penyebar
luaskan
penyelenggaraan
informasi
geospasial. Inisiasi pembentukan unit
pengelolaan data spasial di Kota Banda
Aceh sudah dimulai sejak tahun 2007,
dimana pada tahun tersebut dibentuk
GIS center dan forum GIS atas fasilitasi
dari gtz Jerman. Pada tahun 2008
Bappeda Banda Aceh menginisiasi untuk
pembentukan UPTB khusus pengelolaan
informasi geospasial. Penunjukan unit
produksi dan unit penyebarluasan telah
dilakukan seperti amanat Perpres No 27
tahun 2014. Jumlah SKPD yang dilibatkan
dalam kegiatan simpul jaringan sebanyak
12 SKPD, antara lain : Bappeda, Dinas
PU, DISHUBKOMINFO, BPN, BPS, DKPP,
DISDIKPORA, DINKES, DKKK, Kantor LH,
BAG. TAPEM.
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG
dan pengembangan simpul jaringan di Kota
Banda Aceh telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geodesi dan Geografi untuk kegiatan
produksi data dan informasi geospasial
sebanyak 1 orang. Terdapat staff dengan latar

belakang pendidikan formal dalam bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak
5 orang untuk pengelolaan berbagi data antar
intansi maupun ke publik. Staf yang memiliki
kemampuan pengoperasian server geospasial
sebanyak 3 orang. Lebih lanjut, belum ada staf
yang memiliki jabatan fungsional survei, pranata
computer, dan perencana.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial di bidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Dalam
penilaian Bhumandala Bappeda Kota Banda
Aceh sudah mempunyai program peningkatan
kualitas SDM bagi staf pengelola GIS center.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiliki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak untuk
produksi data dan informasi geospasial serta
perangkat lunak untuk penyebarluasan data dan
informasi geospasial. Berdasarkan pengamatan
lapang saat penilaian Bhumandala Award 2016,
untuk kegiatan produksi data dan informasi
spasial, baik itu format vektor maupun raster
(citra satelit), Pemda Kabupaten Sampang telah
menggunakan perangkat lunak open source
yang digunakan untuk pengelolaan data spasial
menggunakan Quantum GIS dan perangkat lunak
berbayar yang digunakan untuk pengelolaan
data spasial menggunakan ArcGIS 10.1 dengan
jumlah lisensi 1. Perangkat lunak server
geospasial untuk penyimpanan, pengamanan,
dan penyebarluasan informasi geospasial
menggunakan Geoserver. Bappeda Kota Banda
Aceh sudah mengembangkan aplikasi webGIS
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untuk menyebarluaskan informasi geospasial
yang dihasilkan, yang dapat diakses di alamat :
http://bappeda.bandaacehkota.go.id/webgis.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah
ada supaya kegiatan berbagi pakai data
geospasial tidak mengalami hambatan teknis.
Bappeda Kota Banda Aceh belum menerapkan
mekanisme kontrol kualitas dan penjaminan
kualitas. Namun, Bappeda Banda Aceh sudah
menetapkan standar format data spatial jalan,
informasi pariwisata, lampu penerangan jalan
yang berlaku secara internal. Bappeda Banda
Aceh sudah melakukan kerjasama penetapan
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standar data spatial dengan AGDC NAD dan UPTB
GIS BAPPEDA Kabupaten Aceh Besar. Produk peta
yang dihasilkan antara lain Peta Musrenbang
2007, Peta Perencanaan Jalan Tembus T. Nyak
Makam, Peta Sebaran Tanah Pemko BNA di Ulee
Kareng, Peta Pembagian Wilayah yang terkena
Tsunami, Peta Administrasi Kota BNA, Peta
Demografi Kota Banda Aceh, Peta Aliran Sungai
Kota Banda Aceh, Peta Desa Kota Banda Aceh
(untuk KIPP), Peta Jalan Baru dan Pariwisata,
Peta tsunami drill, Peta Lampu Penerangan Jalan
Kota BNA, Peta Spot Penertiban Kota Banda
Aceh, Peta Sebaran SKPK Kota Banda Aceh,
dan Peta Sebaran sarana pendikan dan sarana
kesehatan.

1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi
di Kota Semarang. Berbagai kebijakan
dan peraturan telah disusun untuk
merealisasikan
jaringan
informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan informasi
geospasial seperti yang diamanatkan
dalam Perpres No 27 tahun 2014 belum
diturunkan dalam bentuk peraturan
tertulis. Belum ada peraturan tertulis/

NSPK untuk melakukan kegiatan berbagi
pakai data geospasial antar SKPD, akan
tetapi seluruh SKPD sudah mempunyai
pemahamana yang sama bahwa peta
tematik yang dibuat oleh SKPD harus
menggunakan peta dasar dari BIG. Belum
ada juga peraturan terkait kegiatan
berbagi pakai data secara internal maupun
klasifikasi data yang bersifat publik,
terbatas dan rahasia di Kota Semarang.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Bappeda Kota Semarang
sudah menyusun Masterplan IT terkait
kebijakan e-government yang memuat
aspek data dan informasi geospasial dan
sudah dibentuk juga rencana strategis
atau roadmap penyelenggaraan Informasi
Geospasial. Seluruh pekerjaan terkait
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penyelenggaraan informasi geospasial
yang
dilaksanakan
di
lingkungan
pemerintahan Kota Semarang sudah
mensyaratkan kepemilikan sertifikat
keahlian, dan sudah dilaksanakan forum
Data sebanyak 30 kali.
c. Kelembagaan
Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur
jaringan informasi geospasial sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola,
mengkoordinasikan,
dan
penyebar
luaskan
penyelenggaraan
informasi
geospasial. Pemerintah Kota Semarang
sudah memiliki penetapan unit produksi
dan unit penyebarluasan sesuai amanat
Perpres No 27 tahun 2014. Jumlah
SKPD yang dilibatkan dalam kegiatan
simpul jaringan sebanyak 15 SKPD.
SKPD yang memproduksi data spasial
antara lain: PSDA, Bina Marga, Dinas
Perhubungan, Kantor Pertanahan, DTKP,
Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas
Pertamanan, BPBD, Aset Daerah. SKPD
yang memproduksi data non spasial
antara lain : Dinas Kependudukan, Kantor
Arsip, Dinas Sosial dan Olah Raga, Dinas
Pendidikan
2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG
dan pengembangan simpul jaringan di Kota
Semarang telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
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Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geodesi dan Geografi untuk kegiatan
produksi data dan informasi geospasial
sebanyak 20 orang. Terdapat staff dengan
latar belakang pendidikan formal dalam bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak
4 orang untuk pengelolaan berbagi data antar
intansi maupun ke publik. Staf yang memiliki
kemampuan pengoperasian server geospasial
sebanyak 2 orang. Lebih lanjut, staf yang
memiliki jabatan fungsional survei sebanyak
8 orang, belum memiliki staf yang memiliki
jabatan fungsional pranata komputer, dan staf
yang memiliki jabatan fungsional perencana
sebanyak 4 orang.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial di bidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Dalam
penilaian Bhumandala Bappeda Kota Semarang
sudah mempunyai program pengembangan
kemampuan
penyelenggaraan
informasi
geospasial bagi staf pengelola data geospasial.
Pemerintah Kota Semarang belum memiliki
program peningkatan kualifikasi pendidikan
formal lanjutan (S-1 atau S-2 atau S-3) dalam
bidang informasi geospasial.
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiliki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak untuk
produksi data dan informasi geospasial serta
perangkat lunak untuk penyebarluasan data dan
informasi geospasial. Berdasarkan pengamatan
lapang saat penilaian Bhumandala Award 2016,

untuk kegiatan produksi data dan informasi
spasial, baik itu format vektor maupun raster
(citra satelit), Pemda Kabupaten Sampang telah
menggunakan perangkat lunak open source
yang digunakan untuk pengelolaan data spasial
menggunakan Quantum GIS. Bappeda Kota
Semarang belum menggunakan perangkat lunak
komersial (proprietary) untuk pengelolaan data
spasial. Perangkat lunak server geospasial (open
source) untuk penyimpanan, pengamanan dan
penyebarluasan informasi geospasial myang
digunakan adalah Map Server. Bappeda Kota
Semarang sudah mengembangkan aplikasi
geoportal untuk penyebarluasan informasi
geospasial, akan tetapi pada saat verifikasi belum
dipublish ke dalam website resmi Bappeda,
Geoportal tersebut sudah menyediakan service
dalam bentuk wms. Bappeda Kota Semarang
dibantu oleh World Bank mengembangkan
kegiatan berbasis geospasial yang dinamakan
UPS (Urban Planning Service), dimana dalam
kegiatan tersebut dikembangkan aplikasi
yang dapat memonitoring kegiatan terkait

pemerintahan di Kota Semarang dan juga untuk
pelayanan publik masalah perijinan. Dengan
adanya bantuan dari World Bank, Bappeda Kota
Semarang mengembangkan smart city yang
merupakan solusi untuk pengelolaan kegiatan
menjadi lebih efisien serta berdampak positif ke
masyarakat. Dengan adanya aplikasi tersebut,
pelayanan perizinan menjadi lebih mudah dan
cepat, karena mekanismenya juga dianalisa
berdasarkan data spasial.
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Bappeda
Kota Semarang sudah menerapkan kontrol
kualitas, tetapi belum menerapkan penjaminan
kualitas. Kota Semarang sudah menginisiasi
pengelolaan data spasial sejak tahun 2006. Saat
ini pengembangan data spasial sampai pada
tahap integrasi data spasial dengan data tabular
dan perizinan yang terkait spasial.
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1. Kebijakan, Peraturan, dan Kelembagaan
Kebijakan merupakan hal yang
menentukan
arah
perkembangan
pembangunan Infrastruktur Informasi
di Kota Bontang. Berbagai kebijakan
dan peraturan telah disusun untuk
merealisasikan
jaringan
informasi
spasial pertanahan, sehingga mampu
membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi kesiapan elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.
a. Peraturan
Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres
27/2014. Penilaian Bhumandala melihat
bahwa kegiatan simpul jaringan Kota
Bontang belum memiliki peraturan
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tertulis/NSPK yang mengatur mekanisme
perijinan penggunaan data geospasial
oleh masyarakat dan dunia usaha dan juga
untuk perlindungan dan pengamanan hak
cipta data geospasial. Kegiatan berbagi
pakai data geospasial antar SKPD juga
belum diatur dalam peraturan tertulis.
b. Kebijakan
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kota Bontang telah
memiliki Masterplan IT sebagai panduan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
e-government yang memuat aspek data
dan informasi geospasial. Di dalam nya
terdapat juga rencana untuk membangun
smart city. Terdapat rancangan rencana
strategis atau roadmap penyelenggaraan
IG :

• Roadmap tahun 2016 – 2018
• Renstra SKPD tahun 2016 – 2020
• RPJMD tahun 2016 – 2020
Kota Bontang telah mensyaratkan
kepemilikan sertifikat keahlian yang
relevan untuk pelaksanaan pekerjaan
terkait geospasial yang dilakukan pihak
ketiga dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Kegiatan Pengelolaan IG telah dimasukkan
dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016
– 2020. Kebijakan penyelenggaraan
informasi geospasial tidak terlepas dari
alokasi anggaran. Kota Bontang telah
memiliki alokasi anggaran rutin untuk
kegiatan penyelenggaraan informasi
geospasial, sebagai berikut:
1.
anggaran dalam APBD yang
bersifat rutin (kegiatan mandiri atau
masuk dalam suatu kegiatan lain)
untuk penyelenggaraan IG sejumlah Rp
800.000.000,- per tahun
2.
anggaran dalam APBN untuk 2
(dua) tahun terakhir untuk pengadaan,
pengembangan
dan
pemeliharaan
perangkat keras dan aplikasi TIK untuk
pengelolaan data geospasial sejumlah Rp
100.000.000,- per tahun
kebijakan lain yang sudah dilakukan
adalah rapat koordinasi antar unit untuk
membahas koordinasi dan pemaduan
kegiatan penyelenggaraan informasi
geospasial secara terpadu sebanyak 4
kali. Selain itu juga Kota Bontang telah
memiliki kerja sama resmi dengan
Fakultas Geografi Universitas Gadjah
Mada, di tahun 2013 telah di ujicoba
“prototipe sistem informasi geospasial
Kota Bontang”. Kepala Bappeda Kota
Bontang sudah dari tahun 2013 menyusun
roadmap pembangunan infrastruktur
data spasial di Kota Bontang.

2.

Aspek Sumber Daya Alam (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
SDM kegiatan penyelenggaraan IG
dan pengembangan simpul jaringan di Kota
Semarang telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dengan ketersedian SDM berupa lulusan
jurusan Geografi untuk kegiatan produksi data
dan informasi geospasial sebanyak 1 orang.
Terdapat staff dengan latar belakang pendidikan
formal dalam bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi sebanyak 1 orang dan Ilmu
Komputer sebanyak 1 orang untuk pengelolaan
berbagi data antar intansi maupun ke publik.
Lebih lanjut, Kota Bontang memiliki staf dengan
latar belakang planologi sebanyak 2 orang dan
teknik sipil sebanyak 1 orang. Selain itu juga
terdapat 2 orang staf dengan latar belakang
pendidikan bukan spasial atau informatika yang
mempunyai antusiasme dan inisiatif yang tinggi
dalam penyelenggaraan geospasial. Ada 2 orang
staf yang pernah mengikuti kursus dalam bidang
pengelolaan data dan informasi geospasial atau
dalam bidang komputer dan internet. Lebih
lanjut, staf yang memiliki jabatan fungsional
perencana sebanyak 6 orang. Pada tahun 2017,
akan melakukan rekruitmen staf yang memiliki
latar belakang pendidikan formal dalam bidang
geospasial (geomatika / geodesi / geografi).
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial di bidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi staff
pengelola data simpul jaringan. Dalam penilaian
Bhumandala Bappeda Kota Bontang sudah
menyiapkan staf pengganti untuk pengelola
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Infrastruktur Informasi Geospasial (karena
adanya promosi atau mutasi) yang memiliki
kualifikasi minimal sama. Namun, belum ada
pengembangan karir yang jelas bagi pengelola
IG. Program pengembangan kemampuan
penyelenggaraan informasi geospasial (misalnya
melalui kursus atau pelatihan atau seminar) yang
sudah dilakukan oleh Kota Bontang bagi staf
pengelola data geospasial yang berkelanjutan
dan terprogram secara rutin, seperti :
• Pelatihan di BIG
• Pelatihan tentang pertanahan
3.

Aspek Teknologi
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Dalam
produksi dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, tidak dapat dipungkiri bahwa
perangkat lunak memiliki peranan vital dalam
keberhasilan penyelenggaraan IG. Perangkat
lunak disini terbagi atas perangkat lunak
untuk produksi data dan informasi geospasial
serta perangkat lunak untuk penyebarluasan
data dan informasi geospasial. Berdasarkan
pengamatan lapang saat penilaian Bhumandala
Award 2016, untuk kegiatan produksi data
dan informasi spasial, baik itu format vektor
maupun raster (citra satelit), Pemda Kabupaten
Sampang telah menggunakan perangkat lunak
SIG open source maupun berbayar untuk
pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan
pemanfaatan data geospasial : Quantum GIS
dan ArcGIS dengan jumlah lisensi 1. Perangkat
lunak server geospasial (open source) yang
digunakan untuk penyimpanan, pengamanan
dan penyebarluasan informasi geospasial
adalah Geoserver. Kota Bontang memiliki
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website resmi lembaga yang beroperasi dengan
baik dengan isi yang diperbaharui secara rutin di
alamat Bappedabontang.web.id dengan 4 peta
digital yang tersedia website resmi lembaga.
Terdapat pula geoportal untuk penyediaan
katalog, map service, dan/atau DG secara online
untuk penyebarluasan IG pada alamat petakita.
bontangkota.go.id. Ada 8 tema data geospasial
yang disajikan dan dapat diunduh dalam
geoportal, antara lain :
• Batas wilayah
• Data set khusus
• Hidrologi
• Vegetasi
• Hisografi
• Lingkungan terbangun
• Transportasi
• Utilitas
4.

Aspek Standar dan Data
Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah
ada supaya kegiatan berbagi pakai data
geospasial tidak mengalami hambatan teknis.
Penyimpanan DG Kota Bontang dilakukan dalam
format digital dan filebase. Penyelenggaraan
IG sudah mengikuti Standar Nasional Indonesia
atau Spesifikasi Teknis yang ditentukan oleh
Kementerian/Lembaga
terkait
(misalnya
PP8/2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk
Tata Ruang). Masing-masing SKPD memiliki data
dan informasi yang berbeda-beda dan belum
mengacu kepada KUGI. Metadata disimpan
bersama peta dan basisdata digital yang
diproduksi. Sistem katalog (daftar peta/data
geospasial) sudah digunakan dalam pengelolaan
peta dan informasi geospasial dan tersedia
secara online. Kota Bontang sudah memiliki
tempat penyimpanan atau pengarsipan peta/
data geospasial.

Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

109

110

Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

Kabupaten Sleman telah berhasil
memperoleh Penghargaan Bhumandala Kanaka
kategori Kabupaten dalam membangun Simpul
Jaringan dengan baik, aktif, dan operasional.
Informasi Geospasial (IG) skala besar yang
dibangun sudah mengikuti sistem referensi
nasional dan telah dimanfaatkan dalam skema
pertukaran data antar Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Data yang digunakan bersama
antar OPD terbukti meningkatkan efisiensi
pelaksanaan kegiatan, perencanaan, dan
pemantauan pembangunan. Salah satu contoh
adalah pemanfaatan peta bidang tanah untuk
kepentingan tata ruang serta pajak bumi
dan bangunan. Arahan pimpinan Kabupaten
Sleman mampu memotivasi dan menginspirasi
perangkat daerah untuk menyelenggarakan IG
dengan baik. Budaya geospasial serta dukungan
anggaran yang memadai semakin memperkuat
Simpul Jaringan IG di Kabupaten Sleman.
Komposisi Sumber Daya Manusia
(SDM) yang terlibat jumlahnya memadai dan
memiliki kompetensi yang tepat. SJ Kabupaten
Sleman juga didukung teknologi canggih dan
pengelolaan IT yang sudah berjalan dengan baik.
Salah satu hal yang menarik bahwa SJ Kabupaten
Sleman dapat tetap bertahan meskipun terdapat
berbagai perubahan struktur OPD.

Geoportal
Terbaik
2018
kategori
Kabupaten/Kota
dianugerahkan
pada
Kabupaten Sleman, yang telah melakukan
loncatan besar dalam mengintegrasikan seluruh
sistem informasi yang mendukung perencanaan
dan pembangunan daerah, baik yang bersifat
hubungan horizontal maupun vertikal dalam
urusan
pemerintahan
dan
masyarakat.
Geoportal yang sangat ramah pengguna (user
friendly), dapat digunakan secara intuitif, alamat
URL mudah diingat, kecepatan akses lumayan
tinggi, data yang disimpan sangat lengkap,
mutakhir, dan mudah diunduh adalah beberapa
poin penting yang dicapai oleh Geoportal
Kabupaten Sleman.
Sebagai pembelajaran dari pemenang
kategori Bhumandala Kanaka 2018 kategori
Kabupaten/Kota, disini akan dipaparkan secara
luas uraian program, aksi dan kegiatan yang
telah dilakukan oleh Kabupaten Sleman sebagai
simpul jaringan informasi geospasial ditingkat
kabupaten dengan menelaah lima (5) pilar
Infrastrutur Data Spasial, yaitu standardisasi
data, sumber daya manusia, teknologi,
kebijakan dan kelembagaan. Pada penilaian
Bhumandala Award 2018, pilar kebijakan dan
kelembagaan menjadi satu kesatuan penilaian
untuk kemudahan kajian.
Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

111

Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah.
Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang
diambil. Implementasi IIG membutuhkan
dukungan kelembagaan yang solid, mampu
membangun kolaborasi dengan pihak internal
dan eksternal, serta memiliki kepemimpinan
yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).

--- PERATURAN --Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial,
seperti
yang
diamanatkan
dengan Perpres 27/2014, Kabupaten Sleman
telah menetapkan Peraturan Bupati Sleman
No.13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Data
Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah.
Lebih lanjut terkait peraturan tertulis/Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam
melakukan kegiatan berbagi pakai data
geospasial antar OPD/unit kerja, Kabupaten
Sleman telah menetapkan turunan dari Perbup,
yaitu keputusan Bupati Sleman No. 26.14/Kep.
KDH/A/2018 tertanggal 2 Mei 2018 mengenai
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
Untuk pengaturan klasifikasi data dan informasi
geospasial yang bersifat terbuka/publik,
terbatas dan rahasia, Kabupaten Sleman telah
memaparkan pada Peraturan Bupati Sleman
No.9 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi Publik dan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
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Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman
No.46/Kep/Kominfo/2017 mengenai Daftar
Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman.
Kegiatan berbagi data spasial di
Kabupaten Sleman telah mengatur mekanisme
perizinan penggunaan data geospasial oleh
masyarakat dan/atau dunia usaha melalui
Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Sleman No.591.2/0316a
tertanggal 14 Mei 2018. Sedangkan untuk
perlindungan dan pengamanan hak cipta
data geospasial, Kabupaten Sleman telah
mengeluarkan dua (2) surat perjanjian, yaitu:
Surat Perjanjian Penggunaan Data Geospasial
Nomor: 188/SPPDG.Dinpertaru/2018 tertanggal
3 April 2018 dan Surat Perjanjian Penggunaan
Data Geospasial No. 591.3/428 tertanggal 27
Juni 2018.
Mekanisme kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial untuk kepentingan
internal maupun eksternal di Kabupaten Sleman
telah diatur dalam bentuk Standard Operating
Procedure (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
No. 591.2/0316.a tertanggal 14 Mei 2018 dan
Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Sleman No. 591.2/0315.a
tertanggal 11 Mei 2018.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kabupaten Sleman, telah
dimasukkan dalam program Rencana Program
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa
Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan serta rencana strategis atau roadmap
penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk
menjadi bagian dari Masterplan Pengembangan
Smart City Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026.

Suasana Sleman Smart Room

Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran,
berdasarkan observasi lapangan, Kabupaten
Sleman telah memiliki alokasi anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang bersifat rutin (kegiatan mandiri
atau masuk dalam suatu kegiatan lain) untuk
penyelenggaraan
informasi
geospasial,
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan
perangkat lunak dan perangkat keras.

Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
(PPIDS) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mengkaji keberhasilan pelaksanaan IIG
pada pilar kelembagaan, tidak terlepas dari
peran pimpinan lembaga. Untuk Kabupaten
Sleman, Koordinator Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Daerah berada pada Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang. Observasi yang
dilakukan selama penilaian Bhumandala Award,
pimpinan lembaga memiliki pemahaman dan
komitmen untuk penyelenggaraan informasi
geospasial serta mampu bertindak sebagai
champion yang dapat mempromosikan,
merancang dan mengawal penyelenggaraan
informasi geospasial dengan baik.

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan JIGD, sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi
geospasial. Terkait dengan penyelenggaraan
IIG, Kabupaten Sleman telah memiliki dan
menetapkan unit yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
penggunaan data geospasial dan infromasi
geospasial yang diatur melalui Keputusan Bupati
Sleman No.26.14/Kep.KDH/A/2018 tertanggal
2 Mei 2018 tentang Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Daerah. Jumlah OPD/Unit yang
terlibat dalam simpul jaringan terdiri atas 23
OPD/Unit kerja.
Untuk koordinasi dan pemaduan
kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial,
Kabupaten Sleman telah melakukan rapat
koordinasi dan kerjasama dengan instansi
pemerintah dan intansi pendidikan, yaitu

Sumberdaya manusia berupa staff yang
kompeten merupakan syarat utama JIGD dapat
dibangun, berkembang dan berkelanjutan.
Aspek Sumber Daya Manusia merncermati
kesiapan, ketersediaan dan pembinaan staf yang
terlbat dalam JIGD.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM kegiatan penyelengaaran IIG di
Kabupaten Sleman telah sesuai dengan latar
belakang pendidikannya, berupa lulusan jurusan
Geografi dan Geodesi untuk kegiatan produksi
data dan informasi geospasial. Terdapat staff
dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. Lebih lanjut, tenaga ahli
untuk pelaksanaan pekerjaan terkait geospasial
telah memiliki sertifikat keahlian.
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--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR ---

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR ---

Untuk peningkatan kapasitas SDM dalam
penyelengaraan informasi geospasial, Kabupaten
Sleman telah mengirimkan staf-nya untuk
mengikuti kursus/pelatihan terkait produksi dan
penyebarluasan infromasi geospasial, yaitu:
a. Kegiatan Workshop / Bimbingan Teknis
tentang Pembuatan Peta Desa dengan
penyelenggara PPIDS UGM Yogyakarta
pada tahun 2017.
b. Kegiatan workshop/bimbingan teknis
tentang pembuatan Peta Dasar/Peta
Rupabumi Kabupaten Sleman Skala 1:5000
dengan narasumber BIG pada tahun 2017.
c. Kegiatan workshop / bimbingan teknis
tentang Pembangunan Simpul Jaringan
dengan narasumber BIG dan PPIDS UGM
pada tahun 2018.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas
bagi staff pengelola data dan informasi
geospasial, Kabupaten Sleman telah mengatur
pengembangan karir ini melalui pengisian
jabatan fungsional bidang survey dan pemetaan/
pranata komputer/perencana yang diatur
dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No.
23.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Sleman No. 72 Tahun
2009 tentang Jabatan Fungsional dan program
pembinaan pengembangan dan aparatur.

Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit),
Kabpuaten Sleman menggunakan perangkat
lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) open
source berupa QuantumGIS dan komersial
sebanyak satu (1) lisensi berupa ArcGIS.
Untuk kegiatan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, Kabupaten Sleman
telah memiliki geoportal dengan alamat http://
geoportal.slemankab.go.id . Juga terdapat
WebGIS untuk penyajian dan pemanfaatan
informasi geospasial secara online dengan
alamat
http://simtaru.slemankab.go.id.
Geoportal dan WebGIS Kabupaten Sleman ini
bernaung didalam website resmi lembaga yang
beroperasi dengan baik dan isi yang diperbarui
secara rutin pada alamat http://slemankab.
go.id dan http://pertaru.slemankab.go.id. Lebih
lanjut saat penilaian Bhumandala Award 2018,
informasi geospasial Kabupaten Sleman dapat
diperoleh dengan format JPG, PNG, PDF maupun
TIFF. Sedangkan untuk data geospasial yang
tersimpan di geoportal 358 web map service dan
358 web feature service.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
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--- PERANGKAT KERAS ---

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL ---

Berdasarkan
penilaian
Bhumandala
Award 2018, Perangkat keras yang digunakan
untuk pengelolaan data dan informasi geospasial
di Kabupaten Sleman meliputi komputer/
workstation sebanyak 23 unit, Server untuk
pengelolaan data geospasial sejumlah 1 unit,
terdapat ruang khusus server dengan spesifikasi
memenuhi standar internasional (Lihat Gambar
4.3), Jaringan Komputer antar OPD/Unit Kerja
dengan status milik sendiri, serta terdapatnya
fasilitas sumberdaya listrik cadangan untuk
menjaga stabilitas pengelolaan data dan
informasi geospasial disaat terdapat gangguan
listrik.

Kegiatan pengelolaan data dan informasi
geospasial di Kabupaten Sleman secara
keseluruhan telah mengikuti Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan
oleh BIG, yaitu penggunaan Sistem Referensi
Geospasial Indonesia (SRGI) 2013, metadata
tersimpan bersamaan dengan basisdata digital
yang diproduksi, penggunaan sistem katalog
pengeloaan peta dan informasi geospasial
yang tersedia secara online, terdapat porsedur
tertulis dalam melakukan kontrol kualitas dan
penjaminan kulitas penyelenggaraan informasi
geospasial serta kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial yang sudah mengikuti
Standar Nasional Indonesia, berupa Katalog
Unsur Geografi Indonesia.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL ---

Suasana Ruang Server milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang
aktif 24 jam disertai pengaman ketat dan pendingin atas dan
bawah ruangan.

Terdapat beberapa hal yang penting
dalam aspek data dan informasi geospasial,
diantaranya adalah: ketersediaan, keterlihatan/
visibilitas, dan aksesbilitas. Data dan informasi
geospasial digunakan perlu mengikuti standar
nasional yang sudah ada supaya kegiatan
berbagi pakai data geospasial tidak mengalami
hambatan teknis.

Ketersediaan data
dan
informasi
geospasial di Kabupaten Sleman mencakup
penyimpanan format digital dan analog.
Untuk format digital, data geospasial yang
ada mencakup penyimpanan filebase berupa
shapefile dan Database berupa geodatabase.
Beberapa ketersediaan data geospasial dalam
format SIG (Bukan JPG, TIFF atau PDF) mencakup:
a. Peta Rupabumi skala kecil/menengah
(1:250K s/d 1:25K).
b. Citra Satelit Resolusi Tinggi atau Sangat
Tinggi yang sudah diorthorektifikasi
dengan perolehan pada tahun 2016.
c. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
skala
1:50000
dengan
tahun
pembuatan pada 2011.
d. Peta Batas Administrasi Desa dengan
skala 1:5000, bersifat series sejak
tahun 2011, dimana statusnya bersifat
definitif.
Lebih lanjut, Kabupaten Sleman telah
menyediakan tempat penyimpanan atau
pengarsipan peta/data geospasial.
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--- CATATAN --Tacit
knowledge
yang
dimiliki
oleh lembaga pemerintah di Kabupaten
Sleman manjadikannya kunci keberhasilan
penyelenggaraan IG dalam konteks JIGD serta
menjadi pemenang Bhumandala Kanaka 2018
kategori Kabupaten.

Luas Wilayah

: 57.482 km2

Jumlah Penduduk

: 1.193.512 jiwa *)

Jumlah Kecamatan

: 17 kecamatan

Jumlah APBD

: 2,627 T **)

Jumlah OPD

: 26 OPD

Jumlah Layer di
Geoportal

: 356 layer ***)

Bupati/Walikota

: Drs. H. Sri Purnomo, M.Si

*https://slemankab.bps.go.id/statictable/2018/10/11/347/banyaknya-pendudukmenurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-tahun-2017.html
**http://www.slemankab.go.id/12837/ringkasan-apbd-tahun-ajaran-2018.slm
***diakses tanggal 4 Februari 2018 (10:43 AM) di http://geoportal.slemankab.go.id/
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Kota Manado telah berhasil meraih
penghargaan Bhumandala Kanaka untuk
kategori Kota dalam membangun SJ dengan
baik, aktif, dan operasional. Informasi Geospasial
(IG) skala besar yang dibangun sudah mengikuti
sistem referensi geospasial nasional dan telah
melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), dengan pertukaran data yang berjalan
dengan lancar dan terbuka. Data yang digunakan
bersama antar OPD terbukti meningkatkan
efisiensi pelaksanaan kegiatan perencanaan
dan pemantauan pembangunan, salah satu
contohnya adalah pemanfaatan peta bidang
tanah untuk kepentingan tata ruang serta pajak
bumi dan bangunan. Sumber Daya Manusia
(SDM) yang terlibat jumlahnya memadai dan
memiliki kompetensi yang tepat. SDM yang
dilibatkan bahkan berasal dari seluruh Rukun
Warga di Kota Manado. SJ Kota Manado juga
didukung dengan teknologi yang canggih dan
dikelola dengan baik.
Satu hal yang menarik adalah arahan
dari pimpinan Kota Manado telah mampu
memotivasi dan menginspirasi OPD untuk
menyelenggarakan IG dengan baik.

Anggaran dan fasilitas yang masih
terbatas, justru membuat Kota Manado sangat
kreatif dalam membangun SJ yang handal.
Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik
Tahun
2018
kategori
Kabupaten/Kota
dianugerahkan pada Kota Manado yang
telah secara massif mensosialisasikan dan
memanfaatkan Informasi Geospasial (IG)
di lingkungan pemerintah, akademis, dan
masyarakat di Kota Manado melalui perangkat
kelurahan hingga di tingkat Rukun Warga.
Sebagai pembelajaran dari pemenang
lainnya untuk kategori Bhumandala Kanaka
2018 kategori Kabupaten/Kota, disini akan
dipaparkan secara luas uraian program, aksi dan
kegiatan yang telah dilakukan oleh Kota Manado
sebagai simpul jaringan informasi geospasial
ditingkat Kota dengan menelaah lima (5) pilar
Infrastrutur Data Spasial, yaitu standardisasi
data, sumber daya manusia, teknologi,
kebijakan dan kelembagaan. Pada penilaian
Bhumandala Award 2018, pilar kebijakan dan
kelembagaan menjadi satu kesatuan penilaian
untuk kemudahan kajian.
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memperoleh kejelasan antar OPD maupun
publik terkait hak dan akses untuk memperoleh
jenis data dan informasi spasial yang diizinkan.

Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah.
Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang
diambil. Implementasi IIG membutuhkan
dukungan kelembagaan yang solid, mampu
membangun kolaborasi dengan pihak internal
dan eksternal, serta memiliki kepemimpinan
yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).

--- PERATURAN --Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial,
seperti
yang
diamanatkan
dengan Perpres 27/2014, Kota Manado telah
menetapkan Peraturan Walikota Kota Manado
No.20 tahun 2018 tentang Jaringan Informasi
Geospasial Daerah. Lebih lanjut terkait peraturan
tertulis/Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) dalam melakukan kegiatan berbagi pakai
data geospasial antar OPD/unit kerja, Kota
Manado telah menetapkan turunan dari Perwali,
yaitu Peraturan Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Manado No. 1 tahun 2018 tentang Tata Cara
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan,
Pengamanan, Penyebarluasan dan Penggunaan
untuk Pemetaan Tematik dan Data Geospasial
di Bapelitbangda (Studio BIGDATA) (Lihat
Gambar…). Berdasarkan penilaian lapang
Bhumandala Award 2018 di Kota Manado,
untuk pengaturan klasifikasi data dan informasi
geospasial yang bersifat terbuka/publik,
terbatas dan rahasia, masih belum terpaparkan
dalam produk hukum. Dengan ini, harapannya
kedepan telah menetapkan peraturan ini untuk
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Suasana kerja di Studio BIGDATA Kota Manado

Untuk perlindungan dan pengamanan
hak cipta data dan informasi geospasial, Kota
Manadi telah mengaturnya dalam perkaban
Bapelitbangda Kota Manado no.1 Tahun 2018.
Demikian juga dengan mekanisme kegiatan
penyelenggaraan informasi geospasial untuk
kepentingan internal maupun eksternal di Kota
Manado telah diatur dalam bentuk Standard
Operating Procedure (SOP) melalui Perkaban
Bapelitbangda Kota Manado yang sama.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kabupaten Sleman, telah
dimasukkan dalam program Rencana Program
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa
Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan serta rencana strategis atau roadmap
penyelenggaraan InfKebijakan penyelenggaraan
informasi geospasial di Kota Manado, telah
dimasukkan dalam program Rencana Program
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa
Program Pengembangan data dan informasi dan
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana
Wilayah dan LIngkungan Hidup Kota Manado.
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran,
berdasarkan
observasi
lapangan,
Kota
Manado telah memiliki alokasi anggaran

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang bersifat rutin (kegiatan
mandiri atau masuk dalam suatu kegiatan lain)
untuk penyelenggaraan informasi geospasial,
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan
perangkat lunak dan perangkat keras.
Informasi Geospasial untuk menjadi
bagian dari Masterplan Pengembangan Smart
City Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026.

lembaga memiliki pemahaman dan komitmen
untuk penyelenggaraan informasi geospasial
serta mampu bertindak sebagai champion
yang dapat mempromosikan, merancang
dan mengawal penyelenggaraan informasi
geospasial dengan baik.

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan JIGD, sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi
geospasial. Terkait dengan penyelenggaraan
IIG, Kota Manado telah memiliki dan
menetapkan unit yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
penggunaan data geospasial dan infromasi
geospasial dengan tim khusus yang bernama
Studio BIGDATA Bapelitbangda Pemerintah
Kota Manado. Jumlah OPD/Unit yang terlibat
dalam simpul jaringan terdiri atas 18 OPD/Unit
kerja, yaitu BAPELITBANGDA, BPKAD, BP2RD,
DISKOMINFO, DLH, DISPERINDAG, DIKNAS,
DINSOS, DISPARBUD, PTSP, PUPR, DISDUKCAPIL,
DISHUB. DINKES, DISPERKIM, DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN, pihak Kecamatan dan pihak
Kelurahan. .
Untuk koordinasi dan pemaduan kegiatan
penyelenggaraan informasi geospasial, Kota
Manado telah melakukan rapat koordinasi
dan kerjasama dengan instansi pemerintah
dan intansi pendidikan, yaitu Badan Informasi
Geospasial (BIG) dan Lembaga Antariksa dan
Penerbangan Nasional (LAPAN).
Mengkaji
keberhasilan
pelaksanaan
IIG pada pilar kelembagaan, tidak terlepas
dari peran pimpinan lembaga. Untuk Kota
Manado, Koordinator Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Daerah berada pada BAPELITBANGDA
Kota Manado. Observasi yang dilakukan selama
penilaian Bhumandala Award 2018, pimpinan

Sumberdaya manusia berupa staff yang
kompeten merupakan syarat utama JIGD dapat
dibangun, berkembang dan berkelanjutan.
Aspek Sumber Daya Manusia merncermati
kesiapan, ketersediaan dan pembinaan staf yang
terlbat dalam JIGD.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM kegiatan penyelengaaran IIG di Kota
Manado disesuaikan dengan aplikasinya untuk
manajemen perkotaan, sehingga sebagian
besar SDM dalam tim Studio BIGDATA berlatar
belakang pendidikannya, berupa lulusan
jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota,
Arsitektur, Sipil, dan Elektro. Terdapat staff
dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. Lebih lanjut, tenaga ahli
untuk pelaksanaan pekerjaan terkait geospasial
telah memiliki sertifikat keahlian
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--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR ---

Personil Tim BIGDATA Studio Kota Manado

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Untuk peningkatan kapasitas SDM dalam
penyelengaraan informasi geospasial, Kota
Manado telah mengirimkan staf-nya untuk
mengikuti kursus/pelatihan terkait produksi
dan penyebarluasan infromasi geospasial sejak
tahun 2014.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data dan informasi geospasial,
Kota Manado telah mengatur pengembangan
karir ini melalui pengisian jabatan fungsional
bidang survey dan pemetaan/pranata komputer/
perencana dan pergantian staf pengelola
infrastruktur Informasi Geospasial yang memiliki
kualifikasi minimal sama dengan sebelumnya.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
120

Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit), Kota
Manado menggunakan perangkat lunak Sistem
Informasi Geografis (SIG) open source berupa
QuantumGIS.
Untuk kegiatan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, Kota Manado telah
memiliki geoportal dengan alamat http://
bigdata.manadokota.go.id/geoportal.
Di
dalamnya juga terdapat WebGIS untuk penyajian
dan pemanfaatan informasi geospasial secara
online dengan alamat yang sama. Geoportal
dan WebGIS Kota Manado ini bernaung didalam
website resmi lembaga yang beroperasi dengan
baik dan isi yang diperbarui secara rutin pada
alamat http://bappeda.manado.go.id. Lebih
lanjut saat penilaian Bhumandala Award 2018,
informasi geospasial Kota Manado dapat
diperoleh dengan format JPG, PNG, PDF maupun
TIFF. Sedangkan untuk data geospasial yang
tersimpan di geoportal 21 web map service dan
3 web feature service.

--- PERANGKAT KERAS --Berdasarkan
penilaian
Bhumandala
Award 2018, Perangkat keras yang digunakan
untuk pengelolaan data dan informasi geospasial
di Kabupaten Sleman meliputi komputer/
workstation sebanyak 9 unit, Server untuk
pengelolaan data geospasial sejumlah 1 unit,
terdapat ruang khusus server, Jaringan Komputer
antar OPD/Unit Kerja dengan status milik sendiri,
serta terdapatnya fasilitas sumberdaya listrik
cadangan untuk menjaga stabilitas pengelolaan
data dan informasi geospasial disaat terdapat
gangguan listrik.

Terdapat beberapa hal yang penting
dalam aspek data dan informasi geospasial,
diantaranya adalah: ketersediaan, keterlihatan/
visibilitas, dan aksesbilitas. Data dan informasi
geospasial digunakan perlu mengikuti standar
nasional yang sudah ada supaya kegiatan
berbagi pakai data geospasial tidak mengalami
hambatan teknis.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Kegiatan pengelolaan data dan informasi
geospasial di Kota Manado secara keseluruhan
telah mengikuti Norma, Standard, Prosedur
dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan
oleh BIG, yaitu penggunaan Sistem Referensi
Geospasial Indonesia (SRGI) 2013, metadata
tersimpan bersamaan dengan basisdata digital
yang diproduksi, penggunaan sistem katalog
pengeloaan peta dan informasi geospasial
yang tersedia secara online, terdapat porsedur
tertulis dalam melakukan kontrol kualitas dan
penjaminan kulitas penyelenggaraan informasi

geospasial serta kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial yang sudah mengikuti
Standar Nasional Indonesia, berupa Katalog
Unsur Geografi Indonesia.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Ketersediaan data dan informasi geospasial
di Kota Manado mencakup penyimpanan format
digital dan analog. Untuk format digital, data
geospasial yang ada mencakup penyimpanan
filebase berupa shapefile dan Database berupa
geodatabase. Beberapa ketersediaan data
geospasial dalam format SIG (Bukan JPG, TIFF
atau PDF) mencakup:
• Peta Rupabumi skala besar (1:10000)
dengan tahun pembuatan 2014
bersumber dari BIG.
• Citra Satelit Resolusi Tinggi atau Sangat
Tinggi yang sudah diorthorektifikasi
dengan perolehan pada tahun 2017
dan 2015.
• Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
skala
1:25000
dengan
tahun
pembuatan pada 2014.
• Peta Rencana Detail Tata Ruang skala
1:5000 dengan tahun pembuatan
pada 2015.
• Peta Batas Administrasi Desa
dengan skala 1:5000 dengan tahun
pembuatan pada tahun 2017.
Lebih lanjut, Kota Manado telah
menyediakan tempat penyimpanan atau
pengarsipan peta/data geospasial.
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--- CATATAN --Kota Manado saat ini memfokuskan diri
dengan mempersiapkan diri sebagai kota pintar
(Smart City) dengan persiapan tidak hanya
dari sisi teknologi dan pemanfaatan informasi
geospasial, namun juga pembentukan tim
khusus bernama Studio BIGDATA, pembangunan
Smart City Operational Center, kerjasama yang
apik mulai dari level terkecil pemerintahan kota,
yaitu Rukun Tetangga (RT) hingga Kecamatan.
Kerjasama yang solid dengan masyarakat dan
hubungan antar OPD baik secara vertikal maupun
horizontal telah menciptakan suasana harmonis
dan pintar untuk mewujudkan khasilan berbagi
data spasial.
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Luas Wilayah

: 157.26 km2 *)

Jumlah Penduduk

: 430.133 jiwa *)

Jumlah Kecamatan

: 11 Kecamatan

Jumlah APBD

: 1,867 T **)

Jumlah OPD

: 21 OPD

Jumlah Layer di
Geoportal

: 43 layer ***)

Bupati/Walikota

: Godbless Sofcar Vicky Lumentut

*Statistik daerah kota Mando 2018 : No. Publikasi : 7171.1815 Katalog : 1101002.7171
**https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_2018
***diakses tanggal 4 Februari 2019 ( 10 : 50 AM) di http://geoportal.manadokota.go.id/
layers

Kabupaten Kolaka telah berhasil meraih
penghargaan Bhumandala Rajata dalam
membangun Simpul Jaringan dengan baik,
aktif, dan operasional. Simpul Jaringan sudah
melibatkan beberapa Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan gugus tugas pertukaran data
yang telah terbentuk berjalan dengan lancar.
Data yang digunakan bersama antar OPD yang
mencakup 63 tema, terbukti meningkatkan
efisiensi pelaksanaan kegiatan perencanaan
dan pemantauan pembangunan dengan salah
satu contohnya adalah pemanfaatan peta untuk
tata ruang. Informasi Geospasial (IG) juga telah
terintegrasi dalam Kolaka Command Center dan
e-Planning yang sudah berjalan.
SDM yang terlibat jumlahnya cukup
memadai tetapi di masa depan harus semakin
ditingkatkan kompetensinya sehingga SJ
yang telah dibangun secara mandiri dapat
ditingkatkan kualitasnya. Walaupun dirasakan
cukup memadai, di masa depan status Keputusan
Bupati Kolaka tentang Simpul Jaringan yang
telah dibuat dan dijalankan harus ditingkatkan
menjadi Peraturan Bupati atau bahkan Peraturan
Daerah.
Sebagai pembelajaran dari pemenang
kategori Bhumandala Rajata 2018 kategori
Kabupaten/Kota, disini akan dipaparkan secara
luas uraian program, aksi dan kegiatan yang

telah dilakukan oleh Kabupaten Kolaka sebagai
simpul jaringan informasi geospasial ditingkat
kabupaten dengan menelaah lima (5) pilar
Infrastrutur Data Spasial, yaitu standardisasi
data, sumber daya manusia, teknologi,
kebijakan dan kelembagaan. Pada penilaian
Bhumandala Award 2018, pilar kebijakan dan
kelembagaan menjadi satu kesatuan penilaian
untuk kemudahan kajian.

Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah.
Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang
diambil. Implementasi IIG membutuhkan
dukungan kelembagaan yang solid, mampu
membangun kolaborasi dengan pihak internal
dan eksternal, serta memiliki kepemimpinan
yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).
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--- PERATURAN ---

--- kelembagaan ---

Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial,
seperti
yang
diamanatkan
dengan Perpres 27/2014, Kabupaten Kolaka
telah menetapkan Keputusan Bupati Kolaka
No.188.45/127/2017 tentang Pembentukan
Gugus Tugas Informasi Geospasial Pembangunan
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017. Meskipun
demikian, peraturan lainnya terkait Pengelolaan
Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah
berupa peraturan tertulis/Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam melakukan
kegiatan berbagi pakai data geospasial antar
OPD/unit kerja belum ditetapkan. Kedepan,
Kabupaten Kolaka dapat menetapkannya guna
mewujudkan berbagi data dan informasi spasial
secara jelas dan terinci antar OPD dan akses ke
publik.

Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan JIGD, sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi
geospasial. Terkait dengan penyelenggaraan IIG,
Kabupaten Kolaka telah menetapkan 7 OPD Tim
Gugus Tugas untuk penyelenggaraan Informasi
Geospasial, yaitu BAPPEDA, Dinas Kominfo, Dinas
LIngkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal &
PTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan,
dan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Lebih
lanjut, Kabupaten Kolaka telah memiliki dan
menetapkan unit yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
penggunaan data geospasial dan infromasi
geospasial yang terdiri atas tim koordinasi
yang mencakup 17 lembaga daerah, termasuk
didalamnya Bupati, wakil bupati dan sekretaris
daerah. Serta Tim Teknis yang terbagi atas unit
produksi dan unit pengelolaan publikasi

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kabupaten Kolaka, telah disusun
dalam rencana strategis atau roadmap
penyelenggaraan Informasi Geospasial guna
mendukung smart regency yang telah terbangun.
Kedepannya, kegiatan rencana startegis ini
dapat dimasukkan dalam program Rencana
Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
guna mengoptimalkan pemanfaatan data
dan informasi geospasial dalam pelakasanaan
pemerintahan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat.
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran,
berdasarkan observasi lapangan, Kabupaten
Kolaka telah memiliki alokasi anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang bersifat rutin (kegiatan mandiri
atau masuk dalam suatu kegiatan lain) untuk
penyelenggaraan
informasi
geospasial,
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan
perangkat lunak dan perangkat keras.
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Susunan Tim Gugus Tugas Informasi Geospasial Pembangunan
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017

Untuk koordinasi dan pemaduan
kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial,
Kabupaten Kolaka telah melakukan rapat
koordinasi antar OPD serta bantuan dari pihak
NGO, yaitu Millenium Challenge Account
(MCA) PMAP3. Kedepannya, pondasi dasar
pembangunan simpul jaringan informasi
geospasial daerah oleh MCA PMAP3 ini dapat
dikelola secara swakelola oleh pemerintah
daerah guna menciptakan kemandirian dalam
meningkatkan kesejahteraan daerah.
Mengkaji keberhasilan pelaksanaan IIG
pada pilar kelembagaan, tidak terlepas dari
peran pimpinan lembaga. Untuk Kabupaten
Kolaka, Koordinator Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Daerah berada pada Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Kolaka. Observasi yang
dilakukan selama penilaian Bhumandala Award,
pimpinan lembaga memiliki pemahaman dan
komitmen untuk penyelenggaraan informasi
geospasial serta mampu bertindak sebagai
champion yang dapat mempromosikan,
merancang dan mengawal penyelenggaraan
informasi geospasial dengan baik.

Sumberdaya manusia berupa staff yang
kompeten merupakan syarat utama JIGD dapat
dibangun, berkembang dan berkelanjutan.
Aspek Sumber Daya Manusia merncermati
kesiapan, ketersediaan dan pembinaan staf yang
terlbat dalam JIGD.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM kegiatan penyelengaaran IIG di
Kabupaten Kolaka masih belum tersedia latar
belakang pendidikan untuk kegiatan produksi data

dan informasi geospasial. Berdasarkan observasi
dilapangan, staff pelaksana penyelenggara
Informasi Geospasial berlatar belakang Teknik
Geologi dan Teknik Sipil. Terdapat seorang staff
dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. Lebih lanjut, tenaga ahli
untuk pelaksanaan pekerjaan terkait geospasial
belum memiliki sertifikat keahlian. Kedepannya,
hal ini dapat diatasi dengan perekrutan staff
berpendidikan geospasial, seperti Geografi,
Geodesi atau Geomatika dalam perekrutan
Calon Pegawai Negeri Sipil dan pelatihan/kursus
SIG serta mengikuti uji kompetensi profesional
guna mendapatkan sertifikat profesi ahli SIG.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Untuk peningkatan kapasitas SDM
dalam penyelengaraan informasi geospasial,
Kabupaten Kolaka masih minim dalam
keikutsertaan
kursus/workshop/pelatihan
produksi dan penyebarluasan data dan
informasi geospasial serta merencanakan
pengembangan karir melalui pengisian jabatan
fungsional bidang survey dan pemetaan/pranata
komputer/perencana dan program pembinaan
pengembangan dan aparatur.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
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--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala
A w a r d
2018, untuk
kegiatan
produksi data
dan informasi
spasial, baik
itu
format
v e k t o r
m a u p u n
raster (citra
satelit),
Kabupaten
K o l a k a
menggunakan
perangkat
lunak Sistem
Informasi
Geografis
(SIG)
open
Susunan Tim Gugus Tugas Informasi
source berupa Geospasial Pembangunan Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun 2017
QuantumGIS.
Untuk kegiatan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, Kabupaten Kolaka
telah memiliki geoportal dengan alamat http://
geoportal.kolakakab.go.id, meskipun belum ada
pembaruan/updating saat verifikasi dilapangan,
selanjutnya WEBGIS Kabupaten Kolaka masih
menyatu dengan Geoportal itu sendiri.
Geoportal Kabupaten Kolaka ini bernaung
didalam website resmi lembaga yang beroperasi
dengan baik pada alamat http://kolakakab.go.id.
Lebih lanjut, aplikasi pemanfaatan informasi
geospasial Kabupaten Kolaka dapat pula diakses
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melalui gawai/smartphone. Disaat penilaian
Bhumandala Award 2018, informasi geospasial
Kabupaten Kolaka terdiri atas 63 tema yang
dapat diunduh.

--- PERANGKAT KERAS --Berdasarkan
penilaian
Bhumandala
Award 2018, Perangkat keras yang digunakan
untuk pengelolaan data dan informasi geospasial
di Kabupaten Kolaka meliputi komputer/
workstation sebanyak 5 unit, Server untuk
pengelolaan data geospasial sejumlah 1 unit,
terdapat ruang khusus server, Jaringan Komputer
antar OPD/Unit Kerja dengan status milik sendiri,
serta terdapatnya fasilitas sumberdaya listrik
cadangan untuk menjaga stabilitas pengelolaan
data dan informasi geospasial disaat terdapat
gangguan listrik.

Terdapat beberapa hal yang penting
dalam aspek data dan informasi geospasial,
diantaranya adalah: ketersediaan, keterlihatan/
visibilitas, dan aksesbilitas. Data dan informasi
geospasial digunakan perlu mengikuti standar
nasional yang sudah ada supaya kegiatan
berbagi pakai data geospasial tidak mengalami
hambatan teknis.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Kegiatan pengelolaan data dan informasi
geospasial di Kabupaten Kolaka telah mengikuti
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
yang telah ditetapkan oleh BIG, yaitu penggunaan
Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)
2013, namun metadata belum tersimpan
bersamaan dengan basisdata digital yang

diproduksi, belum menggunakan sistem katalog
pengeloaan peta dan informasi geospasial yang
tersedia secara online, belum terdapat porsedur
tertulis dalam melakukan kontrol kualitas dan
penjaminan kulitas penyelenggaraan informasi
geospasial serta kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial yang belum mengikuti
Standar Nasional Indonesia, berupa Katalog
Unsur Geografi Indonesia.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Ketersediaan data dan informasi geospasial
di Kabupaten Kolaka mencakup penyimpanan
format digital dengan penyimpanan filebase
berupa shapefile dan
Database berupa geodatabase. Beberapa
ketersediaan data geospasial dalam format SIG
(Bukan JPG, TIFF atau PDF) mencakup:
• Peta Rupabumi skala kecil/menengah
(1:250K s/d 1:25K) dengan tahun
pengadaan 2015 dalam bentuk
hardcopy.
• Citra Satelit Resolusi Tinggi atau Sangat
Tinggi yang sudah diorthorektifikasi
dengan perolehan pada tahun 2015.
• Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
skala
1:50000
dengan
tahun
pembuatan pada 2015.
• Peta Rencana Detail Tata Ruang skala
1:5000 dengan tahun pembuatan
pada 2018.
Lebih lanjut, Kabupaten Kolaka telah
menyediakan tempat penyimpanan atau
pengarsipan peta/data geospasial.

--- CATATAN --Pembangunan Database dan pengelolaan
data dan informasi geospasial di Kabupaten
Kolaka oleh MCA PMAP3, sebenarnya merupakan
modal dasar bagi pemda untuk pelaksanaan
penyelenggaraan Informasi Geospasial guna
penataan ruang dan peningkatan kesejahteraan
berbasis
ruang.
Selanjutnya
diperlukan
kemandirian bagi pemerintah daerah untuk
mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan
informasi geospasial dalam menciptakan
kinerja pemerintah yang efektif dan efisien
serta tersinkronisasi dengan penyelenggaraan
informasi geospasial nasional

Luas Wilayah

: 3.283,64 KM2

Jumlah Penduduk

: 251.520 jiwa *

Jumlah Kecamatan

: 12

Jumlah APBD

: Rp1,084T**

Jumlah OPD

: 30 OPD

Jumlah Layer di
Geoportal

: 63 layer***

Bupati/Walikota

: H. Ahmad Safei, SH. MH

*https://kolakakab.bps.go.id/dynamictable/2018/10/16/184/jumlah-pendudukmenurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-kolaka-2017.html
**https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_2018
***diakses tanggal tanggal 4 Februari 2018 (12:30 AM) http://geoportal.kolakakab.
go.id/layers
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Kota Bontang telah berhasil meraih
pengharagaan Bhumandala Rajata kategori
Kota dalam membangun Simpul Jaringan
dengan baik, aktif, dan operasional. Simpul
Jaringan sudah melibatkan beberapa Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan forum data yang
terbentuk telah berjalan dengan lancar. Data
yang digunakan bersama antar OPD yang
mencakup banyak tema terbukti meningkatkan
efisiensi pelaksanaan kegiatan perencanaan
dan pemantauan pembangunan. Salah satu
contohnya adalah pemanfaatan peta untuk
tata ruang. Informasi Geospasial (IG) juga telah
terintegrasi dan telah berjalan dalam Bontang
Smart City.
Sumber Daya Manusia yang terlibat
jumlahnya cukup memadai tetapi di masa depan
harus semakin ditingkatkan kompetensinya
sehingga Simpul Jaringan yang telah dibangun
secara mandiri dapat ditingkatkan kualitasnya.
Walaupun dirasakan sudah memadai, di masa
depan Peraturan Walikota tentang Simpul
Jaringan yang telah dibuat dan dijalankan bisa
ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.
Sebagai pembelajaran dari pemenang
kategori Bhumandala Rajata 2018 kategori
Kota, disini akan dipaparkan secara luas uraian
program, aksi dan kegiatan yang telah dilakukan
oleh Kota Bontang sebagai simpul jaringan
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informasi geospasial ditingkat Kota dengan
menelaah lima (5) pilar Infrastrutur Data Spasial,
yaitu standardisasi data, sumber daya manusia,
teknologi, kebijakan dan kelembagaan. Pada
penilaian Bhumandala Award 2018, pilar
kebijakan dan kelembagaan menjadi satu
kesatuan penilaian untuk kemudahan kajian.

Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah.
Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang
diambil. Implementasi IIG membutuhkan
dukungan kelembagaan yang solid, mampu
membangun kolaborasi dengan pihak internal
dan eksternal, serta memiliki kepemimpinan
yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).

--- PERATURAN --Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial,
seperti
yang
diamanatkan
dengan Perpres 27/2014, pada saat penilaian
Bhumandala Award, Kota Bontang sudah
menyiapkan Final Draft Rancangan Peraturan
Walikota Kota Bontang tentang Penyelenggaraan
Jaringan Informasi Geospasial Daerah. Lebih
lanjut, telah disiapkan Final Draft Rancangan
Keputusan Walikota Bontang tentang Tim
Pelaksana Simpul Jaringan Informasi Geospasial
Daerah Kota Bontang. Harapan setelah
penganugrahan pengharagaan Bhumandala
Award 2018, perwali dan kepwali Kota Bontang
yang merupakan payung hukum pelaksanaan
simpul jaringan informasi geospasial daerah telah
dtetapkan, sehingga memperkuat posisi Kota
Bontang kedepannya sebagai untuk berintegrasi
dengani simpul jaringan informasi geospasial
nasional. Adapun temuan lain terkait peraturan
yang menyatakan perhatian pemerintah kota
terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasial
adalah penetapan Keputusan Walikota Bontang
No.154 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Panitia Pelaksana Pembakuan Nama RupaBumi
Kota Bontang Tahun 2018.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kota Bontang, telah dimasukkan
dalam program RPJMD Kota Bontang 2016-2021
dengan nama Program Sistem Informasi Tata
Ruang. Lebih lanjut, secara detail dalam rencana
strategis atau roadmap penyelenggaraan
Informasi Geospasial sudah ada dalam skema
pengembangan sistem informasi penataan
ruang. Sehingga, penyelenggaraan Informasi
Geospasial di Kota Bontang telah memberikan
gambaran jelas terkait target kedepan mengenai
penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam
pelakasanaan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat di Kota Bontang.

Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran,
berdasarkan
observasi
lapangan,
Kota
Bontang telah memiliki alokasi anggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang bersifat rutin (kegiatan
mandiri atau masuk dalam suatu kegiatan lain)
untuk penyelenggaraan informasi geospasial,
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan
perangkat lunak dan perangkat keras.

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan JIGD, sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi
geospasial. Terkait dengan penyelenggaraan
IIG, Kota Bontang telah menetapkan 22 OPD
menjadi bagian simpul jaringan informasi
geospasial daerah Kota Bontang. Lebih lanjut,
Kota Bontang telah memiliki dan menetapkan
unit yang melaksanakan kegiatan pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan
penggunaan data dan informasi geospasial.
Untuk koordinasi dan pemaduan
kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial,
Kota Bontang telah melakukan kerja sama
resmi dengan institusi pendidikan, yaitu
Fakultas Geografi UGM dan PPIIG Unversitas
Mulawarman (Unmul), serta bantuan dari pihak
NGO, yaitu PEMSEA. Kedepannya, pondasi
dasar pembangunan simpul jaringan informasi
geospasial daerah oleh PEMSEA ini dapat dikelola
secara swakelola oleh pemerintah daerah guna
menciptakan kemandirian dalam meningkatkan
kesejahteraan daerah.
Mengkaji
keberhasilan
pelaksanaan
IIG pada pilar kelembagaan, tidak terlepas
dari peran pimpinan lembaga. Untuk Kota
Bontang, Koordinator Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Daerah berada pada Badan
Perencanaan dan Penelitian Pembangunan
Daerah (BAPELITBANGDA) Kota Bontang.
Observasi yang dilakukan selama penilaian
Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

129

Bhumandala Award, pimpinan lembaga
memiliki pemahaman dan komitmen untuk
penyelenggaraan informasi geospasial serta
mampu bertindak sebagai champion yang dapat
mempromosikan, merancang dan mengawal
penyelenggaraan informasi geospasial dengan
baik.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM kegiatan penyelengaaran IIG di Kota
Bontang telah memiliki latar belakang pendidikan
yang sesuai untuk kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial, yaitu mereka yang berlatar
belakang Geografi/Geodesi/Geomatika serta
Perencanaan Wilayah dan Kota. Terdapat staff
dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. Lebih lanjut, tenaga ahli
untuk pelaksanaan pekerjaan terkait geospasial
telah memiliki sertifikat keahlian.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR ---

Salah satu dokumen kerjasama Pemerintah Kota Bontang
dengan Fakultas Geografi UGM terkait kegiatan Rencana
Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kota Bontang

Untuk peningkatan kapasitas SDM dalam
penyelengaraan informasi geospasial, Kota
Bontang telah ada program pengembangan
kemampuan
penyelenggaraan
informasi
geospasial bagi staf pengelola data geospasial
yang berkelanjutan dan terprogram secara
rutin bertempat di BIG dan PPIIG Unmul dalam
bentuk kursus/workshop/pelatihan produksi
dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial. Lebih lanjut, jabatan fungsional
khusus survey dan pemetaan belum ada, hal
ini perlu pertimbangan kedepannya untuk
direalisasikan guna terciptanya keberlanjutan
penyelenggaraan informasi geosapsial pada unit
produksi maupun penyebarluasannya.

Sumberdaya manusia berupa staff yang
kompeten merupakan syarat utama JIGD dapat
dibangun, berkembang dan berkelanjutan.
Aspek Sumber Daya Manusia merncermati
kesiapan, ketersediaan dan pembinaan staf yang
terlbat dalam JIGD.
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
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--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit), Kota
Bontang menggunakan perangkat lunak Sistem
Informasi Geografis (SIG) open source berupa
QuantumGIS.
Untuk kegiatan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, Kota Bontang telah
memiliki geoportal dengan alamat http://
petakita.bontangkota.go.id, dan WEBGIS dengan
alamat
http://dashboard.bontangkota.go.id/
view_peta, meskipun belum ada pembaruan/
updating saat verifikasi dilapangan. Kedepannya,
dengan seleseinya penganugrahan Bhumanda
Award 2018, updating dan keberlanjutan
operasionalisasi Geoportal dan Webgis dapat
tetap berlangsung. Geoportal dan WBGIS
Kota Bontang ini bernaung didalam website
resmi lembaga yang beroperasi dengan baik
pada alamat http://bontangkota.go.id. Disaat
penilaian Bhumandala Award 2018, informasi
geospasial Kota Bontang terdiri atas 5 web map
service yang dapat diunduh.

--- PERANGKAT KERAS --Berdasarkan penilaian Bhumandala Award
2018, Perangkat keras yang digunakan untuk
pengelolaan data dan informasi geospasial di
Kota Bontang meliputi komputer/workstation
sebanyak 1 unit, Server untuk pengelolaan data
geospasial sejumlah 1 unit, terdapat ruang khusus
server dengan spesifikasi standar internasional
(Lihat Gambar…), Jaringan Komputer antar
OPD/Unit Kerja dengan status milik sendiri,

serta terdapatnya fasilitas sumberdaya listrik
cadangan untuk menjaga stabilitas pengelolaan
data dan informasi geospasial disaat terdapat
gangguan listrik.

Ruang Server di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang
berfungsi 24 jam dengan penjagaan ketat serta pendingin diatas
dan bawah ruangan.

Terdapat beberapa hal yang penting
dalam aspek data dan informasi geospasial,
diantaranya adalah: ketersediaan, keterlihatan/
visibilitas, dan aksesbilitas. Data dan informasi
geospasial digunakan perlu mengikuti standar
nasional yang sudah ada supaya kegiatan
berbagi pakai data geospasial tidak mengalami
hambatan teknis.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Kegiatan pengelolaan data dan informasi
geospasial di Kota Bontang telah mengikuti
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
yang telah ditetapkan oleh BIG, yaitu penggunaan
Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)
2013, Standar Nasional Indonesia, berupa
Katalog Unsur Geografi Indonesia. metadata
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telah tersimpan bersamaan dengan basisdata
digital yang diproduksi, terdapat sistem katalog
pengelolaan peta dan informasi geospasial
dalam analog, belum tersedia secara digital/
online. Lebih lanjut, prosedur tertulis dalam
melakukan kontrol kualitas dan penjaminan
kualitas penyelenggaraan informasi geospasial
serta kegiatan penyelenggaraan informasi
geospasial belum ada. Kedepannya, prosedur
terkait kontrol dan penjaminan kualitas data
dan informasi spasial dapat terwujud guna
menciptakan efektifitas dan efisiensi kerja
analisis spasial, seperti penyusunan Rencana
Tata Ruang.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Ketersediaan data
dan
informasi
geospasial di Kota Bontang mencakup format
analog dan digital. Penyimpanan format digital
dengan penyimpanan filebase berupa shapefile
dan Database berupa geodatabase. Beberapa
ketersediaan data geospasial dalam format SIG
(Bukan JPG, TIFF atau PDF) mencakup:
• Peta Rupabumi skala kecil/menengah
(1:250K s/d 1:25K) dengan tahun
pembuatan 1991 dan 2017 dalam
bentuk hardcopy dan digital.
• Peta Rupabumi skala besar, dengan
ketersediaan skala 1:5000 pada tahun
pembuatan 2015 bersumber dari BIG.
• Citra Satelit Resolusi Tinggi atau Sangat
Tinggi yang sudah diorthorektifikasi
dengan perolehan pada tahun 2014.
• Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
skala
1:25000
dengan
tahun
pembuatan pada 2017 dan tersedia
secara online.
• Peta Rencana Detail Tata Ruang skala
1:5000 dengan tahun pembuatan
pada 2015 dan tersedia secara online.
• Peta batas administratif desa dengan
skala 1:25000, tahun pembuatan
2017 dengan status definitif.
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Lebih lanjut, Kota Bontang
menyediakan tempat penyimpanan
pengarsipan peta/data geospasial.

telah
atau

--- CATATAN --Produk hukum yang mengatur Simpul
Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota
Bontang yang masih berupa rancangan
peraturan walikota dan keputusan walikota
untuk dapat ditetapkan sebagai payung hukum
yang melandasi pelaksanaan penyelenggaran
informasi geospasial serta bagian dari
simpul jaringan informasi nasional dalam
menyukseskan Kebijakan Satu Peta dalam
mewujudkan perencanaan dan pembangunan
yang terintegrasi dari level nasional hingga
kabupaten/kota.

Luas Wilayah

: 161.86 km2 *)

Jumlah Penduduk

: 170.611 jiwa

Jumlah Kecamatan

: 3 Kecamatan

Jumlah APBD

: 1,178 T **)

Jumlah OPD

: 22 OPD

Jumlah Layer di
Geoportal

: 8 layer ***)

Bupati/Walikota

: Neni Moerniaeni

* https://bontangkota.bps.go.id/publication/
**https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_2018
***diakses lewat : http://petakita.bontangkota.go.id/ Tanggal 4 Februari 2018 (11:45
AM)

Penghargaan
Bhumandala
Ariti
dianugerahkan kepada Kabupaten Banyuasin
atas inisiatifnya menggunakan Informasi
Geospasial (IG) pada platform SEMBILANG
(Serambi Integrasi Pelayanan Sedulang Setudung)
untuk awalan sinergisitas perencanaan dan
pembangunan daerah antara pemerintah dan
masyarakat dalam wadah Smart City yang
didukung oleh fasilitas data center mumpuni
dan memenuhi standardisasi nasional dalam
operasionalisasi geoportal.
Kedepannya Kabupaten Banyuasin dapat
meningkatkan kualitas Simpul Jaringan dengan
sinergisitas dan harmonisasi antar Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat
untuk menunjang agenda pembangunan dan
perencanaan daerah.
Sebagai pembelajaran dari pemenang
kategori Bhumandala Ariti
2018 kategori
Kabupaten/Kota, disini akan dipaparkan secara
luas uraian program, aksi dan kegiatan yang
telah dilakukan oleh Kabupaten Banyuasin
sebagai simpul jaringan informasi geospasial
ditingkat kabupaten dengan menelaah lima (5)
pilar Infrastrutur Data Spasial, yaitu standardisasi
data, sumber daya manusia, teknologi, kebijakan
dan kelembagaan.

Pada penilaian Bhumandala Award 2018,
pilar kebijakan dan kelembagaan menjadi satu
kesatuan penilaian untuk kemudahan kajian

Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah.
Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang
diambil. Implementasi IIG membutuhkan
dukungan kelembagaan yang solid, mampu
membangun kolaborasi dengan pihak internal
dan eksternal, serta memiliki kepemimpinan
yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).
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--- PERATURAN --Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial, seperti yang diamanatkan dengan
Perpres 27/2014, Kabupaten Banyuasin telah
menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin
No.175 tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Penggunaan Sistem Informasi
Geospasial Kabupaten Banyuasin. Lebih lanjut,
untuk Pedoman Pengelolaan Informasi Publik,
Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan
Peraturan Bupati Banyuasin No. 61 Tahun
2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kabupaten Banyuasin. Serta
Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan
penyelenggaraan informasi geospasial untuk
kepentingan internal maupun eksternal yang
diatur pada SOP No. 555/29.a/DiskominfoPDIPS/2017 tertanggal 6 Januari 2017. Namun,
peraturan lainnya terkait Pengelolaan Data
Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah
berupa peraturan tertulis/Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam melakukan
kegiatan berbagi pakai data geospasial antar
OPD/unit kerja belum ditetapkan. Kedepan,
Kabupaten Banyuasin dapat menetapkannya
guna mewujudkan berbagi data dan informasi
spasial secara jelas dan terinci antar OPD dan
akses ke publik.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kabupaten Banyuasin, telah
dimasukkan dalam program Rencana Program
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa
Program Smart City Kabupaten Banyuasin
serta rencana strategis atau roadmap
penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk
menjadi bagian dari Pengembangan Smart City
Kabupaten Banyuasin.
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran,
berdasarkan observasi lapangan, Kabupaten
Banyuasin telah memiliki alokasi anggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah (APBD) yang bersifat rutin (kegiatan
mandiri atau masuk dalam suatu kegiatan lain)
untuk penyelenggaraan informasi geospasial,
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan
perangkat lunak dan perangkat keras.

Suasana SEMBILANG, Smart Regency Kabupaten Banyuasin

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan JIGD, sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi
geospasial. Terkait dengan penyelenggaraan
IIG, Kabupaten Banyuasin telah membentuk
Forum Data serta memiliki dan menetapkan
unit yang melaksanakan kegiatan pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan penggunaan
data geospasial dan infromasi geospasial dengan
jumlah OPD/Unit yang terlibat sebanyak 25 OPD
ditambah 19 kecamatan dan 212 desa.
Untuk koordinasi dan pemaduan
kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial,
Kabupaten
Banyuasin
telah
melakukan
rapat koordinasi antar OPD sebanyak 2 kali
dalam setahun dan kerjasama dengan intansi
pendidikan, yaitu IPB, UGM dan UNSRI. Serta
bantuan dari pihak NGO, yaitu LAMAI dan GIZ.
Kedepannya, pondasi dasar pembangunan
simpul jaringan informasi geospasial daerah
oleh LAMAI dan GIZ ini dapat dikelola secara

swakelola oleh pemerintah daerah guna
menciptakan kemandirian dalam meningkatkan
kesejahteraan daerah.
Mengkaji keberhasilan pelaksanaan IIG
pada pilar kelembagaan, tidak terlepas dari
peran pimpinan lembaga. Untuk Kabupaten
Banyuasin, Koordinator Simpul Jaringan
Informasi Geospasial Daerah berada pada Dinas
Komunikasi dan Informatika. Observasi yang
dilakukan selama penilaian Bhumandala Award,
pimpinan lembaga memiliki pemahaman dan
komitmen untuk penyelenggaraan informasi
geospasial serta mampu bertindak sebagai
champion yang dapat mempromosikan,
merancang dan mengawal penyelenggaraan
informasi geospasial dengan baik.

Sumberdaya manusia berupa staff yang
kompeten merupakan syarat utama JIGD dapat
dibangun, berkembang dan berkelanjutan.
Aspek Sumber Daya Manusia merncermati
kesiapan, ketersediaan dan pembinaan staf yang
terlbat dalam JIGD.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM kegiatan penyelengaaran IIG di
Kabupaten Banyuasin telah sesuai dengan latar
belakang pendidikannya, berupa lulusan jurusan
Geografi dan Geodesi untuk kegiatan produksi
data dan informasi geospasial. Terdapat staff
dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. Lebih lanjut, tenaga ahli
untuk pelaksanaan pekerjaan terkait geospasial
telah memiliki sertifikat keahlian.
SDM kegiatan penyelengaaran IIG di

Kabupaten Banyuasin masih belum tersedia latar
belakang pendidikan untuk kegiatan produksi
data dan informasi geospasial. Berdasarkan
observasi dilapangan, sebagian besar staf
yang berkecimpung dalam penyelenggaraan
kegiatan informasi geospasial berlatar belakang
pendidikan formal dalam bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk pengelolaan
berbagi data antar intansi maupun ke publik.
Kedepannya, hal ini dapat diatasi dengan
perekrutan staff berpendidikan geospasial,
seperti Geografi, Geodesi atau Geomatika dalam
perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Untuk peningkatan kapasitas SDM dalam
penyelengaraan informasi geospasial, Kabupaten
Banyuasin telah mengirimkan staf-nya untuk
mengikuti kursus/pelatihan terkait produksi dan
penyebarluasan infromasi geospasial.
Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data dan informasi geospasial,
Kabupaten Banyuasin masih terkendala dalam
perekrutan pegawai yang memiliki latar belakang
geospasial. Kedepannya, perlu perencanaan
pengembangan karir melalui pengisian jabatan
fungsional bidang survey dan pemetaan/pranata
komputer/perencana dan program pembinaan
pengembangan dan aparatur.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
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--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit),
Kabpuaten Banyuasin menggunakan perangkat
lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) open
source berupa QuantumGIS.
Berdasarkan penilaian lapangan, untuk
kegiatan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, platform digital pengelolaan data dan
informasi geospasial di Kabupaten Banyuasin
masih bersifat WEBGIS dengan alamat http://
simbangda.banyuasinkab.go.id. Setelah usainya
Penganugrahan Bhumandala award 2018 ini,
pihak Pemkab Banyuasin diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas platformnya menjadi
Geoportal untuk menciptakan integrasi dan
sinkronisasi dengan Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Nasional. WebGIS Kabupaten
Banyuasin ini bernaung
didalam
website
resmi lembaga yang
beroperasi
dengan
baik dan isi yang
diperbarui secara rutin
pada alamat http://
banyuasinkab.go.id.
Lebih lanjut, aplikasi
Sembilang Smart City
yang secara ilustratif
telah
menampilkan
value
informasi
geospasial dapat pula Aplikasi Sembilang Smart City
diakses melalui gawai/ Kabupaten Banyuasin yang
dapat diakses melalui Gawai/
smartphone.
Smartphone
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Saat penilaian Bhumandala Award 2018,
informasi geospasial Kabupaten Banyuasin dapat
diperoleh dengan format Shp, JPG, PNG, PDF
maupun TIFF. Sedangkan untuk data geospasial
yang tersimpan di geoportal terdapat 28 web
map service dan web feature service.

--- PERANGKAT KERAS --Berdasarkan
penilaian
Bhumandala
Award 2018, Perangkat keras yang digunakan
untuk pengelolaan data dan informasi geospasial
di Kabupaten Banyuasin meliputi komputer/
workstation sebanyak 1 unit, Server untuk
pengelolaan data geospasial sejumlah 1 unit,
terdapat ruang khusus server, Jaringan Komputer
antar OPD/Unit Kerja dengan status milik sendiri,
serta terdapatnya fasilitas sumberdaya listrik
cadangan untuk menjaga stabilitas pengelolaan
data dan informasi geospasial disaat terdapat
gangguan listrik.

Terdapat beberapa hal yang penting
dalam aspek data dan informasi geospasial,
diantaranya adalah: ketersediaan, keterlihatan/
visibilitas, dan aksesbilitas. Data dan informasi
geospasial digunakan perlu mengikuti standar
nasional yang sudah ada supaya kegiatan
berbagi pakai data geospasial tidak mengalami
hambatan teknis.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Kegiatan pengelolaan data dan informasi
geospasial di Kabupaten Banyuasin masih belum
mengikuti Norma, Standard, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh BIG,
yaitu penggunaan Sistem Referensi Geospasial

Indonesia (SRGI) 2013, belum terdapat prosedur
tertulis dalam melakukan kontrol kualitas dan
penjaminan kulitas penyelenggaraan informasi
geospasial serta kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial yang belum mengikuti
Standar Nasional Indonesia, berupa Katalog
Unsur Geografi Indonesia. Meskipun demikian,
Kabupaten Banyuasin mulai melakukan
pembangunan
metada
yang
tersimpan
bersamaan dengan basisdata digital yang
diproduksi serta penggunaan sistem katalog
pengeloaan peta dan informasi geospasial yang
tersedia secara online.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Ketersediaan data dan informasi geospasial
di Kabupaten Banyuasin mencakup penyimpanan
format digital, mencakup penyimpanan filebase
berupa shapefile. Beberapa ketersediaan data
geospasial dalam format SIG (Bukan JPG, TIFF
atau PDF) mencakup:
• Citra Satelit Resolusi Tinggi atau Sangat
Tinggi yang sudah diorthorektifikasi
dengan perolehan pada tahun 2015
dan 2016.
• Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
skala
1:50000
dengan
tahun
pembuatan pada 2015.
• Peta Batas Administrasi Desa
dengan skala 1:10000, dengan tahun
pembuatan 2016 dan tersedia secara
onlina.
Lebih lanjut, Kabupaten Banyuasin
telah menyediakan tempat penyimpanan atau
pengarsipan peta/data geospasial.

keterbatasan dalam pelaksanaan sebagai simpul
jaringan informasi geospasial daerah, Kabupaten
Banyuasin telah melakukan suatu inovasi yang
memanfaatkan kaidah-kaidah geospasial melalui
pembangunan platform SEMBILANG (Serambi
Integrasi Pelayanan Sedulang Setudung)
untuk awalan sinergisitas perencanaan dan
pembangunan daerah antara pemerintah dan
masyarakat dalam wadah Smart City. Namun
platform yang ada belum dapat dimasukkan
dari penilaian utama untuk masuk kategori
berbagi data spasial, karena sifat platform
yang masih tertutup dalam konteks WEBGIS,
belum terbuka untuk berbagi dalam konteks
geoportal. Kedepannya, Pemkab Banyuasin
dapat menambahkan platform penyelenggaraan
informasi geospasial dengan membangun
Geoportal Kabupaten Banyuasin.

Luas Wilayah

: 186,69 km2 *)

Jumlah Penduduk

: 833.625 jiwa

Jumlah Kecamatan

: 19 Kecamatan

Jumlah APBD

: 2,035 T **)

Jumlah OPD

: 25 OPD

Jumlah Layer di
Geoportal

: 51 layer ***)

Bupati/Walikota

: Askolani

*https://banyuasinkab.bps.go.id
**https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_2018
***Diakses di alamat http://simbangda.banyuasinkab.go.id/ tanggal 4 februari 2019
pukul 4:40 PM

--- CATATAN --Penyelenggaraan Informasi Geospasial
di Kabupaten Banyuasin masih memiliki
banyak permasalahan dikarenakan pemerintah
Kabupaten Banyuasin belum memiliki peralatan
yang memadai, sumber daya manusia bidang
geospasial yang minim serta anggaran
yang terbatas. Meskipun memiliki banyak
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Penghargaan
Bhumandala
Ariti
dianugerahkan kepada Kabupaten Sragen atas
inovasinya menggunakan Informasi Geospasial
(IG) untuk melayani masyarakat serta integritas
dan kepedulian pimpinan daerah terhadap
peningkatan dan pengembangan pemanfaatan
IG. Kekompakan dan harmonisasi Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam menyatukan visi
dan misi menuju masyarakat adil dan makmur
sejahtera juga salah satu poin positif dari
Kabupaten Sragen.
Demi meningkatkan performa yang
baik, kedepannya Kabupaten Sragen dapat
meningkatkan kualitas SJ dengan membangun
Geoportal, peningkatan Sumber Daya Manusia,
dan kontrol kualitas terhadap IG yang masuk.
Sebagai pembelajaran dari pemenang
kategori Bhumandala Ariti 2018 kategori
Kabupaten/Kota, disini akan dipaparkan secara
luas uraian program, aksi dan kegiatan yang
telah dilakukan oleh Kabupaten Sragen sebagai
simpul jaringan informasi geospasial ditingkat
kabupaten dengan menelaah lima (5) pilar
Infrastrutur Data Spasial, yaitu standardisasi
data, sumber daya manusia, teknologi,
kebijakan dan kelembagaan. Pada penilaian
Bhumandala Award 2018, pilar kebijakan dan
kelembagaan menjadi satu kesatuan penilaian
untuk kemudahan kajian.
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Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah.
Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang
diambil. Implementasi IIG membutuhkan
dukungan kelembagaan yang solid, mampu
membangun kolaborasi dengan pihak internal
dan eksternal, serta memiliki kepemimpinan
yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).

--- PERATURAN --Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial, seperti yang diamanatkan dengan
Perpres 27/2014, Kabupaten Sragen telah
menetapkan Peraturan Bupati Sragen No.38
tahun 2017 tentang Pengelolaan Data dan
Informasi Geospasial Kabupaten Sragen. Lebih
lanjut terkait peraturan tertulis/Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam melakukan

kegiatan berbagi pakai data geospasial antar OPD/
unit kerja, Kabupaten Sragen telah menetapkan
turunan dari Perbup, yaitu Peraturan Kepala
Bappeda
Litbang
No.050/1096-034/2017
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Data dan
Informasi Geospasial Kabupaten Sragen.
Kegiatan berbagi data spasial di
Kabupaten Sragen telah mengatur mekanisme
perizinan penggunaan data geospasial oleh
masyarakat dan/atau dunia usaha serta
perlindungan dan pengamanan hak cipta data
geospasial melalui kedua perka Bappeda Litbang
diatas.
Mekanisme kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial untuk kepentingan internal
maupun eksternal di Kabupaten Sragen telah
diatur dalam bentuk Standard Operating
Procedure (SOP) melalui Perka Bappeda Litbang
yang telah disebutkan diatas.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kabupaten Sragen, telah
dimasukkan dalam program Rencana Program
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa
Program Pengembangan Data/Informasi dan
Program Perencanaan Tata Ruang serta rencana
strategis atau roadmap penyelenggaraan
Informasi Geospasial untuk mewujudkan tujuan
dari RPJMD Kabupaten Sragen.
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran,
berdasarkan observasi lapangan, Kabupaten
Sragen telah memiliki alokasi anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang bersifat rutin (kegiatan mandiri
atau masuk dalam suatu kegiatan lain) untuk
penyelenggaraan
informasi
geospasial,
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan
perangkat lunak dan perangkat keras di 4 OPD,
yaitu Bappeda Litbang, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Bagian
Pemerintahan.

Roadmap Rencana Pengembangan Penyelenggaraan Informasi
Geospasial di Kabupaten Sragen

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan JIGD, sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi
geospasial. Terkait dengan penyelenggaraan
IIG, Kabupaten Sragen telah memiliki dan
menetapkan unit yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
penggunaan data geospasial dan infromasi
geospasial yang diatur melalui Peraturan Kepala
Bappeda
Litbang
No.050/1096-034/2017.
Jumlah OPD/Unit yang terlibat dalam simpul
jaringan terdiri atas 22 OPD/Unit kerja.
Untuk koordinasi dan pemaduan
kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial,
Kabupaten Sragen telah melakukan rapat
koordinasi dan kerjasama dengan instansi
pemerintah dan intansi pendidikan, yaitu
Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
(PPIDS) Universitas Diponegoro (UNDIP).
Mengkaji keberhasilan pelaksanaan IIG
pada pilar kelembagaan, tidak terlepas dari
peran pimpinan lembaga. Untuk Kabupaten
Sragen, Koordinator Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Daerah berada pada Bappeda
Litbang. Observasi yang dilakukan selama
penilaian Bhumandala Award, pimpinan lembaga
memiliki pemahaman dan komitmen untuk
penyelenggaraan informasi geospasial serta
mampu bertindak sebagai champion yang dapat
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mempromosikan, merancang dan mengawal
penyelenggaraan informasi geospasial dengan
baik.

Sumberdaya manusia berupa staff yang
kompeten merupakan syarat utama JIGD dapat
dibangun, berkembang dan berkelanjutan.
Aspek Sumber Daya Manusia merncermati
kesiapan, ketersediaan dan pembinaan staf yang
terlbat dalam JIGD.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM kegiatan penyelengaaran IIG di
Kabupaten Sragen telah sesuai dengan latar
belakang pendidikannya, berupa lulusan jurusan
Geografi dan Geodesi untuk kegiatan produksi
data dan informasi geospasial. Terdapat staff
dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. Lebih lanjut, tenaga ahli
untuk pelaksanaan pekerjaan terkait geospasial
telah memiliki sertifikat keahlian.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Untuk peningkatan kapasitas SDM dalam
penyelengaraan informasi geospasial, Kabupaten
Sragen telah mengirimkan staf-nya untuk
mengikuti kursus/pelatihan terkait produksi dan
penyebarluasan infromasi geospasial di BIG,
serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal
lanjutan (S2 atau S3) dalam bidang informasi
geospasial dengan pembiayaan melalui skema
beasiswa Bappenas.
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Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas
bagi staff pengelola data dan informasi
geospasial, Kabupaten Sragen telah mengatur
pengembangan karir ini melalui pengisian
jabatan fungsional bidang perencana dan
pembinaan pengembangan dan aparatur.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit),
Kabupaten Sragen menggunakan perangkat
lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) open
source berupa QuantumGIS dan komersial
sebanyak satu (1) lisensi berupa ArcGIS.
Berdasarkan penilaian lapangan, untuk
kegiatan penyebarluasan data dan informasi
geospasial, platform digital pengelolaan data
dan informasi geospasial di Kabupaten Sragen
masih bersifat WEBGIS dengan alamat http://

geoportal.sragenkab.go.id dan http://si-jalan.
sragen.go.id. Kedepannya, setelah usainya
Penganugrahan Bhumandala award 2018
ini, pihak Pemkab Sragen diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas platformnya menjadi
Geoportal untuk menciptakan integrasi dan
sinkronisasi dengan Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Nasional. WebGIS Kabupaten Sragen
ini bernaung didalam website resmi lembaga
yang beroperasi dengan baik dan isi yang
diperbarui secara rutin pada alamat http://
bappeda.sragenkab.go.id. Lebih lanjut saat
penilaian Bhumandala Award 2018, informasi
geospasial Kabupaten Sragen dapat diperoleh
dengan format JPG, PNG, PDF maupun TIFF.
Sedangkan untuk tema informasi geospasial
yang tersedia sebanyak 20 peta.

Salah satu penampilan tema geospasial pada WEBGIS
dilingkungan Kabupaten Sragen.

--- PERANGKAT KERAS --Berdasarkan
penilaian
Bhumandala
Award 2018, Perangkat keras yang digunakan
untuk pengelolaan data dan informasi geospasial
di Kabupaten Sragen meliputi komputer/
workstation sebanyak 1 unit, Server untuk
pengelolaan data geospasial sejumlah 1 unit,
terdapat ruang khusus server, Jaringan Komputer
antar OPD/Unit Kerja dengan status milik sendiri,
serta terdapatnya fasilitas sumberdaya listrik
cadangan untuk menjaga stabilitas pengelolaan
data dan informasi geospasial disaat terdapat
gangguan listrik.

Terdapat beberapa hal yang penting
dalam aspek data dan informasi geospasial,
diantaranya adalah: ketersediaan, keterlihatan/
visibilitas, dan aksesbilitas. Data dan informasi
geospasial digunakan perlu mengikuti standar
nasional yang sudah ada supaya kegiatan
berbagi pakai data geospasial tidak mengalami
hambatan teknis.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Kegiatan pengelolaan data dan informasi
geospasial di Kabupaten Sragen secara
keseluruhan telah mengikuti Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan
oleh BIG, yaitu penggunaan Sistem Referensi
Geospasial Indonesia (SRGI) 2013, metadata
tersimpan bersamaan dengan basisdata digital
yang diproduksi, penggunaan sistem katalog
pengeloaan peta dan informasi geospasial
yang tersedia secara online, terdapat porsedur
tertulis dalam melakukan kontrol kualitas dan
penjaminan kulitas penyelenggaraan informasi
geospasial serta kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial yang sudah mengikuti
Standar Nasional Indonesia, berupa Katalog
Unsur Geografi Indonesia.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Ketersediaan data dan informasi geospasial
di Kabupaten Sragen mencakup penyimpanan
format digital, mencakup penyimpanan filebase
berupa shapefile. Beberapa ketersediaan data
geospasial dalam format SIG (Bukan JPG, TIFF
atau PDF) mencakup:
• Peta Rupabumi skala kecil/menengah
1:25000 dengan tahun pembuatan
2000, masih belum tersedia secara
Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

141

online.
Citra Satelit Resolusi Tinggi atau
Sangat Tinggi yang diperoleh dari
BIG serta sudah terorthorektifikasi
dengan perolehan pada tahun 2017.
• Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
skala
1:50000
dengan
tahun
pembuatan pada 2017.
• Peta Rencana Detail Tata Ruang skala
1:5000 dengan tahun pembuatan
2015-2018, namun belum tersedia
online,karena sifatnya yang belum
diperdakan.
• Peta Batas Administrasi Desa
dengan skala 1:3500, dengan tahun
pembuatan 2015.
Lebih lanjut, Kabupaten Sragen telah
menyediakan tempat penyimpanan atau
pengarsipan peta/data geospasial.
•

--- CATATAN --Secara umum, Kabupaten Sragen telah
memiliki perangkat pendukung pelaksanaan
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah,
demikian juga untuk pemanfaatan informasi
geospasial yang sudah luas oleh pemerintah
dan masyarakat dengan aplikasi IBU SUKOWATI
(Informasi BUmi SUKOWATI), namun platform
yang ada belum dapat dimasukkan dari
penilaian utama untuk masuk kategori berbagi
data spasial, karena masih berupa WEBGIS,
belum terbuka untuk berbagi dalam konteks
geoportal. Kedepannya, Pemkab Sragen dapat
menambahkan platform penyelenggaraan
informasi geospasial dengan membangun
Geoportal dalam arti sesungguhnya untuk
berbagi data.
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Luas Wilayah

: 58.627,51 km2 *)

Jumlah Penduduk

: 887.715 jiwa

Jumlah Kecamatan

: 20 Kecamatan

Jumlah APBD

: 2.170 T **)

Jumlah OPD

: 24 OPD

Jumlah Layer di
Geoportal

: 42 layer ***)

Bupati/Walikota

: dr. Kusdinar Untung Yuni
Sukowati

*http://www.sragen.go.id/statis-3-demografi.html
**https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_2018
**geoportal.http://sragenkab.go.id tanggal 4 februari 2019 pukul 4:40 PM

Penghargaan
Bhumandala
Ariti
dianugerahkan kepada Kabupaten Kulon Progo
atas inisiatifnya tetap menggunakan Informasi
Geospasial (IG) meski dalam keterbatasan.
Mampu mensosialisasikan pemanfaatan IG
hingga unit terkecil kelompok masyarakat di
administrasi wilayah (desa).
Guna menunjang Kabupaten Kulon Progo
sebagai pintu gerbang wilayah D.I. Yogyakarta
dengan keberadaan Bandara baru New
Yogyakarta International Airport, kedepannya
agar dapat meningkatkan kualitas Simpul
Jaringan dengan pembangunan infrastruktur
teknologi pendukung Geoportal, peningkatan
Sumber Daya Manusia, dan harmonisasi antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat
dalam informasi geospasial.
Sebagai pembelajaran dari pemenang
kategori Bhumandala Ariti 2018 kategori
Kabupaten/Kota, disini akan dipaparkan secara
luas uraian program, aksi dan kegiatan yang
telah dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo
sebagai simpul jaringan informasi geospasial
ditingkat kabupaten dengan menelaah lima (5)
pilar Infrastrutur Data Spasial, yaitu standardisasi
data, sumber daya manusia, teknologi, kebijakan
dan kelembagaan.

Pada penilaian Bhumandala Award 2018,
pilar kebijakan dan kelembagaan menjadi satu
kesatuan penilaian untuk kemudahan kajian.

Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah.
Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang
diambil. Implementasi IIG membutuhkan
dukungan kelembagaan yang solid, mampu
membangun kolaborasi dengan pihak internal
dan eksternal, serta memiliki kepemimpinan
yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan
mengeksplorasi
kesiapan
elemen-elemen
tersebut dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).
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--- PERATURAN --Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial, seperti yang diamanatkan dengan
Perpres
27/2014,
Kabupaten Kulon Progo
telah
menetapkan
Peraturan
Bupati
Kulon Progo No.49
tahun 2018 tentang
Pengelolaan
Data
Informasi Geospasial
Daerah.
Meskipun
demikian, peraturan lainnya terkait Pengelolaan
Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah
berupa peraturan tertulis/Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam melakukan
kegiatan berbagi pakai data geospasial antar
OPD/unit kerja belum ditetapkan. Kedepan,
Kabupaten Kulon Progo dapat menetapkannya
guna mewujudkan berbagi data dan informasi
spasial secara jelas dan terinci antar OPD dan
akses ke publik.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial di Kabupaten Kulon Progo, telah
masuk dalam program kerja pada Rencana
Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan nama program Pengelolaan Database
Pertanahan dan Tata Ruang. Juga telah
melakukan rencana startegis atau roadmap guna
optimalisasi pemanfaatan data dan informasi
geospasial dalam pelakasanaan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten
Kulon Progo.
Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran,
berdasarkan observasi lapangan, Kabupaten
Kulon Progo telah memiliki alokasi anggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang bersifat rutin (kegiatan
mandiri atau masuk dalam suatu kegiatan lain)
untuk penyelenggaraan informasi geospasial,
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan
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perangkat lunak dan perangkat keras melalui
subprogram, seperti Rencana Tata Ruang
Wilayah, yang didalamnya menyertakan
produksi data dan informasi geospasial.

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan JIGD, sebab pilar
inilah yang memproduksi, mengelola dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi
geospasial. Terkait dengan penyelenggaraan IIG,
Kabupaten Kulon Progo sudah menunjuk OPD
untuk produksi dan penyebarluasan informasi
geospasial, yang terdiri dari 19 dinas, 5 badan, 1
kelurahan dan 88 desa.
Untuk koordinasi dan pemaduan
kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial,
Kabupaten Kulon Progo telah melakukan rapat
koordinasi dan kerjasama dengan instansi
pemerintah dan intansi pendidikan, yaitu
Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
(PPIDS) Universitas Gadjah Mada (UGM). Lebih
jauh, Pemkab Kulon Progo memiliki kerjasama
resmi dengan masyarakat dalam pengembangan
penyelenggaraan informasi geospasial, yaitu
dengan Desa Karangsari, Kecamatan Panggah,
Kabupaten Kulon Progo.
Mengkaji keberhasilan pelaksanaan IIG
pada pilar kelembagaan, tidak terlepas dari
peran pimpinan lembaga. Untuk Kabupaten
Kulon Progo, Koordinator Simpul Jaringan
Informasi Geospasial Daerah berada pada
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Berdasarkan
pengamatan lapang saat penilaian, koordinator
simpul jaringan di Kabupaten Kulon Progo
baru saja dialihkan dari Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), tentu
saja hal ini masih dilakukan penyesuaian dan
adaptasi dalam perannya sebagai koordinator
simpul jaringan geospasial daerah Kabupaten
Kulon Progo. Observasi yang dilakukan selama
penilaian Bhumandala Award, pimpinan lembaga
memiliki pemahaman dan dukungan untuk

penyelenggaraan informasi geospasial serta
mampu bertindak sebagai champion yang dapat
mempromosikan, merancang dan mengawal
penyelenggaraan informasi geospasial dengan
baik.
Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
Sumberdaya manusia berupa staff yang
kompeten merupakan syarat utama JIGD dapat
dibangun, berkembang dan berkelanjutan.
Aspek Sumber Daya Manusia merncermati
kesiapan, ketersediaan dan pembinaan staf yang
terlbat dalam JIGD.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM kegiatan penyelengaaran IIG di
Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan latar
belakang pendidikannya, berupa lulusan jurusan
Geografi dan Geodesi untuk kegiatan produksi
data dan informasi geospasial. Terdapat staff
dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk pengelolaan berbagi data antar intansi
maupun ke publik. Lebih lanjut, tenaga ahli
untuk pelaksanaan pekerjaan terkait geospasial
telah memiliki sertifikat keahlian.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Untuk peningkatan kapasitas SDM dalam
penyelengaraan informasi geospasial, Kab. Kulon
Progo telah berpartisipasi dengan mengirimkan
staf-nya dalam kegiatan kursus/workshop/
pelatihan produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial serta merencanakan
pengembangan karir melalui pengisian jabatan
fungsional bidang survey dan pemetaan/pranata
komputer/perencana dan program pembinaan
pengembangan dan aparatur.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit),
Kabupaten Kulon Progo masih minim dalam
penggunaan perangkat lunak Sistem Informasi
Geografis (SIG), masih menggunakan pihak
ketiga dalam pengadaan informasi geospasial.
Hal ini diharapak kedepannya, pemkab Kulon
Progo dapat menciptakan kemandirian
dalam pengelolaan informasi geospasial guna
menciptakan efektifitas dan efisiensi kinerja
pemerintahan terkait kegiatan geospasial.
Kegiatan penyebarluasan data dan
informasi
geospasial,
platform
digital
pengelolaan data dan informasi geospasial di
Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Geoportal
dengan alamat http://geoportal.kulonprogo.
go.id, namun saat verifikasi kelapangan,
geoportal tersebut tidak berfungsi, hal ini bisa
dipahami dikarenakan peralihan koordinator
simpul jaringan informasi geospasial daerah dari
Bappeda ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
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Kedepannya, setelah usainya Penganugrahan
Bhumandala award 2018 ini, pihak Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang selaku koordinator
simpul JIGD Kabupaten Kulon Progo diharapkan
dapat mengoperasikan Geoportalnya serta
melakukan updating data dan informasi
geospasial dalam merespon pembangunan
daerah yang pesat dikemudian hari, terlebih
lagi dengan operasionalisasinya Bandara New
International Yogyakarta. Untuk WEBGIS yang
ada di Kabupaten Kulon Progo sudah ada
namun berada parsial dengan pengelolaan
dari Dinas tertentu yang tidak terintegrasi
dengan koordinator simpul jaringan informasi
geospasial daerah. Semisal terdapat WEBGIS
sebaran investasi oleh DInas Penanaman Modal
dan Pelayanan terpadu dan WEBGIS Tata
ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang
tidak terintegrasi dalam satu payung portal
resmi. Kedepannya, kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial ini bisa terintegrasi dan
terkoneksi keseluruh OPD, sehingga pemanfaatan
data dan informasi geospasial dapat berjalan
secara optimal dalam menciptakan harmonisasi
dan keselarasan perencanaan dan pembangunan
serta kesejahteraan masyarakat.
Meskipun penyelenggaraan informasi
geospasial di Kabupaten Kulon Progo masih
terkendala oleh keterbatasan teknologi,

minimnya SDM dengan latar belakang
geospasial, namun implementasi nyata kegiatan
terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial
telah ada dalam melayani kebutuhan publik,
seperti kegiatan advice planning dalam rangka
memperoleh informasi kesesuaian tata ruang di
Kabupaten Kulon Progo

--- PERANGKAT KERAS --Berdasarkan penilaian Bhumandala
Award 2018, Perangkat keras yang digunakan
untuk pengelolaan data dan informasi
geospasial di Kabupaten Kulon Progo masih
minim perangkat, dengan operasionalisasi
penyelenggaraan informasi geospasial masih
menggunakan laptop pribadi staf. Meskipun
demikian, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki
Server untuk pengelolaan data geospasial
sejumlah 1 unit dan terdapat ruang khusus
server, Jaringan Komputer antar OPD/Unit Kerja
dengan status milik sendiri, serta terdapatnya
fasilitas sumberdaya listrik cadangan untuk
menjaga stabilitas pengelolaan data dan
informasi geospasial disaat terdapat gangguan
listrik.

Terdapat beberapa hal yang penting
dalam aspek data dan informasi geospasial,
diantaranya adalah: ketersediaan, keterlihatan/
visibilitas, dan aksesbilitas. Data dan informasi
geospasial digunakan perlu mengikuti standar
nasional yang sudah ada supaya kegiatan
berbagi pakai data geospasial tidak mengalami
hambatan teknis.
Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam Advice
Planning di Kabupaten Kulon Progo
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--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Pengamatan lapang saat penilaian
Bhumanada Award 2018, kegiatan pengelolaan
data dan informasi geospasial di Kabupaten
Kulon Progo telah mengikuti Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah
ditetapkan oleh BIG, yaitu penggunaan Sistem
Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 2013,
namun metadata belum tersimpan bersamaan
dengan basisdata digital yang diproduksi, belum
menggunakan sistem katalog pengeloaan peta
dan informasi geospasial yang tersedia secara
online, belum terdapat porsedur tertulis dalam
melakukan kontrol kualitas dan penjaminan
kulitas penyelenggaraan informasi geospasial
serta kegiatan penyelenggaraan informasi
geospasial yang belum mengikuti Standar
Nasional Indonesia, berupa Katalog Unsur
Geografi Indonesia.

2017 serta berstatus definitif.
Lebih lanjut, Kabupaten Kulon Progo
telah menyediakan tempat penyimpanan atau
pengarsipan peta/data geospasial.

--- CATATAN --Peralihan Koordinator Simpul Jaringan
Geospasial Daerah Kabupaten Kulon Progo
yang baru saja terjadi dari BAPPEDA ke Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang masih menimbulkan
kompleksitas pengelolaan penyelenggaraan
informasi geospasial. Tentu saja hal ini masih
perlu penyesuaian dan adaptasi peran Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang sebagai koordinator
simpul jaringan geospasial daerah Kabupaten
Kulon Progo untuk mewujudkan keberhasilan
implementasi Satu Data Perencanaan dan
Pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Ketersediaan data
dan
informasi
geospasial di Kabupaten Kulon Progo
mencakup penyimpanan format digital dengan
penyimpanan filebase berupa shapefile.
Beberapa ketersediaan data geospasial dalam
format SIG (Bukan JPG, TIFF atau PDF) mencakup:
• Peta Rupabumi skala kecil/menengah
dengan skala 1:50000 dengan tahun
pembuatan 2017.
• Peta Rupabumi skala besar dengan
skala 1:5000
dengan tahun
pembuatan 2018.
• Citra Satelit Resolusi Tinggi atau Sangat
Tinggi yang sudah diorthorektifikasi
dengan perolehan pada tahun 2014.
• Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
skala
1:50000
dengan
tahun
pembuatan pada 2017.
• Peta Rencana Detail Tata Ruang skala
1:5000 dengan tahun pembuatan
pada 2018.
• Peta Batas Administrasi Desa dengan
skala 1:5000 dengan tahun pembuatan

Luas Wilayah

: 58.627,51 km2 *)

Jumlah Penduduk

: 421.295 jiwa

Jumlah Kecamatan

: 13 Kecamatan

Jumlah APBD

: 1,533 T **)

Jumlah OPD

: 24OPD

Jumlah Layer di
Geoportal

: 63 layer ***)

Bupati/Walikota

: Hasto Wardoyo

* https://kulonprogokab.bps.go.id/publication.html
**https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_2018
***http://geoportal.kulonprogo.go.id/
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Penghargaan
Bhumandala
Kanaka
dianugerahkan kepada Provinsi DKI Jakarta
yang
telah berhasil membangun Simpul
Jaringan Informasi Geospasial dengan baik,
aktif, dan operasional. Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan
data geospasial skala besar yang telah mengikuti
sistem referensi geospasial indonesia. Arahan
dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mampu
memotivasi dan menginspirasi perangkat daerah
untuk menyelenggarakan Informasi Geospasial
(IG) dengan baik. Dukungan anggaran yang
sangat memadai membuat pembangunan
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi
DKI Jakarta berjalan dengan lancar.
Simpul Jaringan Informasi Geospasial
Provinsi DKI Jakarta melibatkan banyak
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan
pertukaran data yang berjalan dengan lancar
dan terbuka. Data yang digunakan bersama
antar
OPD terbukti meningkatkan efisiensi
pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pemantauan pembangunan. Salah satu
contohnya adalah pemanfaatan peta bidang
tanah untuk kepentingan pajak bumi dan
bangunan.
Simpul Jaringan Informasi Geospasial

didukung dengan teknologi yang canggih dan
dikelola dengan baik. Sumber Daya Manusia
yang terlibat jumlahnya memadai dan memiliki
kompetensi yang tepat. Pengelolaan Informasi
Geospasial dilaksanakan dengan perencanaan
yang baik, terukur, dan efisien. Akan tetapi
Provinsi DKI Jakarta perlu menambah jumlah IG
yang mudah diakses melalui geoportal.

Penyelenggaraan Informasi Geospasial
di DKI Jakarta lebi maju dibandingkan dengan
provinsi lain. Hal ini terjadi karena dukungan
yang sangat kuat dari Gubernur DKI yang
mencanangkan program Jakarta Satu - Satu
Peta Satu Data Satu Kebijakan. Dalam kaitan
dengan penyelenggaraan informasi geospasial
program ini mengintegrasikan data yang dibuat
oleh masing-masing OPD sehingga dapat diakses
oleh pemerintah provinsi di dalam peta dasar
tunggal.
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--- PERATURAN --Penyelenggaraan Informasi Geospasial
di DKI Jakarta didukung legalitas berupa
peraturan/payung hukum sehingga program
dapat dilaksanakan dengan lancar dan
berhasil. Peraturan yang dibuat berkaitan
dengan program Jakarta Satu adalah:
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta, nomor 181 tahun 2014
tentang Sistem Dan Prosedur
Pengelolaan Data Dan Informasi
Pembangunan,
• Instruksi Gubernur Provinsi DKI
Jakarta, nomor 34 tahun 2018 tentang
Integrasi Sistem Peta Dan Data Dalam
Program Jakarta Satu,
• Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya,
Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi
DKI Jakarta, nomor 25 tahun 2018
tentang Tim Pengelola Program
Jakarta Satu.
• Peraturan lainnya tentang berbagi
pakai data, klasifikasi data, izin
penggunaan, hak cipta data geospasial
sudah tercakup dalam peraturan
diatas.
• SOP unggah, berbagi, updating,
pembuatan peta tematik dll

--- KEBIJAKAN --Program Jakarta Satu merupakan
kebijakan pemerintah DKI dalam rangka
mengelola data yang diperlukan untuk
menerapkan good government yang sistematis.
Kebijakan ini merupakan dorongan yang kuat
dalam pencapaian pemerinah DKI Jakarta untuk
menjadi yang terbaik dalam penyelenggaraan
informasi geospasial.
Kegiatan penyelenggaraan informasi
geospasial di provinsi DKI Jakarta sudah
dimasukkan kedalam RPJMD yaitu masuk
kedalam program:
• Program Penataan Ruang, Program
Pembangunan dan Pemeliharaan
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•

Program Penyediaan dan Pengelolaan
Data Pertanahan
• Program Peningkatan dan Pengelolaan
Kantor
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dialokasikan dalam APBD rutin anggaran sebesar
10 M per tahun.

--- kelembagaan --Penyelenggaraan Informasi Geospasial di
DKI Jakarta melibatkan 23 OPD yang berada di
internal DKI. Pelaksanaan ini tentu memerlukan
adanya pengelolaan kelembagaan agar unit
kerja yang terlibat dapat melaksanakan tugasnya
masing-masing serta dapat saling berkolaborasi.
Penataan ulang kelembagaan sempat
dilakukan oleh DKI Jakarta dengan tujuan untuk
memperkuat peranan simpul jaringan dalam
bisnis proses pemerintahannya. Tahun 2016
unit penyebarluasan berada di Bappeda Provinsi
DKI, namun pergantian pimpinan kemudian
memindahkan fungsinya ke Dinas Ciptakarya,
Tataruang dan Pertanahan.
Unit-unit
yang
terkait
dengan
penyelenggaraan IG saat ini dilaksanakan
oleh pimpinan atau staf yang memahami dan
berkomitmen serta bertindak sebagai champion
yang dapat mempromosikan, merancang
dan mengawal penyelenggaraan Informasi
Geospasial dengan baik.
Penataan kelembagaan yang terjadi di DKI
Jakarta adalah sebagai berikut :
• Kegiatan terkait pengembangan
simpul jaringan dilaksanakan oleh
Dinas Citata khususnya UPT Pusdatin.
Dalam struktur kelembagaan simpul
jaringan, UPT Pusdatin bertugas
sebagai unit pengelolaan dan
penyebarluasan. Tugas fungsinya
antara lain membangun peta dasar,
mengembangkan aplikasi webgis
dan geoportal serta membangun
infrastruktur jaringan. Disamping
itu sebagai OPD, Dinas Citata juga

bertugas sebagai unit produksi
yaitu membuat data tataruang dan
pertanahan.
• Dinas Kehutanan membangun data
makam dan mengembangkan aplikasi
pemakaman elektronik
• Dinas
Kominfo
berfungsi
mengintegrasikan
infrastruktur
IT antar OPD karena setiap OPD
membangun
masing-masing
infrastruktur IT sesuai kebutuhannya.
• Badan Pajak dan Restribusi Daerah
(BPRD) membangun data pajak
mengembangkan aplikasi pajak dan
restribusi.
Agar pelaksanaan Tim Pengelola Program
Jakarta Satu dapat berjalan efektif dan efisien,
koordinasi antar OPD selalu ditingkatkan dengan
melaksanakan rapat koordinasi sebanya 63 kali
dalam setahun.
Disamping itu penyelenggaraan data
dan informasi geospasial di DKI Jakarta
sudah melakukan kerjasama dengan instansi
pemerintah terkasi seperti BIG, BPN, LAPAN,
Universitas dan instansi bukan pemerintash
seperti ESRI Indonesia, OpenStreetMap, dan
Australian Aid.

Keberhasilan DKI Jakarta dalam meraih
penghargaan Bhumandala tidak dapat dilepaskan
dari
keberadaan
sumberdaya
manusia
geospasial di setiap OPD. Sumberdaya manusia
geospasial di OPD DKI Jakarta jumlahnya cukup
dan keahliannya sesuai kebutuhan.

--- KUALIFIKASI SDM --Sumberdaya manusia yang bekerja
dalam penyelenggaraan informasi geospasial
di DKI jakarta jumlah nya cukup banyak dan
mempunyai keahlian yang memadai. Jumlah
staf dengan latar belakang geospasial terdiri
dari 60 orang sedangkan jumlah staf berlatar
belakang Teknologi Informasi dan Komunikasi
adalah sebanyak 465 orang, dan jumlah staf
yang memiliki kemampuan mengoperasikan
server geospasial sebanyak 10 orang Disamping
itu ada juga staf yang bukan berlatar belakang
geospasial atau informatika tetapi terlibat dalam
penyelenggaraan informasi geospasial yaitu
sejumlah 200 orang.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Berkaitan
dengan
pengembangan
kapasitas dan karir SDM informasi geospasial,
pemerintah DKI Jakarta sudah memiliki
program pelatihan pengembangan kemampuan
penyelenggaraan informasi geospasial yang
dilaksanakan di BIG, ESRI Indonesia, LAPAN, ITB,
ITS dan pelatihan internal.
Kepastian karier dibuktikan dengan
jabatan fungsional yang dimiliki oleh SDM
pengelola simpul jaringan. Jabatan fungsional
yang diampu antara lain : survei dan pemetaan
60 orang, perencana 55 orang dan pranata
komputer 465 orang. Investasi SDM yang dimiliki
semakin memperkuat pengelolaan IG di Provinsi
Jakarta menjadi lebih tertib dan efisien.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
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--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Perangkat lunak yang digunakan oleh
Dinas Cipta Karya Tataruang dan Pertanahan
untuk mengembangkan data geospasial, aplikasi
webgis dan aplikasi geoportal adalah perangkat
lunak produk ESRI dan ORACLE.
Dalam
kegiatan
pengumpulan,
penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan
data geospasial, Dinas Citata memanfaatkan
perangkat lunak ArcGIS Server Enterprise,
ArcGIS Desktop dan ArcGIS Portal. Pemanfaatan
perangkat lunak yang berasal dari satu produk,
lebih memudahkan dalam integrasi dan
kompilasi data karena menggunakan standar
format data yang sama.
Namun
kegiatan
pengumpulan,
penyimpanan dan pengelolaan data yang
dilaksanakan OPD lain, masih memanfaatkan
perangkat lunak opensource, apabila data
tersebut akan digabungkan memerlukan
konversi data.
Simpul jaringan DKI Jakarta sudah
menerapkan standar data KUGI dalam kegiatan
pertukaran secara internal maupun eksternal.

Pemanfaatan Geoportal DKI Jakarta dalam RTRW yang
dimanfaatkan oleh OPD

--- PERANGKAT KERAS --Perangkat keras yang digunakan oleh unit
pengelola dan penyebarluasan data di Dinas
Citata terdiri dari 125 unit komputer, 3 unit
server. Disamping itu satu unit data center yang
dibangun di Diskominfo yang terhubung ke OPD
melalui jaringan LAN maupun WAN.
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Dalam penyelenggaraan simpul jaringan
Dinas Kominfo bertanggung jawab dalam
membangun infrastruktur jaringan pemerintah
daerah yang mampu menghubungkan semua
OPD secara lancar, aman dan terintegrasi.
Jaringan internet pemerintah daerah
didukung oleh jaringan dengan bandwidth
2x300 MBps internasional dan 2x600MBps
lokal. Jaringan internet untuk keperluan data
geospasial disediakan bandwidth 70 MBps.

Penyediaan Server

Data dan informasi geospasial DKI
merupakan modal dasar dalam penyelenggaraan
informasi geospasial di DKI Jakarta. Data
geospasial DKI Jakarta sangat beragam dan
dibuat oleh beberapa pihak dengan sumberdaya
yang berbeda. Karena itu agar data tersebut
dapat digunakan maka pengelolaan data dan
standar menjadi sangat penting

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Manajemen data dan Informasi Geospasial
Data geospasial yang ada di DKI Jakarta
mencakup kurang lebih 100 tema yang dibuat
oleh berbagai OPD yang ada. Pemerintah
DKI Jakarta mengelola data tersebut secara

terintegrasi dengan menerapkan standar KUGI.
Peta dasar DKI Jakarta yang digunakan
saat ini adalah peta berskala 1:2.500 yang
menyajikan informasi mengenai jalan, sungai,
garis pantai, batas administrasi. Peta dasar ini
dibuat oleh Dinas Citata sebagai peta dasar
sementara karena idealnya peta dasar DKI Jakarta
mempunyai skala 1:250. Sebagai informasi,
sebelum pencanangan program Jakarta Satu,
pemerintah DKI Jakarta mempunyai data
dasar yang tidak dapat digunakan karena tidak
berkualitas. Namun dalam waktu 8 bulan Dinas
Citata DKI dapat membuat data dasar wilayah
DKI skala 1:2500 yang mempunyai ketelitian
tinggi baik secara grafis maupun tekstual dan
seragam diseluruh wilayah sehingga dapat
digunakan untuk membuat peta tematik yang
terpadu.
Peta dasar tersebut harus digunakan
sebagai referensi oleh semua OPD dalam
menginput data atribut, sehingga data geospasial
di DKI Jakarta terintegrasi. kKemudian semua
data OPD tersebut diuji oleh UPT Pusdatin. Dan
selanjutnya diinput ke dalam server Jakarta Satu.
Saat ini ada 10 OPD yang sedang menginput data
ke Jakarta satu.

--- CATATAN --Dalam kunjungan ke OPD, salah satu yang
dikunjungi adalah Badan Pajak dan Restribusi
Daerah (BPRD). BPRD merupakan pihak yang
menggunakan hasil dari penyelenggaraan
informasi geospasial di DKI Jakarta dan
manfaatnya dapat langsung dibuktikan dengan
berhasilnya penerimaan pajak dan restribusi DKI
Jakarta sebesar Rp. 38T. BPRD mengembangkan
sistem informasi sendiri di kantornya mencakup
perangkat keras, perangkat lunak dan
infrastruktur jaringan. Data yang digunakan
adalah data dari Dirjen Pajak, peta Pajak Bumi
dan Bangunan, Peta Bidang PBB P4T dan peta
dasar DKI Jakarta 1:2.500.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Data dasar lain yang dimiliki oleh
pemerintah DKI Jakarta adalah Peta Rupabumi
skala 1:250.000 ,1:25.000, 1:10.000, 1:1.000,
kemudian data citra satelit resolusi tinggi, dan
data tataruang skala 1:50.000 dan 1:5.000. Peta
dasar tersebut dibuat oleh Dinas Citata.
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Penghargaan
Bhumandala
Rajata
dianugerahkan kepada Provinsi Sumatera Selatan
karena Bappeda Provinsi Sumatera Selatan,
sebagai lead agency dalam pembangunan
Simpul
Jaringan
Informasi
Geospasial
berhasil menampilkan kepemimpinan dalam
pembangunan Simpul Jaringan yang baik.
Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
tampak jelas dalam Simpul Jaringan yang ada
di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam waktu
yang singkat, geoportal berhasil direvitalisasi
dan dilengkapi dengan data geospasial yang
lengkap dan beragam. Komitmen gubernur
Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong
terbentuknya Simpul Jaringan Informasi
Geospasial terlihat jelas dan secara signifikan
berpengaruh dalam pembangunan dan
penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) di
Provinsi Sumatera Selatan.
Kebijakan dan roadmap pengembangan
Simpul Jaringan Informasi Geospasial telah
disusun dengan baik. Hal ini merupakan fondasi
untuk keberlanjutan Simpul Jaringan
Informasi Geospasial Provinsi Sumatera
Selatan. Provinsi Sumatera Selatan juga telah
menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
untuk kegiatan penyelenggaraan IG, mulai dari
kegiatan pengumpulan, kontrol kualitas, sampai
dengan penyebarluasannya.
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Lebih dari 700 layer data disediakan di
geoportal Provinsi Sumatera Selatan untuk
kepentingan internal maupun eksternal. Hal
ini menunjukkan kesungguhan untuk berbagipakai data bagi kepentingan pembangunan dan
komitmen transparansi kepada masyarakat.
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan perlu
meningkatkan kualitas pengelolaan perangkat
keras untuk Simpul Jaringan sehingga
ketergantungan kepada pihak luar menjadi
berkurang.
Penghargaan Bhumandala Kencana –
Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik diberikan
kepada Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki
lebih dari 700 layer data yang tersedia pada
geoportal. Keberadaan Simpul Jaringan telah
dimanfaatkan oleh berbagai Organisasi Perangkat
Daerah dengan baik dan optimal. Sebagai salah
satu contoh adalah kegiatan penanggulangan
kebakaran yang telah menggunakan Informasi
Geospasial oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan.
Koordinasi antara instansi horizontal dan vertikal
juga telah berjalan dengan baik.

•

Dalam
penyelenggaraan
informasi
geospasial pemerintah Sumatera Selatan
mempunyai pengalaman yang cukup yaitu
ikut terlibat dalam proyek Land Resources and
Evaluation Planning (LREP) di tahun 1980an.
Hingga saat ini kegiatan penyelenggaraan
informasi
geospasial
tersebut
masih
dilaksanakan karena adanya dukungan yang
berkesinambungan dari pimpinan pemerintah
Sumatera Selatan yang memerlukan informasi
tersebut
mengingat
Sumatera
Selatan
merupakan daerah yang rawan kebakaran hutan
namun kaya sumberdaya alam terutama hutan
dan minyak bumi.

--- PERATURAN --Kegiatan penyelenggaraan informasi
geospasial didasarkan kepada Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan No. 18/2017 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi
Sumatera Selatan. Menindak lanjuti peraturan
gubernur tersebut, BAPPEDA Provinsi Sumatera
Selatan juga menyusun peraturan-peraturan
teknis operasional yaitu Peraturan nomor:
050/0727/BAPPEDA-IV/2018 dan Standard
Operating Procedure (SOP) dan Petunjuk
Teknis (JUKNIS). Hingga saat ini BAPPEDA sudah
menyusun 80 SOP.
• Peraturan
Nomor:
050/0727/
BAPPEDA-IV/2018
merupakan
peraturan untuk
• melakukan berbagi pakai data
geospasial antar OPD/Unit Kerja.
• klasifikasi data dan informasi
geospasial yang bersifat terbuka/
publik, terbatas dan rahasia
• mengatur mekanisme perizinan

•

penggunaan data geospasial oleh
masyarakat dan/atau dunia usaha
perlindungan
dan
pengamanan
hak cipta data geospasial (contoh:
perjanjian lisensi saat ada permintaan
data oleh pihak luar).
penyelenggaraan informasi geospasial
untuk kepentingan internal maupun
eksternal.

--- KEBIJAKAN --Penanggulangan kebakaran hutan di
provinsi Sumatera Selatan merupakan prioritas
pemerintah setempat untuk melaksanakannya
dan untuk itu diperlukan ketersediaan data dan
informasi geospasial. Kegiatan penanggulangan
bencana tersebut melibatkan sejumlah
organisasi pemerintah daerah (OPD) termasuk
Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) dan aparat keamanan.
Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam
penanggulangan kebakaran hutan tersebut
tahun ini membangun command center di
kantor gubernur.
Terkait penyediaan data geospasial
tersebut pemerintah provinsi Sumatera
Selatan pada tahun 2018 melalui program
Pengembangan data/informasi/statistic daerah
ini mengalokasikan anggaran biaya sebesar Rp.
14 milyar.

--- kelembagaan --Terkait pengaturan kelembagaan, dalam
penyelenggaraan informasi geospasial ini,
Bappeda ditetapkan sebagai simpul jaringan
provinsi Sumatera Selatan yang menyiapkan
data dasar, geoportal dan infrastruktur
jaringan. Pimpinan lembaga/unit pengelola
data geospasial dinilai memiliki pemahaman
dan
komitmen
untuk
penyelenggaraan
Informasi Geospasial dalam kerangka Jaringan
Infrastruktur Geospasial Daerah (JIGD).
Sesuai dengan Peraturan Presiden
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27/2014 unit kerja produksi dan unit pengelolaan
dan penyebarluasan sudah dibentuk. Hingga saat
ini 28 OPD/Unit Kerja dilingkungan pemerintah
provinsi sudah terlibat dalam simpul jaringan
provinsi. Di tingkat pemerintah kabupaten dan
kota, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota
Palembang sudah bergabung dalam simpul
jaringan provinsi.
Untuk
meningkatkan
kemampuan
kelembagaan pemerintah provinsi membuka
kerjasama dengan lembaga lain yaitu: Badan
Informasi Geospasial, LAPAN, dan PPIDS
Universitas Sriwijaya.

simpul jaringan Sumatera Selatan
Untuk meningkatkan kualitas SDM
pemerintah
provinsi
menyelenggarakan
program pelatihan S1, S2, S3 di bidang informasi
geospasial dan mengirim staff Bappeda ke
pelatihan di PPIDS Unsri, BIG, LAPAN.

Teknologi yang digunakan dalam
penyelenggaraan
informasi
geospasial
di Sumatera Selatan sudah operasional.
Pengoperasian server geospasial dengan cara
hosting merupakan cara yang baik karena
dukungan teknologi informasi sangat terjamin.
Sumberdaya
manusia
dalam
penyelenggaraan informasi geospasial di provinsi
Sumatera Selatan jumlah dan kualitasnya masih
perlu ditingkatkan terutama terutama dari
bidang kebumian.

--- KUALIFIKASI SDM --Saat ini sumberdaya informasi geospasial
yang terlibat terdiri dari latar belakang kebumian
ada 3 orang, latar belakang planologi 7 orang,
dan TIK 6 orang. Ditambah dengan 2 orang staf
yang dapat mengoperasikan server dan staf non
geospasial sebanyak 10 orang.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Dari sumberdaya manusia yang tersedia,
yang sudah mempunyai jabatan fungsional
adalah fungsional survei pemetaan 1 orang,
dan perencana 15 orang. Untuk meningkatkan
kinerja SDM maka jumlah SDM yang mempunyai
jabatan fungsional perlu ditingkatkan paling
tidak semua SDM yang saat ini sudah bekerja di
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--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Perangkat lunak yang digunakan adalah
perangkat lunak opensource mencakup desktop
GIS (Quantum GIS), remote sensing (Grass), dan
server geospasial Palapa/OpenGeo.

--- PERANGKAT KERAS --Pemerintah provinsi mempunyai ruang
server yang berada di kantor Bappeda yang
dilengkapi dengan genset UPS dan kecepatan
internet 35Mbps. Namun server geospasial
Bappeda yaitu server dari BIG, dioperasikan
dengan cara hosting di PT. Moratelindo dengan
kecepatan 30Mbps.

--- CATATAN ---

Sumatera Selatan mempunyai data
yang jumlahnya banyak mencakup data dasar
dan data tematik. Data dasar mencakup data
rupabumi skala menegah dan besar, peta batas
administrasi, citra satelit resolusi tinggi, dan peta
tata ruang wilayah dan berbagai data tematik
yang dibuat menggunakan data dasar tersebut
dan mengikuti standar nasional dan standar
lembaga terkait.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Data geospasial Sumatera Selatan
dikelola secara bersama oleh BAPPEDA dan
OPD terkait. BAPPEDA mengelola data dasar
sedangkan tema lainnya dikelola oleh masingmasing instansi. Kerjasama antar OPD dalam
pembuatan data sudah baik terutama kerjasama
dalam penanggulangan kebakaran hutan. Dinas
Kehutanan Sumatera Selatan mempunyai data
hutan yang sangat lengkap dengan skala besar
dan juga aplikasi untuk mendeteksi penggunaan
hutan di Sumatera Selatan dan bersama-sama
dengan BPBD kebakaran hutan yang terjadi
dapat dimonitor.
Disamping itu dibentuk forum data
yang hampir 2 kali sebulan bertemu untuk
mendiskusikan kegiatan terkait penyelenggaraan
data geospasial.

Dari semua yang sudah berhasil
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, ada
beberapa catatan yang perlu disampaikan yaitu:
• Standar KUGI belum sepenuhnya
diterapkan
• Penerapan metadata juga masih
sangat minim.
• Teknologi yang digunakan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial
di Sumatera Selatan walaupun
sudah operasional namun perlu
ditingkatkan.
• Pengoperasian server geospasial
dengan cara hosting merupakan
cara yang baik tetapi harus dijamin
keamanan data.
• SDM berlatar belakang informasi
geospasial harus ditambah.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Data geospasial yang sudah tersedia
adalah 85 tema data yang disimpan di server
BAPPEDA. Dari jumlah tersebut, 61 tema sudah
dipublikasikan melalui webgis. Disamping itu
melalui geoportal, sudah tersedia 789 service
yang dapat diunduh dalam standar WCS atau
WFS
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Penghargaan
Bhumandala
Rajata
dianugerahkan kepada Provinsi Kalimantan
Timur karena Simpul Jaringan yang dibangun
telah berkembang dengan baik. Pembangunan
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi
Kalimantan Timur mendapat dukungan yang
kuat dari gubernur, baik dalam bentuk peraturan
maupun anggaran yang memadai. Hal ini terlihat
dari program One Data One Map Kalimantan
Timur. Kemampuan dan inisiatif staf di Unit
Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data dan
Informasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
tampak menonjol.
Perangkat keras pusat data di Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur dibangun dengan
sangat terencana, dikelola dengan baik, dan
dioperasikan secara terus-menerus. Perangkat
lunak yang dibutuhkan juga tersedia secara
memadai.
Secara administratif, jumlah Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat cukup
banyak. Namun demikian, belum semua OPD
terlibat secara aktif dalam Simpul Jaringan.
Simpul Jaringan Provinsi Kalimantan Timur perlu
menambah jumlah OPD yang terlibat dan aktif
dalam kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial secara terpadu.
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Proses pembangunan simpul jaringan di
provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai
dengan lima pilar IDSN. Dalam hal data, provinsi
Kalimantan Timur termasuk berpengalaman
karena sejak tahun 1991 provinsi ini sudah
mempunyai peta dasar rupabumi skala
menengah/kecil yang dibuat atas bantuan
GTZ Jerman dan pengalaman tersebut masih
dimanfaatkan hingga saat ini.

--- PERATURAN --Sebagai langkah awal dan mendasar
untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
simpul, pemerintah provinsi Kalimantan Timur
menyusun peraturan perundangan terkait yang
diperlukan guna mengesahkan pelaksanaan
pembangunan simpul. Peraturan perundangan
yang sudah dibuat mencakup peraturan
Gubernur dan peraturan turunan dari Bappeda:
• Peraturan Gubernur no 41 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan One
Data One Map Provinsi Kalimantan

•
•
•

•

•

Timur
No. 24/SOP-PUSDATIN/2017 tentang
Publikasi Informasi Geospasial dalam
Geoportal
No. 27/SOP-PUSDATIN/2017 tentang
Pelaksanaan Forum Data
Nomor 188.4/741/UPTB-Bapp/2018
tentang Tata Cara Pemanfaatan Data
dan Informasi Geospasial One Data
One Map Provinsi Kalimantan Timur
No.
40/SOP-PUSDATIN/2018
tentang Penggunaan Data dan IG
bagi Akademisi dan NGO (NonGovernment Association)
No. 41/SOP-PUSDATIN/2018 tentang
Penggunaan Data dan IG bagi
Masyarakat dan Dunia Usaha

--- KEBIJAKAN --Pemerintah provinsi Kalimantan Timur
dalam rangka pembangunan simpul jaringan
mengeluarkan kebijakan satu peta yaitu “JIGD
ONE DATA ONE MAP”. Kebijakan utama ini
dijabarkan dengan memasukkan pengembangan
simpul jaringan dan Program RPJMD 20142023, memberikan insentif kepada pemerintah
kabupaten/kota
penyelenggara
informasi
geospasial, menyusun Rencana Induk Od-Map
2014-2023 dan integrasi dengan simpul JIGD OPD
dan Kabupaten/Kota. Pemerintah menyediakan
anggaran untuk mendukung kebijakan ODOM
sebesar Rp. 550.000.000.

--- kelembagaan --Dalam hal
kelembagaan, tupoksi
bidang di BAPPEDA diupayakan agar dapat
mengakomodasi kebijakan JIGD ONE DATA ONE
MAP (ODOM). Kemudian lingkup keanggotaan
Pokja ODOM diperluas dan SOP atau Peraturan
Kepala BAPPEDA ditambah agar lebih aplikatif.
Saat ini sudah terbentuk UPTB Pusdatin BAPPEDA
sebagai pengelola pembangunan simpul jaringan
Kalimantan Timur dan 49 unit produksi.

Sumberdaya manusia yang tersedia
dalam penyelengaraan informasi geospasial di
provinsi Kalimantan Timur jumlahnya masih
kurang dan SDM yang ada tersebut belum
memiliki jabatan fungsional. Sampai saat ini
upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan
kualitas SDM pemerintah provinsi Kalimantan
Timur masih minim. Ini merupakan kelemahan
dari pengembangan simpul jaringan Kalimantan
Timur.

--- KUALIFIKASI SDM --Jumlah SDM yang terlibat dalam simpul
jaringan geospasial Kalimantan Timur adalah
6 orang yang semuanya berlatar belakang
ilmu geospasial. Dari jumlah diatas 2 orang
bekerja di Seksi Data dan Informasi Geospasial
dan 4 orang bekerja dalam bidang survey dan
pemetaan. Disamping itu ada 24 mahasiswa
yang sedang mengikuti PKL dan membuat skripsi
diikutsertakan dalam kegiatan tersebut diatas

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Meskipun SDM pengelola simpul
jaringan di Provinsi Kalimantan Timur belum
memiliki jabatan fungsional, namun program
peningkatan kapasitas SDM selalu ditingkatkan.
Dalam hal pelatihan pemerintah provinsi sudah
menyiapkan sarana pelatihan yang dilaksanakan
di Bappeda dan P2-IIG Universitas Mulawarman.
Program peningkatan kualifikasi pendidikan
formal S1, S2, dan S3 dalam peneyelenggaraan
informasi geospasial belum diselenggarakan.
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Teknologi yang digunakan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial sudah
cukup baik dimana semua perangkat keras,
perangkat lunak, data, aplikasi termasuk
jaringan internet dan WAN dipusatkan di data
center pemerintah provinsi Kalimantan Timur di
kantor Bappeda.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Perangkat
lunak
yang
digunakan
dalam pengembangan simpul jaringan adalah
perangkat lunak opensource yaitu QuantumGIS,
PostgreSQL dan perangkat lunak berbayar
ArcGIS 10.3 desktop GIS. Disamping itu tersedia
perangkat lunak penginderaan jauh dan
fotogrametri opensource yaitu Google Earth
PRO dan perangkat lunak berbayar yaitu AgiSoft
Photoscan.
Disamping perangkat lunak dasar, juga
dikembangkan aplikasi yang dibuat untuk
menyebarluaskan data geospasial yaitu aplikasi
geoportal dan webGIS. Dalam aplikasi geoportal
tersedia service WCS dan tema data yang dapat
diunduh. Dalam aplikasi webGIS tersedia data
yang dapat di browse.

--- PERANGKAT KERAS --Perangkat keras yang digunakan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial dipasang
di data center kantor BAPPEDA Kalimantan Timur.
Perangkat keras terdiri dari 3 (tiga) unit server
untuk pengelolaan data geospasial, 6 (enam)
unit computer, dan perangkat keras jaringan
untuk mengendalikan jaringan komputer WAN
antar OPD.
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Data dan informasi geospasial provinsi
Kalimantan Timur sudah tersedia baik di
Bappeda maupun OPD lainnya. Di Bappeda
tersedia data mencakup peta dasar dan peta
RTRW, peta RDTR, dan peta Batas Desa. Data
tematik lain dibuat oleh masing-masing OPD dan
dikumpulkan di server webGIS Bappeda jumlah
nya ada 103 tema.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan
informasi geospasial di provinsi Kalimantan
Timur adalah sebanyak 21 SKPD. Unit khusus
untuk menangani kegiatan tersebut adalah UPTB
Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).
Kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penggunaan data geospasial
dan informasi geospasial dilaksanakan oleh unit
produksi yang dibentuk di setiap SKPD. Namun
demikian beberapa tema data dibuat di Bappeda,
karena SKPD belum siap untuk membuat data.
Kegiatan penyimpanan, pengamanan dan
penyebarluasan data geospasial dan informasi
geospasial dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan
dan penyebarluasan dalam hal ini adalah Seksi
Data dan Informasi Spasial Bappeda.
Untuk menjaga kualitas data geospasial
diambil kebijakan yaitu sebelum dipublikasi di
geoportal, semua peta yang dibuat oleh OPD
harus masuk Bappeda, untuk diverifikasi oleh
tim pokja untuk dibahas penerapan standarnya

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Data dan informasi geospasial yang
dibuat di BAPPEDA terdiri dari peta Rupabumi
skala kecil/menengah 1:250.000, 1:50.000 dan
1:25.000 , peta Rupabumi skala besar 1:5.000,
citra satelit resolusi tinggi, peta Rencana Tata
Ruang Wilayah skala 1:250.000, 1:50.000 dan
1:25.000, peta Rencana Detil Tata Ruang 1:5.000,
peta Batas Administrasi Desa 1:250.000.
Data tematik yang dibuat oleh OPD antara
lain adalah sebagai berikut:
1. Kehutanan
2. Perkebunan
3. Pertambangan
4. Jalan dan jalan kereta api
5. Pelabuhan
6. Pertanian
7. Transmigrasi
8. Sarana olahraga
9. Pusat Budaya
10. Obyek wisata
11. Industri
12. Rumah Sakit
13. Kependudukan
14. Rawan Bencana
15. Lahan Kritis
Data dan informasi geospasial tersebut
dipublikasikan dalam aplikasi geoportal dan
webGIS. Dalam aplikasi geoportal tersedia
service WCS sebanyak 12 service dan data yang
dapat diunduh sebanyak 54 tema. Dalam aplikasi
webGIS tersedia data yang dapat di browse
sebanyak 103 tema.
Berkaitan dengan penerapan standar
KUGI, data geospasial yang ada terutama data
tematik yang dibuat oleh OPD penerapannya
masih minimal dan walaupun standar sudah
diterapkan nilai atributnya belum terisi lengkap.

Penerapan metadata dari data tematik
tersebut juga masih minimal. Namun demikian
data geospasial tersebut sudah digunakan uleh
pihak pengguna internal pemerintah terutama
untuk penanggulangan banjir, pengembangan
wilayah, penyusunan RKP tahunan, ijin lokasi,
penelitian, konflik batas wilayah, tumpang ijin
hutan dan tambang, dst.
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Penghargaan
Bhumandala
Ariti
dianugerahkan kepada Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai salah satu provinsi dengan
pembangunan Simpul Jaringan yang difasilitasi
melalui bantuan Badan Informasi Geospasial
pada program APBNP Tahun 2011. Perangkat
keras dan perangkat lunak dari kegiatan tersebut
masih digunakan dan berjalan dengan baik yang
menunjukkan perhatian terhadap kegiatan
penyelenggaraan Iinformasi Geospasial (IG) dan
pemanfaatan yang terus berlanjut.
Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan
berbagai tema peta di geoportal. Sistem untuk
akses peta yang tersedia cukup baik dan dapat
digunakan untuk pemantauan penggunaannya.
Kalimantan Selatan juga mulai mengembangkan
aplikasi-aplikasi berbasis IG untuk berbagai
keperluan.
Kedepannya Simpul Jaringan Provinsi
Kalimantan Selatan perlu untuk menambah
jumlah dan tema, serta memperbarui IG yang
disediakan terutama dalam aspek skala dan usia
data yang ditampilkan.
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Proses pembangunan simpul jaringan
di provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan
dengan pendapat bahwa data geospasial
merupakan hal yang sangat penting dalam
perencanaan pembanguan daerah khususnya di
provinsi Kalimantan Selatan.

--- PERATURAN --Berkaitan
dengan
pelaksanaan
pembangunan simpul di provinsi Kalimantan
Selatan, pemerintah menyusun peraturan
perundangan terkait yang diperlukan guna
mengesahkan pelaksanaan pembangunan
simpul. Peraturan perundangan yang sudah
dibuat mencakup peraturan Gubernur dan
peraturan turunan dari Bappeda:
• Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun
2017 mengenai penyelenggaraan
informasi
geospasial
Provinsi
Kalimantan Selatan
• Nomor
188.44/0566/KUM/2017
mengenai berbagi pakai data
geospasial antar OPD

--- KEBIJAKAN ---

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR ---

Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan
dalam rangka pembangunan simpul jaringan
mengeluarkan kebijakan one map yaitu
keharusan penggunaan satu data dasar dalam
pembuatan setiap tema data oleh masingmasing OPD.
Untuk
mengimplementasikan
penyelenggraan
informasi
geospasial,
pemerintah menyediakan anggaran untuk
sebesar Rp. 550.000.000.

Berkaitan
dengan
pengembangan
kapasitas dan karir, sampai saat ini SDM provinsi
Kalimantan Selatan yang memiliki jabatan
fungsional adalah perencana sebanyak 2 orang.
Dalam hal pelatihan pemerintah provinsi
sudah menyiapkan sarana pelatihan yang
dilaksanakan di dan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Prov. Kalimantan Selatan.
Untuk tahun 2015 - 2017 kursus/pelatihan dalam
bidang penyelenggaraan informasi geospasial
atau dalam bidang komputer dan internet diikuti
oleh SDM provinsi Kalimantan Selatan sebanyak
2 orang.

--- kelembagaan --Dalam hal kelembagaan, penyelenggaraan
informasi geospasial di provinsi Kalimantan
Selatan seluruhnya dilaksanakan oleh Bappeda
termasuk kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan penyimpanan,
pengamanan dan penyebarluasan data dan
informasi geospasial.

Sumberdaya manusia yang tersedia
dalam penyelengaraan informasi geospasial di
provinsi Kalimantan Selatan dan yang memiliki
jabatan fungsional jumlahnya masih minim.
Upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan
kualitas SDM adalah dengan mengirim SDM
ke lembaga pelatihan di LAPAN dan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.
Kalimantan Selatan.

--- KUALIFIKASI SDM --Jumlah SDM yang terlibat dalam simpul
jaringan geospasial Kalimantan Selatan adalah
4 yang terdiri dari 2 orang berlatar bidang
pengelolaan data dan informasi geospasial dan
2 orang bidang teknologi informasi.

Teknologi yang digunakan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial masih
kurang memadai. Semua perangkat keras,
perangkat lunak, data, aplikasi termasuk jaringan
internet dan WAN dipusatkan di kantor Bappeda
pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Perangkat
lunak
yang
digunakan
dalam pengembangan simpul jaringan adalah
perangkat lunak opensource yaitu QuantumGIS,
dan perangkat lunak berbayar ArcGIS desktop
GIS. Server geoportal dan webGIS dikembangkan
dalam perangkat geoserver dengan kecepatan
40Mbps.
Disamping perangkat lunak dasar, juga
dikembangkan aplikasi yang dibuat untuk
menyebarluaskan data geospasial yaitu aplikasi
geoportal dan webGIS. Dalam aplikasi geoportal
tersedia service WCS dan tema data yang dapat
diunduh. Dalam aplikasi webGIS tersedia data
yang dapat di browse.
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--- PERANGKAT KERAS ---

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL ---

Perangkat keras yang digunakan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial dipasang
di kantor BAPPEDA Kalimantan Selatan.
Perangkat keras terdiri dari 2 (dua) unit server
untuk pengelolaan data geospasial, 5 (lima) unit
komputer, dan perangkat keras jaringan untuk
mengendalikan jaringan komputer WAN antar
OPD.

Data dan informasi geospasial provinsi
Kalimantan Selatan tersedia di BAPPEDA dan
OPD lainnya yang terdiri dari peta Rupabumi
skala 1:50.000 pembuatan tahun 2016, Citra
Satelit Resolusi Tinggi, peta Tataruang 1:250.000
dan peta Administrasi Desa skala 1:50.000.
Disamping itu tersedia data dan informasi lain
yang dibuat oleh masing-masing OPD.
Data dan informasi geospasial tersebut
dipublikasikan dalam aplikasi geoportal dan
webGIS. Dalam aplikasi geoportal tersedia
service WCS sebanyak 32 service dan data yang
dapat diunduh sebanyak 2 tema. Dalam aplikasi
webGIS tersedia data yang dapat di browse
sebanyak 11 tema.
Penyelenggaraan informasi geospasial di
provinsi Kalimantan Selatan sudah menerapkan
standar Kode Unsur Geografis Indonesia.
Penerapan metadata dari data tematik tersebut
juga masih minimal.
Namun demikian data dan informasi
geospasial tersebut akan digunakan untuk
keperluan monitoring pembangunan provinsi
Kalimantan Selatan secara online melalui
geoportal.

Data dan informasi geospasial provinsi
Kalimantan Selatan tersedia di BAPPEDA dan
OPD lainnya yang terdiri dari peta Rupabumi,
Citra Satelit Resolusi Tinggi, peta Tataruang dan
peta Administrasi Desa yang berada di BAPPEDA
dan 25 peta yang tersedia di OPD.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --OPD yang terlibat dalam penyelenggaraan
informasi geospasial atau simpul jaringan di
provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak
32 OPD. Unit khusus untuk menangani kegiatan
tersebut adalah Bidang Sistem dan Analis
Pemetaan
Kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penggunaan data geospasial
dan informasi geospasial dilaksanakan oleh unit
produksi yang dibentuk di setiap OPD. Tema yang
sudah tersedia berjumlah 32 tema dan semua
tema tersebut dibuat oleh masing-masing OPD
dengan mengacu kepada satu data dasar.
Kegiatan penyimpanan, pengamanan dan
penyebarluasan data geospasial dan informasi
geospasial dilaksanakan oleh Bidang Sistem dan
Analis Pemetaan BAPPEDA.
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Penghargaan
Bhumandala
Ariti
dianugerahkan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta
sebagai salah satu provinsi dengan yang
sudah menunjukkan semangat yang tinggi
dalam membangun Simpul Jaringan dan
memanfaatkan Informasi Geospasial (IG)
dalam kegiatan pemerintahan. Geoportal
provinsi D.I. Yogyakarta mulai dibangun sekitar
tahun 2013 hingga saat ini. Geoportal Provinsi
D.I. Yogyakarta telah dibangun dengan baik
dan menyediakan berbagai tema IG untuk
digunakan oleh masyarakat. Kemitraan dengan
PPIDS setempat terlihat secara nyata dalam
proses pembangunan geoportal ini. Kemitraan
seperti ini dapat mendorong optimalisasi
penyelenggaraan IG di Provinsi D.I. Yogyakarta.
Penunjukan struktur organisasi yang
jelas dalam simpul jaringan turut memperkuat
penyelenggaraan simpul jaringan, selain itu
partisipasi yang cukup baik dari OPD di Provinsi
D.I Yogyakarta juga membuat kondisi simpul
jaringan cukup baik
Kedepannya Simpul Jaringan Provinsi D.I.
Yogyakarta perlu untuk menambah jumlah dan
tema, serta memperbarui IG yang disediakan
terutama dalam aspek skala dan usia data yang
ditampilkan.

Proses pembangunan simpul jaringan di
provinsi D.I. Yogyakarta dilaksanakan dengan
pemahaman bahwa data geospasial merupakan
salah satu aspek penting dalam perencanaan
pembangunan daerah khususnya di provinsi D.I.
Yogyakarta.

--- PERATURAN --Berkaitan
dengan
pelaksanaan
pembangunan simpul di provinsi D.I. Yogyakarta,
pemerintah menyusun peraturan perundangan
terkait yang diperlukan guna mengesahkan
pelaksanaan pembangunan simpul. Peraturan
perundangan yang sudah dibuat mencakup
Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor
78 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Data
Pembangunan Daerah, dan dilengkapi pula
oleh SK Gubernur Nomor 132/Tim/2017
yang mengatur terkait struktur organisasi
penyelenggaraan simpul jaringan.
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--- KEBIJAKAN ---

--- KUALIFIKASI SDM ---

Pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta
dalam rangka pembangunan simpul jaringan
juga mengharuskan masing – masing OPD untuk
menggunakan satu data dasar dalam pembuatan
setiap tema peta. Selain itu data yang ada pada
geoportal juga menjadi bagian dari
Untuk
mengimplementasikan
penyelenggraan
informasi
geospasial,
pemerintah menyediakan anggaran untuk
sebesar Rp. 8 Milyar per tahun.

Jumlah SDM yang terlibat dalam simpul
jaringan geospasial D.I. Yogyakarta ada kurang
lebih 40 orang yang terdiri dari 10 orang
berlatar bidang pengelolaan data dan informasi
geospasial dan 30 orang bidang teknologi
informasi.

--- kelembagaan --Sesuai dengan SK Gubernur D.I. Yogyakarta
Nomor 132/Tim/2017 dalam hal kelembagaan,
penyelenggaraan informasi geospasial di provinsi
D.I. Yogyakarta dipimpin oleh Sekretaris Daerah
D.I. Yogyakarta, Sekretariat Simpul Jaringan
ada pada Bagian Perundang undangan Biro
Hukum Setda DIY, Fungsional Perencana, Staf
UPT BSD Bappeda DIY, Unit Pengelolaan dan
Penyebarluasan dilakukan oleh Kepala Bappeda
DIY, Bidang dan Sub Bidang internal Bappeda DIY,
Unit produksi Kepala UPT Balai Statistik Daerah
Bappeda DIY, 18 OPD dan instansi vertikal.

Sumberdaya manusia yang tersedia
dalam penyelengaraan informasi geospasial
di provinsi D.I. Yogyakarta baik dari yang
memiliki pendidikan formal berlatar belakang IG
maupun Informatika dan yang memiliki jabatan
fungsional jumlahnya sudah cukup mumpuni.
Upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan
kualitas SDM adalah dengan secara rutin
mengirim SDM ke lembaga pelatihan dan
juga melakukan bimbingan teknis kepada tim
pengelola simpul jaringan.
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--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Berkaitan
dengan
pengembangan
kapasitas dan karir, sampai saat ini SDM provinsi
D.I. Yogyakarta yang memiliki jabatan fungsional
survei dan pemetaan sebanyak 2 orang,
perencana sebanyak 16 orang dan pranata
komputer sebanyak 3 orang.
Dalam hal pelatihan pemerintah provinsi
secara rutin sudah melakukan pelatihan untuk
tahun 2015 - 2017 kursus/pelatihan dalam
bidang penyelenggaraan informasi geospasial
atau dalam bidang komputer dan internet
diikuti oleh SDM penyelenggara simpul jaringan
provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 5 orang.

Teknologi yang digunakan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial sudah
memadai. Semua perangkat keras, perangkat
lunak, data, aplikasi termasuk jaringan internet
dan WAN dipusatkan di kantor Bappeda
pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Perangkat
lunak
yang
digunakan
dalam pengembangan simpul jaringan adalah
perangkat lunak opensource yaitu QuantumGIS,
dan perangkat lunak berbayar ArcGIS desktop
GIS. Server geoportal dan webGIS dikembangkan

dalam perangkat geoserver dengan kecepatan
30Mbps.
Disamping perangkat lunak dasar, juga
dikembangkan aplikasi yang dibuat untuk
menyebarluaskan data geospasial yaitu aplikasi
geoportal dan webGIS. Dalam aplikasi geoportal
tersedia service WCS dan tema data yang dapat
diunduh. Dalam aplikasi webGIS tersedia data
yang dapat di browse.

--- PERANGKAT KERAS --Perangkat keras yang digunakan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial dipasang
di kantor BAPPEDA D.I. Yogyakarta. Perangkat
keras terdiri dari 1 (satu) unit server untuk
pengelolaan data geospasial, 1 (lima) unit
komputer, dan perangkat keras jaringan untuk
mengendalikan jaringan komputer WAN antar
OPD.

Data dan informasi geospasial provinsi
D.I. Yogyakarta tersedia di BAPPEDA dan OPD
lainnya yang terdiri dari peta Rupabumi, Citra
Satelit Resolusi Tinggi, peta Tataruang dan peta
Administrasi Desa yang berada di BAPPEDA dan
peta - peta yang tersedia di OPD.

dan informasi geospasial dilaksanakan oleh unit
produksi yang dibentuk di setiap OPD. Untuk
mengumpulkan data ini maka dibentuk pula
forum data yang diselenggarakan paling tida k 2
kali dalam satu tahun

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Data dan informasi geospasial provinsi
D.I. Yogyakarta tersedia di BAPPEDA dan OPD
lainnya yang terdiri dari peta Rupabumi skala
1:25.000 pembuatan tahun 2016, Citra Satelit
Resolusi Tinggi, peta Tataruang 1:100.000Peta
Rencana Detil Tata Ruang skala 1:5.000 tahun
2015 dan peta Administrasi Desa skala 1:25.000.
Disamping itu tersedia data dan informasi lain
yang dibuat oleh masing-masing OPD.
Penyelenggaraan informasi geospasial
di provinsi D.I. Yogyakarta belum sepenuhnya
menerapkan standar Kode Unsur Geografis
Indonesia karena perlu adanya sosialisasi kepada
masing – masing OPD. Penerapan metadata
dari data tematik tersebut juga masih minimal.
Standar metadata yang digunakan belum
menggunakan ISO 19115, karena metadata
belum tersosialisasikan ke walidata. Rumah
untuk input metadata standar ISO sudah ada
namun ada keterbatasan pemahaman metadata
terhadap walidata
Namun demikian data dan informasi
geospasial tersebut akan digunakan untuk
keperluan monitoring pembangunan provinsi
D.I. Yogyakarta secara online melalui geoportal.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --OPD yang terlibat dalam penyelenggaraan
informasi geospasial atau simpul jaringan di
provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebanyak 18 OPD.
Unit khusus untuk menangani kegiatan tersebut
berada di Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta
Kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penggunaan data geospasial
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Penghargaan
Bhumandala
Ariti
dianugerahkan kepada Provinsi Lampung
yang sudah menunjukkan semangat yang
tinggi dalam membangun Simpul Jaringan dan
memanfaatkan Informasi Geospasial (IG) dalam
kegiatan pemerintahan. Geoportal Provinsi
Lampung telah dibangun dengan baik dan
menyediakan berbagai tema IG untuk digunakan
oleh masyarakat. Kemitraan dengan perguruan
tinggi setempat terlihat secara nyata. Kemitraan
seperti ini dapat mendorong optimalisasi
penyelenggaraan IG di Provinsi Lampung.
Kedepannya Provinsi Lampung perlu
meningkatkan kegiatan diseminasi informasi
tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial
secara lebih intensif. Posisi unit produksi serta
unit pengelolaan dan penyebarluasan perlu
didefinisikan secara lebih jelas dan mengacu
kepada peraturan yang sudah ada. Koordinasi
antar Organisasi Perangkat Daerah serta dengan
pemerintah Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan.
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Untuk
mendukung
kelancaran
penyelenggaraan informasi geospasial di
provinsi Lampung, pemerintah provinsi Lampung
telah menerbitkan peraturan perundangan dan
mengembangkan kelembagaan yang dipelukan
dalam penyelenggaraan tersebut. Peraturan
perundangan yang sudah diterbitkan adalah
peraturan atau keputusaan gubernur.
Adanya surat edaran Ditjen OTDA
(Otonomi Daerah) Kementerian Dalam Negeri
yang meminta Penutupan UPT di daerah memang
merupakan kendala yang mempengaruhi kinerja
pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan
informasi geospasial. Untuk itu pembentukan
UPTB Pengelolaan Data Perencanaan yang
terdapat di BAPPEDA Provinsi Lampung
dilaksanakan berdasarkan peraturan Gubernur.

--- PERATURAN --Peraturan perundangan terkait yang
sudah disusun dan diterbitkan oleh pemerintah
provinsi yang diperlukan guna mengesahkan
pelaksanaan pembangunan simpul, mencakup
peraturan-peraturan sebagai berikut:
• Peraturan Gubernur no 60/2104
dan 1/2017 tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
pada Badan Daerah Prov. Lampung
dan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis (UPT) pada Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Lampung.
• Peraturan Gubernur
Lampung
No. 4 Tahun 2017 Pembentukkan,
Organisasi
dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
Pengelolaan Data Perencanaan Pada
Badan Daerah Provinsi Lampung.
• Peraturan Daerah No. 38 Tahun
2015 Tentang Jaringan Informasi
Geospasial Daerah provinsi Lampung
yang mencakup:
a. koordinator dan kerjasama
pelaksanaan
Jaringan
IG
Daerah;
b. penyebarluasan, membangun,
memelihara dan menjamin
keberlangsungan sistem akses
IG;
c. pengumpulan, penyimpanan,
pengamanan
dan
penyebarluasan DG dan IG
beserta metadatanya;
d. forum Jaringan
Informasi
Geospasial
Daerah
yang
di fasilitasi oleh Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah ;
• Keputusan Gubernur No. G/145/
VI.01/HK/2018 tentang Pembentukan
Tim Pengelola Informasi Geospasial
Provinsi Lampung Tahun 2018

•

•

beranggotakan 6 SKPD
Keputusan Gubernur No. G/286/
VI.01/HK/2017 tentang Pembentukan
Forum Data Geospasial
Provinsi
Lampung Tahun 2017 beranggotakan
6 SKPD
Keputusan
Gubernur
Lampung
No. G/572/II.02/HK/2016 tentang
Pembentukkan
Forum
Data
Geospasial Provinsi Lampung Tahun
2016 beranggotakan 7 SKPD

--- KEBIJAKAN --Simpul Jaringan Provinsi saat ini
merupakan satu-satunya Simpul Jaringan
yang ada di wilayah provinsi Lampung. Simpul
Jaringan Kabupaten/Kota hingga saat ini belum
terbentuk. Namun demikian sementara ini
difungsikan sebagai unit produksi simpul jaringan
provinsi sambil menunggu kesiapan Kabupaten/
Kota akan menjadi simpul jaringan tersendiri.
Pemerintah provinsi Lampung dalam
rangka pembangunan data, mengeluarkan
kebijakan bahwa pengelolaan data ditangani
oleh Dinas Kominfo. Sedangkan pengelolaan
data geospasial ditangani oleh UPTB Pengelolaan
Data Perencanaan.
Untuk
mengimplementasikan
penyelenggaraan
informasi
geospasial,
pemerintah menyediakan anggaran sebesar
Rp. 450.000.000 ditambah biaya pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan perangkat
lunak dan aplikasi sebesar Rp. 50.000.000
dan biaya pengadaan, pengembangan dan
pemeliharaan perangkat keras sebesar Rp.
860.000.000.
Disamping
itu
untuk
menjaga
kesinambungan pengembangan simpul jaringan
provinsi Lampung, pemerintah telah menyusun
Roadmap Pengembangan SJ 2017-2021.
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--- kelembagaan --Dalam hal kelembagaan, penyelenggaraan
informasi geospasial, sebagaimana diuraikan
dalam peraturan-peraturan diatas bahwa
seluruhnya dilaksanakan oleh Bappeda melalui
UPTB Pengelolaan Data Perencanaan yang
terlibat khususnya dalam pengelolaan dan
penyebarluasan informasi geospasial. UPTB
tersebut berada di eselon 4 Bappeda Provinsi
dan dibentuk melalui Peraturan gubernur Nomor
60 tahun 2104 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Badan
(UPTB) pada badan Daerah Provinsi Lampung
Penyelenggaraan
produksi
data
dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD) terkait yang hingga
saat ini yang terlibat dalam simpul jaringan
provinsi Lampung terdiri dari 7 organisasi,
antara lain termasuk Dinas Kehutanan, Dinas
Pendididkan, Dinas kesehatan, Dinas PU, Bidang
Perencanaan Infastruktur Wiilayah dan Tata
Ruang Bappeda Prov.Lampung serta pemerintah
kabupaten
Disamping itu pemerintah provinsi juga
menjalin kerjasama dengan organisasi diluar
pemerintah provinsi yaitu dengan BIG dan
Universitas Lampung (UNILA) serta membangun
kerjasama tripatit antara pemerintah provinsi
Lampung, LAPAN dan Institut Teknologi
Sumatera (ITERA) dimana ITERA bertugas
sebagai pengolah data, LAPAN sebagai penyedia
data dan Provinsi Lampung sebagai pengguna
dan juga pengelola data.
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Sumberdaya manusia yang tersedia dalam
penyelenggaraan informasi geospasial di provinsi
Lampung jumlahnya masih minim terutama
tenaga IT yang hingga saat ini belum tersedia.
Disamping itu tenaga tersebut belum ada yang
memiliki jabatan fungsional. Upaya pemerintah
provinsi dalam memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan kualitas SDM adalah dengan
merekrut Pegawai Tenaga Honorer Lepas (PTHL),
serta melibatkan dosen-dosen UNILA dan ITERA
serta mengirim SDM ke lembaga pelatihan di
BIG dan UNILA.

--- KUALIFIKASI SDM --Jumlah SDM yang terlibat dalam simpul
jaringan geospasial Kalimantan Selatan adalah 5
orang yang terdiri dari 2 orang berlatar bidang
pengelolaan data dan informasi geospasial dan
2 orang operator server dan jaringan tapi bukan
berlatar belakang IT, serta memiliki 3 orang
tenaga yang tidak berlatar belakang geospasial
dan IT.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Pengembangan kapasitas dan karir
SDM penyelenggara geospasial juga masih
sangat minim. Untuk mengatasi kekurangan
sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan
informasi geospasial tersebut pemerintah
provinsi Lampung menyelenggarakan pelatihan
internal dan melakukan kontrak dengan pihak
ketiga terutama dengan perusahaan teknologi
informasi dan komunikasi.

Teknologi yang digunakan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial masih
memadai. Semua perangkat keras, perangkat
lunak, data, aplikasi termasuk jaringan internet
dan WAN dipusatkan di kantor Bappeda
pemerintah provinsi Lampung.

Data dan informasi geospasial provinsi
Lampung tersedia di BAPPEDA dan OPD lainnya.
Peta dasar yang tersedia di Bappeda adalah
Citra Satelit Resolusi Tinggi, peta Tataruang dan
peta Administrasi Desa dan beberapa peta yang
tersedia di 7(tujuh) OPD.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR ---

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL ---

Perangkat lunak yang digunakan dalam
pengembangan simpul jaringan provinsi adalah
perangkat lunak opensource yaitu QuantumGIS
(5 lisensi) dan ArcGIS Desktop (2 lisensi). Server
geoportal dan webGIS dikembangkan dalam
perangkat geoserver dengan kecepatan 8Mbps.
Disamping perangkat lunak dasar, juga
dikembangkan aplikasi yang dibuat untuk
menyebarluaskan data geospasial yaitu aplikasi
geoportal dan webGIS. Dalam aplikasi geoportal
tersedia 140 tema data dan 140 service WCS dan
WFS. Dalam aplikasi webGIS tersedia 60 peta
yang dapat di browse.

OPD yang terlibat dalam penyelenggaraan
informasi geospasial atau simpul jaringan di
provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak
7 (tujuh) OPD. Unit khusus untuk menangani
kegiatan tersebut adalah unit eselon IV Seksi
Pengelolaan Data Spasial/UPTB Pengelolaan
Data Perencanaan.
Kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penggunaan data geospasial
dan informasi geospasial dilaksanakan oleh unit
produksi yang dibentuk di setiap OPD. Tema yang
sudah tersedia berjumlah 140 tema dan semua
tema tersebut dibuat oleh masing-masing OPD.
Kegiatan penyimpanan, pengamanan dan
penyebarluasan data geospasial dan informasi
geospasial dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan
Data Spasial Bappeda.

--- PERANGKAT KERAS --Penyelenggaraan informasi geospasial
provinsi menggunakan perangkat keras yang
dipasang di kantor Bappeda, yang terdiri
dari 2 (dua) unit server untuk pengelolaan
data geospasial, 7 (tujuh) unit komputer, dan
perangkat keras jaringan untuk mengendalikan
jaringan komputer WAN antar OPD serta
jaringan internet Bappeda berkecepatan 8Mbps.
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--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Data dan informasi geospasial provinsi
Kalimantan Selatan tersedia di BAPPEDA dan
OPD lainnya yang terdiri dari peta Rupabumi
skala 1:50.000 pembuatan tahun 2016, Citra
Satelit Resolusi Tinggi, peta Tataruang 1:250.000
dan peta Administrasi Desa skala 1:50.000.
Disamping itu tersedia data dan informasi lain
yang dibuat oleh masing-masing OPD.
Data dan informasi geospasial tersebut
dipublikasikan dalam aplikasi geoportal dan
webGIS. Dalam aplikasi geoportal tersedia
service WCS sebanyak 32 service dan data yang
dapat diunduh sebanyak 2 tema. Dalam aplikasi
webGIS tersedia data yang dapat di browse
sebanyak 11 tema.
Penyelenggaraan informasi geospasial di
provinsi Kalimantan Selatan sudah menerapkan
standar Kode Unsur Geografis Indonesia.
Penerapan metadata dari data tematik tersebut
juga masih minimal.
Namun demikian data dan informasi
geospasial tersebut akan digunakan untuk
keperluan monitoring pembangunan provinsi
Kalimantan Selatan secara online melalui
geoportal.
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Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) telah berhasil memperoleh
Penghargaan
Bhumandala
Kanaka
atas
pencapaiannya dalam mengembangkan Simpul
Jaringan dan meningkatkan pemanfaatan
Informasi Geospasial (IG) yang inspiratif
terutama dalam mendukung pelaksanaan
Kebijkan Satu Peta (KSP) dan pembangunan yang
berkelanjutan. Kementerian LHK berkewajiban
untuk mengintegrasikan sembilan tema yang
ada pada, kemudian ditambah dengan lima
tema sehingga jumlah total jadi empatbelas
tema. Kesembilan tema wajib KSP tersebut
sudah mengacu pada standar KUGI, yang akan
dilanjutkan pada tema tema berikutnya.
Kementerian LHK merupakan salah satu
kementerian yang telah aktif mengembangkan
Simpul Jaringan sejak awal tahun 2000. Data
yang digunakan bersama antar unit internal
Kementerian LHK sendiri maupun antar
kementerian lembaga, pemerintah daerah dan
organisasi organisasi lainnya, terbukti dapat
meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan,
perencanaan, dan pemantauan pembangunan di
sektor kehutanan. Ketersediaan data yang dapat
dimanfaatkan terus berkembang. Pada tahun
2008 Kementerian LHK memiliki duapuluh satu
tema dari lima walidata di lingkungan internal
lembaga dan terus bertambah sampai akhirnya
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mencapai limapuluh satu tema dengan tigapuluh
dua walidata pada tahun 2018. Kamus data,
peraturan, dan Standard Operating Procedure
(SOP)juga telah tersedia untuk mendukung
efektivitas Simpul Jaringan. Kepemimpinan
yang mendukung terbentuknya Simpul Jaringan
yang kokoh dapat menjadi dasar semakin
menguatnya Simpul Jaringan Kementerian LHK.
Hilirisasi Informasi Geospasial Kementerian LHK
telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan
mulai dari penataan ruang, kebencanaan,
hingga perencanaan pembangunan lainnya yang
mengutamakan perencanaan pembangunan
berkelanjutan.

Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur
Informasi
di
Kementerian LHK. Berbagai kebijakan,dan
peraturan telah disusun untuk merealisasikan
jaringan informasi spasial kehutanan, sehingga

mampu membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Kepemimpinan yang
kuat dan visioner merupakan kunci keberhasilan
Kementerian LHK dalam mengembangkan
simpul jaringan yang integratif, efektif dan
efisien. Aspek kelembagaan mengeksplorasi
kesiapan elemen-elemen tersebut dalam
mendukung pembangunan Jaringan Informasi
Geospasial nasional.

--- PERATURAN --Kegiatan penyelenggaraan Informasi
Geospasial diamanatkan oleh Perpres 27/2014.
Penilaian Bhumandala melihat bahwa kegiatan
simpul jaringan Kementerian LHK telah
dilaksanakan dan didukung dengan peraturan
sebelum Perpres ini berlaku. Tahun 2008
diberlakukan Permenhut No P59/MenhutII/2008 tentang penunjukan Badan Planologi
Kementerian Kehutanan sebagai unit kliring
data spasial. Pada masa ini walidata berada
pada lingkup eselon 1. Implementasi Jaringan
Informasi Geospasial Kementerian LHK juga
didukung dengan peraturan Menteri Kehutanan
RI No P.7/Menhut-II/2011 tentang pelayanan
informasi publik di lingkungan Kementerian
Kehutanan untuk mendukung pelayanan prima.
Selanjutnya diberlakukan PermenLHK No.
P28/Menlhk/setjen/KUM.1/2/2016
tentang
Jaringan Informasi Geospasial Kementerian LHK,
disusul dengan pembentukan tim pengelolaan
geospasial sebagaimana dituangkan dalam
SK.99/SETJEN/ROKUM/KUM.1/9/2017.
Kebijakan ini juga mengatur unit kliring berada
pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumberdaya Hutan (IPSDH) dan walidata berada
pada semua unit eselon II terkait.
Sebelum Permen dan SK ini diturunkan
telah ditanda tangani Nota Kesepahaman
No NK.4/Menlkh-III/2015 dan B-16.1/KA/
PK/06/2015 antar Kementerian LHK dan Badan
Informasi Geospasial terkait penyediaan data IG,
pemanfaatan dan pengembangan basisdata IG,
Peningkatan infrastruktur IG dan seterusnya.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran.
Kementerian LHK telah memiliki alokasi
anggaran rutin untuk kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial baik dari hulu hingga ke hilir,
termasuk di dalamnya simpul jaringan informasi
geospa-sial, pengadaan, pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat
keras. Alokasi anggaran dan kegiatan juga telah
dimasukan dalam renstra Kementerian LHK
2015 – 2019 dan akan berlanjut pada renstra
Kementerian LHK yang akan datang.

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastrutur jaringan
informasi geospasial sebab pilar inilah yang
memproduksi, mengelola, mengkoordinasikan,
dan penyebar luaskan penyelenggaraan
informasi geospasial.
Unit kliring dan walidata Kementerian
Lembaga telah ditetapkan dalam peraturan
dan (lihat butir 4.3.1.1.1), dimana unit kliring
ditetapkan pada direktorat Inventarisasi dan
Pemantauan Sumberdaya Hutan, Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
dengan tugas untuk mengelola basis data dan
jaringan informasi geospasial serta melakukan
koordinasi dengan walidata di lingkungan
Kementerian LHK dalam penyimpanan,
pengamanan, dan penyebarluasan. Dalam
penilaian Bhumandala unit kliring ini, secara
internal telah berperan penting dalam
mendinikan data geospasial langsung kepada
walidata di lingkungan Kementerian LHK serta
memonitor perkembangan dan perubahan
data geospasialnya untuk disebar luaskan.
Sementara itu, seluruh eselon II yang terkait
dengan informasi geospasial dijadikan walidata
dan bertanggung jawab atas pengumpulan,
pengolahan, penyajian, dan pengarsipan data
geospasial di lingkupnya masing masing.
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Selain itu, Kementerian LHK juga akan
meningkatan peran aktif Unit Pelaksana Teknis di
Daerah sebagai sumber data dalam mendukung
Walidata Informasi Geospasial Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
Secara keseluruhan, Komunikasi dan
integrasi data di internal Kementerian LHK
sudah berjalan dengan baik. Seluruh Ditjen yang
terlibat selalu aktif untuk melaporkan data yang
sudah update dan siap untuk disebarluaskan.
Keberadaan peraturan Menteri dan SK sekjend
Kementerian LHK ini memperjelas peran dan
komitmen pimpinan Lembaga yang mendukung
keberhasilan pelaksanaan IIG pada pilar
kelembagaan Kementerian LHK. Pemanfaatan
simpul jaringan di lingkup Kementerian LHK
penting untuk menyebar luaskan informasi
geospasial kepada publik dan untuk mendukung
peran aktif Kementerian LHK dalam KSP dimana
empatbelas tema menjadi tanggung jawab
kementerian ini. Dalam penilaian Bhumandala
Award, kelembagaan yang disusun di lingkungan
Kementrian LHK dapat mempromosikan,
merancang, dan mengawal penyelenggaraan IIG
dengan baik.

Sumberdaya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
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--- KUALIFIKASI SDM --SDM kegiatan penyelenggaraan IG dan
pengembangan simpul jaringan di Kementerian
LHK telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
kehutanan, pertanian, Geografi dan Geodesi dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Dalam
penilaian Bhumandala Kementerian LHK tetap
komitmen dalam peningkatan kapasitas SDM
yang dimiliki dengan cara mengirimkan staf
di masing-masing unit kerja baik itu untuk
mengikuti kursus/pelatihan terkait produksi dan
penyebarluasan informasi geospasial antara lain
pelatihan infrastruktur jaringan (networking dan
database), maupun pendidikan bergelar. Peran
masing masing staf sesuai dengan ruang dalam
jabatan struktural maupun fungsional telah
ditetapkan untuk mendukung pengembangan
kapasitas dan karir setiap SDM yang ada.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit),
Kementerian LHK telah menggunakan perangkat
lunak berlisensi seperti ARCGIS, oracle, Erdas,
SQL dsb, dan ada juga yang bersifat open source,
khususnya dalam penggunaannya untuk edisi
desktop yang lampau.
Selain itu, Kementerian LHK juga
merencakan penerapan one license enterprise
dalam penggunaan perangkat lunak GIS di
lingkungan Kementerian LHK

--- PERANGKAT KERAS --Berdasarkan penilaian Bhumandala Award
2018, perangkat keras yang digunakan untuk
infrastruktur simpul jaringan IG di Kementerian
LHK telah diperbaharui mulai tahun 2015, yang
antara lain terdiri dari pemasangan server
geospasial, server basis data, server dan storage
citra, web server dan server NFMS (national
forest inventory system). Perangkat lunak
ini digunakan untuk melayani publik dalam
penyediaan data kehutanan baik melalui aplikasi
web-GIS ataupun portal Kementerian LHK.
Akan tetapi, sarana dan sarana infratsruktur
pendukung belum di upgrade untuk memenuhi
standar nasional, hal mana sudah direncanakan
untuk dikembangkan kemudian. Gambar xxx
Memperlihatkan kondisi ruang server dan
perangkat pendukungnya Kementrian KLH saat
ini.

Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.
Penilaian Bhumandala melihat bahwa
Kementrian LHK sudah mengacu pada sistem
referensi nasional, dengan kebutuhan yang
lengkap sebagai data referensinya, mulai dari
RBI skala 1:5K s/d 1:250K.
Mekanisme kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial untuk kepentingan internal
maupun eksternal Kementerian LHK telah
diatur dalam Standard Operating Procedure
(SOP) untuk mendukung ketersedian data dan
updating-nya, pertukaran data. Pedoman, NSPK
menjadi panduan dan juga digunakan sebagai
dasar pengolahan IG dan penyebar luasan IG.
Beberapa tema yang ada mengikuti standar
nasional Indonesia (SNI) yang ada seperti
SNI 7645-1-2014 tentang klasifikasi penutup
lahan sekala kecil dan menengah. Data yang
dipublikasikan telah dan akan mengikuti KUGI,
sebagaimana telah dilaksanakan penyusunan
sembilan tema IG yang diamanatkan dalam KSP.
Bahkan Kementrian LHK sudah memiliki kamus
data, yang menjadi kelebihan Kementerian LHK
dalam penilaian Bhumandala Award

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Kegiatan penyelenggaraan IG, simpul
jaringan dan peningkatan data kehutanan secara
keseluruhan telah mengikuti Norma, Standard,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah
ditetapkan baik oleh Kementerian LHK maupun
BIG. Isi NSPK yang dimiliki antara lain tatacara
dalam menggunakan sistem referensi nasional
sesuai dengan yang dipersyaratkan, metadata
tersimpan bersamaan dengan basisdata digital
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yang diproduksi, penggunaan sistem katalog
pengelolaan peta, dan informasi geospasial
yang tersedia secara online, terdapat prosedur
tertulis dalam melakukan kontrol kualitas dan
penjaminan kualitas penyelenggaraan informasi
geospasial serta kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial yang sudah mengikuti
Standar Nasional Indonesia, berupa KUGI.
Dengan standar dan sistem manajemen
data yang ada, Kementerian LHK telah
mengembangkan portal kehutana sebagai simpul
jaringan dan beberapa aplilkasi Web-GIS untuk
penyebar luasan IG yang dimilik kehutanan.
Untuk kegiatan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, Kementerian LHK
telah memiliki geoportal dengan alamat:http://
geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/
KLHK. Sampai saat ini sudah ada duapuluh satu
tema yang disebarluaskan melalui geoportal
Kementerian LHK. Rencana kedepannya, data
Kehutanan yang akan disebarluaskan untuk
masyarakat sebanyak limapuluh tema.
Selain itu Kementerian LHK juga memiliki
Web-GIS dengan alamat https://webgis.menlhk.
go.id, Web-GIS untuk pemantauan kehutanan
nasional
https://webgis.menlhk.go.id/nfms_
simontana, dan system navigasi perhutanan
sosial (Sinav) dengan alamat Sinav.perhutanansosial.id . Data yang ada pada portal dan apliksi
ini dapat di download sesuai dengan kriteria
yang ada pada portal maupun aplikasi.
Kementerian
LHK
juga
terus
mengembangan sistem pengelolaan informasi Geospasial yang sudah di bangun antara
pusat dan daerah, khu-susnya untuk Versioning
kawasan hutan, Aplikasi sistem informasi kawasan konservasi dll.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Ketersediaan data
dan
informasi
geospasial di Kementerian LKH yang dapat
diunduh ataupun dimanfaatkan pengguna
sampai saat ini telah mencapai limapuluh satu
tema. Untuk format digital, data geospasial yang
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ada beru-pa shapefile dan Database berupa
geodatabase. Ke depannya melalui portal
dan sistim aplikasi kehutanan, Kementerian
LHK akan melaksanakan kegiatan Integrasi
dan Sinkronisasai IGT dengan Menko Bidang
Perekonomian, Kantor Staf Presiden (KSP) dan
BIG dalam rangka mendukung KSP, untuk lebih
meningkatkan pemanfaatan IG kehutanan.

--- CATATAN --Kementerian
LHK
akan
terus
menyempurnakan peraturan yang berlaku,
SOP, dan peningkatan SDM sesuai dengan
kompetensinya dan peningkatan koordinasi
dan sinkronisasi simpul jaringan. Secara teknis,
infrastruktur akan ditingkatkan termasuk di
dalamnya pengembangan bandwidth. Selain
itu program integrasi data geospasial sudah
direncanakan dengan melalui portal maupun
system aplikasi yang ada

Menteri

: Siti Nurbaya Bakar

Jumlah Anggaran

:

Data di KSP

:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Peta Penetapan Kawasan
Hutan (Hasil Tata Batas)
Peta izin pemanfaatan
kawasan hutan ((IUPHHK-HA
*, IUPHHK-HT * & IUPHHKRE *)
Peta Hutan Tanaman Rakyat*
Peta Kawasan Hutan dengan
Tujuan Khusus *
Peta Hutan Adat *
Peta Neraca Sumber Daya
Hutan
Peta Daerah Aliran Sungai
(DAS)
Peta Penunjukan Kawasan
Hutan
Peta Zonasi Kawasan
Konservasi

*) service tersedia di http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/
services/KLHK

Penganugerahan Bhumandala Kanaka
diberikan kepada Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas
pencapaiannya dalam mengembangkan Simpul
Jaringan dan meningkatkan pemanfaatan
Informasi Geospasial (IG) yang inspiratif terutama
dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta (KSP) dan pembangunan yang berkelanjutan.
Kementrian PUPR merupakan salah satu
kementerian yang telah aktif mengembangkan
Simpul Jaringan sejak lebih dari satu dasawarsa.
Untuk mendukung terbentuknya Simpul
Jaringan yang kuat, Kementerian PUPR telah
mempunyai roadmap yang jelas dan didukung
dengan sistem manajemen yang baik. Selain itu
teknologi yang digunakan sudah terlihat jelas
perkembangannya.
Sebagai masukan agar simpul jaringan
Kementerian PUPR semakin operasional dan
optimal maka geoportal yang sudah ada bisa
dikembangkan dan ditata agar lebih user friendly
sehingga mudah diakses oleh pengguna

Kebijakan
merupakan
hal
yang
menentukan arah perkembangan pembangunan
Infrastruktur Informasi di Kementerian PUPR.
Berbagai kebijakan, peraturan telah disusun
untuk merealisasikan jaringan informasi spasial
pekerjaan umum dan perumahan, sehingga
mampu membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal. Kepemimpinan yang
kuat dan visioner merupakan kunci keberhasilan
Kementerian PUPR dalam mengembangkan
simpul jaringan yang integrative, efektif dan
efisien. Aspek kelembagaan mengeksplorasi
kesiapan elemen-elemen tersebut dalam
mendukung pembangunan Jaringan Informasi
Geospasial nasional
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--- PERATURAN --Penilaian Bhumandala melihat bahwa
kegiatan pembentukan simpul jaringan di
Kementerian PUPR sudah dimulai sejak tahun
2014 dengan terbit Peraturan Menteri Nomor
25 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data
dan Informasi Geospasial Infrastruktur bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai
dengan perkembangan peraturan ini sedang
dalam proses revisi untuk disempurnakan,
karena adanya beberapa standar prosedur
yang belum terakomodir dalam PerMen
yang terdahulu. Meskipun sebenarnya,
penyelenggaraan IG sudah dilaksanakan oleh
Kementerian PUPR sejak tahun 2006, akan tetapi
masih berbasiskan desktop dan opensource
application. Penyelenggaran IG di masa ini sudah
dipayungi hukum, yaitu Peraturan Menteri No
497A tahun 2007 terkait dengan managemen
data dan informasi. Dalam perkembangannya,
kelembagaan penyelenggaraan IIG semakin
tertata baik dengan diterbitkannya Keputusan
Menteri Nomor 974/KPTS/M/2016 tentang
Pembentukan Tim Pengelola Simpul Jaringan
Data dan IG Kementerian PUPR, dimana
pelaksana simpul jaringan dilaksanakan oleh
Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
Penilaian Bhumandala juga melihat
adanya peraturan pendukung penyebarluasan
informasi baik internal maupun eksternal,
seperti Peraturan Menteri No 17/2016 tentang
teknologi informasi dan komunikasi, Keputuan
Menteri No. 776/2017 tentang e-government
untuk mendukung operasional internal lembaga
sepenuhnya berbasiskan elektronik serta
berbagai Standard operating procedure (SOP)
dan petunjuk teknis data dan informasi yang
mengatur mekanisme penyelenggaraan IG dan
simpul jaringan.
Dengan
diselenggarakannya
KSP,
Kementerian PUPR telah membentuk tim
percepatan kebijakan satu peta melalui Kepmen
No.308/2016. Secara keseluruhan, kesemua
payung hukum dan aturan yang dimiliki oleh
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Kementerian PUPR ini merupakan bentuk
dukungan untuk kelancaran terlaksananya
jaringan informasi spasial internal dan eksternal
Kementerian PUPR.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran.
Kementerian PUPR telah memiliki alokasi
anggaran rutin untuk penyelenggaraan informasi
geospasial baik dari hulu hingga ke hilir,
termasuk di dalamnya simpul jaringan informasi
geospasial, pengadaan, pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat
keras.
Dukungan
Infrastruktur
IT
untuk
menunjang keberlangsungan simpul jaringan
di Kementerian PUPR sangatlah besar. Sampai
saat ini sedang ditinjau roadmap (cetak
biru) pengembangan TIK tahun 2020 – 2024.
Pengelolaan TIK tidak menganut centralized,
tetapi terdistribusi di berbagai direktorat
jenderal dan daerah.

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu
pilar penentu pelaksanaan infrastruktur
informasi geospasial (IIG) sebab pilar inilah yang
memproduksi, mengelola, mengkoordinasikan
dan penyebarluasan penyelenggaraan informasi
geospasial.
Terkait dengan ini, Kementerian PUPR
telah payung hukum yang menjadikan PusdatinPUPR sebagai unit penyebarluasan Kementerian
dan direktorat jenderal menjadi walidatanya,
antara lain Ditjen Sumberdaya Air, Ditjen Bina
Marga, Ditjen Ciptakarya dan Ditjen Penyediaan
Perumahan. Pusdatin PUPR bertugas untuk
mengkoordinasikan dan mengelola DG & IG
di Dirjen. Data yang sudah dilakukan verifikasi
(kontrol kualitas) di masing-masing Ditjen,
disimpan dalam warehouse yang dikelola oleh
Pusdatin PUPR. Data yang sudah tersimpan di
warehouse dapat digunakan unit organisasi lain.

Penilaian Bhumandala melihat jejaring
walidata Kementerian PUPR tidak hanya
dengan direktorat jenderal tetapi juga dengan
balai daerah. Dalam hal ini kelembagaan
mengatur Pusdatin sebagai unit penyebarluasan
kementerian. Datin unit organisasi sebagi unit
penyebarluasan sektor dan balai daerah sebagai
walidata.
Dalam penilaian Bhumandala unit
penyebarluasan ini, secara internal telah
berperan penting dalam proses kompilasi,
verifikasi dan supervisi data geospasial pada
walidata di lingkungan Kementerian PUPR serta
memonitor perkembangan dan perubahan
datageospasialnya untuk disebar luaskan. Secara
keseluruhan, Komunikasi dan integrasi data
di internal Kementerian PUPR sudah berjalan
dengan baik.

Sumberdaya manusia (SDM) dengan
kompetensi yang terkait merupakan syarat
utama dalam penyelenggaraan IIG dan
meningkatkan pemanfaatan IG melalui simpul
jaringan. Aspek SDM mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM penyelenggaraan IIG di Kementerian
PUPR telah sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan kualifikasinya. SDM pengelola
simpul jaringan dan penyelenggaraan IG terdiri
dari 30 SDM Teknologi informasi, 12 SDM geodesi/
geografi/statistik, 13 SDM perencana/Teknik
lainnya, 28 SDM manajemen/hukum/ekonomi/
adminitrasi negara dan ilmu komunikasi serta 48
SDM D3/D1/SMU-Sederajat.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial di bidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data dan pelaksanana IIG. Dalam
penilaian Bhumandala Kementerian PUPR tetap
komitmen dalam peningkatan kapasitas SDMnya.
Peningkatan kapasitas SDM merupakan kegiatan
rutin yang telah dianggarkan setiap tahunnya
baik bergelar maupun non gelar.
Dalam peningkatan kapasitas SDM non
gelar, untuk penyelenggaraan IG dan simpul
jaringan telah dilaksanakan kegiatan bimbingan
teknis dalam rangka pengelolaan data dann
informasi geospasial, konsultasi teknis untuk
mendukung Informasi geospasial tematik dan
verifikasi IGT PUPR dalam rangka percepatan
kebijakan satu peta. Selain itu telah dilaksanakan
pelatihan penggunaan portal dan pembuatan
aplikasi SIG. Ke depannya peningkatan kapasitas
SDM Pusdatin akan diarahkan untuk lebih
berwawasan analisis BIG data.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial di bidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data dan pelaksanana IIG. Dalam
penilaian Bhumandala Kementerian PUPR tetap
komitmen dalam peningkatan kapasitas SDMnya.
Peningkatan kapasitas SDM merupakan kegiatan
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rutin yang telah dianggarkan setiap tahunnya
baik bergelar maupun non gelar.
Dalam peningkatan kapasitas SDM non
gelar, untuk penyelenggaraan IG dan simpul
jaringan telah dilaksanakan kegiatan bimbingan
teknis dalam rangka pengelolaan data dann
informasi geospasial, konsultasi teknis untuk
mendukung Informasi geospasial tematik dan
verifikasi IGT PUPR dalam rangka percepatan
kebijakan satu peta. Selain itu telah dilaksanakan
pelatihan penggunaan portal dan pembuatan
aplikasi SIG. Ke depannya peningkatan kapasitas
SDM Pusdatin akan diarahkan untuk lebih
berwawasan analisis BIG data.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiliki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan
IG. Perangkat lunak disini terbagi atas
perangkat lunak untuk produksi data dan
informasi geospasial serta perangkat lunak
untuk penyebarluasan data dan informasi
geospasial. Berdasarkan pengamatan lapang
saat penilaian Bhumandala Award 2018, untuk
kegiatan produksi data dan informasi spasial,
baik itu format vektor maupun raster (citra
satelit), Kementerian PUPR telah menggunakan
perangkat lunak berlisensi setelah sebelumnya
menggunakan perangkat aplikasi open source.
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Perangkat lunak yang dimiliki antara lain ArcGIS
server, ArcGIS, SQL, VPS main server dan
perangkat aplikasi lainnya.

--- PERANGKAT KERAS --Perangkat keras yang digunakan untuk
infrastruktur simpul jaringan IG di Kementerian
PUPR hampir setiap tahunnya diperbaharui.
Infrastruktur teknologi informasi pusat data
telah mengalami perkembangan dari Tier-1 ke
Tier-2 . (Gambar xxx) memperlihatkan ruang
server, storage rooom, ruang kontrol, NOC room
dan emergency exit
Fasilitas yang sudah ada di data center
antara lain disaster recovery center, virtual
private center, central processing units dan
CPU. Dari sisi akses internet telah dikembangkan
konfigurasi jalur akses jaringan komunikasi, fiber
optic yang digunakan, akses point dan VPN,
sementara untuk keamanan akan digunakan
next generation firewall serta menyediakan
media penyimpanan (VPS) untuk backup data,
Infrastruktur TI juga dilengkapi dengan CCTV,
Vicon dan Live streaming .
Dalam kaitannya dengan bandwith, 1.350
mbps bandwidth pusat terbagi atas dua provider,
yaitu provider PT Telekomunikasi Indonesia dan
Provider PT NTT telekomunikasi Indonesia

Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Kementerian
PUPR sudah tersertifikais ISO 9001: 2008 (2015)
untuk sistem manajemen mutu dan dalam
proses sertifikasi ISO 27001:2013 tentang sistem
manajemen keamanan informasi

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL ---

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL ---

Kegiatan penyelenggaraan IIG secara
keseluruhan telah mengikuti Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah
ditetapkan baik oleh Kementerian PUPR maupun
BIG. Dalam penilaian Bhumandala. Kementrerian
PUPR telah konsisten memasukan metadata
dalam setiap DG. Dalam keterbukaan informasi
publik, metadata merupakan hal yang sangat
penting karena informasi mengenai kualitas
maupun kontak person data harus diketahui oleh
publik. Akan tetapi Kementerian PUPR belum
sepenuhnya mengimplementasikan standar
metadata ISO 19115. Metadata yang sudah
dipublish di http://sigi.pu.go.id/ metadata masih
mengacu pada SNI 7335:2008 (Standar FGDC).
Impelementasi metadata sesuai ISO 19115 baru
akan dilaksanakan tahun depan, Direncanakan
akan dibuat satu sistem one data, dimana
dalam aplikasi tersebut sudah menghubungkan
struktur data dan metadatanya.
Kementerian PUPR mempunyai roadmap
yang cukup jelas dalam pengembangan
portalnya. Portal http://sigi.pu.go.id/ telah
dikembangkan sejak tahun 2010 hingga versi
mencapai versi 10.6 saat ini. Portal ini terhubung
dengan aplikasi layanan lainnya. Aplikasi layanan
lainnya adalah loket peta dengan alamat http://
loketpeta.pu.go.id, yang sudah dikembangkan
sejak tahun 2005 hingga saat ini dan juga Aplikasi
katalog peta yang telah dikembangkan sejak
tahun 2014 dengan alamat http://katalogpeta.
pu.go.id/katalogpu.

Secara keseluruhan data yang dikelola
oleh Kementerian PUPR ada 2942 tema, 1275
webmap services dan 1667 web feature service.
Data ini termasuk peta wilayah dan
metadatanya sebanyak 2439 sheets, peta citra
34 propinsi (44 sheets), peta bencana interaktif
6 layer dan peta tematik PUPR sebanyak 273
sheets pada situs loket peta; foto udara format
standar sebanyak 272 sheets, citra satelit 321
sheets, peta topografi 873 sheets dan peta
tematik PUPR Sebanyak 200 sheets pada situs
katalog peta.
Penilaian Bhumandala melihat banyaknya
DG yag dihasilkan merupakan komitmen lembaga
untuk terus mendukung penyelenggaraan IG
dan pengembangan simpul jaringan termasuk
infratsrukturnya.
Meskipun
data
yang
dihasilkan sangat banyak, kementerian PUPR
perlu menerapkan KUGI sebagai dari proses
standar data, hal mana perlu menjadi perhatian
walidata di lingkungan PUPR. Berangkat dari
KUGI ini ke depannya Kementerian PUPR dapat
mengembangkan Kamus data. Demikian juga
dengan sistem referensi nasional SRGI 2013
yang belum sepenuhnya diterapkan untuk data
data yang ada, khususnya pada IG lama yang
memerlukan waktu untuk proses konversinya.
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--- CATATAN --Perkembangan ketersediaan DG dan
simpul jaringan Kementerian PUPR yang
sudah berlangsung sejak tahun 2006 dengan
perkembangan yang cukup signifikantermasuk
dalam pengembangan IIG nya. Peningkatan
jumlah pemohon di tahun 2017 yang cukup
signfikan serta tercatat mayoritas data
dimanfaatkan oleh instansi lain membuktikan
semakin dimanfaatkannya data PUPR oleh
pengguna dan berhasilnya penyebar luasan IG
dalam portal maupun aplikasi kementeria PUPR
lainnya. Komitmen pimpinan tinggi dalam IG
dan simpul jaringan serta roadmap yang jelas
dan terpayungi aturan /hukum pendukung
merupakan kunci keberhasilan serta menjadi
pemenang Bhumandala Kanaka 2018 kategori
Kementerian Lembaga.

Menteri

: 58.627,51 km2 *)

Jumlah Anggaran

:

Data di KSP

:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
*) Service tersedia
services/KSP2018
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di

Peta Jalan Nasional*, Jalan
Tol*, Jalan Provinsi, dan Jalan
Kabupaten
Peta Sebaran Lokasi Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA)
Peta Sebaran Lokasi Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL)
* dan Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT) *
Peta Sebaran Lokasi Sistem
Penyediaan Air Minum *
Peta Sebaran Lokasi
Bendungan *
Peta Daerah Irigasi
Permukaan
Peta Sebaran Lokasi Sabo
DAM *
Peta Sebaran Lokasi
Pengaman Pantai *
Peta Sebaran Lokasi
Rusunawa *
Peta Air Tanah *
Peta Ketersediaan Air *
http://sigi.pu.go.id:6080/arcgis/rest/

Penganugerahan Bhumandala Rajata
diberikan kepada Kementerian Perhubungan
atas pencapaiannya dalam mengembangkan
Simpul Jaringan dan meningkatkan pemanfaatan
Informasi
Geospasial
terutama
dalam
mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta
dan pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk mendukung terbentuknya Simpul
Jaringan yang kuat, Kementerian Perhubungan
telah mempunyai roadmap yang jelas dan
didukung dengan sistem manajemen yang baik.
Selain itu teknologi yang digunakan sudah cukup
baik untuk mendukung berjalannya simpul
jaringan sampai saat ini
Sebagai masukan agar simpul jaringan
Kementerian Perhubungan semakin operasional
dan optimal maka geoportal yang sudah ada bisa
dikembangkan dan ditata agar lebih user friendly
sehingga mudah diakses oleh pengguna

--- PERATURAN --Kementerian
Pertanian
merupakan
salah satu kementerian yang telah aktif
mengembangkan Simpul Jaringan dibuktikan
dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhuungan
Nomor 22 Tahun 2008 yang mengatur
tentang unit Kliring Data dan Informasi Bidang
Transportasi yang pada pasal 4 menunjuk Pusat
Data dan Informasi Perhubungan sebagai Unit
Klring dan pada Pasal 6 yang menjelaskan bahwa
“Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
bertanggung
jawab
pada
kelengkapan data dan pemutakhiran data spasial
dan metadata di bidangnya masing-masing”
Selain itu Kementerian Perhubungan juga
mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 88 Tahun 2011 yang mengatur tentang
Alur Data dan Informasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan untuk memudahkan
proses pertukaran data di lungkup Kementerian
Perhubungan.
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Dalam pelaksanaan kebijakan satu peta
Kementerian Perhubungan bertugas untuk
menyelesaikan Peta Bidang Trasnportasi,
meliputi
1. Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala
1:50.000
2. Peta
Sebaran
Pelabuhan
Penyeberangan skala 1:50.000
3. Peta Sebaran Terminal Khusus skala
1:50.000
4. Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000
5. Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun
KA skala 1:50.000

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran.
Kementerian Perhubungan telah memiliki
perencanaan alokasi anggaran rutin untuk
kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial
baik dari hulu hingga ke hilir, termasuk di
dalamnya simpul jaringan informasi geospasial,
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan
perangkat lunak dan perangkat keras.
Anggaran ini selalu dimasukkan kedalam RKAKL
Kementerian Perhubungan setiap tahunnya.

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu pilar
penentu pelaksanaan infrastruktur jaringan
informasi geospasial (IIG) sebab pilar inilah yang
memproduksi, mengelola, mengkoordinasikan
dan
menyebarluaskan
penyelenggaraan
informasi geospasial.
Dalam penilaian Bhumandala, unit
penyebarluasan ini secara internal telah
berperan penting dalam mengupdate data
geospasial langsung kepada walidata di
lingkungan Kementerian Perhubungan serta
memonitor perkembangan dan perubahan data
geospasialnya untuk disebar luaskan. Sementara
itu, semua eselon I yang terkait dengan informasi
geospasial menjadi walidata dan bertanggung
186

Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

jawab atas pengumpulan, pengolahan, penyajian
dan pengarsipan data geospasial di lingkupnya
masing masing.
Kementerian Perhubungan melibatkan
unit kerja yang ada pada 4 Direktorat Jendral
yang ada di Kementerian Perhubungan yaitu
Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan
Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen
Perleretaapian yang semuanya dibawah kendali
Pusat Data dan Informasi Perhubungan sebagai
unit Kliring
Secara
keseluruhan,
Komunikasi
dan integrasi data di internal Kementerian
Perhubungan sudah berjalan dengan baik.
Selain berbagi pakai data pada Kementerian
Perhubungan dilakukan secara horizontal antar
unit kerja berbagi pakai data juga dilakukan
secara vertikal antar Kementerian / Lembaga
untuk memenuhi amanat KSP.

Sumberdaya
manusia
dan
kompetensinya merupakan syarat utama
dalam penyelenggaraan IIG dan meningkatkan
pemanfaatan IG melalui simpul jaringan. Aspek
Sumber Daya Manusia mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
Kaderisasi SDM yang tepat dalam
mengelola simpul jaringan merupakan program
yang ke depannya perlu ditingkatkan, sehingga
tidak bertumpu kepada satu orang saja /one
man show.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM penyelenggaraan IIG di Kementerian
Perhubungan telah sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan kualifikasinya. SDM pengelola
simpul jaringan dan penyelenggaraan IG terdiri
dari 40 SDM Teknologi informasi, 1 SDM
geodesi/geografi/statistik, 2 SDM pengelola
server. Meskipun SDM yang berasal dari bidang
Informasi Geospasial terbilang masih sedikit
namun Kementerian Perhubungan tetap bisa
menjalankan Simpul Jaringannya dengan baik
karena dari SDM yang tidak berasal dari bidang
IG tetap memiliki kemauan untuk belajar
hal – hal terkai Informasi Geospasial untuk
memperlancar berjalannya simpul jaringan di
Kementerian Perhubungan.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Komitmen
yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan
dalam peningkatan kapasitas SDM antara lain
mengirimkan staf untuk mengikuti kursus/
pelatihan terkait produksi dan penyebarluasan
informasi geospasial, pelatihan infrastruktur
jaringan (networking dan database), maupun
Pendidikan bergelar. Selain itu saat ini beberapa
SDM yang ada di Kementerian Perhubungan
juga telah diarahkan untuk masuk pada jabatan
fungsional Pranata Komputer maupun Surveyor
Pemetaan. Peran masing masing staf sesuai
dengan ruang dalam jabatan struktural maupun
fungsional telah ditetapkan untuk mendukung
pengembangan kapasitas dan karir setiap SDM
yang ada.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit),
Kementerian Perhubungan telah menggunakan
perangkat lunak berlisensi seperti ARCGIS. Selain
itu, Kementerian Perhubungan juga merencakan
pennggunaaan GIS Server dalam penggunaan
perangkat lunak GIS di lingkungan Kementerian
Perhubungan kedepannya

--- PERANGKAT KERAS --Berdasarkan penilaian Bhumandala Award
2018, perangkat keras yang digunakan untuk
infrastruktur simpul jaringan IG di Kementerian
Perhubungan sudah cukup mumpuni untuk
menyelenggarakan simpul jaringan secara
mandiri. Data Center yang ada di Kementerian
Perhubungan berisikan server geospasial, server
basisdata, server dan storage citra, web server.
Perangkat ini digunakan untuk melayani publik
dalam penyediaan data terkait Kementerian
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perhubungan baik melalui aplikasi web-GIS
ataupun portal Kementerian Perhubungan.
Akan tetapi, sarana dan sarana infrastruktur
pendukung belum di upgrade untuk memenuhi
standar nasional, hal mana sudah direncanakan
untuk dikembangkan kemudian.

keterbukaan informasi publik, metadata
merupakan hal yang sangat penting karena
informasi mengenai kualitas maupun kontak
person data harus diketahui oleh publik.
Kementerian Perhubungan mempunyai
roadmap yang cukup jelas dalam pengembangan
portalnya. Portal http://portal-gis.dephub.
go.id/ telah dikembangkan sejak tahun 2008
hingga saat ini. Portal ini telah terkoneksi dan
dimanfaatkan oleh 4 Direktorat Jenderal serta
UPT yang beraada dibawah Kementerian.

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Pada
saat penilaian Bhumandala melihat bahwa
Kementrian Perhubungan merupakn salah satu
kementerian yang sudah mengacu pada sistem
referensi nasional, dengan kebutuhan yang
lengkap sebagai data referensinya, mulai dari
RBI skala 1:5K s/d 1:250K.
Mekanisme kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial untuk kepentingan
internal maupun eksternal Kementerian
Perhubungan telah diatur dalam Standard
Operating Procedure (SOP) untuk mendukung
ketersedian data dan updating-nya, pertukaran
data. Selain itu untuk pembagian klasifikasi data
dan informasi geospasial yang bersifat terbuka/
publik, terbatas, dan rahasia sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan No. 88 Tahun
2011

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Kegiatan penyelenggaraan IIG secara
keseluruhan telah mengikuti Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah
ditetapkan baik oleh Kementerian Perhubungan
maupun BIG. Dalam penilaian Bhumandala.
Kementerian Perhubungan telah konsisten
memasukan metadata dalam setiap DG. Dalam
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Dalam melakukan penstandaran data
selain mengikuti Katalog Unsur Geografi
Indonesia Kementerian Perhubungan juga
memiliki Kamus Data Geospasial Transportasi
dengan update terakhir pada tahun 2018. Kamus
ini melengkapi standar data yang dibutuhkan
oleh Kementerian Perhubungan namun belum
tertampung dalam KUGI
Secara keseluruhan data yang dikelola
oleh Kementerian Perhubungan cukup banyak
termasuk 5 peta skala 1:50.000 yang menjadi
amanat dari Kebijakan Satu Peta yaitu Peta
Sebaran Pelabuhan Umum, Peta Sebaran
Pelabuhan Penyeberangan, Peta Sebaran
Terminal Khusus, Peta Sebaran Bandara, dan
Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun KA. Dari
kelima peta yang menjadi mandat dari KSP
hanya Peta Sebaran Jaringan Rel yang masih
dalam tahap penyempurnaan.
Penilaian
Bhumandala
melihat
banyaknya DG yang dihasilkan merupakan
komitmen lembaga untuk terus mendukung
penyelenggaraan IG dan pengembangan
simpul jaringan termasuk infratsrukturnya.
Dengan banyaknya data yang diproduksi oleh
Kementerian
Perhubungan,
kementerian
Perhubungan perlu terus menerapkan KUGI
maupun Kamus Data GEospasial Transportasi
sebagai bagian dari proses standar data, hal
mana perlu menjadi perhatian walidata di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penganugerahan Bhumandala Rajata
diberikan
kepada
Badan
Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atas
pencapaiannya dalam mengembangkan Simpul
Jaringan sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Presiden No. 27 tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Sebagai
Simpul Jaringan, Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika juga telah berhasil ikut berperan
aktif dalam pemanfaatan Informasi Geospasial
(IG) untuk menunjang pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta yang mengacu pada Peraturan
Presiden No. 9 tahun 2016. Informasi geospasial
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
telah sangat masif dikomunikasikaan oleh unitunit yang ada di BMKG. Terkait dengan sistem
perangkat keras dan perangkat lunak yang
menunjang pelaksanaan dan pengembangan
Informasi Geospasial antara lain dalam bentuk
geoportal dan WebGIS yang ada di lingkungan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
telah cukup memadai

--- PERATURAN --Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika merupakan salah satu Lembaga
Pemerintah Nonkementerian yang telah lama
mengembangkan simpul jaringan sejak tahun
2008. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya
Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.005 TAHUN
2008 tentang Simpul Jaringan dan unit kliring
di Badan Meteorologi dan Geofisika. Peraturan
ini diterbitkan setelah Perpres tentang JDSN
Nomor 85 Tahun 2007 lahir. Tahun 2014 terbit
Peraturan Kepala BMKG nomor 20 tahun 2014
tentang Kebijakan Pengelolaan Data (Data
Policy) Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Terbitnya Perpres JIGN Nomor 27 tahun 2014,
pembaharuan peraturan penyelenggaraan
simpul jaringan di BMKG juga dilakukan. BMKG
kemudian mengeluarkan Peraturan Kepala
Nomor 20 tahun 2015 tentang Jaringan Informasi
Geospasial di BMKG.
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--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran.
BMKG telah memiliki perencanaan alokasi
anggaran rutin untuk kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial baik dari hulu hingga ke hilir,
termasuk di dalamnya simpul jaringan informasi
geospasial, pengadaan, pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat
keras. Anggaran ini selalu dimasukkan kedalam
RKAKL BMKG setiap tahunnya.

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu pilar
penentu pelaksanaan infrastruktur jaringan
informasi geospasial (IIG) sebab pilar inilah yang
memproduksi, mengelola, mengkoordinasikan
dan
menyebarluaskan
penyelenggaraan
informasi geospasial.
Dalam penilaian Bhumandala, unit
penyebarluasan ini secara internal telah berperan
penting dalam mengupdate data geospasial
langsung kepada walidata di lingkungan BMKG
serta memonitor perkembangan dan perubahan
data geospasialnya untuk disebar luaskan.
Namun, nomenklatur unit penyimpanan,
pengamanan dan penyebarluasan belum
disesuaikan dengan nomenklatur Perpres JIGN,
dalam Perka Nomor 20 tahun 2015 masih
disebut unit kliring karena fungsinya hanya
melakukan pertukaran dan penyebarluasan
IG. Sedangkan unit produksi terdiri dari eselon
2 yang terkait dengan informasi geospasial
sekaligus menjadi walidata yang bertanggung
jawab atas pengumpulan, pengolahan, penyajian
dan pengarsipan data geospasial di lingkupnya
masing masing.
BMKG melibatkan unit kerja yang ada
pada 3 kedeputian yaitu Pusat Meteorologi
Publik, Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim
Maritim, Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas
Udara, Pusat Gempa Bumi dan Tsunami serta
Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potemsial
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dan Tanda Waktu yang semuanya dibawah
kendali Pusat Databasesebagai unit Kliring

Sumberdaya
manusia
dan
kompetensinya merupakan syarat utama
dalam penyelenggaraan IIG dan meningkatkan
pemanfaatan IG melalui simpul jaringan. Aspek
Sumber Daya Manusia mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
Kaderisasi SDM yang tepat dalam
mengelola simpul jaringan merupakan program
yang ke depannya perlu ditingkatkan, sehingga
tidak bertumpu kepada satu orang saja / one
man show.

--- KUALIFIKASI SDM --SDM penyelenggaraan IIG di BMKG telah
sesuai dengan latar belakang pendidikan dan
kualifikasinya. SDM pengelola simpul jaringan di
BMKG terdiri dari lebih dari 10 SDM TIK, 1 SDM
geodesi, 4 SDM geografi, 11 SDM pengelola
server yang berada di Kedeputian Klimatologi
dan Pusat Database. Meskipun SDM yang berasal
dari bidang Informasi Geospasial terbilang masih
sedikit namun BMKG tetap bisa menjalankan
Simpul Jaringannya dengan baik karena dari SDM
yang tidak berasal dari bidang IG tetap memiliki
kemauan untuk belajar hal – hal terkai Informasi
Geospasial untuk memperlancar berjalannya
simpul jaringan di BMKG. Mayoritas SDM
pengelola data meteorologi, klimatologi dan
geofisika adalah ASN yang berasal dari sekolah
kedinasan di bawah nanungan BMKG.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Komitmen
yang dilaksanakan BMKG dalam peningkatan
kapasitas SDM antara lain mengirimkan staf
untuk mengikuti kursus/pelatihan terkait
produksi dan penyebarluasan informasi
geospasial, pelatihan infrastruktur jaringan
(networking dan database), maupun Pendidikan
bergelar. Peran masing masing staf sesuai
dengan ruang dalam jabatan struktural maupun
fungsional telah ditetapkan untuk mendukung
pengembangan kapasitas dan karir setiap SDM
yang ada.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit),

BMKG telah menggunakan perangkat lunak
berlisensi seperti ArcGIS.

--- PERANGKAT KERAS --Perangkat keras yang digunakan untuk
infrastruktur simpul jaringan IG di BMKG sudah
cukup mumpuni untuk menyelenggarakan
simpul jaringan secara mandiri. Data Center
yang ada berisikan server geospasial, server
basisdata, server dan storage citra, web server.
Perangkat ini digunakan untuk melayani publik
dalam penyediaan data meteorologi, klimatologi
dan geofisika baik melalui geoportal BMKG
ataupun webGIS. Akan tetapi, sarana dan sarana
infrastruktur pendukung belum di upgrade untuk
memenuhi standar nasional, hal mana sudah
direncanakan untuk dikembangkan kemudian.

Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Peta
yang dihasilkan oleh BMKG adalah peta-peta
skala kecil dan menengah, sehingga minim
membutuhkan sinkronisasi dengan peta dari
instansi lain. Berbagi pakai data antar K/L
sudah dilakukan dengan Kementerian PU-PERA
(data DAS) dan Kementerian Pertanian (Stasiun
Meteorologi)
Mekanisme kegiatan penyelenggaraan
informasi geospasial untuk kepentingan internal
maupun eksternal BMKG telah diatur dalam
Standard Operating Procedure (SOP) untuk
mendukung ketersedian data dan updating-nya,
pertukaran data. Selain itu untuk pembagian
klasifikasi data dan informasi geospasial yang
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bersifat terbuka/publik, terbatas, dan rahasia
sudah diatur dalam Peraturan Kepala BMKG
Nomor 20 tahun 2014.

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Kegiatan penyelenggaraan IIG secara
keseluruhan telah mengikuti Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah
ditetapkan baik oleh BMKG maupun BIG.
Dalam penilaian Bhumandala, BMKG telah
menerbitkan SOP yang berkaitan dalam proses
penyelenggaraan IG meteorologi, klimatologi
dan geofisika dan telah disahkan oleh eselon 2
yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.
BMKG mengacu standar metadata yang
dikeluarkan oleh WMO (World Meteorological
Organization) dan IOS. DG dan IG dari BMKG
merupakan data yang sangat unik karena
bersifat realtime, laju updating data juga sangat
tinggi (bisa sampai per 6 jam). Oleh karena itu
perlunya metadata untuk menginformasikan
kepada user terkait kualitas data yang dihasilkan
oleh BMKG.
Peraturan Kepala BMKG Nomor 20
tahun 2014 menyebutkan ada 3 jenis data yang
diklasifikasikan yaitu Data Level 1, Data Level
2 dan Data Level 3. Data level 1 adalah data
mentah yang diperoleh langsung dari lapangan.
Data level 2 adalah data hasil pengolahan data
level 1 dan/atau data yang dihasilkan langsung
berupa angka serta data level 3 adalah data hasil
pengolahan dari data 2 yang berupa informasi.
Perolehan untuk mendapatkan data dari BMKG
juga diatur dalam Peraturan Badan ini, seperti
contoh dalam pasal 4 disebutkan bahwa Data
level 1 hanya dapat diakses melalui kerjasama
Badan. Serta dalam pasal 5 disebutkan bahwa
data level 2 dapat diakses secara bebas
melalui sarana pengaksesan atau berdasarkan
permintaan.
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--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL --Secara keseluruhan data yang dikelola
oleh BMKG cukup banyak termasuk 2 peta yang
dimandatkan dalam KSP yaitu Peta Curah Hujan
dan Hari Hujan skala 1 : 50.000 dan Peta Potensi
Energi Matahari dan Angin skala 1 : 250.000.
Namun, diluar peta tersebut masih banyak IG
yang disebaluaskan melalui portal bmkg (https://
gis.bmkg.go.id). Frekuensi updating data sangat
bervariasi, tergantung jenis informasi geospasial
yang dihasilkan.
IG meteorologi, klimatologi dan geofisika
merupakan salah satu data masukan yang
diperlukan untuk BIG data dan diseminasi
informasi berbasis spasial menuju teknologi
4.0 BMKG. Disamping itu penyelenggaraan SJ
di BMKG juga mengimplementasikan program
WMO yaitu Peringatan berbasis resiko ( Risk
base Warning ) dan Peringatan berbasis dampak
(Impact Base Forcasting ).

Penganugerahan Bhumandala Rajata
diberikan kepada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral atas pencapaiannya
dalam mengembangkan simpul jaringan
geospasial nasional. Dalam Jaringan Informasi
Geospasial Nasional, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral merupakan salah satu
simpul yang menunjang pemanfaatan informasi
geospasial dalam pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta. Informasi geospasial yang dihasilkan
oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral telah banyak dimanfaatkan masyarakat
terutama oleh kalangan industri. Selain itu,
Informasi geospasial yang dimilliki Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral juga memiliki
nilai strategis untuk kepentingan nasional. Hal
yang menarik adalah berbagi pakai data telah
dikembangkan dengan cukup baik, kolaborasi
antara walidata dan Pusat data dan informasi
selalu ditingkatkan untuk menjaga sustainability
updating data. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral sangat memperhatikan
Sistem Referensi Geospasial Indonesia untuk
memudahkan
pengintegrasian
informasi
geospasial. Dari sekian Kementerian dan
Lembaga yang masuk nominasi Penghargaan
Bhumandala, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral telah memanfaatkan sistem cloud

dalam penyimpanan data, sistem geoportal, dan
WebGIS.

Kebijakan, peraturan dan kelembagaan
merupakan pilar vital dalam penyelenggaraan
simpul jaringan. Keberlangsungan simpul jaringan
akan terus berlanjut apabila mendapat dukungan
dari pemangku kebijakan yang diwujudkan dalam
terbitnya peraturan penyelenggaraan simpul
jaringan. Kepemimpinan yang visioner akan
berdampak pada terwudunya penyelenggaraan
informasi geospasial yang saling terintegrasi
serta efektif dan efisien. Pengembangan simpul
jaringan di Kementerian ESDM sudah dimulai
sejak tahun 2017, dimana saat itu dilaksanakan
kegiatan assesment GIS dan penyusunan desain
arsitektur di Kementerian ESDM. Komitmen
pimpinan yang kuat serta didukung sumber daya
yang mumpuni mewujudkan penyelenggaraan
simpul jaringan di Kementerian ESDM dapat
berjalan dengan sangat baik.
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--- PERATURAN --Semenjak terbitnya Perpres No 9
Tahun 2016 tentang Kebiajkan Satu Peta
“menyadarkan” Kementerian ESDM untuk
membenahi bisnis proses penyelenggaraan
informasi geospasial mulai dari pengumpulan,
pengolahan, penyebarluasan sampai dengan
pemanfaatan Informasi Geospasial. Semangat
untuk merealisasikan visi IDS (Infrastruktur
Data Spasial) “create once use many times”,
pada tahun 2017 terbit Keputusan Menteri
Nomor
2192
K/03/MEM/2017
tentang
Penunjukan Pusdatin ESDM sebagai Pelaksanan
SJ IG Tematik Sektir Enenrgi dan Sumber Daya
Mineral. Disamping untuk mendukung tugas
Kementerian ESDM sebagai walidata IGT sektor
energi dan sumber daya mineral dalam Kebijakan
Satu Peta, juga memperkuat kelembagaan
Pusdatin sebagai unit pengelola SJ. Peraturan
pendukung untuk melengkapi penyelenggaraan
berbagi pakai data IG berbasis IT juga terbit pada
tahun 2018 yaitu Keputusan Menteri Nomor
1927 K/03/MEM/2018 tentang kebijakan tata
kelola TIK di internal Kementerian ESDM serta
berbagai Standard operating procedure (SOP)
dan petunjuk teknis data dan informasi yang
mengatur mekanisme penyelenggaraan IG dan
simpul jaringan.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari penyusunan
rencana strategis berkelanjutan sehingga
simpul jaringan di Kementerian ESDM dapat
berjalan secara optimal. Kementerian ESDM
telah menyusuan roadmap (cetak biru)
penyelenggaraan IG 2017 – 2020, fokus utama
yang terus ditingkatkan kinerjanya adalah
pilar infrastruktur teknologii, standardisasi DG
serta penyusunan SOP untuk berbagi pakai
pemanfaatan IG.
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk
meunjang operasionalisasi SJ 24/7 juga tidak
sedikit. Kementerian ESDM telah memiliki
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alokasi anggaran rutin untuk penyelenggaraan
informasi geospasial baik dari hulu hingga
ke hilir, termasuk di dalamnya, pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan perangkat
lunak dan perangkat keras.

--- kelembagaan --Keputusan Menteri Nomor 2192 K/03/
MEM/2017 telah jelas menyebutkan bahwa unit
organisasi di lingkungan Kementerian ESDM
termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi serta Satker Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah ditunjuk
sebagai unit produksi mempunyai tugas salah
satunya adalah menyampaikan IGT masing –
masing subsektornya kepada pelaksana SJ IGT
ESDM. Tugas Pusdatin cukup berat karena harus
menyatukan seluruh data di unit teknis, karena
peta yang dihasilkan oleh unit teknis sangat
beragam, mulai dari sub surface sampai dengan
surface. Pengolahan data spasial, kelengkapan
dan pemutakhiran data spasial dilakukan oleh
walidata sebagai pemilik data, sedangkan
Pusdatin sebagai Pelaksana Simpul Jaringan
melakukan
pengumpulan,
penyimpanan,
penggunaan serta pengintegrasian data spasial
yang disampaikan oleh walidata. Pengembangan
Geoportal ESDM One Map merupakan salah
satu terobosan untuk mengintegrasikan data
yang sudah dihasilkan oleh unit teknis hingga
data dapat dimanfaatkan oleh user.

Bagan kelembagaan penyelenggaraan simpul jaringan di Kementerian ESDM

Kebutuhan akan pegolahan, pengelolan
serta pemanfaatan Informasi Geospasial yang
tinggi berbanding lurus dengan kebutuhan
SDM berlatar belakang IG di Kemeterian ESDM.
Distribusi SDM di unit teknis sesuai dengan
latar belakang pendidikan dan kualifikasinya
mengingat keberagaman Informasi Geospasial
yang dihasilkan.

--- KUALIFIKASI SDM --Khusus untuk Pusdatin karena tugas
utamanya adalah nelakukan pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, pengintegrasian,
pengamanan dan pertukaran baik untuk
kepentingan internal maupun eksternal,
mayoritas SDM yang ditempatkan disini adalah
SDM yang berlatarbelakang TI (Teknologi
Informasi) yaitu sebanyak 26 orang. SDM
berlatar belakang geospasial berjumlah 1
orang sedangkan SDM yang mepunyai jabatan

fungsional pranata komputer sebayak 10
orang. Sedankan SDM pengelola server khusus
geospasial yang berada di Pusdatin saat ini
berjumlah 3 orang Pengelolaan server di
Kementerian ESDM bekerja sama dengan pihak
swasta dan lokasinya berada terpisah dengan
Kantor Pusdatin.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial di bidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data dan pelaksanana IG.
Kementerian ESDM tetap komitmen dalam
peningkatan kapasitas maupun kuantias
SDMnya. Peningkatan kapasitas SDM merupakan
kegiatan rutin yang telah dianggarkan setiap
tahunnya baik bergelar maupun non gelar.
Dalam peningkatan kapasitas SDM non
gelar, untuk penyelenggaraan IG dan simpul
jaringan rutin dilaksanakan kegiatan bimbingan
teknis dalam rangka pengelolaan data dann
informasi geospasial, pelatihan penggunaan
portal dan pembuatan aplikasi SIG. Rencana
peningkatan kuantitas SDM sampai akhir tahun
2018 juga telah dilaksanakan yaitu meakukan
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perekrutan CPNS untuk SDM pengelola IG serta
SDM berlatar belakang IT.

dikembangkan oleh Badan Geologi, aplikasi Gas
Bumi melalui Pipa yang dikembangkan oleh BPH
Migas serta aplikasi IGIS yang dikembangkan
oleh Ditken Panas Bumi.

--- PERANGKAT KERAS ---

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan
data dan informasi geospasial, tidak dapat
dipungkiri bahwa perangkat lunak memiliki
peranan penting dalam penyelenggaraan
IG. Perangkat lunak disini terbagi atas
perangkat lunak untuk produksi (pengolahan
& penyimpanan) data dan informasi geospasial
serta perangkat lunak untuk penyebarluasan
(berbagi pakai) data dan informasi geospasial.
Kementerian ESDM memanfaatkan perangkat
lunak yang bersifat proprietary (komersil)
yang digunakan untuk pengelolaan DG dan
IG, disamping data yang dihasilkan walidata
sangat beragam pertimbangan lainnya adalah
pengaturan kewenangan hak akses untuk user
(pengguna) internal dan eksternal. Hal menarik
yang ditemukan saat penilaian Bhumandala
2018 adalah beberapa unit teknis juga
mengembangkan aplikasi berbasis Infornasi
Geospasial, contohnya adalah Dijen Minerba
mengembangkan Minerba One Map Indonesia
yang dapat diakses di momi.minerba.esdm.
go.id, portal SKK Migas dan portal PT Pertamina
yang sudah diintegrasikan kedalam ESDM One
Map. Rencana pengembangan kedepan adalah
mengintegrasikan dengan aplikasi Magma
yaitu aplikasi kebencanaan PVMBG yang
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Kebutuhan
akan
adanya
akses
data yang cepat serta penyimpanan data
yang besar, harus didukung oleh IT yang
mumpuni. Dalam manajemen IT, Kementerian
ESDM memanfaatkan sistem cloud yang
pengelolaannya bekerjasama dengan pihak
ketiga. Infratsruktur IT tersebut berada terpisah
denga Gedung Pusdatin dan berada di daerah
Tangerang Selatan (AO BSD). Pada saat penilaian
Bhumandala 2018, tim juri tidak sempat
berkunjung ke tempat data center dikarenakan
pertimbangan jarak dan waktu.
Fasilitas yang sudah ada di data center
antara lain server untuk publik, server untuk
portal, server untuk datastore, masing – masing
server untuk DG/IG yang dihasilkan oleh
unit teknis. Sedangkan untuk kemanan data,
Kementerian ESDM sudah menggunakan secrity
system patch pada server yang digunakan. Saat
ini sistem manajemen TI tela terstandardisasi
Tier III.

Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Kementerian
ESDM sudah tersertifikais ISO 9001: 2008 (2015)
untuk sistem manajemen mutu dan dalam
proses sertifikasi ISO 27001:2013 tentang sistem
manajemen keamanan informasi

--- MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL ---

--- KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL ---

Tata kelola informasi geospasial di
Kementerian ESDM sudah berjalan cukup
baik. Kegiatan penyelenggaraan IIG secara
keseluruhan telah mengikuti Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria (NSPK). Data yang sudah
dihasilkan oleh walidata tidak langsung masuk
ke geoportal, namun harus melalui verifikasi
dari Pusdatin. IG yang ditampilkan dalam ESDM
One Map hanya bersifat informasi, apabila
pengguna membutuhkan akses data yang
lebih detil harus melakukan komunikasi ke
walidata yang bersangkutan. Adanya peraturan
internal mengakibatkan beberapa IGT ESDM
bersifat tertutup. Meskipun demikian, data
yang dihasilkan oleh Kementerian ESDM sudah
dimanfaatkan oleh KL lain antara lain Bappenas,
BIN, BIG, KLHK, Kementerian Perhubungan dan
KPK.
Kementerian ESDM sudah menerapkan
SNI IG mulai dari pengelolaan hingga penyajian.
Beberapa SNI yang sudah diacu antara lain : SNI
134689:1998 (KRB Gunung Api), SNI 134691:1998
(Geologi), SNI 134729:1998 (Hidrogeologi), SNI
134688-1998 (Sumber Daya Mineral, Batubara),
SNI 6502.2:2010 (Penyajian Peta Rupa Bumi
Skala 1:25.000). Kementerian ESDM terus
berbenah untuk meningkatkan kehandalan
Informasi Geospasial yang akan disebarluaskan.
Implementasi metadata terkait IGT ESDM masih
terus diusahakan, meskipun saat pelaksanaan
penilaian Bhumandala 2018 baru 17 tema PKSP
yang sudah ada metadatanya. Kementerian
ESDM juga sudah menyusun 13 kamus data
(data dictionary) sektor Enenrgi dan Sumber
Daya Mineral untuk mengatur keseragaman
struktur data.
Rencana pengembangan kedepan adalah
mengembangkan National Data Repository
(NDR), sehingga seluruh IG yang dihasilkan oleh
unit teknis akan diintegrasikan dengan ESDM
One Map.

Kementerian ESDM sangat mendukung
adanya Kebijakan Satu Peta (KSP). Dari 17 tema
yang diwajibkan dalam Pelaksanaan KSP, 2 tema
adalah IGT status dan 15 tema IGT potensi.
Saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan
proses integrasi dengan RBI terhadap 91 tema
yang sudah dihasilkan oleh masing-masing
walidata. Pengolahan informasi geospasial di
Kementerian ESDM sudah banyak mengalami
perubahan, dahulu sistem referensi belum
diperhatikan sehingga ketika proses integrasi
banyak mengalami kendala. Namun, dengan
adanya Kebijakan Satu Peta merubah paradigma
di Kementerian ESDM bahwa pembuatan
informasi geospasial harus menggunakan satu
referensi yang sama yaitu WGS 84.
Komunikasi data yang dilakukan antar unit
sudah memanfaatkan feature services, data yang
ditampilkan dalam geoportal adalah data yang
paling mutakhir. Seperti saat tim juri melakukan
kunjungan ke salah satu unit produksi yaitu
Ditjen Minerba sebagai produsen data IUP (izin
Usaha Pertambangan). Data IUP adalah salah
satu data yang sangat dinamis, karena updating
data hampir dilakukan setiap hari. Sampai saat
ini ada 10000 izin usaha pertambangan yang
terdata di Kementerian ESDM. Sejak tahun 2017,
IUP sudah clear artinya tidak ada tumpang tindih
hanya berhimpitan. Sistem pelaporan IUP sudah
sampai pada level provinsi yang mempunyai
kewenangan untuk penerbitan izin, sehingga
referensi yang digunakan sudah seragam
meminimalisir tumpang tindih.
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Menteri

: Sudirman Said (2014 – Juli 2016)
Luhut Binsar Panjaitan (Agustus
2016 – Oktober 2016)
Ignasius Jonan (Oktober 2016 –
sekarang)

Jumlah Anggaran

:

Data di KSP

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*) Service tersedia
services/KSP2018
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di

Peta Wilayah Izin Usaha
Pertambangan
Peta Wilayah Kerja Migas
Peta Jaringan Listrik
Peta Sebaran Lokasi Gardu
Induk
Peta Lokasi Pembangkit
Listrik
Peta Sebaran Pembangkit
Listrik
Peta Jaringan Pipa Migas
Peta Geologi
Peta KRB Gunung Api
Peta KRB Gempa Bumi
Peta Zona Kerentanan
Gerakan Tanah
Peta KRB Tsunami
Peta Hidrogeologi
Peta KBA Karst
http://sigi.pu.go.id:6080/arcgis/rest/

Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

Penganugerahan
Bhumandala
Ariti
diberikan kepada Kementerian Pertanian atas
pencapaiannya dalam mengembangkan Simpul
Jaringan dan meningkatkan pemanfaatan
Informasi Geospasial yang inspiratif terutama
dalam mendukung pelaksanaan kebijakan satu
peta dan pembangunan yang berkelanjutan.
Kementerian
Pertanian
merupakan
salah satu kementerian yang telah aktif
mengembangkan Simpul Jaringan sejak
lebih dari satu dasawarsa dan merupakan
salah satu dari Kementerian/Lembaga yang
mendapatkan bantuan National Geo-Spatial
Data Infrastructure (NSDI) Development Project
untuk pengembangan Infrastruktur Data Spasial
Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden no
85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial
Nasional..
Kementerian
Pertanian
merupakan
salah satu kementerian yang telah aktif
mengembangkan Simpul Jaringan sejak tahun
2008 dengan terbitnya Keputusan Menteri
Pertanian
nomor311/Kpts/OT.140/3/2008
tentang Unit Penyebarluasan data dan Informasi
Departemen Pertanian. Data yang digunakan
bersama antar unit internal Kementerian
Pertanian sendiri maupun antar Kementerian
Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi

organisasi lainnya, dan terbukti meningkatkan
efisiensi pelaksanaan kegiatan, perencanaan,
dan pemantauan pembangunan di sektor
Pertanian.
Kementerian Pertanian berkewajiban
untuk mengintegrasikan 3 tema Kebijakan
Satu Peta (KSP), yaitu Peta Lahan Gambut
skala 1:50.000 dan Peta Tanah Smi Detil skala
1:50.000. Sedangkan Peta Lahan Sawah skala
1:50.000
disusun bersama-sama dengan
Kementerian ATR/BPN. Ketiga tema wajib KSP
tersebut harus sudah mengacu pada standar
KUGI berikut metadatanya. Ketiga data tersebut
sangat penting dan telah dimanfaatkan untuk
berbagai kepentingan mulai dari penataan ruang,
hingga perencanaan pembangunan lainnya yang
mengutamakan perencanaan pembangunan
berkelanjutan.
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Aspek
Kebijakan,
peraturan
dan
kelembagaan merupakan
elemen-elemen
penting dalam mendukung pembangunan
Jaringan Informasi Geospasial nasional.

--- PERATURAN --Penyelenggaraan simpul jaringan di
Kementerian Pertanaian telah dilaksanakan
dan didukung dengan peraturan sebelum
Perpres 27/2014 berlaku. Setelah terbitnya
Keputusan Menteri Pertanian nomor311/Kpts/
OT.140/3/2008 tentang Unit Penyebarluasan
data dan Informasi Departemen Pertanian,
peraturan terkait simpul jaringan Kementan ini
belum disempurnakan dengan lebih rinci dan
lengkap. Khususnya terkait dengan peraturan
tentang mekanisme alur data dan berbagi pakai
data dan informasi geospasial serta kewalidataan
di lingkungan Kementan. Untuk mencapai simpul
jaringan yang kokoh, Kementerian Pertanian
perlu memperkuat aspek kelembagaaan dan
peraturan serta penyusunan SOP yang terkait
dengan manajemen data baik spasial dan non
spasial sehingga alur data, pengamanan dan
penyebarluasan data/IG dapat menjadi lebih
baik. Peraturan dan kebijakan terkait aliran data
dan keterbukaan data yang telah/akan disusun
baik berupa SK maupun peraturan Menteri akan
membuat kemudahan dan kepastian mekanisme
sharing data baik di lingkungan internal maupun
eksternal kementerian.

--- KEBIJAKAN --Kebijakan penyelenggaraan informasi
geospasial tidak terlepas dari alokasi anggaran.
Kementerian Pertanian telah memiliki alokasi
anggaran rutin untuk kegiatan penyelenggaraan
200
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informasi geospasial baik dari hulu hingga ke hilir,
termasuk di dalamnya simpul jaringan informasi
geospasial, pengadaan, pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat
keras. Alokasi anggaran dan kegiatan juga telah
dimasukan dalam renstra Pertanian 2015 – 2019
dan akan berlanjut pada renstra Kementerian
Pertanaian yang akan datang.

--- kelembagaan --Kelembagaan merupakan salah satu pilar
penentu pelaksanaan infrastruktur jaringan
informasi geospasial (IIG) sebab pilar inilah yang
memproduksi, mengelola, mengkoordinasikan
dan
menyebarluaskan
penyelenggaraan
informasi geospasial.
Dalam penilaian Bhumandala, unit
penyebarluasan ini secara internal telah
berperan penting dalam mengupdate data
geospasial langsung kepada walidata di
lingkungan Kementerian Pertanian serta
memonitor perkembangan dan perubahan
data geospasialnya untuk disebar luaskan.
Sementara itu, semua eselon II yang terkait
dengan informasi geospasial menjadi walidata
dan bertanggung jawab atas pengumpulan,
pengolahan, penyajian dan pengarsipan data
geospasial di lingkupnya masing masing.
Kementerian Pertanian juga akan
meningkatan peran aktif Unit Pelaksana Teknis di
Daerah sebagai sumber data dalam mendukung
Walidata Informasi Geospasial Pertanian.
Secara keseluruhan, Komunikasi dan
integrasi data di internal Kementerian Pertanian
sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi,
koordinasi dan sinkronisasi antar walidata
sebagai unit produksi harus lebih ditingkatkan
selain dengan Balai Besar Sumber Daya Lahan
Pertanian (BBSDLP) yang memang mempunyai
tugas utama dalam memenuhi amanat KSP.

Sumberdaya
manusia
dan
kompetensinya merupakan syarat utama
dalam penyelenggaraan IIG dan meningkatkan
pemanfaatan IG melalui simpul jaringan. Aspek
Sumber Daya Manusia mencermati kesiapan,
ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat
dalam penyelenggaran IG dan pengembangan
simpul jaringan.
Kaderisasi SDM yang tepat dalam
mengelola simpul jaringan merupakan program
yang ke depannya perlu ditingkatkan, sehingga
tidak bertumpu kepada satu orang saja (one
man show).

--- KUALIFIKASI SDM --SDM kegiatan penyelenggaraan IG dan
pengembangan simpul jaringan di Kementerian
Pertanian telah sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. SDM yang ada adalah lulusan
Pertanian, Geografi dan Geodesi dan teknologi
informasi dan komunikasi.

--- PENGEMBANGAN KAPASITAS & KARIR --Keberhasilan penyelenggaraan informasi
geospasial dibidang SDM tidak terlepas dari
program pengembangan karir yang jelas bagi
staff pengelola data simpul jaringan. Komitmen
yang dilaksanakan Kementerian Pertanian
dalam peningkatan kapasitas SDM antara lain
mengirimkan staf untuk mengikuti kursus/
pelatihan terkait produksi dan penyebarluasan
informasi geospasial, pelatihan infrastruktur
jaringan (networking dan database), maupun
Pendidikan bergelar. Peran masing masing staf
sesuai dengan ruang dalam jabatan struktural
maupun fungsional telah ditetapkan untuk
mendukung pengembangan kapasitas dan karir
setiap SDM yang ada.

Teknologi
dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan IG. Teknologi yang digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis.

--- PERANGKAT LUNAK & STANDAR --Dalam produksi dan penyebarluasan data
dan informasi geospasial, tidak dapat dipungkiri
bahwa perangkat lunak memiiiki peranan
vital dalam keberhasilan penyelenggaraan IG.
Perangkat lunak disini terbagi atas perangkat
lunak untuk produksi data dan informasi
geospasial serta perangkat lunak untuk
penyebarluasan data dan informasi geospasial.
Berdasarkan pengamatan lapang saat penilaian
Bhumandala Award 2018, untuk kegiatan
produksi data dan informasi spasial, baik itu
format vektor maupun raster (citra satelit),
Kementerian Pertanian telah menggunakan
perangkat lunak berlisensi seperti ArcGIS, Oracle,
Erdas, SQL dsb, serta ada juga yang bersifat open
source, khususnya dalam penggunaannya di
edisi desktop yang lampau.
Pengembangan sistem aplikasi
pertanian berbasis informasi geospasial juga
terus di kembangkan seperti Sistem Informasi
Monitoring Pertanaman Padi (SIMOTANDI) dan
Pemetaan Lahan Pertanaman Bawang Merah
Berbasis Android. Kedua aplikasi tersebut telah
diimplementasikan dengan baik. Penataan
geoportal maupun WebGIS/Dashboard untuk
penyebarluasan dan monitoring perlu disusun
secara lebih “user friendly” sehingga mudah
diakses oleh pengguna.

Kinerja Simpul Jaringan Indonesia 2018

201

--- PERANGKAT KERAS --Kementerian
Pertanian
merupakan
salah satu dari K/L yang mendapatkan bantuan
National Geo-Spatial Data Infrastructure
(NSDI) Development Project. Sampai saat ini
perangkat keras dari bantuan tersebut masih
operasional dengan baik. Perangkat keras yang
digunakan untuk infrastruktur simpul jaringan
IG di Kementerian Pertanian terdiri dari server
geospasial, server basisdata, server dan storage
citra, web server. Perangkat ini digunakan
untuk melayani publik dalam penyediaan data
pertanian baik melalui aplikasi webGIS ataupun
portal Kementerian Pertanian.
Saat ini SJ Pertanian sedang membangun
Data Centre yang direncanakan sampai level
Tier 3 untuk memenuhi kebutuhan data tahun
kedepan yang mana sudah direncanakan di
tahun sebelumnya.

Data dan informasi geospasial digunakan
perlu mengikuti standar nasional yang ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial
tidak mengalami hambatan teknis. Kementerian
ESDM sudah tersertifikais ISO 9001: 2008 (2015)
untuk sistem manajemen mutu dan dalam
proses sertifikasi ISO 27001:2013 tentang sistem
manajemen keamanan informasi
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Salah satu sarat utama penilaian indek
keberhasilan kinerja infrastruktur informasi
geospasial yang pertama kali harus tersedia
dengan baik adalah data spasial. Data
spasial
merupakan faktor pengungkit
yang pertama harus tersedia dalam proses
penyelenggaraan tatakelola infrastruktur
informasi geospasial. Tentu data yang
dimaksud dalam hal ini adalah data spasial
digital. Pembuatan dan penyediaan informasi
spasial dalam bentuk digital di Indonesia
sebenarnya sudah berlangsung sekitar 35
tahun ketika proyek digital mapping di
mulai di Indonesia. Inisiatif ini dimulai oleh
lembaga pemerintah tingkat pusat, dan
kemudian diikuti oleh pemerintah daerah.
Namun sampai saat ini masih dirasakan
adanya berbagai kendala, seperti tentang
visibilitas dan aksesibilitas yang rendah,
keberadaan data spasial yang sudah dibuat
tidak mudah untuk diketahui. Sementara
jikapun data spasial tersebut keberadaannya
dapat ditelusuri dengan baik, namu belum
tentu dapat diakses dengan mudah oleh
para penggunanya.
Infrastruktur Informasi Geospasial
(IIG) atau yang sebelumnya sering disebut
sebagai Infrastruktur Data Spasial (IDS)
dibangun untuk memenuhi
sarana dan
prasarana dalam rangka memperlancar
penyelenggaraan IG secara komprehensif.
Tujuan
pembangunan
IDS
tersebut
pada
dasarnya
untuk
mendukung
penyelenggaraan proses berbagipakai data/
informasi geospasial. Perjalanan panjang
pembangunan IDS secara global telah

dilakukan lebih dari 20 tahun. Sementara
dalam hal penyediaan data spasial,
sebenarnya di Indonesia terkait dengan
penyediaan data secara terorganisir dengan
baik sejak tahun 1951, ketika pembetukan
Dewan dan Direktorium Pengukuran dan
Penggambaran Peta (1951), Dewan Survei
dan Pemetaan Nasional – Desurtanal (1965).
Namun lingkup tugas dan kewenangannya
masih bersifat koordinasi terhadap
kegiatan departemen-departemen yang
memerlukan peta, meskipun saat itu telah
mencakup juga fungsi pengelolaan bagi hasil
pemetaan. Selanjutnya untuk memperkuat
fungsi pengelolaan dibetuklah Badan
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(BAKOSURTANAL) pada tahun 1969 kegiatan
survei dan pemetaan dilakukan dengan lebih
terkoordinasi.
Dengan
terbetuknya
lembaga
pemetaan nasional inilah, proses penyediaan
data berjalan semakin baik. Pemetaan
secara sistematis semakin lengkap secara
nasional. Proyek Regional Physical Planning
Programme for Transmigration (RePPProT)
dilaksanakan tahun 1980an. Proyek Land
Resource Evaluation and Planning (LREP)
tahun 1985, Proyek Marine Resource
Evaluation and Planning (MREP) mulai dari
tahun 1992 sampai dengan 1998. Proyek
Digital Marine Resource Management
(DMRM). Proyek LREP, MREP dan DMRM
merupakan program pemerintah dalam
rangka
merperkuat
penyelengaraan
pemetaan secara digital. Program dan
kegiatan tersebut menjadi langkah awal
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dan merupakan pengalaman yang berharga
dalam membangun sistem basis data spasial
secara nasional dalam format basisdata
spasial.
Dalam perjalanannya untuk mengelola
data spasial yang masive tersedia, diperlukan
tatakelola data spasial yang semakin baik.
Oleh karena pada tahun 2000 muncul konsep
Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)
pertama kali diluncurkan. Ddalam Rapat
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
pada tahun 2000 yaitu ketika Bakosurtanal
berumur 40 tahun, ide semakin dimatangkan.
Tujuan utama dari pembangunan IDSN
adalah untuk menyediakan data spasial
yang mudah diakses, mempunyai kualitas
yang baik dan terintegrasi untuk kegiatan
pembangunan nasional. Inilah sebagai
langkah awal membangun kosep basisdata
spasial terdistribusi, artinya mulai mucul
skema berbagipakai data spasial antar
kementerian dan lembaga.
Dalam berjalannya waktu, pada tahun
2011, ditetapkannya Undang-Undang No. 4
Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
(UUIG). Sejarah baru pengelolaan Informasi
Geospasial
dimulai,
BAKOSURTANAL
bertransformasi menjadi Badan Informasi
Geospasial (BIG). Berdasarkan undang
undang ini, menegaskan bahwa negara
harus menjamin tersedianya data dan
informasi geospasial dapat digunakan
oleh seluruh elemen baik pemerintah
maupun masyarakat. Permasalahannya
adalah tidak hanya sekedar menjamin
ketersediaan data dan informasi spasial,
tetapi harus memastikan bahwa data dan
informasi spasial tersebit dapat diakses
dengan mudah untuk dimanfaatkan. Inilah
pekerjaan rumah yang tidak sederhana.
Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan
Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang
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Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(JIGN). Perpres ini merupakan perbaikan
dari Peraturan Presiden Nomor 85 tahun
2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
(JDSN). Perpres JIGN tersebut mengatur
tentang mekanisme pemanfaatan data dan
informasi geospasial serta menegaskan
bahwa data dan Informasi Geospasial baik
ditingkat Pusat maupun daerah harus dapat
diberbagipakaikan.
Skema JIGN dibagi menjadi Jaringan
IG Pusat yang meliputi lembaga tinggi
negara, Instansi Pemerintah, Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Jaringan IG Daerah
yang meliputi seluruh Pemerintah Daerah.
Jaringan IG Pusat maupun Daerah tadi juga
bertindak sebagai Simpul Jaringan dimana
BIG bertindak sebagai Penghubung Simpul
Jaringan. Konsep Simpul Jaringan inilah yang
digunakan untuk berbagipakai data dan
informasi geospasial
Simpul
Jaringan
berdasarkan
PerPres No. 27 Tahun 2014 tentang JIGN
adalah institusi yang bertanggungjawab
dalam penyelenggaraan pengumpulan,
pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran,
dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
Selain itu institusi Simpul Jaringan baik di
tingkat pusat maupun daerah juga perlu
ditetapkan Unit kerja yang melaksanakan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
dan penggunaan DG dan IG (Unit Produksi);
dan Unit kerja yang melaksanakan
penyimpanan,
pengamanan,
dan
penyebarluasan DG dan IG (Unit Pengelolaan
& Penyebarluasan IG atau Unit Kliring).
Permasalahannya adalah saat ini
perkembangan simpul jaringan di daerah
tidak sepesat di tingkat nasional. Kendala
yang ditemui terutama terkait dengan
ketersediaan staf yang mampu mengelola

IIG, kurangnya fasilitas perangkat keras dan
jaringan internet maupun intranet, serta
minimnya alokasi pembiayaan yang memadai
dan berkelanjutan. Hal mendasar juga
terkait dengan kurangnya komitmen para
pengambil keputusan. Di sisi lain, pembinaan
dari pemerintah pusat, dalam hal ini Badan
Informasi Geospasial belum optimal. Salah
satu penyebab utamanya adalah kurangnya
informasi mengenai kondisi pembangunan
IIG di daerah. Akibatnya, pembinaan belum
sepenuhnya didasarkan pada daerah yang
lebih membutuhkan serta jenis bantuan
yang diperlukan oleh daerah.
Berdasarkan
permasalahanpermasalahan tersebut, maka ajang
Bhumandala Award yang dilakukan sejak
tahun 2014 menjadi salah satu model
pembinaan simpul jaringan secara nasional.
Kegiatan Bhumandala Award ini dapat
dijadikan sebagai alat dalam melaksanakan
monitoring dan pembinaan rutin dua
tahunan yang dilakukan oleh BIG kepada
seluruh Simpul Jaringan. Namun seiring
dengan pesatnya perkembangan teknologi
informasi, waktu dua
tahun didalam
melakukan monitoring dan pembinaan
Simpul Jaringan dirasa cukup lama. Banyak
perubahan yang tidak dapat diukur selama
periode dua tahun tersebut. Oleh karena itu
ditahun 2019 ini BIG membangun sebuah
aplikasi pemantauan Simpul Jaringan yang
diberi nama SIMOJANG, Sistem Monitoring
Kinerja Jaringan Informasi Geospasial
Nasional yang dapat diakses dialamat
https://simojang.big.go.id.

dan dilakukan oleh Simpul Jaringan secara
mandiri, sehingga BIG mendapat data yang
akurat dari masing-masing Simpul Jaringan.
Data tersebut tersimpan dengan terstruktur
didalam suatu basisdata (database) agar
permasalahan yang ada di masing-masing
Simpul jaringan dapat teridentifikasi secara
spesifik dan dapat diakses secara online dan
real time.
Informasi yang ada di dalam SIMOJANG
memudahkan BIG menjalankan perannya
sebagai Pembina Simpul jaringan. Selain
itu SIMOJANG memudahkan Pemerintah
Pusat (Bappenas, Kemenko Perekonomian
dan Kantor Staff Presiden) untuk memantau
perkembangan pengelolaan Infrastruktur
Informasi Geospasial yang ada ditingkat
pusat dan daerah. Bagi mitra pemerintah
dan juga akademisi SIMOJANG ini juga dapat
digunakan untuk membantu optimalisasi
simpul jaringan daerah. Semoga, Simojang
ini merupakan hadiah ulang tahun BIG
ke 50 tahun dan dapat digunakan selabat
salah satu alat untuk mensinergikan peran
pemerintah pusat, BIG, akademisi dan
mitra pemerintah melalui SIMOJANG, maka
pembinaan simpul jaringan dapat dilakukan
secara efektif, efisien dan tepat guna.
Cibinong, Oktober 2019
Tim Penyusun

Simojang dibangun sebagai salah satu
alat untuk melihat kondisi Simpul Jaringan
baik ditingkat Pusat maupun Daerah ditinjau
dari 5 pilar Infrastruktur Informasi Geospasial.
Melalui SIMOJANG data kinerja simpul
jaringan dapat disampaikan sepanjang tahun
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