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27 INOVASI PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

TAHUN 2019

Penyelenggaraan survei dan pemetaan yang saat ini telah bertansformasi menjadi 
kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung 
lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Namun secara sistematis dan terstruktur kegiatan survei dan 
pemetaan dimulai ketika dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor  83 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Sepanjang 
perjalanannya semenjak berdirinya Bakosurtanal telah banyak  data dan informasi hasil survei 
dan pemetaan. 

Dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan perkembangan permasalahan 
kewilayahan yang semakin kompleks, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Informasi Geospasial (IG). Sesuai amanat Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 
4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, pemerintah membentuk Badan Informasi 
Geospasial (BIG). Selanjutnya, berdasarkan pasal 2 huruf (c) dan pasal 2 huruf (f) dalam undang 
undang tersebut, menegaskan  bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan 
asas keterbukaan dan kemanfaatan. Pemanfaatan terhadap data dan informasi geospasial 
yang telah dihasilkan oleh Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan kata 
kuncinya.  Oleh karena itu spek kemanfaatan inilah yang harus menjadi titik ungkit dalam 
penyelenggaraan informasi geospasial di masa-masa mendatang.

Penyelenggaraan Penghargaan Pemanfaatan Informasi Geospasial ini sebagai bagian 
dari merespon perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang telah dikembangkan 
oleh pemerintah daerah.  Saat ini semakin banyak aplikasi dan inovasi berbasis informasi 
geospasial  yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah, tetapi belum semuanya 
terdata dengan baik dan mendapat apresiasi yang layak. Oleh karena itu BIG sebagai bentuk 
pembinaan melalui pemanfaatan IG dalam berbagai bidang khususnya penyelenggaraan 
kepemerintahan terus mendorong upaya-upaya yang lebih inovatif dalam penggunaan IG 
dalam berbagai sektor. 



7

Lomba inovasi pemanfaatan IG ini telah memasuki tahun kedua sejak pertama kali 
diselenggarakan pada tahun 2017. Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, pada tahun 2019 
BIG kembali memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah 
berhasil mengembangkan dan menerapkan inovasi pemanfaatan Informasi Geospasial. Inovasi 
yang akan  dinilai berupa inovasi yang dikembangkan dan diterapkan oleh dinas atau badan di 
pemerintah daerah khususnya tingkat Kabupaten / Kota. Aplikasi yang dibangun diharapkan 
bermanfaat bagi peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pemerintah dan lembaga 
dalam melayani masyarakat. 

Akhir kata, saya sampaikan terimakasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga 
pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi inspirasi penyelenggaraan informasi geopasial yang 
semakin luas dalam mendukung tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien melalui 
hilirisasi produk informasi geospasial yang semakin  luas dan menjangkau seluruh kabupaten/
kota di Indonesia.

Cibinong, Oktober 2019
Badan Informasi Geospasial

Kepala, 

Prof. Hasanudin Z Abidin
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Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT buku ini 
dengan judul 27 Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial  Tingkat Pemerintah Kabupaten 
Dan Kota Tahun 2019,  telah  selesai disusun. Buku merupakan laporan penyelenggaraan 
Program Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial di Tingkat Kabupaten/Kota. 

Tujuan lomba inovasi merupakan bagian proses pembinaan pemanfaatan IG di daerah 
terutama terkait pemanfaatan sarana jaringan informasi  geospasial di daerah. Tujuan 
penganugerahan ini untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan 
semangat K/L/P baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. dalam membangun pilar-
pilar simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju simpul jaringan yang 
aktif dan operasional terutama dalam aspek pemanfaatan informasi geospasial, 

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 
rangkaian penyusunan buku ini. Saya juga menyampaikan rasa terimakasih atas partisipasi 
pemerintah kabupaten dan kota yang telah aktif dalam membangun simpul jaringan secara 
aktif dan operasional serta mengembangkan berbagai macam inovasi-inovasi pemanfaatan 
informasi geospasial untuk mendukung berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan di 
daerah.  

Deputi Bidang Infrastruktur IG 
Badan Informasi Geospasial 

Adi Rusmanto
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1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pendapatan Daerah, pengawasan 

terhadap kegiatan pemerintahan, membutuhkan Data dan Informasi yang akurat dan terkini. Namun 
seringkali data dan informasi yang dibutuhkan itu tidak tersedia/susah ditemukan, tidak sama dan 
tidak standar. Keadaan demikian memotivasi pimpinan kota Manado dalam hal ini Walikota dan 
Wakil Walikota sejak tahun pertama kepemimpinan yakni tahun 2016 untuk membuat satu system 
atau aplikasi yang dapat diakses sebagai sumber data dan informasi yang saling terkoneksi dan dapat 
dipakai Bersama. Tahun pertama dimulai dengan pembangunan aplikasi SIGITA dan tahun ke 2 (dua) 
yakni tahun 2017 dikembangkan menjadi DIKOMANDO untuk informasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Disadari juga bahwa tidak hanya data dan informasi pajak saja yang disediakan dan dianalisa 
dalam suatu aplikasi namun akan lebih bagus, lebih tepat, lebih detail apabila dituangkan dalam bentuk 
visual yang berbasis peta data lainnya seperti penduduk, perijinan serta retribusi kebersihan. 

Adapun tujuan dibangunnya aplikasi ini yakni; 1) Tersedianya data dan informasi untuk 
perencanaan pembangunan daerah yang terkini; 2) Terbukanya akses untuk memperoleh data dan 
Infromasi yang bersifat terbatas; 3) Terkoneksinya data dan informasi yang berbasis peta antar 
perangkat daerah terkait; 4) Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan 
pembangunan; 5) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
pengawasan pembangunan.

2. Keunggulan Inovasi
Aplikasi ini dibangun sebagai informasi yang berbasis geospasial yang akurat, mutahir, mudah 

diakses oleh siapa saja baik internal pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kota Manado 
sendiri, Badan Usaha Milik Daerah yang ada di kota Manada seperti PD pasar, Perusahaan Air Minum, 
bahkan BUMN, seperti PLN maupun masyarakat dan bahkan akademisi. Portal ini dapat juga menjadi 
satu basis referensi data yang dimanfaatkan bersama. 

Alamat Inovasi : http://panada.manadokota.go.id/

Instansi Pembuat Inovasi : Pemerintahan Kota Manado 

Penanggung Jawab : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota 
Manado
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Sebagaimana tujuan dibangunnya Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA) ini untuk 
menyelesaikan permasalahan akan sulitnya mendapatkan data dan peta untuk perencanaan, 
pelaksanaan pembangunan dan pengendalian ruang serta untuk pelaksanaan penelitian maka aplikasi 
ini memiliki beberapa keunggulan seperti:  1) jenis data yang di gunakan, bisa di perbaharui secara 
periodik pada aplikasi ini (realtime); 2) seluruh data dapat digunakan ulang oleh instansi tanpa harus 
mengumpulkan data duplikasi lagi yang tentunya dapat menghemat anggaran, maka berdasarkan 
tujuan ini seluruh proses bisnis dalam system PANADA ini berjalan sebagai Software as a Service 
(SaaS); 3) aplikasi ini terkoneksi dengan perangkat daerah lainnya seperti, Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Satu Pintu, Badan  Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Nama menu yang menjadi unggulan pada Portal Analisis Data Berbasis Peta adalah By 
Name By Address. Fitur ini merupakan suatu fitur yang memungkinkan pemerintah kota Manado 
untuk melakukan visualisasi data dari instansi terkait yang sudah tergabung dalam simpul jaringan 
sehingga data tersebut lebih mudah diakses, dipergunakan untuk kepentingan analisis lebih lanjut. 
Namun menu ini hanya dapat diakses terbatas untuk instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena 
dalam menu by name by address terdapat data-data yang bersifat pribadi seperti data nomor induk 
kependudukan,nomor obyek pajak. 

Menu lainnya dalam portal analisis data berbasis peta ini yakni; peta dasar, peta tematik, dimana 
selain dapat dilihat peta yang dibutuhkan, dapat juga diunduh secara gratis. Keunggulan lainnya 
pada aplikasi ini adalah mengunakan foto citra satelit yang sudah ditegakkan oleh Badan Informasi 
Geospasial.

1. Analisis Masalah
Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan di daerah seperti 

ketersediaan data dan informasi yang tidak lengkap, tidak diperbaharui. Hal ini tentunya mempengaruhi 
sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel. Untuk pemerintahan yang baik dan akuntabel tentunya 
memerlukan data dan informasi yang akurat, terkini dan Mutahir. Dimulai dari penyusunan perencanaan, 
pelaksanaan pembangunan, dan sampai pada pengawasan serta evaluasi. Namun terkadang data yang 
dibutuhkan tidak tersedia, tidak sama, dan tidak terkini. Hal ini disebabkan manajemen data yang 
tidak terkumpul atau tidak pada satu organisasi/wadah. Masing-masing Perangkat Daerah menyusun 
datanya sesuai kebutuhannya sehingga sering terjadi perbedaan data. 

Selain itu data yang tersaji hanya dalam bentuk tabel, tidak disertai lokasi. Keadaan ini kadang-
kadang menyulitkan pengambil keputusan dalam menentukan kebijakannya, seperti kesulitan dalam 
perencanaan pembangunan, pengembangan wilayah, penelitian bahkan kesulitan dalam estimasi 
pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi).

Berangkat dari keadaan ini maka pemerintah kota Manado melalui Badan Perencanaan Penelitian 
dan Pengembangan Daerah dimintakan agar membangun suatu sistem yang dapat menampilkan 
berbagai jenis data dengan berbasis peta agar lebih memudahkan pengambilan keputusan.  Oleh 
sebab itu dengan adanya PANADA ini diharapkan dapat menampilkan data dan informasi yang aktual 
sehingga beberapa pekerjaan dapat terlaksana secara cepat antara lain informasi wajib pajak dan 
wajib retribusi daerah.
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2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi
Dalam tahapan pengembangan dan penerapan inovasi Portal Analisis Data Berbasis Peta 

dimulai pada tahun 2017 dengan nama Data dan Informasi Terpadu dan Terdigitasi dengan Kotaku 
Manado (DIKOMANDO). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Manado Nomor: 127/KEP/B.)1/
BAPELITBANG/2017 Tentang Pembentukkan Kelompok Kerja Penyusunan Data Dan Informasi Berbasis 
Geospasial kota Manado Tahun 2017.

Kelompok Kerja sesuai Surat Keputusan Walikota Manado ini terdiri dari kelompok kerja; 
pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan dan pengamanan sertakelompok kerja 
penyebarluasan. Kelompok kerja ini berasal dari perangkat daerah terkait yakni;1)Bapelitbangda; 2) 
BP2RD/Bapenda; 3) Dinas PM-PTSP; 4) Dinas Kominfo; 5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 6) 
Dinas Perkim; 7) Dinas PUPR; 8) Dinas Perpustakaan dan Arsip; 9) Pihak Kecamatan dan Kelurahan. Dan 
sebagai pengarah adalah Walikota dan Wakil Walikota Manado.

Tahun 2018 DIKOMANDO kembangkan menjadi Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA) 
dalam satu simpul jaringan. Portal ini dikelola oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Bapelitbangda 
Kota Manado sesuai Peraturan Walikota Manado Nomor 63 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 
2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Pengolahan Data dan Informasi Geospasial pada Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kota Manado. 

Dalam pengembangannya aplikasi ini (Sigita, Dikomando sampai dengan Panada) dimulai dengan 
koneksi pada data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dimana masyarakat dapat mengetahui 
yang sudah lunas atau belum. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan data dan informasi baik 
oleh masyarakat maupun instansi pemerintah maka saat ini dikembangkan sebagai salah satu layanan 
publik dalam satu portal. Adapun menu utama terdiri dari; 1) Peta dasar , 2) Layer Tematik, 3) By Name 
By Adress 4) Grafik. 

Sesuai tujuan dibangunnya portal analisis data berbasis peta ini maka telah beberapa instansi 
pemerintah terkait telah menerapkan kebijakan satu peta, satu data untuk produk turunannya antara 
lain peta bencana, peta IMB, Peta Rumah Tidak Layak Huni, peta bidang untuk penerbitan Sertifikat 
tanah.

Diagram Tahapan Pengembangan



17

3. Arsitektur Sistem
Portal Analisis Data Berbasis Peta adalah portal yang berisi berbagai informasi berbasis pemetaan 

yang terintegrasi dengan beberapa system informasi pemerintahan. Portal ini dikemas sesederhana 
mungkin sehingga berbagai informasi yang ada didalamnya dapat di akses oleh masyarakat secara 
mudah. Walaupun dikemas secara sederhana, portal ini mendukung bentuk analisis-analisis geospasial. 
Selanjutnya analisis-analisis geospasial ini ditujukan lintas instansi pemerintahan yang membutuhkan 
data secara lengkap sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan/pembuatan kebijakan. 

Infrastruktur yang digunakan untuk mengembangkan PANADA adalah: 

• Menggunakan 1 Server Standalone dengan system operasi UBUNTU yang digunakan untuk 
PANADA 

• Menggunakan 1 (satu) Virtual Server yang digunakan untuk Geoportal 

• Server PANADA didukung oleh 2 database, yaitu : PostgreSQL yang digunakan untuk 
menyimpan data spasial. Selanjutnya MariaDB yang digunakan untuk penyimpanan data 
terstruktur seperti data form survei.

• Alat pendukung lainnya adalah : 10 PC, 2 Router, 1 Wireless, 1 Switch, 1 Printer, 2 Laptop 
yang terintegrasi dalam 1 jaringan. 

PANADA sendiri menyediakan 2 (dua) menu utama, yakni : menu Layer Tematik dan Menu 
By Name By Address, dimana kedua menu ini masing-masing memiliki databasenya sendiri yaitu 
postgreSQL. 

Menu Layer tematik menyediakan informasi berbasis pemetaan atau berupa persebaran 
lokasi sesuai dengan tema-tema tertentu. Menu ini dibuat dengan tujuan supaya masyarakat dapat 
mengetahui secara pasti lokasi-lokasi infrastruktur yang ada disekitar mereka, sedangkan manfaat bagi 
pemerintah adalah sebagai masukan bagi mereka dalam pengambilan keputusan, alokasi pembangunan, 
izin sehingga nantinya dalam pembangunan tidak terjadi ketimpangan antar satu wilayah dengan 
wilayah yang lain. Menu layer tematik yang ada dalam PANADA ini merupakan implementasi dari 
kebijakan pemerintah pusat yakni Kebijakan Satu Peta. Hal ini dikarenakan karena semua data yang 
ada dalam menu ini memanfaatkan konsep simpul jaringan, artinya PANADA mengambil semua data 
dari berbagai Instansi Pemerintahan yang dikumpulkan dalam 1 (satu) portal, sehingga data yang ada 
dalam portal ini benar- benar valid dari instansi yang bersangkutan.
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Diagram Arsitektur Sistem

1. Peran IG dalam Inovasi
Latar belakang dibangunnya portal analisis data berbasis peta ini adalah mencari solusi bagaimana 

data dan informasi geospasial mudah di dapat, mudah di akses dan mudah di manfaatkan. Karena 
kenyataannya masing-masing sektor membuat data dan informasi geospasial sesuai kebutuhannya.  
Sesuai nama inovasi pemerintah kota Manado yakni portal analisis data berbasis peta maka peran 
informasi geospasial merupakan sentral dari portal ini. Semua data atribut dirubah menjadi data spasial 
yang di visualisasikan  dengan teknologi informasi. Data dan Informasi tidak hanya tabel lagi tetapi 
disertai dengan peta agar mudah untuk dilihat, mudah untuk menganalisa dan untuk pengambilan 
keputusan. Adapun peta yang digunakan adalah peta skala 1 :5.000 yang lebih detail lagi. Melalui 
peta ini dapatdiukur dan dianalisa potensi pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Potensi Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) potensi retribusi kebersihan. 

Selain itu dengan adanya data dan informasi berbasis peta beberapa pekerjaan baik dilakukan 
oleh swasta, perorangan, perangkat pemerintah daerah maupun perangkat pemerintah pusat dapat 
dengan mudah di nilai kelayakkannya dan terukur seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan 
bangunan usaha (supermarket, minimarket) pembangunan bangunan sosial (seperti gereja, sekolah, 
rumah sakit). Selain itu dengan adanya peta yang sudah digitasi per bidang bangunan dapat juga 
mempermudah Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah untuk menetapkan target Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) seperti penetapan target pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan, 
melalui Retribusi Kebersihan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
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Adapun dari 4 (empat) menu yang tersedia dalam portal PANADA ini menu by name by address 
merupakan unggulannya. Menu by name by address menyajikan data dan informasi geospasial 
secara detail dengan Skala peta 1:5000; tersaji secara realtime dan terkoneksi/terintergrasi dengan 
perangkat daerah terkait. 

Dalam portal ini beberapa informasi dan layanan pada beberapa perangkat daerah seperti 
Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat 
dilihat karena terintegrasi.

2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi
Tahun 2015 Pemerintah kota Manado telah membuat peta dasar skala 1:5.000, diorthorektifikasi 

oleh BIG dan kemudian dimanfaatkan dalam aplikasi Portal analisis data berbasis peta pada menu 
by name by address, dan telah disesuaikan dengan ISO 19110 juga dengan Katalog Unsur Geografi 
Indonesia versi 5. Jenis datanya adalah data geografis, yang dikaitkan dengan data non geografis, format 
data shapefile. Selain itu PANADA ini berisi peta dasar 1 : 25.000 yang merupakan peta Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota yang dibuat tahun 2013. Peta dasar skala 1: 5000 ini kemudian di updatetahun 
2018. Sistem referensinya WGS 84 UTM zone 51N, cakupan penggunaan portal ini meliputi SIG, sistem 
yang mendukung pengambilan keputusan, data untuk permodelan, perencanaan sumber daya dan 
manajemen, otonomisasi pemetaan dan geo-engeneering. PANADA ini juga merupakan suatu sistem 
yang berisi unsur dan atribut yang dapat digunakan produsen dan pengguna informasi geografis dalam 
membangun struktur data geografis. Pembangunan aplikasi PANADA ini adalah untuk mempermudah 
terwujudnya penggunaan data dan peta secara bersama maupun pertukaran data antara produsen 
dan pengguna data geografis. Portal ini memuat seluruh unsur dalam 14 (empat belas) kategori yakni 
referensi spasial, batas wilayah, transportasi, Hidrografi, Hipsografi, Vegetasi, lingkungan terbangun, 
Utilitas, geologi, tanah, toponim, kadaster, kebencanaan dan dataset khusus.

Bagan Peran IG Dalam Inovasi
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1 Tipe Data Geografi/ data spasial/ foto citra worldview

2 Format Data Shapefile

3 Skala Peta 1:5000; 1:25.000

4 Sistem Referensi WGS 84 UTM zone 51 N

5 Waktu Pembuatan • Peta skala 1:5.000 dibuat 2015 di perbaharui 2018
• Peta Skala 1 : 25.000 dibuat tahun 2013. (Peta Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Manado)
6 Cakupan • Citra satelit world view cakupan kota Manado

• Sistem Informasi Geografis,
• Sistem yang mendukung pengambilan keputusan,
• Data untuk permodelan,
• Perencanaan Sumber Daya dan Manajemen,
• Otonomisasi Pemetaan dan-Geo-Engeneering.

1. Pengguna Sistem Inovasi
Pembangunan aplikasi PANADA dimaksudkan untuk digunakan oleh seluruh masyarakat dan 

pelaku usaha yang memerlukan informasi lunas PBB, memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, lunas Pajak 
Hotel dan Restoran, memiliki surat ijin tempat usaha dan lunas fiskal, juga lokasi yang boleh dibangun 
serta lokasi BTS. Selain itu juga sebagai sumber informasi masyarakat akan lokasi perumahan, kawasan 
wisata, lokasi rawan bencana longsor dan banjir. 

Sedangkan untuk unsur pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah aplikasi 
ini dapat menjadi sumber data dalam penyusunan perencanaan pembangunan, kajian tertentu, 
penyusunan anggaran belanja, pendapatan melalui pajak daerah (Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak 
Hotel dan Restoran) melalui retribusi daerah (retribusi IMB dan Retribusi Kebersihan). Selain itu 
aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, kondisi 
Penerangan Jalan Umum. Dalam aplikasi ini dapat dilihat lokasi kantor pemerintah, lokasi bangunan 
usaha (toko, minimarket, supermarket, apotik), lokasi bank, bangunan sosial seperti rumah sakit, 
gereja, Puskesmas dan fasilitas umum lainnya seperti terminal, pasar, bahkan lokasi ruang terbuka 
publik seperti lapangan terbuka, taman, dalam lokasi perumahan, jalan umum juga untuk lokasi 
pemakaman. Bagi Mahasiswa atau peneliti dapat memanfaatkan aplikasi Portal Analisis Data Berbasis 
Peta ini sebagai sumber data yang akan di analisis untuk penelitian geografis yang dapat diperoleh 
secara gratis.
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Tabel Pengguna Sistem Inovasi

No Pengguna
1 Masyarakat/ swasta/ 

pelaku usaha
• Mengetahui Data dan Informasi Lunas Pajak dan Retribusi daerah
• Mengetahui Informasi kepemilikan IMB,
• Mengetahui Informasi kepemilikan surat ijin tempat usaha
• Mengetahui Informasi lunas fiskal
• Mengetahui Informasi lokasi perumahan,
• Mengetahui Informasi lokasi kawasan wisata
• Mengetahui Informasi lokasi rawan bencana longsor dan banjir.
• Mengetahui Lokasi BTS

2 Pemerintahan Pusat • Mendapatkan sumber peta dasar untuk penyusunan kajian tertentu
• Mendapat sumber Peta Bidang untuk peneribitan sertifikat tanah
• Mendapat sumber peta untuk sensus penduduk.

3 Pemerintahan Daerah • Sebagai data dalam perencanaan pembangunan
• Sebagai data dalam alokasi pembangunan
• Sebagai acuan dalam pemberian izin bangunan usaha
• Sebagai sumber data dalam penetapan anggaran belanja
• Sebagai sumber data dalam penetapan target pendapatan asli daerah.-

Memudahkan dalam distribusi SPT, tagihan retribusi Kebersihan bagi 
lurah dan kepala lingkungan

• Tempat pembelajaran tentang SIG bagi dan unsur kelurahan kepala 
lingkungan

• Sumber data untuk analisa kebutuhan sekolah,rumah sakit
• Sumber data untuk analisa kebutuhan sanitasi

4 Mahasiswa Sumber peta-Tempat pembelajaran
5 Peneliti Sumber Informasi Geospasial

2. Dokumentasi Sistem
Sistem PANADA ini selain menghasilkan sejumlah data dan informasi yang berbasis Geospasial 

, untuk ditampilkan secara online, sistem ini juga dapat menambahkan data, secara digitasi dan 
menghapus data, secara online. Adapun suplay data melalui serangkaian kegiatan yang meliputi 
koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pembuatan sistem. Adapun mata rantai pertama 
adalah customer, customer ini melakukan pengaksesan sistem panada. Instansi yang ditentukan sebagai 
customs pada sistem PANADA ini adalah instansi pemerintah pusat dan daerah juga Universitas, serta 
masyarakat umum. Mata rantai kedua adalah perencanaan, dalam perencanaan merupakan tahap 
penentuan target market, dimulai dengan penyediaan kebutuhan bahan berupa shapfile yang kemudian 
dibuat secara manual dari data atribut serta data-data pendukung lainnya dikumpulkan Ketiga adalah 
Purchasing, menghubungi Perangkat Daerah terkait data dan informasi yang dikumpulkan untuk 
mendapat persetujuan. Setelah proses perencanaan produksi, kelompok pengumpulan data turun 
lokasi melakukan survey baik untuk data primer maupun data sekunder. Kemudian tahap keempat 
Inventory, tahapan ini adalah bahan produksi yang dibutuhkan didapat, selanjutnya diserahkan ke tim 
database untuk diperiksa kualitas dan kuantitas data, kemudian diproses produksi. Langkah kelima 
adalah tahap produksi, dalam tahap ini menyangkut beberapa pekerjaan seperti:
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• Pembuatan dan Analisis Peta 
Seluruh data yang bersifat atribut dikonversi menjadi bentuk spasial, dengan tetap tidak 
menghilangkan atributnya.

• Analisis Nilai Bangunan
Bagian ini untuk menganalisis nilai bangunan dan lahan untuk proses prediksi potensi PAD 
berdasarkan data spasial tertentu

• Proses Sistem 
Kedua proses diatas digabungkan kedalam sistem dan dibandingkan dengan data instansi 
pemerintah terkait lainnya. Hasilnya dapat dikalkulasikan dan ditampilkan secara realtime 
dalam bentuk pemetaan Online. Hasil implementasi pada bagian ini disebut by name by 
address. Saat ini terkonek dengan aplikasi Pajak online terpadu (Ponter). Ponter adalah 
aplikasi yang dibangun oleh Dinas Kominfo dan dikelola Bapenda. Yang memuat informasi 
perpajakan. 

Langkah keenam adalah transportation yakni hasil produk yang sudah jadi akan diserahkan 
kepada customs, diberikan secara online melalui portal ini.



23

Gambar Album Peta RTRW Kota Makassar yang Dapat Diunduh Oleh Publik

Penggunaan Aplikasi (Terhubung dengan Aplikasi Ponter)
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3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
Ketersediaan data dan informasi yang akurat, terbaru, dapat meningkatkan pengambilan 

keputusan yang lebih efisien, efektif dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam data dan 
informasi antara lain aspek fisik dan keruangan. Dalam peta juga informasi berupa fakta dan kejadian 
terkini yang terdapat pada daerah meliputi kondisi alam dan sosial ekonomi. Oleh sebab itu dengan 
adanya aplikasi ini pemerintah kota Manado, dalam hal menyusun suatu perencanaan pembangunan 
dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien, bahkan juga dapat menjadi tempat pembelajaran 
bagi aparatur tentang penginderaan jauh. 

Dengan adanya visualisasi data dan informasi berbasis geospasial berikut sebarannya, dapat 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu data dan informasi dibandingkan sajian 
data dan informasi hanya dalam bentuk redaksional, tabel, grafik. Selain itu dapat digunakan untuk 
identifier (common ID) untuk mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang terkait dengan suatu 
lokasi. Memang manfaat dan dampak masing-masing konsumen berbeda-beda namun satu hal yang 
penting digarisbawahi bahwa aplikasi ini bagi pemerintah kota Manado memiliki prospek bisnis seperti 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah. 

Bagi konsumen lainnya seperti instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), 
ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor Pertanahan Kota Manado tidak lagi mengadakan 
pembelian peta citra dan pembuatan peta bidang skala 1 :5.000 yang akan digunakan untuk kegiatan 
instansi tersebut seperti kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019. Oleh BPS 
kota Manado akan digunakan untuk kegiatan sensus penduduk. Dengan memanfaatkan produk yang 
dihasilkan portal PANADA ini maka instansi dimaksud telah melakukan penghematan pada pembelian 
citra dan pekerjaan digitasi. Karena untuk layanan peta (SHP) bagi instansi pemerintah tidak dikenakan 
tarif (Rp.0). 

PANADA merupakan produk yang dihasilkan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) 
Pengolahan Data dan Informasi Geospasial, Bapelitbangda kota Manado yang memiliki ruang yang 
representatif, maka sering dijadikan tempat magang oleh mahasiswa universitas di kota Manado, 
bahkan diluar kota Manado seperti Unsrat dan Unima.

4. Kesaksian Pengguna
• Pemerintahan Daerah (Badan Pendapatan Daerah)

Salah satu tujuan dibangun, dikembangkan aplikasi PANADA adalah untuk membuat satu 
peta, satu data dipakai Bersama, terintegrasi setiap perangkat daerah yang membutuhkan juga 
hasilnya diketahui dan dapat dimanfaatkan bersama sebagai satu informasi untuk pengambilan 
keputusan dalam  perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta penetapan target 
pendapatan. Sekarang ini aplikasi PANADA telah terkonek dengan perangkat daerah antara 
lain, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pendapatan Daerah. Menurut kesaksian dari 
Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah pada bidang Pembukuan, Pelaporan dan 
Teknologi Informasi. Aplikasi ini dapat membantu kami dalam; 1) melakukan penagihan pajak 
dan retribusi, 2) mengukur potensi pajak dan retribusi daerah, 3) bahan analisa zona nilai pajak, 
4) analisa hubungan hubungan antar jenis pajak daerah/integrasi pajakdaerah. Karena aplikasi 
ini memiliki kelebihan-kelebihan antara lain; 1) Peta pajak daerah bisa saling overlay dengan 
informasi peta tematik lainnya, 2) Mudah diakses bagi fiscus dimana saja, bahkan sampai 
kelurahan, sehingga mempermudah penagihan maupun informasi pajak daerah.
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• Masyarakat/ mahasiswa

Kesaksian berasal dari seorang mahasiswa Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada 
bernama Meityn Disye Kasaluhe yang akan menyusun tesis dengan Judul: Pemanfaatan Sistem 
Informasi Geografi untuk Pemetaan Sebaran Kasus Tuberkulosis Ditinjau Dari Faktor Lingkungan 
Demografi dan Sosiaekonomi di Wilayah Kota Manado. Mahasiswa ini membutuhkan data 
peta administrasi seluruh kelurahan (per-lingkungan) di wilayah kota Manado, sesuai suratnya 
nomor: 118/PS-IKM/AKD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, Hal :Ijin permintaan data. Namun 
kami memberikan kepadanya peta tematik batas administasi sampai tingkat kelurahan dan 
lingkungan, dengan skala 1:5000. Ketika kami menghubunginya melalui telepon yang ada 
dalam suratnya, mahasiswa ini mengatakan bahwa “Saya merasa sangat terbantu sekali karena 
dengan adanya Portal ini, saya mendapat kemudahan dan cepat mendapatkan data yang saya 
butuhkan”

• Tautan video youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=1KA5XnuGoKA

1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
Sesuai Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pembentukkan 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan 
Data dan Informasi Geospasial pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota 
Manado, maka unit ini memiliki tugas pokok dan fungsi utama adalah pelayanan peta. Pelayanan peta 
ini diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan 
Usaha Milik Negara serta masyarakat dengan tarif Rp.0.  PANADA merupakan salah satu produk yang 
dihasilkan UPTD ini yang merupakan pengembangan dari SIGITA, DIKOMANDO. Sebagaimana tujuan 
awal dibangunnya aplikasi ini yakni mengintegrasikan produkproduk yang dihasilkan perangkat daerah 
terkait di kota Manado, maka untuk mewujudkan tujuan ini serta mempermudah koordinasi maka 
dibentuk kelompok kerja yang melibatkan beberapa perangkat daerah. Pembentukkan kelompok kerja 
dimaksud memliki payung hukum, Surat Keputusan Walikota Kota Manado nomor 100/KEP/B.01/
BAPELITBANG/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perancangan dan Pembuatan BIG DATA 
Berbasis Geospasial Kota Manado Tahun 2018. Kelompok kerja ini terdiri dari 4 (empat) kelompok 
yakni; 1) Kelompok kerja Pengumpulan Data, 2)  Kelompok Kerja Pengolahan Data, 3)Kelompok Kerja 
Penyimpanan dan Pengamanan 4) Kelompok kerja Penyebarluasan. Portal ini merupakan pusat simpul 
jaringan informasi geospasial sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Manado nomor 20 Tahun 2018 
tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Sebagai aplikasi yang menjadi pusat simpul jaringan dan masuk dalam target program jangka 

pendek masterplan smart city kota Manado, maka rencana pengembangan PANADA ini akan dijadikan 
sebagai pusat informasi pimpinan ke skala peta yang lebih besar, skala peta 1:1000. Aplikasi ini bersifat 
open sources maka dapat dikembangkan dengan menambah informasi peta tematik lainnya seperti 
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informasi sebaran penyakit menular/penyakit endemik, (Koneksi dengan Puskesmas), Lokasi Rumah 
Tidak Layak Huni (koneksi dengan Dinas Perkim), koneksi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan 
untuk profil. Bahkan koneksi dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN. On progress tahun ini adalah 
aplikasi menyangkut standar pelayanan perkotaan,lokasi aset pemerintah kota Manado. 

Sebagaimana portal ini berisi data-data pribadi yang memiliki nilai kerahasiaan yang tinggi 
tentunya pengelola portal ini harus diserahkan kepada orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi 
juga memiliki ikatan kontrak kerja minimal jangka menengah. Oleh sebab itu perlu mengusulkan SDM 
pengelola berbasis IT dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Tujuan dibangunnya aplikasi PANADA adalah :

• Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah yang terkini

• Terbukanya akses untuk memperoleh data dan Infromasi yang bersifat terbatas

• Terkoneksinya data dan informasi yang berbasis peta antar perangkat daerah terkait

• Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan

• Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
pengawasan pembangunan

Aplikasi PANADA memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai masukan bagi mereka dalam 
pengambilan keputusan, alokasi pembangunan, izin sehingga nantinya dalam pembangunan tidak 
terjadi ketimpangan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain.
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1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
Untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals) 

ke-3 yang ditetapkan PBB yaitu: Kesehatan yang Baik (Sistem Kesehatan Nasional) dengan menjamin 
kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Salah satu 
indikatornya dengan target pada 2030, yaitu: mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 
100.000 kelahiran hidup. Definisi kematian ibu menurut WHO merupakan kematian selama kehamilan 
atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan 
kehamilan atau penanganannya. Penerapan teknologi akan membantu mengelola data penanganan 
dan tingkat resiko ibu hamil yang akurat.

Untuk mewujudkan penurunan kematian ibu melahirkan tersebut, maka dr. Hasto Wardoyo, 
Sp.OG(K), Bupati Kulon Progo, pada Hari Kesehatan Nasional ke-54 pada 12 November 2018 
mencanangkan gerakan zero kematian ibu melahirkan dengan berbasis aplikasi Geospasial Information 
System (GIS) yang mengetahui kondisi ibu hamil berdasarkan resiko kehamilan sebagai bahan intervensi 
dan penanganan layanan kesehatan ibu hamil. 

Tujuan pengembangan inovasi BumilKU (Ibu hamil Kulon Progo), untuk mengurus ibu-ibu hamil 
yang ada di Kulon Progo dalam sistem digital yang dipetakan melalui GIS. Keberadaan BumilKU akan 
diketahui lokasi ibu hamil, waktu melahirkan (HPL), layanan kunjungan ke fasilitas kesehatan dan yang 
lebih penting tingkat resiko kehamilan. Jika ada ibu hamil yang memiliki resiko tinggi, harus dipantau 
terus-menerus sampai melahirkan. Program ini dalam rangka upaya mencegah kematian ibu dan 
kematian bayi. Penanggung jawab pelaksanaan inovasi yaitu: tenaga bidan di setiap desa/kelurahan 
yang dibantu tenaga kader kesehatan di setiap pedukuhan, dan supervisi dari Puskesmas dan Dinas 
Kesehatan.

Alamat Inovasi : https://bumilku.kulonprogokab.go.id/production/home.php

Instansi Pembuat Inovasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo 

Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
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2. Keunggulan Inovasi
Keunggulan aplikasi BumilKU untuk mewujudkan single data yang akurat, sehingga tidak seperti 

sebelumnya dengan data google drive masih mengunakan data yang manual, sehingga sangat banyak 
data yang tidak valid. Karena data sangat dinamis, maka dibutuhkan pencatatan berkala sesuai dengan 
hasil monitoring bidan/tenaga kesehatan dan kader kesehatan ketika melakukan kunjungan ke lokasi 
ibu hamil yang sudah dilaksanakan secara berkala. Selain itu database ibu hamil terintegrasi dengan 
Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga menjamin validitas data umur, nama suami sesuai KK, 
alamat rumah, dan golongan darah. Ketika pendaftaran pertama masuk database ibu hamil dengan 
memasukkan NIK, maka secara otomatis data kependudukan dipanggil dari alamat rumah, nama 
suami, golongan darah secara akurat. Aplikasi BumilKU memudahkan update data pada saat monev 
ke lokasi ibu hamil secara berkala. Tenaga bidan dan kader kesehatan dengan memudah memasukkan 
perkembangan kondisi ibu hamil secara mobile. Aplikasi juga dilengkapi dengan input haid terakhir dari 
ibu hamil sehingga secara otomatis diketahui Hari Perkiraan Lahir (HPL) dan jaminan kesehatan yang 
dimiliki sesuai data realtime yang diisi oleh bidan/kader kesehatan. Selain itu juga dilakukan input data 
layanan ibu hamil (Antenatal Care) kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, diagnosa ibu hamil yang 
akan secara otomatis diketahui tingkat resiko ibu hamil mulai dari normal yang digambarkan dengan 
warna hijau, resiko yang digambarkan dengan warna merah dan resiko tinggi yang digambarkan 
dengan warna merah.

Ketersediaan data ibu hamil yang disertai dengan GIS memudahkan pemantauan kondisi ibu 
hamil sesuai dengan keberadaan ibu hamil dan tingkat resiko kehamilan di seluruh lokasi Kabupaten 
Kulon Progo. Dashboard database ibu hamil yang tersedia lokasi ibu hamil dan tingkat resiko kehamilan 
serta hari perkiraan lahir memudahkan institusi terkait dari Puskesmas, Dinas Kesehatan dan RSUD 
secara mudah mengakses secara real time. Untuk ibu hamil yang resiko tinggi semua petugas lapangan 
dan fasilitas kesehatan lebih intensif melakukan pengawasan dan tindakan medis yang diperlukan 
untuk pelayanan sampai dengan bersalin.

1. Analisis Masalah
Indikator capaian angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018 sebesar 

58,98 per 100.000 kelahiran hidup. Kinerja ini telah memenuhi target maksimal kematian ibu melahirkan 
sesuai dengan SDG’s dengan target 70 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah angka kematian ibu secara 
absolut sebanyak 3 kasus, sama dengan jumlah kasus di tahun 2017. Hasil Audit Maternal Perinatal 
(AMP) oleh Tim AMP RSUP Prof. Dr. Sardjito 3 (tiga) kematian ibu tersebut 2 kasus tidak dapat dicegah 
(unavoidable) dan 1 (satu) kematian ibu dapat dicegah (avoidable). Satu kematian ibu yang dapat 
dicegah tersebut, perlu mendapat perhatian serius dan tindak lanjut perbaikan dalam pelayanan 
kesehatan. Berdasarkan data tersebut, maka Bupati Kulon Progo mentargetkan untuk mewujudkan 
zero kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan teknologi informasi. 
Keberadaan data yang tidak realtime dan tidak mudah disajikan laporannya, dilakukan perubahan ke 
aplikasi yang berbasis website dengan GIS sehingga secara spatial dengan mudah diketahui berdasarkan 
unit analisis mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten. Pelaksana update data dilakukan oleh bidan 
desa yang dibantu tenaga kader kesehatan tidak terlalu memberatkan karena setiap personil rata-rata 
data penjagaan ibu melahirkan di setiap desa sebesar 60 orang. Hal ini dilakukan dengan melakukan 
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entry data secara online dari hasil pemantuan/kunjungan ke ibu hamil yang sudah dilakukan secara 
berkala di lokasi rumah/tempat tinggal ibu hamil.

2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi
Inovasi BumilKU untuk mewujudkan zero kematian ibu melahirkan dilakukan untuk simplifikasi 

pelaporan secara real time kondisi ibu hamil yang dilakukan oleh petugas lapangan dari bidan desa/
kelurahan dan tenaga kader kesehatan yang ada. Selanjutnya untuk tahap pengembangan aplikasi 
dilakukan koordinasi dengan pembahasan intensif bersama-sama antara Dinas Komunikasi dan 
Informatika dengan Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait tenaga bidan di desa dan kader kesehatan 
di pedukuhan. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas melakukan pembangunan (develop) sistem 
aplikasi berbasis website yang melakukan administrasi secara akurat data ibu hamil yang data pokoknya 
terintegrasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil. Dinas Kesehatan mengkoordinasikan tenaga lapangan bidan desa dan kader kesehatan 
di pedukuhan melakukan update secara berkala kondisi ibu hamil dengan aplikasi yang dibangun. 
Aplikasi Bumilku dapat dioperasionalkan secara mobile pada saat kunjungan ke rumah / tempat 
tinggal ibu hamil. Selanjutnya monitoring / pemantuan secara berkala dilakukan untuk penanganan 
dan persalinan ibu hamil berdasarkan tingkat resiko ibu hamil mulai dari normal, resiko dan resiko 
tinggi. Khusus ibu hamil dengan dengan tingkat resiko tinggi mendapat perhatian intensif dari Dinas 
Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dashboard monitoring dapat disesuaikan 
dengan lingkup ketugasan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya tahapan dan pihak 
yang terkait dalam pengembangan inovasi BumilKU digambarkan dalam diagram berikut:

3. Arsitektur Sistem
Arsitektur sistem informasi BumilKU berisi arsitektur informasi yang detail berisi perencanaan 

yang digunakan dan pemetaan kebutuhan informasi untuk menjawab data ibu hamil yang dikumpulkan, 
cara mengumpulkan data dan cara mengirim data yang telah dikumpulkan. Arsitektur sistem aplikasi 
Bumilku disusun berbasis website yang telah disediakan di Data Center Kabupaten Kulon Progo. Akses 
yang digunakan dengan perangkat keras laptop, personal computer, atau smartphone yang terkoneksi 
dengan jaringan internet. Data yang akan dikumpulkan berupa Biodata ibu hamil yang dipanggil 
dari database kependudukan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan rumah tinggal; input Haid 

Gambar Tahapan Pengembangan Inovasi dan Pihak yang Terlibat
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terakhir untuk mengetahui Hari Perkiraan Lahir (HPL); input jaminan kesehatan yang dimiliki; diagnose 
yang dialami ibu hamil; dan pelayanan kunjungan ibu hamil di fasilitas kesehatan. Pengumpulan data 
dilaksanakan oleh petugas lapangan bidan desa/kelurahan yang datanya dibantu kader kesehatan 
dengan supervise dari puskesmas di wilayah kerjanya. Data tersebut dengan akses aplikasi disimpan 
dalam server di data center milik Pemerintah Daerah. Pengiriman data dilakukan entry yang dapat 
dilakukan secara berkala secara online pada saat petugas melakukan kunjungan ke rumah tinggal ibu 
hamil. Selanjutnya arsitektur sistem aplikasi BumilKU sebagai berikut:

Gambar Arsitektur Aplikasi BumilKu

1. Peran IG dalam Inovasi
GIS merupakan sistem yang dapat mengelolah data yang memiliki informasi spasial (bereferensi 

keruangan). Informasi Geospasial digunakan dalam sistem komputer yang memiliki kemampuan 
untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis, 
berupa data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. BumilKU menggunakan 
GIS untuk memudahkan pelacakan lokasi rumah tinggal ibu hamil. Data spasial ini akan memudahkan 
pembacaan data dan pengambilan kebijakan terkait kondisi real time di wilayah desa/kelurahan, 
kecamatan dan kabupaten. Data ibu hamil yang terikat dengan lokasi adalah untuk mempermudah 
mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau obyek yang 
dapat ditampilkan pop up pada titik koordinat GIS.

2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi
Informasi Geospasial yang digunakan dalam aplikasi BumilKU adalah Informasi Geospasial 

Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau 
lebih tema data ibu hamil yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar dari kenampakan fisik 
di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Type database yang digunakan 
dalam sistem penyimpanan data terstruktur dengan MySQL dengan Bahasa pemrograman PHP.
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1. Pengguna Sistem Inovasi
Pengguna layanan BumilKU adalah pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan pembinaan, 

penanganan dan tindakan terhadap ibu hamil sesuai kewenangan dan peran dan fungsinya. Selanjutnya 
pengguna layanan BumilKU sebagai berikut: 

a. Bidan Desa/Kelurahan bertugas melakukan kunjungan berkala kepada ibu hamil di lokasi rumah 
tinggal dan mencatat kondisi ibu hamil sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan. Bidan Desa/
Kelurahan menggunakan BumilKU untuk memberikan data akurat kondisi ibu hamil di wilayah 
kerjanya, sebagai bahan tindakan penanganan ibu hamil berdasarkan resiko yang dihadapi.

b. Kader Kesehatan pedukuhan bertugas membantu bidan desa/kelurahan memberikan informasi 
ibu hamil baru dan laporan dini kondisi ibu hamil. Kader Kesehatan menggunakan BumilKU untuk 
melakukan recheck terhadap data yang ada di aplikasi. 

c. Puskesmas bertugas melakukan monitoring dan supervisi kondisi ibu hamil diwilayahnya dan 
mengkoordinasikan tindakan persalinan dengan bidan desa/kelurahan. Puskesmas menggunakan 
BumilKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kondisi ibu hamil di wilayahnya yang 
memerlukan penanganan cepat. 

d. Rumah Sakit bertugas menerima rujukan penanganan ibu hamil dari Puskesmas. RSUD 
menggunakan BumilKU untuk mengetahui realtime kondisi ibu hamil di Kabupaten Kulon Progo 
dan melakukan penanganan kegawatdaruratan penanganan ibu hamil. 

e. Dinas Kesehatan melakukan monitoring terhadap perkembangan ibu hamil di Kabupaten Kulon 
Progo sesuai tingkat resiko ibu hamil. Aplikasi BumilKU menjadi bahan perumusan kebijakan 
kebutuhan sarana prasarana kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan resiko yang sering terjadi 
dari ibu hamil. 

f. Bupati Kulon Progo melakukan monitoring dan evalusi data ibu hamil secara real time untuk 
instruksi kepada Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya. 

g. Masyarakat Umum dan ibu hamil khususnya mendapatkan kepastian penanganan dan tindakan 
persalinan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

2. Dokumentasi Sistem
 Sistem aplikasi BumilKU Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 4 bagian utama yaitu:

a. Dashboard

Dashboard digunakan pengambil kebijakan mengetahui kondisi ibu hamil setiap tahun dilengkapi 
dengan tanggal HPL ibu hamil yang terdekat. Untuk mengetahui lokasi keberadaan ibu hamil 
dipanggil dengan lokasi berdasarkan GIS
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Gambar Form Dashboard Data Ibu Hamil Berdasarkan Resiko

Gambar Form Dashboard Data Ibu Hamil Berdasarkan GIS

b. Pendaftaran Peserta

Untuk form pendaftaran digunakan untuk melakukan pendaftaran ibu hamil baru. Form ini telah 
terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan, sehingga tidak perlu lagi mengisi biodata kembali 
ibu hamil.

Gambar Form Pendaftaran Biodata Bumil terintegrasi NIK
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b. Pendaftaran Peserta

Untuk form pendaftaran digunakan untuk melakukan pendaftaran ibu hamil baru. Form ini telah 
terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan, sehingga tidak perlu lagi mengisi biodata kembali 
ibu hamil.

c. Pemantauan

Untuk form pemantuan diisi bidan/kader kesehatan untuk mengetahui Hari Perkiraan Lahir (HPL) 
dengan memasukkan tanggal haid terakhir. Selain itu juga dimasukkan Jaminan Kesehatan yang 
dimiliki ibu hamil untuk memudahkan pemeriksaan berkala dan penanganan kelahiran.

d. Monev

Dashboard digunakan pengambil kebijakan mengetahui kondisi ibu hamil setiap tahun dilengkapi 
dengan tanggal HPL ibu hamil yang terdekat. Untuk mengetahui lokasi keberadaan ibu hamil 
dipanggil dengan lokasi berdasarkan GIS.

Gambar Form Pendaftaran Biodata Bumil terintegrasi NIK

Gambar Form Isian Data Bumil
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Gambar Form Diagnose Ibu Hamil

e. Rekap Data

Form rekap data berisi rekapitulasi data setiap desa sebagai bahan chross check data kehamilan 
bagi petugas bidan desa/kader serta supervise dari puskesmas

3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
Manfaat yang diperoleh dari aplikasi BumilKU telah merevolusi layanan kepada ibu hamil sebagai 

ukuran utama tingkat keberhasilan pelayanan kesehatan di suatu daerah atau negara. Selanjutnya 
secara umum manfaat dan dampak yang diperoleh sebagai berikut: 

a. Sisi produktivitas, bagi tenaga lapangan akan meningkatkan kinerja dengan menyajikan data 
yang benar-benar akurat, karena ada pemantuan dan supervisi secara berjenjang. Integrasi 
dengan NIK memudahkan dan mempercepat kerja petugas lapangan. Aplikasi yang dapat 
dioperasionalkan secara mobile akan mempercepat proses input data. 

b. Sisi kualitas, penyediaan data kualitas akan meningkat akurasinya tidak seperti sebelumnya 
dengan google drive laporan sulit dilakukan konfirmasi kebenarannya. Saling checking antar 
stake holders akan meningkatkan kualitas data yang lebih valid. Data realtime dapat diakses 
24 jam secara online. 

c. Sisi efektivitas layanan, ibu hamil dapat mengetahui status kehamilan dan HPL secara online. 
Fasilitas kesehatan mulai dari bidan, puskesmas dan rumah sakit dapat menyiapkan layanan 

Form Rekap Data Ibu Hamil Tiap Tahun
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secara akurat. 

d. Sisi penghematan anggaran, penggunaan rekap data paperless akan menukung efisiensi 
anggaran daerah. Selain itu tersedianya alat komunikasi yang mobile tidak perlu mengantar 
laporan dan rekapitulasi laporan secara berjenjang.

4. Kesaksian Pengguna
Kesaksian dari pengguna dari bidan dan ibu hamil sebagai berikut: 

a. Lia Andarina Grasia (Ibu hamil) 

“Sebagai ibu hamil, dengan aplikasi BumilKU saya merasa aman dan nyaman. Karena 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat mengetahui status kehamilan saya yang update, 
sehingga apabila ada permasalahan kehamilan dari puskesmas dan bidan langsung datang 
ke rumah saya.” 

b. Sepsiana Puspitasari (Bidan) 

“Dengan aplikasi Bumilku yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kami 
bidan pembina wilayah jauh lebih mudah mengetahui kondisi ibu hamil yang ada di wilayah 
kami”.

c. Dokter Hasto Wardoyo (Bupati Kulon Progo) 

Program BumilKU yang real data, online dan bisa diakses oleh semua pelayan dan petugas 
kesehatan di Kulon Progo. Semua ibu hamil terdata di daerah mana, ada berapa, ada yang 
beresiko tinggi atau tidak, kapan melahirkan dan kapan harus kita siapkan. Ini bagian dari 
smart city, bagian layanan kesehatan yang mengurangi angka kematian ibu dan bayi” 

Selanjutnya video kesaksian pengguna dapat diakses di bagian akhir video youtube BumilKU 
dengan link:

https://www.youtube.com/watch?v=BETPruXhcjk

1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
Kulon Progo masuk dalam Gerakan Menuju 100 Smart City Tahap 2 Tahun 2018 yang outputnya 

penyusunan Masterplan Smart City. Selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo 
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Master Plan Smart City Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2028, 
yang mencantumkan BumilKU menjadi program quick win yang dievaluasi secara berkala setiap 6 
bulan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Dokumen dan program tersebut memastikan 
keberlanjutan aplikasi BumilKU berkelanjutan. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017-2022, menempatkan 
pembangunan di bidang kesehatan menjadi prioritas utama layanan dasar yang harus dipenuhi dan 
indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi bagian Indikator Kinerja 
Utama Daerah. Program BumilKU menjadi akselerator pencapaian target kinerja daerah dan SDG’s. 
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Pelembagaan pelaksana aplikasi BumilKU telah dilakukan penetapan SK Kepala Dinas Kesehatan 
menjadi penanggung jawab berjalannya aplikasi dan pelaksana dari Bidan Desa/Kelurahan, Puskesmas 
dan RSUD.

2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Rencana pengembangan aplikasi BumilKU dengan penambahan form pelayanan ibu dan bayi 

pasca bersalin. Layanan pasca melahirkan berupa pemeriksaan berkala dan nifas. Selanjutnya dari sisi 
bayi dilakukan penambahan form pemantuan tinggi badan, berat badan, imunisasi guna mencegah 
terjadinya stunting pada anak. 

Kedepan layanan ibu hamil juga akan dintegrasikan dengan layanan ambulan online yang dapat 
diakses ibu hamil melalui aplikasi dan/atau call center. 

Replikasi di OPD lain dilaksanakan dengan pengembangan integrasi aplikasi menggunakan 
GIS pada semua layanan Pemda Kulon Progo, antara lain: Satu Data UKM, Satu Data Kelompok Tani, 
Satu Data Ormas, Data Sekolah. Hal ini untuk mendorong akurasi data pembangunan sebagai dasar 
perencanaan kinerja daerah.
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1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
Kebutuhan akan Informasi Geospasial Dasar (IGD) Skala Besar, khususnya untuk kepentingan 

penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota maupun Kawasan Strategis Kabupaten/
Kota harus direncanakan berdasarkan data, baik spasial dan nonspasial serta informasi lain yang akurat 
dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, salah satu point dalam Paket Kebijakan Ekonomi 
Tahap Delapan yaitu untuk percepatan implementasi one map policy (OMP) agar terpenuhi satu 
peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal 
guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas 
Nawacita, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011tentang Informasi Geospasial, 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 14 
ayat 3 huruf c, dan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, OMP juga 
diharapkan dapat mendukung terwujudnya Indonesia Bangsa Cerdasserta Kota Cerdas Berkelanjutan, 
sebagai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2030), Agenda Baru Perkotaan (2036), dan Visi 
Perkotaan Indonesia (2045).

Sistem Informasi Geospasial Dasar (IGD) ditambah dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT) 
yang dibangun dalam bentuk peta digital yang dihimpun dalam bentuk Geo-Database yang sifatnya 
Geographical Information Systems (GIS) Ready digunakan dalam inovasi ini dengan resolusi setingkat 
dengan skala 1:1.000 untuk wilayah perkotaan. Artinya masing-masing data yang terkandung dalam 
Geo-Database yang dimiliki, sudah siap digunakan untuk proses pelaksanaan operasionalisasi komponen 
kota cerdas (Smart City) baik Application Layer maupun Business Layer dapat memanfaatkan GIS 
sebagai basis untuk perencanaan, pemantauan dan pengendalian sebagai bentuk pengelolaan kota 
menuju kota cerdas. Sistem informasi tentang perkotaan pada sistem ini dapat dijadikan sebagai tool 
untuk berbagai jenis pelayanan yang efektif, proses analisis, dan berbagai pengambilan keputusan. 
Hal tersebut di atas juga didorong adanya amanat pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-
2018 yang menyatakan bahwa perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam rangka mewujudkan Bandung Smart City. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada 

Alamat Inovasi : http://103.90.64.250:81/bandungsmartmap/

Instansi Pembuat Inovasi : Dinas Penataan Ruang Kota Bandung

Penanggung Jawab : Pemerintahan Kota Bandung
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Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota menginisiasi pengembangan smart map berbasis Geo-Database 
untuk mengimplementasikan Geo-Database Bandung 1K Tahun 2016 yang salah satu basis datanya 
adalah model kota 3 Dimensi (3D) dan informasi-informasi spasial lainnya.

2. Keunggulan Inovasi
Inovasi yang dilakukan oleh Kota Bandung adalah pengembangan sistem informasi geospasial 

Bandung Smart Map Plus (BSMPLUS) menjadi sebuah konsep dan model yang dapat mengaplikasikan 
teknologi informasi untuk memfasilitasi perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pelayanaan 
kota secara cerdas. Pengembangan yang akan dilakukan adalah dalam hal 3D Spatial Analysis. Inovasi 
ini juga memungkinkan kerja sama dengan berbagai pihak seperti akademisi, para pakar multi disiplin, 
swasta dan masyarakat kota sebagai bentuk keterlibatan dan kontribusi terhadap pengembangan kota.

Salah satu wujud Informasi Geospasial (IG) adalah peta. Peta tak hanya digunakan untuk 
hanya sekedar navigasi dan orientasi, namun juga dapat bermanfaat untuk berbagai hal termasuk 
pembangunan kawasan perkotaan. Tanpa dukungan peta yang memuat IG, program pembangunan 
sulit direncanakan, dipantau dan dievaluasi. Dari segi azas manfaat IG sudah menyangkut hajat hidup, 
bahkan pada level nasional IG terkait dengan yurisdiksi dan kedaulatan bangsa, karena menyangkut 
batas wilayah teritorial. Dalam kasus olah data spasial overlay beberapa peta tematik akan 
menghasilkan informasi keruangan baru sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pengambilan 
keputusan termasuk di kawasan perkotaan. Inisiatif tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk:

• Pembuatan aplikasi yang berbasiskan Information Technology (IT).

• Data spasial digital.

• Sistem yang berbasiskan internet.

• Sistem yang mengacu pada standar data spasial nasional (BIG): geometri (geospasial) dan 
tekstual (semantik), sistem referensi, dll.

• Data yang terintegrasi secara menyeluruh.

• Pengelolaan terpusat: menghindari duplikasi dan pengadaan data/aplikasi tidak sesuai 
dengan tupoksi.

• Sistem analisis beragam data terhadap fenomena menjadi lebih komprehensif karena 
ditinjau dari berbagai aspek.

Aplikasi BSMPLUS dapat memberikan manfaat, diantaranya:

• Pemodelan kota 3D yang dapat memberikan informasi untuk perencanaan, pemantauan 
dan pengendalian sebagai bentuk pengelolaan kota menuju kota cerdas.

• Kemampuan analisis spasial dan non spasial dapat memberikan informasi secara terintegrasi 
terkait informasi rencana kota dan pengelolaan managemen kota

• Pembaruan data spasial digital yang dapat dilakukan secara terkini dan seketika pada 
keseluruhan data yang telah terintegrasi.

• Aksesibilitas data yang tinggi karena tersambung dengan jaringan internet membuat 
penggunaan data lebih luas dalam konteks ruang dan waktu.
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• Data yang bersesuaian karena telah mengacu pada standar data spasial yang sama sehingga 
memudahkan dalam pemanfaatan berbagai jenis data spasial.

• Informasi ketersediaan data membuat kemungkinan pengulangan pembuatan data dapat 
dihindari dan dapat mengetahui dari mana data tersebut diperoleh.

• Pembuat data spasial adalah lembaga yang berwenang untuk membuat data tersebut 
sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga relevansi dan validitas data dapat 
terjaga.

• Penggunaan data tidak terhambat pada prosedur administratif yang panjang.

• Pemanfaatan beragam data dapat membuat analisis terhadap fenomena menjadi lebih 
komprehensif karena ditinjau dari berbagai aspek.

1. Analisis Masalah
Identifikasi masalah yang dapat diselesaikan melalui inovasi geospasial yang dilakukan 

diantaranya adalah:

• Pembuatan informasi geospasial di Kota Bandung pada tahun-tahun sebelumnya 
menggunakan data peta dasar dari berbagai sumber (Bakosurtanal, Distarcip), dengan 
tahun pembuatan berbeda (2006, 2009) serta ketelitian peta yang beragam (skala peta 
kecil, 1:25.000; 1:10.000 atau 1: 5000), sehingga menghasilkan informasi yang berbedabeda 
dan menggambarkan luas maupun bentuk berbagai fenomena geografi yang berbeda serta 
sebaran fungsi sosial budaya (persebaran sawah, persebaran pemukiman, persebaran 
industri) yang berbeda pula. Peta dasar yang dimiliki oleh masing-masing instansi 
diperoleh dari sumbernya secara manual, menggunakan surat-menyurat resmi kemudian 
menggandakan berkas digital (copy file), sehingga membutuhkan waktu dan proses yang 
lama.

• Dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kota banyak ditemukan 
adanya duplikasi data dan ketidakseragaman kemutakhiran data dikarenakan masing-
masing instansi membuat data sendiri-sendiri; dengan standar, proses, mekanisme dan 
kualitasnya sendiri. Akibatnya, terdapat perbedaan data ketika kegiatan kompilasi dilakukan 
baik secara geometrik maupun semantik. Ketidakseragaman data masing-masing instansi 
dapat menyebabkan keraguan dalam penetapan keputusan oleh pemerintah kota sehingga 
dapat megakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset kota 
dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dan menyebabkan penurunan kinerja 
pemerintah.

• Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sesuai tupoksinya memiliki fungsi pelayanan informasi 
rencana kota/keterangan rencana kota kepada masyarakat dan informasi data rencana 
pemanfaatan ruang kota belum tersampaikan secara lengkap sesuai rencana dan garisan 
prasarana kota yang telah disusun serta ketepatan waktu pelayanan. Adanya pengaduan 
masyarakat atas ketidaksesuaian antara ijin yang sudah/pernah dikeluarkan dengan rencana 
peruntukan lahan sesuai Perda RDTR Kota Bandung No. 10 Tahun 2015 serta terdapatnya 
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pelanggaran tata ruang dan bangunan baik oleh masyarakat, maupun yang dilakukan oleh 
investor/ pengusaha/pengembang (developer).

Dengan sistem informasi tata ruang, maka dapat diketahui secara cepat dan efektif khususnya 
menyangkut keterkaitan antara jenis data yang satu dengan yang lainnya yang ditetapkan secara 
relasional yang menggambarkan karakteristik penataan ruang dan lahan secara lebih komprehensif 
serta dapat membantu melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mudah dan cermat 
sesuai dengan rencana tata ruang maupun dinamika pemanfaatan lahan di Kota Bandung.

2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi
Dalam jangka menengah, ruang lingkup pengembangan yang akan dilakukan agar terwujudnya 

pembangunan smart map Kota Bandung pada sistem informasi geospasial Bandung Smart Map Plus 
(BSMPLUS), antara lain:

• Melakukan evaluasi dan pengembangan sistem analisis agar dapat dijangkau dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

• Menyusun draft peraturan walikota terkait pemanfaatan dan pengelolaan data spasial di 
Kota Bandung.

• Penguatan Infrastruktur Penunjang dan Aplikasi Sistem Informasi Geospasial BSMPLUS.

• Integrasi terhadap Geoportal (Bandung Geodata) Kota Bandung.

• Interkoneksi Jaringan Informasi Geografis dengan Diskominfo Kota Bandung, Propinsi dan 
Nasional.

Dalam jangka panjang, ruang lingkup pembaharuan yang akan dilakukan agar terwujudnya 
pembangunan smart map Kota Bandung pada sistem informasi geospasial Bandung Smart Map Plus 
(BSMPLUS), antara lain :

• Pemantauan dan evaluasi kinerja pemanfaatan aplikasi BSMPLUS

• Melakukan pengembangan fungsi analisis spasial BSMPLUS.

Pengembangan lain yang akan dilakukan adalah dalam hal 3D Spatial Analysis. Dengan 
ketersediaan data dan platform yang telah mumpuni, pengembangan diarahkan menuju ke bentuk 
aplikasi strategis dari masing-masing SKPD dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
masyarakat. Aplikasi yang didasari dengan analisis spasial secara 3D memiliki peluang yang sangat luas, 
contohnya analisis peningkatan suhu udara wilayah Kota Bandung sebagai dampak pembangunan kota 
yang cepat, analisis peluang genangan daerah perkotaan mengingat Kota Bandung dalam beberapa 
tahun belakangan memiliki masalah mengelolaan air hujan, analisis daerah terdampak bencana akibat 
pergerakan patahan Lembang di utara Kota Bandung, dan lain sebagainya.

3. Arsitektur Sistem
Dalam awal pengembangan Bandung Smart Map dibuat dalam bentuk Web Map Service, 

aplikasi berbasis jaringan yang memiliki standar struktur data yang sesuai dan kualitas data terpercaya 
agar dapat digunakan oleh pengguna tidak terjadi kesalahan analisis atau bahkan data yang diperlukan 
tidak sesuai. Aplikasi berbasis layanan web internet, yang memiliki aksesibilitas yang tinggi, baik secara 
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ruang maupun waktu (space and time). Aplikasi berbasis web ini bisa diakses oleh berbagai kalangan, 
kapanpun dan dimanapun, serta dapat dipantau dan diperbaharui secara real time seiring dengan 
perkembangan kota itu sendiri sehingga kebermanfaatan dapat dirasakan sangat berelasi dengan 
kondisi sebenarnya. Tingkat aksesibilitas tinggi akan memotong serangkaian prosedur administrasi 
yang terbatas pada waktu kerja kantor dan memakan waktu yang tidak sedikit serta perkembangan 
penggunaan teknologi informasi memungkinkan kegiatan ini dilakukan dari berbagai platform yang 
dimiliki oleh pengguna. Untuk standardisasi terkait strukturisasi dan kualitas data geospasial itu sendiri, 
terdapat suatu spesifikasi standar untuk menghasilkan Map Service, hal ini diatur oleh Organisasi Open 
Geospatial Consortium (OGC). OGC membuat beberapa standar untuk Map Service seperti: Web Map 
Service (WMS), Web Feature Service (WFS), dan Web Coverage Service (WCS).

Arsitektur sistem yang digunakan pada Bandung Smart Map Plus ditunjukkan pada gambar 
berikut ini.

Terdapat beberapa entitas yang diperlukan dalam arsitektur tersebut seperti diantaranya 
dibutuhkan Database yaitu Geo-Database Bandung 1K, GIS Software, Map/Geospatial Server yang 
berada di Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung, Administrator 
yaitu Dinas Penataan Ruang (DISTARU) Pemerintah Kota Bandung yang juga bertugas sebagai wali data 
(perlu diperkuat melalui Keputusan Walikota) atau Bappelitbang Kota Bandung sebagai walidata, dan 
Pengguna itu sendiri seperti SKPD, swasta dan masyarakat. DISTARU dapat menyebarluaskan data-
data spasialnya/peta dasar Kota Bandung melalui Map Service sehingga dapat dimanfaatkan oleh 
Perangkat Daerah yang membutuhkan. Map Service akan diberikan melalui sebuah URL (WMS/WFS/
WCS) kepada SKPD terkait sehingga mempercepat pertukaran data. SKPD dapat membuka link URL 
tersebut dan menggunakannya untuk aplikasi web, aplikasi desktop, dan lain lain. Selain itu wali data 
dapat melakukan perubahan data dasar dalam rangka pemuktahiran atau perbaikan data yang dimiliki.

Diagram Arsitektur Sistem Bandung Smart Map sebagai Map Service

1. Peran IG dalam Inovasi
Penyelenggaraan IGD pada skala besar merupakan hal yang fundamental dalam suatu 

proses pelaksanaan operasionalisasi komponen kota terkait dengan Smart City. Pada tahun 2016, 
Kota Bandung telah melakukan kegiatan pembangunan IGD skala 1:1000 memanfaatkan Metode 
Fotogrametri dengan menggunakan Kamera Metrik Digital untuk mendukung implementasi Bandung 
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Smart Map. Produk IGD yang dimiliki Kota Bandung sendiri diantaranya:

a. Titik kontrol tanah yang menyebar diseluruh wilayah kota sebanyak 150 titik dengan tingkat 
ketelitian tinggi

b. Foto udara dengan kualitas yang sangat baik dan memiliki tingkat kedetilan dengan Ground 
Sample Distance (GSD) yang merekam objek terkecil sebesar 10 cm

c. Geo-Database Bandung 1K Tahun 2016 dengan variasi objek yang sangat beragam sesuai 
dengan ketelitian peta skala 1:1000 dan tingkat kedetilan objek dari foto udara yang 
diperoleh

d. Digital Terrain Model (DTM) dan Kontur yang sesuai dengan skala peta 1:1.000 yang dapat 
digunakan untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan data elevasi sebagai masukan

e. Orthofoto resolusi 10 cm yang menunjukan tampilan objek sebenarnya di permukaan bumi,

f. Tingkat ketelitian peta yang menunjukkan skala 1:1000 Kelas 1 dengan uji akurasi planimetrik 
sebesar 11 cm kesalahan pada titik pengujian independen bukan ICP (independent Check 
Point). 

Hal ini menjadi modal penting dalam hal ketersediaan data spasial untuk mendukung pengelolaan 
sebuah smart city. Bandung Smart Map selanjutnya dapat digunakan dalam proses analisis dan 
pengambilan keputusan dalam penyelesaian berbagai permasalahan Kota Bandung.

2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi
IG yang digunakan dalam inovasi ini berjenis digital maupun fisik. IG yang berbentuk digital 

digunakan untuk ekstraksi data, pengolahan data, analisis serta tampilan data seperti contohnya 
pembuatan model bangunan kota 3D yang dilakukan dengan melakukan stereoploting dengan data 
masukan yaitu foto udara dan parameter orientasi luar. Sedangkan IG yang cetak digunakan untuk 
kepentingan fisik seperti percetakan peta, pengarsipan peta cetak atau penggunaan titik control dalam 
pengukuran lapangan.  

No Jenis IG Spesifikasi Format
1. Daftar koordinat titik 

kontrol (vector)
Daftar koordinat titik control
dalam bentuk table dan peta
sebaran titik control.  Daftar ini
juga dilengkapi dekskripsi 100 titik kontrol yang 
tersebar merata diseluruh wilayah kota.

Digital (*.shp 
dan .xls)

2 Foto udara digital 
danParameter 
Orientasi Luar
(EO) hasil Aero 
Triangulasi(AT)(raster)

Foto udara format raw yang telah ikonfersi dalam 
bentuk TIF. EO yang dihasilkan telah melalui 
proses adjustment sehingga dapat digunakan 
untuk kegiatan stereoplotting

Foto udara 
digital (*.tif)
dan EO (*.txt)
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No Jenis IG Spesifikasi Format
3 Orthophoto (raster) 

Orthophoto produk 
encakupi seluruh 
lembarpeta yang 
encakup wilayah 
Kota andung terbagi 
dalam bentuk abungan 
maupun lembar peta 
maupunlembar peta

Orthophoto produk mencakupi
seluruh lembar peta yang pencakup wilayah 
Kota Bandung berbagi dalam bentuk gabungan 
maupun lembar peta

Digital (*.tiff)

4 Digital Terrain Model 
(DTM)(raster)

Hasil stereoplotting DTM dengan spesifikasi yang 
telah ditetapkan oleh BIG

Digital (*.dwg 
dan *.dxf)

5 Geo-Database Bandung 
1K2016 (vector)

Menggunakan geodatabase
peta RBI, berisi meta data yang sesuai dengan 
kegiatan dan menggunakan standar ISO19139 
Digital

Digital (.gdb)

6 Peta garis dan Peta 
fotoberkontur (raster)

Peta garis dan Peta foto berwarna dalam bentuk 
cetak untuk kebutuhan penggunaan peta secara 
fisik

Cetak (.pdf)

7 Model bangunan kota 
3d(vector)

Model bangunan kota 3D
sebagai dasar pembuatan data dasar 3D

Digital (.dwg)

8 Titik-titik survei SKL 
Tahun2017 (vector)

Titik-titik informasi pendukung,
untuk memperbaharui informasi yang terdapat 
pada atribut jalan dan bangunan yang telah 
disurvei sebelumnya

Digital (.shp)

Setiap produk yang dibentuk memiliki skala dan sistem referensi yang seragam. Untuk spesifikasi 
skala dari produk yang dimiliki adalah Skala 1:1000 Kelas 1 dengan Elipsoid referensi WGS 84 dan 
projeksi UTM Zona 48S. Proses pembuatan IG ini sendiri dilakukan pada dua periode waktu. Perode 
pertama dilakukan pada bulan Juni hingga November 2016 yang menghasilkan produk-produk IGD 
Kota Bandung. Periode kedua dilakukan pada bulan Maret hingga November 2017 yang menghasilkan 
produk-produk pengembangan IGD dari tahun 2016. Cakupan IG melingkupi 896 lembar peta yang 
melingkupi seluruh wilayah Kota Bandung.

1. Pengguna Sistem Inovasi
Terkait produktivitas kerja, jalinan kerjasama dan layanan terhadap masyarakat, maka manfaat 

yang diperoleh melalui inovasi dari pengembangan Bandung Smart Map Plus ini sebagai berikut :

Manfaat bagi Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota 

• Untuk menunjang peran Bidang Perencanaan Tata Ruang sebagai Ketua POKJA (Kelompok 
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Kerja) Perencanaan Tata Ruang pada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), analisis 
melalui aplikasi BSMPLUS dapat membantu merumuskan arahan pemanfaatan ruang dengan 
mempertimbangkan berbagai batasan potensi dan kendala yang ada, sehingga mempermudah 
mengukur rasio kebutuhan dan kondisi eksisting, pada berbagai komponen pemanfaatan ruang

• Meningkatkan pelayanan informasi rencana kota secara lebih efektif dan efisien dari segi waktu, 
tenaga dan anggaran pelaksanaan.

• Meminimalisir kesalahan interpretasi pemanfaatan ruang dan informasi rencana kota melalui 
ketersediaan data-data yang akurat dan terpercaya yang dapat disajikan secara cepat dan mudah.

Manfaat bagi Dinas Penataan Ruang

• Dalam lingkungan Dinas Penataan Ruang, data tersebut digunakan untuk melakukan pengujian 
pada beberapa inspeksi terkait dengan layanan, sehingga dengan ketersediaan data yang handal 
maka, kegiatan validasi yang memerlukan kegiatan ke lapangan menjadi kebutuhan yang tidak 
terlalu utama.

• Meningkatkan kepercayaan diri pemerintah untuk mengambil keputusan dalam hal perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

• Ketersediaan anggaran pengadaan peta dalam kebutuhan informasi geospasial dasar (IGD) dan 
penggunaan dengan cara berbagai pakai membuat SKPD lain tidak perlu melakukan kegiatan 
pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan informasi geospasial (IG) pada lingkup kerjanya. 
Kualitas informasi geospasial dasar (IGD) pada skala 1:1000 Kelas 1 membuat informasi geospasial 
dasar (IGD) ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan data referensi dasar 
berketelitian tinggi serta kedetailan analisis keruangan.

• Memperbaiki alur koordinasi data pemerintah kota. Melalui satu data referensi geospasial, berupa 
data standar dan metadata baku yang dapat diterapkan pada pemerintah Kota Bandung dapa 
memperbaiki alur koordinasi dan  interoperabilitas/ kapabilitas/kemampuan data antar instansi.

• Meningkatkan akuntabilitas. Satu referensi data spasial dapat menghasilkan analisis keruangan yang 
baik, sehingga mendukung pengawasan publik terhadap pemerintah kota dengan memungkinkan 
adanya transparansi yang lebih besar melalui penyampaian informasi geospasial secara luas dan 
tanpa batas. Hal ini dimungkinkan karena memudahkan proses pemantauan, pemanfaatan serta 
mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam pemerintahan dan mendukung masyarakat 
yang demokratis.

• Peningkatan layanan publik. Analisis dari satu sumber data spasial memberikan informasi kepada 
tidak hanya pemerintah kota, masyarakat, akademisi, untuk memperoleh data keruangan sesuai 
dengan kebutuhannya dan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik. Masyarakat juga 
dapat menggunakan dan memanfaatkan data untuk memberikan umpan balik terhadap kualitas 
layanan informasi spasial dari instansi pemerintah.

Manfaat bagi Masyarakat Kota Bandung

• Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah dalam hal data bersangkutan dapat ditekan secara 
lebih efisien dan efektif dibandingkan jika menggunakan peta dengan skala dengan ketelitian yang 
lebih rendah. Hal ini menghasilkan nilai positif dalam hal durasi dan ketajaman informasi pelayanan 
terhadap kebutuhan masyarakat.

• Memperoleh berbagai informasi geospasial Kota Bandung dalam satu sentuhan melalui satu 
wadah data BSMPLUS.
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Manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung 

• Dari segi analisis untuk pengambilan kebijakan, sangat terasa bahwa ketersediaan data yang 
handal dapat memberikan ketajaman analisis pada suatu masalah dan juga data geospasial yang 
merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan. Efektivitas dan efisiensi dari tata 
kelola data spasial dari pemerintah dapat ditingkatkan sehingga data tersebut menjadi lebih akurat 
sehingga akan menciptakan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan tepat guna dengan 
melakukan integrasi dari beberapa data spasial.

Manfaat bagi Investor 

• Analisis peruntukan pemanfaatan ruang melalui pemanfaatan informasi geospasial dapat 
bermanfaat sebagai acuan lokasi investasi, pertimbangan rencana investasi pengembangan 
pemanfaatan ruang, solusi terbaik bagi rencana pengembangan investasi yang dapat diperoleh 
melalui analisis beberapa aspek spasial dan non spasial dari arahan peraturan zonasi, arahan 
perizinan, arahan insentif dan disinsentif, maupun arahan kemungkinan penerapan sanksi apabila 
melanggar ketentuan dalam perencanaan pemanfaatan ruang.

2. Dokumentasi Sistem
Melihat dari kebutuhan yang dibahas pada bab sebelumnya maka perlu ditentukan apa saja 

fungsi yang dibutuhkan untuk aplikasi map service yang berbasis web ini. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam hal ini diantaranya Tampilan Konten Peta, Fasilitas Query Sederhana, Kemampuan 
Pengolahan dan Analisis Data dan Konten Administrasi untuk Pengguna.

Tampilan Konten Peta

• Geometri dan Styling Peta

Peta yang ditampilkan memiliki geometri yang telah disesuaikan dengan standar dan disajikan 
agar dapat mudah dimengerti sesuai dengan ketentuan kartografis pembacaan peta. Fasilitas 
ini merupakan faktor yang penting dari aplikasi karena dapat menunjukan tingkat kedetilan dari 
fasilitas yang akan ditawarkan dan disamping itu juga perlu kemampuan desain dalam menampilkan 
informasi dalam jumlah besar sehingga mudah untuk dimengerti.

• Legenda Peta (Keterangan Simbol Peta)

Legenda atau keterangan symbol pada peta juga merupakan unsur penting untuk memberikan 
penjelesan terhadap informasi yang terdapat di dalam peta seperti arti dari warna tertentu pada 
suatu daerah atau lain sebagainya.

• Fitur Informasi Muncul (Pop Up)

Fitur ini merupakan salah satu fasilitas untuk memunculkan informasi mendetail tanpa perlu 
menampilkan informasi secara keseluruhan tersebut pada muka peta yang dapat menyebabkan 
peta yang ditampilkan menjadi penuh dan terlihat kacau balau. Fasilitas ini dapat menyaring 
informasi tertentu yang perlu untuk dilihat.

• Tampilan Data Dinamis

Dengan ketersediaan data dari waktu ke waktu, tampilan data dinamis sangat diperlukan untuk 
dapat menarik kesimpulan kecenderungan dari suatu fenomena. Seperti contohnya mengetahui 
pada daerah mana saja kecenderungan masyarakat membuat suatu pemukiman atau seberapa 
cepet lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan baru seiring dengan berjalannnya waktu.
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• Jendela Pratinjau 3D

Melihat perkembangan kebutuhan masyarakat, informasi geospasial sudah tidak dapat bergantung 
hanya pada data yang didasarkan dan informasi yang ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi saja. 
Oleh karena itu tampilan data 3 dimensi juga sangat diperlukan untuk memberikan infomasi secara 
menyeluruh agar keputusan menjadi lebih tepat guna.

Memberikan Kesempatan Pengguna untuk Melakukan Query Sederhana

• Query Sederhana dan Penyaringan (Filter) Data

Query dibutuhkan untuk memberikan perintah secara tertentu pada berbagai data yang digunakan 
dan fasilitas penyaringan dapat memudahkan pengguna dalam memilih data yang dibutuhkan dari 
sekumpulan data jumlah besar. Contoh Query sederhana dan penyaringan data adalah mencari 
nama jalan dengan menuliskan nama jalan pada jendela pencarian dan lain sebagainya.

• Pengaturan Layer

Fasilitas ini dapat digunakan untuk menambahkan dan mengatur berbagai jenis layer yang 
ditampilkan dengan ketentuan tertentu seperti aktifasi, tingkat kecerahan, transparansi dan lain 
sebagainya.

Pengelolaan dan Analisa Data

• Fitur Buffer

Fitur buffer memungkinkan pengguna untuk memberikan penyangga pada jarak tertentu dari suatu 
objek seperti jarak penyangga yang dibutuhkan pada objek jalan dalam kepentingan pembuatan 
trotoar atau perimeter penyangga dalam kepentingan keselamatan moda transportasi kereta api 
pada jalur kereta api.

• Fungsi Pengukuran

Fungsi ini memberikan kesempatan untuk melakukan beberapa keperluan pengukuran dalam 
2 dimensi seperti mengetahui jarak dari satu titik ke titik yang lain dan lebih jauh mengetahui 
jarak dari beberapa titik; memeberikan informasi pengukuran luas suatu area baik dalam bentuk 
geometri teratur seperti persegi atau persegi panjang maupun dalam bentuk tidak beraturan 
seperti polygon; memberikan cakupan area dari suatu radius dari titik tertentu.

• Analisis Aturan Spasial

Analisis yang digunakan merupakan analisis yang diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
pada suatu area, analisis ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa data spasial 
seperti contohnya analisis Rencana Detil Tata Ruang yang perlu mempertimbangkan data spasial 
pola ruang, data dasar, data KBU dan KKOP serta lain sebagainya.

• Analisis Atribut dan Geometri Data

Analisis ini menekankan pada ketersediaan informasi yang terdapat didalam data yang dimiliki 
seperti tinggi bangunan dan fungsi bangunan yang kemudian ditampalkan dengan data geometri 
polygon KBU untuk mengetahui bangunan mana yang tidak bersesuaian dengan ketentuan yang 
ada.
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Tampilan Muka

Tampilan Login

Ortophoto
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Model Analisis Pemanfaatan Ruang

Model Analisis Bangunan

Tampilan Peta Rencana Transportais Dan Garisan Rencana Jaringan Jalan
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Tampilan 3D Bangunan Kota

Mode Analisis Jaringan Rencana Jalan Baru/ Jalan Tembus

3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
Outcome yang dicapai sebagaimana disebutkan diatas yaitu tersedianya data dan informasi 

keruangan yang dapat dimanfaatkan bagi pengambil kebijakan untuk membuat keputusan terkait 
pengambangan tata ruang dan pembangunan Kota Bandung. Dan bagi Dinas Penataan Ruang Kota 
Bandung inovasi ini akan memberikan nilai tambah efisiensi dan efektifitas dalam hal memberikan 
argumentasi dan analisa keruangan yang berguna untuk peningkatan pelayanan maupun transparansi 
informasi perencanaan maupun pengembangan Kota Bandung dengan umpan balik dari masyarakat.

Capaian atas inovasi ini adalah mendapatkan dukungan atas pelaksanaan rencana proyek 
perubahan sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan inovasi produk yang 
bermanfaat bagi Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota, Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, 
Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, investor dan Pemerintah Indonesia secara umum. Keberhasilan 
atas inovasi ini bisa diukur melalui output kunci yang dihasilkan berupa sistem informasi geospasial 
BSMPLUS dan tersedianya peta analisis keruangan sebagai dasar pendukung pengambil kebijakan 
membuat keputusan. 
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Berdasarkan kedua inovasi produk tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pelaksanaan 
proyek perubahan yang berhasil dan membawa perubahan pada kondisi lebih baik dengan peningkatan 
kinerja, efisiensi dan efektifitas pengelolaan kota sehingga berkelanjutan, selaras dengan implementasi 
pemanfaatan ruang dan dapat terkendali. Efisiensi yang dapat dilakukan dari segi anggaran adalah 
dalam hal pembuatan data dan peta dari berbagai sumber yang dilakukan oleh berbagai Perangkat 
Daerah di Kota Bandung. Kemudahan analisis dan hasil yang implementatif langsung dapat dirasakan 
dalam pengambilan keputusan pengembangan dan perencanaan kota.

4. Kesaksian Pengguna
• Muhamad Faisal Ibrahim, saya adalah alumni Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional 

Bandung. 

Ketika mengerjakan Skripsi/ Tugas akhir yang berjudul “IDENTIFIKASI VEGETASI JENIS POHON 
DI TAMAN HUTAN RAYA H. DJUANDA KOTA BANDUNG DENGAN KONSEP SIG” diperlukan data 
utama dalam melakukan identifikasi vegetasi jenis pohon yang terdapat di Tahura Djuanda yaitu 
dengan menggunakan Peta Foto/Foto Udara yang diperoleh dari Dinas Penataan Ruang (Distaru) 
kota Bandung. Data tersebut sangat berguna karena bisa mengidentifikasi vegetasi jenis pohon 
secara keseluruhan, karena data ini mempunyai ketelitian yang sangat tinggi sehingga untuk 
objek-objek yang terlihat kecil pun masih bisa teridentifikasi baik jenis jumlah dan persebarannya. 
Dengan adanya data tersebut diharapkan dapat membantu juga untuk kepentingan lainnya 
bukan hanya untuk melakukan identifikasi vegetasi jenis pohon saja, melainkan bisa juga dalam 
pengelolaan kota, analisis ruang dan pengendalian.

1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
Dalam rangka keberlanjutan inovasi ini, kebijakan mengenai pemanfaatan informasi geospasial 

Kota Bandung melalui sharing data lewat Bandung Geodata sebagai portal sarana penyimpanan 
data spasial di Kota Bandung dan simpul jaringan yang siap terhubung ke Jaringan IG Pusat segera 
ditindaklanjuti. Payung hukum yang telah ada diantaranya adalah Perda Propinsi Jawa Barat No. 24 
Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat dan Pergub Jawa Barat No. 8 Tahun 2015 
tentang Juklak Perda Propinsi Jabar No. 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat.

Selanjutnya beberapa aspek legal pendukung telah dan akan disiapkan, diantaranya Peraturan 
Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019, Raperwal 
tentang Pengelolaan Informasi Geospasial, Draft Rencana Induk Pengelolaan Jaringan Informasi 
Geospasial Dasar Kota Bandung, MOU dengan BIG, PKS dengan BIG, SOP Penyelenggaraan Simpul 
Jaringan, SOP Berbagi Pakai Data Geospasial Kota Bandung, SOP Pembangunan Basis Data Geospasial 
Kota Bandung, SOP Pembangunan Metadata, SOP Monitoring dan Evaluasi Simpul Jaringan, APBD Kota 
Bandung Tahun 2016 – 2019 Kegiatan Survey dan Pemetaan pada Dinas penataan Ruang Kota Bandung. 
Dari segi pilar kelembagaan, akan dibentuk Pokja Penyusunan Data dan Informasi Berbasis Geospasial 
Kota Bandung dan peningkatan SDM yang khusus mengelola sistem informasi dan data geospasial pada 
Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sebagai jabatan fungsional, disamping penyediaan penganggaran 



51

untuk updating data dan penambahan layering untuk memperkaya fungsi analisis maupun informasi 
hasil analisis yang dihasilkan melalui aplikasi perencanaan dan pengelolaan kota ini.

2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Saat ini, SIG BSMPLUS telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Pelayanan Tata Ruang Kota 

(SI Petruk) pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, sehingga sudah dapat diakses oleh Perangkat 
Daerah dan masyarakat serta dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan Kota 
Bandung pada umumnya. Rencana pengambangan ke depannya, bisa diuraikan sebagai berikut :

• Terintegrasinya SIG BSMPLUS dengan Geoportal Kota Bandung sebagai gerbang (gateway) 
dan tempat penyimpanan data, ketersediaan Geoportal dapat memudahkan berbagai 
kepentingan data geospasial yang ada di Kota Bandung, seperti dalam riwayat data, 
pembaharuan data, ketersediaan data, validasi data, verifikasi data, dan lain sebagainya. 
Integrasi ini juga memungkinkan untuk mendistribusikan dan pemanfaatan data yang lebih 
luas.

• Terlaksananya Interkoneksi Jaringan Informasi Geografis dengan Diskominfo Kota Bandung, 
Propinsi dan Nasional. Aplikasi ini akan menjadi satu-satunya aplikasi tampilan muka dari 
seluruh data geospasial terlengkap yang ada di Kota Bandung yang terhubung dalam 
Infrastruktur Data Spasial (IDS) dalam kebijakan One Map Policy (OMP) Pemerintah Republik 
Indonesia.

• Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi kinerja pemanfaatan sistem informasi geospasial 
Bandung Smart Map Plus (BSMPLUS). Evaluasi kinerja BSMPLUS. Aplikasi ini dapat menjadi 
pusat referensi data geospasial dan menyimpan semua katalog data yang tersimpan di 
Geoportal Kota Bandung.

• Terlaksananya pengembangan fungsi analisis spasial Bandung Smart Map Plus (BSMPLUS). 
Aplikasi ini dapat melakukan analisis spasio-temporal dari data yang terhimpun yang tidak 
hanya secara spasial tetapi juga temporal. Sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya 
dalam konteks saat ini saja tetapi juga dapat memberikan gambaran atau proyeksi yang 
mungkin terjadi dimasa depan dengan data yang dimiliki saat ini, sehingga kebijakan yang 
dihasilkan dapat lebih berkelanjutan.
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2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Rencana pengembangan dibagi kedalam tiga tahapan program kerja yaitu:

1. Jangka Pendek

Web GIS Kota Makassar akan diintegrasikan dengan aplikasi database potensi kelurahan dan 
aplikasi database sektoral.

2. Jangka Menengah

• Mengembangkan IoT (Internet of Thing) Kota Makassar dengan menghubungkan seluruh 
smart cencor yang terdapat di Kota Makassar melalui Web GIS Kota Makassar tersebut.

• Membangun infrastruktur Real Time dan Big Data GIS untuk dikelola melalui satu akses 
pengelolaan menggunakan aplikasi Web GIS Kota Makassar.

3. Jangka Panjang

Membangun Web GIS-HDSS (Hybrid Decision Support System) Kota Makassar berbasis Hybrid 
intelligent system sebagai kecerdasan entitas sains yang ditanamkan pada teknologi HDSS melalui 
mekanisme Soft Computing (SC) agar Pemerintah Kota Makassar mampu melakukan diagnosis 
permasalahan keruangan Kota Makassar secara ‘cepat’ sekaligus menampilkan prognosis ‘tepat’ 
sebagai rekomendasi keputusan dalam kebijakan tata ruang secara ‘akurat’.
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1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
• Motivasi

“Kita harus menyadari bahwa sekarang kita hidup di lingkungan global yang sangat dinamis, 
yang kita ketahui penuh perubahan, penuh resiko, penuh kompleksitas, penuh kejutan-
kejutan yang jauh dari kalkulasi kita, untuk itu kita harus mencari sebuah model baru, cara 
baru, nilai-nilai baru, dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dengan 
inovasi-inovasi dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Visi Indonesia 
kedepan salah satunya adalah mengundang investasi seluasluasnya dalam rangka membuka 
lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya jangan ada yang alergi terhadap investasi. Oleh 
sebab itu yang menghambat investasi semua harus dipangkas, baik itu perijinan yang lambat, 
yang berbelitbelit apalagi ada punglinya. Hati-hati kedepan saya pastikan akan saya kejar, 
akan saya control, saya cek dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tolong ini dicatat karena 
kecepatan perijinan menjadikan kunci bagi reformasi birokrasi kita” disampaikan oleh Bp. 
Presiden RI dalam - Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, 
Minggu (14/7/2019).

• Inisiator Motivasi

Ferry Kuntoaji, S.T., MSCE. – Kepala Bidang Tata Ruang

• Tujuan

Untuk melakukan percepatan, peningkatan pelayanan dan kemudahan akses kepada 
masyarakat dan calon investor dalam hal perijinan keruangan dengan pendayagunaan data 
spasial dan teknologi GIS (Geographic Information System).

Alamat Inovasi : http://distaru.semarangkota.go.id/

Instansi Pembuat Inovasi : Dinas Penataan Ruang Kota Surabaya 

Penanggung Jawab : Moh. Irwansyah, S.T, M.T
Plh. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang



54

2. Keunggulan Inovasi
a. Sistem mampu mensimulasikan perijinan yang akan diajukan pelaku investasi dengan sekali 

klik 

b. Memberikan kemudahan bagi manajer kota dalam rangka memberikan keputusan (Decision 
Support System) untuk pembangunan kota. 

c. Memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada calon investor tentang 
diijinkan atau tidaknya suatu jenis investasi tanpa harus datang ke kantor pelayanan yang 
membutuhkan waktu, dana dan tenaga yang cukup besar. 

d. Memberikan rasa nyaman kepada calon investor tentang kejelasan perijinannya. 

e. Sistem mampu menganalisa secara otomatis ketentuan-ketentuan tata ruang terhadap 
rencana-rencana investasi/pembangunan oleh para investor/masyarakat dan instansi-
instansi lainnya dalam sekali klik.

1. Analisis Masalah
a. Indikasi proses pelayanan yang dinilai lambat.

b. Pelayanan informasi berjalan lambat dan tidak efektif sehingga calon investor merasa terlalu 
banyak memakan waktu, tenaga dan biaya. 

c. Bahwa dalam rangka menarik investasi seringkali terdapat benturan terkait pemanfaatan 
ruang baik dari aspek teknis perijinan dan aspek sosial

d. Kurangnya pemahaman tata ruang baik oleh masyarakat maupun petugas pemberi ijin, 
mengakibatkan ketidaknyamanan oleh calon investor sehingga memberikan celah kepada 
para calo-calo perijinan. 

e. Terbatasnya akses untuk mengetahui tentang informasi pemanfaatan ruang bagi stakeholder 
sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam berinvestasi yang mengakibatkan keengganan 
para stakeholder untuk menanamkan modalnya

f. Kurangnya perangkat/tools pelayanan perijinan dalam rangka pemanfaatan ruang sehingga 
menimbulkan banyak kerugian baik secara material

2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi
• Tahun 2018 - Mulai Proses Pembangunan Sistem 1 Klik Investasi 

• Tahun 2019 - Sistem Siap dan Disosialisasikan pada sidang-sidang DPRD dan OPD
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Beberapa pihak yang terkait dalam penerapan ini adalah: 

a. Perintah Walikota Semarang dalam peningkatan dan percepatan proses pelayanan 
masyarakat berbasis spasial khususnya dalam rangka investasi yang seluas-luasnya.

b. Kepala Dinas Penataan Ruang sebagai pengambil keputusan/kebijakan penerapan dan 
pengembangan sistem. 

c. Kepala Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO) Kota 
Semarang selaku pengelola jaringan dan sistem informasi di Kota Semarang. 

d. Sekretaris Dinas Penataan Ruang sebagai wakil dari kepala dinas dalam rangka manajemen 
sumber daya sistem. 

e. Kepala Bidang Tata Ruang selaku koordinator dalam penyusunan sistem. 

f. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang selaku tim teknis khususnya dalam pengaturan zoning 
regulation. 

g. Kepala Seksi Pemetaan dan Pertanahan selaku tim teknis khususnya dalam menyajikan 
aspek pemetaan dan pertanahan. 

h. Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang selaku tim teknis khususnya dalam rangka 
pengendalian tata ruang. 

i. Kepala Bidang Pemanfaatan Bangunan Gedung selaku tim teknis dalam aspek keandalan 
bangunan gedung.

j. Kepala Bidang Pengawasan selaku tim teknis khusunya dalam rangka pengawasan 
pemanfaatan ruang dan bangunan gedung.

3. Arsitektur Sistem

Gambar Arsitektur Sistem

Gambar diatas merupakan garis besar arsitektur sistem dan skema jaringan baik yang dihubungkan 
secara fisik melalui kabel atau nirkabel/wireless yang terpasang saat ini. Adapun konfigurasi perangkat 
keras dan perangkat lunak yang digunakan, beserta fungsi utamanya terdiri dari: 
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• 1 buah server yang berfungsi sebagai web server dan map server dengan operating system 
linux dengan database mysql dan postgre spatial yang memiliki fitur-fitur untuk menyediakan 
informasi dan pertukaran data digital melalui jaringan internet dengan memanfaatkan 
aplikasi-aplikasi mobile untuk mempermudah akses dan pencarian informasi.

• 3 buah server yang berada dalam jaringan internal/lokal dengan operating system linux dan 
windows server yang berfungsi catching data, proxy Server and SMSC Server, File Sharing 
and Print Server. Server-server ini melayani client pada jaringan lokal.

Adapun client terbagi menjadi beberapa tugas: 

a. 10 buah client windows yang digunakan oleh petugas ukur dengan aplikasi pengukuran 
berbasis web untuk menuangkan hasil pengukuran primer dengan android ukur di lapangan  

b. 4 buah client windows yang memanfaatkan aplikasi loket berbasis web untuk pengecekan 
data permohonan pendaftaran online dari masyarakat disinilah awal mula proses berjalan. 

c. 10 buah client windows dengan aplikasi SIG berbasis web yang digunakan oleh para petugas 
gis untuk penerapan hasil ukur dilapangan yang kemudian dilakukan proses-proses SIG 
untuk menerapkan kesesuaian hasil pengukuran dengan rencana kota. 

d. 4 buah client windows yang digunakan oleh para manajer proses dengan memakai aplikasi 
berbasis web untuk melakukan quality control terhadap hasil pengukuran dan hasil 
pemrosesan SIG pada suatu permohonan. 

e. 2 buah kayar monitor client yang disediakan pada ruang pelayanan masyarakat yang 
berfungsi sebagai informasi pemanfaatan ruang pada suatu lokasi yang akan diajukan.

Adapun Client pengguna data terdiri dari:

a. 10 buah client berbasis windows yang memanfaatkan data yang terkreate dalam database 
untuk aplikasi perijinan lainnya seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 

b. Mobile Client berupa device/perangkat pintar yang dimiliki masyarakat berfungsi untuk 
mengakses langsung dalam rangka mendapatkan informasi pemanfaatan ruang secara teknis 
serta dan pemanfaatan lahan. Selain itu juga perangkat ini dapat mengakses data yang telah 
terkreate untuk mengetahui suatu proses perijinan spasial sebagian besar client ini terdiri 
dari masyarakat yang ingin mengetahui sejauh mana proses perijinan yang diajukan dan 
pihak perbankan terkait permohonan pinjaman ke bank. Akses informasi ini dapat dilakukan 
melalui 2 media yaitu internet dan SMS.

Gambar disamping merupakan 
sub sistem berbasis web yang ada 
pada Urban Planning Service (UPS), 
hal ini memberikan gambaran bahwa 
Sistem secara utuh terdiri dari sub-sub 
sistem yang mempunyai perannya 
masing-masing sehingga menjadi 
suatu sistem pelayanan spasial yang 
utuh yang tak terpisahkan.
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1. Peran IG dalam Inovasi
Peran sentral informasi geospasial dalam keseluruhan sistem merupakan inti (core) dalam 

sistem secara menyeluruh yang didalam prosesnya menggunakan data spasial yang dimanfaatkan 
untuk mensimulasikan perijinan pemanfaatan ruang.

2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi

Gambar WebGIS Simulasi Info Detail

Gambar WebGIS Simulasi

Data Spasial Spesifikasi Keterangan

a. TIPE • Polygon
• Polyline
• Point

Tipe data disesuaikan dengan 
jenis informasi yang akan 
diperoleh dari tipe data 
tersebut.

b. Format Data • Shape File
• Geodatabase

• Shape file untuk data 
spasial

• Geodatabase untuk web
c. Sistem Referensi WGS-84 Zone 49S
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1. Pengguna Sistem Inovasi

Internal Eksternal

1. Walikota 
2. Sekda
3. DPRD
4. Dinas Penataan Ruang
5. Bapenda
6. DPM-PTSP
7. DPU
8. Instansi Pemerintahan Lainnya

1. Masyarakat Umum 
2. Perbankan 
3. Aparat Kecamatan / Kelurahan
4. Swasta/Investor 
5. Mahasiswa

2. Dokumentasi Sistem

Gambar Klik Investasi

Gambar Dashboard Analisis Pertumbuhan Ekonomi (Investasi)
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3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
a. Memberikan kepastian dalam berinvestasi sehingga para stakeholder tidak melanggar 

ketentuan pemanfaataan ruang;

b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para stakeholder yang berdampak dengan mudahnya 
mendapatkan informasi secara komplit; 

c. Mampu memberikan pelayanan secara cepat dalam arti bahwa para stakeholder dapat 
menerima informasi pemanfataan ruang dimanapun dan kapanpun; 

d. Dapat langsung memberikan analisa terhadap keinginan stakeholder dalam berinvestasi 
sehingga investor dapat langsung mengestimasi anggaran; 

e. Pemerintah mampu menjaring serta meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan masuknya investasi; 

f. Terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru;

g. Terjadinya pemerataan pertumbuhnya perekonomian di seluruh wilayah Kota Semarang, 
sehingga memberikan dampak dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

4. Kesaksian Pengguna
a. Dengan adanya tools sistem simulasi menjadikan proses perijinan pemanfaatan ruang lebih 

cepat, tepat dan akurat.

b. Memudahkan pemohon untuk mengetahui lebih awal apakah nantinya lokasi tanahnya 
diijinkan atau tidak diijinkan. 

c. Memangkas waktu dan biaya karena tidak perlu datang langsung ke dinas untuk melakukan 
pengecekan lokasi yang akan dibangun dari peruntukannya terutama untuk para stakeholder 
pembangunan dalam berinvestasi. 

d. Memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, keakuratan serta opsi-opsi investasi 
kepada stakeholder.

1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
a. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

b. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

d. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

e. Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospatial. 

f. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. 



60

g. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik 

h. Peraturan Presiden No.85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional. 

i. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 
Tahun 2011-2031 

j. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 
E-Gov.

2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Tahun 2020 - Pengintegrasian Sistem Kolaborasi data pertanahan BPN dan Pemerintah Kota 

Semarang yang melibatkan Dinas Penataan Ruang, Bappenda, DPMPTSP dalam mendorong investasi.

Telah diluncurkan seri alpha sebagai berikut:

Setelah masyarakat/ investor/ instansi mengetahui rencana pembangunan atas investasi 
memungkinkan dikembangkan/ dibangun berikutnya masyarakat/ investor/ instansi dapat melanjutkan 
ke tools selanjutnya yang akan memandu perencanaan, pembiayaan yang meliputi harga tanah, NJOP, 
PBB dll. Sehingga masyarakat/ investor/ instansi bisa langsung membuat rencana bisnis (Bisnis Plan) 
yang mereka kembangkan.

Gambar Sistem Informasi Pertanahan (SIP)
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1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
• Motivasi

Memberikan layanan informasi dan penanganan Penanggulangan Bencana secaracepat, 
tepat, akurat, efektif dan efisien.

• Inisiator Inovasi

Inisator inovasi adalah Kepala Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman dan selaku 
Manager Pusat Pengendali dan Operasi Penanggulangan Bencana Sleman (PUSDALOPS PB 
SLEMAN), bertugas menyampaikan peringatan dini yang cepat, akurat, dan tepat sasaran 
kepada penerima informasi terutama masyarakat di kawasan Rawan Bencana (KRB).

• Tujuan Pengembangan Inovasi

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan teknologi informasi yang dapat di akses 
dengan mudah dan cepat, serta mengoptimalkan media komunikasi masyarakat berbasis 
smartphone, maka situasi ancaman yang berpotensi menimbulkan kedaruratan dapat 
terinformasikan dengan cepat, akurat, tepat , efektif dan efisien sehingga risiko bencana 
dapat diminimalkan.

2. Keunggulan Inovasi
a. Sistem ini terdiri dari Pelaporan, pengolahan dan informasi yang di jabarkan dalam aplikasi 

Sleman Disaster Information System (SDIS), WEB GIS Keben canaan dan Sleman Disaster 
Information Network (SDIN). SDIS merupakan aplikasi utama, WEB GIS adalah pengembangan 
olah data dari SDIS serta SDIN selaku supporting informasi dari SDIS

b. SDIS merupakan system pelaporan dan informasi dengan keunggulan fitur Jarak Aku 
dan Merapi yang dapat memberikan informasi jarak posisi sumber bahaya (Gunung 
Merapi) dengan keberadaan masyarakat. Jarak Aku dan Merapi diharapkan menjadi 

Alamat Inovasi : http://kebencanaan.slemankab.go.id/

Instansi Pembuat Inovasi : BPBD SLEMAN

Penanggung Jawab : Drs. Joko Supriyanto, M.Si (Kepala Pelaksana BPBD)
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media kesiapsiagaan kedaruratan mandiri perseorangan termasuk wisatawan. Selain fitur 
tersebut didalam SDIS juga memuat pelaporan kejadian bencana dengan akurasi posisi, dan 
pergerakan Tim Reaksi Cepat. 

c. WEB GIS Kebencanaan memvisualisasikan data kebencanaan dalam bentuk data spasial 
yang terkoneksi dengan Geoportal (geoportal.slemankab.go.id)

d. SDIN merupakan informasi mandiri dari masyarakat di kawasan rawan bencana.

1. Analisis Masalah
a. Pelaporan secara manual kurang efisien sehingga menghambat proses penanganan bencana. 

b. Belum adanya kemandirian masyarakat untuk mengetahui keberadaan dirinya terhadap 
sumber bahaya. 

c. Belum terkoneksinya data tabel dengan data spasial sehingga menghambat pengambilan 
kebijakan.

2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi
Diawali adanya analisa kegiatan dan laporan di PUSDALOPS PB pa da tahun 2016 yang 

membutuhkan designaluroperasi penanganan bencana. Kebutuhan tersebut ditindak lanjuti pada 
tahun 2017 dengan pembuatan sistem Informasi Kebencanaan yang sederhana (WEB). Seiring 
berkembangnya kebutuhan, Sistem mulai di kembangkan pada tahun 2018 dengan membuat aplikasi 
mobile. Pada tahun 2019 sistem kebencanaan mulai terkoneksi dengan Geoportal Sleman.

3. Arsitektur Sistem
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1. Peran IG dalam Inovasi
Dalam sistem informasi kebencanaan kabupaten sleman ini koordinat memegang peranan utama 

dan sangat penting, karena koordinat menjadi titik utama dalam respon dan penanganan (Navigasi). 
Dengan adanya koordinat tim dapat diarahkan ke titik lokasi dengan cepat dan akurat sehingga 
penanganan bencana cepat dilaksanakan. Koordinat juga berperan dalam pendukung pengambilan 
keputusan (Peta sebaran dan peta dampak)

2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi

1. Pengguna Sistem Inovasi
a. Pemerintah (OPD) yang terkait kebencanaan
b. Masyarakat OPRB (Organisasi Pengurangan Risiko Bencana) yang tinggal di KRB
c. Penggiat PB termasuk relawan 
d. Dunia usaha (Restourant, Penyedia Jasa Wisata, Hotel)

2. Dokumentasi Sistem
 

Web Sistem Kebencanaan Sleman



65

Aplikasi Android Sleman Disaster Information System (SDIS)

Web Sleman Disaster Information Network (SDIN)

Halaman Depan (Data Unggulan)

Layer Peta
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3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
a. Sistem ini bermanfaat pada kecepatan dan ketepatan dalam menuju lokasi kejadian 

bencana serta dapat mempercepat respon dan pelaporan awal (Kaji awal bencana) sehingga 
pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat.

b. Dapat mengurangi penggunaan kertas dalam Asesmen dan laporan.

c. Mengefisiensikan penggunaan bahan bakar minyak untuk menuju lokasi kejadian bencana.

d. Mengantisipasi laporan kejadian bencana palsu.

4. Kesaksian Pengguna
Kesaksian pengguna dapat dilihat di Youtube Channel Pusdalops Kabupaten Sleman di https://
youtu.be/Fm1h48_jt7w

1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
a. Regulasi yang melatarbelakangi inovasi ini UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana dan Perda kabupaten Sleman No: 7 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana

b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor 17/PER/M. 
Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Standarisasi Data Kebencanaan. 

d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.

2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Rencana penyempurnaan informasi kedaruratan bencana diintegrasikan dengan informasi 

kedaruratan sehari-hari, antara lain kedaruratan kesehatan (SES 9000, Dinas Kesehatan), kecelakaan 
lalulintas (PMI), kejadian kebakaran (Satpol PP Bidang Pemadam Kebakaran), dan Destinasi wisata 
Lereng Merapi (Dinas Pariwisata, Asosiasi Hotel dan Restoran).
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1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
Secara geostrategi, Kota Makassar dikenal sebagai "Center Point of Indonesia" juga karena 

posisinya sebagai “gerbang utama” antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. 
Pemerintah Kota Makassar kemudian melihat potensi tersebut sebagai sebuah anugerah geografis yang 
harus dikelola dengan baik dalam bentuk kebijakan dan strategi pembangunan. Untuk menunjang hal 
tersebut maka pengelolaan potensi geografis Kota Makassar secara Terstrukur, Sitematis, dan Masif 
berlandaskan pada data dan informasi geospasial yang valid dan akurat menjadi sebuah keniscayaan 
yang disadari oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai sesuatu yang harus dilakukan. 

Melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar maka 
dibuatlah sebuah inovasi berupa Aplikasi GIS Kota Makassar pada Web  Geoportal Makassar (http://
geoportal.bappeda.makassar.go.id) yang dikembangkan dengan semangat kemandirian geospasial. 
Pengembangan aplikasi tersebut dilandasi pada pemikiran bahwa perencanaan dan pengawasan 
pembangunan membutuhkan peran serta seluruh stakeholderdan shareholder.

Aplikasi ini kemudian dipublikasikan melalui media internet oleh Dinas Informasi dan Komunikasi 
Kota Makassar sebagai sebagai bentuk dukungan terhadap Kebijakan Satu Peta Nasional (One Map 
Policy) untuk melayani masyarakat luas dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh Informasi 
Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kota Makassar yang akurat dan valid 
demi terwujudnya perencanaan dan pembangunan secara cepat, tepat dan terintegrasi.

2. Keunggulan Inovasi
Sebelumnya aplikasi GIS pada Geoportal Kota Makassar dirancang agar pengguna (user) 

dapat menemukan data atau berita tentang pembangunan di kota makassar berbasis geospasial, 
lalu kemudian dikembangkan agar masyarakat tidak hanya menemukan data tapi juga mengolahnya 
menjadi informasi geospasial yang dibutuhkan. Jika ditinjau dari sudut pandang terminologi sistem 
informasi maka aplikasi yang digunakan sebelumnya hanya berupa "Web Map" atau kumpulan layer 

Alamat Inovasi : http://geoportal.bappeda.makassar.go.id

Instansi Pembuat Inovasi : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kota Makassar

Penanggung Jawab : Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kota Makassar
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peta yang dapat diakses dan dilihat berdasarkan tema atau kategori peta yang terpisah-pisah, aplikasi 
tersebut lalu dikembangkan mengarah kepada aplikasi "Web GIS" yang sesungguhnya dimana setiap 
tipe user dapat berinteraksi dengan kumpulan layer yang tema atau kategori petanya terkelompok 
dan tidak terpisah. User dapat melakukan penginputan data dari sumber eksternal (KML, GPX atau 
GeoJSON)  hingga membuat layer baru secara mandiri dan mengolahnya menggunakan data yang telah 
disiapkan menjadi sebuah informasi melalui tools kartografis yang telah disiapkan oleh pengembang. 

Keunggulan inovasi lainnya yang telah dikembangkan adalah kemudahan user dalam mencari 
dan menemukan data diantara beragam dan banyaknya informasi yang tersaji pada data tabular yang 
langsung terintegrasi pada setiap entitas peta dari baris data maupun field pada data tabular tersebut. 
Aktivitas filtering dan pencarian melalui data tabular, user tidak harus berpindah halaman sehingga 
kenyamanan dan kemudahan ketika menggunakan aplikasi GIS Kota Makassar berbasis Web ini dapat 
dilakukan oleh siapa saja yang tidak memiliki latar belakang keilmuan geospasial sekalipun. Layanan GIS 
Kota Makassar dalam mengolah data menjadi Informasi Geospasial disajikan melalui kumpulanlayer 
dengan pengelompokan berdasarkan kebutuhan

mengolah data menjadi informasi geospasial yaitu; Layer Dasar, Layer Tematik, dan Layer 
Perencanaan. Kelompok layer tersebut membagi 55layer peta yangdiantaranya Peta Dasar terdiri dari 
7 layer, Peta Tematik terdiri dari 24 layer, danPeta Perencanaan terdiri dari 24 layer. Peta tersebut 
kemudian disusun untuk dikembangkan menjadi data spasial dan non spasial secara terintegrasi agar 
dapat tampil kedalam Web GIS.

1. Analisis Masalah
a. Terminologi Sistem Informasi.

Pada sistem sebelumnya, aplikasi hanya dapat menyajikan layer peta berikut informasi dari setiap 
entitas serta menginterpretasi peta melalui legenda yang disajikan, dengan kata lain pengguna 
hanya beraktifitas secara terbatas terhadap data yang disajikan. Solusi; mengembangkan agar 
pengguna dapat memproduksi data spasial

berdasarkan tipe geometri yang dibutuhkan berikut perancangan data atribut secara mandiri 
ataupun menginput data dari sumber ekseternal dan menggunakan data yang disediakan secara 
internal untuk melakukan analisis sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan lalu di-
unduh untuk digunakan di aplikasi lainnya ataupun diaplikasi Web GIS ini. 

b. Pengguna Aplikasi. 

Disadari bahwa tidak semua stakeholder dan shareholder dari pembangunan Kota Makassar 
berlatar belakang disiplin geospasial. Solusi; pembangunan aplikasi dirancang agar mudah 
digunakan oleh setiap tipe pengguna dan setiap perintah dan keterangan menggunakan bahasa 
Indonesia.

c. Teknologi.

Terdapat permasalahan dari teknologi sebelumnya dari sisi kecepatan akses dan keamanan/
kerahasiaan data. Solusi; penggunaan server dan DBMS yang bersifat mandiri. 
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d. Trend dan Dinamika Perkembangan Saintek dan Regulasi.

Kecepatan dan dinamika terhadap trend perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat 
yang sangat beragam serta serta isu larhirnya beragam regulasi baru dari pemerintah pusat. 
Solusi; penggunaan Bahasa pemrograman (scripting berbasis client dan scripting berbasis server) 
yang bersifat adapatif dan mudah dikembangkan.

2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi
Pengembangan sistem dikerjakan sepenuhnya secara mandiri oleh BAPPEDA Kota Makassar 

melalui Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang didampingi oleh tenaga ahli yang 
berkompeten dibidang sains geografi dan teknologi informasi geospasial dan pemrograman sistem 
informasi. Metode dan strategi pelaksanaan pekerjaan pengembangan sistem terdiri dari tiga tahapan 
utama (1) tahap pemodelan dan desain sistem, (2) tahap pengembangan sistem, dan (3) tahap 
penyajian hasil. Secara kesulurahan dari tahapan tersebut kemudian digambarkan pada Gambar di 
bawah ini. Diagram Alur Metode dan Strategi Pelaksanaan Pengembangan berikut langkah-langkah 
pelaksanaan dari setiap tahapan pengembangan.

Gambar Diagram Alur Metode dan Strategi Pelaksanaan Pengembangan
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Hasil pengembangan aplikasi ini kemudian diterapkan dalam bentuk Web GIS Geoportal Kota 
Makassar yang dijalankan secara offline lalu di luncurkan (launching) ke internet agar dapat digunakan 
oleh masayarakat luas, SKPD Kota Makassar, dan internal BAPPEDA Kota Makassar sendiri sebagai 
sIstem informasi basisdata spasial dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta kegiatan lainnya 
dalam mewujudkan perencanaan dan pembangunan Kota Makassar secara cepat dan tepat berbasis 
data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Arsitektur Sistem
Rancangan arsitektur aplikasi Informasi Geospasial Web GIS sebagai aplikasi basis data 

Geoportal Kota Makassar dirancang menggunakan Arsitektur Model ClientServer yang bersifat web-
based. Platform utama dari arsitektur pengembangan Web GIS Kota Makassar menggunakan teknologi 
GIS platform dari Boundless GIS Platform yang bersifat open source. Arsitektur sistem tersebut terdiri 
dari 3 bagian utama yaitu: User Interface, Application Server, dan Database yang dapat diilustrasikan 
melalui Gambar 2 berikut:

• OpenLayer adalah sebuah library sebagai sebuah 
jendela web (browser)

• GeoExplorer adalah sebuah aplikasi yang digunakan 
untuk menampilkan data spasial dengan menggunakan 
sistem kerja Web Map Server dan mengintegrasikan 
dengan peta host seperti OSM.

• QGIS sebagai aplikasi GIS berbasis desktop.
• GeoServer merupakan server yang digunakan untuk 

keperluan GIS.
• GeoWebCache adalah sebuah perangkat lunak 

yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan 
menampilkan peta yang disimpan di dalam OpenGeo.

• PostGIS adalah suatu program, tool, add-on, Spatial database extender, spatial 
database engine, atau extension yang dapat menambah dukungan dalam 
pendefinisian dan pengelolaan (fungsional) unsur-unsur spasial bagi DBMS objek 
relasional PostgreSQL.

• OpenGeoSuite adalah sejenis ‘stack’ yang menggabungkan semua perangkat lunak 
tersebut diatas dari banyak aplikasi individu menjadi komponen yang terintegrasi.

Web GIS ini kemudian dikembangkan untuk melayani masyarakat mendapatkan 
informasi geospasial dengan melakukan analisis spasial dan tabular menggunakan tools 
yang ditanamkan pada aplikasi. Selain fitur inti yang dimiliki oleh Web GIS pada umumnya, 
beberapa fitur yang dimiliki pada aplikasi ini adalah kemampuan untuk menggunakan data 
yang berasal dari sumber eksternal untuk digunakan pada aplikasi ini juga memproduksi data 
secara mandiri. Secara sederhana fiturfitur tersebut digambarkan secara diagram melalui 
diagram Use Case (di bawah ini) sebagai pola perilaku sistem dan proses yang terjadi. Diagram 
use case ini merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan (behavior) sistem dan 
merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor (user) dan sistem lainya.

Gambar Diagram Arsitektur 
Pengembangan WebGIS Kota 

Makassar
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Gambar Diagram Use Case Web GIS Kota Makassar

1. Peran IG dalam Inovasi
Pada inovasi yang dikembangkan melalui aplikasi Web GIS Kota Makassar ini, informasi geospasial 

sebagai peran sentral dalam mewujudkan perencanaan dan pembangunan Kota Makassar berbasis satu 
data dan satu peta sehingga visi dan misi pembangunan Kota Makassar dapat tercapai secara cepat 
dan tepat bersama seluruh stakeholder dan shareholder terkait. Informasi geospasial melalui aplikasi 
ini didesain dengan harapan dapat dapat menyatukan kepentingan secara bersinergi, terintegrasi, 
dan terkoneksi terhadap pengelolaan data spasial dan spasial yang telah dikompilasi, verifikasi, dan 
disinkronisasikan. Melalui pemanfaatan informasi geospasial dalam aplikasi ini, pengelolaan potensi 
sumberdaya alam, monev tata ruang, perencanaan investasi, dan berbagai potensi geografis lainnya 
dapat dikelola secara akurat dan terpercaya sehingga pengambilan keputusan lebih efisien, efektif, 
dan komunikatif karena diolah menggunakan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada 
aplikasi Web GIS Kota Makassar ini, data geospasial tersaji melalui pengelompokan data berdasarkan 
kebutuhan informasi geospasial yaitu Layer Dasar, Layer Tematik, dan Layer Perencanaan. Kelompok 
layer tersebut membagi 55 layer peta yang diantaranya Peta Dasar terdiri dari 7 layer, Peta Tematik 
terdiri dari 24 layer, dan Peta Perencanaan terdiri dari 24 layer. Isi dari setiap kelompok layer peta 
tersebut secara spesifik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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No Peta Dasar Peta Tematik Peta Perencanaan

1 Garis Pantai Pusat Kegiatan Rencana DAM

2 Jalan Line Obyek Wisata Rencana SUTT

3 Jalan Polygon Hankam Rencana Jaringan Listrik

4 Danau TPA Rencana Drainase

5 Sungai TPS Rencana Jaringan Pipa

6 Kelurahan Sumber Pencemaran Rencana Kabel Telepon

7 Kecamatan Akumulasi Pencemaran Rencana Jalur Evakuasi

8 Kontur Rencana Transportasi Air

9 Abrasi Rencana Rel KA

10 Gelombang Pasang Rencana Pejalan Kaki

11 Rawan Banjir Rencana Monorall

12 Sedimentasi Rencana Jalan

13 Bathimetry Rencana Jalan Layang

14 RTH Eksisting Rencana Pejalan Kaki

15 Kemampuan Lahan Rencana Pola Ruang

16 Curah Hujan Rencana Pusat Kegiatan

17 Tutupan Lahan Rencana Reklamasi

18 Elevasi Rencana Kawasan Lindung

19 Jenis Tanah Rencana RTH

20 Hidrogeologi Rencana Sempadan Sungai

21 Kemiringan Lereng Rencana Sempadan Sungai

22 DAS Rencana Sempadan Pantai

23 Geomorfologi Rencana Sodetan Sungai

24 Geologi Rencana Sungai Utama

2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi
Dalam peyajian informasi geospasial, maka data spasial yang dirancang merupakan tampilan 

data dalam bentuk vektor dengan bentuk geometri tertentu diantaranya garis atau line, titik atau 
point, dan area atau polygon. Setiap bentuk geometri tersebut kemudian diberikan format yang 
menunjukkan model warna dan symbol, diantaranya categorized memberikan warna yang berbeda dari 
setiap polygon yang memiliki perbedaan nilai row/record, single symbol atau symbol tunggal diberikan 
kepada data yang tidak memerlukan kategorisasi, dan graduate diberikan kepada layer (line, polygon 
atau point) yang mimiliki nilai berdasarkan klasifikasi atau kategori tertentu. Data tersebut tersaji 
dengan tingkat ketelitian skala 1:38.000 yang menggunakan sistem proyeksi WGS 1984 bersumber 
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015. 
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Rancangan data non spasial merupakan rancangan model tabel relasional yang digunakan 
sebagai rancangan untuk basisdata non spasial dalam aplikasi web GIS Geoportal Kota Makassar. Setiap 
item data diberikan kamus data yang memberikan penjelasan dari setiap field name. Untuk setiap 
nama field sendiri ditentukan struktur data terlebih dahulu. Penjelasan mengenai setiap struktur data 
yang digunakan di setiap nama field kemudian dapat dilihat pada tabel 2 mengenai penjelasan dari 
nama field.

No Nama Field Penjelasan

1 Character Menyimpan sampai 254 data alfanumerik

2 Decimal Menyimpan angka dalam bentuk desimal yang dapat dikalkulasi dengan 
panjang tetap. Tanda desimal menempati satu karakter.

3 Interger Menyimpan data dengan nilai bulat (tanpa decimal) dengan kisaran -2 miliar 
sampai +2 miliar. Small Integer, bilangan integer dari 32768 sampai +32768

4 Float Menyimpan angka dengan panjang tidak tetap (sesuai dengan panjang data 
yang dientry) dalam bentuk decimal.

5 Date Menyimpan data tanggal, sesuai dengan pengaturan pada Windows Control 
Panel di Setting Regional, Short Date Format.

6 Logical Data ini mengandung informasi Benar/Salah atau Ya/Tidak, disimpan dalam 
bentuk T untuk Benar/Ya, dan F untuk salah/tidak

1. Pengguna Sistem Inovasi
Seperti yang telah tergambar pada Diagram Use Case Web GIS Kota Makassar, diagram ini 

mengilustrasikan bahwa pengguna sistem terdiri dari dua aktor yaitu admin dan user atau pengguna 
umum. Admin berposisi sebagai eksekutif atau mereka yang berada dan terdaftar dalam sistem sebagai 
perangkat organisasi di ruang lingkup Pemerintah Kota Makassar sedangkan user adalah pengunjung 
yang berada di luar organisasi. Rancangan kebutuhan user atau pengguna aplikasi (user needs/ 
requirements) dirancang untuk menghadirkan kebutuhan tools atau kontrol dalam aplikasi sehingga 
aplikasi sistem dapat digunakan secara mudah untuk mengolah dan menemukan informasi geospasial 
dari banyaknya data. Rancangan User Requirements terhadap Web GIS Kota Makassar dapat dilihat 
pada Tabel 3 dan alur proses kerja untuk menjawab kebutuhan dari rancangan pengguna dapat dilihat 
pada Diagram Use Case Web GIS Kota Makassar.

Tabel Rancangan User Requirements Terhadap WebGIS Kota Makassar

No Keterangan
Req1 dapat menambahkan (menginput) layer peta baru
Req2 dapat menampilkan atribut peta dan melakukan pencarian menggunakan kata kunci
Req3 dapat melihat atribusi dari aplikasi
Req4 dapat menampilkan statistik/grafik dari informasi geografi
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No Keterangan
Req5 dapat membuat dan mengedit vektor secara manual
Req6 dapat melakukan export peta dalam bentuk ekstensi
Req7 dapat menampilkan peta dalam bentuk layar penuh
Req8 dapat mencari lokasi dan menempatkannya di peta melalui data atribut
Req9 dapat menampilkan tutorial dari aplikasi dalam bentuk website, ebook, dan video
Req10 dapat memilih row/record dari layer-layer vector atau dari data atribut
Req11 dapat melihat simbol warna yang terdapat pada layer peta
Req12 dapat mengakses website institusi atau lainnya yang bersangkutan terhadap aplikasi
Req13 dapat melakukan pengukuran sendiri mengenai panjang dan luasan area di peta yang 

diinginkan
Req14 dapat mengetahui posisi koordinat kursor dari mouse saat berada di atas layer peta
Req15 Pengembalian peta kearah utara (default) dapat dilakukan secara mudah ketika diakses 

melalui smartphone
Req16 dapat melihat Indeks peta atau menampilkan posisi tampilan peta di skala yang lebih besar 

terhadap halaman peta yang sedang tampil
Req17 dapat mencetak peta
Req18 dapat memperkecil dan memperbesar peta
Req19 dapat menggeser peta
Req20 dapat memfilter data atribut dan juga data vector
Req21 dapat mengunduh data vector berikut atributnya yang terdapat dalam aplikasi yang 

disediakan oleh pengembang
Req22 dapat melakukan overlay kartografis terhadap layer yang satu dengan layer lainnya

2. Dokumentasi Sistem
Dokumentasi sistem ditampilkan melalui dokumentasi proses pada Diagram Use Case Web 

GIS Kota Makassar. Terdapat dua aktor yaitu admin dan user (pengguna umum) yang masuk melalui 
proses autentifikasi pengisian password. Admin dapat langsung mengunduh data yang terdapat pada 
sistem sedangkan pengguna umum harus melalui permintaan ke BAPPEDA Kota Makassar sebagai wali 
data dan mengisi formulir pengisian untuk malakukan pengunduhan data. Data yang dapat langsung 
diunduh oleh pengguna umum hanyalah data yang diproduksinya sendiri menggunakan aplikasi. 
Berikut kiriman foto saat aplikasi digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memantau 
sebaran TPS di setiap Kelurahan/Kecamatan yang terdapat di Kota Makassar.
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Gambar Penggunaan Aplikasi Oleh KPU Provinsi Sulsel untuk Pemantauan TPS

Gambar Penyajian Data Spasial dan Aspasial (Atribut) yang Terintegrasi

Gambar Tools untuk Pembuatan Layer Baru Beserta Data Atributnya
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Gambar Tools untuk Menginput Data Baru dari Sumber Eksterna

Gambar Album Peta RTRW Kota Makassar yang Dapat Diunduh Oleh Publik

3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
Dengan hadirnya pengembangan aplikasi Web GIS Kota Makassar sebagai sebuah inovasi 

layanan kepada publik, maka Pemerintah Kota Makassar semakin mudah dalam menginformasikan 
segala data dan informasi geospasial yang valid serta telah memiliki dasar hukum dan masyarakat pun 
dapat mengakses dengan mudah informasi geospasial sekaligus membantu aparat pemerintah dalam 
melakukan penertiban dan pengendalian tata ruang Kota Makassar.

4. Kesaksian Pengguna
• Yulianto H.A.T., S.Si - Penyidik PNS (PPNS) Penataan Ruang Kota Makassar

"Kehadiran Web GIS Kota Makassar ini sangat membantu saya untuk memonitoring 
secara akurat dilapangan pelanggaran tata ruang terutama PERDA Nomor 4 Tahun 2015. 
Analisis melalui Web GIS ini memungkinkan untuk mengetahui potensi pelanggaran tata ruang 
dan mencegah terjadinya pelanggaran tersebut."
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• Almubaraq Ratomi Prasad - Pengelola Basis Data KPU Provinsi Sulawesi Selatan

"Data sebaran TPS di Kota Makassar yang begitu banyak dan tersebar di setiap 
Kecamatan dan Kelurahan semakin mudah untuk di monitoring sebaran spasialnya, saya lebih 
mudah menerjemahkan perbandingan pemerataan antara data DPT dan TPS di Kota Makassar 
setelah melihatnya di atas peta dibandingkan jika hanya melihatnya dalam bentuktabel saja. 
Saya berharap jika seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengembangkan 
aplikasi seperti ini."

• Arnida, S.Pd - Ibu Rumah Tangga

"Sebagai ibu rumah tangga yang sedang bekerja di Kabupaten Bone, Saya berencana 
membeli rumah melalui jasa makelar di Kota Makassar tempat anakanak saya bersekolah. 
Sebelumnya pihak perantara mengirimkan koordinat lokasi untuk saya buka dengan 
menggunakan aplikasi Google Earth tapi dengan aplikasi Web GIS Kota Makassar ini, saya 
menjadi tahu berbagai potensi dan arah pengembangan Kota Makassar terhadap lokasi rencana 
pembelian rumah yang akan saya beli. Saya berharap aplikasi ini dilengkapi dengan sebaran 
informasi pajak dalam bentuk spasial, sehingga IbuRumah Tangga seperti saya ini bisa langsung 
tahu berapa nilai PBB yang harus dibayarkan untuk rencana lokasi pembelian rumah."

1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
Pada tahun 2016 telah dibangun Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Makassar 

dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor: B-13.9/KA/PK/05/2016 dan Nomor: 180.555/10/
BKS/V/2016 tentang penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial 
Kota Makassar yang terus ditindak lanjuti hingga tahun 2018 melalui Perjanjian Kerja Sama Antara 
Pemerintah Kota Makassar dengan Badan Informasi Geospasial Nomor: 050.13/567/K/V/2018 dan 
Nomor: …./PPKS-BIG/…/…/2018 Tentang Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional 
di Kota Makassar.

Setelah ditanda tanganinya Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia oleh Presiden 
Jokowidodo pada 12 Juni 2019 juga sebelumnya Kepres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan 
Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional 
dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, maka Pemerintah Kota Makassar semakin 
antusias dalam melakukan perumusan Peraturan Walikota sebagai payung hukum menjalankan 
Kebijakan Satu Data dan Satu Peta di lingkungan Kota Makassar. Draft Peraturan Walikota Makassar 
tentang Kebijakan Satu Data dan Satu Peta tersebut kini dalam tahap draft akhir untuk segera disahkan 
dimana aplikasi Web GIS Kota Makassar ini dikembangkan untuk mendukung maksud tersebut selain 
pembentukan forum data dan penguatan Sumber Daya Manusia di lingkup OPD.
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2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Rencana pengembangan dibagi kedalam tiga tahapan program kerja yaitu:

Jangka Pendek

Web GIS Kota Makassar akan diintegrasikan dengan aplikasi database potensi kelurahan dan 
aplikasi database sektoral.

Jangka Menengah

• Mengembangkan IoT (Internet of Thing) Kota Makassar dengan menghubungkan seluruh 
smart cencor yang terdapat di Kota Makassar melalui Web GIS Kota Makassar tersebut.

• Membangun infrastruktur Real Time dan Big Data GIS untuk dikelola melalui satu akses 
pengelolaan menggunakan aplikasi Web GIS Kota Makassar.

Jangka Panjang

Membangun Web GIS-HDSS (Hybrid Decision Support System) Kota Makassar berbasis Hybrid 
intelligent system sebagai kecerdasan entitas sains yang ditanamkan pada teknologi HDSS melalui 
mekanisme Soft Computing (SC) agar Pemerintah Kota Makassar mampu melakukan diagnosis 
permasalahan keruangan Kota Makassar secara ‘cepat’ sekaligus menampilkan prognosis ‘tepat’ 
sebagai rekomendasi keputusan dalam kebijakan tata ruang secara ‘akurat’.
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1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
Paradigma perencanaan pembangunan saat ini adalah menggunakan metode “Holistik, Intergatif, 

Tematik dan Spasial (HITS)”. Namun demikian, aspek spasial terkadang luput dari perencanaan karena 
keterbatasan masyarakat untuk menggunakan teknologi geospasial. Aspek spasial biasanya hanya 
tercatum dalam deskripsi lokasi yang masih makro, misalnya disebutkan lokasi berada di Kabupaten 
Sragen, padahal jika rencana lokasi disebutkan secara lebih rinci maka akan dapat dihindari terjadinya 
double anggaran atau penganggaran kegiatan yang berulang tiap tahun pada lokasi yang sama.

Pembuatan inovasi HITS PLANNNING ini dilakukan oleh Bappeda Litbang Kab. Sragen dalam 
rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen dan mempermudah 
masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan khususnya terkait perencanaan 
pembangunan. Pejabat pengusul inovasi adalah Kepala Bappeda Litbang Kab. Sragen Tujuan inovasi 
dibuat adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen.

2. Keunggulan Inovasi
Keunggulan inovasi adalah untuk memasukkan aspek “spatial” dalam perencanaan pembangunan 

yang selama ini luput untuk dilakukan. Dengan memperhatikan aspek spasial, maka diharapkan duplikasi 
anggaran dapat dihindari sehingga akan meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan di 
Kabupaten Sragen serta dalam rangka melakukan pengembangan wilayah. 

Sebelum adanya inovasi, lokasi usulan kegiatan hanya ditulis dalam scope Kabupaten Sragen 
atau paling detail adalah pada lingkup desa. Melalui inovasi ini maka lokasi rencana dapat dipetakan 
sampai dengan titik koordinat. Hal ini berguna khususnya untuk pengusulan kegiatan sarana kesehatan, 
perbaikan jalan, pembangunan embung, perbaikan sekolah, dll yang data usulannya dapat diinput 
sampai dengan titik koordinat. Aplikasi dapat diakses melalui portal: http://geoportal.sragenkab.go.id/
eplanning.php. Input koordinat usulan kegiatan dilakukan melalui alamat: http://eplanning.sragenkab.
go.id namun hanya operator yang terdaftar saja yang berhak untuk melakukan input data. Masing-
masing OPD memiliki 1 username tersendiri. Hasil input langsung dapat dilihat oleh masyarakat melalui 
geoportal Kabupaten Sragen.

Alamat Inovasi : http://geoportal.sragenkab.go.id/eplanning.php

Instansi Pembuat Inovasi : Bappeda Litbang Kab. Sragen

Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kab. Sragen
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1. Analisis Masalah
Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi adalah bahwa substansi perencanaan 

pembangunan harus menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. Aspek spasial 
biasanya luput dari perhatian karena OPD belum mempersiapkan usulan lokasi yang akan ditangani 
pada tahun perencanaan berikutnya. 

Inovasi ini mendorong OPD untuk mulai memperhatikan aspek spasial dalam perencanaan 
pembangunan, sehingga usulan kegiatan dapat tepat sasaran dan mengurangi terjadinya kebocoran 
anggaran.

2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi
Tahapan pengembangan inovasi: 

• 2003 : Pembuatan tower IT di Kab. Sragen sampai dengan tingkat desa 
• 2016 : Penataan simpul jaringan di Kab. Sragen 
• 2017 : Pembuatan Geoportal Kabupaten Sragen dan Penetapan Kebijakan Satu peta di 

Kabupaten Sragen 
• 2018 : Pembuatan inovasi geospasial pada beberapa OPD, misal : SIM RTLH, SI-Jalan, SIM 

SPAM, dll 
• 2019 : Pembuatan inovasi SIM Peta Aset Tanah Pemkab dan Inovasi HITS PLANNING. 

Pihak yang terlibat: 

• BIG 
• Diskominfo Prov. Jateng 
• Bappeda Litbang 
• BPPKAD 
• Diskominfo 
• DPU PR 
• Disperkim Kab. Sragen

3. Arsitektur Sistem
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan javascript, Web server 

Apache, Database MySQL. Web map service yang digunakan berupa open street mapyang bersifat 
open source. Peta dalam format shp diproses dengan menggunakan aplikasi ArcGIS yang berlisensi 
resmi (Pemberian LEMHANAS RI). Peta dasar yang digunakan adalah berupa peta rupa bumi yang 
dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Peta-peta tematik diproduksi oleh masingmasing 
OPD terkait sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. Input data koordinat dilakukan melalui 
aplikasi e-planning dan otomatis dapat tampil di geoportal. Perangkat keras yang digunakan adalah 
berupa laptop intel core i7, printer GPS navigasi dan Personal Computer (PC).
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1. Peran IG dalam Inovasi
Peran IG dalam membuat inovasi ini adalah untuk menentukan lokasi usulan kegiatan yang 

diinput melalui aplikasi e-planning. Melalui aplikasi ini maka akan terlihat sebaran lokasi usulan kegiatan 
dan tahun berapa saja lokasi tersebut mendapatkan dana dari pemerintah. Dengan memanfaatkan IG 
maka diharpkan tidak terjadi duplikasi usulan kegiatan sehingga kebocoran anggaran dapat ditekan.

2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi
Jenis dan karakteristik IG yang digunakan adalah sebagai berikut:

No Nama IG Tipe Format Data Skala Sistem 
Referensi

Waktu 
Pembuatan

1 Peta Dasar Data vector Shp 1:25.000 UTM 2011

2 Peta Pagu Indikatif Desa  
(PIK) Data vector Shp 1:25.000 UTM 2019

3 Usulan Kegiatan OPD Data vector Shp 1:25.000 UTM 2019

1. Pengguna Sistem Inovasi

No Unsur Pengguna
1 Pemerintahan Pusat BIG

Bappenas
Kementerian Keuangan

2 Pemerintahan Provinsi Bappeda Prov. Jateng
Diskominfo Prov. Jateng
BPPKAD Prov. Jateng

3 Pemerintahan Kabupaten Sragen Bappeda Litbang
Diskominfo
OPD lainnya
Kecamatan se-Kab. Sragen
Desa/ kelurahan se-Kab. Sragen

4 Masyarakat Perguruan Tinggi
Masyarakat Umum
Pengusaha/ Calon Investor
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2. Dokumentasi Sistem

3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
Dampak inovasi dalam pengelolaan anggaran adalah dapat mencegah terjadinya duplikasi 

usulan kegiatan karena lokasi usulan kegiatan telah detail hingga ke koordinat lokasi. Ke depannya 
akan disimpan histori penanganan lokasi per tahun anggaran, sehingga terlihat pada tahun berapa saja 
lokasi tersebut telah ditangani dengan menggunakan anggaran dari pemerintah.

4. Kesaksian Pengguna
a. Ibu Dra. Yuniarti, M.H., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab. Sragen

“Kami jajaran Kabupaten Sragen menyambut baik atas inovasi ini, yang diharapkan 
dengan HITS Planning nanti akan meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan 
daerah, karena melalui inovasi ini, maka lokasi rencana dapat dipetakan sampai pada titik 
koordinat”

b. Dwi Yulianto, S.STP. M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 
Daerah (BPPKAD) Kab. Sragen

“Dengan adanya aplikasi ini terwujud integrasi antara aplikasi eplanning perencanaan 
dengan berbasis geospasial, sehingga akan mendapatkan suatu output satu perencanaan 
terwujud transparansi karena sudah berbasis geospasial. Kemudian yang kedua, perencanaan 
juga bisa melihat pemerataannya sehingga bisa dilihat daerah mana saja yang butuh untuk 
diberikan anggaran terutama dari sisi keuangan. Kemudian yang ketiga dengan adanya HITS 
Planning ini dari Pemerintah terutama dari Bappeda dan dari keuangan bisa menyesuaikan 
berdasarkan skala prioritas berdasarkan visi misi Bupati terpilih”.
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1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
• Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data dan Informasi 

Geospasial Kabupaten Sragen; dan

• Peraturan Kepala Bappeda Litbang Nomor 050/1096-034/2017 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Sragen

2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Rencana penyempurnaan aplikasi yang akan dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi 

ke level yang lebih tinggi, yaitu provinsi dan nasional. Harapannya, inovasi ini dapat diduplikasi pada 
pengusulan kegiatan dengan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN, misalnya 
untuk usulan kegiatan Bankeu Provinsi dan DAK Pusat. Aplikasi e-musrenbang milik Pemprov Jateng 
dan aplikasi KRISNA milik Bappenas diharapkan akan mereplikasi inovasi ini.

c. Sdr. Erwin Hanif,A.md, Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Kab. Sragen
“Kegiatan HITS Planning nanti ke depannya sangat membantu masyarakat dalam kegiatan 

Musrenbang, jadi akan tahu di mana kemudahan mayarakat untuk melihat rencana kegiatan 
yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen”.

d. Link Video testimony: https://youtu.be/cmS79_MtVng
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1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
Kondisi geologi, topografi dan iklim Kota Ambon sangat rentan terhadap kejadian bencana 

Hidrometeorologi dan Geologi, sehingga sampai saat ini Kota Ambon memiliki Indeks Risiko Bencana 
tinggi. Dengan kerentanan bencana tinggi, maka upaya perbaikan terkait dengan penanggulangan 
bencana, guna mewujudkan ketangguhan masyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan. Pada fase 
pasca bencana perlu diikuti dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang profesional, mengingat 
banyak sektor membutuhkan perbaikan dan pemulihan yang nyata, konsisten dan berkelanjutan.

Pembangunan pasca bencana membutuhkan pembenahan sistem data informasi guna 
menunjang program perencanaan yang terintegrasi, dimana sistem data yang konvensional dan 
belum terintegrasi, perlu diperbaiki menggunakan sistem data informasi yang berbasis teknologi. 
Upaya dimaksud penting melibatkan OPD teknis terkait, yang diharapkan dapat membuka ruang 
interaksi yang transparan dan tidak ego sektor sehingga aspek kebencanaan dipahami sebagai bagian 
dari tanggungjawab bersama. Pejabat yang mengusulkan adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi BPBD Kota Ambon, berdasarkan masukan yang di berikan oleh mitra tenaga akademik 
yang berada di Pusat Penelitian Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim 
(P4RB-API) Universitas Pattimura. 

Tujuan Inovasi ini dibuat: 

a. a. Tersedianya data dan informasi program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi Pemerintah, 
masyarakat, dan dunia usaha berbasis WebGIS yang komperhensif.

b. b. Tersedianya dokumen informasi rehabilitasi dan rekonstruksi berbsisi WebGIS untuk 5 (lima) 
kecamatan di Kota Ambon.

c. c. Tersedianya dokumen informasi rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis WebGIS pada setiap 
SKPD Teknis terkait.

d. d. Pengintegrasian, singkronisasi serta membangun sinergeitas dalam program/kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Ambon.

e. e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan data 

Alamat Inovasi : http://bpbd.ambon.go.id/databencana.1

Instansi Pembuat Inovasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 
Ambon

Penanggung Jawab : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kota Ambon
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pada setiap SKPD Teknis melalui pendidikan dan pelatihan teknis.

Dalam manajemen bencana di Kota Ambon untuk pertama kali BPBD coba memanfaatkan 
Geographic Information System (GIS) sebagai alat dalam pengelolaan data spasial menjadi informasi 
yang berkaitan dan dapat digunakan untuk membuat kebijakan penanganan pasca bencana melalui 
program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

2. Keunggulan Inovasi
Pemanfaatan GIS memiliki keunggulan: 

a. GIS memiliki subsistem input data, menampung dan mengelola data spasial dari berbagai sumber. 
Subsistem ini juga berisi proses transformasi data spasial yang berbeda jenis. Misalnya dari peta 
garis kontur menjadi titik ketinggian.

b. GIS mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data, yang memungkinkan data spasial 
untuk dipanggil, diedit dan diperbaharui.

c. GIS memiliki manipulasi dan analiasa data yang menyajikan peran data, pengelompokan dan 
pemisahan, estimasi dan fungsi pemodelan.

d. GIS mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau sebagain dari basis data dalam 
bentuk tabel, grafis dan peta. 

Inovasi SIRR WebGIS ini mempermudah pemerintah dalam sinkronisasi dan pengintegrasian 
program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dan kemudahan akses bagi 
masyarakat dan dunia usaha. Secara online data dan informasi yang telah diolah dengan GIS 
dihubungkan dengan Website, serta dapat dinikmati oleh stakeholders melalui terbitan buku berjudul: 
“Sistem informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SIRR) Pasca Bencana Kota Ambon Berbasis WebGIS.

1. Analisis Masalah
Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah langkah strategis menentukan 

ketuntasan pemerintah dalam melakukan fungsi dan perannya untuk melindungi, dan mensejahterakan 
masyarakat hingga fase pasca bencana. Belum masksimalnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 
bencana dipengaruhi lemahnya sistim pengintegrasian dan singkronisasi data dalam pelaksanakan 
program rehabilitasi dan rekonstruksi oleh semua SKPD Teknis terkait tugas pokok dan fungsinya.

Masalah-Masalah yang dihadapi terkait penangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 
adalah:

a. Belum tersedianya Informasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akurat, berdampak rendahnya 
upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencna di Kota Ambon

b. Informasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Ambon masih bersifat konvensional, 
belum tersedianya informasi berbasis WebGIS

c. Belum terintegrasinya program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di lingkup pemerintah 
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Kota Ambon

d. Belum tersedianya SDM yang professional dalam pengelolaan data 

Dari identifikasi masalah, sesuai kondisi saat ini dan isu aktual maka ditemukan penyebabnya 
adalah “Belum tersedianya data Informasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akurat, berdampak 
rendahnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencna di Kota Ambon”, yang dapat dirinci dalam 
beberapa point penting sebagai berikut:

a. Terbatasnya akses terhadap informasi dan sistim data base

b. Kurangnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar SKPD dalam melakukan perencanaan dan 
Pelaskanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

c. Rendahnya SDM pengelola data berbasis WebGIS Belum adanya sisitim aplikasi data dan Informasi 
berbasis WebGIS Berdasarlan permasalahan di atas, maka dibuatlah inovasi dengan judul: “Sistem 
Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Ambon Berbasis WebGIS” disingkat 
“SIRR WebGIS”

2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi
Tahapan pengembangan inovasi SIRR WebGIS dibagi atastiga bagian besar yaitu: 1) jangka 

pendek; 2) jangka menengah, dan 3) jangka panjang. Uraian setiap tahan dengan kegiatannya di 
sajikan pada Tabel berikut.

No MILESTONE/ TARGET PENCAPAIAN KEGIATAN
Jangka Pendek
1 Penyiapan dan Pematangan 

konsep Rehabilitasi dan 
Rekosntruksi Berbasis WebGIS

1. Melakukan Kunjungan konsultasi dengan Mentor (Atasan 
Langsung) terkait pelaksanaan proyek perubahan.

2. Melakukan meeting dengan pimpinan dan staf BPBD untuk 
menyampaikan Rancangan Proyek Perubahan.

3. Melakukan Kunjungan koordinasi dengan Pusat Penelitian 
P4RB-API Unpatti terkait dukungan membuat WebGIS.

4. Melakukan Kunjungan koordinasi DINAS PU, DINAS 
Perikanan & Kelautan Kota Ambon terkait dukungan data 
dan informasi.

5. Melakukan Kunjungan koordinasi Kantor Pengelolaan Data 
Elektronik Kota Ambon untuk menyiapkan kebutuhan 
pelaksanaan proyek perubahan.

6. Rapat koordinasi penetapkan lokasi priototas pembuatan 
dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis WebGIS.

7. Melaporkan hasil koordinasi Stakeholder kepada Mentor 
selaku Atasan Langsung

2 Pembentukan Team Work 1. Koordinasi Pembentukan Team Worksecara internal dan 
exteral.

2. Pembuatan dan Pendistribusian Surat Keputusan Kepala 
pelaksana BPBD untuk Team Work

3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Team Work untuk 
pelaksanaan proyek perubahan.
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No MILESTONE/ TARGET PENCAPAIAN KEGIATAN
1. Mengumpulkan data dan informasi rehabilitasi dan 

rekonstruksi pada Dinas PU Kota Ambon.
2. Mengumpulkan data dan informasi rehabilitasi dan 

rekonstruksi pada Dinas Perikanan dan kelautan Kota 
Ambon

3. Melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi hasil 
pengambilan data dari SKPD Teknis.

4. Melakukan pengambilan data lapangan untuk sektor 
Infrastruktur pada Kec. Leitimur Selatan

5. Melakukan pengambilan data lapangan Untuk sektor 
Infrastruktur pada Kec. Leitimur Selatan

6. Melaksanakan rapat evaluasi untuk mengevaluasi hasil 
pengambilan data lapangan.

3 Data dan informasi rehabilitasi dan 
rekonstruksi

1. Melakukan disain data untuk pembuatan peta Rehabilitasi 
dan RMekonstruksi Pasca Bencana.

2. Pembuatan Peta Dasar Kecamatan Leitimur Selatan dengan 
ArcGIS

3. Input data Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana 
(Infrastruktur dan ekonomi) pada Tabel Atribut di ArcGIS 

4. Layout peta Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana 
(Infrastruktur dan ekonomi).

5. Penambahan Layer peta Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
pasca bencana dalam hal ini layer Infrastruktur dan 
ekonomi pada tampilan webGIS (Membuat WebGIS sistem 
informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana)

6. Mengevaluasi dan melakukan perbaikan hasil input data 
pada tabel atribut ArcGIS

7. Mendemokan data informasi Rehabilitasi dan rekonstruksi 
berbasis WebGIS kepada TIM.

8. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Atasan langsung.
9. Membuat SK Pengelola Data Informasi RR. BPBD Kota 

Ambon guna mengelola sehingga dapat menyajikan data 
up to date

10. Penerbitan SK Walikota Ambon tentang Pemetaan 
Kawasan Rahabilitasi dan Rekonstruksi berbasis WebGIS di 
Kota Ambon.

4 Dokumen informasi rehabilitasi 
dan rekonstruksi berbasis WebGIS

11. Penerbitan SK Walikota Ambon tentang Pemetaan 
Kawasan Rahabilitasi dan Rekonstruksi berbasis WebGIS di 
Kota Ambon.
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No MILESTONE/ TARGET PENCAPAIAN KEGIATAN
5 Simulasi dan sosialisasi dokumen 

rehabilitasi dan rekonstruksi 
berbasis WebGIS

1. Melakukan koordinasi dengan Direktur Molucas TV dalam 
rangka mensosialisasikan Dokumen Informasi Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Berbasisi WebGIS

2. Melakukan koordinasi dengan Media Cetak Lokal/nasional 
dalam rangka sosialisasi Dokumen Informasi Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Berbasis WebGIS.

3. Sosialisasi dokumen rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbasis 
WebGIS kepada Stacholder.

4. Melakukan Sosialisasi Dokumen Informasi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Berbasisi WebGIS. Melalui media elektronik 
Mollucas TV

5. Melakukan sosialisasi dokumen Informasi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Berbasisi WebGIS lewat media cetak lokal/
nasional;

6 Tersedianya rehabilitasi dan 
rekonstruksi berbasis WebGIS di 
Kota Ambon

1. Penyerahan Dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi 
Berbasis WebGIS Kepada kepala Pelaksana BPBD Kota 
Ambon.

2. Penyerahan Dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi 
berbasis WebGGIS Kepada SKPD Teknis Terkait.

Jangka Menengah
1 Melakukan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait lainya dalam upaya pembuatan dokumen 

rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis WEBGIS untuk 2 (dua) kecamatan di Kota Ambon. (Kecamatan 
Sirimau dan Kecamatan Nusaniwe)

Jangka Panjang
1 Melakukan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait lainya dalam upaya pembuatan dokumen 

rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis WebGIS untuk 2 (dua) kecamatan di Kota Ambon. (Kecamatan 
Teluk Ambon dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala)

2 Melakukan singkronisasi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi bersama SKPD Teknis di 
Lingkup Pemerintah pada saat musrembang tingkat Kota Ambon.

3. Arsitektur Sistem
Dalam mengembangkan WebGIS rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, perlu didahului dengan 

perancangan arsitektur yang menjadi acuan dalam membangun WebGIS rehabilitasi rekonstruksi 
pasca bencana. Mengacu pada Gambar di bawah, terlihat interaksi yang dilakukan antar client dan 
server. User melakukan permintaan melalui web browser yang dikirimkan dalam bentuk HTTP request 
kepada web browser, oleh web browser 
permintaan tersebut dikirim pada server 
web Apache. Berdasarkan permintaan 
tersebut, maka Apache Web Server akan 
melakukan proses terhadap permintaan 
di MapServer, yang mana data diambil 
merupakan basis data spasial. Data yang 
telah diproses dikirimkan kembali ke 
Apache Server Web.
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Pembuatan WebGIS rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Kota Ambon, dilakukan melalui 
tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap awal adalah membangun Web GIS di ArcGIS Online adalah dengan membuka website 
ArcGIS Online seperti ditunjukkan pada Gambar di bawah ini. Login di web ArcGIS tersebut 
dengan terlebih dahulu membuat account.

b. Setelah melakukan login di web ArcGIS 
Online pilih ke menu My Content. Di 
halaman tersebut bisa dibuat folder 
ataupun langsung membuat WebGIS.  
 
 
 

c. Setelah buat folder dengan nama "Peta 
Rehab Rekon Kecamatan Leitimur 
Selatan" klik folder tersebut sehingga kita berada pada folder tersebut dan klik Create untuk 
membuat Web GIS. 

d. Pada halaman WebGIS yang telah dibuat/di create tersebut, bisa ditambahkan layer-layer 
untuk ditampilkan di Web GIS.. format data yang dapat dimasukan ke dalam WebGIS 
tersebut adalah format shp yang di zip, csv, dan gpx. 

e. Jika proses import data berhasil maka akan ditampilkan layer yang kita import ke dalam. 
Terhadap layer tersebut kita bisa menentukan cara menampilkan layer tersebut supaya 
terlihat dengan baik dan mampu menyampaikan informasi dengan baik. Untuk menentukan 
simbol layer tersebut dapat di set di bagian Choose atribute to Show dan Select a Drawing 
Style setelah selesai klik DONE. 

f. Lakukan langkah-langkah tersebut di atas untuk menambahkan layer-layer yang akan 
dimasukan ke WebGIS. Dan jika import layer-layer tersebut selesai maka bisa klik save. 
Setelah WebGIS dibuat kita dapat melakukan share dan menyisipkan WebGIS kita ke website 
lain.

g. Untuk berbagi dan 
menyisipkan WebGIS ke 
Website Pemerintah Kota 
Ambon, di klik Share. Untuk 
berbagi ada alamat WebGIS 
yang kita bisa lihat alamatnya 
di Link to this Map. Untuk 
menyisipkan kode program 
WebGIS supaya ditampilkan 
di web site Pemerintah 
Kota Ambon atau mungkin 
Website BPBD Kota Ambon, 
pilih Embed In Website.
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1. Peran IG dalam Inovasi
Menurut UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial pasal 1-4 menerangkan, bahwa 

spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. 
Sedangkan 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. Data Geospasial 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. 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. 

Peran sentral Informasi Geospasial pada Inovasi SIRR WebGIS yang dikembangkan adalah sebagai 
penyedia data spasial lokasi-lokasi yang terdampak bencana dan yang sudah dan harus dilaksanakan 
upya rehabilitas dan rekonstruksi. Bagaimana menghasilkan sesuatu yang mempermudah semua 
lapisan masyarakat dan pimpinan daerah untuk memantau atau mengetahui upaya penanganan yang 
dilakukan oleh BPBD terkait dengan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Selama ini upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan hanyalah dalam bentuk 
program belaka tanpa didasari dengan penyajian data spasial yang dapat memberikan gambaran 
tentang kerusakan yang terjadi akibat bencana dan upaya penanganan yang sudah dilakukan di wilayah 
mana saja. 

Ini yang penting dalam era saat ini untuk harus diketahui oleh publik dengan mengakses secara 
mudah lewat Web yang tersedia.

Tidak hanya sebatas akses informasi lokasi kerusakan saja ataupun lokasi yang diberi bantuan, 
tapi melalu inovasi ini juga dapat ditampilkan berbagai data mulai dari titik koordinat, nilai kerusakan, 
besar bantuan yang diberikan, upaya pemberdayaan yang dilakukan untuk membantu korban, dan 
foto lokasi kejadian dan kerusakan yang terjadi akibat bencana. Semua ini disajikan pada feature titik 
yang menunjukkan lokasi kerusakan yang terjadi akibat bencana.

Gambar SIRR WebGIS sebagai penyajian Informasi Geospasial (dengan 
contoh informasi spasial dari suatu titik objek)
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2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi
Jenis informasi geospasial yang digunakan adalah Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang 

memiliki karakteristik menyajikan unsur-unsur dasar permukaan bumi. Informasi geospasial dasar 
yang digunakan adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), dengan peta RBI ini dibuatlah peta penyebaran 
sektor dan sub sektor yang terdampak bencana yang dilengkapi dengan berbagai data atributmya. 
Selain peta RBI digunakan juga google earth sebagai dasar penyajian spasial unsur-unsur muka bumi dan 
lokasi sektor dan sub sektor rehabilitasi dan rekonstruksi. Tipe dan format data yang digunakan adalah 
format data vektor yang terdiri dari titik, garis dan poligon. Titik menunjukkan objek permukiman, 
puskesmas, sekolah, lokasi pemberdayaan. Garis menunjukkan jalan, sungai, poligon menunjukan 
areal desa dan  kecamatan. Tipe Skala yang digunakan adalah skala bar dan skala angka, dan termasuk 
skala dengan katagori semi detil. Sistem referensi yang digunakan untuk membuat peta Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi adalah Universal Transfere Mercator (UTM) dengan proyeksi sentral. Datum 
geodetik peta yang digunakan yang umumnya di Indonesia adalah Datum geodetik WGS 84. Waktu 
pembuatannya SIRR WebGIS pada Tahun 2018, dengan cakupan lokasi Kecxamatan Leitimur Selatan 
Kota Ambon. Sektor atau Sub Sektor yang ditampilkan dalam Web GIS ini adalah: Sektor permukiman, 
sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dengan sub sektor pendidikan, sub sektor 
kesehatan.

Gambar SIRR WebGIS sebagai penyajian Informasi Geospasial
(disertai Legenda)

1. Pengguna Sistem Inovasi
Seperti yang disampaikan pada bagian sebelunya bahwa tujuan dibuatnya SIRR WebGIS adalah 

tersedianya dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat 
maupun pemangku kepentingan. Dengan demikian maka pengguna inovasi ini adalah masyarakat dan 
pemangku kepentingan yang dalam hal ini pimpinan daerah, kepala dinas dan jajarannya yang trerkait 
dengan sektor dan sub sektor dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, pimpinan kecamatan dan kepala-
kepala desa, serta Dewan Perwakilan Daerah Kota Ambon.

• Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memantau capaian pemerintah dalam 
menyelesaikanprogram rehabilitasi dan rekonstruksi
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• Pemangku kepentingan sebagai bahan bagi evaluasi Pimpinan Daerah, Dinas Dinas Teknis, untuk 
membuat program yang membantu masyarakat dalam hal mitigasi bencana dan pengagaran yang 
tepat untuk menolong masyarakat yang terpapar, dan infrastruktur serta sarana prasaran yang 
hancur akibat bencana.

• Pihak swasta dalam hal ini investor dapat menjadikan sistem ini sebagai pedoman dalam melihat 
peluang investasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi

• Kecamatan dan kepala desa yang terdampak bencana, bisa mengetahui sampai sejauh mana 
masyarakat desanya sudah terbantu/dipenuhi kebutuhannya oleh pemerinta atau lembaga yang 
berwewenang

Tabel Penggunaan Inovasi SIRR WebGIS

2. Dokumentasi Sistem

Arsitektur penyimpanan file Map Server dan data SIG merupakan hal yang perlu diperhatikan 
dalam membuat aplikasi WebGIS. Adapun arsitektur tersebut, terbagi dalam tiga kategori yaitu:

1. File MapServer, yang termasuk di dalamnya adalah Map File dan PHP/MapScript 

2. File HTML dan gambar/grafis, yang termasuk didalamnya adalah file web dan gambar yang di 
sertakan 

3. Data SIG, yang meliputi data vektor dan citra (raster) yang digunakan.

No Pengguna Keterangan
1 Masyarakat Memantau capaian bantuan rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang belum dan sudah dilakukan
2 Pemangku Kepentingan Sebagai bahan evaluasi bagi Pimpinan Daerah, Dinas 

Teknis, untuk membuat program yang membantu 
masyarakat dalam hal mitigasi bencana dan 
pengagaran yang tepat untuk menolong masyarakat 
yang terpapar, dan infrastruktur serta sarana prasaran 
yang hancur akibat bencana

3 Pihak Investor Pedoman dalam berinvestasi sesuai kebutuhan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

4 Kecamatan dan Kepala Desa Bisa mengetahui sampai sejauh mana masyarakat 
desanya sudah terbantu/dipenuhi kebutuhannya oleh 
pemerintah atau lembaga yang berwewenang.
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Selain MapServer yang dikembangkan oleh Universitas Minnesota dan didukung oleh NASA dan 
Departemen Sumber Daya Alam Minnesota sebagai salah satu aplikasi pemetaan online, maka dikenal 
beberapa aplikasi open source SIG berbasis web antara lain:

• MapGuide Open Source (http://mapguide.osgeo.org/)., MapGuide Open Source merupakan 
aplikasi pemetaan online (web-based mapping) dan dikembangkan dan didukung oleh OSGEO 
Foundation. Mapguide dapat dikembangkan di Linux atau Windows dan dapat didukung oleh 
Apache atau IIS, sedangkan bahasa pemrograman yang dapat dipergunakan adalah ASP .NET, PHP, 
Java dan Javascript

• GeoServer (http://geoserver.sourceforge.net/)., GeoServer merupakan aplikasi pemetaan online 
(web-mapping) yang berbasiskan Java dan dibangun menggunakan library GeoTools. GeoServer 
merupakan implementasi OpenGIS Consortium untuk Spesifikasi Web Feature Server.

• DeeGree (http://deegree.sourceforge.net/). DeeGree, sebelumnya dikenal dengan nama jaGo, 
yang menyediakan beberapa fungsi SIG yang merupakan implementasi dari OpenGIS yaitu 
Consortium.

Gambar di samping menunjukkan bahwa 
proses penyediaan informasi dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut:

1. Pengunjung melakukan request pada web 
server apache.

2. Web server apache melakukan load data 
melakukan load data spasial dari mysql dan 
xml

3. Disamping itu, Web server apache 
menjalankan MapServer cgi dalam 
melakukan load data spasial 

4. MapServer CGI melakukan eksekusi file.map, dimana Mapfile (.map) melakukan load file peta 
dalam bentuk .shp 

5. Load File peta dalam bentuk .shp ini akan diberikan dalam bentuk image (.png)
6. Peta dalam bentuk image (.png) tersebut dikirimkan kembali pada Web server apache
7. Web server apache merespon dan mengirimkan peta (.png) tersebut kepada pengunjung (user). 

Mengacu pada pemahaman diatas, maka alur proses penyediaan informasi dianggap selesai. 
Pengunjung (user) akan memperoleh informasi berdasarkan kebutuhan pada webGIS.

WebGIS Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca 
Berncana Kecamatan Leitimur Selatan Kota 
Ambon yang dibuat ini, merupakan Sistem 
Informasi Rehabilitas Rekonstruksi (SIRR) Pasca 
Bencana Kota Ambon yang dapat diakses melalui 
Website Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kota Ambon dengan alamat www.bpbd.
ambon.go.id, dengan membuka menu REHAB 
REKONSTRUKSI, dan pilih WEBGIS atau ARC GIS.
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3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
Dampak inovasi SIRR Web GIS dapat terukur pada peningkatan produktivitas, kualitas dan 

efektifitas layanan. 

• Peningkatan produktivitas 

Semakin produktif kinerja aparat di BPBD, karena setiap kejadian bencana langsung mereka 
melakukan pendataan rehabilitasi rekonstruksi pada wilayah-wilayah yang mengalami 
bencana. Mereka semakin memahami cara untuk pengambilan data dan menspasialkan di 
lapangan.

• Kualitas 

Data yang dikumpulkan semakin berkualitas karena tidak hanya koordinat dan lokasi, tapi 
juga foto objek atau lokasi, anggaran yang dibutuhkan atau akan digunakan, sunberrnya, 
dan Tahun kejadian bencana.

• Efektifitas layanan

Dengan adanya SIRR WebGIS pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan mudah. 
Masyarakat bisa langsung melihat dampak bencana, data yang sudah dibantu ataupun data 
yang belum dibantu.

4. Kesaksian Pengguna
Berikut ini disampaikan kesaksian pengguna SIRR WebGIS dari pemerintahan dan 

masyarakat yang diwakili anggota DPRD Kota Ambon:

A. Kepala Kecamatan Letimur Selatan, Ricky D. Sopacua, S.Sos

Saya Camat Leitimur Selatan Kota Ambon mendukung proyek Sistem Informasi Rehabilitasi 
Rekonstruksi (SIRR) Pasca Bencana di Kota Ambon Berbasis WebGIS ini baik dalam jangka 
pendek, menengah maupun jangka pannjang demi terkumpulnya informasi dan data pasca 
bencana untuk kebutuhan pemerintah kota, lebih khusus masyarakat di Kecamatan Leitimur 
Selatan. Saya berharap dengan adanya inovasi baru yang dihasilkan oleh BPBD Kota Ambon 
ini dapat memberikan motivasi kepada pegawai-pegawai yang lain guna membuat terobosan-
terobosan yang bermanfaat bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat di Kota Ambon. Kami 
merasa bangga karena Kecamatan Leitimur Selatan diambil lebih awal sebagai pilot proyek dari 
lima kecamatan yang ada di Kota Ambon. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada 
BPBD Kota Ambon atas segala upaya terobosa yang dilakukan. Kiranya lewat proyek inovasi ini 
dapat membawa manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Sekian dan terima 
kasih.

B. Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes

Komisi I DPRD Kota Ambon, dengan ini memberikan apresiasi kepada BPBD Kota 
Ambon untuk proyek inovasi di bidang kebencanaan dengan membuat sistem rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana Kota Ambon berbasis WebGIS. Sistem ini semakin memperjelas 
komitmen pemerintah Kota Ambon dalam melakukan penyelesaian program rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana, dan sistem ini bukan hanya terkait persoalan pasca bencana tapi 
akan menjadi acuan pemerintah kota Ambon dalam melakukan penataan ruang menuju kualitas 
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perencanaan dan pembangunanan kota secara terintegrasi. Kami akan memberikan dukungan 
dengan mengawal program kegiatan ini dan akan mengalokasikan dana sesuai kebutuhannya. 
Semoga ini akan berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Ambon.

C. Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Yusda Tuharea

Dari sisi kesehatan dengan berbagai kebutuhan yang ada dalam menghadapi pasca 
bencana, maka menurut saya apa yang dihasilkan oleh Saudara Ronald H Lekransy, ST, M.Si, ini 
suatu inovasi yang menarik dan tepat. Ada berbagai keuntungan dan keunggulan dari Sistem 
Informasi Rehabilitasi Rekonstruksi (SIRR) Pasca Bencana Kota Ambon Berbasis WebGIS yang 
bisa didapati:

• Sistem ini memiliki inovasi yang tinggi

• Data yang tersimpan terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi tersimpan dengan 
baik dan mudah diupdate

• Tidak hanya menginformasikan sektor intrastruktur, perumahan dan ekonomi 
produktif, tapi juga Kesehatan dan Pendidikan

• Untuk Kesehatan, Sistem ini dapat memberikan informasi tentang kondisi puskesmas 
atau pustu, posisinya secara geografis dengan koordinat, memberikan gambaran 
kebutuhan tenaga kesehatan yang terkait dengan penanganan pasca bencana, dan 
kebutuhan konstruksi untuk rehabilitasi puskesmas atau pustu.

D. Pengelola P4RB-API Universitas Pattimura, Hendrik Apono, S.Hut, M.Sc

Sebagai tenaga akedemis di Perguruan Tinggi dan Pengelola di Pusat Penelitian P4RB-
API Unpatti, saya salut terhadap ide dari BPBD Kota Ambon untuk membuat suatu inovasi 
berupa Sistem Informasi Rehabilitasi Rekonstruksi (SIRR) Pasca Bencana di Kota Ambon Berbasis 
WebGIS. Sebagai Tim Work yang dipercayakan untuk sama-sama mengerjakan prototype SIRR 
Pasca Bencana Berbasis WebGIS. Saya mendapatkan beberapa keunggulan yang dimilikinya, 
sebagai berikut:

• Dari sisi data, terintegrasi dari berbagai instansi terkait: ada PU, Perumahan, 
Perikanan, Kesehatan, Pendidikan dan Kominfo. Semua data ini juga selalu terupdate 
dan tersimpan rapi dalam database SIG

• Data-data ini bereferns Geografik, jadi ada koordinatnya, sehingga para pemakai 
dapat menentukan atau mengetahui lokasi pasca bencana dan posisi sektor dan sub 
sektornya yang terdampak

• Informasi data terkait rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diakses oleh semua orang, 
dan dimana saja, kapan saja secara online

• Tidak hanya sebatas data yang bisa diakses, foto lokasi atau kondisi wilayah pasca 
bencana dan aktifitas konstruksi maupun non konstruksi dapat dilihat dokumentasinya 
secara visual

• Mengetahui lokasi pasca bencana tidak perlu harus dicari datanya di BPBD atau 
instansi terkait, dan tidak perlu capek ke lokasi, cukup dengan membuka WebGISnya 
pada website dengan biaya yang murah, tidak makan tenaga dan waktu, semuanya 
sudah bisa diakses.
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1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
Keberlanjutan inovasi ini sangat dijamin dengan berbagai landasan hukum atau regulasi yang 

ada, diantaranya: 

• Undang-Undang No. 24 tahun 2007 dan Perka BNPB No.14 tahun 2011, menyatakan bahwa 
yang dimaksud penyelenggaraan penanggulangan bencana serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan 
bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 

• Perlu ditegakannya reformasi birokrasi dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi 
Informasi, yang lebih dikenal dengan

• e-government system sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan 
dan Strategi Nasional Pengembangan ElectronicGovernment. 

• PP No.21/2008, tentang Penyelenggaraan PB 

• Peraturan BNPB No. 05/2017, Penyusunan Rencana RR Pascabencana 

• Peraturan BNPB No. 06/2017, Penyelenggaraan RR Pascabencana

• Perka BNPB No. 05/2012, Pedoman Monev Pelaksanaan RR Pascabencana 

• Perda Kota Ambon no 6. Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 

Disamping Payung hukum di atas, maka Inovasi ini akan dikawal pelaksanaannya oleh Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Ambon.

2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Ada rencana untuk pengembangan atau penyempurnaan inovasi SIRR WebGIS ini, dalam hal: 

• Selain Kecamatan Kleitimur Selatan, aplikasi ini juga sudah dibuat untuk Kecamatan 
Nusanive dan Sirimau, dan saat ini sedang dibuat untuk 2 kecamatan sisa di Kota Ambon 
yaitu: Kecamatan Baguala dan Teluk Ambon. 

• Data yang dimuat akan mencakup semua sektor dan sub sektor dalam rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

• Membuat aplikasi android sebagai media pelaporan data oleh masyarakat, bila ada kejadian 
ataupun ada korban bencana yang belum tertangani secara baik terkait upaya rehabilitasi 
dan rekonstruksi. Sehingga dengan aplikasi ini diharapkan data SIRR WebGIS dapat langsung 
terupdate.
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1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
Kemiskinan adalah persoalan multidimensional, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 

berkaitan dan membutuhkan penanganan program kemiskinan yang terintegrasi dan tidak tumpang 
tindih. Persoalan muncul di Kota Palembang karena data yang dipakai untuk penentuan target sasaran 
seringkali kurang memenuhi realita di masyarakat. Melihat situasi ini, Pemerintah Kota Palembang 
melakukan upaya memperbaiki kualitas data dengan mel aksanakan pembangunan Sistem Informasi 
Data Kemiskinan (SIDAK) Kota Palembang (http://sidak.palembang.go.id) sebagai alat pemetaan 
kemiskinan guna mendapatkan data kemiskinan yang valid.

Pembangunan aplikasi pemetaan kemiskinan adalah aplikasi berbasis web yang fungsi 
utamanya adalah untuk menampilkan data Basis Data Terpadu (BDT) dan kegiatan penanggulangan 
kemiskinan dengan format tabular, grafik dan spasial sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Pemerintah Kota Palembang membentuk Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Palembang yang merupakan wadah koordinasi 
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan 
kegiatan percepatan penanggul angan, pengurangan kemiskinan. 

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Bappeda Litbang Kota Palembang menginisiasi pembuatan SIDAK sesuai tupoksinya yaitu 
mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran dan evaluasi program/kegiatan percepatan 
penanggulangan, pengurangan kemiskinan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang 
terintegrasi dengan geoportal Kota Palembang. 

Tujuan Pengembangan inovasi SIDAK adalah untuk membantu seluruh stakeholder menganalisis 
variabel kemiskinan berdasarkan BDT, meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran program 
kemiskinan antar sektor, dan meningkatkan evaluasi terhadap proses penanggulangan kemiskinan 
terhadap sasaran penerima manfaat.

Alamat Inovasi : http://sidak.palembang.go.id/

Instansi Pembuat Inovasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 
Pengembangan Kota Palembang 

Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang
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2. Keunggulan Inovasi
Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pengambil keputusan terkadang mempunyai keraguan 

dalam menganalisa dan mengetahui secara mendalam apa yang menjadi penyebab kemiskinan. Berbagai 
kegiatan dianggarkan setiap tahunnya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan 
data dan informasi yang menjadi dasar dari sebuah perencanaan dan sasaran pelaksanaan tidak dapat 
teridentifikasi dengan baik dan akurat. Untuk itu, dikembangkan aplikasi SIDAK Kota Palembang yang 
merupakan sistem informasi data kemiskinan terpadu dan terintegrasi. SIDAK telah menggunakan BDT 
yang termutakhir yaitu BDT Tahun 2018 dengan penyajian seluruh variabel kemiskinan.

Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi berbasis web untuk mendukung program 
penanggulangan kemiskinan, sehingga penanganannya menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan 
tepat sasaran. Dengan penerapan teknologi informasi yang didukung dengan data yang akurat dan 
terstruktur akan lebih mudah menentukan arah kebijakan berkaitan dengan usaha penanggulangan 
kemiskinan, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dengan tuntas. 

Aplikasi SIDAK yang sekarang merupakan pengembangan dari aplikasi SIDAK sebelumnya. 
Keunggulan SIDAK sudah dilengkapi dengan data sasaran target program yang menampilkan 
jumlah secara agregat, levelby name dan by address, bahkan telah by picture dan memanfaatkan 
informasi geospasial (IG) melalui geoportal Kota Palembang (http://geoportal.palembang.go.id). 
Hal ini dikembangkan untuk lebih memudahkan dalam mengakses data kemiskinan hingga ke level 
individu dan mempertajam analisa masalah penanggulangan kemiskinan. SIDAK Kota Palembang telah 
terintegrasi dengan Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Penanggulangan Kemiskinan (SIG 
ertak) Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat bersinergi dalam penanganan kemiskinan tersebut. 

Penyajian variabel data kemiskinan berdasarkan BDT secara spasial dan IG telah disajikan secara 
interaktif dan informatif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah bagi pengambil 
kebijakan dan keputusan untuk mengetahui dan menganalisa kondisi pada setiap variabel data 
kemiskinan pada level kecamatan, kelurahan, rumah tangga bahkan ke level individu. Nama penerima 
program penanggulangan kemiskinan juga dapat diketahui dengan mudah secara detail dengan 
berbagai kondisi yang menyebabkan status kesejahteraan masyarakat tersebut menjadi rendah. 
Semua stakeholders yang terlibat dapat mengakses dan menggunakan aplikasi SIDAK dengan mudah 
baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Perangkat Daerah, dan swasta/masyarakat.

1. Analisis Masalah
Seperti yang dibahas sebelumnya, persoalan yang dihadapi dalam kegiatan penanggulangan 

kemiskinan adalah: 

• Informasi penduduk dengan status kesejahteraan 40% terendah (bersumber dari BDT) yang 
seharusnya menjadi rujukan belum bisa disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti: 
tabular yang terkelompok, grafik dan spasial. Data BDT yang berupa berkas csv harus diolah oleh 
masing-masing OPD jika ingin memahaminya dan dibutuhkan kemampuan pengolahan data yang 
mumpumi bagi setiap OPD untuk melakukan hal tersebut. 
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• Variabel BDT merupakan variabel yang berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan 
masyarakat namun belum bisa dipahami dan dipelajari secara menyeluruh serta dikombinasikan 
dengan kondisi geografis (spasial), pola ruang, rencana pembangunan, maupun sarana dan 
prasarana Kota Palembang. 

• Kegiatan penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi sehingga dibutuhkan usaha lagi untuk 
mengumpulkan dan mengevaluasi kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan data BDT atau 
tidak sehingga dapat dijadikan pertimbangan perencanaan penanggulangan kemiskinan tahun 
berikutnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan sistem informasi sebagai alat bantu untuk: 

• Menyajikan informasi yang ada di BDT dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat dielaborasi 
dengan pola ruang, rencana pembangunan dan kondisi geografis.

• Mengintegrasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh seluruh OPD untuk 
mempermudah evaluasi dan pertimbangan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan 
tahun berikutnya.

2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi

a. Tahap perumusan (akhir 2016) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda Litbang bersama 
Dinas Sosial Kota Palembang merumuskan masalah, kebutuhan dan solusi terkait dengan kegiatan 
penanggulangan kemiskinan berdasarkan BDT yang menjadi amanat TNP2K. Data BDT yang 
diperoleh dari TNP2K ini berbentuk csv dan merupakan versi 2015. Pada tahap ini, pimpinan 
menyetujui sistem dibangun dan dimasukkan dalam kegiatan APBD 201 7. 

b. Tahap penyiapan (awal 2017) Pada tahap ini penyusunan rancangan sistem dilakukan dengan 
melibatkan perangkat daerah terkait. Rancangan sistem yang disepakati terdiri dari beberapa 
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modul: 1) Modul BDT Rumah Tangga dan Individu 2) Modul kegiatan penanggulangan kemiskinan 

c. Tahap pembangunan (2017) Sistem informasi data kemiskinan (SIDAK) berbasis web dibangun 
dengan data dasarnya menggunakan BDT. SIDAK pada tahap ini hanya menampilkan BDT dan 
kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk tabel serta akses yang terbatas. Akses hanya 
dimiliki Bappeda Litbang Kota Palembang dimana kegiatan penanggulangan dilaporkan secara 
manual dari unit kerja. 

d. Tahap pengembangan I (2018) Pengembangan I melakukan penambahan bentuk penyajian data 
(grafik dan spasial), penterjemahan variabel BDT (menjadi target penanggulangan yang lebih mudah 
dipahami), memperluas akses (untuk unit kerja dan masyarakat umum) dan integrasi dengan 
SIGertak Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahap ini, domain resmi ditetapkan yaitu http://sidak.
palembang.go.id serta sosialisasi dan pelatihan juga diberikan ke semua unit kerja di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Palembang. 

e. Tahap pengembangan II (awal 2019) Pengembangan II berfokus pada pemutakhiran BDT, integrasi 
dengan geoportal dan pendetilan data. Pemutakhiran BDT dilakukan dengan menambahkan BDT 
2018 ke SIDAK sehingga dapat dibandingkan kondisi 2015 dan 2018. Integrasi dengan geoportal 
dilakukan untuk mempertajam analisa setiap variabel BDT dan diharapkan dapat menjelaskan 
beberapa kondisi anomali yang terjadi. Pendetilan data dilakukan terutama untuk penyajian data 
spasial titik lokasi Rumah Tangga. 

f. Tahap implementasi Implementasi sistem ini dilakukan sejak akhir 2017 (secara terbatas) dan 
diperluas ke semua unit kerja dan masyarakat umum sejak pengembangan I.

3. Arsitektur Sistem

Arsitektur SIDAK
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SIDAK dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web karena kemudahan dalam pembaharuan 
aplikasi serta kemudahan dalam mengakses aplikasi melalui berbagai perangkat (komputer, tablet 
maupun smartphone). Arsitektur SIDAK ditunjukkan oleh Gambar 2 dengan spesifikasi server dan 
perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut: 

• Server  : nama server 

• Sistem operasi : Linux 

• Web server   : apache 

• Database  : MySQL (MariaDB 5.5.41) 

• Bahasa pemrograman: PHP 5.6.40 

Peta yang digunakan SIDAK adalah web service dari leaflet JS yang memanggil peta Open Street 
Map (OSM), Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan satelit. Selain itu, SIDAK juga memanggil peta yang berasal 
dari Geoportal Kota Palembang (http://geoportal.palembang.go.id). Peta yang berasal dari geoportal 
nantinya dikombinasikan dengan peta yang dihasilkan dari aplikasi SIDAK seperti variabel BDT, target 
penanggulangan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. 

Akses SIDAK terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu akses terbuka (masyarakat umum) dan akses 
tertutup (administrator dan unit kerja) seperti ditunjukkan Gambar 3. Akses terbuka memungkinkan 
masyarakat melihat kegiatan penanggulangan kemiskinan dan BDT tanpa log in/out namun terbatas 
pada rekapitulasi saja. Akses tertutup membutuhkan log in diberikan ke administrator dan unit kerja 
(OPD dan Kecamatan) untuk menginput kegiatan, manajemen pengguna serta melihat kegiatan 
penanggulangan kemiskinan dan BDT sampai nama dan alamat.

Hubungan Antar Pengguna
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Arus Informasi pada Sidak

1. Peran IG dalam Inovasi
Sesuai amanat Undang-Undang No. 4/2011 

tentang Informasi Geospasial, Informasi Geospasial (IG) 
adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat 
digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, 
pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan 
yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi 
Geospasial memegang peranan penting dalam penggunaan 
SIDAK Kota Palembang.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan terkadang 
penentuan arah kebijakan, pengambilan keputusan dan 
evaluasi sulit untuk dianalisa secara mendalam terkait 
penyebab permasalahan kemiskinan karena data dan 
informasi yang menjadi dasar dari sebuah perencanaan dan 
sasaran pelaksanaan belum dapat teridentifikasi dengan 
baik dan akurat. Dengan pemanfaatan informasi geospasial 
pada aplikasi SIDAK, analisa permasalahan dapat diidentifikasi dengan lebih cepat, mudah, efisien dan 
tepat sasaran.

Data BDT dimutakhirkan oleh administrator, pemutakhiran ini termasuk perubahan struktur 
data pada variabel BDT jika ada. Data BDT yang dimutakhirkan selanjutnya dapat diakses oleh unit 
kerja dan masyarakat umum.

Peta IG dalam Geoportal Kota Palembang
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Pemanfaatan Peta IG dari Geoportal 
Kota Palembang dapat memberikan 
kemudahan pemahaman untuk membaca dan 
menganalisa situasi dan kondisi pada setiap 
target penanggulangan kemiskinan yang 
menjadi faktor-faktor penyebab rendahnya 
status kesejahteraan masyarakat di lokasi yang 
dimaksud.

Lebih lanjut, pemanfaatan IG akan lebih 
jelas memetakan posisi dan atribut data, serta 
informasinya. Sebagai contoh pada target 
penanggulangan kemiskinan “rumah tidak layak 
huni” di-overlay-kan dengan Peta Pola Ruang, 
Peta Jaringan Jalan, Peta Kawasan Kumuh, Peta 
Jaringan Listrik, Peta Sebaran Gardu Listrik, Peta 
Air Bersih, Peta IPAL Komunal, Peta Jaringan 

IPAL, Peta Genangan, Peta Kepadatan Penduduk dan Peta Rawan Bencana. Demikian juga dengan 
target penanggulangan kemiskinan yang lain akan di -overlaydengan Peta IG yang sesuai seperti 
ditunjukkan oleh Tabel berikut.

Tabel Overlay Variabel Kemiskinan dengan Peta IG dari Geoportal Kota Palembang

Bappeda Litbang Kota Palembang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 
07/KPTS/Bappeda/2019 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kota Palembang 
berfungsi sebagai koordinator penyelenggaraan IG di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk 
implementasi kebijakan satu peta, sehingga dapat menjembatani perangkatperangkat daerah dalam 
memberi arahan dalam percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Kota Palembang.

Peta IG dalam Geoportal Kota Palembang
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2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi
IG acuan utama yang digunakan dalam SIDAK adalah Peta Batas Wilayah Kota Palembang. Peta 

ini digunakan untuk melihat sebaran kegiatan penanggulangan dan BDT di Kota Palembang. Untuk 
mempertajam analisa terkait masing-masing variabel BDT maka juga digunakan beberapa peta lainnya 
(jenis dan karakteristik peta dijelaskan pada Tabel dibawah) seperti: 

• Peta Pola Ruang

• Peta Jaringan Jalan

• Peta Kawasan Kumuh

• Peta Jaringan Listrik

• Peta Sebaran Gardu Listrik

• Peta Air Bersih

• Peta IPAL Komunal

• Peta Jaringan IPAL

• Peta Sebaran Puskesmas

• Peta Sebaran Rumah Sakit

• Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan

• Peta Lokasi Genangan

• Peta Kepadatan Penduduk

• Peta Sebaran Pos Pemadam Kebaran

Jenis Peta yang Digunakan oleh SIDAK
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Peta lokasi titik Rumah Tangga diperoleh dari geocoding google maps yang dimutakhirkan setiap 
BDT dimutakhirkan. Geocoding google maps digunakan sebagai penentuan lokasi titik Rumah Tangga 
karena dianggap wilayah Kota Palembang sudah terpetakan dengan baik di google map sehingga tidak 
perlu dilakukan survei langsung ke lokasi dan dapat menghemat anggaran.

1. Pengguna Sistem Inovasi
Pengguna SIDAK terbagi menjadi tiga jenis yaitu administrator, unit kerja dan masyarakat umum 

seperti ditunjukkan Tabel dibawah. Administrator dan unit kerja harus melakukan login terlebih dahulu 
sedangkan masyarakat umum dapat mengakses tanpa login.

Tabel Jenis Pengguna SIDAK

Administrator SIDAK adalah Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kota 
Palembang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan. 
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diinput oleh unit kerja akan divalidasi oleh administrator 
untuk memastikan kegiatan tersebut diinput dengan benar dan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi 
ke depan. Administrator juga bertugas memutakhirkan BDT (bekerja sama dengan Dinas Sosial) serta 
terus memberikan peta rujukan dari http://geoportal.palembang.go.id. 

Unit kerja dalam hal ini seluruh OPD dan Kecamatan bertugas menginput kegiatan penanggulangan 
kemiskinan mulai dari: nama program kegiatan, sumber dana, besar anggaran, daerah dan nama 
penerima manfaat. Daerah dan penerima manfaat kegiatan penanggulangan diharapkan dirujuk dari 
data BDT yang sudah disediakan pada SIDAK. 

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, masyarakat umum juga diberikan akses untuk 
melihat kegiatan apa yang sudah dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu, masyarakat 
umum juga dapat melihat data BDT dalam bentuk grafik dan spasial. Untuk menjaga privasi Rumah 
Tangga dan Individu yang ada pada BDT maka yang bisa diakses oleh masyarakat umum hanya 
rekapitulasi saja tidak sampai ke detil nama.
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2. Dokumentasi Sistem
SIDAK memiliki 2 (dua) tampilan muka yaitu tampilan muka untuk akses terbuka dan tertutup. 

Tampilan muka akses terbuka ditujukan untuk masyarakat umum dan tampilan muka akses tertutup 
(Gambar dibawah ini) ditujukan untuk administrator dan unit kerja. Perbedaan fitur dari kedua 
tampilan muka adalah tingkat kedalaman yaitu akses terbuka hanya bisa melihat sampai rekapitulasi, 
sedangkan akses tertutup bisa melihat sampai nama rumah tangga dan individu.

Gambiran Tampilan SIDAK Antar Muka
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Data yang disajikan SIDAK adalah 
target penanggulangan kemiskinan dan 
kegiatan penanggulangan kemiskinan. 
Target penanggulangan kemiskinan 
seperti pada Gambar dibawah ini 
menampilkan target “Rumah tidak layak 
huni” dalam bentuk peta sebaran wilayah 
yang digabung dengan peta pola ruang 
. Mengambil contoh analisa pola ruang 
di Kecamatan Ilir Barat II, digabungkan 
dengan peta sebaran kawasan kumuh, 
diperoleh hasil analisa bahwa beberapa 
lokasi yang pola ruangnya sesuai (sebagai 
kawasan permukiman) yang masuk ke 
dalam kategori kawasan kumuh merupakan lokasi prioritas sasaran penerima manfaat. Pada Gambar 
dibawah ini juga ditampilkan data detil salah satu rumah tangga dengan “Rumah tidak layak huni” di 
Kelurahan 35 Ilir yaitu Bapak Andriansyah. 

Selain menampilkan peta dengan 
bentuk polygon, SIDAK juga menampilkan peta 
dengan bentuk point (berupa bulatan) seperti 
pada Gambar dibawah yang menampilkan 
titik alamat rumah tangga dengan salah satu 
variabel BDT (Jenis lantai: kayu/papan kualitas 
rendah). Semakin besar bulatan pada peta 
berarti semakin banyak rumah tangga dengan 
variabel “Jenis lantai: kayu/papan kualitas 
rendah” pada titik alamat tersebut dan harus 
menjadi perhatian.

Pemanfaatan SIDAK dalam perencanaan 
dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan serta sasaran penanggulangan kemiskinan 
ditunjukkan oleh Gambar dibawah.

Gambar Target Penanggulangan Kemiskinan (Rumah Tidak Layak Huni) 

Gambar Titik Lokasi Rumah Tangga

Gambar Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Rumah Tidak Layak Huni)
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Gambar Penggunaan SIDAK di OPD

3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
Sesuai dengan tujuan dikembangkannya SIDAK Kota Palembang, manfaat yang diperoleh adalah:

a. Dengan penerapan teknologi informasi seperti ini. Pemerintah Kota Palembang khususnya 
kepala daerah dan pemangku kepentingan dapat lebih mudah, cepat, dan tepat membaca 
informasi terkait data kemiskinan, sehingga dapat membantu perencanaan, menganalisa 
permasalahan beserta penyebabnya dan arah kebijakan yang nantinya dapat segera 
ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan pihak swasta terhadap usaha penanggulangan 
kemiskinan. Dengan adanya kualitas data yang akurat dan terstruktur yang berasal dari BDT 
2018 dan peta tematik pada geoportal Kota Palembang yang tersaji secara sistematis di 
dalam sistem informasi ini menjadikan Pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat 
sasaran, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan secara efektif, efisien dan tuntas 
jika dibandingkan dengan menggunakan data BDT manual dan peta manual sebagai bahan 
analisa yang sering membuat keraguan dalam menganalisa permasalahan.

b. Proses penanggulangan kemiskinan dan hasilnya dapat terdokumentasi dengan baik pada 
SIDAK dengan data by name, by address, bahkan di beberapa kegiatan sudah by picture, 
dan telah tersaji juga program dan kegiatan serta besaran anggaran untuk mengetahui 
ketepatan sasaran penerima manfaat.

c. Efektivitas layanan dalam penanggulangan kemiskinan juga dapat dilaksanakan secara 
optimal, karena dengan adanya SIDAK ini dapat dilihat dan ditentukan lokasi penanggulangan 
kemiskinan dengan lebih tepat dan jelas berdasarkan data dan peta yang tersedia, sehingga 
dapat menghasilkan analisa penanggulangan kemiskinan yang lebih prioritas dari beberapa 
sebaran lokasi yang ada dan membuat kinerja perangkat daerah dan pihak swasta yang 
terlibat dalam usaha penanggulangan kemiskinan lebih mudah mengalokasian kegiatannya. 
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Dampak penggunaan SIDAK Kota Palembang adalah:

a. Meningkatnya produktivitas yaitu informasi dan data BDT serta peta dapat dengan lebih 
cepat dan lebih mudah diakses.

b. Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan kemiskinan sehingga lebih tepat sasaran.

c. Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan kemiskinan sehingga informasi lebih 
cepat tersedia dan terdokumentasi dengan baik.

d. Meningkatnya efisiensi anggaran terhadap program penanggulangan kemiskinan karena 
lebih terarah dan terpadu.

4. Kesaksian Pengguna
Berikut kesaksian pengguna SIDAK Kota Palembang 

A. Dinas Sosial Kota Palembang 

Nama : Ranika Syair, SE 

Jabatan : Staf Seksi Data dan Informasi Bidang Penanganan 

Fakir Miskin Sistem Informasi data kemiskinan yang biasa disebut SIDAK adalah 
suatu aplikasi dalam penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Bappeda Litbang Kota 
Palembang. Kami salah satu user dari aplikasi SIDAK yaitu user dari Dinas Sosial Kota Palembang 
merasakan manfaat yang besar dengan adanya aplikasi SIDAK ini. Dengan aplikasi SIDAK ini 
kami dengan mudah melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan dimana 
dalam SIDAK sudah terdapat informasi data kemiskinan yang sangat rinci, dimulai dari Anggaran 
penanggulangan kemiskinan, data wilayah kemiskinan serta jumlah penerima manfaat bantuan 
yang diberikan. Dengan aplikasi SIDAK yang telah memanfaatkan data BDT atau Basis Data 
Terpadu, kami Dinas Sosial sangat terbantu, karena aplikasi SIDAK sudah menyediakan mapping 
data kemiskinan yang berbasis data terpadu sehingga program penanggulangan kemiskinan 
tepat waktu dan tepat sasaran. Terakhir kami dari user aplikasi SIDAK mengucapkan terimakasih 
kepada Bappeda Litbang yang telah menciptakan aplikasi data kemiskinan yang kami rasakan 
langsung manfaat dari aplikasi. Maju terus SIDAK Kota Palembang.

B. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang 

Saya Camat Leitimur Selatan Kota Ambon mendukung proyek Sistem Informasi Rehabilitasi 
Rekonstruksi (SIRR) Pasca Bencana di Kota Ambon Berbasis WebGIS ini baik dalam jangka 
pendek, menengah maupun jangka pannjang demi terkumpulnya informasi dan data pasca 
bencana untuk kebutuhan pemerintah kota, lebih khusus masyarakat di Kecamatan Leitimur 
Selatan. Saya berharap dengan adanya inovasi baru yang dihasilkan oleh BPBD Kota Ambon 
ini dapat memberikan motivasi kepada pegawai-pegawai yang lain guna membuat terobosan-
terobosan yang bermanfaat bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat di Kota Ambon. Kami 
merasa bangga karena Kecamatan Leitimur Selatan diambil lebih awal sebagai pilot proyek dari 
lima kecamatan yang ada di Kota Ambon. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada 
BPBD Kota Ambon atas segala upaya terobosa yang dilakukan. Kiranya lewat proyek inovasi ini 
dapat membawa manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Sekian dan terima 
kasih.
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1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
Keberlanjutan inovasi aplikasi SIDAK Kota Palembang didukung oleh peraturan dan pengaturan 

kelembagaan yaitu: : 

a. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. Surat Edaran Gubernur Nomor 400/1835/Bappeda-III/2018, tanggal 28 Agustus 2018 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Sel atan Tahun 2018-2019.

d. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 42.b/KPTS/Bappeda Litbang Kota 
Palembang/I/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota 
Palembang. 

e. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 42.b/KPTS/Bappeda Litbang Kota 
Palembang/I/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota 
Palembang. 

f. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 49.b/KPTS/BAPPEDA LITBANG/I/2019 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

C. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang 

Nama : Arif Hamzah Sya’ban, ST., M.Si 

Jabatan: Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Jalan Lingkungan

Dengan terbentuknya sistem data informasi kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan 
SIDAK merupakan aplikasi dari puluhan aplikasi yang dikelola oleh Bappeda Litbang Kota 
Palembang, kami dari Dinas PRKP Kota Palembang merasakan manfaat yang sangat luar biasa 
dengan hadirnya atau terbentuknya aplikasi SIDAK Kota Palembang karena dengan data yang 
telah disajikan oleh SIDAK Kota Palembang memberikan kami kemudahan, dorongan untuk 
membantu masyarakat kota Palembang dalam program unggulan kami bantuan rumah stimulan 
swadaya, kami berharap SIDAK Kota Palembang terus meng-update data secara kontinu agar 
masyarakat yang ada di Kota Palembang dapat terbantu sesuai dengan target yang diinginkan. 
Jayalah SIDAK Kota Palembang sukses selalu Bappeda Litbang Kota Palembang. c) Masyarakat 
penerima bantuan (Bedah Rumah) Nama : Andriansyah Lokasi : Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir 
Barat II, Kota Palembang Terimakasih atas bantuan Pemkot Palembang dimana sekarang kami 
sekeluarga yang rumah kami sangat tidak layak, sekarang ini kami sangat nyaman atas bantuan 
Pemerintah Kota Palembang. Waktu itu, kami waktu hujan kami tidak bisa tidur karena bocor. 
Dan sekali lagi kami sekeluarga sangat berterimakasih dengan Pemkot Palembang, terimakasih. 

c. Video kesaksian pengguna dapat dilihat pada: Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) 
Kota Palembang

https://www.youtube.com/watch?v=KXy4xhD2NSY
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g. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 226/KPTS/DINSOS/2019 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota. 

h. Rancangan Peraturan Walikota Palembang tentang Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan 
Kemiskinan Kota Palembang (UPT-PK). 

i. Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Jaringan Informasi Geospasial 
Daerah. 

j. Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Kebijakan Satu Peta. 

k. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 91.a/KPTS/Bappeda Litbang/2019 tentang 
Pembentukan Tim Percepatan 
dan Tim Pelaksana Kebijakan 
Satu Peta. 

l. Surat Keputusan Walikota 
Palembang Nomor 93.a/
KPTS/Bappeda Litbang/2019 
tentang Tim Jaringan Informasi 
Geospasial Kota Palembang

m. Rancangan Surat Keputusan 
Walikota Palembang tentang 
Pembentukan Tim Pelaksana 
SIDAK Kota Palembang.

2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Inovasi SIDAK Kota Palembang secara umum sudah dapat menyajikan informasi yang mendalam 

mengenai kegiatan penanggulangan kemiskinan dan variabel BDT yang menjadi faktor penentu tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Namun, dari implementasi yang sudah dilakukan perlu terus menerus 
dilakukan pengembangan/ penyempurnaan secara berkesinambungan. 

Pengembangan yang akan dilakukan antara lain: 

• integrasi dengan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan

• mempermudah penginputan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan terutama bagi 
para penerima manfaat dan lokasi penanganan kemiskinan

• penyesuaian jumlah variabel BDT versi terbaru yang terus berubah dengan yang sudah 
tersimpan

• memberikan service wms untuk peta variabel BDT dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

• mengembangkan fitur-fitur yang lebih rinci dan lebih interaktif untuk daya tarik user

• melengkapi data IG di geoportal Kota Palembang agar analisis permasalahan penanggulangan 
kemiskinan dapat lebih tajam dan komprehensif.

Gambar Pelatihan, sosialisasi, rapat koordinasi dan evaluasi
SIDAK Kota Palembang (15 April 2019)



113

1. Motivasi, Inisiator, dan Tujuan Pengembangan Inovasi
Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berdiri Januari 

2017 di lingkup Pemerintahan Kota Pekanbaru. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 dan Keputusan 
Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2016 yang mana tugas dan fungsinya adalah perumusan kebijakan 
teknis di bidang pertanahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pertanahan. Sebagai OPD yang di bentuk khusus dibentuk untuk penangan dan pengelolaan aset tanah 
pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Pertanahan termotivasi untuk melakukan sebuah inovasi yang bisa 
memberikan manfaat dalam rangka mendukung Program kerja Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST. 
MT dalam mewujudkan Pekanbaru Smart City dan Madani. Juga sebagai upaya untuk menyelesaikan 
semua permasalahan yang berkaitan dengan inventarisir aset tanah Pemerintah Kota Pekanbaru. Awal 
tahun 2018 Kepala Dinas Pertanahan Dedi Gusriadi, ST. MT Kota Pekanbaru mencanangkan system 
e-Data akan digunakan di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, untuk mendata semua aset tanah kota 
pekanbaru, dengan target agar semua data aset tanah Pemerintah kota Pekanbaru bisa terdata dengan 
baik dan bisa di akses secara online dan real time dengan menerapkan Sistem Informasi Geografis. 
Program ini juga merupakan wujud komitmen Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam melaksankan 
UU no. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dalam memberikan informasi yang bisa di akses 
oleh masyarakat.

2. Keunggulan Inovasi
Kebutuhan akan informasi Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru yang akurat sangat di 

butuhkan oleh Walikota Pekanbaru sebagai Pimpinan tertinggi di Kota Pekanbaru. Kebutuhan ini 
berkaitan erat dengan rencana pengembangan wilayah Kota Pekanbaru dan juga untuk kepentingan 
lainya yang berhubungan dengan investasi untuk menumbuhkan roda ekonomi, dan berbagai macam 
kebutuhan lainnya dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh 
masyarakat Kota Pekanbaru. Sebelum adanya Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Geografis Aset Tanah 
Kota Pekanbaru (SMART PETAKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanhan Kota Pekanbaru. Semua 

Alamat Inovasi : http://gisdinaspertanahan.pekanbaru.go.id/peta

Instansi Pembuat Inovasi : Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Penanggung Jawab : Ir. H Dedi Gusriadi, MT ; Mayli Fadhilah
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informasi mengenai aset tanah Kota Pekanbaru masih dalam bentuk pencatatan secara manual dan 
juga dalam bentuk copyan surat, dan juga di input kedalam Komputer hanya berupa informasi Surat 
Tanah dan alamat lokasi aset tanah. Banyak di temukan ada ketidaksesuaian antara luas di surat 
tanah dengan kondisi aktual di lapangan. Ini di sebabkan karena banyak pendataan aset tanah hanya 
berdasarkan surat tanah yang ada, tanpa memverifikasi dengan kondisi yang sebenarnya di lokasi 
aset tanah. Aplikasi Web GIS SMART PETAKU ini merupakan sebuah terobosan yang di lakukan oleh 
Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 
Manfaat aplikasi ini yang paling utama adalah untuk mendukung Program Pemerintah Kota Pekanbaru 
sebagai Kota Smart City. Dengan aplikasi ini semua informasi yang di butuhkan oleh Walikota mengenai 
aset tanah milik kota Pekanbaru dapat di akses secara Online dan real time. Dinas Pertanahan Kota 
Pekanbaru yang baru berdiri selama 2 tahun sudah langsung membuat dua kegiatan yang pertama 
yaitu membuat Website Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru http://dinaspertanahan.pekanbaru.go.id/ 
yang menyajikan Informasi dan kegiatan dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dan Inovasi dan terobasan 
yang paling besar yaitu membuat Website GIS SMART PETAKU http://gisdinaspertanahan.pekanbaru.
go.id/. Aplikasi ini menyajikan data Aset Tanah Kota Pekanbaru yang sangat akurat seperti Foto Lokasi 
Tanah, Luas Tanah, foto Kopi Surat tanah dan yang terpenting adalah titik koordinat lokasi tanah.

1. Analisis Masalah
Permasalahan dalam pengelolaan aset tanah di beberapa daerah seringkali ditemukan 

permasalahan dilapangan terutama dalam hal administrasi pendataan tanah milik pemerintah. Studi/
riset yang pernah dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, maka perlu disandingkan dengan 
fakta yang dipaparkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap manajemen aset daerah ini 
dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang Penulis rangkum dari Semester I dan II tahun 2015 dan 
Semester I tahun 2016, beberapa persoalan yang muncul yaitu:

• Pencatatan aset tanah tidak akurat

• Aset tanah tidak didukung dengan data yang handal

• Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan

• Aset tanah belum dioptimalkan (underutilized)

• Aset berupa tanah belum bersertifikat;

• Aset tanah dikuasai pihak lain;

• Aset yang tidak diketahui keberadaannya;

• Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan kondisi semua permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka Dinas Pertanahan 
Kota Pekanbaru merasa perlu untuk membuat suatu inovasi dalam bidang Pertanahan untuk mengatasi 
semua permasalah administrasi asset tanah di Kota Pekanbaru.Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru di 
bawah kepemimpinan Bapak Dedi Gusriadi pada Januari 2018 Mencanangkan Sistem E-Data. Dengan 
menggunan Sistem E-data ini nantinya, semua aset tanah milik Kota Pekanbaru akan terdata secara 
komputerisasi dan bisa di akses secara Online melalui Aplikasi WebGIS SMART PETAKU.
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2. Tahapan Pengembangan dan Penerapan Inovasi
Inovasi WebGIS SMART PETAKU ini sudah menjadi Program yang sangat Prioritas bagi Dinas 

Pertanahan Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Kepala Dinas Pertanahan di 
awal tahun 2018 sebagaimana di muat di beberapa media antara lain https://www.riauandalas.com/
dinas-pertahanan-pekanbaruluncurkan-sistem-komputerisasi-e-data/. Dalam pelaksanaannya Kepala 
Dinas Pertanahan memberikan Tanggung Jawab kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dinas 
Pertanahan Kota Pekanbaru Mayli Fadilah, SP, MP untuk melaksanakan pembuatan dan penerapan 
Sistem e-data di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Inovasi Aplikasi Web GIS SMART PETAKU 
adalah: 

A. TAHAPAN PERSIAPAN

• Menetapkan Kerangka Acuan Kerja 

• Menetapkan Pihak Ke Tiga yang Kompeten dalam bidang GIS dan Informasi Teknologi

• Mengumpullkan semua Aset Tanah Pemko Pekanbaru yang ada di 3 Kecamatan

• Menentukan Tim Dinas Pertanahan yang akan mendampingi dan Mengawasi Pekerjaan oleh 
Pihak ke Tiga 

• Mengadakan Rapat dan Rencana Kerja antara Dinas Pertanahan dan Pihak ketiga yang ahli 
di bidang IT dan GIS

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

• Proses Pembuatan Website Dinas Pertanahan

• Pengumpulan Data Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru yang ada di 3 Kecamatan.

• Proses Pengukuran Lapangan menggunakan GPS, Geodetic dan Drone.

• Proses Pengumpulan Hasil Pengukuran

• Proses Pembuatan Web GIS SMART PETAKU

• Proses menginput data hasil pengukuran kedalam WebGis SMART PETAKU

Gambar Tahapan Pelaksanaan
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C. TAHAPAN FINISHING

• Proses Evaluasi Hasil Web GIS SMART PETAKU

• Serah Terima WEB GIS SMART PETAKU antara Pihak ke Tiga dengan Dinas Pertanahan Kota 
Pekanbaru

Dalam pelaksanaan pembuatan aplikasi Web GIS ada beberapa Pihak yang terlibat dalam Inovasi 
SMART PETAKU adalah:

• Peran Pemerintah Kota Pekanbaru

a. Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. 

b. Kesekretariatan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

c. Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik Dinas Pertanahan kota Pekanbaru 

d. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

f. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru

• Peran Pihak Swasta

a. Ahli GIS (Geografic Information System)

b. Ahli Informatika dan Teknologi.

3. Arsitektur Sistem
Webgis adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet 

sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, 
mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan 
fungsi-fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS melalui jaringan internet.

Dalam Aplikasnya SMART PETAKU menggunakan tehnologi terbaru dalam menentukan Titik 
koodinat lokasi Aset Tanah, Tim Ahli turun kelapangan menggunakan alat ukur Theodolit, GPS, Drone 
dan alat pendukung lainnya. Kemudian hasil pengukuran tersebut diolah sedemikian rupa sehingga 
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hasil akhirnya di masukkan kedalam aplikasi WebGis oleh Ahli IT. Sehingga data yang disajikan dalam 
aplikasi Smart Petaku bisa dilihat dan diambil manfaatnya secara real time oleh pihak-pihak terkait.

Adapun Fitur yang tersedia dalam aplikasi Smart Petaku sebagai berikut.:

1. Penjelasan halaman http://gisdinaspertanahan.pekanbaru.go.id 

• awal : (tampil animasi mengetik alamat web seperti di contoh, klu bisa alamat nya lebih 
kontras warnanya dan)

• menuju halaman home dan penjelasan

• Deskripsi 1 : SMART PETAKU merupakan Sistem Informasi Geografis Aset – aset Tanah 
Pemerintah Kota Pekanbaru, yang menyajikan peta dan lokasi semua aset tanah Pemerintah 
Kota Pekanbaru

• Deskripsi 2 : SMART PETAKU singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah 
Pemerintah Kota Pekanbaru

• Deskripsi 3 : Siapa yang bisa mengakses SMAT PETAKU? 1. Publik, dapat mengakses informasi 
publik, 2. Dinas Dilingkunagn Pemerintaha Kota Pekanbaru, Dapat mengakses informasi 
rinci tentang aset tanah, muali dari alamat, informasi pengadaan, sertifikat dan dokumen 
/ informasi lainnya seputar aset tanah. (di slide selanjutnya ada menampilkan halaman 
tentang ini)

• Deskripsi 4 : SMART PETAKU merupakan website berbasis GIS yang dapat menampilkan Peta 
serta titik lokasi sesuai koordinat aset tanah.
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2. Penjelasan halaman peta :

• http://gisdinaspertanahan.pekanbaru.go.id/peta 

• Marker untuk menampilkan posisi aset atanah

• Informasi Aset tanah (jika diklik muncul informasi)

• Daftar lokasi aset tanah, ada menu pencarian, jika diklik lansung menuju ke titik aset tanah

• Menu Layer Control untuk menampilkan/ menyembuyikan layer peta

• Menu detail informasi lokasi aset tanah (tampil jika marker di klik)

• Menu detail tipe marker

1. Peran IG dalam Inovasi
Web GIS SMART PETAKU yang dikembangkan oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, aplikasi 

yang berbasis Internet yang di dukung dengan Program GIS (Geographic Information System). 
Geographic Information System (GIS) merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data 
yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografi. GIS memiliki kemampuan untuk 
melakukan pengolahan data dan melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan 
menganalisa data.

Aplikasi GIS saat ini tumbuh tidak hanya secara jumlah applikasi namun juga bertambah dari 
jenis keragaman applikasinya. Pengembangan applikasi GIS kedepannya mengarah kepada applikasi 
berbasis Web yang dikenal dengan Web GIS. Hal ini disebabkan karena pengembangan applikasi di 
lingkungan jaringan telah menunjukan potensi yang besar dalam kaitannya dengan geo informasi. 
Sebagai contoh adalah adanya peta online sebuah kota dimana pengguna dapat dengan mudah 
mencari lokasi yang diinginkan secara online melalui jaringan intranet/internet tanpa mengenal batas 
geografi penggunanya. Secara umum Sistem Informasi Geografis dikembangkan berdasarkan pada 
prinsip input/masukan data, managemen, analisis dan representasi data.
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Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas mengelola aset tanah milik 
Pemerintah Kota Pekanbaru, sebelum menggunakan Sistem Informasi Geografis, semua aset tanah 
Pemko Pekanbaru di catat menggunakan Sistem lama, yaitu berupa pencatatan manual dan kemudian 
di Input kedalam Folder komputer.

Dengan adanya Inovasi yang di lakukan 
oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru 
berupak Aplikasi SMART PETAKU yang 
berbasiskan Website GIS, semua aset 
tanah Pemko Pekanbaru yang tercatat di 
daftar aset Tanah Pemko Pekanbaru akan 
di inventarisir ulang mulai pengecekan fisik 
lokasi, pengambilan foto lokasi, penentuan 
titik koordinat dengan menggunakan alat-alat 
standar pengukuran seperti Theodolite, GPS, 
dan Drone. Kemudian data tersebut di olah 
sedemikian rupah oleh ahli GIS yang telah 
berpengalaman. Setelah data diolah oleh 

ahli GIS kemudian data olahan tersebut di input oleh Ahli IT dan di masukkan kedalam Aplikasi Smart 
Petaku http://gisdinaspertanahan.pekanbaru.go.id/peta.

2. Jenis dan Karakteristik Informasi Geospasial dalam Inovasi

Data spasial SIG mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu 
informasi lokasi dan informasi atribut. Data spasial system informasi geografis yang berisi informasi 
lokasi (informasi spasial) contohnya adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi 
datum dan proyeksi. Penentuan titik Koordinat menggunakan alat GPS dan Theodolite. Sehingga data 
yang diperoleh bisa akuran. 

Informasi lokasi (spasial) ditentukan berdasarkan sistem koordinat, yang di antaranya mencakup 
datum dan proyeksi peta. Datum adalah kumpulan parameter dan titik kontrol yang hubungan 
geometriknya diketahui, baik melalui pengukuran atau penghitungan. Sedangkan sistem proyeksi peta 
adalah sistem yang dirancang untuk merepresentasikan permukaan dari suatu bidang lengkung atau 
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spheroid (misalnya bumi) pada suatu bidang datar. Proses representasi ini menyebabkan distorsi yang 
perlu diperhitungkan untuk memperoleh ketelitian beberapa macam properti, seperti jarak, sudut, 
atau luasan. Pada saat pengukuran juga menggunakan Citra Foto Udara menggunakan Drone, untuk 
mendapatkan dokumentasi terbaik. 

Pada pembuatan Aplikasi SMART PETAKU terdapat 3 sumber data yang dapat diperoleh dari 
sistem informasi geospasial, diantaranya: 

a. Data Lapangan (Terestris) yaitu data yang diperoleh secara langsung (data primer) dari hasil 
pengamatan/pengukuran di lapangan 

b. Data Peta yaitu data berupa informasi yang dicetak pada peta/film

c. Data Penginderaan Jauh

1. Pengguna Sistem Inovasi
Webgis Smart Petaku yang di kembangkan oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru di buat agar 

dapat di pergunakan oleh seluruh masyarakat kota Pekanbaru. Adapun pengguna Apilikasi SMART 
PETAKU ini bisa dikategorikan kedalam 2 kategori Utama:

• Pengguna Pihak Pemerintah

a. Walikota Pekanbaru

Walikota Pekanbaru dalam perencanaan pembangunannya sangat membutuhkan 
informasi mengenai Aset Tanah Kota Pekanbaru. Apalagi saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru 
dalam Program Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru dari Jalan. Jendral Sudirman ke 
Daerah Kecamatan Tenayan Raya. Dengan adanya Aplikasi ini Informasi yang akurat bisa 
di peroleh oleh walikota mengenai Tanah Aset Pemko dengan 1 klick, ini juga merupakn 
bentuk dukungan pemerintah kota Pekanbaru dalam mewujudkan one map policy.
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b. Dinas dan Instansi Pemerintahan Terkait

Bagi Dinas terkait yang di lingkungan Kota Pekanbaru juga tentu sangat membutuhkan 
informasi mengenai Aset tanah Kota Pekanbaru yang ada dalam kewenangannnya.

c. Kecamatan dan Kelurahan

Untuk kepastian Hukum, pihak kecamatan dan kelurahan tentu sangat membutuh 
Informasi mengenai aset tanah Kota Pekanbaru yang ada di daerah mereka. Dengan adanya 
Aplikasi ini bisa membantu pihak kecamatan dan kelurahan untuk memastikan posisi aset 
Tanah tersebut, termasuk dalam hal pengamanan aset tanah Pemako tersebut.

• Pengguna Masyarakat Umum

a. Walikota Pekanbaru

Untuk pertumbuhan Ekonomi tentu sangat di dukung oleh investor dan pelaku usaha 
di kota Pekanbaru. Dengan adanya aplikasi ini mereka bisa melihat lokasi yang strategis yang 
bisa menjadi tempat usaha mereka.

b. Akademisi

Pihak Akademisi baik itu Mahasiswa maupun Dosen dalam hal penelitian dan kegiatan 
lainnya, kadang kala membutuhkan informasi untuk menunjang kegiatan penelitian mereka.

c. Masyarakat Umu

Informasi mengenai Aset tanah kota Pekanbaru perlu juga diketahui oleh Masyarakat 
Umum, sebagaimana kita ketahui terkadang ada masyarakat yang menggunakan aset tanah 
pemko untuk kegiatan usahanya. Ada yang berizin dan ada pula yang terkadang tak ada 
izin dan mereka juga tidak mengetahui bahwa lokasi usaha mereka merupakan tanah milik 
pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan adanya aplikasi ini, bisa juga sebagai pemberitahuan 
kepada masyarakat akan lokasi tanah aset kota Pekanbaru.

2. Dokumentasi Sistem
Aplikasi SMART PETAKU yang di 

kembangkan oleh Dinas Pertanahan Kota 
Pekanbaru telah bisa di akses oleh publik. 
Aplikasi dengan alamat situs http://
gisdinaspertanahan.pekanbaru.go. id/
peta telah merangkum semua informasi 
Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru, 
untuk tahap pertama ini telah di lakukan 
untuk 3 Kecamatan. Aplikasi Smart Petaku 
menggambarkan kondisi asset tanah Kota 
Pekanbaru.
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Gambar di atas menunjukkan bahwa WebGIS Smart Petaku (http://gisdinaspertanahan.
pekanbaru.go.id/) teringrasi dengan website Utama Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru http://
dinaspertanahan.pekanbaru.go.id/home, terintegrasinya kedua aplikasi utama ini sebagai 
bukti bahwa Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru serius dalam menerapkan Sitem e-data di 
Dinas Pertanahan dan mendukung Program Walikota Pekanbaru menuju Kota Pekanbaru 
Smart City Madani.

Gambar diatas menerangkan lokasi Aset Tanah Pemko yang telah di publikasikan.
 Informasi yang diberikan sudah sangat detail sehingga publik mudah memahami.

Gambar di atas menunjukkan informasi detail mengenai informasi Aset Tanah yang dipilih. Syarat untuk memperoleh dan 
melihat informasi dengan cara login ke WebGIS SMART PETAKU yang ada pada menu login di halaman utama.



123

Gambar di atas menunjukkan penggunaan Website GIS SMART PETAKU ketika rapat antar dinas di Kota Pekanbaru.

3.	 Manfaat	dan	Dampak	bagi	Produktivitas,	Kualitas	dan	Efektifitas	Layanan
Aplikasi SMART PETAKU memberikan dampak positif terhadap produktivitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang ada di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Kualitas dan efektifitas 
pelayanan yang ada di Dinas Pertanahan juga semakin meningkat dengan adanya apllikasi ini. Secara 
umum dampak inovasi ini dapat kita lihat seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini, tabel ini 
menggambarkan bagaimana Kondisi sebelum aplikasi Smart Petaku ini dikembangkan dan sesudah 
aplikasi ini launching.

No Uraian Sebelum Inovasi Sesudah Inovasi
1 Pencatatan Aset Tanah 

Kota Pekanbaru
MANUAL Pencatatan surat- surat 
tanah Kota Pekanbaru masih 
dilakukan secara manual.

ONLINE 
Surat-surat Tanah Kota Pekanbaru 
untuk di 3 Kecamatan yang telah di 
input secara online.

2 Kecepatan Memperoleh 
Informasi Aset Tanah 
Kota Pekanbaru

LAMBAT
Sebelum adanya SMART PETAKU 
ketika dibutuhkan Informasi 
tentang Tanah Aset Pemko, 
dibutuhkan waktu yang lama Untuk 
mendapatkannya.

CEPAT
Cukup 1 Click, maka informasi 
terkait surat tanah sudah bisa 
diperoleh. Secara real time. Inovasi 
ini  menciptakan Eesiensi Waktu.

3 Teknologi Yang 
Digunakan

TRADISIONAL(OFFLINE) 
Sebelum adanya aplikasi 
SMART PETAKU, untuk proses 
pendataan dan inventarisir masih 
menggunakan cara tradisional 
dengan cara menginput di 
komputer yang dan di buku Arsip.

DIGITAL (ONLINE) - Aplikasi 
SMART PETAKU mengubah 
Budaya Kerja dan Sistem kerja 
di Dinas Pertanahan Kota 
Pekanbaru, dari yang Offline 
menjadi Online.
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No Uraian Sebelum Inovasi Sesudah Inovasi

4 KeterbukaanInformasi 
BagiMasyarakat

TERBATAS Sebelum ada aplikasi 
Smart Petaku, bagi masayarkat 
dan semua Stake Holder yang 
ingin mendapatkan Informasi 
Dinas Pertanahan, agak kesulitan 
untuk mendapatkan Informasi 
dan membutuhkan waktu lama.

DAPAT DIAKSESAplikasi Smart 
Petaku, menjadikan Dinas 
Pertanhan lebih dekat dengan 
Masyarakat, karena tanpa 
harus datang ke kantor, semua 
masyarakat dan semua stake 
Holder cukup membuka situ 
Dinas Pertanahan dan Aplikasi 
Web Gis Smart Petaku

4. Kesaksian Pengguna
a. Kesaksian Pengguna oleh Bapak Anwari, ST Ketua Ikatan Surveyor Provinsi Riau terhadap 

WebGIS yang dikembangkan oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dapat dilihat di youtube 
dengan URL https://www.youtube.com/watch?v=hEtqBZpXNks&feature=youtu.be

a. Davino kabid Aset BPKAD Kota Pekanbaru mengatakan bahwa: “memang permasalahan 
aset tanah pemko ini adalah PR kita pemerintah Kota Pekanbaru, terutama pensertifikatan 
tanah pemko, dan ini akan ditanyakan BPK dan KPK tiap tahunnya. Dengan adanya aplikasi 
ini akan membantu kita bersama terutama pemerintah kota Pekanbaru untuk menjawab 
audit BPK dan KPK, dan kami BPKAD sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi ini.” 
(dikutip saat Rapat Akhir WebGIS tanggal 29 Juli 2019)

  

 Inovasi Aplikasi WEBGIS SMART PETAKU diapresiasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan 
predikat juara 2 dalam lomba Inovasi antar OPD se-kota Pekanbaru. Penghargaan diberikan 
langsung oleh Bapak Wakil Walikota Pekanbaru, Bapak Ayat Cahyadi.
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1. Dukungan Peraturan dan Pengaturan Kelembagaan
Inovasi web GIS SMART PETAKU ini adalah langkah awal yang di mulai oleh Dinas Pertanahan 

Kota Pekanbaru. Pada tahapan pertama, aplikasi ini baru di terapkan di 3 Kecamatan yang ada 
di kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena keterbatasan Sumber Daya yang ada, baik itu sumber 
daya manusia maupun ketersediaan dana. Program SMART PETAKU tahap awal ini telah sukses 
dilaksanakan. Kedepannya Program ini akan menjadi kegiatan berkelanjutan, sampai semua aset 
Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru bisa di inventarisir dengan ukuran dan titik koordinat yang akurat, 
serta semuanya sudah bisa diakses secara Online melalui Aplikasi SMART PETAKU. Sebagai Kelanjutan 
dari Program SMART PETAKU, Dinas Pertanahan juga telah memberikan Pelatihan Juru Ukur untuk 
setiap kecamatan kelurahan yang ada di kota Pekanbaru. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas 
Pertanahan ini mendatang Instruktur landing dari Badan Informasi Geospasial dan Badan Pertanahan 
Nasional. Tujuan Pelatihan yang diberikan kepada semua perangkat kecamatan dan kelurahan agar 
semua Sumber Daya Manusia yang ada dikelurahan juga menguasai GIS dan juga dapat mengakses 
dan memberikan kontribusi terhadap WEB GIS SMART PETAKU. Dinas Pertanahan dalam membuat 
dan mengembangkan aplikasi Smart Petaku ini juga ada landasan Hukumnya yaitu : KEPUTUSAN 
WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 549 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN ADMINISTRASI ASET TANAH 
MELALUI SISTEM INFORMASI TANAH PEMERINTAH.

2.	 Rencana	Pengembangan	atau	Penyempurnaan
Mempersiapkan Sumber daya manusia yang paham tentang teknologi digital dalam hal 

pengukuran dan pemetaan sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Pekanbaru Smart City. Dengan 
harapan program ini kedepannya juga bisa diaplikasikan di setiap kecamatan yang ada di kota 
Pekanbaru.Mempersiapkan juru ukur yang handal yang tersebar merata di setiap kecamatan. Sistem 
Informasi Geografis (GIS) adalah sebuah program Nasional yang sebenarnya dapat diterapkan di setiap 
instansi Pemerintah. Ini sebagai wujud mendukung program pemerintah Pusat, yaitu One Map Policy, 
yaitu Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk mewujudkan peta tematik seluruh wilayah Indonesia yang 
akurat dan akuntabel, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian konflik tumpang tindih. 
Kedepannya, produk Kebijakan Satu Peta diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga/ 
Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait 
pemanfaatan lahan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang dibentuk oleh Bapak Walikota Pekanbaru 
dan siap berdiri di garda terdepan dalam mendukung perkembangan Wilayah Kota Pekanbaru. 
Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Dr. H. Firdaus, ST,MT Kota 
Pekanbaru sedang dalam pembangunan yang pesat. Ini dibuktikan dengan kebijakan pengembangan 
wilyah kota Pekanbaru dengan Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya. 
Kebijakan itu banyak kaitannya dengan Lahan dan Tanah yang meliputi pembebasan Lahan dan ganti 
rugi dari masyarakat menjadi asset Pemko Pekanbaru, pengukururan lahan, dan pemetaan wilayah 
Kota Pekanbaru. Ada juga yang namanya Konsolidasi Tanah. Itu semua membutuhkan informasi yang 
akurat dan bisa di akses real time. Aplikasi WEB GIS SMART PETAKU telah dibuat oleh Pertanahan Kota 
Pekanbaru adalah Aplikasi Web yang berbasiskan Geographic Information System yang merupakan 
sebuah Inovasi yang dilakukan oleh sebuah Instansi di Pemerintah Kota Pekanbaru. Ini merupakan 
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kemajuan yang sangat pesat Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru didirikan 2 tahun. Ini 
menciptakan sebuah budaya kerja baru di lingkungan dinas Pertanahan. Semua Apartur Sipil Negara 
(ASN) yang berada dibawah Dinas Pertanahan akan sadar Teknologi Informasi karena setiap kegiatan 
yang di lakukan akan di input kedalam website resmi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru (http://
dinaspertanahan.pekanbaru.go.id/home) dan semua Aset Tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru 
juga akan di Input ke dalam website (http://gisdinaspertanahan.pekanbaru.go.id/).
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• Masyarakat menjadi lebih paham tentang peruntukkan pemanfaatan ruang sesuai arahan dari 
perencanaan tata ruang

• Masyarakat menjadi lebih paham tentang proses pengajuan izin pemanfaatan ruang, baik untuk 
pembangunan tempat tinggal maupun untuk tempat usaha

• Masyarakat menjadi lebih paham bahwa proses pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan 
melalui tahap :1. Peraturan Zonasi; 2. Pemberian Izin; 3. Pemberian Insentif dan Disinsentif; serta 
4. Pemberian Sanksi;

• Pengurusan Izin menjadi lebih efektif dan efisien;
• Masyarakat menjadi bagian dlam proses pengendalian dan pemanfaatan tanah dan ruang.

Inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan 
dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang yang bertanggung jawab maka Dinas Pertanahan 
dan Tata Ruang di Kabupaten Bantul melalui Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan berusaha untuk 
mengimplementasikan melaui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan 
khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang. Salah satu yang dilaksanakan adalah dengan 
membangun dan mengembangan aplikasi pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang berbasis web 
dan android yang didalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Inovasi ini diusulkan oleh Bp Ir. Isa 
Budi Hartomo, selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Tujuan pengembangan inovasi ini adalah sebagai Implementasi Pengelolaan dan Pengendalian 
Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang mudah diakses masyarakat, untuk mengajak masyarakat untuk 
berperan dan terlibat aktif dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga fungsi pengawasan dan 
pengendalian ruang terjadi sinergitas antara peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan peran 
Masyarakat, dan agar urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang menjadi kewengan penanganan Dinas 
Pertanahan dan Tata Ruang akan sangat terbantu dengan adanya Aplikasi Aduan yang melibatkan 
masyarakat.

Alamat Inovasi : http://112.78.134.84/rdtr/viewer/
Instansi Pembuat Inovasi : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Penanggung Jawab : Sigid Pulunggono, ST, M.Eng
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Sejatinya, penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam UU 26/2007 adalah tiga proses yang 
melibatkan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Oleh 
karenanya dahulu sebelum adanya aplikasi ini, informasi terkait dengan tata raung menjadi informasi 
yang sanyat mahal dan hanya bisa diakses oleh segelntir orang. Dengan adanya “betuah”, yang 
dapat diakses melalui www.betuah.banyuasinkab.go.id maka informasi tersebut bukan lagi menjadi 
informasi yang eklusif, tetapi berubah menjadi informasi yang dapat diakses oleh semua masyarakat 
sehingga penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten 
Banyuasin menjadi semakin transparan sehingga siapapun bisa berperan serta dalam melaksanakan 
dan mengawasinya sesuai dengan amanat peraturan yang melandasinya.

Keunggulan “betuah”, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian 

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik. Maka tuntutan keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan 
menjadi sebuah keniscayaan dan salah satu produk yang harus dengan mudah didapatkan oleh publik 
ialah Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang dalam payung hukumnya, yaitu Undang-
undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga menghendaki transparansi, efektifitas 
dan partisipatif.

Digitalisasi layanan Tata Ruang ini sebetulnya bukan merupakan barang baru di Indonesia, 
sebelumnya, ada teknologi serupa di Papua dengan nama Simtaru dan Sitarung yang dikembangkan 
oleh Provinsi Sumatera Selatan. Namun tetap saja, di Kabupaten Banyuasin terobosan baru ini 
mendapat respon yang positif karena memang secara spesifik menyajikan informasi lebih detail sampai 
di tingkat kabupaten. Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin berinisiatif mengembangkan Banyuasin 
Elektronik Tataruang Wilayah (“betuah”) untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan yang 
berlaku sekaligus untuk menciptakan inovasi dalam pemanfaatan geospasial.

Alamat Inovasi : www.betuah.banyuasinkab.go.id
Instansi Pembuat Inovasi : Bappeda-Litbang Kabupaten Banyuasin

Penanggung Jawab : Erwin Ibrahim, ST.MM.,MBA
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Pemanfaatan Ruang di kabupaten Banyuasin benar-benar dapat terkendali dengan prinsip 
keterbukaan dan keterlibatan semua stakeholder sehingga lebih menjamin terwujudnya pembangunan 
berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin. 

Pembangunan “betuah”, momennya sangat tepat seiring dengan revisi RTRW Kabupaten 
Banyuasin, sehingga prosesnya benar-benar dapat dimulai dari awal sehingga baseline tataruang 
yang tersedia menjadi sangat mumpuni dan menjadi lebih mudah dalam mengawal dan melakukan 
evaluasinya.

Dashboard aplikasi BETUAH (Banyuasin Elektronik Tata ruang Wilayah)
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Sebelum ada inovasi, karakteristik masyarakat miskin di Kabupaten Banyuasin belum dipahami 
secara cepat dan konfrehensif oleh semua stakeholder, begitu juga dengan upaya-upaya yang telah 
dilakukan, belum dapat memberikan gambaran secara cepat sejauh mana dampak dari upaya tersebut 
dalam penanggulangan kemiskinan sehingga capaian kinerja penanggulangan kemiskinan juga belum 
berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. 

Keunggulan si-bangkit, adalah memanfaatkan basis data terpadu (BDT) yang selama ini sudah 
tersedia dan dengan menambahkan informasi geospasial maka data BDT yang selama ini tersaji 
dalam bentuk tabel/exel sehingga dapat ditampilkan secara spasial sehingga lebih mudah bagi para 
stakeholder dalam memahami karakteristik dan sebaran masyarakat miskin di Kabupaten Banyuasin. 

Dengan adanya si-bangkit, program kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan 
dapat lebih tepat sasaran sehingga penggunaan anggaran pembangunan bisa lebih efektif dan efisien. 
Efisiensi penggunaan anggaran ini dapat mencapai lebih dari 30% jika dibandingkan dengan alokasi 
anggaran sebelum adanya si-bangkit. Sibangkit pada akhirnya juga akan sangat membantu dalam 
peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan sehingga target 
angka kemiskinan satu digit dapat benar-benar terwujud.

Si-Bangkit (sistem informasi basisdata, analisis penanggulangan kemiskinan terpadu) merupakan 
aplikasi berbasis web dan geospasial yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang 
akurat bagi pengambil kebijakan (Bupati) dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Banyuasin. 
Aplikasi ini dapat di akses melalui www.si_bangkit.banyuasinkab.go.id 

Melalui si-bangkit, karakteristik masyarakat miskin di Kabupaten Banyuasin dapat disajikan 
secara konprehensif, mulai dari variabel dominan yang berpengaruh dan lokasi dimana masyarakat 
miskin berada.

Alamat Inovasi : www.si_bangkit.banyuasinkab.go.id
Instansi Pembuat Inovasi : Bappeda-Litbang Kabupaten Banyuasin

Penanggung Jawab : Erwin Ibrahim, ST.MM.,MBA
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Aplikasi “simunai” merupakan sistem 
yang dapat membantu proses pengawasan, 
pemantauan, dan pelaporan pada kegiatan 
– kegiatan yang dimilki oleh Dinas PUPR 
Kabupaten Banyuasin. Diharapkan dengan 
adanya aplikasi tersebut pekerjaan- pekerjaan 
yang ada dapat dilakukan secara lebih efektif 
dan efisien.

Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan 
Infrastruktur (simunai) bidang Ke-PU-an adalah 
merupakan sistem yang membantu Dinas 
PUPR Kabupaten Banyuasin dalam melakukan 
pemantauan, pengawasan, serta pelaporan 
seluruh kegiatan yang ada. Aplikasi tersebut 
dikembangkan tahun 2018. Aplikasi tersebut 
telah berhasil dilakukan uji coba dan pelatihan 
pada bulan Oktober 2018. Aplikasi tersebut akan 
dilaksanakan secarah penuh pada tahun 2019. 
Diharapkan aplikasi tersebut dapat membantu 
pekerjaan pemantauan, pengawasan, dan 
pelaporan. Aplikasi “simunai” nantinya dapat 
digunakan oleh banyak pihak, yaitu: 

• Atasan / pejabat yang berkompeten
• Bidang/UPTD pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat 
Provinsi Jambi

• Serta pihak lain yang berkepentingan, 
dan

• Direksi kegiatan pada bidang sampai 
dengan PPTK/operator pengawas

Aplikasi “simunai” nantinya dapat 
digunakan oleh banyak pihak, yaitu Kepala 
Dinas, bidang – bidang yang ada, dan 
sampai dengan PPTK. Aplikasi tersebut 

pemanfaatannya hampir menyeluruh pada 
struktur organisasi dan pekerjaan yang ada 
di Dinas Kabupaten Banyuasin. Pemanfaatan 
aplikasi yang digunakan secara online 
memudahkan dalam penyampaian informasi 
dan proses rekapitulasi progress kerja. Dinas 
PUPR Kabupaten Banyuasin merupakan dinas 
dengan pagu belanja terbesar di Kabupaten 
Banyuasin. Sehingga, dengan anggaran yang 
sangat besar Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin 
memiliki jumlah paket pekerjaan yang sangat 
banyak pula. Keseluruhan paket tersebut akan 
dengan mudah diawasi menggunakan aplikasi 
E-Monev. Aplikasi tersebut dalam praktiknya 
akan sangat membantu dikarenakan ada 
beberapa pekerjaan yang terotomasi.

Alamat Inovasi :
Instansi Pembuat Inovasi : Bappeda-Litbang Kabupaten Banyuasin

Penanggung Jawab : Erwin Ibrahim, ST.MM.,MBA
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Dashboard Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Infrastruktur (simunai) 
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Menampilkan data-data Pelaksanan 
Kegiatan hasil perencanaan di Kabupaten 
Banyuwangi baik yang meliputi Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi 
maupun data peta Rencana Detail Tata Ruang 
Kota (RDTRK) yang telah berbasis GIS atau 
data peta digital. Untuk data peta digital 
RDTRK yang telah disusun meliputi beberapa 
kecamatan dan kawasan strategis di Kabupaten 
Banyuwangi, seperti Kecamatan Banyuwangi, 
Kecamatan Wongsorejo, Kawasan Pelabuhan 
Ketapang, dan Kawasan Strategis Tumpangpitu. 
Data peta sebagaimana dimaksud meliputi peta 
dasar, jaringan jalan, serta peta tematik seperti 
Panjang Jalan dan Sebagainya. Gambar diatas 
adalah tampilan peta lokasi pekerjaan, sehingga 
pengawas dapat memonitoring pekerjaan 
melalui informasi geospasial.

Sistem ini dibangun harapannya 
untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi dalam menginventarisasi data-data 
yang berbasis spasial di Kabupaten Banyuwangi 
sehingga memudahkan proses pengambilan 
kebijakan perencanaan pembangunan dalam 
lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 
Inisiatif ini didasarkan akan pentingnya 
transparansi informasi tata ruang untuk 
masyarakat sehingga masyarakat mengetahui 
mengenai pemanfaatan tata ruang yang ada di 
Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan dari pengembangan sistem 
informasi tata ruang online Kabupaten 
Banyuwangi adalah untuk membangun 
suatu sistem informasi yang memudahkan 
penyampaian informasi berbasis spasial dalam 
mendukung sistem tata kelola pemerintahan 
yang transparan, inovatif dan visioner demi 
terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan 
di Kabupaten Banyuwangi.

Alamat Inovasi : e-modal.banyuwangikab.go.id
Instansi Pembuat Inovasi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kabupaten Banyuwangi

Penanggung Jawab : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang 
Kabupaten Banyuwangi
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Aplikasi SI-AGAI dapat menjadi pusat 
sarana mendapatkan informasi keruangan 
yang terkini danvmenjadi acuan resmi pada 
tingkat kabupaten bagi para pihak termasuk 
masyarakat, akademisi. Para pihak dapat melihat 
daftar informasi geospasial/ keruangan yang 
tersedia dan menjadi acuan pada pengajuan 
permohonan mendapatkan data tersebut 
sesuai format yang diperlukan. Sebagai aplikasi 
berbagi-pakai data, geoportal database ini tidak 
hanya dapat dimasukkan data geospasial tetapi 
juga dapat menampung data non spasial yang 
menjadi pendukung pada proses perencanaan 
dan pengendalian pembangunan dalam bentuk 
dokumen perencanaan, misalnya dokumen 
terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, mitigasi bencana, sosial, 
ekonomi dan lain sebagainya. Format data non 
spasial tersebut dapat berupa file excel, word, 
pdf dan gambar. Dengan fasilitas penyimpanan, 
berbagi-pakai data spasial dan non spasial 
tersebut, aplikasi ini dapat mengkolaborasikan 
kerja Bersama antar OPD lingkup Berau 
pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing secara lebih cepat. Aplikasi ini juga 
dapat terkoneksi dengan system informasi 
data di berbagai tingkatan baik dalam lingkup 
kabupaten, propinsi dan nasional.

Sadar akan pentingnya ketersediaan 
dan keterpaduan data geospasial yang ada, 
diperlukan suatu system berbagi pakai data 
geospasial terpadu yang melibatkan beragam 
wali data khususnya lingkup OPD. System 
berbagi pakai data ini dikelola oleh Pemerintah 
Daerah melalui koordinasi Baplitbang dan 
Diskominfo Kabupaten Berau. Tujuan utama 
dari system ini adalah agar setiap wali data dapat 
menyimpan, meng-update serta membagi-
pakaikan data geospasial secara online, real-
time dan terkoordinasi serta menjadi sumber 
data bagi pengembangan aplikasi lanjutan di 
masing-masing OPD.

Alamat Inovasi : geoportal.beraukab.go.id
Instansi Pembuat Inovasi : Tim Gugus Tugas informasi Geospasial Pemkab Berau

Penanggung Jawab : Kepala Baplitbang Kab. Berau
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Inovasi BOGAPETA yang dimiliki Kabupaten Bogor terletak dalam hal kemampuan pengintegrasian 
“data dan informasi” yang lengkap, komprehensif dan saling memiliki keterikatan. Selain itu situs ini juga 
dibuat dengan desain yang dinamis sehingga seluruh stakeholder perangkat daerah dapat melakukan 
kustomisasi secara fleksibel serta kemudahan layanan publikasi data maupun informasi secara cepat 
dan mudah. Lalu apa yang menjadikan BOGAPETA ini menjadi unggul dibandingkan dengan geoportal 
lainnya?

BOGAPETA adalah sebuah situs geoportal Kabupaten Bogor yang disusun dengan konsep 
terintegrasi sehingga mampu menunjang penyajian data dan informasi terkini. Pengembangan portal 
data geospasial ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan 
didukung oleh basis data yang akurat, cepat, mudah dan terintegrasi. Dengan konsep BOGAPETA 
atau Bogor Geodatabase untuk Satu Data Pemetaan, diharapkan akan tercapai kepemilikan satu 
data, satu peta yang mampu mendukung satu kebijakan pembangunan spasial yang berkualitas di 
Kabupaten Bogor. Keberadaan layanan Geoportal Kabupaten Bogor ini, merupakan suatu bentuk 
upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Pengembangan situs Geoportal BOGAPETA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pengembangan Bogor Planning Gallery (BPG) yang diinisiasi oleh Kepala Bappedalitbang Kabupaten 
Bogor, Ibu Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah, MSi., dan diperkenalkan kepada publik pada bulan April 2019. 
BPG sendiri merupakan gallery ruang pamer yang terletak di dalam kantor Bappedalitbang Kabupaten 
Bogor yang dibuat sesuai alur perencanaan pembangunan dengan fleksibilitas alur ruang waktu yang 
dinamis. Sebagai bagian dari Bogor Planning Gallery, maka BOGAPETA sendiri turut berkontribusi 
dalam pencapaian tujuan sebagai pusat informasi yang mewadahi aspirasi masyarakat dalam hal 
perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor.

Alamat Inovasi : https://geoportal.bogorkab.go.id
Instansi Pembuat Inovasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor
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1. Selain berfungsi sebagai portal data spasial, BOGAPETA juga menyediakan galleri aplikasi 
geospasial yang dikembangkan di lingkup Kabupaten Bogor yang telah diverifikasi sumber 
datanya dalam satu portal data spasial yang sama

2. Gallery BOGAPETA ini menjadi trigger bagi perangkat daerah di Kabupaten Bogor untuk 
menggembangkan konten data spasial lingkup sektoralnya masing-masing sehingga 
mendorong perkembangan aplikasi data spasial yang cukup pesat.

3. Dukungan pendampingan pengembangan aplikasi dan kebijakan oleh Bappedalitbang sesuai 
dengan pencapaian target Renstra Bappedalitbang.

4. Terintegrasi dengan situs CMS sebagai bagian dalam publikasi dokumen perencanaan yang 
didukung dan diolah dari data spasial yang tersedia.

5. Penggunaan teknologi software geospasial yang terkini serta memiliki kemampuan 
interopability lintas platform yang cukup handal serta kapasitas pendataan menggunakan 
perangkat mobile yang handal.
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• Mudah dalam memahami suatu data karena dapat divisualisasikan dalam peta sehingga 
dapat memberikan gambaran lebih nyata

• Mudah dalam berbagi pakai data karena disimpan dalam server sehingga walaupun terjadi 
pergantian personil tidaak mengalami kesulitan dalam mendapatkan data

• Histori data tidak hilang, karena akan tersimpan pada server
• Memberikan kemudahan 

dalam menganalisa data
• Lebih mudah dalam 

mengambil keputusan 
dengan hanya melihat 
data dari hidtori yang ada 
tanpa perlu melakukan 
pengecekan lokasi di 
lapangan terlebih dahulu 

Inovasi ini dibuat untuk memanfaatkan sistem informasi geospasial dalam menyimpan data, 
baik infrastruktur maupun statistik. Tujuan pengembangn inovasi ini adalah:

• Tersedianya informasi berbasis spasial
• Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam hal metode pengorganisasian data yang 

handal
• Histori data yang tersimpan (attribute, value, dll) dari setiap perubahan, dapat digunakan 

untuk evaluasi perencanaan kedepannya
• Mempersingkat waktu untuk pengambilan keputusan perencanaan
• Dapat melakukan penyimpanan histori data dan basis data yang valid fan terukur

Alamat Inovasi : geoportal.bojonegorokab.go.id
Instansi Pembuat Inovasi : Bappeda Kabupaten Bojonegoro

Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro
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Tujuan inovasi ini adalah menyusun peta sebagai acuan perencanaan. Untuk menghasilkan peta 
yang memiliki sumber data dan informasi yang terpercaya, maka dilakukan inovasi berupa penggunaan 
seluruh instrumen data dasar terkait yang dispasialkan kemudian di overlay menjadi sebuah informasi 
geospasial yang terintegrasi. Motivasi utama munculnya ide inovasi ini, awalnya merupakan 
kegelisahan terhadap kondisi perencanaan pembangunan Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow 
yaitu Kecamatan Lolak yang belum mengintegrasikan kebutuhan berbagai sektor dan belum bisa

Inovasi yang dilakukan dalam proyek 
perubahan ini yaitu penerapan Sistem Informasi 
Geografis dalam perencanaan spasial sehingga 
perencanaan spasial dapat terintegrasi dan 
terukur. Dengan adanya proyek perubahan ini 
maka minimal mampu menjawab permasalahan 
utama yang melatarbelakangi munculnya 
proyek perubahan ini. Diantara keunikan sistem 
ini adalah pengelolaan berbagai sumber daya 
dapat ditampilkan dalam satu kesatuan layer.

Alamat Inovasi :
Instansi Pembuat Inovasi : Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow
Penanggung Jawab : Yarlis Awaludin Hatam, ST. ME
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Alamat Inovasi : http://simbangda.jayapurakab.go.id/
Instansi Pembuat Inovasi : Badan Perncanaan Pembangunan Daerah

Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Integrasi Data.
Adanya Simbangda mempermudah pemerintah kabupaten jayapura dalam manjemen data, yakni 
klusterisasi data berdasarkan 1) sumber data (unit produksi) yang berwenang memproduksi data; 
dan 2) tipe dan jenis data (tabular dan spasial). Data dan informasi tersebut kemudian secara 
terintegrasi dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten jayapura 
dan publik.

b. Sinkronisasi Data Perencanaan Pembangunan.
Kehadiran Simbangda mendukung pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengidentifikasi 
dan menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dengan data dan informasi berbasis 
geospasial yang bersinergi terhadap perencananaan dan efisiensi penganggaran daerah.

c. Identifikasi Tumpang Tindih Lahan.
Dapat mengidentifikasi informasi data spasial terhadap tumpang tindih lahan antar perangkat 
daerah berbasis lahan dan dapat pula mempermudah penyusunan Rencana Tata Ruang dan 
Wilayah (RTRW) daerah.

d. Website Metadata Manajemen.
Meta data dalam hal ini adalah pilihan-pilihan input yang ada pada saat user menggunakan website, 
seperti pada saat upload data. Metadata yang terdapat pada Simbangda antara lain :
• Metadata Region;
• Metadata Category;
• Metadata Year and Source.

Inovasi ini dibangun sebagai Sinkronisasi data dan informasi pembangunan dalam mendukung 
setiap pengambilan kebijakan yang dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan 
pembangunan yang dimensional.
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e. Penggunaan User.
Jika ada permintaan pembuat user baru, dan sudah disetujui oleh pengelola data, forum data, dan 
pengelola sistem. Informasi dasar yang dibutuhkan yaitu nama user ID, informasi identitas user, 
email, dan default password.
Disarankan : 
• Penamaan user ID menggunakan format baku, untuk membantu dalam proses pengelolaan 
user kedepannya;
• Penamaan user ID terikat kepada penamaan institusi atau Perangkat Daerah, sehingga data 
yang diupload oleh Perangkat Daerah jelas identitas kepemilikannya. Contoh : pup01.jayapura@
jayapurakab.go.id.

f. Sekuritas Dan Aksesibilitas.
Tidak semua user Perangkat Daerah dapat mengakses server Simbangda, begitu juga publik, karena 
yang dapat mengakses hanya Forum Data, yakni IT Bappeda Kabupaten Jayapura. Sedangkan wali 
data (unit produksi) hanya diberikan sebatas menginput data dan mengklarifikasi data, berdasarkan 
unsur katalog dan kesahihan data.

g. Penyusunan Draft Data.
Daftar data tiap perangkat daerah berbasis lahan

h. Konsolidasi dan Kontrol Kualitas Data Perangkat Daerah.
Ketersediaan, relevansi, aksesibilitas, duplikasi data dan integrasi data.

i. Konsolidasi dan kontrol kualitas data daerah.
Identifikasi duplikasi dan kontrol kualitas data sesuai ISO 19115 dan sinkronisasi.

j. Data Dapat Diunggah.
Melalui web portal data yang mudah digunakan.
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Alamat Inovasi : geoportal.kukarkab.go.id:8080/geonetwork/
Instansi Pembuat Inovasi : Bappeda Kabupatan Kutai Kartanegara

Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Kabupatan Kutai Kartanegara

Infrastruktur Data Spasial (IDS) Geoportal Kabupaten Kutai Kartanegara dibangun dengan 
memanfaatkan perangkat lunak open source/Open Source Software tentunya menawarkan banyak 
kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh perangkat lunak tipe lainnya. Kelebihan software tipe ini, legalitas 
menjadi perhatian cukup penting di dalam dunia internet serta kebebasan dalam mengembangkannya, 
berikut Keunggulan Geoportal Kabupaten Kutai Kartanegara.

• Bebas untuk dikembangkan software open source adalah bebas digunakan. Ketika 
mendapatkan software tipe ini, pengguna bebas untuk melakukan apa saja dengannya tanpa 
perlu melanggar peraturan dari pengembang. Dengan hal ini, pengguna bisa memodifikasi 
software sesuai dengan kebutuhan sendiri.

• Legal, Pengguna bebas untuk menggunakan software open source. Dan apa yang dilakukan 
semuanya legal. Jadi, Pengguna tidak melanggar apapun di dalam hukum berlaku.

• Tidak ada pembajakan, Dengan sistem open source, maka apa yang pengguna dapatkan 
adalah gratis. Jadi ketika pengguna mengunduh open source software di internet, itu 
bukanlah pembajakan karena memang apa yang pengguna unduh diciptakan untuk 

Inovasi ini merupakan sistem Infrastruktur Data Spasial (IDS) yang menyediakan platform untuk 
dapat berbagisumber data informasi geospasial dan membangun aplikasi client/aplikasi penggunayang 
mampu berinteraksi dengan banyak sumber data informasi geospasial, sertamelakukan analisis 
spasial dengan memanfaatkan jaringan komputer. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi 
yang sistematis, akurat, tepat, mudah di baca dan dimengerti mulai dari tingkat operasional sampai 
tingkat manajerial, sekaligus, dengan membangunGeoportal Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan 
mempermudah dan mempercepat akses dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan 
pembangunan daerah.
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dibagikan kepada semua orang, tanpa terkecuali sehingga pengguna aman dari segala hal 
yang berhubungan dengan masalah pelanggaran hukum.

• Lebih banyak didukung oleh komunitas, Artinya jika ada celah atau bugs akan segera 
diperbaiki oleh komunitas.

• Ringan, Aplikasi open source hampir semuanya ringan, tidak seperti aplikasi berbayar yang 
membutuhkan spesifikasi yang berat.

• Aplikasi open source lebih simple dibanding aplikasi berbayar Kebanyakan aplikasi open 
source dapat digunakan hampir di semua platform

• Hemat Anggaran tidak memerlukan aggaran khusus yang membebani anggaran secara rutin 
terutama pada masalah pembayaran lisensi. Dari keunggulan diatas Geoportal Kabupaten 
Kutai Kartanegara memungkinkan dilakukan terus mengalami inovasi, yang tentunya tidak 
bisa didapatkan dari aplikasi berbayar Kebanyakan, serta dengan dukungan komunitas 
dapat mempermudah dalam pengembangannya.
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Alamat Inovasi : luwuutarakab.go.id
Instansi Pembuat Inovasi : Dinas Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Bupti Luwu Utara

Keunggulan Inovasi ini antara lain sebagai berikut:
• Menghasilkan Foto Udara yang up to date, dengan Drone Fitur GPS

Pemanfaatan Drone dengan fitur khusus untuk Foto Udara dalam area sempit memberikan hasil 
yang lebih detail dan dapat digunakan dalam berbagai analisa untuk pemetaan tematik

• Lebih mudah digunakan dalam menganalisa informasi geospasial
Manfaat hasil foto drone yang memiliki resolusi tinggi dan ketepatan posisi spasial, menjadikan 
foto ini mudah digunakan dalam melakukan pengukuran (titik, garis dan luas) dibanding dengan 
Foto Udara dari Geoogle Earth, yang Image tampilannya hasil pemotretan beberapa tahun lalu. 
Pemotretan ini juga dapat menutupi kekurangan Peta Geoogle yang tidak semua disajikan dengan 
resolusi baik.

• Menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dengan mudah diakses publik
Salah satu manfaat unggulan dari Inovasi ini adalah pemanfaatan data yang mudah diolah untuk 
dapat diakses oleh publik dengan akurasi tinggi memanfatkan software open sources seperti 

GIS For Control adalah Pemanfaaan GIS untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian. Data 
GIS for Control dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam persengketaan lahan, perencanaan jalur/ 
lokasi pembangunan dalam mendukung informasi lebih komprehensif. Tujuan pengembangan inovasi 
Gis for Control adalah untuk menciptakan layanan publik yang lebih akuntable, transparansi, mudah 
diakses dengan penyajian data-data berbasis Geospasial. Pengembangan Inovasi ini akan diterapkan 
pada beberapa Instansi Teknis diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Penanaman 
Modal & Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman 
dan Pertanahan (DPRKP2) Dinas terkait lainnya yang menggunakan data Informasi Spasial.
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Geoogle earth yang telah tersedia untuk umum/publik.
• Pengambilan data lebih cepat dalam jumlah yang lebih banyak,lebih panjang dan lebih luas

Data yang terambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga pemilahan lokasi sangat 
menentukan hasil akhir tujuan pemetaan.Pemilahan lokasi secara manual menyebabkan Inovasi 
ini memiliki nilai efesiensi dan efektivitas tinggi.

• Lebih mudah disajikan dan lebih akuntable serta lebih efektif dalam waktu dan efesien dalam 
penganggaran

• Dapat diakses pada Geoole earth yang merupakan informasi Spasial yang dapat diakses oleh siapa 
saja karena software sudah Open Sources.



148

Alamat Inovasi :
Instansi Pembuat Inovasi : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Minahasa
Penanggung Jawab : Tertius V.Y. Ulaan, ST., MT

Program tanggap bencana berbasis android melalui aplikasi Avenza Maps memiliki keunggulan 
yaitu dapat digunakan secara offline serta membolehkan pengguna mengkustomisasi petanya sendiri 
dalam bentuk PDF. Selain itu Avenza Maps juga memungkinkan pengguna membangun skema atribut 
data  sehingga informasi yang dapat dikumpulkan tidak terbatas pada informasi lokasi. Fitur dalam 
software ini cukup standar ada dalam setiap software GPS mobile seperti membanca koordinat posisi, 
go to koordinat input, tracking GPS, menghitung panjang garis, menghitung luas polygon, menambah 
foto ber-geotag (foto yang diambil saat GPS aktif). Salah satu kelebihan paling menonjol adalah 
kemampuannya untuk menjadikan file PDF Maps sebagai background. Program Avenza Maps jauh 
lebih efektif memberikan informasi kepada masyarakat dan terbilang cukup praktis dari segi waktu dan 
biaya dibandingkan dengan penyuluhan kepada masyarakat. Kedepannya program Avenza Maps ini 
tidak hanya dikembangkan untuk program tanggap bencana tetapi untuk kegiatan pemerintah lainnya 
seperti destinasi wisata, pendataan penduduk miskin, tingkat pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.

Sebagai daerah pesisir pantai dan rentan terhadap bencana baik gelombang pasang, Tsunami 
atau gunung meletus, maka pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Badan 
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan meluncurkan sebuah aplikasi yang dapat di unduh melalui 
play store pada telepon seluler berbasis android dengan nama program Avensa Maps. Program 
tersebut memuat titik-titik rawan bencana dan jalur evakuasi yang telah di tetapkan oleh Pemerintah 
Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 03 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) 
Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Program tersebut diusulkan oleh Tertius V.Y. Ulaan, ST, MT 
selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan PengembanganKabupaten Minahasa Selatan dengan 
tujuan untuk memudahkanpemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana yang bisa 
saja datang setiap saat.
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Gambar Tampilan Awal 

Program Avenza Maps

Gambar Peta Daerah Rawan Bencana pada Program Avenza Maps
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Alamat Inovasi : https://sipr.mojokertokab.go.id/
Instansi Pembuat Inovasi : Bappeda Kabupaten Mojokerto

Penanggung Jawab : Drs. Hariyono, MSi (Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto)

Adapun keunggulan dari inovasi PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG “MAJAPAHIT GIS” adalah:
• Dengan adanya informasi front desk “majapahit gis” maka dapat menyebarkan pola rencana tata 

ruang dimana untuk memudahkan proses investasi sehingga dapat meminimalisir pelanggaraan 
tata ruang yang terjadi pada kawasan pemerintahan kabupaten mojokerto.

• Efisiensi waktu terhadap pencarian lokasi peta-peta tematik yang telah dibuat oleh OPD-OPD 
terkait. Dalam menggunakan aplikasi tersebut, staf tidak perlu lama lama membuka buku Peraturan 
Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No. 9 Th 2012 dan 
Peraturan Daerah No.14 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Gedeg 
tahun 2015-2023. Dalam aplikasi tersebut sudah tercukupi informasi dari peraturan peraturan 
terkait.

• Masyarakat luas dapat mengerti terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah 
Kabupaten Mojokerto beserta dasar-dasar hukum yang melandasi tata ruang wilayah yang ada 
di lingkup pemerintahan kabupaten Mojokerto (Transparansi data). Masyarakat yang hadir pada 

MAJAPAHIT GIS adalah sebuah sistem pelayanan informasi peta khususnya peta rencana 
pemanfaatan lahan yang berbasis webgis, sehingga dapat diakses secara tidak terbatas. Adapun 
selain pelayanan online MAJAPAHIT GIS juga menyediakan pelayanan secara offline yaitu dengan 
menyediakan front desk pada pintu masuk kantor. Pelayanan MAJAPAHIT GIS secara online dapat di 
akses di https://sipr.mojokertokab.go.id/ atau dapat didownload pada google play store dengan kata 
kunci SIPR Mojokerto Kab.
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FRONT DESK “MAJAPAHIT GIS” diharapkan dapat meminimalisir terjadinya praktek gratifikasi 
di lingkungan ASN (Karena Sudah Mengikuti Komitment Pemerintah Pusat Terhadap (Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik).

• Sedangkan keunggulan terhadap perencana parsial, sehingga Perencana dalam merencanakan 
tata letak lahan (ruang lingkup wilayah/ kota/ desa) dengan pendekatan perkiraan atas dasar 
pengalaman empiris perencana. Hal ini menjadi sulit ketika kompleksitas terkait kondisi dan 
permasalahan yang ada dilapangan sangat tinggi. Simulasi spasial dapat menjadi alat bantu bagi 
Perencana untuk mendapatkan gambaran perkembangan dinamika tutupan maupun pemanfaatan 
lahan baik di perkotaan dan pedesaan dengan bantuan teknologi komputer.

Gambar Legenda pada Aplikasi SIPR

Gambar Kontur pada Aplikasi SIPR
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Inovasi ini dibangun untuk memenuhi 
kebutuhan akan adanya suatu aplikasi 
inovatif yang dapat membantu pemutakhiran 
dan pertukaran data spasial di dinas-dinas 
pemerintahan yang ada. Ide ini muncul setelah 
adanya pertemuan dengan dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
(PMPTSP) Kota Banda Aceh yang mengusulkan 
adanya fitur dari webgis yang dapat diakses 
oleh dinas yang membutuhkan, beserta 
dengan fitur yang memungkinkan dinas untuk 
menambah sendiri point-point pada peta 
yang telah disediakan oleh UPTB GIS Bappeda 
Kota Banda Aceh. Kemudian, ide itu menjadi 
suatu bahan pertimbangan UPTB GIS dengan 
memperhatikan visi/misi UPTB GIS untuk 
menciptakan karya inovasi berbasis IG yang 
dapat membantu pelaksanaan perencanaan dan 
pembangunan Kota agar nantinya data spasial 
yang dimiliki oleh Bappeda 
Kota Banda Aceh terus ter-
update dan pengisiannya 
melibatkan peran aktif dari 
masing-masing stakeholder.

Dengan menggunakan aplikasi WebGIS/
SIGAP, maka setiap SKPD dalam  lingkungan 
kota Banda Aceh dapat menggunakan aplikasi 
tersebut untuk melakukan koordinasi dan 
membantu menetapkan lokasi yang menjadi 
pusat perencanaan program dinas tersebut. 
Data yang tersimpan terpusat pada Bappeda 
kota Banda Aceh dan terus berkembang 
karena sistem informasi ini dimanfaatkan 
oleh setiap stakeholder, sehingga data 
tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk 
konsolidasi dan pemantauan koordinat lokasi 
baik perencanaan pengembangan maupun 
kemajuan pengembangan kota Banda Aceh. 
Selain itu, SIGAP juga dibuka untuk masyarakat 
umum, sehingga juga dapat dimanfaatkan 
untuk keperluan penelitian, pembangunan dan 
kegiatan lain yang melibatkan kebutuhan akan 
IG secara umum.

Alamat Inovasi : https://bappeda.bandaacehkota.go.id/
Instansi Pembuat Inovasi : Bappeda Kota Banda Aceh

Penanggung Jawab : Zulkifli, S.Si
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Alamat Inovasi : http://172.168.10.3/sitarung/
Instansi Pembuat Inovasi : Dinas Penataan Ruang Kota Bandung

Penanggung Jawab : Pemerintahan Kota Bandung

Dengan adanya sistem informasi geospasial SITARUNG ini, analisa kesesuaian pemanfaatan 
ruang dapat dilakukan dengan sangat cepat dan akurat sehingga terjadi peningkatan produktivitas 
dan kualitas pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Sistem informasi 
berbasis web ini juga didesain dengan sangat efektif dan intuitif sehingga memberikan kemudahan 
operasional bagi penggunanya serta menjadi media yang sangat komunikatif dalam menyampaikan 
informasi rencana kota secara langsung kepada masyarakat.

Dalam lingkup perancangan aplikasi, inovasi sistem informasi geospasial SITARUNG ini memiliki 
keunggulan sebagai berikut:

Dalam upaya optimalisasi operasional rencana tata ruang beberapa kegiatan lanjutan 
diprogramkan sejak tahun 2016 (Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya) hingga saat ini oleh Dinas Penataan 
Ruang Kota Bandung pada tahun anggaran 2017. Salah satu kegiatan lanjutan diantaranya adalah 
pekerjaan Pembuatan Sistem Aplikasi RDTR dan Peraturan Zonasi yang saat ini namanya dirubah 
menjadi Sistem Informasi Tata Ruang atau SITARUNG. Konsep pembuatan sistem aplikasi ini didasarkan 
pada semangat mewujudkan Kota Bandung sebagai Smart City yang secara makro meliputi 6 pilar:

• Smart Governance
• Smart People
• Smart Living
• Smart Mobility
• Smart Economy
• Smart Environment
Sistem aplikasi ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Penataan 

Ruang dalam upaya mendapatkan kemudahan akses terhadap informasi rencana tata ruang kota 
secara cepat dan akurat.
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a. Pendekatan Kolaboratif 
Analisis kebutuhan terhadap pengembangan sistem informasi geospasial SITARUNG dilakukan 
secara mendalam dan kolaboratif melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

b. Pendekatan Object Oriented 
Pembangunan sistem informasi geospasial SITARUNG dilakukan dengan pendekatan object 
oriented. Pendekatan object oriented memungkinkan pembangunan sistem secara modular 
sedemikian sehingga pembangunan sistem dapat lebih cepat, terdesentralisasi dan mudah dalam 
pengintegrasiannya.

c. Pengujian Berlapis 
Dalam kegiatan pengembangan sistem informasi geospasial SITARUNG dilakukan pengujian 
berlapis. Pengujian yang dimaksud adalah pengujian keamanan yaitu Security Acceptance Test 
(UAT). Dengan pengujian berlapis ini, tidak saja kualitas dari fungsional sistem yang akan diuji, 
tetapi juga kualitas keamanan dari sistem.

d. Minimalisasi potensi ancaman keamanan Untuk minimalisasi potensi ancaman keamanan pada 
sistem informasi geospasial SITARUNG. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil, yaitu: 

• Melakukan enkripsi pada setiap form yang ada di sistem informasi geospasial SITARUNG 
sehingga setiap data yang diinputkan ke dalam sistem dapat terjaga keamanannya.

• Menggunakan fasilitas captcha pada setiap form yang ada di sistem informasi geospasial 
SITARUNG untuk mencegah adanya aplikasi robot yang ditujukan untuk menjebol sistem.

e. Pengelolaan Data Spasial dan Tekstual Dalam mengelola data spasial dan data tekstual dalam sistem 
informasi geospasial SITARUNG mengunakan RDBMS yang mendukung data spasial sehingga data 
spasial dan data tekstual tergabung dalam satu database.

Gambar Interface SITARUNG

Gambar Pencarian Lokasi by Text dan Koordinat
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Alamat Inovasi : http://panada.manadokota.go.id/tanteiva/
Instansi Pembuat Inovasi : Pemerintah Kota Manado dan Tim Penggerak PKK

Penanggung Jawab : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kota Manado dan Dinas Kesehatan (Puskesmas)

Inovasi ini menginformasikan secara cepat dan tepat 
lokasi dan jumlah wanita usia subur yang telah melakukan 
test Inspeksi Visual Asam Asetat untuk deteksi dini dengan 
menggunakan peta dasar skala 1:5.000 yang telah digitasi dan 
ditegakkan. Keunggulan lainnya adalah disajikan secara online 
pada peta tergitasi sehingga mudah diupdate oleh admin yang 
ada di kecamatan ketika seseorang Wanita Usia Subur (WUS) 
itu telah melakukan tes.

Inovasi Tante IVA adalah inovasi yang menginformasikan secara cepat dan tepat lokasi dan 
jumlah wanita usia subur yang telah melakukan test Inspeksi Visual Asam Asetat untuk deteksi dini 
dengan menggunakan peta dasar skala 1 : 5.000 yang telah digitasi dan ditegakkan. Hasil ini tentunya 
akan di analisis sebarannya dan dapat diketahui potensi penyakitnya.

Hal ini merupakan satu bentuk kepedulian agar deteksi dini kanker dapat ditemukan pada 
stadium awal sehingga dapat di sembuhkan tuntas. Dari data yang ada, wanita usia subur yang 
melakukan deteksi dini di kota Manado masih sangat sedikit dan belum dapat diketahui alamatnya. Oleh 
sebab itu Pemerintah Kota Manado melalui Puskesmas-puskesmas bekerja sama dengan kecamatan 
melakukan pendataan terhadap wanita usia subur yang telah melakukan test IVA. Tujuan mengetahui 
alamat wanita usia subur yang melakukan test awal kanker serviks adalah agar ketika mengalokasikan 
anggaran belanja dapat dengan mudah diketahui.

Adapun arsitektur sistem dari Tante IVA yang merupakan bagian dari PANADA dimana strutur 
backend yang digunakan oleh sistem pada Tante IVA sama dengan struktur backend PANADA dengan 
frontend yang berbeda. Data yang digunakan juga sama 
dengan database yang digunakan oleh PANADA.

Gambar Arsitektur Sistem
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OPTIMALISASI PERAN SIMPUL JARINGAN DAERAH MELALUI INOVASI 
PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

IG dalam aspek kehidupan, ekonomi & pemerintahan 

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) semakin meningkatkan 
pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam berbagai aspek kehidupan. Informasi geospasial 
atau dapat juga disebut dengan peta telah banyak dimanfaatkan dalam diberbagai macam, mulai 
dari bentuk yang paling tradisional yaitu berupa cetakan (atlas) sampai dalam bentuk aplikasi yang 
tidak hanya diakses lewat komputer namun juga lewat gawai (gadget). Pemanfaatan informasi 
geospasial pun sudah banyak bertransformasi, jika dahulu informasi geospasial hanya digunakan 
untuk navigasi atau kalangan tertentu (militer, akaademisi, ilmuwan), saat ini informasi geospasial 
sudah digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu yang menjadi fenomenal adalah 
pemanfaatan informasi geospasial sebagai platform dasar bisnis transportasi online. Dengan platform 
awal yang hanya menggunakan GPS yang terhubung dengan peta digital sebagai dasar penjemputan 
dan pengantaran, sekarang sudah masuk ke model bisnis Fintech yang mengembangkan proses 
pembayaran sendiri.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pemanfaatan informasi geospasial membawa banyak 
manfaat diberbagai sektor. Dari sisi konsumen pemanfaatan informasi geospasial dalam bentuk 
digital membawa manfaat berkurangnya waktu perjalanan sebanyak 12 % yang jika nilainya 
divaluasi mencapai US$ 265 Milyar. Informasi geospasial juga banyak membawa keuntungan dari 
sektor bisnis. Peran informasi geospasial sangat signifikan dalam mendukung berbagai macam 
industri yang nilainya mencapai US$ 1 Triliun secara global. Dengan informasi geospasial manfaat 
yang sangat fenomenal adalah membantu dalam menghubungkan antara pencari kerja dengan 
industri dan menciptakan 4 juta lapangan kerja baru diseluruh dunia.

Dari sisi pengambilan keputusan dan juga pemerintahan pemanfaatan informasi geospasial 
mengambil peranan paling penting. Saat ini lebih dari 80% kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
berbasiskan kepada data dan informasi geospasial. Oleh karena itu ada perubahan peraturan terkait 
dengan posisi Badan Informasi geospasial didalam tatakelola kelembagaan pemerintahan. Sesuai 
dengan Peraturan Presiden Nomor 127 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 4 tahun 2011, maka secara kelembagaan yang semula di bawah koordinasi Kementerian Riset 
dan Teknologi menjadi di bawah koordinasi Kementerian yang bertangungjawab bidang Perencanaan 
Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala 
Bappenas). Hal ini memberikan implikasi, bahwa BIG harus segera menyesuaikan program dan 
rencana strategisnya.  Dokumen rencana strategis BIG tahun 2015-2019 telah disesuaikan menjadi  
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dokumen renstra  tahun 2016-2019. Dokumen tersebut telah mengalami beberapa perubahan 
dan penyesuaian, maupun penguatan dalam rangka menanggapi respon terhadap  perubahan-
perubahan lingkungan  strategis  organisasi. Ditahun ini pun BIG sedang menyiapkan Renstra 2020 
– 2024 yang nantinya akan memperkuat posisi BIG didalam menjalankan perannya sebagai penyedia 
dan juga pelayan Informasi Geospasial di Indonesia.

Peran BIG dalam aspek perencanaan

Mandat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan penyelanggaraan informasi 
geospasial dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan menjadi semakin strategis dan semakin 
penting, sesuai dengan penjelasan Menteri PPN / Kepala Bappenas bapak Rudiyanto (2016), bahwa 
pendekatan perencanaan nasional harus  disusun secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS). 
Hal ini sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, yang dengan tegas disebutkan 
bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk : a) menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang 
dapat dipertanggungjawabkan; b) mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil 
guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan c) mendorong penggunaan IG 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Oleh karena itu BIG harus sinergis dan proaktif, artinya  BIG mengambil peran aktif dalam proses 
penyelenggaraan informasi geospasial. BIG harus siap menjadi inisiator dan integrator informasi 
yang dilaksanakan oleh lembaga dan pemerintah. Sinergi positif ini diharapkan mampu untuk (1) 
mendorong percepatan tersedianya IGD dan terintegrasinya IGT secara nasional, (2) menjamin 
kulitas IG dan mudah diakses, (3) mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, bahwa penyelenggaran 
informasi geospasial harus dilaksanakan oleh seluruh stake holder secara sinergis. Kualitas informasi 
geospasial yang tinggi dan dapat dipertangungjawabkan tidak lepas dari penyelenggaraan informasi 
geospasial yang optimal. Dimulai dari pengumpulan data geospasial, pengolahan data geospasial 
dan informasi geospasial, penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial, 
penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial, sampai dengan penggunaan informasi 
geospasial harus berdasarkan standar dan prosedur yang kredible.

Jaringan Informasi Geospasial Nasional 

Selain Undang-undang No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, ada juga beberapa 
peraturan perundangan yang memperkuat pemanfaatan Informasi geospasial didalam berbagai 
aspek. Perpress 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi geospasial nasional menegaskan bahwa 
didalam pemanfaatan Informasi Geospasial diperlukan suatu jaringan yang antar simpul nya saling 
terintegrasi, sehingga data / informasi geospasial yang diproduksi oleh suatu Institusi (Pemerintah 
daerah maupun pusat) dapat digunakan bersama. Konsep ini biasa dikenal dengan sebutan Produce 
Once Use Many Times. Dengan hal ini maka dapat meminimalisir beberapa permasalahan terkait 
informasi geospasial, terutama geospasial tematik antara lain : 

1. Duplikasi Data (data yang sama diprodusi oleh berbagaimacam instansi)
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2. Keterbatasan data (ada data yang dibutuhkan tapi tidak ada instansi yang memproduksinya)

3. Ketidak konsistensian antara judul peta dengan konten peta (judul sama namun klasifikasi 
beda, judul peta beda namun informasi sama, skala peta yang tidak konsisten)

Permasalahan – permasalah ini yang kemudian menjadi dasar keluarnya Perpress No. 9  tahun 
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Dengan adanya Kegiatan Kebijakan Satu 
Peta (KSP) ini permasalahan-permasalahan teknis diatas dapat diatasi, namun pada skala kebijakan 
yang lebih luas dapat memecahkan berbagai permasalahan yang diakibatkan dari ketidak sinkronan 
dalam pemanfaatan data dan informasi geospasial. Permasalahan-permasalahan seperti evisiensi 
dan kejelasan dalam memperoleh perijinan dapat dipecahkan dengan memanfaatkan data yang 
dihasilkan dari kegiatan KSP didalam mekanisme Online Single Submission untuk kemudahan dan 
kepastian dalam berivestasi. Selain kegiatan KSP ini juga menjadi dasar dalam perbaikan kualitas 
Peta Tataruang dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan.

Kegiatan kebijakan satu peta dilakukan melalui 3 tahapan utama, mulai dari Kompilasi 
yaitu mengumpulkan 85 peta tematik dari KL dan pemerintah daerah. Kemudian Integrasi yaitu 
melakukan pengecekan terhadap aspek-aspek teknis dari sisi pemetaan seperti penyamaan 
sistem koordinat dan referensi geospasial sampai pengecekan terhadap peta dasar (Rupa Bumi 
Indonesia). Lalu dilanjutkan sampai ke tahapan Sinkronisasi yaitu dilakukan analisis Superimpose 
(tumpang tindih) antar peta tematik yang sudah terintegrasi dan penyelesaian konflik tumpang 
tindih antar peta tematik. Setelah data tersebut dinyatakan Clean and Clear kemudian data tersebut 
diberbagipakaikan melalui Jaringan IG Nasional. Dalam konsep Jaringan IG Nasional adalah data 
tidak disimpan / disetor didalam satu server namun disimpan dan dikelola oleh Walidata itu sendiri 
yaitu yang berada di masing-masing Simpul jaringan. Dengan konsep Distributed data ini maka 
masing-masing simpul jaringan bertanggung jawab dalam proses pembaharuan (updating) data 
tersebut. Disini BIG berperan sebagai Penghubung Simpul Jaringan yang mengkoneksikan seluruh 
simpul jaringan baik ditingkat Pusat maupun daerah kedalam satu Geoportal Nasional (https://
tanahair.indonesia.go.id). 

Peran Simpul Jaringan Daerah dalam menciptakan Inovasi pelayanan yang memanfaatkan IG 

Data spasial yang ada di masing-masing Simpul Jaringan tentunya menjadi aset yang apabila 
digunakan dan diupdate secara rutin nilainya menjadi semakin bertambah. Pemanfaatan data dan 
informasi geospasial tidak hanya sebatas dalam proses perencanaan saja, namun data dan informasi 
geospasial dapat digunakan dalam setiap aspek pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah ke 
masyarakat. Dengan data yang tersimpan kedalam satu basisdata geospasial maka pemanfaatannya 
tidak terbatas pada satu aplikasi saja, artinya dengan satu basisdata geospasial dapat menjadi 
paltform untuk berbagai macam aplikasi. Inovasi yang sudah dikembangkan berupa aplikasi untuk 
meningkatkan pelayanan masyarakat serta kulaitas tata pemerintahan sehingga lebih efektif dan 
efisien. Pemanfaatan aplikasi geospasial dapat dilakukan didalam berbagai bidang pelayanan, mulai 
dari zonasi sekolah sampai ke pelayanan Ibu Hamil. Pemerintah sendiri melakukan berbagai macam 
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upaya dalam pengembangan inovasi yang dilakukan oleh daerah, antara lain dengan dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 386 
Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa frasa pemanfaatan informasi geospasial dalam Undang 
Undang IG merupakan hal yang sangat mendasar bagi para pemangku kepentingan di kementerian, 
lembaga maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) mengamanatkan agar setiap kementerian, 
lembaga dan  pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi simpul 
jaringan atau institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, 
pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data dan IG tertentu. Dalam peraturan yang sama, 
BIG ditunjuk sebagai penghubung simpul jaringan yang memiliki tugas untuk membangun dan 
memelihara sistem akses jaringan IGN. Dengan terintegrasinya simpul jaringan dalam satu wadah 
Ina-Geoportal, diharapkan penyelenggaraan IG semakin sinergis, komprehensif dan siap pakai, serta 
lebih mudah diakses. 

Salah satu hal sangat mendasar adalah ketika informasi geospasial tersedia sesuai dengan 
kebutuhan perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun daerah, mulai dari tingkat tinjau, 
semi detail dan detail yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini  tentu 
akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru. Saat ini aplikasi berbasis IG sudah banyak dikembangkan 
oleh Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (Pemda), namun kenyataannya masih 
terbatas pada proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan IG, sementara pemanfaatannya 
masih sangat terbatas. Ke depan peluang dan tantangan dari pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) 
semakin meningkat ini adalah bagian dari program hilirisasasi Informasi geospasial, tentu program 
ini juga dibarengi dengan penguatan proses hulu untuk menyediakan informasi geospasial dasar 
yang semakin akurat dan lengkap di seluruh wilayah NKRI. Kolaborasi antar institusi serta peran 
serta masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial. 

Sebagai bagian dari fungsi pembinaan terhadap Simpul Jaringan, BIG memberikan apresiasi 
kepada daerah-daerah yang telah melakukan Inovasi terhadap pemanfaatan Informasi Geospasial 
didaerah. Penghargaan ini telah dilakukan sejak tahun 2017 dan menjadi ajang dua tahunan 
setelah Bhumandala Award. Bhumandala Award sendiri sudah dimulai sejak tahun 2014, dimana 
BIG memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam rangka evaluasi 
kesiapan 5 pilar Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) di Simpul Jaringan. Evaluasi ini bertujuan 
untuk menentukan indeks kesiapan daerah dalam mengembangkan IIG untuk mendukung 
pembangunan Ina-GeoPortal sebagai sarana untuk Berbagi Pakai IG melalui survei IIG / SDI (Spatial 
Data Infrastructure) Readiness Index (SRI Survey) dan sekaligus memberikan apresiasi best practise 
yang dilakukan K/L/Pemda dalam mengembangkan IIG. 
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Tabel Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Tahun 2017

No. Nama Kab/Kota Nama Inovasi
1 Kabupaten Balangan One Vilage One Data Berbasis Geospasial
2 Kabupaten Banyuasin Portal Data Kabupaten Banyuasin (Spasial dan Statistik)
3 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi Geographic Information System (Bageos)
4 Kabupaten Bogor Sistem Informasi Manajemen Jalan Ver. 2.0
5 Kabupaten Jepara e-SINGMANTAP
6 Kabupaten Kutai Kartanegara Sistem Informasi Batas Wilayah (Sitaswil)
7 Kabupaten Magelang Sistem Informasi Geografis Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Magelang
8 Kabupaten Malang Program Contra War (Contraceptive For Women At Risk)
9 Kabupaten Pidie Jaya Manajemen Basis Data Bencana
10 Kabupaten Sleman Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) Tata Guna Tanah
11 Kabupaten Sragen IBU SUKOWATI (Informasi Bumi Sukowati)
12 Kabupaten Sukoharjo Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Terintegrasi 

Kabupaten Sukoharjo (Pisda Sukoharjo)
13 Kabupaten Sumbawa Portal Bank Data Berbasis Spasial
14 Kabupaten Tanggamus Publikasi Informasi Geospasial (IG) Sektor Pelayanan 

Dasar, Pariwisata, dan Ekonomi melalui WebGIS
15 Kabupaten Temanggung Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah 

Kabupaten Temanggung
16 Kota Bandung Bandung Smart Map
17 Kota Bogor Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan 

Pengendalian Ruang (SIP3R)
18 Kota Depok Sistem Satu Data Kemiskinan (dalam Kerangka Kebijakan 

Satu Peta)
19 Kota Manado Digitasi Data dan Informasi Berbasis Geospasial Terpadu 

dan Terkoneksi Kotaku Manado (Dikomando)
20 Kota Pekanbaru Redefine Rumbai Optimizing Service (Redrose)
21 Kota Sawahlunto Penyusunan Database Perencanaan Sistem Informasi 

Geospasial Berbasis Web (WebGIS)
22 Kota Semarang Penanganan keluhan masyarakat dalam Proses Keterangan 

Rencana Kota (KRK) Melalui Teknologi infomasi Geospasial
23 Kota Surabaya Surabaya Integrated Geographic Information System 

(e-SIGIS), Peta Peruntukan/C-Map, Pengelolaan Tanah 
Aset Pemerintah Kota Surabaya Berbasis Web Informasi 
Geospasial, Web SIAGA (Sistem Informasi Cepat Tanggap) 
112

24 Kota Tangerang Pengembangan Aplikasi Berbasis Geospasial di Kota 
Tangerang Menuju Smart City 
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No. Nama Kab/Kota Nama Inovasi
25 Kota Tegal Integrasi Sistem Informasi Geografis dan Aplikasi 

Perencanaan (SIGAP) sebagai Jembatan Informasi dan 
Komunikasi untuk Sukses Tegal Smart City

Profile 27 inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial

Diawal penyelenggaraan Bhumandala Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial mendapat 
sambutan positif dari pemerintah daerah. Sebanyak 27 Inovasi dari pemerintah kabupaten / kota 
didaftarkan untuk kegiatan tahun 2019 ini. Peserta kegiatan ini memang hanya dibatasi pada level 
Pemerintah Daerah ditingkat Kabupaten / Kota saja dengan pertimbangan untuk lebih melihat 
bagaimana perkembangan daerah dalam pemanfaatan Informasi Geospasial. Inovasi pemanfaatan 
Informasi Geospasial sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara merata, ini terlihat dari 
sebaran inovasi yang terdaftar ditahun ini tidak lagi didominasi oleh daerah-daerah di pulau Jawa 
namun juga oleh pemerintah daerah diluar pulau jawa mulai dari aceh sampai papua.

Dari 27 Inovasi tersebut ada 10 Inovasi yang menonjol dan terpilih menjadi finalis Bhumandala 
Inovasi Pemanfaatan IG tahun ini. Adapun 10 inovasi tersebut adalah Bandung Smart Map Plus dari 
Kota Bandung, Portal Analisis  Data Berbasis Peta (PANADA) dari Kota Manado, Sistem Informasi 
Data Kemiskinan (SIDAK) dari Kota Palembang, Semarang 1 (one) Klik Investasi dari Kota Semarang, 
BumilKu dari Kabupaten Kulon Progo, WebGIS Kota Makassar dari Kota Makassar, SIRR Pasca 
Bencana Kota Ambon Berbasis WebGIS dari Kota Ambon, SMART PETAKU dari Kota Pekanbaru, HITS 
Planning dari Kabupaten Sragen, dan Sistem Informasi Kebencanaan Sleman dari Kabupaten Sleman.
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Tabel Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Tahun 2019

No. Nama Kab/Kota Nama Inovasi
1 Kabupaten Banyuasin Banyuasin Elektronik Tataruang Wilayah
2 Kabupaten Banyuasin Sistem Informasi Basisdata, Analisis Penanggulangan 

Kemiskinan Terpadu
3 Kabupaten Banyuasin Sistem Monitoring Pembangunan Infrastruktur
4 Kabupaten Banyuwangi E-Modal 
5 Kabupaten Berau Sistem Informasi Geospasial
6 Kabupaten Bojonegoro Be Library with Geospasial
7 Kabupaten Bolaang 

Mongondow
Integrasi Sistem Informasi Geografis dalam Penyusunan 
Rencana Kawasan Perkotaan Lolak

8 Kabupaten Jayapura Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah
9 Kabupaten Kulonprogo BumilKu 
10 Kabupaten Kutai Kertanegara Sistem Informasi Geospasial Open Source Kukar
11 Kabupaten Luwu Utara GIS For Control 
12 Kabupaten Minahasa Selatan Sistem Informasi Daerah Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi 

Avenza Maps
13 Kabupaten Mojokerto Pelayanan Informasi Tata Ruang “MAJAPAHIT GIS”
14 Kabupaten Sleman Sistem Informasi Kebencanaan
15 Kabupaten. Sragen HITS Planning
16 Kabupatenupaten Bantul TARU PINTAR
17 Kabupatenupaten Bogor Geoportal Boga Peta - Bogor Geodatabase untuk Satu Data 

Pemetaan
18 Kota Ambon SIRR Pasca Bencana berbasis WebGIS
19 Kota Banda Aceh WebGIS – Sistem Informasi Geografis Aplikatif dan 

Partisipatif 
20 Kota Bandung Bandung Smartmap Plus
21 Kota Bandung Sistem Informasi Tata Ruang
22 Kota Makassar WebGIS Kota Makassar
23 Kota Manado PANADA (Portal Analisa Data)
24 Kota Manado Tentang Test Inspeksi Visual Asam Asetat
25 Kota Palembang SIDAK Sistem Informasi Data Kemiskinan
26 Kota Pekanbaru Smartpetaku
27 Kota Semarang One-Klik Investasi



163

Inovasi-inovasi tersbut dibangun dengan manfaat dan tujuan yang berbeda- beda. Sebagai contoh 
Kota Semarang dan Bandung membangun sistem dengan tujuan untuk tata ruang kota, Kabupaten 
Sleman memanfaatkan aplikasi terkait kebencanaan, Kabupaten Kulon Progo memanfaatkan aplikasi 
terkait kesehatan, Kota Manado memanfaatkan sistem perpajakan, dan Kota makassar memanfaatkan 
aplikasi terkait pemberian akses kepada investor demi tercapainya pembangunan yang cepat, tepat, 
dan terintegrasi.

Kota Manado pada tahun 2019 ini menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang melakukan Inovasi 
yang terbaik dalam pemanfaatan informasi geospasial bersama dengan Kota Semarang, Kota Bandung 
dan Kabupaten Kulonprogo. Kota Manado dinilai baik dari segi operasional yang mana sistemnya 
sudah bekerja dengan baik dan dimanfaatkan didalam menunjang kegiatan yang ada di Bappeda. 
Selain itu Kota Manado juga sudah memiliki rencana pengembangan yang terukur dan terarah, dengan 
melibatkan peran serta dari masyarakat, dan unggul karena sudah memiliki UPT pengelolaan data dan 
informasi geospasial. Ini merupakan piala ke 3 yang diterima Kota Manado semenjak keikutsertaan 
Kota Manado pada ajang Bhumandala dari tahun 2017. Dari sini terlihat bagaimana pengelolaan dan 
pengembangan informasi geospasial yang ada di Kota Manado sudah berjalan dengan konsisten.  

Selain Kota Manado Inovasi pemanfaatan yang dilakukan oleh Kota Bandung juga dinilai baik 
dari segi ketersediaan dan kelengkapan datanya. Dengan ketersediaan peta skala 1:1000 dan 1:5000 
dilakukan pembaruan tiap 5 tahun sekali, ini merupakan salah satu hal yang luar biasa. Tidak semua 
daerah dengan Pendapatan daerah yang besar mau untuk “berinvestasi” didalam penyediaan data 
spasial dalam skala besar. Pemkot Bandung sudah cukup paham bahwa untuk melakukan penataan 
ruang pada daerah dengan tingkat pertumbuhan / perubahan yang tinggi pasti dibutuhkan data spasial 
dengan tingkat kedetailan informasi yang tinggi juga. 

Inovasi Kabupaten Kulon Progo dinilai cukup menarik, dengan konsep yang sangat sederhana 
sistem ini dibangun secara mandiri. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo cukup jeli melihat kondisi 
yang ada di masyarakat, bahwa akses masyarakat ke tenaga medis maupun fasilitas kesehatan cukup 
terbatas sehingga menciptakan inovasi yang digunakan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah ke masyarakat. Sistem yang dibangun didukung dengan 
ketersediaan tenaga kerja/ SDM yang akhirnya dapat memaksimalkan kebermanfaatan dan fungsinya 
dapat digunakan secara riil. 

Kota Semarang cukup konsisten dalam melakukan Inovasi pelayanan yag berbasis data dan 
informasi Geospasial. Ditahun ini pengembangan pemanfaatan Informasi geospasial dilakukan oleh 
Kota Semarang untuk mempermudah masuknya Investasi ke Kota Semarang. Walaupun sistem ini 
terbilang masih baru dilakukan oleh Kota Semarang namun ketersediaan data cukup baik dan cukup 
lengkap. Terlihat juga bagaimana jajaran pimpinan di Kota Semarang memiliki komitmen baik terhadap 
kelanjutan sistem. Faktor leadership merupakan hal yang sangat penting didalam pengelolaan dan 
pemanfaatan informasi geospasial namun jika tidak didukung oleh jajaran pimpinan dibawahnya 
(middle manager) dan staff yang bisa mengeksekusi permintaan pimpinan dengan baik tentunya 
konsep maupun ide tersebut hanya menjadi angan-angan belaka.
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Penutup, 

Keberangaman Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial yang dilakukan oleh daerah cukup 
membuat pusing dewan juri, sehingga proses penilaian tidak sekedar membandingan antara apple to 
apple, tapi juga apple to orange atau orange to rambutan. Masing-masing aplikasi dibangun dengan 
membawa ciri khasnya dan kebutuhan daerah. Ini menunjukan bahwa Pemanfaatan Informasi tidak 
hanya dilakukan untuk kegiatan perencanaan maupun penataan ruang saja namun sudah dilakukan 
untuk kegiatan sehari-hari yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Perkembangan Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial didaerah cukup signifikan, pemerintah 
daerah telah banyak melakukan perubahan serta banyak melakukan inovasi dalam bentuk aplikasi 
berbasis IG tetapi belum optimal tersampaikan kepada publik. Kegiatan ini diharapkan menjadi media 
sosialisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan juga menjadi pendorong munculnya 
Inovasi-inovasi baru lainnya dalam pemanfaatan Informasi Geospasial didaerah.

Akhirnya kami mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh 
pemerintah daerah kabupaten/kota atas pekerjaan inovasi hebat yang telah dilakukan, para kolega, 
tim juri dan semua pihak yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk penyelenggaraan 
kompetisi inovasi  dan penyusunan buku ini.  Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi 
dan mencatat sebagai amal kebajikan kita semua, demi Indonesia yang lebih maju.  Aamiin

Perkembangan Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial didaerah cukup signifikan, pemerintah 
daerah telah banyak melakukan perubahan serta banyak melakukan inovasi dalam bentuk aplikasi 
berbasis IG tetapi belum optimal tersampaikan kepada publik. Kegiatan ini diharapkan menjadi media 
sosialisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan juga menjadi pendorong munculnya 
Inovasi-inovasi baru lainnya dalam pemanfaatan Informasi Geospasial didaerah.

Akhirnya kami mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh 
pemerintah daerah kabupaten/kota atas pekerjaan inovasi hebat yang telah dilakukan, para kolega, tim 
juri dan semua pihak yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk penyelenggaraan kompetisi 
inovasi  dan penyusunan buku ini.  Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi amal 
kebajikan kita semua.  Aamiin

Cibinong, Oktober 2019

Tim Penyusun
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