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APLIKASI 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 
 

 

 Pengguna SIG, ditinjau dari pengalamannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

kelompok. Kelompok pertama disebut dengan pengguna pemula dan kelompok kedua 

disebut dengan pengguna berpengalaman. Pada kelompok pengguna pemula, biasanya 

pengguna bisa membuat aplikasi SIG sederhana. Aplikasi sederhana ini misalnya bahwa 

pengguna pemula bisa langsung menggunakan fungsi-fungsi perangkat lunak SIGyang 

ada.  Seorang pengguna pemula SIG umumnya hanya mengerti bagaimana menjalankan 

SIG dengan menggunakan fasilitas yang ada dalam perangkat lunak SIG, mulai dengan 

bagaimana men-input data, mengelola data, memanipulasi dan menganalisis data, 

sampai mendapatkan keluaran data baik data spasial maupun data atribut. Berbeda 

dengan pengguna SIG pemula,  pengguna SIG berpengalaman lebih banyak selain 

menjalankan SIG sesuai dengan fasilitas yang ada dalam software, juga mampu untuk 

memfasilitasi model-model apalikasi yang lebih kompleks. Model-model aplikasi yang 

lebih kompleks ini harus dikembangkan sendiri oleh pengguna SIG seperti penggunaan 

bahasa program makro SIG atau bahasa komputer lainnya. Penggunaan SIG seperti ini 

biasanya bukan saja hanya mengandalkan fasilitas atau fungsi-fungsi dari perangkat 

lunak yang tersedia, namun juga harus melakukan aplikasi khusus yang lebih kompleks 

lagi karena pengguna SIG masih memerlukannya untuk bisa menjalankan SIG sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan oleh suatu organisasi yang kebutuhan akan SIG nya 

pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada aplikasi yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan organisasi. Pengguna SIG harus mampu untuk mengembangkan aplikasi ini 

sesuai tujuan organisasi masing-masing. 

 Aplikasi SIG bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu aplikasi SIG sederhana 

dan aplikasi SIG rumit. Aplikasi SIG sederhana pada dasarnya bahwa pengguna SIG 

bisa menjalankan SIG dengan menggunakan fasilitas yang ada dalam perangkat lunak 

SIG. Sedangkan aplikasi SIG yang rumit misalnya query yang mencakup pemilihan data 

yang sudah berupa layer-layer, menentukan tampilan yang diinginkan (karakteristik), 

menentukan buffer, proses overlay data, dan memproduksi peta dalam bentuk softcopy 

MODUL  
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maupun hardcopy. Pada kasus-kasus seperti itu, aplikasi SIG tersebut sebenarnya 

dimaksudkan untuk mengkonversi ide pengguna menjadi bisa diterapkan.  

 Cakupan aplikasi SIG sebenarnya cukup luas, tergantung pada kebutuhan 

pengguna. Namun secara garis besar, aplikasi SIG diperlukan untuk pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan, pengelolaan sumberdaya sosial dan ekonomi, 

pengelolaan sumberdaya infrastruktur. Masing-masing aplikasi tersebut dapat berfungsi 

untuk mendukung perencanaan spasial pembangunan pada sekala nasional, regional, 

maupun lokal (Anonim, 2001:93-94).  

Dengan mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan 

aplikasi SIG. Adapun indikatornya adalah bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan  

SIG untuk berbagai bidang kegiatan. 

Modul VI ini akan mempelajari secara umum aplikasi sistem informasi 

geografis. Pada kegiatan belajar akan dibahas aplikasi sistem informasi geografis secara 

umum dan  tentang aplikasi sistem informasi geografis di lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional.  

 

APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UMUM  

& APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS  

DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL  

 
 

A.  APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SECARA UMUM 

Banyak sekali kegiatan yang bisa ditangani dengan menggunakan aplikasi SIG. 

Hal  ini disebabkan karena kemampuannya untuk merelesaikan basis data spasial dan 

basis data tekstual serta mengelolanya menjadi suatu informasi yang terintegrasi. 

Beberapa contoh bidang kegiatan  yang bisa ditangani dengan mengaplikasikan SIG 

diantaranya dikemukakan oleh Eddy Prahasta  ( 2001 : 4-5) sebagai berikut : 

1. Aplikasi SIG di bidang sumberdaya alam, menyangkut : inventarisasi, manajemen, 

dan kesesuaian lahan untuk pertanian; perkebunan; kehutanan; perencanaan tata 

guna tanah; analisis daerah rawan bencana alam; dan sebagainya.  

2. Aplikasi SIG di bidang perencanaan, meliputi : perencanaan permukiman 

transmigrasi; perencanaan tata ruang wilayah; perencanaan kota; perencanaan lokasi 

dan relokasi industri; pasar; permukiman; dan sebagainya. 
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3. Aplikasi SIG di bidang kependudukan, terdiri dari : penyediaan informasi 

kependudukan; sistem informasi untuk pemilihan umum; dan sebagainya. 

4. Aplikasi SIG di bidang lingkungan berikut pemantauannya, antara lain : pencemaran 

sungai, danau, laut; evaluasi pengendapan sedimen baik di sekitar danau, sungai, 

atau pantai; pemodelan pencemaran udara; limbah berbahaya; dsb.  

5. Aplikasi SIG di bidang pertanahan, menyangkut : manajemen pertanahan, sistem 

informasi pertanahan, dan sejenisnya.    

6. Aplikasi SIG di bidang utilitas, seperti : inventarisasi dan manajemen informasi 

jaringan pipa air minum, jaringan listrik, jaringan telepon; sistem informasi 

pelanggan perusahaan air minum, listrik, telepon; dsb. 

7. Aplikasi SIG di bidang pariwisata, contoh : inventarisasi daerah pariwisata, analisis 

potensi daerah unggulan untuk pariwisata, dan sebagainya. 

8. Aplikasi SIG di bidang ekonomi, bisnis, dan marketing, misalnya : penentuan 

lokasi-lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar swalayan/super market/mall, 

mesin ATM, show room, counter, gudang, dan sejenisnya. 

9. Aplikasi SIG di bidang perpajakan, menyangkut : penanksiran potensi pendapatan 

dari sektor pajak PBB, sistem informasi untuk penarikan pajak periklanan, dsb. 

10. Aplikasi SIG di bidang biologi, contohnya : inventarisasi, kesesuaian tanah, dan 

manajemen untuk kawasan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi. 

11.  Aplikasi SIG di bidang telekomunikasi, berkaitan dengan : inventarisasi jaringan 

telekomunikasi; system informasi pelanggan; perencanaan pemeliharaan dan analisis 

perluasan jaringan telekomunikasi, sistem informasi fasilitas umum 

telekomunikasi/fastel (wartel, telepon umum, warnet, dan sejenisnya); inventarisasi 

jaringan dan pelanggan TV kabel, antenna parabola, dan sebagainya. 

12. Aplikasi SIG di bidang hidrografi dan kelautan, seperti : inventarisasi dan manajemen 

stasiun pengamatan pasang surut; manajemen daerah pesisir pantai; manajemen 

daerah wisata laut/bahari; taman laut; coastal manajemen, dsb. 

13. Aplikasi SIG di bidang pendidikan, misalnya : kesesuaian lokasi pendidikan, sistem 

informasi pendidikan/akademis, sistem sebagai alat pemahaman pendidikan, dsb. 

14. Aplikasi SIG di bidang geologi, pertambangan, dan perminyakan, seperti : 

inventarisasi, manajemen dan perijinan, dan evaluasi kesesuaian lokasi-lokasi 

pertambangan, geologi, dan perminyakan. 
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15. Aplikasi SIG di bidang transportasi dan perhubungan, misalnya : inventarisasi 

jaringan transportasi; analisis kesesuaian dan penentuan rute-rute alternatif 

transportasi, manajemen pemeliharaan dan perencanaan perluasan jaringan 

transportasi, analisis rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan, dan sebagainya. 

16. Aplikasi SIG di bidang kesehatan, contohnya : penyediaan data atribut dan spasial 

yang menggambarkan distribusi penderita suatu penyakit; pola atau model 

penyebaran penyakit, distribusi unit-unit pelayanan kesehatan; dan sebagainya. 

17. Aplikasi SIG di bidang militer, seperti : penyediaan data spasial untuk analisis rute-

rute perjalanan logistik, peralatan perang, dan lain-lain.  

Salah satu Aplikasi SIG secara umum dapat dilihat seperti tersebut pada contoh  

sebagai berikut. 

 

 

APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

UNTUK MENENTUKAN LOKASI PERMUKIMAN PERDESAAN 

 
Slamet Muryono 

 

 Salah satu masalah yang sering dijumpai oleh pemerintah daerah adalah dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal penyusunan perencanaan daerah yang 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing tetapi harus disesuaikan dengan 

keterbatasan-keterbatasan yang ada di daerah. Salah satu bagian dari sekian banyak 

perencanaan yang dibuat daerah adalah dengan menentukan kesesuaian lokasi untuk 

permukiman perdesaan. Salah satu cara yang ditempuh dari konsekuensi logis dari 

kondisi ini adalah dengan disusunnya suatu rencana kesesuaian lokasi dengan 

mengaplikasikan SIG. Seleksi lokasi ini tentunya dengan memperhatikan kondisi lokasi 

yang akan dijadikan lokasi permukiman perdesaan tersebut. Hal ini dimungkinkan akan 

terjadi suatu perubahan penggunaan tanah yang sekarang ada di lokasi, perubahan status 

tanah, bahkan perubahan struktur sosial masyarakat setelah nantinya lokasi ini 

direncanakan untuk permukiman perdesaan. Untuk itu sebelum dicalonkan sebagai 

lokasi permukiman perdesaan, suatu lokasi perlu untuk di survai lebih dulu, khususnya 

dalam rangka pengumpulan data fisik dan data sosial ekonomi berkenaan dengan lokasi 

tersebut. Data fisik lokasi selanjutnya bisa dijadikan data spasial dalam aplikasi SIG, 

dan data social ekonomi bisa dijadikan data atributnya.   
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 Karakteristik lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan permukiman 

perdesaan antara lain adalah bahwa keberadaannya tidak terlalu jauh dari pusat usaha 

tani potensial penduduk dan juga tidak terlalu jauh dengan pusat-pusat permukiman 

yang ada disekitarnya. Hal ini dimaksudkan agar permukiman perdesaan yang akan 

dibangun bisa memberikan kontribusi terhadap upaya petani dalam mengusahakan 

usaha taninya, sementara di pihak lain petani juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat 

di sekitarnya termasuk dalam melakukan perilaku ekonomi seperti menjual usaha 

taninya ada lokasi pemasaran yang terdekat. Oleh karena itu dalam melaksanakan 

pemilihan lokasi ini, pemerintah daerah harus membuat kriteria tertentu yang akan 

dibutuhkan untuk melaksanakan analisis SIG nantinya, sehingga bisa diperoleh hasil 

seperti yang diinginkan.  

 Secara umum, kriteria penentuan lokasi untuk permukiman perdesaan antara lain 

bahwa lokasi tersebut dekat dengan sumber mata air minum atau bisa dijangkau 

sumber-sumber air minum yang ada di sekitarnya. Selain itu calon lokasi juga 

diharapkan dekat dengan jalan raya atau jalan penghubung ke jalan raya. Sebaiknya 

dihindarkan dari lokasi yang drainasenya jelek yang dimungkinkan bisa menimbulkan 

banjir pada saat musim hujan, lokasi harus bebas dari polusi udara yang berbahaya, 

lokasi harus bebas dari kemungkinan terjadinya erosi atau tanah longsor. Secara detail 

kriteria-kriteria yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah untuk calon lokasi 

permukiman perdesaan   misalnya bisa diilustrasikan sebagai berikut : 

1. Lokasi harus berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan 

air laut ; 

2. Lokasi berjarak kurang dari 500 meter dari tanah usaha penduduk (sawah); 

3. Lokasi harus berada di sekitar jarak 500 meter dari jalan besar; 

4. Lokasi harus berjarak lebih dari 100 meter dari sungai besar; 

5. Lokasi harus berada pada kemiringan tanah (lereng) kurang dari 15 %; 

6. Lokasi harus berada pada daerah yang tidak merupakan daerah erosi; 

7. Lokasi harus berada pada daerah yang tidak merupakan daerah banjir; 

8. Lokasi pada daerah antara 500 meter dari mata air atau sumber air lainnya; 

9. Lokasi harus berada pada daerah yang mempunyai status tanah Negara. 
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Untuk memproses calon lokasi permukiman dengan memperhatikan persyaratan 

tersebut di atas, diantaranya dibutuhkan nama layer atau coverage untuk meng-input 

data, memproses data, menganalisis data, menyajikan data dengan proses SIG.  

Beberapa layer (coverage) yang dibutuhkan, misalnya dengan menggunakan nama 

sebagai berikut : 

1. Layer Topografi, diberi nama  : Topo; 

2. Layer Penggunaan Tanah, diberi nama  :  PenggTnh; 

3. Layer Jalan, diberi nama  :  Jalan; 

4. Layer Sungai, diberi nama  :  Sungai; 

5. Layer Lereng, diberi nama  :  Lereng; 

6. Layer Erosi, diberi nama  :  Erosi; 

7. Layer Drainase, diberi nama  :  Drainase; 

8. Layer Mata Air, diberi nama  :  MataAir; 

9. Layer Status Tanah, diberi nama :  StsTnh. 

Menggunakan salah satu software SIG yaitu software Arc/Info, analisa spasial dengan 

aplikasi SIG bisa dilakukan. Metode analisa spasial yang bisa dilakukan terhadap data 

yang sudah diproses adalah analisa tumpang susun (overlay analysis) secara bertahap 

dan proximity analysis (buffering). Proses analisa nya sebagai berikut : 

1) Pada layer Topo dilakukan perintah Reselect agar hanya lokasi dengan 

ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut yang dipilih sebagai 

lokasi yang cocok untuk permukiman. Layer baru ini misalnya diberi nama 

Topo500; 

2) Pada layer PenggTnh dilakukan perintah Reselect agar hanya lokasi dengan 

jenis penggunaan tanah sawah saja yang terpilih. Hasil reselect ini 

selanjutnya dilakukan buffering untuk mencari lokasi yang berada pada jarak 

sekitar 500 meter dari sawah. Layer baru ini diberi nama Sawahbuf; 

3) Lakukan overlay kembali antara layer Topo500 dan layer Sawahbuf sehingga 

menghasilkan Layer Komposit 1 atau disingkat Komp 1 yaitu layer gabungan 

antara lokasi dengan ketinggian di bawah 500 m dpl dan lokasi dengan jarak 

kurang dari 500 meter dari penggunaan tanah sawah; 
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4) Reselect Layer Jalan yang hanya merupakan jalan utama saja. Selanjutnya 

lakukan buffering untuk mendapatkan lokasi dengan jarak dari jalan utama 

sekitar 500 meter. Layer ini diberi nama Jalanbuf; 

5) Reselect Layer Sungai yang hanya merupakan sungai utama saja. 

Selanjutnya lakukan buffering untuk mendapatkan lokasi dengan jarak 

sekitar 100 meter di kiri dan 100 meter di kanan sungai utama. Layer ini 

diberi nama Sungaibuf; 

6) Lakukan overlay kembali antara layer Jalanbuf dan layer Sungaibuf  yang 

diberi nama Layer Komposit 2 atau disingkat Komp 2. Layer ini berisi 

gabungan antara data lokasi dengan jarak sekitar 500 meter dari jalan utama 

dan data lokasi yang berjarak 100 meter di kiri dan kanan sungai;  

7) Reselect Layer Lereng  untuk mendapatkan lokasi dengan lereng kurang dari 

15 % saja. Lokasi dengan lereng lebih dari 15 % tidak cocok untuk 

permukiman. Layer ini diberi nama layer Lereng15; 

8) Reselect Layer Erosi untuk mendapatkan lokasi dengan kriteria tidak ada 

erosi. Lokasi yang ada erosi tidak cocok untuk permukiman. Layer ini diberi 

nama layer NonErosi; 

9) Layer Lereng15 dan layer NonErosi selanjutnya di-overlay-kan, dan hasilnya 

diberi nama Layer Komposit 3 atau disingkat Komp 3. Layer ini berisi data 

lokasi dengan tingkat kemiringan tanah kurang dari 15 % dan tidak terkena 

erosi.  

10) Reselect Layer Drainase untuk mendapatkan lokasi yang tidak pernah 

tergenang. Lokasi yang tergenang periodic dan tergenang terus menerus 

tidak cocok untuk lokasi permukiman. Layer ini diberi nama layer TdkTgng; 

11) Buffer layer MataAir untuk mendapatkan lokasi dengan jarak ke mata air 

atau ke sumber air minum lainnya sekitar 500 meter. Layer ini diberi nama 

layer MtAirbuf;   

12) Overlay-kan layer TdkTgng dan layer MtAirbuf untuk mendapatkan layer 

Komposit 4 atau disingkat Komp 4. Layer ini berisi data tentang lokasi yang 

tidak pernah tergenang dan lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari mata 

air atau sumber air minum lain; 
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13) Reselect layer StsTnh untuk mendapatkan lokasi dengan hanya tanahnya 

berstatus tanah negara bebas. Lokasi yang berstatus bukan tanah negara 

bebas tidak cocok untuk lokasi permukiman. Layer ini diberi nama layer 

TnhNgr; 

14) Proses berikutnya adalah melakukan overlay kembali terhadap layer-layer 

komposit yang sudah merupakan layer gabungan, karena proses overlay 

hanya bisa dilakukan secara bertahap tidak bisa sekaligus semua layer di-

overlay-kan. 

15) Overlay antara layer Komp 1 dan layer Komp 2 akan menghasilkan layer 

baru yang diberi nama misalnya layer Komp A; 

16) Overlay antara layer Komp 3 dan layer Komp 4 akan menghasilkan layer 

baru yang diberi nama misalnya layer Komp B; 

17) Overlay antara layer Komp B dengan layer TnhNgr akan menghasilkan layer 

baru yang diberi nama layer Komp C; 

18) Overlay layer Komp A dengan layer Komp C akan menghasilkan layer baru 

yang merupakan produk akhir dari proses overlay dan diberi nama layer 

Peta; 

19) Dengan menggunakan perintah TABLES dan ARCPLOT yang terdapat pada 

software Arc/Info, Peta dan Laporan Akhir dari proses SIG dapat 

diselesaikan. 

Untuk lebih mudah dimengerti tahapan dari analisis tersebut, secara skematis dapat 

dilihat pada Gambar 30 sebagai berikut. 
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Gambar 30.  Tahapan Analisis Overlay Pada Aplikasi SIG 
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B.  APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI LINGKUNGAN  

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

1.  LREP dan MREP 

 

Aplikasi SIG mencakup berbagai bidang kehidupan dan mencakup berbagai  

kepentingan seperti pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas. 

Beberapa kegiatan besar pemerintah (termasuk BPN) yang merupakan contoh 

dari aplikasi SIG antara lain seperti : 

a. Land Resource Evaluation and Planning Project I (LREPP-I) Proyek LREP-

I dimulai tahun 1985 s.d. 1990 yang meliputi 8 (delapan) provinsi di Pulau 

Sumatera. LREP-II dimulai tahun 1992 s.d. 1997 dan meliputi seluruh 

provinsi diluar Sumatera dan DKI Jakarta.  

b. Proyek LREP-II bertujuan utama untuk memperluas penggunaan sistem 

informasi geografis (SIG) untuk 18 Bappeda TK I serta peningkatan 

kemampuan  Bappeda dalam proses perencanaan zonasi lahan dan 

perencanaan fisik semi detail. 

Kegiatan LREPP dan MREPP dikoordinir oleh Badan Koordinasi Survey dan 

Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan beberapa instansi terkait : Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pertanahan Nasional 

(BPN), Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (PUSLITANAK). Kegiatan ini 

pada dasarnya mengevaluasi dan merencanakan sumberdaya tanah untuk 

kegiatan LREP, dan mengevaluasi dan merencanakan sumberdaya pesisir 

(pantai) untuk kegiatan MREP. Untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan ini, 

dibutuhkan banyak data sumberdaya tanah termasuk penyusunan basis data nya. 

Seperti telah dikemukakan bahwa inti dari kegiatan SIG adalah bagaimana 

mengelola data menjadi basis data dan menjadi sistem manajemen basis data.  

Pada kegiatan LREP maupun MREP, BPN melakukan 5 kegiatan yaitu :  

1) Strengthening Institution, 

2)  Information Technology Development,  

3) Air Photo Interpretation,  

4) Land Use Mapping,  

5) Land Use Change Detection.  
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1) Strengthening  Institution   

Adalah  kegiatan  penguatan  institusi.  Teknologi Sistem informasi 

Geografis mulai diperkenalkan di lingkungan BPN, khususnya untuk 

menangani pemetaan dan pengolahan data secara komputerisasi. Perangkat 

keras dan perangkat lunak mulai diintroduksikan di lingkungan BPN baik 

di pusat maupun di daerah-daerah. Demikian pula dengan pelatihan-

pelatihan sistem informasi geografis dilakukan terhadap sumberdaya 

manusia BPN baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menangani 

sistem informasi geografis.  

 

2)  Information Technology Development  

Adalah kegiatan pengembangan teknologi informasi di BPN. Teknik-

teknik pemetaan yang selama ini sudah dilakukan oleh BPN dikembangkan 

menjadi teknik pemetaan berbasis teknologi informasi. Pengumpulan data, 

pengolahan data, sampai dengan penyajian data dilakukan dengan sistem 

komputerisasi. Meskipun sulit dilakukan pada saat pertama kali merubah 

teknik pemetaan dari cara manual menjadi cara digital, tetapi melalui 

pelatihan-pelatihan dan aplikasi-aplikasi pekerjaan pemetaan, akhirnya 

diharapkan sumberdaya manusia BPN terbiasa dengan mengaplikasikan 

sistem informasi berbasis teknologi informasi.  

 

3) Air Photo Interpretation  

Adalah kegiatan interprestasi foto udara untuk digunakan sebagai peta 

dasar dalam melakukan pemetaan. Cara pengumpulan data yang dilakukan 

oleh BPN selama ini yaitu pengumpulan data secara teristris, dicoba 

dengan pengumpulan data secara fotogrametris. Pada kegiatan interprestasi 

foto udara ini termasuk kegiatan tentang membuat mozaik foto udara. Peta 

mozaik adalah gabungan dari beberapa foto udara yang menunjukkan 

daerah yang akan dipetakan. Peta hasil interpretasi foto udara dan peta 

mozaik selanjutnya digunakan untuk melakukan pemetaan penggunaan 

tanah di daerah survai. Dengan cara pemetaan demikian, sumberdaya 

manusia BPN di bidang pemetaan sekaligus diajak belajar mengenal 
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kenampakan di foto udara dan kenampakan di lapangan. Lama kelamaan 

karena sudah terbiasa dengan pengenalan tersebut, maka dengan melihat 

foto udara saja sudah bisa dikenali jenis penggunaan tanah apa di 

lapangan. 

 

4)  Land Use Mapping  

Adalah kegiatan pemetaan penggunaan tanah yang dilakukan pada areal-

areal prioritas di tiap-tiap propinsi yang potensial untuk bisa 

dikembangkan. Meskipun selama ini BPN telah melakukan pemetaan 

penggunaan tanah secara teristris, tetapi pada kegiatan ini pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan peta dasar yang berasal dari foto 

udara dan atau citra satelit. Pemetaan dilakukan dengan melakukan ground 

check menggunakan hasil interpretasi foto udara dengan mozaiknya. 

Ground check dilakukan dengan mengambil sampel pada daerah-daerah 

yang diragukan kenampakannya pada foto udara, dan pada daerah-daerah 

yang diindikasikan terjadi banyak perubahan penggunaan tanah.   

Teknologi yang digunakan adalah teknologi sistem informasi geografis 

dengan   menggunakan   perangkat   lunak   Arc/Info.  Output dari kegiatan 

ini adalah tersedianya data (peta) penggunaan tanah terkini untuk bahan 

perencanaan sumberdaya alam selanjutnya.  

 

5) Land Use Change Detection 

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi perubahan penggunaan 

tanah. Untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah dilakukan dengan 

teknik analisis tumpang susun (overlay analyse) peta anatara peta 

penggunaan tanah yang sudah ada dengan peta penggunaan tanah terkini. 

Perubahan penggunaan tanah yang terjadi dideliniasi untuk mendapatkan 

data spasialnya, dan dicatat perubahannya termasuk dihitung luasnya untuk 

mendapatkan data tekstualnya. Penyajian informasi perubahan penggunaan 

tanahnya dilakukan dengan menampilkan data spasial hasil deliniasi 

perubahan penggunaan tanah tersebut setelah direlasikan dengan data 

tekstualnya.  
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Adapun kegiatan MREP pada dasarnya identik dengan kegiatan LREP, hanya areal 

prioritasnya mencakup areal khusus di daerah-daerah pesisir pantai yang potensial 

untuk dikembangkan dan atau potensial sebagai penyangga laut yang produktif. 

 

2.   LUPAM 

Kegiatan lain dalam pemanfatan teknologi sistem informasi geografis di lingkungan 

Badan Pertanahan Nasional adalah yang disebut dengan kegiatan Land Use 

Planning and Mapping (LUPAM). Kegiatan ini meliputi a) Digital Mapping and 

Planning, b). Spatial Data Analyse.  Pada kegiatan LUPAM software yang 

digunakan adalah Arc/Info dan AutoCad. 

a. Digital Mapping and Planning 

Peta dasar yang digunakan untuk pemetaan digital ini adalah Peta Rupabumi 

Sekala 1:50.000,  atau Peta Topografi Sekala 1 : 50.000,  atau Peta lain yang 

tersedia. Referensi geografisnya adalah koordinat UTM. Adapun Data/Peta 

Penggunaan Tanah kegiatan BPN dapat diperoleh dari data foto udara/citra 

satelit atau hasil pemetaan penggunaan tanah yang ada. Data/Peta Tata Ruang 

yang digunakan adalah Data/Peta Tata Ruang yang sudah di-Perda-kan atau 

telah digunakan secara operasional oleh Pemerintah Daerah. Data/Peta Ijin 

Lokasi adalah hasil kegiatan BPN/Pemda tentang Pemberian Ijin Lokasi yang 

sudah ber-SK. Input data yang harus dilakukan meliputi :  

1)  Digitasi Peta Dasar dari coverage atau layer : 

- Jaringan Jalan 

- Sungai dan Saluran 

- Batas Administrasi Wilayah 

2)  Digitasi Peta Penggunaan Tanah : 

- Tentukan nomor (pedoman) ID untuk setiap jenis penggunaan tanah 

3)  Digitasi Peta Tata Ruang : 

- Kalisifikasi tata ruang mengacu pada legenda peta tata ruang yang ada 

tanpa melakukan reklasifikasi 

- Pemberian ID diselaraskan dengan ID poligon penggunaan tanah, 

misalnya :   PT : ID untuk penggunaan tanah sawah = 46 

        PT  : ID untuk tata ruang lahan basah = 46 
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4)  Digitasi Peta Ijin Lokasi : 

- Klasifikasi ijin lokasi sesuai dengan pemberian ijin lokasi yang 

dikeluatrkan 

- ID poligon diselaraskan dengan ID poligon penggunaan tanah, misalnya :   

PT : ID untuk penggunaan tanah kolam = 87 

        IL :  ID untuk ijin lokasi perikanan = 87 

 

b.   Spatial Data Analyse 

Prosedur (perintah) yang digunakan untuk analisa overlay ini pada software 

Arc/Info adalah : Union, Intersect, dan Identity. Contoh bagan alir dari proses 

analisa data spasial dalam kegiatan ini dapat dilihat seperti tercantum pada 

Gambar 31 sebagai berikut : 
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Gambar 31. Contoh Bagan Alir Analisa Data Spasial Pada Kegiatan LUPAM 

 

Contoh salah satu aplikasi SIG di lingkungan BPN adalah  Penyusunan Basis 

Data Topografi Digital Indonesia seperti pada aplikasi sebagai berikut. 
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APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK 

PENYUSUNAN BASIS DATA TOPOGRAFI DIGITAL INDONESIA 

 
Bambang Suyudi 

 

A.  Basis Data Topografi Digital 

Basis data topografi digital adalah tipe khusus dari basis data yang sangat cocok 

untuk penyajian unsur grafik dan non grafik (atribut) dan memberikan kategori 

hubungan dari geo-informasi. Dalam hal ini program penyiapan peta dasar dan 

pengoperasian SIG digunakan untuk analisis data spasial. Dalam pengelolaan data 

spasial, pemakaian komputer menjadi dasar dalam pembangunan Sistem Manajemen 

Basis Data (SMBD) yang bertujuan untuk mengorganisasikan, membangun, 

menyimpan, menampilkan kembali, transformasi, pemrosesan dan penampilan 

informasi topografi. Hal ini menunjukkan hubungan (linkages) antara sistem penyajian 

grafis dan penambahan informasi melalui basis data (atribut). Kumpulan data dalam 

basis data topografi digital dapat diperlihatkan secara global sebagaimana sebuah basis 

data yang berkelanjutan, seperti dalam pembagian lembar peta pada metode tradisional. 

Selanjutnya adanya penambahan elemen-elemen peta merupakan suatu kesatuan 

hubungan (seperti tingkat kedekatan dengan elemen di sekitarnya, konektifitas dan 

sebagainya). Indikasi dari pengumpulan-pengumpulan elemen tersebut seperti juga 

bentuk obyek, diberikan level yang lebih tinggi dalam pemberian arti dan selanjutnya 

pengguna dapat menyatakan informasi dan menjalankan klasifikasi (layer information). 

Entitas-entitas dalam pembentukan basis data topografi digital dapat digambarkan 

dalam  (a). Elemen grafik (titik, garis, area); (b). Orde kelas yang lebih tinggi dari obyek 

dimana informasi diperlukan pengguna: kenampakan lapangan (jalan, sungai, rumah, 

dsb) dan gabungan obyek-obyek (jaringan jalan, jaringan sungai, area perumahan, dsb). 

Entitas-entitas tersebut digabung berdasar tema-tema/informasi layer seperti layer 

hidrografi, jalan, vegetasi, dsb. Dalam aplikasi lanjut, perlu dibangun basis datanya. 

Prosedur yang diperlukan untuk membangun basis data adalah sebagai berikut : 

1. Membuat (create) sebuah model/cara kerja sesuai dengan aplikasi yang 

diinginkan, dengan faktor utama lokasi (spasial); 

2. Menetapkan (define) hubungan antar entitas (lengkap dengan atribut yang 

diperlukan); 
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3. Menentukan (determine) bentuk penyajian yang paling efektif untuk 

obyek/unsur geografis yang diperlukan yaitu mana yang titik, mana yang garis, 

dan mana yang area (luasan); 

4. Mencocokkan (match) bentuk penyajian obyek/unsur, yang ditetapkan dalam 

point c di atas, dengan klasifikasi yang ditetapkan; 

5. Mengatur obyek/unsur geografis menurut aturan yang dimiliki oleh perangkat 

lunak (misal : layer atau coverage  jalan, perumahan); 

Penjabaran prosedur a, b, c, terlihat pada Tabel 4 dan contoh penjabaran obyek/unsur 

geografis yang banyak dipakai dalam SIG dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. 

 

Tabel 4. Prosedur Pembentukan Basis Data 

View 

Pengguna 

Obyek/Unsur 

Geografi 
A t r i b u t Bentuk 

Penyajian 

Sumur/ 

Mata Air 

Sumber  

Mata Air Alam 

Sumur Buatan 

Kedalaman 

Jenis Pompa 

Kemampuan 

Nama Titik 

Aliran Air 

Sungai 

Kanal 

Aliran air lainnya 

Utama/Induk 

Sementara 

Nama 

Jenis 

 

Klasifikasi 

Lebar 
Garis 

Tutupan 

Lahan 
Vegetasi 

Spesies yang dominan 

Tutupan kanopi 

Kerapatan 

 

Asal Area 

Tanah/Soil Jenis Tanah 

Bahan 

Tekstur 

Nitrogen 

Fosfor 

Potasium 

Erosi 

PH 

Kemiringan 

Kedalaman 

Penyebaran 

Area 

Ketinggian 
Kontur 

Bentuk 3D 
Index kontur 

 
Garis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

188 

 

Tabel 5. Contoh Obyek/Unsur Geografis 

Unsur 

Geografis 
Deskripsi Bentuk 

Spasial 

Klasifikasi 

Unsur 

 

Nama 

Coverage 

 

Aliran air Sungai, Kanal Garis Arc Perairan 

Unit Terrain Integrated Terrain Unit Area Poligon Terrain 

Vegetasi Tutupan Vegetasi Area Poligon Terrain 

Kemiringan Kemiringan Permukaan Area Poligon Terrain 

Tanah/Soil Jenis Tanah/Soil Area Poligon Terrain 

Sumur Sumur Artesis Titik Arc Sumur 

Titik Kontrol Titik Kontrol Geodesi Titik Arc Titik Kontrol 

Persil Persil Untuk Pajak Area Poligon Persil 

Gedung Denah Gedung Area Poligon Gedung 

Perpotongan Interseksi Garis Node Jalan 

Jalan Nama Jalan Garis Route Jalan 

Kriminalitas Lokasi Kriminal Area Geo-code Kriminal 

 

B. Desain Sistem Basis Data Topografi Digital 

Desain sistem basis data topografi digital mencakup tahapan sebagai berikut : 

1. Identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna; 

2. Pengelompokan pengguna yang sama, berbagi pakai informasi dan prosedur 

yang digunakan; 

3. Pendefinisian kelompok pengguna dalam hal sudut pandang dan model datanya; 

4. Pendesainan model data umum (model sistem konseptual) yang dapat 

mengakomodasikan sudut pandang setiap individu dan menghilangkan 

redundansi, pemenuhan kebutuhan khusus seperti set data umum (A) dan set 

data khusus (B); 

5. Penetapan spesifikasi produksi yang meliputi sumber data, metode pengambilan 

data, prosesing dan organisasi data, pemetaan dan penyimpanan data dalam 

sistem manajemen basis data, dan bentuk penyajian digital/grafis; 

6. Desain model fungsional dalam rangka memenuhi kebutuhan dan query 

pengguna 
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C. Implementasi Bais Data Topografi Digital Indonesia 

1. Penyusunan Basis Data Rupa Bumi / Topografi 

Dalam rangka untuk mempermudah dan menyederhanakan pengelolaan, 

penyimpanan dan pemeliharaan data/peta digital dan sekaligus penyiapannya 

untuk para pengguna disusunlah suatu sistem basis data rupa bumi digital.Seara 

garis besar penyusunan basis data rupa bumi tersebut dapat dijelaskan seperti 

diagram pada Gambar 32 di bawah ini : 

 

 

 

 

          

 

               

 

 

 

Gambar 32.  Diagram Alir Proses Penyusunan Basis Data Rupabumi 

 

2. Katalog Bakosurtanal dan Katalog Nasional 

 Katalog disusun untuk memberikan informasi awal kepada pengguna dan isi 

dari catalog ini meliputi : informasi meta data perpetaan nasional yang ada di 

Bakosurtanal yang dimulai dari data mengenai Titik Kontrol Geodesi, Foto 

Udara, Citra Satelit, peta rupabumi dan liputan lahan, dsb. Sesuai dengan format 

liputan pemetaan di Indonesia maka indeks peta yang sudah baku dipakai 

Peta Konvensional Peta Digital Peta Digital 

Skala 1:25.000 

Digitasi Konversi Format Digitasi dan atau 

Generalisasi 

BASIS DATA PETA 

RUPABUMI 1:50.000 

Pengguna SIG 

Internal/Eksternal 

Atribut Layer 

Penyimpanan 

Pendistrubusian dan 

Pemeliharaan 
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sebagai satuan/unit liputan pemetaan/data, sebagai missal peta skala 1 :250.000, 

terdiri dari berapa lembar peta skala 1:50.000 dan ini terdiri dari berapa lembar 

peta 1:25.000. Apabila katalog Bakosurtanal yang telah selesai dibuat ini dan 

dapat meliputi meta data dari berbagai instansi maka akan dapat diwujudkan 

Katalog Nasional. 

 

3. BAKOSURTANAL/Standart Exchange Format (BEF) 

 Kegiatan analisa keruangan dalam rangka proyek Land Resource Evaluation and 

Planning Project II (LREP II) memerlukan data dari berbagai instansi penghasil 

data. Bappeda atau suatu instansi lain manapun memerlukan aneka data 

keruangan dari sumber data lai untuk tujuan analisanya misalnya Bappeda akan 

memerlukan data digital rupabumi, data kesesuaian lahan, data tata guna tanah, 

data kehutanan, data sumber daya mineral, data cuaca dan lain sebagainya. 

Proses pertukaran data ini secara teknis tidak mudah terutama karena format 

maupun media yang berbeda-beda. Untuk memulai proyek LREP II ini dicoba 

disusun suatu format baku pertukaran data yang bisa digunakan bersama sebagai 

alat konversi bagi berbagai format data. Dalam proyek LREP II ini hanya 

dipakai satu format dari program SIG Arc/Info tetapi  format program lain 

seperti Map Info, ER Mapper dan Auto Cad ternyata dengan alasan tertentu 

dipakai juga terutama data yang dipakai bappeda selain data dari ketiga instansi 

terkait langsung proyek LREP II (Bakosurtanal, BPN, Puslitanak). Program 

pertukaran data ini dipakai disesuaikan dengan keperluan umum di 

Bakosurtanal, artinya tidak hanya dipakai untuk keperluan proyek LREP, dan 

selanjutnya disebut Bakosurtanal Exchange Format (BEF). Secara garis besar 

maka program tersebut mampu mengkonversi data digital dari peta skala 

1:250.000, skala 1:50.000 dari format Arc Info ke format baku dan selanjutnya 

ke format Map Info atau AutoCad dan sebaliknya. Pada tahap akhir proyek ini 

sedang dikembangkan untuk bisa mampu mengkonversi data yang diambil dari 

peta skala 1:25.000. Untuk membentuk BEF dikembangkan suatu mekanisme 

yaitu Perangkat Lunak Translasi/Konversi sebagai perubah format atau 

translator atau dikenal juga Software Interface. Pengembangan perangkat lunak 

translasi dilaksanakan pada landasan PC MS-DOS. Perangkat lunak jpi modula-
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2 vl.17 digunakan sebagai pengkompilasi berikut model library standart. Model 

hubungan antar software dan konsep pertukaran data sebagaimana Gambar 33 

berikut ini. 

 

    Arcinfo    Mapinfo   Autocad      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ArcInfo             Mapinfo                                    Autocad 
 

Gambar 33. Model Hubungan Antar Software dan Konsep Pertukaran Data  

 

Dalam pengembangan Sistem Informasi Geografis lingkup nasional khususnya 

keberadaan Basis Data Topografi Digital memegang peranan yang sangat penting. Basis 

data topografi sebagaimana peta topografi merupakan dasar dan acuan dalam sistem 

pemetaan nasional menuju kesatuan format, menjembatani aplikasi pengguna lintas 

formal data digital dan mendasari dalam penyusunan basis data spasial lainnya.  

 

ArcSEF 
MiSEF 

DXFSEF 

SEF Data 

SEF Arc SEF Mi SEFDXF 
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1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis ! 

2) Sebutkan tahapan metode Aplikasi Sistem Informasi Geografis ! 

3) Berikan contoh Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Umum ! 

4) Jelaskan jenis-jenis Aplikasi Sistem Informasi Geografis di BPN ! 

5) Berikan contoh Aplikasi Sistem Informasi Geografis di BPN ! 

 

Cakupan Aplikasi Sistem Informasi Geografis sebenarnya cukup luas, 

tergantung pada kebutuhan pengguna. Namun secara garis besar, aplikasi SIG 

diperlukan untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, pengelolaan 

sumberdaya sosial dan ekonomi, pengelolaan sumberdaya infrastruktur. Masing-masing 

aplikasi tersebut dapat berfungsi untuk mendukung perencanaan spasial pembangunan 

pada sekala nasional, regional, maupun lokal. 

Sistem Informasi Geografis bisa diaplikasikan diberbagai bidang kegiatan 

seperti bidang sumberdaya alam, perencanaan, kependudukan, utilitas, lingkungan, 

pertanahan, pariwisata, perpajakan, biologi, ekonomi, perhubungan, pendidikan, 

kesehatan, militer, dan sebagainya. 

Berbagai bidang yang ditangani oleh organisasi yang berbeda-beda tentunya bisa 

membuat suatu kesepakatan tentang pembangunan Sistem Informasi Geografis terpadu, 

sehingga nantinya akan bisa dilakukan proses data exchange yaitu tukar menukar data 

antar organisasi. Salah satu contoh yang sudah pernah dilakukan di Indonesia adalah 

dengan adanya kegiatan LREP dan MREP yang dikoordinasikan oleh Bakosurtanal, 

partisipan instansi-instansi  : Bappeda, BPN, dan Puslitanak. 

 

 

 

LATIHAN 
 

RANGKUMAN 
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Pilihlah B apabila jawaban benar, dan S apabila jawaban salah. 

1. Untuk mengaplikasikan SIG, suatu organisasi biasanya harus mengembangkannya 

sendiri.   (B/S) 

2. Aplikasi SIG bisa dibedakan menjadi aplikasi yang sederhana dan aplikasi yang 

rumit.  (B/S) 

3. Aplikasi SIG pada umumnya dilakukan oleh para pengguna SIG yang sudah 

berpengalaman.  (B/S) 

4. Cakupan aplikasi SIG meliputi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. (B/S) 

5. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan dengan aplikasi SIG karena SIG bisa 

menghasilkan informasi yang terintegrasi.   (B/S) 

6. Aplikasi SIG di bidang pertanahan antara lain menyangkut penyusunan sistem 

informasi pertanahan.  (B/S) 

7. Untuk mengaplikasikan SIG untuk suatu kegiatan harus dibuat lebih dulu criteria-

kriteria tertentu sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut.   (B/S) 

8. Pada aplikasi SIG terpadu, tiap organisasi bebas menentukan input data sesuai 

dengan format datanya masing-masing.   (B/S) 

9. Kecermatan dalam pengaplikasian SIG semata-mata tergantung dari pengguna yang 

menanganinya.   (B/S) 

10. Salah satu aplikasi SIG terpadu yang pernah dilakukan Badan Pertanahan Nasional 

antara lain adalah dengan kegiatan LREP yang melibatkan multi organisasi.   (B/S) 

 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif  yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini.  

 

 

Rumus : 

TES FORMATIF IX 
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       Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan  =   ----------------------------------------------  X  100 %  

           10 

 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 – 100 %  =  Baik Sekali; 

   80 – 90 %    =  Baik; 

   70 – 80 %    =  Cukup; 

        ≤ 70 %    =  Kurang 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara kuasai secara baik.

    

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LREPP – II/B. 1995. Pedoman Digitasi Untuk Pemetaan Tata Guna Tanah 

Berdasarkan Perangkat Lunak Arc/Info, BPN & Consultant Association 

GTZ ITC-LAPI MES, Jakarta. 

 

Muryono, Slamet. 2003. Cartographic Modelling and Its Application To Allocate 

Suitable Land For Rural Settlement, Majalah Ilmiah Widya Bhumi Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Nomor 9 Tahun 4, Februari 2003 

 

Prahasta Eddy. 2001. Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis, Informatika, 

Bandung. 

 

Suyudi, Bambang. Tanpa Tahun. Penyusunan Basis Data Topografi Digital Indonesia, 

Makalah, Tidak Dipublikasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

Kunci Jawaban Tes Formatif  I : 

 

1.  S karena data adalah fakta yang diperoleh dari lapangan, sedangkan informasi 

merupakan data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai arti 

dan tujuan tertentu.  

2.  S karena yang merupakan angka atau fakta yang didapat di lapangan disebut 

dengan data bukan basis data. 

3.  B karena fungsi dari basis data itu juga untuk menyimpan arsip dalam media 

penyimpanan berbentuk elektronik. 

4.  B karena sistem basis data terdiri dari file yang saling berhubungan dan 

sekumpulan program sistem pengelola basis data yang memungkinkan beberapa 

pemakai dan/atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file 

(tabel-tabel) tersebut. 

5.  B karena pengelolaan sistem basis data dilakukan oleh perangkat lunak tertentu, 

dimana data bisa diorganisasikan, disimpan, diubah, dan diambil kembali. 

6.  B karena sistem informasi dapat didefinisikan sebagai gabungan dari sejumlah 

informasi yang saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya untuk bisa 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

7.  B karena sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, 

orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan 

dalam sebuah organisasi. 

8.  S karena secara manual pun sistem informasi bisa disusun, tetapi sistem informasi 

yang berbasis teknologi informasi, umumnya dilakukan secara komputerisasi. 

9.  S karena tidak semua sistem informasi harus menggunakan teknologi informasi, 

artinya pernyataan yang benar adalah bahwa teknologi informasi itu sebenarnya 

hanya merupakan bagian dari sistem informasi, bukan sebaliknya. 

10.  B karena  salah   satu  persyaratan   yang  diperlukan  untuk  membangun   sistem 

            informasi  berbasis  teknologi  informasi  adalah tersedianya jaringan computer 

           dan komunikasi data. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  II : 

 

1.  S karena tujuan pembangunan SIG bukan untuk menangani masalah geografi, 

tetapi untuk menangani masalah informasi yang ber-referensi geografis. 

2.  B karena SIG yang dikembangkan pada saat ini secara umum sudah dilakukan 

dengan sistem komputerisasi. 

3.  S karena SIG merupakan multi disiplin ilmu yang dalam operasionalnya 

memadukan ilmu-ilmu geografi, geodesi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu 

computer, dll. 

4.  S karena definisi SIG pada umumnya masih bersifat umum, belum lengkap, tidak 

presisi, dan bersifat elastic, sehingga seringkali agak sulit membedakannya. 

5.  B karena data spasial dan data atribut dalam SIG selalu berkorelasi satu dengan 

lainnya yang selanjutnya menjadi basis data. 

6.  B karena SIG bisa disebut juga Land Information System (LIS), Automated 

Mapping and Facilities Management (AM/FM), Environment Information 

System (EIS), Resources Information System (RIS), Planning Information 

System (PIS), Spatial Data Handling System (SDHS), dll. 

7.  B karena setelah dibangun basis data dalam SIG, selanjutnya bisa dilakukan 

pengelolaan seperti pemutakhiran data, pencarian kembali data, pemanggilan 

kembali data . pertukaran data, dsb. 

8.  S karena kenampakan unsur geografi dapat dipilah-pilah sendiri dan bisa dijadikan 

layer/coverage masing-masing seperti layer/coverage jalan, sungai, wilayah 

administrasi, dsb. 

9.  S karena SIG tidak menangani peta atau gambar, tetapi SIG hanya menangani 

basis data. 

10.  S karena kemampuan SIG secara luas adalah mampunya untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat lokasional (what is at…), kondisional 

(where is it…), kecenderungan (what has changed since…), perubahan (what 

spatial patterns exist…), dan pemodelan (what if…). 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  III : 

 

1.  S karena secara umum format data yang sering digunakan dalam SIG ada tiga jenis 

yaitu format data fisik (hardcopy) yang bisa terbaca langsung, format citra 

analog, dan format digital. 

2.  B karena model data yang bisa dijadikan sumber data SIG bisa berupa data titik, 

garis, dan area yang merupakan data vektor, dan dalam bentuk pixel-pixel yang 

merupakan data raster. 

3.  S karena penyajian data yang cukup bagus adalah data vektor, sedangkan data 

raster struktur datanya sederhana. 

4.  B karena dengan mengetahui berbagai kesalahan dan meng-identifikasi 

penyebabnya diharapkan kualitas data SIG akan semakin baik. 

5.  S karena tumpang susun (overlay) dan kombinasi data dengan citra (data raster) 

sangat mudah, sedangkan dengan menggunakan data vektor cukup sulit. 

6.  S karena data tekstual itu termasuk data non grafis, istilah lain untuk data tekstual 

adalah data deskriptif, data semantik, data tabuler, data non spasial. 

7.  B karena record digunakan untuk menyimpan keberadaan titik, garis, poligon, dan 

item bisa digunakan untuk menyimpan feature atribut table. 

8.  S karena kekuatan SIG terletak pada keterkaitan (link) antara data spasial dan data 

tabuler (data tekstual) nya. 

9.  S karena data vektor diperoleh dari hasil survai lapangan yang disebut 

pengumpulan data secara teristris . 

10.  S karena data raster diperoleh dari pengumpulan data melalui pemetaan dari udara 

atau sering disebut pemetaan secara fotogrametris. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  IV : 

 

1.  S karena komponen-komponen SIG ada 5 yaitu perangkat keras, perangkat lunak, 

sumberdaya manusia, data, dan prosedur. 

2.  S karena klasifikasi SDM untuk operasionalisasi SIG meliputi Manager SIG, 

Sistem Administrator, Manager Database, Analis SIG, Programmer, 

Kartografer, dan Quality Controller. 

3.  S karena peningkatan SDM tidak cukup hanya dengan meng-ikut sertakan dalam 

pelatihan-pelatihan, tetapi juga perlu meng-ikut sertakan dalam pembangunan 

SIG yang sesungguhnya. 

4.  S karena perangkat keras SIG harus spesifik dan yang paling utama adalah harus 

selalu bisa melayani perangkat lunak aplikasi SIG. 

5.  B karena pada aplikasi SIG dengan menggunakan banyak komputer, dibutuhkan 

komputer dengan processor berkemampuan tinggi yang biasanya berupa server 

atau bahkan bila diperlukan bisa menggunakan processor ganda. 

6.  B karena untuk menjalankan SIG yang kecil cukup dengan RAM sebesar 4 sampai 

8 Mb dan untuk menjalankan SIG berbasis Web membutuhkan RAM antara 64 

sampai 128 Mb. 

7.  B karena Arc berarti garis dan Info artinya informasi sehingga Arc/Info bisa 

diartikan informasi menyangkut garis-garis sehingga merupakan data vektor. 

8.  B karena perangkat lunak ArcView bukan hanya mampu untuk memvisualisasi 

data tetapi termasuk mampu untuk meng-explore data, menjawab query, dan 

mampu meng-analisa data secara geografis. 

9.  S karena perangkat lunak AutoCAD bisa juga menghubungkan data spasial dan 

data tekstual melalui fasilitas object linking sehingga bisa untuk membangun 

basis data SIG bukan hanya memproduksi peta digital saja. . 

10.  S karena yang dimaksud prosedur bukan hanya prosedur penyusunan SIG nya saja 

tetapi termasuk prosedur perancangan SIG dalam organisasi dengan 

memperhatikan prosedur kerja organisasi tersebut. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  V : 

 

1.  B karena untuk melakukan pemasukan data spasial dalam SIG bisa dilakukan 

dengan 2 cara yaitu secara manual disebut dengan digitizing, dan secara otomasi 

disebut dengan scanning. 

2.  S karena pengkonversian data secara scanning tidak dikerjakan secara manual 

dengan tenaga manusia tetapi dengan mesin (scanner) maka hasilnya lebih teliti 

dari pada cara digitizing disebabkan faktor kesalahan karena ketelitian manusia 

tidak dijumpai. 

3.  B karena secara garis besar ada 3 cara untuk meng-input data tekstual yaitu : 

membuat file data baru untuk menangani atribut, menambah nilai atribut ke file 

data yang baru dibuat, dan merelasikan atribut ke tabel atribut feature. 

4.  B karena data yang sudah di-input-kan ke dalam komputer, data dikelola menjadi 

basis data, dan selanjutnya basis data inilah yang bisa disimpan dan dipanggil 

kembali pada saat dibutuhkan. 

5.  S karena setiap basis data umumnya dibuat untuk mewakili sebuah data yang 

spesifik seperti basis data kepegawaian, basis data akademik, basis data 

pertanahan, dsb. 

6.  B karena untuk melakukan analisis data spasial, bisa dilakukan dengan cara 

klasifikasi atau reklasifikasi, tumpang susun (overlay), analisis proximity 

(buffering), pengolahan citra digital (digital image processing). 

7.  B karena tipe analisis overlay ada 4 macam yaitu union, identity, intersect, dan 

update. 

8.  B karena fungsi analisis proximity adalah menghasilkan data spasial baru yang 

berbentuk poligon, biasanya merupakan zone dengan jarak tertentu dari data 

spasial yang menjadi masukkannya. 

9.  B karena hasil dari proses SIG bisa berupa peta yang bisa ditampilkan dalam VDU 

maupun hasil printing atau plotting. 

10.  S karena apabila menggunakan software SIG data raster, data vektor pun bisa 

digunakan sepanjang dilakukan rasterisasi lebih dulu. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  VI : 

 

1.  B karena kebutuhan SIG untuk suatu organisasi disesuaikan dengan tujuan 

organisasi tersebut sehingga berbeda-beda satu dengan lainnya, karena pada 

dasarnya tidak ada aplikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi. 

2.  B karena seseorang bisa mengaplikasikan SIG hanya dengan menjalankan fasilitas 

yang terdapat pada perangkat lunak SIG (aplikasi sederhana), dan ada pula yang 

bisa sampai melakukan query, retrieval, overlay (aplikasi rumit). 

3.  S karena pengguna SIG yang masih pada kategori pemula pun sudah bisa 

mengaplikasikan SIG meskipun masih pada tahap aplikasi sederhana. 

4.  S karena cakupan aplikasi SIG sangat luas, bisa diaplikasikan di organisasi 

manapun seperti pada aplikasi SIG untuk pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan, pengelolaan sumberdaya sosial dan ekonomi, pengelolaan 

infrastruktur, kependudukan, perencanaan, pariwisata, dsb. 

5.  S karena salah satu kemampuan SIG adalah dalam merelasikan basis data spasial 

dan basis data atribut sehingga bisa dikelola menjadi informasi terintegrasi. 

6.  B karena aplikasi SIG yang menggunakan persil sebagai satuan pemetaannya bisa 

disebut dengan system informasi pertanahan. 

7.  B karena dalam merencanakan SIG, kriteria-kriteria yang dipersyaratkan harus 

ditentukan lebih dulu sehingga pada saat pengaplikasiannya tinggal 

mengoperasikan software SIG nya saja yang sudah tersedia. 

8.  S karena perlu adanya kesepakatan penyeragaman format data sehingga pada saat 

SIG dipadukan, semua organisasi terkait bisa melakukannya meskipun 

diperlukan adanya standard data exchange antar organisasi-organisasi tersebut. 

9.  S karena keberhasilan dari aplikasi SIG bukan hanya tergantung dari sumberdaya 

manusia saja tetapi juga tergantung pada komponen-komponen SIG yang lain. 

10.  B karena kegiatan Land Resource Evaluation and Planning (LREP) melibatkan 

berbagai instansi yaitu Bappenas, BPN, Puslitanak, di bawah koordinasi dari 

Bakosurtanal. 
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GLOSARIUM 

 

AAT               : Arc Atribute Table 

 

Arc                  : kenampakan feature garis pada saat proses digitasi 

 

Coverage         :  file yang berisi batas cakupan peta digital yang berupa point, line, 

polygon dan tic  

 

Digitizer          : alat yang digunakan untuk mengkonversi data analog menjadi 

data digital secara manual 

 

Digitizing        : proses pengkonversian data analog menjadi data digital 

 

Feature            : kenampakan data grafis  berupa point (node), line (arc), area 

(polygon0 dari unsur-unsur geografis dalam layer/coverage 

 

Layer               : istilah lain dari coverage yaitu file yang berisi batas cakupan peta 

digital 

 

Line                 : feature yang berupa garis, batas poligon, atau berfungsi keduanya 

 

LREP              : Land Resource Evaluation and Planning 

 

MREP            : Marine Resource Evaluation and Planning 

 

Node               : titik awal dan titik akhir dari suatu arc pada proses digitasi  

 

Overshoot : garis yang didigitasi melebihi posisi yang ditentukan 

 

Query : pencarian data kembali setelah disimpan dalam computer 

 

PAT                : Point Atribute Table 

 

PAT                : Polygon Atribute Table 

 

Point : feature yang berupa titik, bisa juga merupakan node 

 

Polygon           : feature yang berupa area/luasan, terdiri atas satu atau beberapa 

garis yang membatasinya serta ditandai oleh label di dalamnya 

 

Retrieval          : pemanggilan data kembali setelah disimpan dalam komputer 

 

Scanner            : alat yang digunakan untuk mengkonversi data analog menjadi 

data digital secara otomatis 
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Scanning          : proses pengkonversian data analog menjadi data digital secara 

otomatis (penyiaman) 

 

Storage            : penyimpanan data digital pada komputer 

 

Sliver               : garis yang didigitasi dua kali (ganda) 

 

Tic: kumpulan titik kontrol yang digunakan sebagai titik ikat suatu  

coverage 

 

Topology         : persambungan atau pertemuan berbagai feature baik titik, garis, 

atau poligon. 

 

Undershoot      : garis yang didigitasi tidak sampai pada posisi yang sudah 

ditentukan 

 

Vertex              : bagian dari arc yang diikat oleh sepasang koordinat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


