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Sambutan
--------------

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 mengamanatkan pembangunan 
simpul jaringan pada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
sebagai bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). BIG sebagai 
Penghubung Simpul Jaringan (PSJ) mempunyai kewajiban mengintegrasikan 
dan membina Simpul Jaringan (SJ). Dalam kaitan tersebut BIG juga terus 
mendorong pengembangan Simpul Jaringan.

Salah satu cara untuk mendukung pengembangan simpul jaringan adalah 
dengan menyediakan pedoman yang dapat diikuti oleh K/L ataupun 
Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengaktifkan simpul jaringan 
di lembaga masing-masing. Buku petunjuk  ini menyediakan informasi teknis 
untuk pembangunan simpul jaringan, yaitu dengan cara mendetailkan 5 
pilar Infrastuktur Geospasial Nasional yaitu (i) Peraturan dan Kebijakan, (ii) 
Kelembagaan, (iii) Sumber Daya Manusia, (iv) Teknologi dan Standar, serta 
(v) Pengelolaan dan Penyiapan Data. Dengan demikian, diharapkan buku 
ini dapat mendorong pihak yang berkepentingan dalam pembangunan dan 
pengembangan simpul jaringan. 

Pembangunan simpul jaringan bukan merupakan proses yang instan, tetapi  
suatu  proses panjang dalam kurun waktu tertentu yang harus dilalui setiap 
simpul jaringan.  Saya berharap, buku petunjuk  ini akan membantu semua 
simpul jaringan melewati proses yang ada; dan pada saat yang sama  dapat 
membantu kita untuk lebih produktif, yang membuat kita berani berjalan 
untuk membangun dan mengembangkan simpul jaringan yang berkelanjutan. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi banyak pihak. 

Drs. Adi Rusmanto, MT.
Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial
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Kata Pengantar
--------------

Buku Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan ini dibuat sebagai 
panduan yang bersifat  teknis untuk pembangunan simpul jaringan 
data spasial di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Buku 
ini merupakan revisi dan pemuktahiran dari Buku Petunjuk Teknis 
Pembangunan Simpul Jaringan yang diterbitkan pada tahun 2013. 

Buku ini diawali dengan konsep umum mengenai Infrastruktur Informasi 
Geospasial (IIG) dan Simpul Jaringan supaya terbentuk pemahaman 
yang sama di kalangan Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah Daerah. 
Selanjutnya terdapat bagian pembentukan dan pengembangan simpul 
jaringan yang menjelaskan proses pentahapan pembangunan simpul 
jaringan serta kriteria pembentukan simpul jaringan. Proses evaluasi dapat 
dilakukan sendiri dengan hasil berupa informasi komponen yang sudah 
siap dan aspek yang belum siap di masing-masing Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Daerah. Bagian ketiga buku ini berisi langkah-langkah 
praktis dalam membangun simpul jaringan. Pembangunan simpul jaringan 
didasarkan pada lima pilar JIGN yaitu kebijakan, kelembagaan, sumber daya 
manusia, teknologi dan standar, serta penyiapan dan pengelolaan data. 
Bagian keempat menjelaskan tata kelola dan operasional simpul jaringan. 

Dengan diterbitkannya buku petunjuk teknis ini, Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Daerah memperoleh gambaran tahapan dari perencanaan 
hingga operasional dan pengembangan simpul jaringan di tempat masing-
masing. Terbangunnya simpul jaringan akan membantu pengelolaan Data 
Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) dengan lebih baik. DG dan 
IG yang akurat dapat mudah ditemukan dan selanjutnya digunakan secara 
bersama-sama sehingga nilai manfaatnya bagi pembangunan nasional 
dapat maksimal. 

Tim Penyusun

O
OGC        Open Geospatial Consortium
OSS        Open Source Software
P
PEMDA       Pemerintah Daerah
PERDA        Peraturan Daerah
PERPRES    Peraturan Presiden
PPIDS        Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
PSJ        Penghubung Simpul Jaringan
S
SDM        Sumber Daya Manusia
SFA       Simple Feature Access
SIG        Sistem Informasi Geografis
SKKNI        Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKPD        Satuan Kerja Perangkat Daerah
SJ        Simpul Jaringan
SNI        Standar Nasional Indonesia
SOP        Standar Operasional Prosedur
T
TI        Teknologi Informasi
U
UPTD        Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU       Undang-Undang
V
VM        Virtual Machine
W
WAN        Wide Area Network (Jaringan Area Luas)
WCS        Web Coverage Service
WFS        Web Feature Service
WMS       Web Map Service

DAFTAR Singkatan
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PENDAHULUAN
1.1 
Latar Belakang
Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan ini disusun untuk memberi 
pedoman teknis tentang pembentukan dan pengelolaan Simpul jaringan. 
Pedoman ini diharapkan bisa mendorong percepatan pembangunan Simpul 
jaringan, sebagai bagian dari Jaringan IGN. 

Simpul Jaringan merupakan komponen penting dalam Jaringan Informasi 
Geospasial Nasional. Keberadaan JIGN, dan juga SImpul jaringan, sangat 
penting terutama untuk penyediaan data dan informasi geospasial yang 
sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 
Ketersediaan DG dan IG akan bisa mendukung pembangunan, sementara 
absennya DG dan IG bisa menghambat pelaksanaan pembangunan. 

Keberadaan Simpul Jaringan harusnya berjalan pada setiap Pemerintah daerah 
dan pada K/L yang melaksanakan fungsi pembangunan. Faktanya, sampai 
saat ini Pemerintah Daerah yang mempunyai   Simpul Jaringan dan beroperasi 
penuh masih terbatas.  Dengan kata lain, lembaga pemerintah sepenuhnya 
memanfaatkan JIGN untuk mendukung pelaksanaan pembangunan termasuk 
memberikan layanan publik. Pada batas tertentu, lembaga pemerintah sistem 
atau jaringan informasi sendiri tanpa berkomunikasi (berbagi pakai) dengan 
lembaga lainnya.

Ketiadaan atau keterbatasan Simpul Jaringan membuat diseminasi informasi 
yang memiliki aspek lokasi menjadi tidak lancar. Banyak informasi yang bersifat 
domain publik tetapi tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Kerja sama antar 
institusi di daerah (misalnya antar Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)) juga 
terhambat karena satu SKPD tidak mengetahui tema dan karakteristik data 
yang dimiliki oleh SKPD lain.  Proses pengambilan keputusan yang memiliki 
aspek spasial menjadi tidak efisien, efektif dan optimal.

Untuk mengatasi keterbatasan yang ada maka  perlu didorong pelaksanaan 
penyelenggaraan jaringan IGN, termasuk mendorong pengembangan SImpul 
Simpul Jaringan. Pembangunan Simpul jaringan yang meluas juga untuk 
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memastikan adanya komunikasi dan keterpaduan data dan sistem atau 
jaringan bagi pembangunan. Hal ini  dimungkinkan jika banyak Simpul Jaringan 
beroperasi, dan bisa saling komunikasi dengan standar  yang sama.  

1.2 
Acuan / Dasar Hukum
Berikut merupakan acuan/dasar hukum yang mendasari pembangunan 
simpul jaringan yaitu :
1.  Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2.  Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
     Pembangunan Nasional.
3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4.  Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5.  Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
     Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
6.  Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
     Publik
7.  Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
8.  Peraturan Presiden RI Nomor 94 tahun 2011 tentang Badan Informasi 
     Geospasial.
9.  Peraturan Presiden RI Nomor 127 tahun 2015 tentang Perubahan 
     Peraturan Presiden RI Nomor 94 tahun 2011 tentang Badan Informasi 
     Geospasial.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi 
      Geospasial Nasional.
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
       Ruang Wilayah Nasional.
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta 
       Rencana Tata Ruang.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
       Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial.
14. Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
       Penataan Ruang.
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem 
       Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
16. Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan, Badan Informasi 
      Geospasial, 2014.
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1.3 
Pengertian Umum
Dalam penyusunan peraturan dan kebijakan untuk membangun dan 
mengelola simpul jaringan, istilah dan definisi berikut perlu diperhatikan:

 Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah  suatu sistem   
 penyelenggaraan  pengelolaan  data  geospasial  secara bersama,  
 tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya  
 guna.
 Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam  
 penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran,  
 penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan   
 Informasi Geospasial (IG) tertentu.
 Unit Produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan   
 pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG  
 dan IG.
 Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja pada   
 simpul jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pengelolaan,  
 pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG.
 Data Geospasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan  
 pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, 
 pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya  
 mengacu pada sistem koordinat nasional.
 Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi  
 identifikasi, kualitas, organisasi acuan, entitas, distribusi, sitasi,  
 waktu dan acuan data. 
 Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan 
 pengintegrasian simpul jaringan secara nasional yaitu BIG.
 Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh  
 Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
 Spesifikasi data geospasial adalah uraian yang berisi ketentuan  
 teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai  
 dengan kekhususan data geospasial
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1.4 
Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Infrastruktur Data Spasial (IDS) atau selanjutnya disebut dengan Infrastruktur 
Informasi Geospasial (IIG) merupakan sebuah usaha terkoordinasi untuk 
memfasilitasi pencarian, tukarguna, berbagi dan pemanfaatan data (dan 
informasi geospasial) oleh para pengguna data spasial. IIG diselenggarakan 
pada level lokal, nasional, regional dan global untuk berbagai keperluan 
misalnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola 
pemerintahan melalui kesepakatan‐kesepakatan dalam pengaturan dan 
pemanfataan standar teknologi, kebijakan, dan institusi yang kompeten. 
Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) telah dimulai sejak tahun 2007 
melalui Perpres nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial 
Nasional. Kemudian berganti nama menjadi Jaringan Informasi Geospasial 
Nasional (JIGN) yaitu dengan dikeluarkannya Perpres nomor 27 tahun 2014. 
Fungsi utama dari JIGN adalah menyediakan mekanisme pengkoordinasian 
dan penatakelolaan data geospasial pada level nasional dan daerah. 
Tujuan praktis dari inisiatif ini adalah dicapainya efektivitas dan efisiensi 
pengumpulan, akses dan pemanfaatan data geospasial untuk mendukung 
tata kelola informasi geospasial baik secara vertikal maupun horisontal. 
Untuk mewujudkan tujuan ini, selain harus tersedianya pengaturan 
kelembagaan dan kebijakan, beberapa hal fundamental lain yang 
menentukan eksistensi sebuah IIG adalah ketersediaan data berikut standar 
dan spesifikasi data dan metadata-nya serta beroperasinya geoportal.
Jaringan IGN merupakan sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara 
bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta 
berdayaguna. Ketentuan tentang JIGN tertuang di dalam Peraturan 
Presiden Nomor 27 Tahun 2014. Simpul Jaringan adalah institusi 
yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pengumpulan, 
pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyeberluasan DG dan 
IG beserta metadatanya. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi 
yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional. 
Dalam hal ini, sesuai Peraturan Presiden No. 27 tahun 2014, penghubung 
simpul jaringan adalah Badan Informasi Geospasial (BIG). Skema hubungan 
antara SJ dan PSJ disajikan dalam Gambar 1.1.
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Fungsi Simpul Jaringan

1. Menjadi organisasi unit pelaksana untuk   dua   fungsi   pokok   yaitu:   (i)   
     pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan 
    DG dan IG, serta (ii) pelaksanaan penyimpanan, pengamanan dan 
    penyebarluasan DG dan IG  
2. Melaksanakan  penyiapan  dan  penerapan  layanan  penyedia 
    akses DG dan IG dalam rangka berbagi pakai dan penggunaan DG   dan   
    IG   secara   bersama   menggunakan   standar   dan spesifikasi teknis 
    nasional.
3. Menjadi sumber daya internet yang menyediakan akses DG dan IG   bagi   
    penghubung  simpul   jaringan   dan   bagi   pengguna Jaringan IIG.

Adapun tugas Penghubung Simpul Jaringan meliputi : 

1) Mengintegrasikan simpul jaringan secara nasional 
2) Menyebarluaskan IGD kepada seluruh Simpul Jaringan melalui jaringan 
     IGN 
3) Membangun dan memelihara sistem akses jaringan IGN 
4) Memfasilitasi penyebarluasan IG Simpul jaringan melalui jaringan IGN 
5) Melakukan pembinaan kepada Simpul jaringan 
6) Melakukan rapat koordinasi nasional bidang Jaringan IGN. 

Fungsi Penghubung Simpul Jaringan

1) Menyusun aplikasi untuk merealisasikan geoportal nasional 
2) Menyusun panduan dan pedoman teknis implementasi jaringan IGN 
    pada level pusat dan daerah. 
3) Di Indonesia, geoportal secara definitif harus tersedia pada sisi penyedia 
    informasi katalog. Dalam hal ini, Geoportal dikembangkan dan dikelola 
    oleh Penghubung Simpul Jaringan. 
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Tugas Simpul Jaringan

1.  Menyelenggarakan   Informasi   Geospasial   melalui   kegiatan   
     pengumpulan, pengolahan,  penyimpanan, pengamanan, penggunaan,  
     pengelolaan, penyebarluasan DG dan IG berikut metadatanya.
2. Melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang 
     diselenggarakannya melalui Jaringan IGN sesuai dengan prosedur 
    operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG.
3. Membangun,  memelihara,  dan   menjamin  keberlangsungan sistem 
    akses IG yang diselenggarakannya
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, 
    pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Gambar 1.1. Skema Hubungan antara Simpul Jaringan dengan Penghubung Simpul Jaringan



Berdasarkan tugas dan wewenang dari institusi yang menaungi unit kerja 
simpul jaringan, terdapat dua jenis simpul jaringan yaitu simpul jaringan 
pusat dan simpul jaringan daerah. Simpul jaringan pusat merupakan 
organisasi pada kementerian dan lembaga pada level nasional yang memiliki 
tugas dan fungsi simpul jaringan. Simpul jaringan daerah merupakan 
organisasi pada satuan kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh 
pimpinan pemerintah daerah. Diagram hubungan dan fungsi Simpul 
Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan dapat dilihat di Gambar 1.2.

Simpul jaringan dan penghubung simpul jaringan memegang peran penting 
tercapainya tujuan utama jaringan infrastruktur geospasial, yaitu akses dan 
berbagi pakai data geospasial yang ada di pusat maupun di daerah.

Gambar 1.2. Hubungan dan Fungsi Simpul Jaringan dengan Penghubung Simpul Jaringan
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2.1 
Prinsip-Prinsip Pembangunan Simpul Jaringan
Pembangunan Simpul Jaringan diawali dengan penyusunan perencanaan 
dalam bentuk roadmap untuk memberi arah tahap-tahap kegiatan yang 
akan dilakukan di masa depan. Situasi dan kondisi di pemerintah daerah 
atau Kementerian/Lembaga sangat bervariasi. Oleh karena itu, tahapan 
yang perlu diikuti juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 
serta kemampuan yang ada pada masing-masing instansi. Prinsip dasarnya 
adalah bahwa pembangunan IIG seyogyanya diawali dengan pemanfaatan 
Sistem Informasi Geospasial secara intensif dan berkelanjutan. Beberapa 
prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Simpul 
Jaringan (sebagian bersumber dari Natural Resources Canada, 2012):

A. Terbuka. IIG harus bersifat terbuka dalam hal format dan standar untuk 
     memungkinkan adanya tukar guna dan berbagi pakai DG dan IG.
B. Mudah Diakses. IIG dibuat supaya pengguna dapat mengakses DG dan 
     IG dan layanan dengan mudah, terlepas dari kompleksitas teknologi yang 
    digunakan.
C. Tepat Waktu. IIG dibuat untuk memberi akses ke DG dan IG dengan 
    layanan yang bersifat tepat waktu atau real time.
D. Dinamis. Komponen IIG, seperti peraturan, data, kelembagaan, SDM, 
    dan teknologi, selalu mengalami perkembangan. Oleh karena itu Simpul 
    Jaringan harus bersifat adaptif dan dapat menyesuaikan dengan 
    kebutuhan yang terus berkembang.
E. Terdekat dengan Sumber. IIG memaksimalkan efisiensi dan kualitas  
    dengan mendorong organisasi yang merupakan sumber data untuk  
    berpartisipasi dalam memberikan DG dan IG serta layanan.
F. Kepercayaan. Sebagian yang dikelola dalam IIG bersifat rahasia dan 
    mengandung aspek privasi. Di samping pengaturan tingkat akses untuk 
    informasi sensitif, kepercayaan antar lembaga yang terlibat dalam IIG 
    harus selalu dijaga.

PEmbentukan dan pengembangan 
simpul jaringan
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2.2 
Proses Pembangunan Simpul Jaringan
Pembentukan dan Pembangunan Simpul jaringan dilakukan melalui 
proses bertahap. Disini dijelaskan 5 tahap proses pembangunan dari mulai 
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan.

  Gambar 2.1. Tahap Pembangunan Simpul Jaringan

2.2.1. Tahap-1: Persiapan  
Masa persiapan adalah periode awal sebelum pembentukan.  Tahap ini 
dimaksudkan untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan komitmen.   
Pertama, pembangunan kesadaran arti penting dan manfaat Simpul 
Jaringan. Selanjutnya meningkatkan pemahaman seluk beluk Simpul 
Jaringan. Termasuk disini adalah penilaian kebutuhan terhadap simpul 
jaringan. Hal ini diikuti dengan membangun komitmen untuk membangun 
simpul jaringan. Komitmen pembangunan  simpul jaringan melibatkan 
pimpinan unit kerja, misalnya Kepala Bappeda atau Kepala Pusdatin serta 
unit teknis terkait lainnya.

2.2.2. Tahap-2: Evaluasi Diri
Tahap ini yang utama adalah  melakukan evaluasi diri terhadap kondisi 
terkini lembaga, yaitu untuk menilai kesiapan dan kapasitas Lembaga. 
Evaluasi dilakukan dengan menerapkan   pertanyaan evaluasi diri (instrumen 
terlampir).  Setelah evaluasi diri maka diikuti dengan penyusunan  visi, 
misi dan tujuan dibangunnya simpul jaringan. Visi dan misi hendaknya 
memperhatikan karakteristik khas yang bisa dimunculkan. Penyusunan visi, 
misi dan tujuan ini perlu melibatkan SKPD atau direktorat dan unit teknis 
lain supaya terdapat kesamaan pandang dan arah pembangunan . Visi, 
misi, dan tujuan ini nantinya akan mendasari dalam menyusun rencana 
pembangunan dan rencana kerja.
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2.2.3. Tahap-3: Penyusunan Rencana
Tahap berikut setelah dasar persiapan sudah cukup maka diikuti dengan 
penyusunan rencana. Rencana pembentukan ini mencakup rencana 
kegiatan (pembentukan), waktu pelaksanaan, kebutuhan sumberdaya 
mencakup pembiayaan dan SDM. Kegiatan perencanaan juga  diikuti dengan 
penyiapan  personel (SDM)  yang menjadi  penggerak pembangunan simpul 
jaringan, dan selanjutnya dapat menjadi tim inti pembentukan simpul 
jaringan.  

Bersamaan dengan penyusunan rencana pembentukan simpul jaringan 
adalah penyiapan  kelembagaan dan SDM. Hal ini dituangkan dalam 
bentuk penyusunan/rancangan peraturan, yaitu peraturan pembentukan 
kelembagaan simpul jaringan. Dalam hal pemerintah daerah maka 
peraturan dapat berupa peraturan kepala daerah atau peraturan daerah 
(Perda); dan dalam hal kementerian/lembaga maka peraturan dapat 
berupa  peraturan menteri atau peraturan kepala badan. Peraturan ini 
nantinya juga harus dilengkapi dengan  peraturan yang bersifat teknis, 
misalnya prosedur akses DG dan IG.  Dalam aspek kelembagaan, perlu 
ditetapkan unit kerja yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan 
simpul jaringan. Unit kerja ini dapat berupa unit kerja yang sudah ada 
dengan tambahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atau membentuk unit 
kerja baru. Kemudian penyiapan SDM yang akan mengisi kelembagaan 
dimaksud, dan hal ini perlu memperhatikan jumlah dan kemampuan untuk 
menangani sistem kerja (tata kelola) simpul jaringan.
 
Sebagai catatan, dalam tahap perencanaan pembentukan ini juga sudah 
harus mempertimbangkan kelengkapan kelembagaan simpul jaringan. 
Kelengkapan tersebut mencakup SDM, seperti sudah disebut, dan 
kelengkapan infrastruktur dan data. Hal ini dijelaskan dan dilaksanakan 
pada tahap implementasi.

2.2.4. Tahap-4: Implementasi
Tahap implementasi adalah  implementasi atau pelaksanaan dari rencana 
yang sudah dibuat. Pada implementasi ini berarti lembaga terbentuk 
dan tahap (mulai) kegiatan operasi simpul jaringan. Hal pertama dalam 
implementasi (pembentukan) adalah memperhatikan kelengkapan 
kelembagaan simpul jaringan, mencakup SDM, teknologi dan data. Untuk 

12               Petunjuk Teknis Pembangunan SIMPUL JARINGAN 2018

SDM adalah sebagaimana sudah dijelaskan tentang kebutuhan sesuai 
dengan kelembagaan yang ada. Berikutnya adalah kelengkapan dalam hal 
data dan teknologi.

Dalam hal data, yaitu penyiapan dan pengadaan DG dan IG.  DG dan IG 
merupakan alasan utama dibentuknya simpul jaringan. Oleh karena itu, 
ketersediaan DG dan IG harus menjadi prioritas  utama, baik dalam hal 
cakupan wilayah, kelengkapan tema, maupun akurasinya. DG dan IG yang 
digunakan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, baik melalui 
SNI ataupun peraturan yang lain.  Berikutnya adalah kelengkapan teknologi, 
mencakup perangkat keras dan piranti lunak. Penyediaan perangkat keras 
meliputi komputer PC, server, LAN serta ruang server dan perlengkapannya. 
Sedangkan perangkat lunak termasuk sistem operasi, aplikasi SIG, dan 
koneksi internet. Dalam melengkapi perangkat keras dan piranti lunak 
maka harus mempertimbangkan stabilitas sistem. Dalam melengkapi juga 
harus memperhatikan kebutuhan dan persyaratan/spesifikasi teknologi 
yang sesuai, termasuk kesiapan pengembangan (kapasitas) nantinya.

Berikutnya, tahap implementasi operasi dilakukan dengan mengaktifkan 
IIG di simpul jaringan daerah atau kementerian/lembaga. Pengaktifan 
berarti mulai beroperasinya dua kegiatan utama simpul jaringan, yaitu 
produksi dan penyebarluasan.  Pada kegiatan ini, tukar guna dan berbagi 
pakai DG dan IG dilaksanakan secara penuh menggunakan protokol/aturan 
yang sudah ditetapkan.

Hal berikutnya dalam implementasi adalah mengaktifkan simpul jaringan 
melalui portal geospasial daerah atau lementerian/lembaga. Hal ini 
menjadikan akses terhadap SJ mulai terbuka.  Masyarakat mulai dapat 
mengakses metadata ataupun DG/IG yang tersedia di portal geospasial 
tersebut. Secara bersamaan, services portal geospasial tersebut juga dapat 
dihubungkan dengan portal geospasial nasional (http://tanahair.indonesia.
go.id) yang dikelola oleh BIG sebagai penghubung simpul jaringan. Jika 
simpul jaringan daerah atau kementerian/lembaga sudah tersambung ke 
portal geospasial nasional, maka secara prinsip simpul jaringan selesai 
terbentuk dan bisa beroperasi.
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Dalam pelaksanaannya, simpul jaringan perlu membentuk forum 
data yang terdiri dari pengelola simpul jaringan (unit pengelolaan dan 
penyebarluasan) dan unit produksi atau unit teknis produsen data. Forum 
data ini dimaksudkan sebagai sarana komunikasi seluruh pemangku 
kepentingan dalam pengelolaan dan pelaksanaan simpul jaringan.

2.2.5. Tahap-5: Pemeliharaan
Tahap selanjutnya atau Tahap-5  adalah pemeliharaan dan pengembangan 
yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan simpul jaringan dan 
peningkatan kualitasnya. Tahap pengembangan mencakup tiga kegiatan 
utama. Pertama pemeliharaan simpul jaringan, baik dari sisi perangkat keras 
maupun perangkat lunaknya. Selanjutnya  pelaksanaan pengembangan 
aplikasi yang memanfaatkan DG dan IG. Inovasi pemanfaatan simpul 
jaringan dapat dilakukan dengan memperkaya DG dan IG yang ada atau 
dengan mencari terobosan jenis pemanfaatan yang belum pernah ada. 
Inovasi pemanfaatan merupakan bukti nilai penting dibangunnya simpul 
jaringan. Perbaikan dibutuhkan untuk menjaga sistem tetap dapat 
beroperasi dengan baik. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin diperlukan 
penggantian peralatan/kabel, peningkatan kapasitas server, dan sebagainya. 
Mungkin juga dibutuhkan penyesuaian sistem atau peraturan, mengikuti 
dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, di daerah atau 
kementerian/lembaga, atau adanya kebutuhan baru dari pengguna. 

2.2.6. Jadwal Pembentukan Simpul Jaringan
Pembentukan simpul jaringan merupakan proses dan memerlukan 
waktu relatif panjang, baik pada masa persiapan maupun pembentukan 
dan pengembangannya. Sebab proses ini melibatkan banyak pihak yang 
harus mempunyai kesamaan pemahaman dan mempunyai komitmen 
sama dalam masa perencanaan sampai pelaksanaanya. Proses panjang 
umumnya adalah proses legislasi ketika peraturan kelembagaan 
dipersiapkan dan kemudian ditetapkan. Beberapa kegiatan lain mungkin 
juga memerlukan waktu seperti ketika membangun data dan menggalang 
kerjasama. Karena kondisi ini, maka tahapan pembentukan simpul jaringan 
mungkin tidak selalu berjalan serial dengan menyelesaikan setiap tahapan 
untuk melakukan tahapan berikutnya.  Kegiatan pembangunan data bisa 
dilaksanakan secara bertahap melewati proses panjang, sebab fungsi ini 
umumnya memang sudah ada dan sudah berjalan dalam bentuk produksi 

14               Petunjuk Teknis Pembangunan SIMPUL JARINGAN 2018
15              Petunjuk Teknis Pembangunan SIMPUL JARINGAN 2018

dan pengelolaan DG dan IG. Beberapa kegiatan yang juga memerlukan waktu 
panjang misalnya adalah pembangunan teknologi dan pengembangan 
SDM. Kegiatan-kegiatan ini bahkan perlu pemeliharaan dan pengembangan 
terus menerus nantinya pada saat pengembangan simpul jaringan. 

Gambaran proses bertahap ini diperlihatkan oleh Gambar 2.2 yang 
memperlihatkan proses bertahap untuk masing-masing pilar pembangunan 
simpul jaringan. Pada periode satu tahun pembentukan misalnya beberapa 
kegiatan bisa dilakukan, tetapi tetap mengikuti proses dan tahapan seperti 
yang direncanakan. Untuk itu penataan kegiatan diperlukan dalam bentuk 
perencanaan kegiatan dalam satu periode waktu, sehingga kegiatan bisa 
secara sistematis dan terjadwal. 

  Gambar 2.1. Contoh Jadwal Pembangunan Simpul Jaringan

2.3 
Kriteria Pembentukan Simpul Jaringan
Simpul Jaringan secara umum ada dua jenis yaitu: (i) simpul jaringan 
pusat dan (ii) simpul jaringan daerah. Simpul jaringan pusat berada di 
kementerian/lembaga (K/L), sedangkan simpul jaringan daerah berada 
di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing 
simpul jaringan merupakan perangkat dari lembaga yang membentuknya 
(K/L dan pemerintah daerah). Dengan demikian pembentukan simpul 
jaringan dilakukan oleh lembaga tersebut sesuai tingkatnya. Simpul jaringan 
pusat dibentuk oleh K/L dan berada di lingkungan K/L bersangkutan. 
Simpul jaringan daerah dibentuk oleh pemerintah daerah (provinsi dan 
kabupaten/kota).



Sumber Daya Manusia (SDM)
Persyaratan minimal adanya atau dibentuknya simpul jaringan adalah 
adanya SDM pengelola lembaga. Hal ini seharusnya menjadi satu kesatuan 
dengan pembentukan lembaga sImpul jaringan. SDM yang terdapat pada 
SJ harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang teknologi 
informasi (TI) dan sistem informasi geografis (SIG). Hal yang juga akan 
sangat mendukung kemampuan pengelolaan SJ adalah SDM yang telah 
tersertifikasi dalam bidang IG.

Teknologi & Standar
Pilar Teknologi yang paling utama adalah tersedianya alat produksi pada 
lembaga simpul jaringan. Teknologi tersebut diwujudkan dalam dua bentuk 
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perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras berupa komputer 
untuk pengelolaan data dan server untuk penyimpanan dan penyebarluasan 
data. Standar dalam pengelolaan IG juga perlu untuk diterapkan dalam SJ, 
yaitu standar penyebarluasan IG sesuai SNI dan ISO. 

Data dan Informasi Geospasial
Secara umum data dan informasi geospasial (DG/IG) dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu IG Dasar (IGD) dan IG Tematik (IGT) sebagaimana 
diuraikan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 21, UU No.4 tahun 2011 
tentang Informasi Geospasial. IGD terdiri atas peta dasar dan jaring kontrol 
geodesi yang secara prinsip dibuat dan diperbaharui oleh BIG. Sedangkan 
IGT merupakan IG yang memiliki tema-tema tertentu dan dapat dibuat oleh 
instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tanggung jawab simpul jaringan 
adalah IGT. Keputusan Kepala BIG Nomor 54 tahun 2015 tentang Wali Data 
Informasi Geospasial Tematik mengatur IGT yang diselenggarakan oleh K/L, 
dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/685A/SJ tanggal 2 Februari 
2018 tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu 
Peta bagi Pemerintah Daerah mengatur data yang wajib diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah.

2.3.2. Klasifikasi Simpul Jaringan
Secara khusus pembentukan simpul jaringan diklasifikasikan menjadi tiga, 
yaitu: (i) terbentuk, (ii) operasional, dan (iii) optimal. Pada kondisi awal 
yaitu terbentuk merupakan kondisi yang dapat digunakan sebagai batas 
kesiapan suatu simpul jaringan berdiri dan beroperasi. Pada tahap awal 
tersebut simpul jaringan memiliki kriteria dasar pada masing-masing pilar. 
Seiring waktu dan makin berkembangnya simpul jaringan, kriteria pada 
masing-masing pilar akan dapat ditingkatkan sehingga dapat dikategorikan 
sebagai operasional dan optimal. Pada tahapan optimal, SJ dianggap sudah 
mapan dan dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. 

Simpul Jaringan Terbentuk
Pada kondisi ini, syarat minimal yang harus terpenuhi adalah terdapatnya 
kebijakan dan kelembagaan simpul jaringan yaitu unit produksi dan unit 
pengelolaan/penyebarluasan IG. Sumber daya manusia yang mengelola 
SJ tersedia walaupun tidak secara khusus memiliki kemampuan sistem 
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2.3.1. Lima Pilar JIGN
Pembentukan Simpul jaringan perlu memperhatikan komponen atau pilar 
yang membentuknya.  Dalam hal ini ada 5 (lima) pilar yang merupakan 
komponen utama suatu simpul jaringan, yaitu: (i) kebijakan dan peraturan, 
(ii) kelembagaan, (iii) sumber daya manusia (SDM), (iv) teknologi dan standar, 
dan (v) data dan informasi geospasial. Simpul jaringan bisa dibentuk apabila 
bisa memenuhi persyaratan berupa keberadaan lima pilar tersebut.

Peraturan dan Kebijakan
Pada pilar peraturan dan kebijakan hal paling mendasar adalah keberadaan 
kebijakan yang dituangkan dalam peraturan. Peraturan yang dimaksud 
adalah dalam bentuk peraturan menteri atau kepala lembaga untuk K/L 
dan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk pemerintah 
daerah tentang pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial. Peraturan 
ini diikuti dengan peraturan tentang pengelola data atau kelembagaan 
pengelola data geospasial. 

Kelembagaan
Pilar kelembagaan ini terkait langsung dengan pilar peraturan. Pada pilar 
kelembagaan secara minimum adalah dipenuhinya keberadaan lembaga 
secara formal dengan menunjuk atau membentuk unit simpul jaringan 
sesuai Perpres 27 tahun 2014, yaitu unit produksi dan unit pengelolaan/
penyebarluasan IG. Unit yang ditetapkan dapat berupa fungsional dan melekat 
pada unit kerja yang sudah ada atau unit baru yang dibentuk secara khusus.



penyimpanan server dan alat pendukung IIG serta pengelolaan SJ sesuai 
standar yang ada. Data yang disediakan pada geoportal tidak terbatas 
pada data yang dipersyaratkan, akan tetapi lebih lengkap sesuai dengan 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh SJ. Disamping itu DG/IG yang dikelola 
telah dilengkapi dengan metadata yang lengkap.

        Tabel 2.1. Klasifikasi Simpul Jaringan Berdasarkan 5 Pilar JIGN

informasi geografis (SIG) dan teknologi informasi (TI). SJ memiliki data 
dasar dalam format SIG, serta mengelola geoportal yang menggunakan 
komputasi awan (cloud) BIG sebagai sarana penyebarluasan DG/IG. 

Simpul Jaringan Operasional
Simpul jaringan operasional adalah SJ yang memiliki kriteria terbentuk 
ditambah dengan kriteria pendukung lainnya yaitu sudah memiliki 
kebijakan dan peraturan berbagi data secara internal, memiliki SDM 
pengelola SJ dengan kemampuan TI, serta geoportal yang dikelola secara 
mandiri dan menyediakan data dasar yang telah dipersyaratkan. Geoportal 
yang dikelola secara mandiri berarti memiliki infrastruktur pendukungnya 
yaitu server, aplikasi dan koneksi internet. 

Data yang dipersyaratkan tersedia pada geoportal untuk tingkat 
kementerian dan lembaga adalah sesuai dengan:

a)  Keputusan Kepala BIG Nomor 54 tahun 2015 tentang Wali Data Informasi 
     Geospasial Tematik; dan 
b)  Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
     Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 

Sedangkan data yang dipersyaratkan tersedia pada geoportal daerah untuk 
pemerintah daerah adalah sesui dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
No. 503/685A/SJ tanggal 2 Februari 2018 tentang Penyiapan Infrastruktur 
dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta untuk pemerintah daerah. 

Simpul Jaringan Optimal
Simpul jaringan optimal adalah SJ yang memiliki kriteria operasional 
ditambah dengan kriteria pendukung lainnya. Kriteria pendukung untuk 
kebijakan dan kelembagaan antara lain adalah penyediaan APBN/APBD 
terkait pengembangan IIG dan SDM IG, kerja sama dengan pihak lain, peta 
jalan atau roadmap IG, SOP pengelolaan IG, serta intensif terbatas untuk 
pengelolaan IG. Kriteria yang perlu ditingkatkan untuk pilar SDM, SJ memiliki 
staf yang memiliki kemampuan SIG dan memiliki program pengembangan 
kemampuan pengelolaan dan pengembangan IG. Untuk pilar teknologi dan 
standar, SJ harus memiliki ruang atau gedung yang secara khusus untuk 
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Bagian ini membahas sarana prasarana yang diperlukan  dalam 
pembangunan Simpul Jaringan, meliputi: peraturan dan kebijakan, 
kelembagaan, SDM, teknologi dan standar. Penjelasan tentang sarana 
prasarana dilengkapi dengan pengelolaan DG dan IG.

3.1
Penyusunan Peraturan dan Kebijakan
Peraturan dimaksudkan di sini adalah aturan tertulis yang memiliki kekuatan 
hukum mengikat untuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan 
simpul jaringan. Peraturan yang penting terkait simpul jaringan adalah 
pembentukan kelembagaan. Pembentukan simpul jaringan dan tata kelola 
simpul jaringan dibuat berdasarkan pada peraturan tertulis tertentu untuk 
menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pengelolaannya. 

Pada pemerintah daerah, terdapat dua jenis peraturan yang dapat 
digunakan sebagai dasar pembangunan dan pengelolaan simpul jaringan, 
yaitu peraturan kepala daerah dan peraturan daerah (Perda). Peraturan 
kepala daerah meliputi Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota atau 
Peraturan Gubernur, yang dibuat langsung oleh masing-masing kepala 
daerah sesuai kewenangannya. Sementara peraturan daerah dibuat 
dengan melalui persetujuan dari DPRD. Dengan melihat prosesnya, dapat 
dipastikan pembuatan peraturan daerah bersifat lebih kompleks dan 
memerlukan waktu lebih lama. 

Pada kementerian/lembaga, diperlukan payung hukum berupa peraturan 
menteri/kepala badan atau surat keputusan menteri/kepala badan. Proses 
pembuatannya relatif cepat karena tidak ada keterlibatan pihak luar (seperti 
DPR).    

Peraturan yang utama diperlukan adalah peraturan tentang pembentukan 
(kelembagaan) simpul jaringan. Dengan adanya peraturan ini maka simpul 
jaringan secara resmi dibentuk dan diakui. 

Peraturan kepala daerah atau peraturan daerah tentang simpul jaringan 
setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1)  Penetapan SKPD yang mendapat tugas sebagai unit pelaksana Simpul 

      Jaringan (Jika Simpul Jaringan dibentuk merupakan bagian/ unit kerja 

      pada suatu SKPD);

2)  Penetapan unit kerja yang mendapat tugas untuk melaksanakan 

      pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan/

      atau IG;

3)  Penetapan unit kerja yang mendapat tugas untuk melaksanakan 

     penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG;

4)  Struktur organisasi dan tata laksana Simpul Jaringan;

5)  Sekretariat Simpul Jaringan;

6)  Pengaturan koordinasi antar SKPD yang terlibat dalam Simpul Jaringan;

7)  Mekanisme pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan diseminasi DG dan 

     IG; Mekanisme penyimpanan dan pengamanan DG dan/atau IG;

8)  Penyediaan staf pengelola dengan latar belakang pendidikan dan  

      pengalaman yang sesuai, pengembangan kapasitasnya serta mekanisme 

     penggantian staf yang tetap menjaga kapasitas unit pengelola Simpul 

     Jaringan;

9)  Skema penganggaran untuk penyediaan perangkat keras dan lunak, 

       pengadaan data, penyediaan koneksi internet, dan pemeliharaan sistem;

10) Mekanisme diseminasi dan penyediaan DG dan/atau IG kepada SKPD 

       dan Kementerian/Lembaga;

11) Mekanisme diseminasi dan penyediaan data yang bersifat publik 

       kepada masyarakat dan dunia usaha;

Pembangunan simpul jaringan
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Peraturan menteri atau kepala badan tentang simpul jaringan setidaknya 

mencakup hal-hal sebagai berikut:

1)  Penetapan unit kerja yang mendapat tugas sebagai unit pelaksana 

      Simpul Jaringan;

2)  Penetapan unit kerja yang mendapat tugas untuk melaksanakan 

     pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG;

3)  Penetapan unit kerja yang mendapat tugas untuk melaksanakan 

     penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG;

4)  Struktur organisasi dan tata laksana Simpul Jaringan;

5)  Sekretariat Simpul Jaringan;

6)  Pengaturan koordinasi antar unit kerja dalam Kementerian/Lembaga 

      yang terlibat dalam Simpul Jaringan;

7)  Mekanisme pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan diseminasi DG dan 

     IG;

8)  Mekanisme penyimpanan dan pengamanan DG dan/atau IG;

9)  Penyediaan staf pengelola dengan latar belakang pendidikan dan 

        pengalaman yang sesuai, pengembangan kapasitasnya serta mekanisme 

     penggantian staf yang tetap menjaga kapasitas unit pengelola Simpul 

     Jaringan;

10)  Skema penganggaran untuk penyediaan perangkat keras dan lunak, 

       pengadaan data, penyediaan koneksi internet, dan pemeliharaan 

       sistem;

11)  Mekanisme diseminasi dan penyediaan DG dan/atau IG kepada 

        Kementerian/Lembaga lain atau pemerintah daerah;

12)  Mekanisme diseminasi dan penyediaan data yang bersifat publik 

        kepada masyarakat dan dunia usaha;

3.2
Pengembangan Kelembagaan
Struktur kelembagaan yang dibentuk untuk simpul jaringan pada 
kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada 
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014. Peraturan tersebut menjelaskan 
bahwa  kelembagaan simpul jaringan  terutama mempunyai dua unit kerja, 
yaitu: 
a. Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
     penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (Unit Produksi); dan
b. Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan 
     penyebarluasan DG dan IG (Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan).

Untuk bentuk kelembagaan, simpul jaringan dapat berjalan dengan 
melekatkan fungsinya pada unit kerja yang sudah ada atau dapat juga 
membentuk unit baru yang terpisah (SKPD atau UPTD). Pada umumnya, 
Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan SJ di daerah dapat dilaksanakan 
oleh BAPPEDA atau Dinas Kominfo;  sedangkan di kementerian/lembaga 
dapat dilaksanakan oleh Pusdata/Pusdatin. Unit Produksi SJ di daerah 
dapat dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
yang terkait dengan produksi dan pengelolaan DG/IG. Sedangkan untuk 
kementerian/lembaga dapat dilaksankan oleh direktorat atau pusat teknis. 
Pada kondisi tersebut maka simpul jaringan bisa melekatkan fungsinya pada 
unit kerja masing-masing lembaga yang sesuai. Tetapi, jika kelembagaan 
dibuat terpisah maka simpul jaringan dibentuk dan dikelola sebagai satu 
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terpisah, atau UPTD (Unit Pelaksana 
Teknis Daerah)  yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. 

Untuk mendukung pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Simpul 
Jaringan, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk 
komite pengarah yang beranggotakan pengambil keputusan di internal 
lembaga, pelaksana teknis dan pakar di bidang IIG. Komite pengarah 
bertugas memberi arahan rencana pelaksanaan dan pengembangan 
simpul jaringan. Komite pengarah melaksanakan pertemuan minimal satu 
kali setiap tahun untuk melaksanakan tugasnya.

24               Petunjuk Teknis Pembangunan SIMPUL JARINGAN 2018
25              Petunjuk Teknis Pembangunan SIMPUL JARINGAN 2018



BOX 3.1.
Kelebihan dan Kekurangan Bentuk Kelembagaan Simpul Jaringan

 
Simpul Jaringan sebagai unit baru (SKPD atau UPTD)
Kelebihan :
 Pelaksanaan kegiatan Simpul Jaringan dapat lebih fokus
   Tim baru memiliki semangat baru
   Bisa mempunyai alokasi anggaran secara khusus dan tersendiri

Kekurangan :
 Membutuhkan dana operasional yang lebih besar
 Biasanya perlu membangun gedung baru atau fasilitas tambahan 
 baru
   SDM yang dibutuhkan lebih banyak
 
Simpul Jaringan melekat pada unit kerja yang ada
Kelebihan :
 Biaya operasional lebih rendah
 Dapat memanfaatkan secara bersama fasilitas unit kerja
 Pengelolaan Simpul Jaringan dapat langsung dimulai

Kekurangan :
 SDM yang mengelola terganggu dengan tugas yang lain
 Pengelolaan Simpul Jaringan tidak fokus
 Kemungkinan tidak mempunyai alokasi anggaran secara khusus

Simpul Jaringan yang bersifat sebagai Kelompok Kerja
Kelebihan :
 Dapat dibentuk secara cepat
 SDM sesuai kebutuhan dan kompetensi pada saat diperlukan
Kekurangan :
 Tidak memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menjalankan 
 Kegiatan simpul jaringan
 Tidak memiliki alokasi anggaran secara khusus

Gambar 3.1. menyajikan struktur organisasi yang secara umum dapat 
diterapkan pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

Gambar 3.1. Contoh Struktur Organisasi Simpul Jaringan

 
3.3
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
SDM untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan Simpul Jaringan  mencakup 
jumlah SDM dan kualifikasi atau kemampuan SDM. Jumlah SDM adalah 
untuk memenuhi setiap unit kerja yang ada pada Simpul Jaringan. Jumlah 
minimal sesuai kebutuhan Simpul Jaringan adalah:
1. Satu orang Kepala SJ
2. Minimal satu orang staf yang bertanggung jawab dalam pengumpulan
    pengolahan serta pengelolaan DG dan IG
3. Minimal satu orang staf yang bertanggung jawab dalam Penyebarluasan 
    DG dan IG
4. Minimal satu orang staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 
    Infrastruktur IT

Jumlah SDM ini bisa bertambah sesuai dengan penambahan beban 
pekerjaan yang ada. Semua staf harusnya bekerja secara penuh waktu dan 
fokus. Kualifikasi pengetahuan yang perlu dimiliki SDM pengelola simpul 
jaringan meliputi:
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Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kualifikasi Simpul 
Jaringan diantaranya adalah: Geomatika, Geodesi, Geografi, Sistem 
Informasi, Ilmu Komputer, dan Teknologi Informasi. Pada kondisi ideal, 
setiap simpul jaringan harus memiliki staf dengan latar belakang pendidikan 
yang relevan,  atau  pernah mengikuti kursus pengelolaan DG dan IG,  serta 
staf dengan   latar belakang bidang informatika. Untuk pembinaan karir, 
staf pengelola simpul jaringan diarahkan mengikuti jalur jabatan fungsional 
yang relevan, yaitu: bidang survei dan pemetaan, bidang pranata komputer, 
dan bidang perencana.

Jika terjadi kekurangan SDM, atau mengatasi keterbatasan, maka  
dimungkinkan melakukan penggunaan tenaga dari pihak ketiga.  Karena 
adanya keterbatasan ini, maka   pelaksanaan sebagian pekerjaan 
pengelolaan simpul jaringan dapat dijalankan melalui pihak ketiga. Untuk 
tujuan ini perlu diterapkan persyaratan kualifikasi yang tepat. Penyedia 
jasa dan personil yang terlibat pekerjaan simpul jaringan harus memiliki 
sertifikasi kompetensi yang sesuai. Sistem sertifikasi bidang informasi 
geospasial mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
95 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan 
Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang 
Informasi Geospasial.
 
Pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan simpul jaringan selalu 
berkembang, sehingga staf pengelola simpul jaringan juga perlu selalu

ditingkatkan kemampuannya. Untuk tujuan tersebut Staf simpul jaringan 
bisa mengikuti pendidikan atau pelatihan bidang informasi geospasial 
secara rutin.  Penyedia pelatihan misalnya adalah Balai Diklat BIG, Pusat 
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) di beberapa universitas, 
atau lembaga kursus swasta. PPIDS yang berada di perguruan tinggi dapat 
berperan sebagai tempat konsultasi dan pembinaan pembangunan simpul 
jaringan.

BOX 3.2.
Keahlian dan Kompetensi SDM

 
Keahlian. Tingkat keahlian SDM yang dibutuhkan dapat dikelompokkan 
menjadi 3 level: Operator, Teknisi dan Ahli. 

Operator 
bertanggung jawab pada operasional perangkat keras dan lunak untuk 
proses produksi dan penyebarluasan DG dan IG melalui IIG.

Teknisi 
diperlukan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis, standar, dan 
teknologi pendukung berbagi pakai  berjalan efektif pada simpul jaringan. 

Ahli 
diperlukan untuk melakukan proses perencanaan dan pengembangan 
aktivitas berbagi pakai memanfaatkan IIG.
 
Sertifikasi Kompetensi. SKKNI Bidang Informasi Geospasial membagi  
kompetensi kerja dalam  7 sub bidang, yaitu: sub bidang survei terestris; 
sub bidang hidrografi; sub bidang fotogrametri; sub bidang penginderaan 
jauh; sub bidang sistem informasi geografis; sub bidang kartografi; dan sub 
bidang survei kewilayahan.  
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Pengetahuan tentang DG dan IG. Misalnya tentang survei dan pemetaan, 
sistem referensi geospasial, dan penginderaan jauh.
Pengetahuan tentang pengolahan dan pengelolaan DG dan IG berupa 
sistem basisdata, sistem informasi geografis, kartografi digital.
Pengetahuan tentang IIG: berupa konsep dan prinsip IIG, metadata, 
interoperabilitas, standar DG, data utama (fundamental dataset), 
integrasi data.
Pengetahuan tentang jaringan internet dan teknologi informasi: berupa 
komputer dan pemrograman, jaringan (WAN dan LAN), Internet GIS.

1.

2

3.

4.



3.4
Penerapan Teknologi & Standar
Penerapan teknologi dan standar secara prinsip perlu dilakukan untuk 
mewujudkan tata kelola berbagi pakai serta penggunaan DG dan IG yang 
bersifat transparan dan interoperable.

3.4.1. Penerapan Teknologi
Teknologi pada infrastruktur simpul jaringan berbentuk perangkat keras 
(hardware) dan piranti lunak (software) untuk mendukung produksi dan 
pengelolaan data serta berbagi data. Infrastruktur dalam bentuk teknologi 
ini juga digunakan sebagai penghubung antar simpul jaringan. Untuk itu 
maka dibutuhkan teknologi pada simpul jaringan yaitu berupa perangkat 
keras dan piranti lunak yang dibutuhkan pada unit produksi dan unit 
pengelolaan dan penyebarluasan.

a) Perangkat Keras pada Unit Produksi
Perangkat keras pada unit produksi mencakup: (i) komputer pengolah data, 
(ii) server penyimpanan dan pemroses data, dan (iii) studio GIS. 

1) Komputer pengolah data
Komputer pengolah data yang dimaksud disini adalah komputer personal 
(PC) atau laptop yang didedikasikan khusus untuk melakukan tugas 
pengumpulan data, kompilasi data, penggabungan data, manipulasi data 
(misalnya pengeditan atribut), proses kartografi dan penyiapan data 
yang siap didistribusikan serta untuk melakukan analisis spasial. DG yang 
diproses pada umumnya adalah data vektor maupun raster yang memiliki 
jumlah layer banyak ataupun resolusi spasial tinggi dengan cakupan wilayah 
yang luas, maka dibutuhkan spesifikasi komputer yang mampu mengelola 
data vektor dan raster berukuran file besar. 

Komputer pengolah data disediakan sesuai dengan jumlah staf yang akan 
bekerja dalam unit produksi.

2) Server Penyimpanan & Pemroses Data
Server penyimpan data adalah komputer khusus yang peruntukannya hanya 
untuk menyimpan data geospasial dan atribut yang dikelola dan diproduksi 
oleh unit produksi. Data tersebut dapat berasal misalnya dari seksi-seksi 
atau bidang-bidang yang ada di suatu SKPD atau unit teknis.   Server 
penyimpan data difungsikan sebagai sistem penyimpanan data terpusat 
pada suatu unit kerja pemerintahan (unit produksi). Server penyimpan 
data dapat dibangun manakala pada unit kerja tersebut tersedia jaringan 
komputer lokal (yang biasanya sekaligus difungsikan sebagai jaringan 
internet).

Server pemrosesan data dibangun atau diadakan saat unit kerja dilengkapi 
dengan jaringan komputer lokal. Fungsi dari komputer khusus ini adalah 
untuk menyediakan piranti lunak berlisensi yang dapat diakses oleh 
komputer jamak (multi-computers) dan klien jamak (multi-client) pada 
lingkungan jaringan komputer lokal berskala besar (enterprise). Contohnya  
adalah server untuk menjalankan software ArcGIS Server dengan jumlah 
lisensi yang dapat diakses pada saat bersamaan sebanyak 100 buah lisensi. 
Untuk penggunaan software open source misalnya GeoNode (aplikasi web) 
atau QGIS (aplikasi desktop), strategi penggunaan server tunggal pemroses 
data juga dapat diaplikasikan.

Pada prakteknya, server penyimpanan data dan pemroses data disediakan 
oleh satu komputer server atau juga dapat dipisah menjadi dua komputer 
server.

3) Ruang Studio SIG
Ruang studio berisi server dan unit komputer sebagai alat utama serta alat 
pendukung (peripheral devices) seperti scanner dan plotter. Ruang studio 
harus dilengkapi dengan jaringan internet serta dilengkapi alat penunjang 
keamanan alat dan kenyamanan beraktivitas pelaksana. Ruang studio GIS 
pada unit produksi diperlukan agar pelaksana pengolahan dan produksi 
data geospasial dapat melakukan aktivitas pemrosesan data secara terfokus 
dan tidak tercampur dengan penugasan dan aktivitas lain.
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b) Perangkat Lunak pada Unit Produksi
Perangkat lunak pada unit produksi mencakup: (i) sistem operasi, (ii) SIG 
Desktop, (iii) sistem manajemen basis data.

1. Sistem Operasi 
Sistem operasi yang digunakan menyesuaikan dengan platform yang 
digunakan oleh institusi dan yang sudah tersedia. 

2. SIG Desktop
Perangkat lunak SIG desktop dengan lisensi berbayar misalnya adalah 
ArcGIS atau AutoCAD Map dan MapInfo, sedangkan perangkat lunak SIG 
berlisensi open source adalah QGIS atau uDIG. 

3. Sistem Manajemen Basis Data Spasial 
Sistem manajemen basis data spasial diperlukan untuk menyimpan 
data geospasial vektor maupun raster menjadi data terstruktur dan siap 
digunakan oleh software lain. Sistem basis data spasial dapat menggunakan 
piranti lunak berbayar misalnya Oracle dengan ekstensi Spatial Cartridge 
atau yang bersifat open source misalnya PostGIS yang dijalankan di atas 
PostgreSQL.

c) Perangkat Keras pada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan
Perangkat keras yang harus tersedia pada Unit Pengelolaan dan 
Penyebarluasan meliputi semua perangkat keras yang terdapat pada unit 
produksi yaitu: server penyimpanan data dan server pemrosesan data 
geospasial, sekaligus sebagai server distribusi data geospasial. Karena fokus 
utama Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah sebagai mesin utama 
pendukung aplikasi berbagi pakai dan pencarian data, maka spesifikasi 
teknis server adalah sama dengan spesifikasi teknis server penyimpanan 
dan pemrosesan data ditambah perangkat keras pendukung koneksi 
internet. Tambahan dan penguatan kapasitas memori dan penyimpanan 
data sangat direkomendasikan untuk mendapatkan kinerja server yang 
baik.

d) Perangkat Lunak pada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan
Perangkat lunak yang harus tersedia pada unit pengelolaan dan 
penyebarluasan mencakup   semua piranti lunak pada unit produksi 
ditambah dengan piranti lunak pengelola koneksi internet dan katalog 
serta web GIS. Secara lengkap yang harus ada pada server unit pengelolaan 
dan penyebarluasan untuk mendukung aksesibilitas server adalah:

    Piranti lunak pengelola layanan internet (internet services) misalnya 
    Apache atau IIS; 

    Piranti lunak panel pengelolaan data website (control panel); 

    Piranti lunak basis data pada server terutama yang mampu menyimpan 
    data vektor dan raster misalnya: Oracle Spatial dan PostgreSQL PostGIS;
 
    Piranti lunak katalog data misalnya: GeoNetwork atau ArcGIS services; 

    Piranti lunak publikasi data yang terdiri atas piranti lunak penyimpanan 
     data (database server) dan penyajian data (map server) misalnya: PostGIS 
    sebagai server basisdata dan Mapserver atau Geoserver untuk publikasi 
    data; atau yang dikemas sebagai paket OpenGeo Suite, GeoNode, atau 
    ArcGIS Services

BOX 3.3.
Persyaratan Teknologi untuk Perangkat Keras  

(a)  Komputer Pengolah Data
Memiliki prosesor berkecepatan tinggi (minimal 2-core @3.5 GHz / 
4-core @2.5 GHz).
Memiliki memori berkapasitas besar (minimal memori adalah 8GB, 
upgradeable).
Memiliki harddisk minimal 500 GB.
Memiliki VGA 1 GB dedicated dengan resolusi 1400 x 900 piksel.
Monitor minimum 19 inch



Tabel 3.1.  Ketersediaan Piranti Lunak untuk Pengolahan,

Penyimpanan dan Penyebarluasan Data Geospasial

e) Perangkat Lunak pada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan
Ketersediaan jaringan komputer dan internet merupakan keharusan 
bagi unit pengelolaan dan penyebarluasan. Jaringan internet yang 
direkomendasikan adalah di atas 2 Mbps.  Server penyebarluasan data 
harus terkoneksi terus dengan internet sehingga penyebarluasan DG dan 
IG dapat berjalan dengan baik. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk 
memastikan bahwa server penyebarluasan data bekerja optimal adalah:
    Tersedianya langganan internet pada institusi atau unit dimana server 
    penyebarluasan data tersebut dipasang;
    Terdaftarnya IP dari server penyebarluasan data ke dalam DNS (Domain 
    Name System);
    Tersedianya IP Publik khusus bagi server penyebarluasan data.

3.4.2. Penerapan Standar
Penerapan standar  ditujukan untuk mendukung kegiatan pengumpulan 
dan penggunaan DG dan IG oleh Unit Produksi serta pengelolaan dan 
penyebarluasan DG dan IG oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan. 
Manfaat penerapan standar adalah kegiatan   dapat terselenggara secara 
konsisten dan saling terhubung sehingga dapat dibagi pakai dan diakses 
oleh multi-pihak yang terhubung dalam IIG pada tingkat lokal, nasional 
maupun internasional.  Secara prinsip, penerapan standar dilakukan untuk 
mewujudkan tata kelola berbagi pakai serta penggunaan DG dan IG yang 
bersifat transparan dan interoperable.

(b)  Server Penyimpanan & Pemrosesan Data
Komputer server memiliki memori besar untuk mendukung 
penyimpanan dan pemanggilan data (minimal 8 GB apabila hanya 
dipakai untuk server penyimpanan data) dan spesifikasi lebih tinggi 
apabila digunakan juga untuk pemrosesan data (minimal 16 GB).
Processor berkecepatan tinggi (minimal 8-core @2.8GHz apabila 
hanya dipakai untuk untuk server penyimpanan data) dan spesifikasi 
lebih tinggi apabila digunakan juga untuk pemrosesan data (minimal 
8-core @3.2GHz).
Komputer server memiliki kapasitas harddisk besar, minimal 4 TB 
atau sesuai dengan kapasitas data yang dimiliki.
Sistem operasi untuk kelas server (GNU/Linux kernel 4.x / Microsoft 
Windows Server 2012).
Tersedia jaringan komputer lokal atau LAN (Local Area Networks) 
dengan kecepatan minimal 1 Gbps.
Tersedia koneksi internet dengan kecepatan upstream dan 
downstream minimal 10 Mbps.

(c)  Persyaratan Umum Ruang Studio SIG
Memiliki luas cukup untuk diisi unit komputer dan server serta 
memenuhi aspek keamanan konstruksi dan perlistrikan.
Memiliki sistem pendingin suhu (AC) untuk menjaga komputer dari 
kelembaban dan panas berlebih.
Ruang terhubung dengan jaringan komputer lokal dan jaringan 
internet
Ruang dilengkapi dengan perlengkapan rak dan almari untuk tempat 
menaruh komputer dan server
Ruang dilengkapi alat perkantoran minimal (kursi meja dan almari 
penyimpan data serta berkas)
Ruang memiliki desain penempatan barang dan fungsi peralatan 
yang memungkinkan pelaksana/teknisi bekerja secara nyaman dan 
ergonomis.
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Standar IDS yang diperlukan pada Unit Produksi serta Unit Pengelolaan dan 
Penyebarluasan meliputi standar untuk penyimpanan data dan metadata; 
standar untuk penyediaan sistem akses dan standar untuk penyebarluasan 
data.

A.   Standar untuk penyimpanan data dan metadata
 1. Standar untuk menyimpan metadata (menerapkan ISO 19115 
     Metadata Geospatial dengan country profile)
 2. Standar untuk menyimpan fitur geospasial sebagai fitur 
     sederhana untuk disimpan di piranti lunak pengelolaan basis 
     data spasial (menggunakan ISO:19152-2 Simple Feature Access-
     SQL Option)

B.   Standar untuk penyediaan sistem akses
 1. Standar untuk penerapan sistem katalog pada geoportal 
     (menggunakan standar OGC Catalog Web Service (CSW))

C.   Standar untuk penyebarluasan data (dan aktivitas berbagi pakai)
 1. Standar untuk memfasilitasi penyajian data dalam bentuk peta 
     dalam format gambar (ISO 19128:2005: Web Map Service (WMS))
 2. Standar untuk memfasilitasi akses (unduh) data vektor (ISO 
     19142:2010: Web Feature Service (WFS))
 3. Standar untuk menyajikan fitur geospasial sebagai teks berformat 
     XML untuk keperluan pengunduhan data (ISO 19136:2007: 
    Geography Markup Language (GML))
 4. Standar untuk memfasilitasi akses (unduh) data raster (ISO  
     19123:2005: Web Coverage Service (WCS)).

Sebagian besar standar yang dijelaskan tersebut telah dibakukan menjadi 
dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagian lainnya sedang dalam 
proses adopsi menjadi SNI.

3.5
PenYiapan dan pengelolaan data
DG dan IG memegang peran pokok dalam suatu Jaringan Informasi 
Geospasial Nasional (JIGN). Tanpa ada DG dan IG, maka tidak akan ada DG 
dan IG yang akan dibagi pakai antar pemangku kepentingan melalui suatu 
JIGN. Penyiapan, pengelolaan, kontrol kualitas dan penjaminan mutu DG 
dengan dilengkapi metadata harus terlaksana dengan baik untuk menjamin 
ketersediaan data yang akurat, terkini, akuntabel, dan mudah dicari dalam 
lingkup JIGN pada tataran jaringan IG Pusat maupun jaringan IG Daerah. 

Secara umum data dan informasi geospasial (DG/IG) dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu IG Dasar (IGD) dan IG Tematik (IGT) sebagaimana 
diuraikan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 21, UU No.4 tahun 2011 
tentang Informasi Geospasial. IGD terdiri atas peta dasar dan jaring kontrol 
geodesi yang secara prinsip dibuat dan diperbaharui oleh BIG. Sedangkan 
IGT merupakan IG yang memiliki tema-tema tertentu dan dapat dibuat oleh 
instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

1.

2.

    BOX 3.4.
   Standar Yang Terkait JIGN

Simple Feature (ISO 19125-1:2004), bagian dari OpenGIS Simple 
Features Access (SFA), juga disebut ISO 19125, menggambarkan hal 
yang umum arsitektur untuk geometri fitur sederhana. Model objek 
geometri fitur sederhana adalah menggunakan notasi UML. Kelas 
Geometri dasar memiliki sub kelas untuk Point, Curve, Surface, dan 
Geometry Collection. Setiap objek geometrik dikaitkan dengan Sistem 
Referensi Spasial, yang menggambarkan koordinat ruang di mana objek 
geometrik didefinisikan.
Metadata (ISO 19115-1:2014), mendefinisikan skema yang diperlukan 
untuk mendeskripsikan informasi geografis dan layanan dengan 
menggunakan metadata. Ini memberikan informasi tentang identifikasi, 
sejauh, kualitas, aspek spasial dan temporal, konten, referensi spasial, 
penggambaran, distribusi, dan properti lainnya dari data dan layanan 
geografis digital.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Metadata (ISO 19115-2:2009), memperluas standar metadata geografis 
yang ada dengan mendefinisikan skema yang diperlukan untuk 
menggambarkan citra dan data grid.
Metadata (ISO/TS 19139:2007), mendefinisikan penyandian Geografi 
MetaData XML (gmd), implementasi skema XML yang diturunkan dari 
ISO 19115.
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI), merupakan suatu sistem 
yang berisi unsur dan atribut yang dapat digunakan oleh produsen 
dan pengguna Informasi geografis dalam membangun sturuktur 
data geografis. Tujuannya adalah untuk mempermudah terwujudnya 
penggunaan data secara Bersama maupun pertukaran data antara 
produsen dan pengguna data secara terstandar.
Catalog Web Services (CSW), menentukan antarmuka, dan kerangka 
kerja untuk mendefinisikan profil aplikasi yang diperlukan untuk 
mempublikasikan dan mengakses katalog digital metadata untuk data 
geospasial, layanan, dan informasi sumber daya terkait.
Geography Markup Language / GML (ISO 19136:2007), tata bahasa 
XML yang ditulis dalam skema XML untuk mendeskripsikan skema 
aplikasi serta transportasi dan penyimpanan informasi geografis.
Web Map Service / WMS (ISO 19128:2005). WMS menghasilkan peta 
data spasial yang direferensikan secara dinamis dari informasi geografis. 
Standar Internasional ini mendefinisikan “peta” menjadi penggambaran 
informasi geografis sebagai file gambar digitalcocok untuk ditampilkan 
di layar komputer. Peta yang diproduksi WMS umumnya ditampilkan 
dalam format bergambar seperti PNG, GIF atau JPEG, atau kadang-
kadang sebagai elemen grafis berbasis vektor di Scalable Vector Graphics 
(SVG) atau format Web Computer Graphics Metafile (WebCGM).
Web Feature Service / WFS (ISO 19142:2010), WFS mendefinisikan 
antarmuka untuk akses data dan operasi manipulasi pada fitur geografis 
menggunakan HTTP sebagai platform komputasi terdistribusi.
Web Coverage Service / WCS (ISO 19123:2005). (WCS) mendukung 
pengambilan data geospasial secara elektronik “Coverage”, yaitu 
informasi geospasial digital yang mewakili fenomena ruang / waktu 
yang bervariasi. Contohnya adalah citra satelit.
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3.5.1. Data dan Informasi Geospasial Dasar (IGD)
BIG memiliki kewenangan dalam pembuatan dan melakukan perubahan 
IGD. IGD dapat diperoleh dari BIG dengan datang secara langsung atau 
melalui Geoportal Nasional (http://tanahair.indonesia.go.id). IGD digunakan 
sebagai dasar pembuatan IGT oleh kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah. 
Dalam kondisi BIG belum menyediakan IGD untuk memenuhi kebutuhan 
IGD wilayah yang diperlukan, maka pemerintah provinsi/kabupaten/kota 
dapat berinisiatif untuk mengadakan IGD dengan ketentuan menggunakan 
standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh BIG, serta melewati 
proses supervisi dan persetujuan dari BIG.

    BOX 3.5.
 Peraturan Terkait Pengumpulan Data Geospasial Dasar

Tatacara dan pengumpulan DG mengacu pada Peraturan Kepala BIG No. 
2 tahun 2012, sedangkan dalam kegiatan untuk keperluan pemutakhiran 
IGD digunakan Peraturan Kepala BIG No. 14 tahun 2013 tentang Norma, 
Standar, Prosedur dan Kriteria tentang pemutakhiran IGD.

Peta Dasar Daerah (Peta RBI) dengan tingkat kedetailan informasi sesuai 
kebutuhan daerah dapat dibuat dengan kriteria skala sebagaimana diatur 
dalam UU IG No. 4 tahun 2011 dan memperhatikan kebutuhan di daerah 
terkait dengan adanya PP No. 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana 
Tata Ruang. Bagi PEMDA kebutuhan IGD kawasan perkotaan berupa 
peta dasar daerah yang memiliki ketelitian geometrik setara dengan 
ketelitian peta skala 1: 5.000, sedangkan untuk kawasan perdesaan dapat 
menggunakan skala yang lebih kecil.

Jika IGD untuk acuan dalam pembuatan IGT belum tersedia, untuk 
sementara waktu dapat dipenuhi dengan menggunakan citra satelit resolusi 
tinggi sebagaimana ketentuan dalam Instruksi Presiden No. 6 tahun 2012 
tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan 
Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.



3.5.2. Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)
Informasi Geospasial Tematik (IGT) merupakan IG yang  memiliki tema-
tema tertentu. IGT terdiri dari IGT Dasar dan IGT Turunan. IGT dapat dibuat 
oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

a) IGT Dasar
IGT Dasar yaitu IGT yang dibuat berdasarkan peta dasar atau dibuat 
berdasar IG yang diselenggarakan oleh institusi tertentu dalam memenuhi 
tugas, fungsi, dan kewenangannya (tupoksi). Misalnya IG bidang-bidang 
tanah sebagai IGT dasar yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) untuk pembuatan IGT di bidang pertanahan. DG yang 
digunakan sebagai dasar pembuatan IGT harus menggunakan sistem 
referensi geospasial yang berlaku (SRGI 2013). IGT Dasar dapat pula 
digunakan sebagai acuan dalam membuat IGT Turunan sesuai dengan 
tema dasar dari IGT dasar tersebut.

b) IGT Turunan
IGT Turunan yaitu IGT yang dapat dibuat berdasarkan IGD atau IGT Dasar, 
seperti pola ruang, struktur ruang, jaringan jalan, dan obyek wisata. 
Pembuatan IGT harus mengacu kepada IGD. Dalam proses pembuatan 
IGT, dilarang melakukan hal-hal berikut: (1) mengubah posisi dan tingkat 
ketelitian geometris bagian IGD; dan/atau (2) membuat skala IGT lebih besar 
daripada skala IGD/IGTD yang diacunya. Posisi dan ketelitian geometrik IGD 
harus dipertahankan, semua fitur dalam IGT Turunan harus menyesuaikan 
dengan IGD yang digunakan sebagai acuan. Pembesaran skala IGT Turunan 
dari skala IGD/IGTD acuan akan menyebabkan ketelitian geometrinya 
menjadi tidak sesuai. Otoritas pembuatan jenis IGT mengacu kepada 
peraturan perundang-undangan yang ada, yang diwujudkan dalam tupoksi 
Kementerian/Lembaga dan SKPD. SKPD dapat membuat IGT sendiri-sendiri, 
mengacu kepada IGD yang tersedia.

Secara prinsip, IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau 
Pemerintah daerah bersifat terbuka atau dapat diakses, didistribusikan dan 
ditukar-gunakan (UU IG pasal 43 ayat 1). IGT tertentu dapat dikecualikan, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian/

lembaga dan pemerintah daerah harus memfasilitasi masyarakat untuk 
bisa mengakses IGT yang bersifat terbuka, dengan tetap memperhatikan 
aspek keamanan, dan hak cipta DG dan IG. Penyelenggara IGT harus 
menyampaikan informasi kualitas setiap IGT yang diselenggarakannya 
dalam bentuk metadata (SNI-ISO 19115:2012 tentang Metadata c.q. Perka 
BIG No. 30 Tahun 2013).

3.5.3. Metadata
Metadata adalah data tentang data yang berisi informasi tentang 
karakteristik data, seperti judul, isi, cakupan wilayah, informasi pembuat, 
sistem referensi, tahun pembuatan, sumber data, dan kualitasnya. Metadata 
diperlukan untuk memudahkan penemuan, pengaksesan, penggunaan, 
pemaduan dan pengelolaan DG. Metadata dibuat untuk satu jenis data, 
bukan pada setiap fitur dalam kumpulan data. Metode penyajian metadata 
sesuai standar SNI metadata menggunakan format .xml yang dapat diakses 
di internet. Metadata dibuat oleh pembuat DG atau unit produksi, karena 
pembuat DG adalah pihak yang paling memahami karakteristik data 
tersebut. Namun jika DG yang tersedia belum memiliki metadata, pemilik 
data atau walidata wajib untuk menyusun metadata data tersebut.

Metadata DG di Indonesia dibangun dengan merujuk pada standar ISO 
19115 sesuai dengan Perka BIG nomor 30 tahun 2013, dengan susunan 
informasi tentang DG secara berjenjang berdasarkan elemen penyusunnya. 
Setiap elemen informasi memiliki beberapa sub elemen yang lebih detail, 
dan setiap sub-elemen memiliki beberapa sub elemen atau hierarki 
informasi di bawahnya. 

Pengisian metadata dapat menggunakan perangkat lunak metadata yang 
telah mengimplementasikan standar ISO 19115. Perangkat lunak tersebut 
terdiri atas perangkat lunak berbayar (misalnya: ArcGIS) dan perangkat 
lunak gratis (misalnya: ConvMeta yang dibuat oleh BIG dan CatMDEdit yang 
dibuat oleh University of Zaragoza). Geoportal PALAPA telah dilengkapi 
dengan pengisian metadata sesuai standar yang telah ditetapkan.
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    BOX 3.6.
  Metadata Country Profile Indonesia

Metadata yang merujuk pada ISO 19115 untuk data geospasial di 

Indonesia, berdasarkan analisis keperluan pengguna, memiliki 10 

elemen informasi (a-j), diuraikan sebagai berikut : 

Informasi Pengenal Metadata (Metadata entity set)
Elemen pengenal metadata merupakan elemen yang memberi informasi 

mengenai metadata-nya sendiri. Informasi ini sangat penting sebagai 

pengenal metadata sebagai suatu informasi yang lengkap dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sub-elemen informasi yang disampaikan 

dalam metadata geospasial adalah: 

 1) Pengenal file metadata; 

 2) Kontak penyusun metadata data geospasial; 

 3) Tanggal pembuatan metadata; 

 4) Penyebutan standar metadata data geospasial dan versinya. 

Identifikasi Data Geospasial (Identification Information) 
Elemen Identifikasi data geospasial merupakan informasi identitas 

DG yang dimaksud dalam metadata. Elemen ini memiliki sub elemen 

informasi sebagai berikut: 

 1) Informasi umum mengenai identifikasi data geospasial 

      (general); 

 2) Kata kunci (Keyword Information); 

 3) Resolusi data geospasial (Resolution); 

 4) Penggunan informasi (Usage Information). 

Pembatasan (Constraint Information)
Elemen pembatasan memuat informasi pembatasan penggunaan data 

geospasial untuk suatu aplikasi tertentu sehingga dapat membantu 

menghindarkan dari penggunaan yang kurang tepat. Elemen ini memiliki 

sub-elemen: Informasi pembatasan penggunaan data geospasial (use 

limitation). 

Kualitas Data Geospasial (Data Quality Information)
Elemen kualitas data geospasial merupakan informasi kualitas data 

geospasial dari beberapa aspek hasil pengkajian kualitas data geospasial 

dengan metodologi tertentu sesuai standar. Elemen kualitas data 

geospasial memiliki sub elemen: 

 1) Informasi umum mengenai kualitas (general information); 

 2) Riwayat data geospasial (lineage); 

 3) Kelengkapan (completeness); 

 4) Konsistensi logis (logical consistency); 

 5) Akurasi posisi (positional accuracy); 

 6) Akurasi temporal (temporal acuracy); 

 7) Validitas temporal (temporal validity); 

 8) Akurasi atribut/tematik (thematic accuracy); 

 9) Kesimpulan kajian kualitas data geospasial (result). 

Pemeliharaan Data Geospasial (Maintenance Information) 
Elemen pemeliharaan data geospasial memuat informasi ruang lingkup 

dan frekuensi updating. Elemen pemeliharaan d ata geospasial memiliki 

sub elemen: 

 1) Informasi umum mengenai pemeliharaan data (General 

     Information); 

 2) Lingkup pemeliharan (Scope Information). 

Representasi Data Geospasial (Spatial Representation)
Elemen representasi data geospasial memuat informasi tentang 

mekanisme yang digunakan untuk merepresentasikan informasi 

geospasial dalam sebuah dataset. Elemen representasi data geospasial 

memiliki sub-elemen: 

 1) Informasi umum mengenai representasi; 

 2) Representasi spesifik untuk setiap model data; ada dua pilihan 

     yaitu: 

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g)

h)

I)

 a)  Grid (Grid Spatial Representation) untuk model data grid 

      dan raster. Sub-elemen yang lebih spesifik untuk data raster 

      dapat digunakan untuk rujukan (Georectified atau 

      Georeferenceable) 

 b) Vektor (Vector Spatial Representation)

      i.  Dimensi Data (Dimension Information);

      ii. Informasi Geometri Objek (Geometric object information). 

Sistem Referensi Geospasial (Reference system information) 
Elemen sistem referensi geospasial merupakan elemen yang memuat 

informasi sistem referensi geospasial dan sistem referensi temporal 

yang digunakan sebuah dataset. Elemen sistem referensi geospasial 

memiliki sub-elemen sebagai berikut: 

 1) Informasi pengenal sistem referensi geospasial; 

 2) Informasi pengenal sistem referensi waktu. 

Isi/Kandungan Data Geospasial
Penjelasan Katalog Unsur Geografi Elemen isi data geospasial merupakan 

elemen yang memuat informasi untuk mengenali katalog fitur yang 

digunakan dan/atau informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau 

entitas. Elemen isi data geospasial memiliki sub-elemen sebagai berikut: 

 1) Deskripsi katalog fitur yang digunakan (Feature Catalogue 

      Description)

 2) Deskripsi layer atau entitas (Coverage Description). 

Penjelasan katalog fitur 
Elemen penjelasan katalog fitur memuat informasi mengenai katalog 

fitur yang digunakan. Elemen ini memiliki sub-elemen: 

 1) Pengenal katalog fitur yang digunakan; 

 2) Identifikasi unsur (Kode Unsur). 

Penyebarluasan (Distribution information)
Elemen penyebarluasan memuat informasi mengenai distributor, 

cara untuk memperolehnya, dan format penyampaiannya. Elemen ini 

memiliki sub-elemen sebagai berikut: 

 1) Informasi distributor (atau custodian-nya) (distribution); 

 2) Format penyebarluasannya (distribution format); 

 3) Pilihan metode penyampaiannya (transfer option).

J)

3.6
Pembangunan Geoportal
Geoportal adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan 
pencarian dan penggunaan data spasial melalui media internet. Untuk 
memfasilitasi pencarian data, setiap data yang disediakan oleh penyedia 
data perlu memiliki metadata (data tentang data geospasial). Untuk 
memfasilitasi penggunaan data (khususnya data daring), data spasial yang 
terdaftar di geoportal dapat diakses menggunakan standar yang telah 
tersedia misalnya WFS dan WMS. Gambar 3.2. menggambarkan peran 
geoportal dan fungsi-fungsi yang terkait dengannya untuk sebuah IIG.

Gambar 3.2. Peran Geoportal pada IIG: Memfasilitasi Publikasi, Pencarian, 

Penemuan dan Penggunaan Data Spasial 
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Pada umumnya geoportal difungsikan sebagai antarmuka penyedia 
informasi katalog data geospasial. Layanan geoportal diakses pengguna 
melalui internet. Pengguna melakukan pencarian data geospasial yang 
terhubung pada IDS menggunakan kata-kata kunci terkait area cakupan 
data (‘where’), isi, sintaks, dan kategori data (‘what’) serta informasi temporal 
data (‘when’). Sistematika antarmuka query tersebut (where, what, when) 
menjadi pola rujukan penyediaan layanan pencarian pada banyak portal 
IIG Nasional di berbagai negara.

Seiring berkembangnya kebutuhan pemanfaatan data spasial, geoportal 
dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk memfasilitasi pencarian data. 
Geoportal juga dapat didesain untuk mengorganisasi data dari komunitas 
dan memfasilitasi integrasi dan akses langsung data daring melalui jendela 
penampil peta (viewer) pada geoportal, sehingga pengguna dapat langsung 
melihat dan bahkan mengunduh data geospasial. Dalam hal ini, geoportal 
memiliki perbedaan fundamental dengan aplikasi web GIS. Fungsi-fungsi 
yang melekat pada suatu aplikasi web GIS misalnya, penggabungan data dan 
operasi spasial berbasis online dapat dimiliki oleh geoportal. Fungsi khusus 
geoportal adalah memfasilitasi pencarian data geospasial terdistribusi 
dengan standar dan spesifikasi teknis seperti WFS, WCS, WMS melalui 
penelusuran dan penjelajahan direktori, dimana hal ini tidak terdapat pada 
aplikasi Web GIS.

Hal utama yang harus perhatikan dalam pembangunan geoportal adalah 
perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur. Pemilihan perangkat 
lunak perlu dilakukan secara khusus dengan memperhatikan implementasi 
dan dukungan terhadap standar. 

3.6.1. Perangkat Lunak
Umumnya, perangkat lunak yang akan digunakan dalam pembangunan 
geoportal akan mempengaruhi perangkat keras yang harus disediakan. 
Dalam pembangunan geoportal terdapat tiga klasifikasi perangkat lunak 
yang dapat digunakan, yaitu:
 1. Perangkat lunak berbayar/berhak milik (Proprietary Software)
 2. Perangkat lunak sumber bebas (Open Source Software/OSS)
 3. Perangkat lunak sumber bebas berbayar (Commercial Open 
     Source Software/COSS)
Masing-masing kelompok tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya 
masing-masing (Tabel 3.2.). Apabila SJ memilki sumber daya pendanaan 

yang besar dapat memilih penggunaan perangkat lunak berbayar atau 
perangkat lunak sumber bebas berbayar. Sedangkan apabila pendanaan 
terbatas dapat memilih perangkat lunak sumber bebas. Hal yang perlu 
diingat apabila memilih perangkat lunak sumber bebas adalah SJ memiliki 
sumber daya manusia yang mampu dan memiliki keahlian dalam 
pemrograman komputer dan teknologi informasi. 

Tabel 3.2. Kelebihan dan Kekurangan Kelompok Perangkat Lunak

Tabel 3.3. Perangkat Lunak yang Digunakan Dalam Membangun Geoportal sesuai Fungsi
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Perangkat lunak yang kita kenal seperti GeoNode, contohnya, merupakan 
gabungan/integrasi dari komponen di atas berbagai perangkat lunak. 
GeoNode merupakan integrasi dari PostgreSQL+PostGIS, GeoServer 
dan pyCSW, dibungkus dengan antar muka kustom. Begitu juga dengan 
aplikasi PALAPA dari BIG, serupa dengan GeoNode, merupakan integrasi 
dari PostgreSQL+PostGIS, GeoServer dan pyCSW, namun dengan 
tambahan untuk keperluan simpul jaringan di Indonesia. OpenGeo Suite 
merupakan salah satu contoh perangkat lunak sumber bebas berbayar 
yang menyediakan layanan komersial untuk produk sumber bebas yaitu 
GeoServer dan PostgreSQL+PostGIS. OpenGeo Suite juga menyertakan 
Software Development Kit (SDK) untuk pengembangan aplikasi berbasis 
web.

3.6.2. Perangkat Keras
Perangkat-perangkat lunak ini memiliki kebutuhan perangkat keras yang 
relatif sama. Untuk keperluan simpul jaringan dapat di generalisir seperti 
disajikan pada Tabel 3.4. Apabila pada pelaksanaannya ingin dikombinasikan 
menjadi satu server, maka dapat diambil spesifikasi tertinggi dari masing-
masing jenis. Perangkat keras ini dapat digabung menjadi satu atau masing-
masing terpisah, sesusai dengan keadaan dan konfigurasi perangkat 
lunaknya.
Apabila ingin memisah penggunaan server, maka komponen Operating 
System-nya juga bertambah. Begitu pula apabila menggunakan Proprietary 
OS seperti Windows Server atau RedHat. 
Untuk satu server dipakai Bersama, maka minimal spesifikasinya adalah:
 • CPU: 5-core (tidak ada jumlah CPU core ganjil, kecuali kita membuat 
   Virtual Machine, jumlah terdekat adalah 6-core).
 • RAM: 8 GB
 • HDD: 500 GB
 • NIC: 1 Gbe

Arsitektur server yang biasa digunakan adalah x86-64 (atau sering juga 
disebut AMD64/Intel64). Meskipun terdapat arsitektur lain seperti ARM, 
dan banyak aplikasi OSS/COSS untuk simpul jaringan yang bisa berjalan di 
arsitektur tersebut, tapi disarankan tetap menggunakan x86-64.
Jika terpaksa, bisa menggunakan Virtual Machine dengan spesifikasi seperti 
di atas. Namun, performa VM tergantung dari mesin induknya, dan tidak 
seefisien mesin fisik dalam prosesnya.

Apabila SJ belum memiliki perangkat keras dan jaringan internet, maka PSJ/
BIG dapat menyediakan aplikasi PALAPA teknologi cloud. Data dan layanan 
dapat juga disimpan di tempat lain dengan prinsip ko-lokasi. Prinsip utama 
yang harus dipegang adalah bahwa penyedia layanan cloud secara fisik 
servernya harus terletak di Indonesia.
Informasi lengkap mengenai PALAPA dapat di akses di web http://palapa.
big.go.id atau langsung menghubungi PPIG BIG.

Tabel 3.4. Kebutuhan Perangkat Keras untuk Pembangunan Geoportal

Gambar 3.3. Arsitektur Geoportal PALAPA
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3.6.3. Infrastruktur Jaringan Komputer & Internet
Simpul jaringan memiliki kebutuhan yang lebih, terutama pada jaringan 
pertukaran data daripada server biasa. Ini disebabkan, data yang dialirkan 
beragam ukuran dan cenderung besar. Sebagai contoh, data administrasi 
desa satu provinsi bisa mencapai 150Mb dalam ukurannya (walau ini juga 
tergantung dari tingkat kedetailan polygon/banyaknya vertex pada data). 

Untuk itu, maka klien komputer/operator data, terutama yang berhubungan 
langsung dengan basis data disarankan menggunakan koneksi minimal 1 
Gbps (minimal menggunakan kabel Cat 6, dengan NIC 1 Gbe dan switch 
1 Gbps), sangat tidak disarankan menggunakan koneksi nirkabel, karena 
biasanya akses poin nirkabel umumnya masih berstandar 802.11g (54 
Mbps), 802.11n (900 Mbps), 802.11ac (sampai 5.3 Gbps, dan harganya 
masih mahal), juga ada penurunan kualitas sinyal jika jaraknya jauh dari 
akses poin (menyebabkan kurangnya kecepatan transfer data).

Untuk klien yang mengakses data dari servis (via internet), maka transmisi 
data dari server ke ISP (Internet service provider) perlu juga diperhatikan. 
Jika ada, jalur khusus (dedicated line) adalah lebih baik. Bandwidth 5 
Mbps upstream/downstream adalah minimal. Shared bandwidth tidak 
direkomendasikan (biasanya ISP menyebut up-to kecepatan nominal), 
ini adalah tipe bandwidth yang dipakai bersama, walaupun umumnya 
nominalnya lebih besar tetapi nyatanya dipakai klien lain ISP secara 
bersamaan.

Secara umum, insfrastruktur SJ dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelas 
(Tabel 3.5.), yaitu: (i) Kelas A yaitu kelas yang paling optimal dengan 
infrastruktur yang handal; (ii) Kelas B yaitu memiliki infrastruktur yang 
menengah; dan (iii) Kelas C yaitu memiliki infrastruktur yang minimal 
dan dapat beroperasional dengan baik. Pada tahap awal, SJ dapat 
memulai dengan infrastruktur kelas C dan kemudian ditingkatkan seiring 
perkembangan lembaga dan data yang dikelola.

Tabel 3.5. Infrastruktur Simpul Jaringan

 (a) Arsitektur SJ Kelas A

(b) Arsitektur SJ Kelas B & C

Gambar 3.4. Arsitektur Simpul Jaringan
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Tata Kelola dan Operasional Simpul Jaringan

4.1
Tata Kelola JIGN
4.1.1. Tata Kelola PSJ dan SJ
Berdasarkan Perpres 27 tahun 2014 tentang JIGN, definisi Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui 
kegiatan: pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan 
IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan 
IG.
Tata Kelola Penghubung Simpul Jaringan dan Simpul Jaringan adalah:
1. Penghubung Simpul Jaringan (PSJ) dilakukan oleh Badan Informasi 
    Geospasial (BIG)
2. Simpul Jaringan (SJ) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 
    Daerah/Institusi lainnya.
3. PSJ berkoordinasi dengan Simpul Jaringan (SJ) untuk menentukan standar 
    DG/IG dan metadata.
4. PSJ membakukan standar DG/IG dan metadata.
5. PSJ memastikan penerapan interoperabilitas data pada Geoportal SJ dan 
    Ina-Geoportal (PSJ).

Tugas dan fungsi dari Penghubung Simpul Jaringan adalah: 
1. Mengintegrasikan Simpul Jaringan secara nasional
2. Menyebarluaskan IGD kepada seluruh Simpul Jaringan melalui JIGN 
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membangun dan memelihara sistem akses JIGN pada Penghubung 
    Simpul Jaringan
4. Memfasilitasi penyebarluasan IG Simpul Jaringan melalui JIGN
5. Melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan
6. Menyelenggarakan rapat koordinasi nasional di bidang JIGN

Alur Data Geospasial dan Informasi Geospasial pada Penghubung Simpul 
Jaringan dan Simpul Jaringan adalah:
1. PSJ menyebarluaskan IG ke seluruh SJ melalui Ina-Geoportal
2. SJ mengakses IG di Ina-Geoportal

3. SJ melakukan penyebarluasan IG melalui Geoportal SJ
4. PSJ mengintegrasikan DG/IG dari seluruh SJ melalui Ina-Geoportal 
5. PSJ dan SJ memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG 
    melalui Ina-Geoportal dan Geoportal SJ

Gambar 4.1. Alur Data dan Informasi Geospasial pada PSJ dan SJ

4.1.2. Tata Kelola Simpul Jaringan
Simpul jaringan terdiri dari dua unit, yaitu:
1. Unit Produksi yaitu unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, 
    pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG, 
2. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan yaitu unit kerja yang melaksanakan 
    penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.

Unit Produksi memiliki tugas dan fungsi secara umum adalah: 
1. Menyelenggarakan DG/IG dan mengisi format metadata sesuai dengan 
    standar data dan metadata
2. Menyampaikan DG/IG beserta metadatanya kepada Unit Penyebarluasan

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan memiliki tugas dan fungsi secara 
umum adalah:
1. Memastikan kesesuaian DG/IG dengan standar data dan metadata yang 
telah dibakukan (quality assurance).
2. Melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui 
    geoportal SJ.

PENGHUBUNG
SIMPUL

JARINGAN

SIMPUL
JARINGAN

Penyebarluasan IGD

Integrasi & Sinkronisasi

Penyebarluasan IGT
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3. Membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan geoportal SJ 
     dan sistem akses IG.
4. Melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, 
     pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadata-nya.

Gambar 4.2. Tata Kelola Simpul Jaringan 

4.1.3. Prinsip Berbagai Pakai Data Spasial
Berbagi pakai adalah transfer DG atau IG antara dua atau lebih institusi. 
Ada banyak bentuk cara berbagi pakai DG, diawali dari berbagi metadata 
(informasi tentang data), berbagi pakai layer DG secara tersendiri, sampai 
berbagi pakai DG secara lengkap dari suatu basisdata. Ketika sebuah 
institusi membagikan metadata, maka memperlihatkan bahwa di institusi 
tersebut tersedia DG dan IG. Hal tersebut merupakan langkah penting 
dalam proses berbagi pakai data DG dan IG antar institusi. Berbagi pakai 
data dapat dari satu pihak kepada pihak lain, antara dua pihak, melibatkan 
beberapa pihak, atau hanya sekedar merilis data secara terbuka kepada 
publik untuk memungkinkan data tersebut dapat di akses dan digunakan 
oleh pihak lain. Prinsip-prinsip dalam berbagi pakai data geospasial 
(modifikasi GeoConnections, 2012). 

1. Sederhana
Aturan dan mekanisme dalam berbagi pakai data harus mudah dipahami 
dan dirancang untuk dipatuhi serta berbiaya murah atau tidak memerlukan 
biaya. 

UNIT 
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& 
PENYEBARLUASAN

UNIT PRODUKSI

Penyebarluasan IG

Menyampaikan DG/IG 
+ metadatanya

QA

Memelihara dan 
menjamin 

keberlangsungan 
sistem akses IG

Memastikan 
kesesuaian DG/IG 
dengan standar 

data dan metadata

Simpul Jaringan

GEOPORTAL

2. Tidak eksklusif
Secara umum, akses ke DG dan IG harus disediakan untuk seluas-luasnya 
bagi seluruh pengguna. Pengaturan dalam berbagi pakai DG harus 
terstruktur agar tidak mengecualikan beberapa pihak karena kurangnya 
pemahaman dan pengetahuan yang rinci dari domain DG, kurang pahamnya 
penggunaan data dan teknologi yang terkait, serta ketidakmampuannya 
untuk membayar. 

3. Wajar
Berbagi pakai DG dan IG harus dilakukan dengan persyaratan yang adil 
bagi semua pihak. Istilah dalam perjanjian harus mengakui keunggulan 
dari kesepakatan dalam berbagi pakai DG dan IG antara kedua pihak, yaitu 
penyedia DG dan IG serta pengguna DG dan IG, termasuk juga manfaatnya 
bagi pihak ketiga, jika penyedia DG dan IG mendistribusikannya kepada 
berbagai pihak. 

4. Tidak diskriminasi
Persyaratan harus diperluas secara adil kepada semua pihak untuk 
keperluan yang serupa dari DG dan IG yang diperoleh. 
Penyedia DG dan IG harus konsisten dalam pengaturan berbagi pakai data, 
sehingga penggunaan DG dan G dapat membandingkannya, jangan sampai 
terjadi beberapa pengguna DG dan IG tidak dapat menerima manfaat 
karena DG dan IG tidak tersedia bagi pengguna lain. 

5. Pengakuan dan penyebutan
Pengguna DG bersama harus mengakui dan menyebut sumber data jika 
menyebarkan dan/atau memadukan data dalam produk IG mereka. Ketika 
mendistribusikan DG bersama atau produk yang berasal dari DG bersama, 
penerima harus dengan jelas menyebutkan semua sumber DG asalnya. Hal 
ini dapat dicapai dengan cara mendokumentasikan sumber data dalam 
metadata. Tersedianya metadata yang lengkap pada setiap data yang 
ditukargunakan dan dipadukan akan memperjelas asal-usul DG secara 
berurutan dan lengkap sehingga akan membantu pengguna DG berikutnya 
dalam membuat produk data/informasi turunan berikutnya.

56               Petunjuk Teknis Pembangunan SIMPUL JARINGAN 2018
57              Petunjuk Teknis Pembangunan SIMPUL JARINGAN 2018



6. Transparansi
Informasi tentang pengaturan dalam berbagi pakai data dan persyaratan 
standar lisensi harus dibagi kepada para pemangku kepentingan dan 
khalayak umum. Institusi harus menunjukkan komitmen sepenuhnya 
untuk melakukan tukar guna DG secara terbuka dan bersikap proaktif 
dalam mengkomunikasikan kebijakan berbagi pakai data mereka serta 
menjadikan akses data kepada pengguna potensial dapat dilakukan. 

7. Ketepatan
Pengguna DG dan IG harus diberikan akses ke data yang dapat dibagi pakai 
dalam waktu sesingkat mungkin. Perjanjian dan lisensi tentang penggunaan 
DG dan IG harus dinegosiasikan dan diterbitkan secara cepat dan efisien. 
Penggunaan, persyaratan dan standar disederhanakan untuk membantu 
proses, serta akses data tidak ditunda lebih dari yang diperlukan sehingga 
pengguna DG dan IG dapat melakukan kontrol kualitas dengan efektif. 

Lisensi Data dan Informasi 
Lisensi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lisensi data dan informasi serta lisensi 
akses berikut penjelasannya : 

1) Lisensi Data Geospasial dan Informasi Geospasial 
Lisensi untuk data ada yang bersifat terbatas serta data yang dapat 
digunakan secara terbuka (dan gratis), misalnya dengan lisensi OdBL (Open 
Data Commons Open Database License). Open Government Data adalah 
inisiatif penyediaan beberapa data oleh instansi pemerintah kepada publik 
dalam bentuk file atau basisdata atau gambar sehingga memungkinkan 
pengguna menyalin, mengolah dan menggunakan data tersebut. 

Dalam praktek tatakelola data antara walidata (custodian) dan pemilik 
(owner) bisa berbeda institusi. Pemilik data adalah pihak yang pertama kali 
membuat dan menerbitkan data dan secara umum bertanggung jawab 
terhadap isi dan kualitas data, termasuk menyusun metadatanya. Hak 
kepemilikan adalah berada pada si pemilik data. Walidata bertugas untuk 
mengelola data termasuk menyempurnakan isi metadata, memberlakukan 

standar penyebarluasan data, sementara pemilik data adalah pemegang 
hak cipta atas data, kecuali ditetapkan atau diatur dalam kesepakatan 
antara pemilik dan walidata. 

Dalam kaitannya dengan penggunaan dan penyebaran luasan DG dan IG 
yang dimiliki pemerintah berlandaskan pada tujuan dari kebijakan akses 
informasi dari pemerintah. Gambar 4 mengilustrasikan interaksi antara 
kebijakan penyebaran luasan DG dan IG milik pemerintah dan model 
distribusi yang digunakan dalam mendukung kebijakan diseminasi DG dan 
IG dan penggunaan perjanjian lisensi (GeoConnections, 2008). 

Gambar 4.3. Model Diseminasi DG dan IG dan Lisensinya (GeoConnections, 2008)

2) Lisensi Akses Data Geospasial dan Informasi Geospasial 
Akses DG dan IG lazimnya dilandasi dengan adanya perjanjian. Berbagai 
pakai DG dan IG maupun penyebarluasan DG dan IG secara formal diatur 
dengan instrumen kontrak dengan menggunakan perjanjian lisensi. Pemilik 
DG dan IG dapat memberikan lisensi untuk menggunakan, membuat 
atau menjual salinan dari DG dan IG aslinya. Perjanjian tersebut biasanya 
membatasi ruang lingkup lisensi, apakah lisensi bersifat eksklusif atau tidak, 
serta apakah penerima lisensi harus membayar royalti atau pertimbangan 
lainnya (PC-IDEA, 2013). Berikut contoh dari perjanjian lisensi yang lazim 
digunakan (GeoConnections, 2012): 
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a) Perjanjian berbagi pakai data (Data Sharing Agreement ) 
Didefinisikan sebagai dokumen umum yang digunakan untuk melindungi 
berbagi pakai data antar organisasi tanpa ada pertukaran dana, dan 
dengan jelas menyatakan syarat dan ketentuan tentang penggunaan data 
(Memorandum of Agreement/Understanding atau Letter of Agreement or 
Understanding). 

b) Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement )
Didefinisikan sebagai kontrak dengan pemilik data mengijinkan pemegang 
lisensi untuk menggunakan, memodifikasi, mendistribusikan atau menjual 
salinan asli, yang biasanya membatasi ruang lingkup atau bidang lisensi, 
dan menentukan apakah lisensinya bersifat eksklusif atau non-eksklusif 
dan apakah lisensi akan membayar royalti atau beberapa pertimbangan 
lain dalam pertukaran data. 

c) Perjanjian Tataran Layanan (Service Level Agreement) 
Adalah kontrak antara penyedia layanan dan pelanggan yang menetapkan 
perjanjian tentang layanan, prioritas, tanggung jawab, jaminan, dan rincian 
sifat, kualitas, dan cakupan layanan yang akan diberikan, biasanya dalam 
istilah yang terukur. Untuk keperluan ini, perjanjian tataran layanan 
biasanya terkait dengan penyediaan akses ke data melalui layanan berbasis 
web. 

Ringkasan mengenai berbagai jenis pengaturan dalam berbagi pakai data, 
tujuan, serta kondisi khusus penggunaan data ditunjukan pada Tabel 1 
(GeoConnections, 2012 dan PC-IDEA, 2013) 

Tabel 4.1. Jenis Perjanjian Berbagi Pakai Data (GeoConnections, 2012)
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4.2
Produksi Data Geospasial
4.2.1. Pengelolaan IGD
IGD yang dikelola oleh Simpul Jaringan berasal dari Badan Informasi 
Geospasial. IGD merupakan acuan untuk pembuatan IGT bagi keperluan 
sektoral di pemerintah daerah atau kementerian/ lembaga. Dalam 
pengelolaan IGD di simpul jaringan, dilakukan hal-hal berikut:
1. Membuat backup IGD dalam dua salinan. Kedua salinan tersebut dalam 
     dua tempat/gedung yang terpisah.
2. Menyediakan IGD dalam bentuk data aslinya (misalnya shapefile) hanya 
     kepada pihak yang termasuk dalam perjanjian lisensi.
3. Dapat menggabungkan beberapa lembar peta rupabumi menjadi satu 
     basis data tunggal yang berdasarkan batas administratif.
4. Dapat membagi IGD menjadi beberapa basis data spasial menyesuaikan 
     dengan batas batas administratif atau wilayah analisis tertentu.

4.2.2. Produksi IGT
fungsinya. Dalam pembuatan IGT, maka hal-hal berikut ini dilakukan:
1. Menggunakan IGD sebagai dasar pembuatan IGT.
2. Menggunakan IGD yang memiliki skala yang sesuai dengan IGT yang 
     akan dibuat.
3. Menggunakan peraturan, dokumen SNI dan petunjuk teknis yang tersedia 
    sebagai acuan dalam pembuatan peta tematik (misalnya penyusunan 
    peta untuk penataan ruang, klasifikasi penutup lahan, dan delineasi 
    lahan gambut).
4. Mengisi dan melengkapi metadata sesuai standar metadata.
5. Menyampaikan DG/IG beserta metadatanya kepada Unit Pengelolaan 
    dan Penyebarluasan.

4.2.3. Kontrol Kualitas IG
Setiap unit produksi pada simpul jaringan dituntut untuk dapat melakukan 
kontrol kualitas IGT. Dokumen acuan untuk melakukan kontrol kualitas 
produk IGT adalah:
1. SNI tentang Informasi Geografis: Spesifikasi Produk Data (SNI ISO 
    19131:2014)

2. SNI tentang Informasi Geografis: Metadata (SNI ISO 19115:2012)
3. SNI tentang Informasi Geografis: Kualitas Data (SNI ISO/TS 19138:2014)

4.3
Pengelolaan & Penyebarluasan DG/IG
Secara umum, tugas dan fungsi Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan 
adalah sebagai berikut:
1. Memastikan kesesuaian DG/IG yang diperoleh dari Unit Produksi dengan 
     standar data dan metadata yang telah dibakukan.
2. Mengelompokkan dan mengklasifikasikan DG/IG dari Unit Produksi 
     sesuai dengan tema-tema tertentu.
3. Melakukan penyimpanan DG/IG dalam basis data spasial. Basis 
     data produksi digunakan untuk kepentingan internal dan basis data 
     penyebarluasan digunakan untuk diseminasi DG/IG ke pihak eksternal.
4. Melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui 
     geoportal dan terintegrasi dengan PSJ.
5. Membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses 
    IG.
6. Melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, 
    pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadata-nya.

Untuk mendukung aktivitas berbagi pakai data, penyebarluasan data 
geospasial pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua:  melalui 
jaringan internet (melalui IIG) atau tanpa jaringan internet. Penyebarluasan 
data geospasial pada tingkat nasional maupun daerah melalui Jaringan 
IG, pada prinsipnya mensyaratkan hal yang sama: yaitu data geospasial 
telah tersedia dalam format siap akses dan disertai metadata, terdapat 
unit pengelolaan dan penyebarluasan yang memiliki server dan piranti 
lunak pendukung serta adanya layanan jaringan internet antara pengguna 
dengan server data pada unit pengelolaan dan penyebarluasan. Dalam 
hal SJ belum memiliki infrastruktur sendiri, maka penyebarluasan dapat 
menggunakan aplikasi PALAPA pada sistem cloud yang terdapat di BIG. SJ 
dapat melakukan koordinasi teknis dengan BIG untuk hal tersebut.

Adapun penyebarluasan data geospasial tanpa menggunakan jaringan 
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internet, dapat dilakukan melalui bermacam cara (misalnya media 
penyimpanan data CD/USB) tergantung pada protokol atau SOP yang berlaku 
pada unit pengelolaan dan penyebarluasan. SOP untuk penyebarluasan 
data sebaiknya mengatur paling tidak hal-hal sebagai berikut:

a. Proses quality assurance (QA) yaitu memastikan DG/IG sesuai dengan 
    standar data dan metadata yang telah dibakukan.
b. Jenis dan cakupan data yang dapat disebarluaskan
c. Media komputer (piranti bergerak atau komputer) yang digunakan dan 
    media data yang diakomodasi
d. Fungsi dan peran para pihak (unit produksi serta unit pengelolaan dan 
    penyebarluasan)
e. Tanggung jawab dan kewajiban penerima data (beneficiary)

4.3.1. Penyebarluasan DG/IG Secara Internal
Penyebarluasan Data Geospasial secara internal adalah untuk kepentingan 
SKPD di tingkat pemerintah daerah dan/atau direktorat jenderal / direktorat 
/ pusat di kementerian / lembaga. Pihak internal berhak untuk mendapatkan 
DG dan IG dalam format data SIG, bukan sekedar dalam format gambar 
(misalnya JPG dan TIFF) atau PDF. Dalam satu jaringan lokal (LAN), 
penyebarluasan dapat dilakukan dengan menggunakan satu direktori dalam 
server yang bisa diakses oleh semua unit atau SKPD suatu daerah.

Tentu saja sistem dan pengklasifikasian tingkat akses perlu diatur melalui 
petunjuk teknis atau SOP misalnya. Penyebarluasan DG dan IG antar unit 
atau antar instansi SKPD yang terhimpun di dalam sebuah sebuah Simpul 
Jaringan dapat dilakukan menggunakan IIG melalui spesifikasi teknis 
WFS (untuk download) dan WMS (untuk sekedar berbagi gambar peta) di 
geoportal.

4.3.2. Penyebarluasan DG/IG ke Pihak Eksternal
Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal adalah untuk kepentingan 
masyarakat/ komunitas, dunia akademik / penelitian, dunia bisnis serta ke 
media massa. Simpul Jaringan hanya menyebarluaskan DG dan IG tematik. 
Pengaturan penyebarluasannya juga berbeda, terutama dalam format data 

yang dapat diberikan serta perjanjian lisensinya. Penyebarluasan DG dan 
IG untuk pihak eksternal mengikuti panduan berikut:
1) Format data yang dapat diberikan untuk masyarakat dan media adalah 
     format gambar (JPG atau TIFF) atau PDF.
2) Pihak bisnis dapat memperoleh dalam format gambar (JPG atau TIFF) atau PDF 
     atau format SIG. Untuk penyebarluasan dalam format SIG (misalnya \ 
     menggunakan spesifikasi teknis WFS untuk mengakses data vektor atau WCS 
     untuk mengakses data raster), harus menggunakan perjanjian lisensi yang  
       ketat, misalnya tidak boleh memindahtangankan ke pihak lain di luar pemegang 
     lisensi. Pengenaan biaya lisensi dapat diterapkan.
3) Dunia akademik dan penelitian dapat memperoleh dalam format gambar (JPG 
     atau TIFF) atau PDF atau format SIG. Untuk penyebarluasan dalam format SIG 
     (misalnya menggunakan spesifikasi teknis WFS untuk mengakses data vektor 
     atau WCS untuk mengakses data raster), harus menggunakan perjanjian lisensi 
     yang ketat, misalnya hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian 
     sesuai proposal yang diajukan. Biaya lisensi dapat dalam skema tarif nol.

4.4
Pengelolaan & Penyebarluasan DG/IG
4.4.1. Pemeliharaan Infrastruktur
Pemeliharaan piranti lunak untuk penyimpanan dan penyebarluasan data 
meliputi:
1) Pembaharuan versi piranti lunak.
2) Pembuatan cadangan data secara berkala.
3) Optimasi penyimpanan data secara berkala.
4) Pemeriksaan rutin fungsi dan konektivitas piranti lunak sistem operasi, 
    server basis data, server aplikasi dan geoportal berikut kinerjanya.
5) Pemeriksaan rutin aktif tidaknya fitur layanan akses data.
6) Pemeriksaan rutin aktif tidaknya fitur registrasi dan pengkinian metadata.

Pemeliharaan jaringan internet meliputi:
1) Pemeriksaan secara rutin aktivasi IP Publik.
2) Pemeliharaan secara rutin kualitas kecepatan jaringan untuk akses.
3) Pengecekan dan pemeliharaan secara rutin kondisi fisik kabel dan router 
    jaringan internet.
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Pemeliharaan komputer dan server meliputi:
1) Pengecekan terhadap kemungkinan keberadaan virus dan trojan.
2) Penggantian secara periodik komputer yang digunakan, dalam jangka 
    waktu sekitar lima tahun.

Pemeliharaan AC meliputi:
1) Pengecekan perkabelan listrik AC.
2) Pengecekan saluran pembuangan AC.
3) Pengecekan dan penggantian freon.
4) Selalu memastikan bahwa minimal terdapat dua buah AC di ruang server 
    yang beroperasi dengan baik, dan memiliki sistem penyalaan kembali 
    yang otomatis.

Ruangan tempat komputer, server dan penyimpanan data harus dicek untuk aspek-
aspek berikut:
1) Pengecekan kebocoran atap yang dapat membahayakan komputer, server dan 
     perangkat jaringan.
2) Pengecekan kebersihan ruangan dari debu dan sampah yang lain.
3) Pengecekan dan pemeliharaan fasilitas pemadam kebakaran.

4.4.2. Pengamanan Sistem dan Data Geospasial
Pengamanan sistem dan data geospasial terdiri atas pengamanan secara 
fisik dan sistem. Secara fisik meliputi:
1) Peletakan ruangan server dan unit produksi pada tempat yang kokoh 
    dan aman dari kebocoran dan genangan banjir.
2) Memiliki perangkat keamanan terhadap kemungkinan pencurian (ruang 
     berteralis dan kunci/ gembok yang baik).
3) Pengaturan sistem akses bagi tamu atau pengunjung.

Sedangkan secara sistem, pengamanan terhadap DG dan IG meliputi:
1) Pengaturan sistem akses terhadap DG dan IG yang disimpan.
2) Membangun sistem backup yang baik dengan ko-lokasi maupun secara 
     fisik lokal menggunakan harddisk eksternal.
3) Melakukan pembuatan backup data secara periodik, yaitu satu minggu 
     sekali.
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Lampiran 1 
1a. Evaluasi Diri Kementerian/Lembaga
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Lampiran 1 
1b. Evaluasi Diri Pemerintah Daerah
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Lampiran 2 
2a.  Contoh MoU BIG dengan Pemda/KL
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Lampiran 2 
2b.  Contoh PerGub/PerWal/PerBup
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Lampiran 3 
3a.  Contoh Surat Perjanjian Penggunaan Data Spasial
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Lampiran 3 
3b.  Contoh KAK
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