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Kata Pengantar

Dalam rangka percepatan penyusunan IDSD (Infrastruktur Data Spasial Daerah)

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) maka SSFFMP (South Sumatra Forest Fire

Management Project) memberikan dukungan berupa konsultansi kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten OKI. Dalam pelaksanaan konsultansi ini konsultan yang ditunjuk telah

melaksanakan konsolidasi, koordinasi dan kerja sama dengan tim pelaksana dan tim

teknis Penyusunan IDSD Kabupaten OKI.

Penyusunan IDSD Kabupaten OKI yang telah dirintis sejak tahun 2005 hingga awal tahun

2007 belum menunjukkan hasil yang memuaskan sehingga pada pertengahan tahun 2007

ini telah dilakukan percepatan supaya target yang telah ditetapkan bisa tercapai pada

tahun 2009 nanti. Dalam rangka percepatan tersebut telah dilakukan pembenahan awal

terhadap lima komponen infrastruktur data spasial berupa pembenahan data spasial,

pembenahan hardware, software dan teknologi, pembenahan sumberdaya manusia,

pembenahan kelembagaan, dan pembenahan peraturan pendukungnya. Dalam rangka

pembenehana tersebut telah dibentuk Kelompok-kelompok kerja yang membidangi

masing-masing komponen. Anggota kelompok-kelompok kerja tersebut terdiri dari

perwakilan Dinas/Instansi yang merupakan stakeholder IDSD. Posisi konsultan dalam

pelaksanaan penyusunan tersebut adalah sebagai pengarah dan sekaligus anggota

kelompok kerja sehingga bisa secara langsung terlibat dalam pelaksanaan tugas masing-

masing kelompok kerja.

Akhir kata konsultan mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

SSFFMP yang telah memfasilitasi kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten OKI dalam hal ini

Bapak Bupati dan jajarannya yang telah secara aktif melibatkan personil-personil dalam

pelaksaaan kegiatan ini, dan secara khusus kepada Kepala Bappeda Kabupaten OKI dan

jajarannya yang secara langsung terlibat penyusunan IDSD Kabupaten OKI ini.

Jakarta, Agustus 2007

Dipl.-Ing. Budi Heru Santosa, M.Sc.
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Executive Summary

Spatial Data Infrastructure (SDI) as a part of sucessfull country development as described

in the Regulation (Undang-undang) Nr. 25/2004 about National Development Planning

System, where regulized that all country development activities must be planned based on

accurate and reliable data and information (spatial and non spatial). In another requlation

(Undang-undang) Nr. 17/2007 about Long Term National Development Planning 2005-

2025, spatial aspect must be integrated into – and as part of – the frame of the

development planning in all governmental level.

District Development as part of the National Development must adopt the content of those

regulations. Districts have to prepare it by Developing of District Spatial Data

Infrastructure (DSDI) as one of the data and information resource. The existence of ccurate

and actual spatial data should make the district development planning more efficient and

more successfull.

To realize the Development of Spatial Data Infrastructure (SDI) in the District OKI the

Bappeda (District Developing and Planning Agency) OKI has built a Technical Team for

Spatial Data Infrastructure OKI consists of the representatives of all Institutions in the

District OKI. This Technical Team is also grouped in three Working Groups (WG). The

first one is WG for Data and Technology, the second WG is responsible for the Human

Resource Development and the third WG is responsble for the Organization and

Regulation. Each working group has arranged several tachnical meetings and has

produced some conclusions : corrected spatial data, list of spatial data requirements until

2009, DSDI networking concept, training needs for DSDI human resource, Draft of Bupati

Regulation about DSDI and Operational Team of DSDI, and Action Plan of DSDI until

2009.

With the building of the Operational Team of DSDI, the development of DSDI OKI will be

executed by this team, so the goal to make DSDI OKI as accurate and actual spatial data

source agency and focal point of the other SDI can be reached.
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Ringkasan Eksekutif

Infrastruktur Data Spasial (IDS) merupakan salah satu penopang keberhasilan

pembangunan sesuai dengan amanat yang ada di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana disebutkan bahwa

seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data dan informasi

(spasial dan nonspasial) yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan

menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, aspek wilayah/spasial harus diintegrasikan ke

dalam – dan menjadi bagian – kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkatan

pemerintahan.

Pembangunan Daerah sebagai bagian dari Pembangunan Nasional juga harus

mengadopsi amanat Undang-undang tersebut dan memersiapkan diri dengan

mengembangkan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) sebagai salah satu penyedia

data dan informasi kewilayahan Daerah. Dengan ketersediaan data spasial yang akurat

dan terkini diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan bisa menjadi

lebih efisien dan berhasil guna.

Dalam rangka pengembangan IDSD Kabupaten OKI tersebut telah dilakukan

pembentukan tim teknis penyusunan Data Spasial IDSD OKI yang beranggotakan

perwakilan dari Dinas/Instansi di Kabupaten OKI. Selanjutnya tim teknis tersebut

dikelompokkan ke dalam kelompok kerja Data dan Teknologi, Kelompok Kerja

Sumberdaya Manusia dan Kelompok Kerja Kelembagaan dan Peraturan. Kelompok-

kelompok kerja tersebut telah melakukan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan

beberapa hasil antara lain : data spasial yang telah diverifikasi, daftar kebutuhan data

spasial yang akan diadakan hingga tahun 2009, konsep jejaring IDSD, daftar pelatihan

bagi SDM pengelola IDSD OKI, Draft Peraturan Bupati tentang IDSD, Draft Keputusan

Bupati tentang Tim Pengelola IDSD OKI, dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hingga tahun

2009.

Selanjutnya dengan dibentuknya Tim Pengelola IDSD Kabupaten OKI kegiatan

pengembangan IDSD akan dilakukan oleh tim ini hingga tercapainya IDSD Kabupaten

OKI sebagai penyedia data spasial yang akurat dan terkini serta menjadi simpul bagi IDS

yang lain.
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Bab I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Proyek South Sumatra Forst Fire Management Project (SSFFMP)mendukung

pengembangan Infrastruktur Data Spasial pada tingkat Propinsi Sumatra Selatan dan

tingkat Kabupaten. Karena area pelaksanaan proyek SSFFMP meliputi 3 Kabupaten yaitu

Musi Banyuasin, Banyuasin dan Ogan Komering Ilir, maka dukungan ini pun diberikan

kepada ketiga Kabupaten tersebut. Hingga saat ini Kabupaten OKI merupakan Kabupaten

yang paling depan dalam menggulirkan program IDSD, diikuti oleh Propinsi Suamatra

Selatan, sedangkan Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin masih dalam tarap

permulaan pengemangan.

Dalam kerangka pengembangan IDSD akan dilakukan standardisasi data dan prosedur

yang tujuannya untuk memaksimalkan integrasi dan pertukaran data antar institusi pada

berbagai tingkatan pemerintahan. Untuk mendukung jalannya IDSD secara baik lebih

lanjut diperlukan perangkat keras dan lunak, sumberdaya manusia dan peraturan

pendukung IDSD serta anggaran yang memadai.

Pekerjaan konsultansi yang diadakan ini akan berfokus pada pengembangan

standardisasi data spasial dan prosedur pengelolaan di Kabupaten OKI. Pengelolaan data

spasial akan mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan oleh Bakosurtanal. Data

eksisting di Kabupaten OKI akan dikumpulkan dan direstrukturisasi sehingga memenuhi

standard yang memadai untuk dimasukkan sebagai kompoen IDSD. Untuk mencapai

IDSD yang sempurna di Kabupaten OKI, data spasial yang telah ada dan belum ada di

berbagai institusi akan dipetakan dan ditentukan prioritas pengadaannya sesuai dengan

kebutuhan masing-masing stakeholder pembangunan Kabupaten OKI.

Keberadaan IDSD Kabupaten OKI nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu

komponen yang berperan positif dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten

Ogan Komering Ilir yang berkesinambungan dan efektif sehingga program-program yang

telah ditetapkan bisa diimplementasikan dengan baik yang pada akhirnya akan

mengakibatkan perubahan pada dunia nyata yang ada di Kabupaten OKI. Perubahan

dunia nyata ini nantinya juga akan mempengaruhi pengembangan IDSD di masa yang

akan datang.
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2. Tugas

Konsultan dalam pekerjaan ini harus melakukan tugas sebagai berikut :

- Inventarisasi data spasial yang ada di Kabupaten OKI, dengan bekerja sama

dengan BAPPEDA Kabupaten OKI, Dinas Inforkom dan institusi lain yang

relevan.

- Membuat rencana implementasi dengan membuat data spasial yang ada ke dalam

format IDSD dan membuat sebuah database management system. Rencana ini

harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan program yang ada di Kabupaten

(BAPPEDA).

- Melatih sumberdaya manusia dalam pengembangan database dan pengelolaan

database dalam kerangka implementasi rencana restrukturisasi data spasial.

3. Pelaporan

- Konsultan akan menyerahkan draft laporan yang berisikan berbagai temuan dan

rekomendasi untuk penyempurnaan IDSD Kabupaten OKI dalam bentuk softcopy

dan hardcopy dalam waktu satu minggu setelah pekerjaan konsultansi selesai.

- Laporan akhir dalam bentuk softcopy dan hardcopy, dengan memperhatikan

revisi dari SSFFMP Project Management Unit (PMU) harus diserahkan kepada

PMU dalam waktu dua minggu setelah pekerjaan konsultansi selesai.

- Konsultan harus menyerahkan time sheet pada hari terakhir pekerjaan

konsultansi.

- Dokumen-dokumen yang harus diserahkan :

o Semua dokumen, laporan-laporan, peta-peta, pedoman, dll

o Modul training, minutes of meeting, proceeding seminar/workshop

o Presentasi Approach dan Result in Power Point

o Berbagai bahan bacaan, foto, video dan sample bila ada



7

Bab II. Kondisi Umum IDSD Kabupaten OKI

1. Perkembangan IDSD Kabupaten OKI

Cikal bakal Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) Kabupaten Ogan Komering Ilir telah

dimulai pada tahun 1998 dengan diadakannya proyek MREP yang salah satu kegiatannya

adalah pengadaan data spasial dijital untuk Kabupaten OKI. Selanjutnya data-data spasial

tersebut telah digunakan untuk berbagai keperluan Pembangunan Kabupaten OKI. Sejak

saat itu kegiatan kerja sama dengan berbagai institusi dalam menggunakan data spasial

untuk program pembangunan daerah telah beberapa kali dilakukan.

Pada tahun 2005 telah diadakan semiloka dalam rangka pengembangan kapasitas GIS di

mana dalam kegiatan tersebut seluruh Dinas/Instansi yang ada di Kabupaten OKI

dilibatkan dalam memberi masukan dan data tentang penggunaan data spasial dan GIS di

masing-masing Dinas/Instansi. Dalam kegiatan ini telah diinventarisasi instansi-instansi

yang telah mempergunakan GIS, hardware / software serta SDM yang mempunyai

kapabilitas di bidang GIS. Masukan dari Dinas/Instansi pada saat itu digunakan sebagai

bahan penyusunan rencana tindak pembangunan IDSD dan perumusan Peraturan Bupati

tentang IDSD Kabupaten OKI.

Pada tahun 2006 dengan sebuah Peraturan Bupati telah diresmikan adanya IDSD

Kabupaten OKI yang menjamin ketersediaan data spasial Kabupaten OKI dan mekanisme

pertukaran datanya. Sejak saat itu kegiatan untuk menjalankan rencana tindak yang telah

disusun mengalami kelesuan sehngga beberapa program yang telah dicanangkan dalam

rencana tindak tidak berhasil dilakukan.

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2007 telah dilakukan percepatan program IDSD

berupa pembentukan kelompok-kelompok kerja yang membidangi Data dan Teknologi,

Sumberdaya Manusia, Kelembagaan dan Peraturan. Ketiga kelompok kerja ini dalam

waktu yang relatif singkat berhasil membuat beberapa rumusan antara lain : penyusunan

standar teknis IDSD, inventarisasi dan verifikasi data spasial, konsep IDSD Kabupaten

OKI sebagai simpul dari IDS yang lain, pembuatan rencana tindak untuk pengembangan

kapasitas sumberdaya manusia berupa pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh setiap

komponen yang membentuk struktur Tim Pengelola IDSD, dan draft Peraturan Bupati

tentang Pengelola IDSD (revisi) serta Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola IDSD

rencananya akan segera ditandatangani pada bulan Agustus 2007.
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Direncanakan pada akhir tahun 2007 IDSD Kabupaten OKI telah bisa diakses melalui

media internet dan menjadi simpul dari Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)

dengan tersedianya portal IDSD yang berisikan katalog data baik spasial maupun non

spasial yang mampu menyediakan data dan informasi bagi segenap stakeholder yang

terlibat dalam pembangunan Kabupaten OKI. Layanan webGIS juga akan disediakan

sehingga para stakeholder bisa mendapatkan gambaran yang lebih rinc tentang data

spasial yang tersedia di IDSD Kabupaten OKI. Layanan Web Map Service (WMS) sebagai

media untuk menjadikan IDSD Kabupaten OKI sebagai simpul bagi IDS lain akan dibuat

sejalan dengan pengembangan portal IDSD Kabupaten OKI tersebut.

2. Kondisi Eksisting Perangkat IDSD Kabupaten OKI

Infrastruktur Data Spasial di Kabupaten OKI bisa dilihat dari beberapa sudut pandang

yaitu : kondisi data spasial itu sendiri, kondisi hardware, software dan implementasi

teknologi, kondisi sumberdaya manusia, kondisi peraturan pendukung dan kondisi

kelembagaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan infrastruktur data spasial. Berikut ini

kondisi IDS di Kabupaten OKI dilihat dari ke lima sudut pandang tersebut.

2.1. Kondisi Data Spasial

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, masing-masing Dinas/Instansi telah

melakukan berbagai kegiatan yang menggunakan berbagai jenis data termasuk salah

satunya adalah data spasial. Beberapa Dinas/Instansi yang terinventarisasi telah

menggunakan data spasial ditampilkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Dinas/Instansi yang telah menggunakan data spasial

No Dinas/Instansi Jenis Data Spasial

1 Bagian Tata Pemerintahan, Setda

Kabupaten OKI

Batas administrasi kecamatan dan desa

(tidak lengkap)

2 Bappeda RTRW, Data pokok Kabupaten OKI

3 Dinas Kehutanan Data Hotspot, gambut

4 Dinas Pertambangan dan Lingkungan

Hidup

Peta rupa bumi, titik lokasi potensi

tambang

5 Dinas PU Cipta Karya Peta rupa bumi

7 Dinas Perkebunan Kawasan perkebunan (tidak ada akses)

8 BPS Peta kemiskinan
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Beberapa hal yang terkait dengan keberadaan data yang tersebar di masing-masing

Dinas/Instansi :

- Keberadaan data : Data-data spasial tersebut dikelola oleh masing-masing

Dinas/Instansi atau oleh personil dalam Dinas/Instansi tersebut yang menjadi

penanggung jawab kegiatan sehingag keberadaan data tersebut terpisah-pisah dan

pada saat yang diperlukan data tersebut tidak bisa diakses karena penanggung jawab

kegiatan tersebut tidak selalu ada.

- Akurasi data: Beberapa data yang ada di Dinas/Instansi sudah tidak diketahui lagi

riwayat pengadaannya sehingga ketika diverifikasi dengan beberapa data dasar lain

terlihat ketidakakurasiannya. Hal paling menyolok dalam aspek akurasi data ini

adalah adanya wilayah Kabupaten OKI yang secara geografis tergeser dari

koordinatnya yang seharusnya (lihat gambar 1).

- Format data : Data-data spasial tersebut dikelola oleh masing-masing Dinas/Instansi

mempunyai format yang beragam. Dalam penggunaannya sebenarnya hal ini tidak

menimbulkan masalah hanya saja karena keterbatasan pengetahuan sumberdaya

manusia perbedaan format ini menjadi masalah.

- Perbedaan proyeksi : Dalam penyimpanannya data spasial yang ada di berbagai

Dinas/Instansi disimpan dalam dua jenis proyeksi yaitu : Proyeksi Decimal Degree /

Lintang Bujur dan Proyeksi UTM (Universal Transverse Mercator) / Meter. Walaupun

sekarang ini telah ada berbagai jenis tool yang bisa digunakan untuk mengkonversi

proyeksi yang satu ke proyeksi yang lain, dalam pemakaian sehari-hari masih ada

masalah yang timbul berupa kesulitan mengkonversi dari proyeksi Decimal Degree ke

proyeksi UTM dan sebaliknya.

- Keamanan data : Hal ini menyangkut penyebaran virus di komputer-komputer yang

tersebar di Dinas/Instansi. Karena virus terkini sudah mampu merusak data

berekstensi *.dbf maka data spasial yang berformat ESRI shapefile bisa menjadi korban

serangan virus ini. Akibatnya data spasial yang menjadi korban tidak bisa lagi dibuka

dan digunakan sebagaimana mestinya.

2.2. Kondisi Hardware/Software dan Implementasi Teknologi

Semua Dinas/Instansi di Kabupaten OKI telah menggunakan perangkat komputer untuk

pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Jumlah komputer dan perangkat keras pendukungnya

di masing-masing Dinas/Instansi bervariasi tergantung dari kebutuhan masing-masing
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Dinas/Instansi. Dari Dinas/Instansi yang memasukkan data hardware/software tersebut

ada beberapa Dinas/Instansi (kurang dari 50 %) yang telah menggunakan software GIS

untuk mengolah data spasial.

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi hardware/software di masing-masing

Dinas/Instansi :

- Kekhususan komputer GIS : Komputer yang ada di masing-masing Dinas/Instansi

biasanya merupakan komputer yang digunakan untuk semua keperluan

Dinas/Instansi sehingga tidak khusus diperuntukkan pemakaiannya untuk keperluan

pengolahan data spasial.

- Multi User : Komputer yang ada di Dinas/Instansi sebagian besar digunakan oleh

multi user sehingga dilihat dari aspek keamanan data sistem ini kurang

menguntungkan.

- Penguasaan penggunaan software : Penguasaan penggunaan software GIS dari

sumberdaya manusia di masing-masing Dinas/Instansi bervariasi namun dapat

disimpulkan bahwa level penggunannya masih pada level pemahaman tentang GIS

secara global, belum pada sampai pada level analisis spasial.

- Koneksi internet : Semua komputer yang digunakan oleh SDM yang pernah dilatih

GIS tidak tersambung ke internet. Hal ini sebenarnya bukan masalah yang serius

selama data spasial yang digunakan tidak perlu dipertukarkan dengan pihak lain

melalui internet. Namun untuk mencapai target IDSD yang modern yang mencakup

mekanisme pertukaran data yang cepat maka media internet harus disediakan.

2.3. Kondisi Sumberdaya Manusia

Beberapa Dinas/Instansi telah memiliki sumberdaya manusia yang telah dilatih untuk

menggunakan software GIS seperti ditampilkan pada tabel 2. Jumlah secara keseluruhan

di Kabupaten OKI ada 23 orang yang telah mengikuti pelatihan GIS.

Tabel 2. Dinas/Instansi dan jumlah sumberdaya manusia yang telah dilatih GIS

No Dinas/Instansi Jumlah SDM GIS

1 Bappeda 8 orang

2 Dinas Kehutanan 7 orang

3 Dinas PU 3 orang

4 Dinas Transmigrasi 1 orang
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5 Bagian Humas 1 orang

6 Dinas Pertambangan 2 orang

7 BPN 1 orang

Lebih lanjut telah terdeteksi tingkat pengetahuan tentang GIS dengan klasifikasi sebagai

berikut :

o Sangat paham dan dapat mengoperasikan GIS

o Paham dan dapat mengoperasikan GIS

o Paham dan dapat mengoperasikan GIS sedikit

o Paham saja

o Tidak paham

Sebagian besar anggota tim teknis yang mengisi form kuesioner menjawab “paham dan

dapat mengoperasikan GIS”.

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi sumberdaya manusia di masing-masing

Dinas/Instansi :

- Tindak lanjut setelah pelatihan : Banyak anggota tim teknis yang telah mengikuti

pelatihan tidak menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan dan

memperdalamnya di kantor masing-masing karena tidak ada kegiatan yang

dikhususkan menggunakan pengetahuan tentang GIS tersebut. Akibatnya setelah

beberapa bulan pengetahuan tentang GIS tersebut terlupakan.

- Kuantitas pelatihan GIS kurang : Pelatihan yang diikuti oleh beberapa anggota tim

teknis merupakan pelatihan dasar yang berlangsung selama seminggu. Hal ini bila

tidak segera diikuti dengan kegiatan refreshing di kantor masing-masing akan dirasa

tidak memadai.

- Kekurangan tempat bertanya : Tidak adanya person yang bisa dijadikan rujukan

ketika menemui permasalahan tentang GIS menyebabkan semangat untuk

mengembangakn diri menjadi turun sehingga dalam waktu yang berkepanjangan

semangat ini bisa hilang. Untuk itu diperlukan refreshing pelatihan GIS untuk

mengaktualisasi pengetahuan tentang GIS dan mencari pemecahan terhadap

permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehari-hari.
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2.4. Kondisi Peraturan Pendukung

Pada tanggal 20 Februari 2006 telah ditandatangi Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir

Nomor 6 tahun 2006 tentang Infrastruktur Data Spasial Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ilir. Pada saat dikeluarkan Peraturan Bupati in idiharapkan bisa memayungi

kegiatan IDSD Kabupaten OKI. Namun dalam perjalanannya selama setahun IDSD

Kabupaten OKI belum terasa perkembangannya.

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi peraturan pendukung di Kabupaten OKI antara

lain :

- Kurang sosialisasi : Peraturan Bupati tentang IDSD kurang tersosialisasi ke

Dinas/Instansi yang merupakan stakeholder data spasial sehingga kepedulian

Dinas/Instansi yang ada di Kabupaten OKI sangat bervariasi.

- Tidak ada lampiran teknis : Dalam Peraturan Bupati tersebut tidak ada lampiran

teknis yang secara jelas mengatur tentang tupoksi dari pihak-pihak yang harus

menjalankan tugas pengembangan IDSD Kabupaten OKI. Hal ini dirasakan perlu

setelah selama setahun perkembangan tidak tercapai seperti yang direncanakan.

2.5. Kondisi Kelembagaan

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi kelembagaan di Kabupaten OKI antara lain :

- Tidak ada lembaga koordinasi sebagai motor penggerak : Dalam pelaksanaan

Peraturan Bupati tersebut tidak secara eksplisit dibentuk lembaga koordinasi yang

wajib melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan. Hal ini menyebabkan

perkembangan yang dicapai tidak seperti yang direncanakan.

- Tidak ada lembaga teknis : Dalam pengembangan IDSD diperlukan tim teknis yang

berkewajiban mengadakan dan mengelola data spasial yang ada di Kabupaten OKI.

Tim yang diperlukan ini hingga pertengahan tahun 2007 belum dibentuk sehingga hal

ini merupakan faktor penyebab kurang berkembangnya IDSD Kabupaten OKI.
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3. Arah Pengembangan IDSD Kabupaten OKI

IDSD Kabupaten OKI diharapkan bisa menjadi penyedia data spasial Kabupaten OKI

yang akurat dan terkini untuk keperluan pembangunan di Kabupaten OKI. Sesuai dengan

Peraturan Bupati tentang IDSD Kabupaten OKI, tujuan IDSD OKI adalah :

o Meningkatkan kualitas data spasial;

o Terwujudnya sinergitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial antar

satuan kerja di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sedangkan sasaran IDSD adalah

o Terselenggaranya koordinasi dalam pelaksanaan norma, peraturan, pedoman,

dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial

o Terselenggaranya fasilitasi pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan

data spasial antar instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta;

o Tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

Di dalam Peraturan Bupati itu juga diatur tentang kedudukan IDSD sebagai simpul

pengembangan IDS di Kabupaten ogan Komering Ilir. Lebih lanjut IDSD Kabupaten OKI

diharapkan bisa menjadi simpul bagi IDSN (Infrastruktur Data Spasial Nasional).

Gambar 1. Konsep clearinghouse IDSN
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Bab III. Metodologi

1. Metode Pendekatan

Dalam pelaksanaan pekerjaan konsultansi penyusunan data spasial IDSD Kabupaten OKI

ini pihak konsultan melakukan beberapa metode pendekatan yaitu :

- Kerja sama yang intensif dengan Bappeda Kabupaten OKI sebagai motor penggerak

penyusunan data spasial IDSD ini. Selanjutnya Bappeda berkoordinasi dengan

Dinas/Instansi di Kabupaten OKI untuk menempatkan wakilnya sebagai bagan dari

tim teknis penyusunan IDSD Kabupaten OKI.

- Pengumpulan data spasial yang telah ada di berbagai Dinas/Instansi sebagai bahan

untuk diverifikasi. Untuk keperluan verifikasi telah disediakan citra satelt SPOT tahun

2005 dan Landsat 2002/2003 oleh SSFFMP.

- Pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh sumberdaya manusia di bidang GIS di

Kabupaten OKI.

2. Alur Pikir Kegiatan

Untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Data Spasial Kabupaten OKI konsultan

memulai pekerjaan dengan berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten OKI. Dalam rapat

koordinasi tersebut disepakati untuk melakukan sosialisasi tentang IDSD Kabupaten OKI

kepada semua Dinas/Instansi di Kabupaten OKI. Untuk itu dikeluarkan Surat Keputusan

Kepala Bappeda yang berisikan pembentukan tim teknis penyusunan IDSD Kabupaten

OKI yang melibatkan unsur tim pelaksana dari bappeda Kabupaten OKI dan tim teknis

dari Dinas/Instansi. Tim teknis yang telah terbentuk selanjutnya melakukan pertemuan

untuk keperluan sosialisasi IDSD Kabupaten OKI.

Setelah kegiatan sosialisasi tersebut maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pembentukan kelompok-kelompok kerja (Pokja) IDSD

Kelompok-kelompok kerja Pengembangan IDSD Kabupaten OKI dibentuk dengan

beranggotakan tim teknis dari masing-masing Dinas/Instansi dengan harapan

nantinya masing-masing Dinas/Instansi akan mempunyai rasa memiliki IDSD OKI

sehingga pengembangan IDSD OKI bisa berjalan lancar.
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Kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka pengembangan IDSD Kabupaten OKI

adalah :

1. Pokja Data dan Teknologi

2. Pokja Sumberdaya Manusia

3. Pokja Kelembagaan dan Peraturan

Koordinasi
Konsolidasi

Tim Pelaksana

Sosialisasi
IDSD

Pembentukan
Pokja’s

Rapat-
Rapat
Pokja’s

Keputusan
Pokja
Data /

Teknologi

Keputusan
Pokja
SDM

Keputusan
Pokja

Kelembagaan/
Peraturan

Rencana
Tindak
Lanjut

Inventarisasi,
Verifikasi

Data Spasial

Data Spasial
Terverifikasi

Perencanaan
Pengembangan

IDSD

Konsep jejaring
Data IDSD

Pelatihan-
pelatihan

Gambar 2. Alur pikir kegiatan Pengembangan IDSD Kabupaten OKI

Untuk memperjelas tugas dari kelompok-kelompok kerja tersebut maka ditetapkan

lingkup pekerjaan masing-masing Pokja sebagai berikut :

1. Pokja Data dan Teknologi

- Identifikasi data spasial pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten OKI dan sumber-sumber lain serta menganalisanya untuk memilih

data spasial yang berkualitas
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- Mengkaji kondisi eksisting perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak

(software) pada semua unit kerja serta menyusun kebutuhan perangkat keras,

lunak dan data utama yang diperlukan untuk IDSD

- Merumuskan teknologi yang diperlukan untuk mendukung IDSD

- Mempersiapkan rencana tindak untuk pembangunan IDSD pada target waktu

yang ditentukan

2. Pokja Sumberdaya Manusia

- Identifikasi sumberdaya manusia (SDM) di bidang SIG pada setiap unit kerja

di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI

- Mengkaji kebutuhan SDM SIG dan kualifikasinya untuk setiap unit kerja yang

memerlukan

- Menganalisa kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal SDM

- Menyusun rencana tindak dalam rangka mengeliminasi kesenjangan yang ada

3. Pokja Kelembagaan dan Peraturan

- Mengkaji kebutuhan kelembagaan dan peraturan yang diperlukan untuk

memperlancar penyusunan dan operasionalisasi IDSD

- Menyusun rencana tindak dalam rangka penyediaan perangkat kelembagaan

dan peraturan IDSD

b. Inventarisasi dan verifikasi data spasial

Inventarisasi data dilakukan untuk mengumpulkan semua data spasial yang telah ada

di masing-masing Dinas/Instansi yang selama ini telah menggunakan data spasial.

Selanjutnya data yang berhasil diinventarisasi diverifikasi dengan

membandingkannya dengan sumber data spasial yang telah terbukti tingkat

akurasinya. Untuk itu digunakan citra satelit SPOT dan Landsat yang telah dilakukan

cek lapangan.

c. Perencanaan pengembangan IDSD
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Pengembangan IDSD Kabupaten OKI yang pada akhr tahun 2007 ditargetkan untuk

bisa diakses melalui media internet merupakan milestone yang dijadikan acuan dalam

penyusunan rencana tindak dan desain IDSD Kabupaten OKI. Untuk itu dalam

kegiatan ini dibuat desain IDSD Kabupaten OKI yang mencakup pengembangan

konsep online IDSD Kabupaten OKI.

d. Pelatihan-pelatihan

Pelatihan-pelatihan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Kabupaten OKI

tentang GIS dan software ArcView. Pelatihan ini meliputi :

- Konsep dasar GIS

- Pengoperasian ArcView

- Entry data tabulat dan koneksi ke ArcView

- Pengoperasian GPS dan pengolahan data dengan ArcView

- Pengoperasian ArcGIS (ArcCataog dan ArcMap) khusus untuk SDM GIS

Pengelola IDSD

Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu selama keberadaan konsultan di Kabupaten OKI

maka disusun rencana tindak yang melibatkan unsur konsultan dan tim teknis

penyusunan IDSD Kabupaten OKI.

Tabel 1. Rencana Tindak Tim Teknis IDSD Kab. OKI Juli - Agustus 2007

Tanggal Deskripsi Kegiatan Pelaksana Output

10-Jul Pertemuan dengan tim

Bappeda, persiapan workshop

11-Jul Workshop : Tentang IDSD,

Pembentukan Pokja

semua tim teknis Terbentuknya Pokja

Penyusunan TOR Pokja Konsultan TOR Pokja

12-Jul Pengumpulan data spasial di

setiap institusi : long list, semua

data dikumpulkan

semua tim teknis Data spasial

Penelitian data yang

terkumpul, penyiapan

komputer GIS

Konsultan
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Mempelajari modul metadata,

Refreshing pengoperasian GIS

(masing-masing)

Pokja I (masing-masing)

Inventarisasi biodata SDM Pokja II (masing-masing) Dokumen biodata dan

rekapannya

Mempelajari perangkat

kelembagaan dan peraturan

IDSD

Pokja III (masing-masing)

13-Jul Pengumpulan data spasial di

setiap institusi : long list, semua

data dikumpulkan

semua tim teknis Data spasial semua

format

Penelitian data yang

terkumpul, studi data utama

ideal

Konsultan Daftar data utama per

sektor

Mempelajari modul metadata,

Refreshing pengoperasian GIS

(masing-masing), memikirkan

data utama yang diperlukan di

setiap dinas

Pokja I (masing-masing)

Inventarisasi kondisi eksisting

SDM GIS

Pokja II (masing-masing) Daftar SDM dengan

berbagai spesifikasinya

Mempelajari perangkat

kelembagaan IDSD

Pokja III (masing-masing)

14-Jul

15-Jul

16-Jul Pertemuan Pokja I :

pembahasan data yang

terkumpul, penentuan data

utama yang diperlukan,

paparan perangkat HW/SW,

Jejaring, Latihan input data

Pokja I Dokumen data yang ada,

draft dokumen data

utama

Memikirkan kebutuhan SDM di

setiap dinas untuk pengelolaan

IDSD (masing-masing)

Pokja II (masing-masing)

Mempelajari perangkat

kelembagaan IDSD

Pokja III (masing-masing)

Studi SDM ideal IDSD Konsultan

17-Jul Pertemuan II : pembahasan

kondisi eksisting SDM dan

Pokja II Gap analysis
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kebutuhan SDM untuk

pengelolaan IDSD, gap analysis

Mendalami kebutuhan data

utama

Pokja I (masing-masing) Dokumen kebutuhan

data utama IDSD

Pertemuan Pokja III : Perangkat

kelembagaan pengelola IDSD

Pokja III Struktur pengelola IDSD

18-Jul Pelatihan GIS dan penyusunan

data GIS

semua tim teknis

19-Jul Refreshing GIS dan input data

di kantor masing-masing

Pokja I (masing-masing) Daftar HW/SW

Penyusunan laporan antara

kondisi eksisting SDM,

kebutuhan SDM IDSD, gap

analysis

Pokja II (masing-masing)

Penyusunan laporan antara

kelembagaan IDSD

Pokja III (masing-masing)

20-Jul Pertemuan semua pokja :

laporan Tengah semua pokja

semua tim teknis,

Konsultan

Dokumen data utama

yang diperlukan, data

yang tersedia, metadata

Dokumen kebutuhan

SDM untuk pengelolaan

IDSD

21-Jul

22-Jul

23-Jul Bakosurtanal Konsultan, Bappeda Standard, prosedur,

acuan IDSD

Pengumpulan data hasil input semua tim teknis

24-Jul Bakosurtanal Konsultan, Bappeda Standard, prosedur,

acuan IDSD

25-Jul Pertemuan Pokja I :

Pembahasan kondisi eksisting

harware/software, Kajian

Teknologi untuk pengelolaan

IDSD (HW/SW, server, jejaring,

data sharing)

Pokja I Dokumen eksisting

HW/SW, Teknologi

untuk IDSD

Penyiapan TNA (Training need

assessment)

Pokja II (masing-masing)

Penyiapan jenis peraturan yang

diperlukan untuk IDSD

Pokja III (masing-masing)
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26-Jul Pertemuan Pokja II :

Pembahasan TNA

Pokja II Dokumen TNA

Pertemuan Pokja III :

Pembahasan peraturan untuk

mendukung IDSD

Pokja III Dokumen peraturan

yang diperlukan

Pendalaman HW/SW yang

diperlukan

Pokja I (masing-masing)

27-Jul Penyiapan rencana tindak 3

tahun yad

semua (masing-masing)

28-Jul

29-Jul

30-Jul Penyiapan rencana tindak 3

tahun yad

semua (masing-masing) Draft rencana tindak

31-Jul Pertemuan Pembahasan

rencana tindak 3 tahun yad.

semua tim teknis,

Konsultan

Rencana tindak data dan

teknologi 2007, 2008,

2009

01-Agust Pelatihan GIS, input data semua tim teknis,

Konsultan

02-Agust Pelatihan GIS, input data semua tim teknis,

Konsultan

03-Agust Penyiapan kompilasi hasil

pekerjaan

semua tim teknis,

Konsultan

04-Agust

05-Agust

06-Agust - Kompilasi akhir data spasial

dan metadatanya;

penyimpanan, backup

- Kompilasi teknologi yang

dibutuhkan utuk pengelolaan

IDSD

- Kompilasi akhir perangkat

peraturan yang diperlukan dan

target pencapaiannya (action

plan)

- Kompilasi akhir perangkat

pening

tim teknis (masing-

masing)

- Basis data spasial

Kabupaten

- Dokumen arahan

pemanfaatan teknologi

untuk IDSD

- Dokumen peraturan-

peraturan yang

diperlukan dan langkah

pencapaannya

- Dokumen perangkat

peningkatan kapasitas

SDM, jadwal dan

penganggaran (action

plan)

- Dokumen standar,
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Keterangan :

- Pokja I : Pokja Data dan Teknologi

- Pokja II : Pokja SDM

- Pokja III : Pokja Kelembagaan dan Peraturan

Untuk mencapai tujuan IDSD jangka panjang mka keputusan-keputusan yangdihasilkan

oleh kelompok-kelompok kerja dijadikan rencana tindak lanjut bagi pengembangan IDSD

Kabupaten OKI hingga tahun 2009.
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Bab IV. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Manfaat dikembangkannya IDSD bagi suatu Daerah antara lain :

- Menghemat biaya penyelenggaraan data melalui sharing biaya dan menghindari

duplikasi kegiatan.

- Pengembangan aplikasi diharapkan bisa lebih cepat dan mudah melalui

ketersediaan data dan standar pengembangan data.

- Meningkatkan kepuasan pengguna data melalui ketersediaan data yang lebih baik,

lebih mudah diakses dan kemudahan pengoperasian.

- Penyajian data yang lebih baik untuk pengambilan keputusan.

- Menghemat usaha-usaha pengembangan dengan ketersediaan petunjuk, prosedur,

standar dan spesifikasi.

- Penggunaan data dapat dilakukan lebih cepat melalui keseragaman format dan

metoda akses data.

- Menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan oleh konflik data.

- Lebih menfokuskan kegiatan pada aktivitas bisnis utamanya dan menghindari

penyelenggaraan duplikasi data.

- Pelaksanaan analisis dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lintas sektoral.

- Mengurangi beban kegiatan pelayanan data melalui layanan langsung dari

ketersediaan sistem jaringan elektronik.

- Mengundang pengguna dalam pemanfaatan data yang telah teregistrasi dalam

jaringan.

- Memperluas potensi pasar.

- Memberikan arah konsolidasi pengembangan.

Karena besarnya manfaat tersebut maka IDSD yang dibangun juga harus memenuhi

berbagai criteria baik penyediaan standar teknis data spasial, meta data, custodian data

dan mekanisme pertukaran data.

Kegiatan inventarisasi data spasial berhasil mengumpulkan data yang sangat bervariasi

ditinjau dari aspek keakuratan dan ketelitiannya. Data-data tersebut antara lain :

- data RTRW Kabupaten OKI 2005 – 2015

- data pokok Kabupaten OKI

- data dijital Peta Rupa Bumi format shapefile
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- data dijital Peta Rupa Bumi format mapinfo

- data dijital Pesisir Timur Kabupaten OKI

- dll data dari berbagai sumber.

Karena perbedaan yang sangat tajam antara data yang satu dengan yang lain maka perlu

dilakukan verifikasi data spasial. Cara yang ditempuh adalah dengan memverfikasi data-

data fisik dengan membandingkannya dengan citra SPOT 2005 dan Landasat 2003/2003.

Untuk data geografs titik-titik tematik seperti Pusat Kecamatan, Pusat Desa, Puskesmas,

Pustu, dll dlakukan pembandingan dengan hasil survey lapangan. Dari banyak data yang

terkumpul tersebut ada banya data yang tingkat akurasinya sangat buruk. Untuk data

yang seperti ini diputskan untuk tidak menggunakannya karena disinyalir pengadaan

data yang bersangkutan tidak dilakukan secara ilmiah. Sedang untuk data yang tingkt

akurasinya sedikit kurang tepat dilakukan perbaikan. Dari kegiatan ini dihasilkan data-

data spasial yang mempunyai tingkat akurasi yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai

berikut :

- Data Administrasi Kecamatan dan Kabupaten

- Data sungai besar dan kecil

- Data jaringan jalan

- Data kota kecamatan

- Data kawasan permukiman

- Data tata ruang propinsi

- Data geologi

- Data kelerengan

- Data jenis tanah

- Data landcover

- Data landunit

- Data Landsystem

- Data landuse

- Data izin lokasi perkebunan

- Data kawasan rawan kebakaran

- Data zonasi tanaman pangan
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Jaringan Jalan, sungai, kota kecamatan Geologi

Jenis Tanah Rawan Kebakaran
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Gambar 3. Contoh tampilan data spasial yang telah diverifikasi

RTRW Propinsi Zonasi komoditas

Landcover Izin Kebun
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Dari pertemuan pokja data spasial berhasil dirumuskan kebutuhan data spasial untuk

masing-masing Dinas/Instansi dalam rangka pemenuhan Tupoksinya seperti tercantum

dalam tabel 2.

Tabel 2. Data spasial yang dibutuhkan oleh masing-masing Dinas/Instansi

Instansi Data yang disediakan

Setda (Bagian Tapem) administrasi kec, titik atau administrasi desa

Dinas Kehutanan kawasan hutan, status hutan, lahan kritis, RTRWP Propinsi

Dinas Pertanian kesesuaian lahan, kemampuan lahan, Rawan banjir

Dinas Peternakan Rawan penyakit hewan (desa-desa yang dilalui jalan lintas timur),

kawasan potensi peternakan (basis desa)

Dinas Perkebunan Areal perkebunan dan statusnya

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Sumberdaya Pesisir, Tata ruang pesisir, Batimetri, Oseanografi,

Arus, Gelombang (sumber : Dishidros)

Dinas Pekerjaan

Umum

Pengairan (Irigasi, saluran, bangunan pelengkap saluran :

embung, bendung), Jaringan jalan (KRMS berbasis GIS), Cipta

Karya (Air bersih, bangunan pemerintah, fasilitas umum)

Dinas Perdagangan

dan Perindustrian

Data spasial lokasi industri

Dinas Sosial Data Kemiskinan (bersumber dari data tabular)

BKKBN Posyandu per desa, pasangan usia subur yang ikut KB, jumlah

pengguna kontrasepsi (aktif/tidak), keluarga miskin (bersumber

dari data tabular)

BPS Demografi

Dinas Kesehatan Sarana dan Prasarana (RS, Puskesmas, Pustu, Polindes, Puskesdes

termask sebaran tenaga medis dan paramedisnya), Sebaran

penyakit (tabular)

Dinas Pertambangan

& Lingkungan Hidup

Lokasi tambang galian C

Dinas Perhubungan Route-route angkutan darat, sungai, posisi-posisi pelabuhan
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Dinas Pendidikan

Nasional

lokasi sekolah, data-data lain yang bersumber dari data tabular

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Peta kawasan transmigrasi

Badan Ketahanan

Pangan

daerah rawan pangan (bersumber dari data tabular)

Dinas Catatan Sipil data tabular kependudukan

Pokja Sumberdaya Manusia merekomendasikan beberapa pelatihan setelah melakukan

kajian kebutuhan pelatihan bersumberkan pada hasl queioner yang disebarkan kepada

semua anggota tim teknis. Kebutuhan pelatihan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Pengelola GIS

 Database Administrator

 Pendalaman ArcView, ArcGIS 9

 Sesuai dengan sistem yang akan dibangun (GIS & IT)

2. SDM IT

 Sesuai dengan sistem yang akan dibangun : mendalami software-software yang

digunakan untuk IDSD

 Network engineering and security

3. Surveyor

 Pendalaman GPS dan peralatan survey yang relevan, pengolahan data GPS

4. SDM GIS Instansi

 Pengoperasian ArcView

 Koneksi data tabular dengan spasial

 Proyeksi peta

 Geoprocessing

 Pendalaman GPS, pengolahan data GPS termasuk koneksi ke PC

Pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan ini akan menjadi komponen rencana tindak lanjut

hingga tahun 2009.
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2. Pembahasan

2.1. Pengelolaan Data Spasial dan Non Spasial

Data spasial yang telah diverifikasi perlu dikelola dengan baik oleh Pengelola IDSD

Kabuaten OKI. Untuk itu telah dibuat metadata dari data-data spasal yang berhasil

diverifikasi tersebut. Manfaat dengan adanya metadata adalah :

 Untuk membantu dalam mengatur dan memelihara suatu investasi data spasial

 Untuk memberikan informasi tentang kepemilikan data pada katalog data,

clearinghouse dan para pengguna data

 Untuk memberikan informasi dalam mengolah dan menginterpreta-sikan data

yang diterima dari sumber eksternal.

 Ketersediaan: informasi yang diperlukan untuk mengetahui ketersediaan data.

 Penggunaan: informasi yang diperlukan untuk mengetahui kegunaan data.

 Akses: informasi yang diperlukan tentang tatacara mendapatkan data

 Transfer: informasi yang diperlukan untuk mengolah dan menggunakan data.

Dari daftar kebutuhan data spasial oleh setiap Dinas/Instansi di atas dirumuskan konsep

kekastodianan yang mengacu pada pedoman yang disusun oleh Bakosurtanal. Secara

konsep kastodian data adalah suatu institusi yang diserahi hak dan tanggung jawab

dalam penyelenggaraan data utama tertentu meliputi pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, pendistribusian sesuai dengan standar yang disepakati oleh lintas pelaku.

Kastodian wajib memberikan akses kepada masyarakat pengguna data spasial untuk

mengakses data yang dikelolanya, dan Kastodian juga wajib menyediakan kontak

person untuk maksud distribusi, transfer dan pertukaran informasi.

Manfaat yang didapat dengan adanya kastodian data antara lain :

 Menghapuskan duplikasi yang tidak perlu di dalam pengumpulan dan

pemeliharaan data.

 Mengelola data spasial atas institusi yang lain.

 Menyediakan infrastruktur data spasial.

 Membantu produksi dan pengelolaan produk data spasial.

 Memudahkan pengumpulan data dan informasi spasial.

Di samping itu diatur pula hak, tugas dan tanggung jawab kastodian data.

Hak Custodian
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 Kastodian mempunyai hak untuk membuat perjanjian dengan intitusi lain

dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan distribusi data.

 Kastodian berhak menentukan kondisi pasar untuk promosi dan penjualan

data yang dikelolanya.

 Kastodian berhak menentukan perjanjian dengan para distributor data.

Perjanjian tersebut meliputi harga, pengaturan royalty, pembagian

pendapatan, umpan balik untuk kualitas data, hak cipta dan hak milik

intelektual.

Tugas dan tanggung jawab kastodian

 akusisi data

 penyimpanan data

 pemeliharaan data

 bersama-sama dengan pengguna data menetapkan standar data

 menjamin kualitas

 memelihara keamanan data

 menyediakan sarana akses atas data

 menyusun dokumentasi

Kewenangan kastodian

 menetapkan data yang boleh diakses

 mengenakan biaya akses data

 pemasaran dan distribusi data bagi pengguna tertentu dan

 mengakses dan menggunakan data yang dikelola oleh kastodian lain.

Sedangkan prinsip-prinsip yang harus dikuti dalam pelaksanaan kekastodianan data

antara lain :

 Penggunaan Standar (pengumpulan, pengelolaan, distribusi)

 Pengumpulan dan Pemeliharan Data

 Sumber Resmi untuk menjaga kualitas (selalu memutakhirkan data dan informasi)

 Tanggung-Jawab (pengelolaan, bukan integritas dan kualitas data)

 Pemeliharaan akses

 Metadata
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Untuk melindungi data spasial yang ada perlu juga dirumuskan tanggung jawab

pengguna data yang bisa berupa Dinas/Intansi, masyarakat umum, kalangan bisnis.

Tanggung jawab tersebut antara lain :

 Institusi pengguna data spasial melaporkan temuannya meliputi

kesalahan, kekurangan data kepada kastodian.

 Institusi pengguna dapat memberikan masukan kepada kastodian tentang

persyaratan dan kebutuhan dimasa depan.

 Institusi pengguna hanya menggunakan sesuai dengan perjanjian yang

dibuat. Misal tidak menyebarkan informasi kepada pihak ketiga.

 Institusi pengguna harus mencantumkan sumber data bilamana

menggunakan data tersebut.

 Institusi pengguna yang mengembangkan data menjadi informasi bernilai

tambah harus membuat perjanjian dengan kastodian.

 Institusi pengguna yang mengumpulkan informasi tertentu atas nama

kastodian harus menggunakan standar yang ditentukan oleh kastodian.

2.2. Pembangunan Portal Informasi IDSD Kabupaten OKI

Untuk mencapai IDSD yang bisa diakses melalui media internet pada akhir tahun 2009

maka perlu disusun desain jejring IDSD Kabupaten OKI. Gambar 4 memperlihatkan

desain arsitektur jejaring IDSD Kabupaten OKI di mana sebagai penyedia data dan

informasi nantinya IDSD Kabupaten OKI akan tersambung ke internet melalui Bagian

Humas, Sekretariat Daerah Kabupaten OKI yang selanjutnya akan tersambung ke Internet

Service Provider (ISP). Pada tahap awal bandwidth yang diusulkan dialokasikan untuk

IDSD Kabupaten OKI adalah sebesar 64 kbps yang selanjutnya akan dievaluasi lebih

lanjut.

Di dalam IDSD server IDSD akan menjadi pusat kegiatan IDSD di mana ada beberapa

komputer dan perangkat keras lain yang tersambung ke server ini untuk berbagai

kebutuhan IDSD Kabupaten OKI. Koneksi internal ini bisa dilakukan baik dengan

menggunakan koneksi kabel (wired) atau nir kabel (wireless) disesuaikan dengan rencana

pembangunan gedung dan ketersediaan perangkat-perangkat penunjangnya.
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Gambar 4. Arsitektur jejaring IDSD Kabupaten OKI

Berikut ini spesifikasi teknis perangkat keras dan lunak untuk IDSD kabupaten OKI :

Perangkat Keras :

- Server IDSD berada di Bappeda dan tersambung di dalam jejaring

intranet/internet Kabupaten OKI yang dikelola oleh Humas Pemkab OKI. Untuk

itu koneksi internet yang diperlukan harus menyediakan 1 buah fixed IP ang bisa

diakses dari internet.

- Alamat IDSD Kabupaten OKI diusahakan oleh Bagian Humas Setda dengan

alamat : www.OKIkab.go.id/idsd

- Instansi memberikan/mengupdate data (bila sudah memungkinkan, melalui

intranet) ke Pengelola IDSD di Bappeda

- Setiap dinas perlu minimal satu buah computer yang dikhususkan untuk

operasionalitas IDSD (GIS)
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Perangkat Lunak :

- Perangkat lunak yang diperlukan untuk keperluan jejaring intranet mengacu

kepada perangat lunak yang digunakan oleh Humas Kabupaten OKI sebagai

pengelola jejaring intranet Kabupaten OKI.

- Perangkat lunak yang spesifik diperlukan untuk pengelolaan IDSD akan diadakan

dan dikelola oleh pengelola IDSD Kabupaten OKI. Spesifikasi perangkat lunak

yang diperlukan antara lain :

o Sofware GIS : ESRI ArcGIS versi 9

o Map Server (Software yang OGC Compliant) : Demis

o Software Katalog Data : Geonetwork (opensource)

o Web server : IIS atau Apache

2.3. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pengelola IDSD

Sesuai dengan hasil pembahasanoleh Pokja SDM maka perlu dilakukan pengembangan

kapasitas untuk SDM yang nantinya akan menjadi pengelola IDSD Kabupaten OKI. Hal

ini sudah dituangkan dalam rencana tindak lanjut (RTL) hingga tahun 2009. Untuk

mempertahankan kualitas dan hasil dari setiap pelatihan tersebut maka pelatihan yang

diadakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengelola dan setelah pelatihan

pengetahuan yang didapat di dalam pelatihan harus benar-benar digunakan. Untuk itu

perlu dilakukan penugasan-penugasan kepada masing-masing komponen struktur IDSD

Kabupaten OKI sesuai dengan tupoksi masing-masing komponen.

2.4. Pengelolaan Kelembagaan

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengelola IDSD Kabupaten

OKI maka di dalam Peraturan Bupati tentang IDSD Kabupaten OKI dan Keputusan

Bupati tentang Tim Pengelola IDSD OKI dirumuskan secara eksplisit tupoksi dari

Pengelola IDSD dan personil-personil yang mendapatkan tugas untuk menjadi pengelola

IDSD. Selanjutnya Perbp dan SK Bupati ini harus disosialisasikan kepada semua

Dinas/Instansi di Kabupaten OKI supaya dalam pelaksanaan tugasnya nanti Pengelola

IDSD bisa mendapatkan dukungan dari semua Dinas/Instansi sebagaimna mestinya.
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Gambar 5. Struktur Tim Pengelola IDSD Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tim Pengelola IDSD Kabupaten Ogan Komering Ilir bertugas untuk

- Mengelola suatu tatanan penyelenggaraan data dan informasi spasial secara

terintegrasi

- Menyediakan data spasial yang memenuhi standar yang berlaku

- Menyediakan kemudahan akses dan pertukaran data spasial antara pembuat dan

pengguna data

Ketua Tim Pengelola IDSD Kab. OKI

Bertanggung jawab untuk pengelolaan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)

Kabupaten OKI yang mencakup penyusunan rencana kerja, melaksanakan

konsolidasi anggota tim pengelola, mengkoordinir pengumpulan dan pengelolaan

data.

Kesekretariatan IDSD

Mendukung operasional pengelolaan data yang ada dalam IDSD Kabupaten OKI.

PEMBINA

PENGARAH

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

PENGELOLA GIS SDM IT SURVEYOR GIS INSTANSI

SDM GIS SDM IT SDM SURVEYOR SDM GIS

INSTANSI

Bupati

Kepala BAPPEDA
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Pengelola GIS

Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta memfasilitasi pengguna

data spasial untuk memperoleh data sesuai dengan standar dan prosedur yang

berlaku.

SDM IT

Melaksanakan pemeliharaan perangkat keras dan lunak dan jejaring pendukung

IDSD Kabupaten OKI.

Surveyor

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data lapangan dan bekerjasama

dengan SDM GIS instansi/ pengelola GIS melakukan pemutakhiran data.

SDM GIS Intansi

Melaksanakan pengelolaan data spasial sektoral termasuk survey dan bekerjasama

dengan pengelola GIS melakukan pemutakhiran data.

2.5. Pengelolaan Peraturan yang Diperlukan

Beberapa hal yang tercantum di dalam Peraturan Bupati tentang IDSD Kabupaten OKI

adalah :

1. Tujuan IDSD adalah :

- Meningkatkan kualitas Data Spasial;

- Terwujudnya sinergitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial

antar satuan kerja di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Sasaran IDSD adalah :

- Terselenggaranya koordinasi dalam pelaksanaan norma, peraturan,

pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;

- Terselenggaranya fasilitasi pengumpulan, pertukaran, dan

penyebarluasan data spasial antar instansi pemerintah, masyarakat,

dan swasta;

- Tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data

spasial.

3. IDSD berfungsi sebagai :
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- Pedoman operasional bagi pelaksana pembangunan dan pemanfaatan

data spasial di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Penyelaras pengembangan kebijakan IDS di Kabupaten Ogan

Komering Ilir.

4. Kedudukan IDSD Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai simpul

pengembangan IDS di Kabupaten ogan Komering Ilir.

5. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola IDSD, dibentuk

Sekretariat IDSD.

6. Sekretariat IDSD berfungsi sebagai pendukung operasional Tim Pengelola

IDSD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Sekretariat IDSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di

BAPPEDA.

8. Mekanisme Kerjasama Institusi yang mengatur tentang tata cara dan prosedur

kerjasama dalam pembangunan serta pemanfaatan data spasial antara

Dinas/Instansi, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Ogan

Komering Ilir;

9. Pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang survei dan pemetaan dilakukan

oleh BAPPEDA, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat serta

Perguruan Tinggi yang menangani bidang survei dan pemetaan.

10. Standar teknis data spasial dasar IDSD mengacu pada ketentuan nasional

yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan IDSD.

11. Standar teknis pembangunan Metadata IDSD memuat informasi mengenai

tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah,

kerangka pemetaan sumber, data dan metode perolehan atau konversi data.

12. Standar teknis kastodian data meliputi penunjukan instansi penanggung

jawab penyedia data spasial.

13. Standar teknis pertukaran data meliputi pembangunan jaringan pertukaran

data dan mekanisme pertukaran data.

14. Pengadaan data spasial dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh

Tim Pengelola IDSD, sedangkan pengadaan data spasial yang menjadi unsur

peta tematik dilakukan oleh Dinas/Instansi sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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15. Pertukaran Data Spasial Dasar meliputi pengaturan pola pertukaran data dan

pengaturan penyediaan jaringan komunikasi data.

16. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data dilakukan oleh

Dinas/Instansi yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan

pengembangan sistem informasi dan telematika daerah.
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Bab V. Rekomendasi

Untuk mencapai IDSD Kabupaten OKI yang mampu menyediakan data spasial yang

akurat dan terkini maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Draft Peraturan Bupati tentang IDSD Kabupaten OKI dan Keputusan Bupati

tentang Tim Pengelola IDSD Kabupaten OKI harus segera diresmikan sehingga

IDSD Kabupaten OKI mempunyai sandaran hukum yang kuat dan mencukupi

untuk melakukan pekerjaannya.

2. Tim Pengelola IDSD Kabupaten OKI harus mampu mengkonsolidasikan diri

sehingga tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan

Bupati bisa dipenuhi. Untuk itu perlu dilakukan konsolidasi tim dan pembagian

tugas yang jelas untuk masing-masing posisi dalam struktur kelembagaan

Pengelola IDSD Kabupaten OKI.

3. Perlu dilakukan sosialisasi IDSD Kabupaten OKI kepada seluruh Dinas/Instansi

yang ada di Kabupaten OKI sehingga penyediaan dan pemanfaatan data yang ada

dalam IDSD bisa dilakukan secara maksimal. Untuk lebih efektifnya kegiatan ini

perlu dilakukan pendekatan terhadap Pimpinan Dinas/Instansi.

4. Perlu dilakukan sinkronisasi antara kegiatan IDSD Kabupaten OKI dengan

kegiatan/proyek yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi

sehingga program yang telah dicanangkan dalam IDSD OKI bisa terdukung oleh

berbagai kegiatan/proyek tersebut. Dalam hal in langkah yang konkret bisa

dilakukan adalah koordinasi dengan pengelola proyek SCBD-ADB yang ada di

Bappeda Kabupaten OKI karena dalam proyek tersebut ada komponen

“Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Geografis”.

5. Perlu diinventarisasi perangkat-perangkat keras dan lunak yang ada dalam IDSD

Kabupaten OKI berupa perangkat komputer dan pendukungnya, serta perangkat

survey (GPS, voice recorder, notebook, PDA, dll) untuk menjamin ketersediaan

perangkat-perangkat ini ketika diperlukan.

6. Perlu segera dilakukan kegiatan untuk melengkapi data spasial dasar dan tematik

sesuai dengan rencana tindak yang telah disusun hingga tahun 2009. Kelengkapan

data spasial ini akan sangat berguna bagi semua dinas dan instansi di Kabupaten
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OKI untuk melaksanakan Tupoksinya masing-masing secara lebih efektif dan

berkualitas.

7. Perlu dilakukan pengembangan kapasitas Tim Pengelola IDSD Kabupaten OKI

berupa komponen sumberdaya manusia dan hardware/software/jejaring data.

Untuk sumberdaya manusia perlu dilakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan

rekomendasi yang telah disusun.

8. Untuk mencapai terbentuknya Portal IDSD Kabupaten OKI berbasis web yang

online maka perlu dilakukan kegiatan lanjutan berupa pembangunan IDSD

Kabupaten OKI berbasis web. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara

lain :

a. Ketersediaan ruangan yang memadai untuk menempatkan server IDSD

dan perangkat-perangkat pendukungnya karena server IDSD akan

dioperasikan 24 jam dalam sehari. Ruangan ini juga bisa disatukan dengan

ruangan kerja pengelola IDSD.

b. Ketersediaan komputer server dan sistem operasinya yang sesuai,

didukung dengan komputer pengolah data bagi administrator / pengelola

data IDSD Kabupaten OKI serta perangkat keras dan lunak lainnya yang

sesuai. Untuk mengolah data IDSD diperlukan 2 atau 3 komputer yang

dikhususkan untuk keperluan ini. Penggunaan komputer ini untuk

keperluan di luar keperluan IDSD dikhawatirkan bisa mengurangi

keamanan sistem yang bisa berakibat rusaknya sistem karena serangan

virus atau pemakaian yang kurang baik bsia menyebabkan kerusakan

perangkat keras. Pengaman catu daya (power supply) berupa UPS dalam

hal ini bisa mengurangi resiko kerusakan karena pasokan listrik yang tidak

stabil.

c. Ketersediaan software GIS berlisensi untuk memberi rasa aman bagi

pengelola IDSD ketika harus berhubungan dengan pihak-pihak di luar

Kabupaten OKI.

d. Ketersediaan jejaring data (internet) yang memungkinkan Sever IDSD bisa

dijasikan web server. Untuk mencapai hal in koordinasi dengan Bagian

Humas, Setda Kabupaten KI sebagai penanggung jawab harus secara

intensif dilakukan dan ditetapkan target waktu dan kualitas yang

diinginkan.

e. Ketersediaan software web map server yang mudah dioperasikan.
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f. Ketersediaan software katalog data yang mampu menampung semua data

yang akan dipublikasikan oleh IDSD Kabupaten OKI. Software yang

diperlukan untuk itu adalah software yang mampu menampung semua

jenis format data yang akan dipublikasikan dengan semua atributnya.

Software ini juga harus bisa dikostumisasi sehingga data yang tersedia bisa

diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu software opensource

yang direkomendasikan untuk keperluan ini adalah software Geonetwork.

9. Setelah terbentuknya portal IDSD Kabupaten OKI perlu dilakukan sosialisasi dan

kerja sama dengan pengelola Infrastruktur Data Spasial (IDS) lain baik dalam

skala regional maupun nasional sehingga integrasi IDSD Kabupaten OKI ke dalam

jejaring IDSN akan cepat tercapai. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan

pengelola IDSN di Bakosurtanal untuk secara rinci dan teknis menentukan

langkah yang harus ditempuh.

10. Perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang kompeten dalam hal

pengembangan Infrastruktur Data Spasial sehingga IDSD Kabupaten OKI bisa

berperan dalam penyediaan dan pengelolaan data spasial secara

berkesinambungan.

RENCANA TINDAK LANJUT PENGEMBANGAN IDSD OKI TAHUN 2007 - 2009

Waktu Pelaksanaan

2007 2008 2009No. Kegiatan Indikator

I II I II I II

A KELOMPOK DATA DAN TEKNOLOGI

1 Konsolidasi Tim Pengelola

IDSD

Terbentuknya mekanisme

kerja di antara komponen

struktur Pengelola IDSD

Kabupaten OKI beserta tugas

pokok dan fungsi masing-

masing komponen
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2 Renovasi ruangan

pengelola IDSD

Tersedianya ruangan yang

memadai untuk

penyelenggaran kegiatan

IDSD minimal berupa

ruangan khusus perangkat

hardware IDSD dan sarana-

sarana pendukungnya

3 Pengadaan hardware dan

software pendukung IDSD

Tersedianya hardware untuk

operasional IDSD Kabupaten

OKI berupa perangkat server

dan OS-nya (Microsoft

Windows Server 2003),

software map engine (Demis),

software web catalog

(Geonetwork atau yang

setara), software GIS (ArcGIS

atau yang setara), dan

software-software

pendukung lainnya (anti

virus, dll)

4 Pembangunan jejaring

komunikasi data antara

IDSD Kab. OKI dengan

dunia luar

(intranet/internet)

Tersedianya akses data

terhadap IDSD Kabupaten

OKI yang ada di kantor

Bappeda berupa jejaring

intranet/internet yang

memungkinkan IDSD

menyediakan layanan web

(sebagai web server yang bisa

diakses dari dunia luar OKI)

5 Pembangunan sistem

informasi geografis dan

katalog berbasis web

(portal informasi IDSD Kab.

OKI)

Tersedianya portal yang

berisikan catalog data IDSD,

informasi-informasi

pendukung IDSD (standar-

standar teknis, mekanisme

ertukaran data, dll), webGIS,
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layanan web map servce

(WMS) untuk diintegrasikan

dengan IDS lain

6 Integrasi IDSD Kabupaten

OKI dengan IDS lain

Teraksesnya IDSD OKI dari

portal IDS lain (IDSN dan IDS

Daerah lain)

7 Penyempurnaan hardware

dan software yang

dianggap perlu

Tesedianya perangkat

hardware dan software yang

diperlukan operasionalisasi

IDSD secara maksimal

8 Sosialisasi IDSD Kabupaten

OKI

Tersosialisasinya IDSD

Kabupaten OKI kepada

stakeholder lokal, regional

maupun nasional

9 Penyempurnaan sistem

informasi geografis, katalog

berbasis web (portal

informasi IDSD Kab. OKI),

termasuk pelatihan untuk

pengelola IDSD

Tersedianya portal informasi

yang lebih komprehensif dan

memenuhi kebutuhan lintas

sektor di Kabupaten OKI,

tersedianya data tabular

tematik dari instansi untuk

diintegrasikan dengan data

spasial IDSD. Tersedianya

pengelola IDSD yang bisa

merawat sistem portal dan

mengoperasikannya untuk

kebutuhan sehari-hari

10 Penyempurnaan basis data

spasial dasar

Tersedianya basis data spasial

dasar yang memadai untuk

keperluan Penataan Ruang

Kabupaten OKI

11 Penyempurnaan basis data

tematik untuk setiap sektor

sebagai kastodian data

Tersedianya basis data spasial

tematik untuk setiap sektor

sebaga komponen IDSD
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spasial

12 Pembangunan jejaring

intranet/internet Sektor

untuk diintegrasikan

dengan IDSD Kabupaten

OKI

Tersedianya jejaring

intranet/internet pada setiap

instansi yang berfungsi

sebagai kastodian data

B PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM

1 Pelatihan Pengelola GIS

IDSD

Meningkatnya pengetahuan

dan kemampuan SDM GIS

Pengelola IDSD untuk

melaksanakan Tupoksinya.

2 Pelatihan Pengelola GIS

IDSD (training of trainer)

Tersedianya trainer GIS pada

level IDSD Kab. OKI untuk

melatih SDM GIS di instansi

3 Pelatihan SDM GIS dari

instansi

Meningkatnya pengetahuan

dan kemampuan SDM GIS

ada setiap instansi yang

ditunjuk sehingga bisa

melaksanakan Tupoksinya

secara optimal

4 Pelatihan SDM IT IDSD

dan SDM GIS Pengelola

IDSD

Meningkatnya pengetahuan

dan kemampuan SDM IT

terhadap sistem informasi

geografis dan katalog data

berbasis web yang

dikembangkan
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KONSULTANSI PENYUSUNAN DATA SPASIAL

IDSD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP)

2007



Daftar Lampiran

Lampran 1. Gambaran Umum Infrastruktur Data Spasial

Lampiran 2. Urgensi Pembentukan Pokja

Lampiran 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tim Teknis Penyusunan IDSD

Lampiran 4. Rencana Tindak Tim Teknis IDSD Juli – Agustus 2007

Lampiran 5. Perkembangan Penyusunan IDSD Kabupaten OKI

Lampiran 6. Training Need Assessment

Lampiran 7. Arahan Rapat Pokja I Data, HW/SW, Jejaring

Lampiran 8. Draft Peraturan Bupati tentang IDSD

Lampiran 9. Draft Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola IDSD Kabupaten OKI

Lampiran 10. Bahan Pelatihan GIS

Lampiran 11. Rencana Tindak IDSD 2007 - 2009

Lampiran 12. Spesifikasi Sistem Operasi Server IDSD

Lampiran 13. Spesifikasi Web Map Server IDSD Kabupaten OKI

Lampiran 14. Paparan Hasil Akhir Penyusunan Data Spasial IDSD Kabupaten OKI


