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Bab I. Pengantar Pemetaan dan GIS 
 

Mempelajari Sistem Informasi Geografi (SIG) atau Geopraphical Information System (GIS) harus 

diawali dengan pengertian yang cukup mengenai peta sebagai media visual semua fitur 

dipermukaan bumi serta perkembangan analisis spatial mulai dari metode manual sampai 

menggunakan sistem digital. GIS berkembang dari perkembangan penggunaan peta multi layer 

untuk analisis dan perkembangan teknologi computer. Pemahaman akan konsep dasar pemetaan, 

prinsip dasar proyeksi peta dan perkembangan pemanfaatan GIS akan mempermudah pemahaman 

lebih lanjut mengenai penggunaan GIS dalam berbagai bidang, terutama bidang-bidang yang terkait 

dengan ruang.  

Saat ini sebagai sebuah sistem informasi, GIS digunakan dihampir semua sektor karena setiap sektor 

pada umumnya akan terkait dengan aspek keruangan atau lokasi. GIS pun mengalami 

perkembangan, dari hanya kemampuan visualisasi sampai ketingkat analisis yang cukup kompleks 

dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. 

Prinsip-prinsip Dasar Pemetaan  

Kartografi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai penggambaran peta permukaan bumi. 

Wikepedia menyebutkan Kartografi (atau pembuatan peta) adalah studi dan praktik membuat peta 

atau globe. Peta secara tradisional sudah dibuat menggunakan pena dan kertas, tetapi munculnya 

dan penyebaran komputer sudah merevolusionerkan kartografi. Beberapa kamus asing 

menyebutkan cartography as art and science of representing a geographic area graphically, usually 

by means of a map or chart. Political, cultural, or other nongeographic features may be 

superimposed. 

Kartografi dapat dikatakan merupakan disiplin ilmu yang sudah ada sejak jaman dulu kala bahkan 

pada masa prasejarah katografi telah digunakan oleh manusia untuk menggambarkan wilayah  

teritori-nya, wilayah perburuan  serta  wilayah untuk mencari ikan. Pada masa babilonia peta dunia 

digambarkan sebagai wilayah datar, Ptolemy pada abad kedua telah mengembangkan suatu bentuk 

bumi dalam bentuk spherical. Peta-peta yang dibuat pada abad pertengahan menggunakan model 

yang digunakan oleh Ptolemy. 

Terdapat asosiasi kartografi internationalatau International Cartographic Association atau ICA yang 

didirikan pada tanggal 9 June 1959, di  Bern, Switzerland. Kartografi berkembang dari penggambaran 

permukaan bumi dengan pena diatas kertas dengan penggambaran secara digital melalui program 

computer (program CAD dan atau GIS). Perkembangan ini dalam bidang kartografi ini yang kemudian 

menjadi GIS. Meskipun demikian dalam mempelajari GIS harus terlebih dahulu mempelajari dasar-

dasar kartografi.  Dasar dari kartografi adalah dengan mempelajari pengertian dan konsep dasar 

mengenai peta. 

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang dituangkan dalam bidang datar. Menurut ICA peta 

adalah gambaran konvensional yang mengambarkan elemen-elemen yang ada dipermukaan bumi 

dan gejala-gejala dari elemen-elemen yang digambarkan tersebut. 
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Peran peta adalah untuk menggambarkan posisi, menggambarkan ukuran  dan menggambarkan 

bentuk-bentuk dari fenomena yang digambarkan dalampeta tesebut. Peta memiliki peran yang 

beragam dan terus berkembang peran awal dari peta adalah untuk sarana informasi dari pembuat 

peta ke penggunanya yang bertujuan untuk mengkomunikasikan posisi suatu tempat dan digunakan 

untuk navigasi. Peta kemudian berkembang menjadi dasar untuk analisis semua fenomena yang ada 

dalam permukaan bumi dalam kaitan dengan aspek keruangan, pada tahapan ini peta dapat 

digunakan untuk menghitung suatu fenomena, membuat prediksi berdasarkan keterkaitan 

fenomena keruangan dan pada akhirnya menjadi alat untuk analisis berbagai hal yang terkait dengan 

keruangan. 

Ada berbagai jenis peta yang bisa dibedakan berdasarkan beberapa kategori seperti berikut: 

1. Berdasarkan sekala peta 

Peta dapat dibuat dalam sekala yang detail dan sekala yang tidak detail. Semakin detail 

sekala peta maka akurasi peta akan semakin baik dan gambaran object yang ada dalam peta 

juga semakin mirip dengan kondisi sebenarnya.  

2. Berdasarkan isi yang ada dalam peta 

Berdasarkan isi peta maka dapat dibedakan atas peta dasar dan peta tematik. Peta dasar 

merupakan peta yang dibuat untuk menggambarkan kondisi umum suatu wilayah dan 

menggambarkan feature-feature seperti sungai, jalan, kontur/garis ketinggian, batas 

administrasi, lokasi-lokasi penting seperti pusat pemukiman, dan gambaran tutupan lahan 

secara general. 

Peta tematik bisa sangat beragam dan digambarkan dengan menonjolkan aspek tertentu 

sesuai dengan tujuan pembuatan peta. Peta tematik misalnya peta penggunaan tanah, peta 

jenis tanah, peta geologi, peta curah hujan, dll.  

Untuk membuat peta terdapat kaidah kartografi yang 

harus dipenuhi, bahwa peta harus membuat 

penggunanya mampu membaca peta tersebut dengan 

muda. Untuk mempermudah membaca peta maka 

dalam membuat peta harus memenuhi syarat minimal 

seperti adanya judul, sekala, arah mata angin dan 

legenda peta. 

Komponen-komponen yang terdapat dalam peta adalah: 

- Judul Peta 

- Sekala 

- Penunjuk Arah Mata Angin 

- Legenda/Keterangan symbol pada peta  

- Sistem Proyeksi/Sistem Koordinat dan Datum 

- Sumber Data dan waktu pengambilan/tahun 

- Indeks Lokasi 
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Proyeksi Peta dan Sistem Koordinat 

Proyeksi peta merupakan hal yang penting untuk dipelajari sebagai dasar untuk memahami 

bagaimana peta ditampilkan dari kondisi permukaan bumi yang melengkung seperti bola kedalam 

bentuk datar.  

Terdapat ratusan system proyeksi peta yang berbeda. Proses mentransfer informasi dari bumi ke 

peta menyebabkan setiap proyeksi untuk mengalami distorsi setidaknya satu aspek dari dunia nyata 

- baik bentuk, area, jarak , atau arah. 

Setiap proyeksi peta memiliki kelebihan dan kekurangan , proyeksi yang tepat untuk peta tergantung 

pada skala peta, dan pada tujuan yang akan digunakan. Misalnya, ada system proyeksi mungkin 

memiliki distorsi atau penyimpangan yang besar jika digunakan untuk memetakan seluruh negeri, 

tetapi mungkin pilihan yang sangat baik untuk skala besar (rinci) misalnya untuk peta dari provinsi 

atau kabupaten. Sifat dari suatu proyeksi peta juga dapat mempengaruhi beberapa fitur desain peta. 

Beberapa proyeksi yang baik untuk daerah-daerah kecil, ada yang baik untuk daerah pemetaan yang 

membentang dari timur ke barat, dan beberapa lebih baik untuk daerah pemetaan dengan areal 

yang membentang dari utara ke selatan.  Beberapa proyeksi memiliki sifat khusus, misalnya, 

proyeksi Mercator memiliki garis garis bantu lurus dan karena itu sangat baik untuk navigasi karena 

dengan garis bantu ini program kompas lebih mudah untuk menentukan arah. 

 

Bagaimana tampilan Artartika yang sebenarnya dalam system Proyeksi Robinson
1
 

                                                             
1
 http://www.michigan.gov/documents/DNR_Map_Proj_and_MI_Georef_Info_20889_7.pdf 
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Terdapat 4 kategori system proyeksi menurut (PeterH. Dana-Colorado University)yang terdiri atas
2
: 

1. Silindris 

2. Conic/Kerucut 

3. Azimuthal 

4. Sistem lain seperti system yang tanpan diproyeksikan , juga system yang menggabungkan 

beberapa metode.  

Klasifikasi Proyeksi dibedakan berdasarkan karakteristik distorsi 

Proyeksi yang mempertahankan ukuran relatif akurat disebut wilayah yang sama , atau proyeksi 

setara. Proyeksi ini digunakan untuk peta yang menunjukkan peta distribusi atau fenomena yang 

menekankan pada akurasi peta. Contohnya adalah dan proyeksi proyeksi Albers Equal-Area Conic. 

Sebuah proyeksi Azimuthal Equal - area The Atlas Nasional Amerika Serikat menggunakan proyeksi 

Lambert Azimut Equal - area untuk menampilkan informasi dalam online Map Maker . Selain sifat 

yang sama - wilayahnya , proyeksi ini juga menunjukkan arah yang benar dari titik tengah peta . Ini 

berarti bahwa proyeksi bekerja dengan baik untuk daerah pemetaan yang memiliki jarak yang 

hamper sama dari titik pusat, seperti Amerika Utara atau wilayah seperti Australia. 

Proyeksi Mercator digunakan pada Atlas dan Peta Dunia. Proyeksi Mercator adalah proyeksi yang 

mempertahankan hubungan sudut dan bentuk yang akurat di area yang kecil dan disebut sebagai 

proyeksi konformal. Proyeksi ini digunakan di mana hubungan sudut penting, seperti untuk peta-

peta navigasi atau meteorologi . Contohnya adalah proyeksi Mercator dan proyeksi Lambert 

Conformal Conic. The US Geological Survey menggunakan proyeksi konformal untuk banyak peta 

topografi -nya . 

Proyeksi yang mempertahankan jarak yang akurat dari pusat proyeksi atau sepanjang diberikan garis 

disebut equidistant projection atau proyeksi berjarak sama. Proyeksi ini digunakan untuk radio dan 

pemetaan seismik  dan untuk navigasi. Contohnya adalah proyeksi Repetitively Conic dan proyeksi 

persegi panjang. Contoh Proyeksi Azimut Repetitively adalah proyeksi yang digunakan pada peta 

yang dijadikan sebagai lambang PBB . 

Proyeksi yang mempertahankan arah yang akurat ( dan karena itu hubungan angular ) dari titik pusat 

diberikan disebut azimut atau proyeksi zenithal. Proyeksi ini digunakan untuk grafik aeronautika dan 

                                                             
2
 http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html 
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peta lain di mana hubungan directional penting . Contohnya adalah proyeksi gnomonic dan proyeksi 

Lambert Azimut Equal - area . 

Proyeksi peta dapat menggabungkan beberapa karakteristik ini , atau mungkin suatu kompromi yang 

mendistorsi semua sifat-sifat bentuk , area, jarak , dan arah, dalam beberapa batas yang dapat 

diterima . Contoh proyeksi kompromi adalah proyeksi Winkel Tripel dan proyeksi Robinson , sering 

digunakan untuk menggambarkan peta dunia . 

Proyeksi Peta juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk permukaan yang dapat dikembangkan 

yang permukaan bumi diproyeksikan . Sebuah permukaan yang dapat dikembangkan adalah bentuk 

geometris sederhana yang mampu diratakan tanpa peregangan , seperti silinder, kerucut, atau 

plane. Cylindrical proyeksi menunjukkan singgung di baris yang dipilih dan garis potong sepanjang 

dua baris . 

1. Proyeksi Silinder 

Misalnya, proyeksi silinder proyek informasi dari bola bumi ke silinder . 

Silinder dapat berupa bersinggungan dengan bumi sepanjang garis yang 

dipilih , atau mungkin sekan ( berpotongan Bumi ) sepanjang dua baris . 

Bayangkan bahwa setelah permukaan bumi diproyeksikan , silinder 

membukanya untuk membentuk permukaan datar. Garis-garis di mana 

silinder bersinggungan atau secant adalah tempat dengan distorsi 

minimal. 

Proyeksi mercator melintang dan miring pada silinder dan peta. Proyeksi Mercator dibuat 

menggunakan silinder singgung di wilayah khatulistiwa. Sebuah proyeksi Transverse Mercator dibuat 

menggunakan silinder yang bersinggungan dengan meridian yang dipilih. Sebuah proyeksi Oblique 

Mercator dibuat menggunakan silinder yang bersinggungan sepanjang lingkaran besar selain 

khatulistiwa atau meridian . 

2. Proyeksi Polyconic  

Proyeksi Polyconic adalah proyeksi kerucut proyek informasi dari Bumi bulat 

ke kerucut yang baik bersinggungan dengan Bumi pada paralel tunggal, atau 

yang ada garis potong di dua paralel standar. Setelah proyeksi selesai , 

kerucut membukanya untuk membentuk permukaan datar. Garis-garis di 

mana kerucut bersinggungan atau secant adalah tempat dengan distorsi 

minimal. Proyeksi polyconic menggunakan serangkaian kerucut untuk 

mengurangi distorsi. 

3. Proyeksi Planar  

Proyeksi mengubah bidang ke bentuk bidang datar. Bidang datar ini dapat 

berupa garis bersinggungan atau garis potong. 
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Koordinat Peta  

Sistem koordinat memungkinkan peta atau data spatial 

menggunakan lokasi yang sama untuk proses integrasi dengan 

data spatial lainnya. Sebuah sistem koordinat adalah sistem 

referensi yang digunakan untuk mewakili lokasi peta atau fitur 

geografis, citra, dan hasil observasi seperti lokasi GPS dalam 

kerangka geografis yang sama. 

Setiap sistem koordinat didefinisikan oleh: 

1. Kerangka pengukurannya, baik itu geografis (di mana 

koordinat bumi diukur dari pusat bumi) atau planimetris (dimana koordinat bumi 

diproyeksikan ke permukaan datar dua dimensi). 

2. Satuan ukuran (biasanya meter atau feet untuk data yang sudah diproyeksikan atau jika 

dengan sistem koordinat menggunakan derajat desimal untuk lintang-bujur). 

3. Definisi proyeksi peta untuk data dengan system koordinat yang sudah diproyeksikan. 

4. Sifat sistem pengukuran lain seperti spheroid referensi, datum, dan parameter proyeksi 

seperti satu atau lebih paralel standar, pusat meridian, dan kemungkinan pergeseran arah x 

dan y. 

Ada dua jenis umum sistem koordinat yang digunakan dalam GIS : 

1. Sistem koordinat global menggunakan lintang - bujur. Ini sering disebut sebagai sistem 

koordinat geografis. 

2. Sistem Koordinat Proyeksi yang didasarkan pada jenis proyeksi peta yang digunakan seperti 

Mercator, Albers Equal Area, atau Robinson, dll. Sistem ini memproyeksikan gambaran 

permukaan bumi ke koordinat dua dimensi koordinat Cartesian. Sistem Koordinat proyeksi 

kadang-kadang disebut sebagai proyeksi peta. 

Sistem koordinat (baik geografis atau diproyeksikan) menyediakan kerangka kerja untuk 

mendefinisikan lokasi dunia nyata. Di ArcGIS , sistem koordinat yang digunakan sebagai metode 

untuk secara otomatis mengintegrasikan lokasi geografis dari dataset yang berbeda ke dalam 

koordinat kerangka umum untuk tampilan dan analisis . ArcGIS secara otomatis mengintegrasikan 

dataset yang sistem koordinat dikenal. JIka data-data yang digunakan diasumsikan telah 

menggunakan system koordinat yang terdefinisi dengan baik maka ArcGIS otomatis dapat 

mengintegrasikan dataset dengan data set lain dengan memproyeksikan data tersebut secara cepat 

dan otomatis ke dalam kerangka kerja yang sesuai untuk pemetaan, visualisasi 3D , analisis, dan 

sebagainya. Jika dataset tidak memiliki referensi spasial , mereka tidak dapat dengan mudah 

diintegrasikan.  

Sebuah referensi spasial di ArcGIS adalah serangkaian parameter yang mendefinisikan sistem 

koordinat dan sifat spasial lainnya untuk masing-masing dataset dalam geodatabase. Sudah biasa 

bahwa semua dataset untuk daerah yang sama ( dan dalam geodatabase yang sama ) menggunakan 

definisi referensi spasial yang sama. 
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Konsep Dasar GIS  

Pengertian GIS (Geographical Information System) atau kadang disebut dengan Sistem Infomasi 

Geografis (SIG) ada banyak sekali variasi tetapi pengertian dasarnya adalah sebuah sistem informasi 

berbasis data spatial. ESRI menterjemahkan GIS sebagai integrasi antara hardware, software, dan 

data untuk mengambil, mengelola, analisis dan menampilkan informasi dengan referensi geografis
3
. 

GIS memungkinkan untuk menampilkan, memahami, mempertanyakan, menterjemahkan dan 

menampilkan data dalam banyak cara untuk kemudian memunculkan keterkaitan/hubungan, pola 

dan trend dalam bentuk peta, atlas, laporan dan juga chart.  

Perkembangan GIS merupakan perkembangan kartografi itu sendiri,berawal dari proses yang 

dilakukan secara manual dengan penggambaran diatas kertas, perkembangan teknologi computer 

memungkinkan proses dilakukan secara digital. Istilah GIS pertama kali diperkenalkan tahun 1967 

oleh yang mengembangkan Canada Geographic Information System in 1967. Kegiatan yang sama 

dilakukan juga di hardvad di tahun 60-an dengan mengembangkan lab yang dikenal dengan 

Harvard's Laboratory of Computer Graphics  and Spatial Analysis in the 1960s. Era computer yang 

dimulai tahun 60-an menjadi awal dalam perkembangan GIS.  

Komponen-komponen dalam GIS terdiri atas hardware,software, data dan brainware. Setiap 

komponen memiliki peran yang besar dalam pengembangan dan aplikasi GIS sebagai sebuah system 

yang mampu memberikan masukan dalam banyak aplikasi pengambilan keputusan.  

Hardware 

Hardware dalam GIS sangat dipengaruhi oleh perkembangan dibidang informasi teknologi, 

perkembangan yang pesat dibidang IT dengan munculnya personal computer dan muncullnya 

prosesor yang lebih cepat, kapasitas penyimpanan data digital yang lebih besat, system online dan 

juga perkembangan dibidang remote sensing dan GPS merupakan aspek dalam GIS yang mampu 

mempercepat proses dan selanjutnya mempercepat kemajuan dalam aplikasi GIS. 

Software 

Ada banyak sekali software GIS yang berkembang, perkembangan ini dilakukan oleh lembaga 

pendidikan, swasta dan juga oleh non swasta dengan berkembanganya aplikasi open source yang 

dilakukan tanpa adanya lembaga tetapi dengan menggunakan jaringan individu.Software GIS 

misalnya software yang dikeluarkan oleh ESRI, MapInfo, Idrisi, Ilwis, dll. 

Data  

Data dalam GIS adalah data spatial atau data dengan referensi koordinat diatas permukaan 

bumi.Perkembangan teknologi dibidang remote sensing, GPS dan pengukuran geodesi merupakan 

factor-faktor yang mendukung perkembangan pengadaan data digital spatial yang digunakan dalam 

aplikasi GIS. 

Brainware/Sumberdaya Manusia 

Komponen ini adalah komponen yang paling penting dalam GIS, adanya sumberdaya manusia yang 

mengembangkan, mengaplikasikan GIS menjadi factor utama yang menjadikan GIS cepat 

berkembang dan dapat digunakan pada banyak sekali aplikasi. Sumberdaya manusia juga 

                                                             
3
 www.gis.com 
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mengembangan teknik-teknis dan metode untuk analisis yang memungkinkan terciptanya informasi 

spatial yang sangat penting dalam pengambilan keputusan berbasis ruang. 

ESRI menambahkan komponen yang disebut dengan Workflow atau alur kerja yang didefiniskan 

sebagai proses pengerjaan dengan GIS. Ini menjadi komponen karena pada dasarnya setiap kegiatan 

yang dilakukan dengan GIS harus dimulai dengan menyusun alur pekerjaan,kerangka kerja dan juga 

metode-metode yang akan digunakan.  

Sangat penting untuk mempelajari konsep pendekatan geografi yang merupakan pengetahuan dasar 

mengenai bagaimana melakukan suatu pengambilan keputusan berdasarkan kondisi spatial yang 

ada. 

Secara singkat pendekatan ini hanya terdiri atas 3 alur dasar penting yaitu:  

             

Alur menjadi dasar dalam menggunakan GIS sebagai alat dalam pengambilan keputusan yang 

didasari atas fakta dan analisis yang valid. 

Pendekatan geografi mampu menjawab semua pertanyaan yang menggunakan data-data 

keruangan. Pertanyaan dimana lokasi yang paling macet di Jakarta? Atau pertanyaan dimana lokasi 

yang paling strategis untuk mendirikan perumahan? Dimana lokasi habitat orangutan? Semua adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan pendekatan geografi. Pada perkembangannya 

pertanyaan yang lebih kompleks seperti dimana paling menguntungkan untuk mendirikan ATM atau 

dimana lokasi yang paling sesuai untuk penaman kelapa sawit yang memperhatikan aspek 

keberlanjutan lingkungan bisa dijawab dengan menggunakan pendekatan geografi.  

GIS berkembang untuk memberikan pemahama akan fenomena-fenomena yang ada di permukaan 

bumi. Alur berikut menggambarkan bagaimana GIS berawal sebagai alat menampilkan data sampai 

kemudian memberikan pengertian mengenai aspek keruangan.  

Map/Memetakan Evaluate/Melakukan 

Evaluasi/Kajian 

Act/Melakukan 

Tindakan 



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 12 

  

 

Menggapa GIS? 

GIS digunakan secara luas karena memberikan keuntungan dan nilai tambah jika dibandingkan 

dengan menggunakan system pemetaan manual. Adapun keuntungan menggunakan GIS Antara lain: 

1. Efesiensi biaya 

Menggunakan GIS memang membutuhkan investasi di awalnya. Tapi ketika system sudah 

berjalan dan kemudian digunakan secara konsisten, maka akan lebih efesien dibandingkan 

dengan menggunakan system manual. Penggunaan GIS dalam beberapa aplikasi akan 

mengurangi biaya secara signifikan, misalnya menggunakan GIS untuk pemetaan kawasan 

hutan akan jauh lebih murah jika dilakukan dengan survey lapang detail ke masing-masing 

lokasi. 

2. Pengambil keputusan yang lebih baik 

Beberapa pengambilan keputusan seperti alokasi kesesuaian lahan, perencanaan tata ruang 

dilakukan dengan GIS akan memberikan keputusan yang lebih baik. Di Indonesia banyak 

kegiatan berbasis informasi geografis tidak dilakukan dengan menggunakan GIS, akibatnya 

adalah keputusan yang diambil kemudian salah, misalnya penentuan alokasi ruang kawasan 

budidaya dilakukan tanpa menggunakan GIS, ijin pengelolaan  kawasan pemukiman 

diberikan pada kawasan yang merupakan kawasan pertanian yang bagus. Akibatnya adalah 

produktifitas pertanian menurun dan secara ekonomi jangka panjang akan sangat 

merugikan. 

3. Mempermudah untuk dikomunikasikan 

Dengan GIS dan perkembangan internet, maka informasi spatial yang dihasilkan dari analisis 

GIS dapat dengan mudah di share melalui internet. 
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4. Lebih baik dalam menyimpan informasi geografis 

GIS merupakan system informasi berbasis data digital, karena itu data-data spatial seperti 

peta lebih mudah disimpan dalam format digital dibandingkan dengan format manual yang 

membutuhkan ruang yang besar serta membutuhkan maintenance yang lebih sulit. 

5. Lebih mudah dikelola 

Data spatial dalam GIS sangat mudah untuk dikelola, dengan menerapkan pengelolaan data 

yang baik, dengan menggunakan metadata, dengan menggunakan system pencarian yang 

baik, maka data spatial dalam GIS dengan mudah dikelola, dipanggil kembali,diperbaharui 

dan ditampilkan kembali. 

Pengenalan Penggunaan Aplikasi GIS Dalam Berbagai Bidang 

Aplikasi GIS berkembang pesat pada banyak sector, ketika GIS pertama kali digunakan hanyak sektor 

tertentu yang menggunakan seperti untuk keperluan navigasi, transportasi, perencanaan dan 

militer. Perkembangan selanjutnya GIS diaplikasikan dalam kegiatan yang sebelumnya tidak 

terpikirkan dengan menggunakan GIS seperti perbankan, pariwisata, pemerintahan,dll. 

Mengenal aplikasi GIS dalam berbagai bidang akan membuka wawasan untuk memahami bahwa GIS 

dapat digunakan mulai dari menampilkan data sampai menjadi pengetahuan yang dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan. Sebagai bahan pembelajaran berikut adalah beberapa contoh 

aplikasi GIS dalam berbagai bidang berikut ini. 

Aplikasi GIS Pada Bidang Pemerintahan  

Aplikasi GIS pada sector pemerintahan digunakan pada tingkatan nasional sampai pada tingkatan 

local seperti kabupaten dan provinsi. Pada sector ini bidang-bidang pemerintahan seperti pertanian, 

pekerjaan umum, perencanaan wilayah dan pembangunan ekonomi. 

Perkembangan aplikasi GIS disadari sebagai investasi oleh pemeintah yang memungkinkan 

peningkatan efesiensi, mengurangi biaya, peningkatan koordinasi dan tentunya peningkatan 

akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan GIS pada sektor pemerintahan di Indonesia masih 

banyak dilakukan pada tingkat pusat,penggunaan pada tingkat local harus didorong untuk 

meningkatkan kinerja dan layanan serta sangat berguna dalam berbagai aspek perencanaan. 

Aplikasi GIS Bidang Bisnis 

Dalam bidang  bisnis GIS berkembang pesat pada penerapan dibidang perbankan, marketing, 

pengelolaan asset, asuransi, real estate, media/pers dan retail. Pada bidang-bidang ini pengambilan 

keputusan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan menggunakan aplikasi GIS, mulai dilakukan 

dengan menggunakan GIS sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan mengenai 

bisnis.Misalnya pertanyaan: Dimana menempatkan lokasi ATM yang paling sesuai dan 

menguntungkan?  Jawaban untuk pertanyaan ini sudah dapat dilakukan dengan menggunakan GIS. 

Kompetesi yang semakin tinggu dalam bidang bisnis menyebabkan perlunya pemahaman spatial 

yang mampu menjelaskan mengenai keterkaitan antara lokasi dengan masing-masing  kegiatan 

bisnis yang dilakukan. Pengambilan keputusan yang terkait dengan konsumen, bisa lebih baik lagi 

jika digambarkan secara spatial dengan GIS. 
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Aplikasi GIS Pada Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam 

Sektor pengelolaan sumberdaya alam merupakan sector yang paling banyak menggunakan GIS 

sebagai alat bantu dalam melakukan analisis keruangan. Aplikasi GIS dalam sektor ini antara lain; 

pertanian, kehutanan, pertambangan, pengelolaan air, konservasi, sampai perubahan iklim. 

Aplikasi GIS dalam bidang-bidang pengelolaan sumber daya alam banyak dilakukan karena bidang-

bidang dalam NRM merupakan bidang-bidang yang menggunakan data dan informasi spatial dalam 

kegiatan yang dilakukan. Misalnya dalam bidang pertanian aplikasi GIS digunakan untuk analisis 

kesesuaian tanaman dalam pengembangan pertanian.  

Aplikasi GIS dalam aplikasi landuse merupakan salah satu aplikasi dalam GIS yang banyak digunakan. 

Aplikasi ini digunakan dibanyak negara dalam menentukan pola penggunaan lahan yang paling 

sesuai. Dalam aplikasi ini digunakan data-data spatial mulai dari data fisik seperti morfologi 

(ketinggian, lereng), geologi, jenis tanah, iklim (besaran curah hujan, lamanya musim hujan), 

hidrologi (DAS, sungai) dan land cover. Analisis yang dilakukan dengan data kondisi fisik kemudian 

dianalisis juga dengan menggunakan data sosial dan ekonomi seperti penduduk (jumlah dan 

sebaran), prsarana (jaringan jalan, terminal, pelabuhan), aksesibilitas (jarak tempuh), pasar (lokasi 

pasar). Analisis dilakukan dengan berbagai metode mulai dari overlay, scoring, network, dll. Hasil 

dari analisis ini digunakan dalam pengambilan kebijakan mengenai alokasi landuse yang paling tepat. 

Aplikasi dalam bidang konservasi juga merupakan salah satu aplikasi yang cepat berkembang, 

berbagai aspek dalam konservasi melibatkan informasi lokasi/ruang, misalnya analisis untuk 

penentuan habitat, analisis untuk mengetahui kawasan lindung serta pada pengelolaan kawasan 

yang memang harus dilakukan terlebih dahulu dengan memetakan kawasan dan isi (biodiversitas) 

yang ada di dalamnya. Beberapa pendekatan konservasi seperti Ecoregion, HCV(F), ICDP merupakan 

pendekatan-pendekatan yang menggunakan informasi spatial dan memerlukan aplikasi GIS dalam 

kegiatannya.  

TNC telah menggunakan GIS sebagai alat bantu dalam melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan 

lingkungan hidup sejak lama dan juga secara intensif. Beberapa pendekatan yang dipelopori oleh 

TNC menggunakan GIS dalam menyusun perlindungan dalam tingkat landscape. Aplikasi yang 

dilakukan oleh TNC misalnya. 

Ecoregional Planning  

Perencanaan berbasis ecoregion menggunakan GIS untuk melakukan analisis pada tingkat landscape. 

Perencanaan Ekoregional TNC membahas beberapa masalah yang melekat yang ada dalam 

perencanaan tata ruang di masa lalu dan saat ini di Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan dengan 

mendefinisikan data yang tersedia pada sekala tertentu dapat diterapkan, jelas menggambarkan 

terminologi; memproduksi layer peta digital tertentu, dan menerapkan logika dan dokumentasi yang 

jelas untuk proses pemilihan sistem ekologi target dan spesies, dan peringkat viabilitas dari sistem 

sasaran. Proses yang dilakukan adalah proses yang transparan, metodis dan berulang. Data akan 

dimasukkan ke dalam database konservasi dengan masukan dan diskusi diundang dari berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk para ahli lingkungan dan biologis, dan semua tingkat yang tepat 

dari pemerintah maupun masyarakat setempat. 
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Marzone 

Marzoneatau Marxan with Zone merupakan alat yang digunakan dalam membantu pengambilan 

keputusan dalam membuat jaringan wilayah lindung dengan menggunakan analisis berdasarkan 

alokasi pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Marzone merupakan pengembangan dari 

Marxan yang telah digunakan sebelumnya dalam berbagai pengambilan keputusan dalam 

pengeloaan wilayah lindung.  

Aplikasi dalam Marzone dikembangkan menjadi extension khusus yang mampu menganalisis data-

data spatial seperti fisik wilayah, aspek-aspek lain dan menghasilkan peta yang digunakan dalam 

strategi konservasi.  

Development by Design (DbD) 

Merupakan pendekatan yang menggabungkan konservasi berbasis landscape dengan aspek mitigasi. 

Pendekatan DbD menggunakan aplikasi GIS dalam menentukan wilayah strategis bagi kepentingan 

konservasi dan kemudian dengan analisis yang lbeih detail dapat menggunakan GIS untuk 

memperhitungkan dampak-dampak dari satu kegiatan pembangunan dan dengan dampak ini dapat 

disusun mitigasi dalam rangka mengurangi dampak tersebut.         
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Bab II. Data GIS 

Sumber-sumber data GIS 

Saat ini sumber-sumber data GIS sudah lebih banyak dibandingkan waktu sebelumnya. 

Perkembangan pada teknologi remote sensing yang kemudian menyumbang data dalam jumlah 

yang sangat besar. Dengan data-data tersebut para ahli geografi mengembangkan banyak model dan 

metode analisis yang kemudian semakin pesat berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi 

internet melalui website, sosial media, crowdsourcing, cloud computing.  

Data GIS secara umum dapat digolongkan atas data vektor dan data raster 

Sumber-sumber data GIS antara lain : 

Foto Udara 

Sumber-sumber data foto udara berasal dari hasil pemotretan baik yang dilakukan dengan kamera 

manual atau dilakukan dengan kamera digital. Pada kamera manual, hasil foto kemudian di scan 

untuk bisa dimasukkan kedalam system GIS.  

Foto udara biasanya memiliki tingkat kedetailan yang tinggi, digunakan pada aplikasi dengan resolusi 

tinggi. Pada saat ini format foto udara dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan LIDAR atau 

foto dengan pesawat tanpa awak. 

Citra Satelit  

Citra satelit saat ini merupakan sumber data spatial yang paling 

banyak digunakan, citra satelit dilakukan pada pemotretan melalui 

satelit yang secara regular menglilingi bumi pada orbitnya. Ada 

berbagai tipe citra satelit, pembedaan citra satelit dilakukan 

berdasarkan system pengambilan datanya. 

Pengukuran GPS 

Pengukuran dengan GPS banyak digunakan pada pemetaan lapangan. Aplikasi GPS saat ini 

memungkinkan system dilakukan secara otomatis, dimana data GPS bisa secara langsung diolah oleh 

software GIS dengan proses konversi yang sederhana. GPS memungkinkan pengambilan data spatial 

berupa titik (point) dan garis (track) dan dengan mudah juga dikonversi menjadi area (polygon). 

Pengukuran GPS sering dikombinasikan dengan pengukuran geodesi yang dilakukan di lapangan.  

Pengukuran Geodesi 

Pengukuran secara geodesi dilakukan dengan menggunakan alat ukur geodetic. Pengukuran 

geodetic biasa dilakukan pada pemetaan sangat detail, misalnya pada pemetaan batas persil 

bangunan atau survey morfologi pada tingkat site.  
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Digitasi Peta 

Proses inputing data spatial dari bentuk analog (cetakan) dilakukan dengan menggunakan alat 

digitasi. Dengan menggunakan hasil scan data tersebut ke format digital, digitasi dapat dilakukan 

secara langsung dengan screen computer.  

Tipe data spatial 

GIS system mencoba menggambarkan fitur dan fenomena yang ada di atas permukaan bumi 

kedalam bentuk peta dengan menterjemahkan data tersebut kedalam format yang bisa diolah oleh 

system GIS. Konsep dasar mengenai  tipe data penting untuk menentukan cara yang paling efektif 

dan paling sesuai dalam menampilkan data spatial. Cara menamplkan data ini kemudian akan 

membantu dalam proses analisis dengan GIS.  

Data Vektor 

Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area (daerah 

yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama), titik dan nodes (titik 

perpotongan antara dua buah garis). 

Data Raster 

Pada data raster, obyek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan 

pixel (picture element). Data raster bisa berasal dari hasil scan suatu peta atau foto udara, bisa juga 

merupakan data yang berasal dari citra satelit. 

 

Masing-masing tipe data vector dan data raster ditampilkan sesuai dengan sumber data, kebutuhan 

analisis dan pada pemakaian data memiliki kelebihan dan kekurangan. Data vector ditampilkan 

untuk feature-feature yang memiliki boundary dan digunakan pada analisis yang berbasis pada titik, 

garis atau area.Data vector kelebihannya antara lain ukurannya lebih kecil dibanding dengan data 

raster. Data raster digunakan untuk analisis feature yang tidak ditandai dengan batas tertentu lebih 

fleksibel, tetapi ukuran file raster biasanya lebih besar dan ditentukan oleh ukuran kerapatan pixel-

nya. 
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Sumber-sumber Data  

Ada banyak sumber data yang bisa digunakan dan dijadikan acuan, untuk Indonesia sumber data 

peta atau data spatial adalah Badan Informasi Geospasial atau dulunya dikenal dengan Bakosurtanal. 

Informasi mengenai data yang tersedia di BIG dapat diakses melalui website: 

http://www.bakosurtanal.go.id/peta-rupabumi/ 

Data-data sektoral seperti kehutanan dapat diakses melalui website Kementrian Kehutanan dengan 

link berikut: 

http://webgis.dephut.go.id/ 

Data-data lain seperti data-data PU dapat juga diakses melalui website PU: 

http://sigi.pu.go.id/dev/webgis 

 

Sumber Data Online ArcGIS 

Untuk pengguna software ESRI terdapat sumber-sumber data seperti peta dasar, peta referensi dan 

peta-peta khusus  dapat diakses melalui data online.  

Peta dan Layer-layer peta  

ArcGIS Online memberikan akses kepada peta dasar, peta referensi dan beberapa peta khusus, 

termasukpeta untuk navigasi. 

Data hanya dapat akses dengan Firewall 

Data Appliance for ArcGIS sama dengan ArcGIS Online, hanya membutuhkan akses dengan system 

keamanan yang membutuhkan identifikasi dari network tertentu. 

DVD  

StreetMap Premium for ArcGIS data kualita stinggi dari NAVTEQ and TomTom digunakan untuk 

pemetaan sekala detail  
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Data Demografi  

Digunakan untuk analisis pemasaran, evaluasi kompetito dan mengidentifikasi peluang: 

Map Services 

ArcGIS Online Map Services menggunakan data terbaru, data ini hanya tersedia untuk data United States 

dan beberapa negara tertentu.  

Business Analyst 

Business Analyst menyediakan laporan dan peta yang digunakan untuk analisis pemasaran.  

Community Analyst 

Community Analyst menyediakan data bagi kegiatan terkait pemerintahan dan perencanaan public untuk 

optimalisasi perencanaan sumberdaya. 

DVD 

Demographic, Consumer, and Business Data DVDs data tersedia dalam bentuk DV, data dapat dipilih 

berdasarkan tingkat kedetaial atau kode pos.  

 

 

Data Citra/Imagery 

Akes ke data citra satlei resolusi tinggi dan dataset Global Land Survey (GLS) datasets. Data ini dapat 

diakses melalui: 

Map Service 

ArcGIS Online World Imagery map service memberikan data citra dan foto udara di US dan beberapa 

bagian di didunia. 

Image Services 

ArcGIS Online Image Services menawarkan data citra serta hasil analisis perubahan menggunakan citra 

tersebut.  
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Bab III. Metadata dalam GIS 

Pengertian Metadata 

Metadata didefinisikan sebagai data yang berisikan informasi mengenai satu atau beberapa aspek 

mengenia data. Secara mudah metadata dapat diartikan sebagai “data mengenai data”. Ada 2 

konsep metadata yaitu structural metadata yang berisikan mengenai desan dan sepsiikasi data dan 

yang kedua adalah descriptive metadata yang menjelaskan mengenai isi daripada data (sumber: 

Wikipedia).  

Metadata umumnya ditampilkan dalam format dokumen Extensible Markup Language (XML), yang 

berisikan informasi dasar mengenai data tersebut. Biasanya menampilkan data siapa, apa, kapan, 

dimana, mengapa dan bagaimana dari sumberdata tersebut. Geospatial metadata biasanya dibuat 

dalam dataset GIS, dan juga citra satelit. Metadata biasanya berisikan informasi seperti Judul, 

Abstrak, Tanggal pembuatan dan publikasi, cakupan area, proyeksi dan informasi lain yang penting.  

Keuntungan membangun metadata:  

• Metadata membantu mengorganisasi mengelola data. 

• Menghindari adanya duplikasi karena data yang sudah dibuat tercatat dengan baik dan 

diketahui.  

• Pengguna dapat mengetahui lokasi penyimpanan data spatial dan cakupan areal yang 

dipetakan. 

• Koleksi metadata dibuat berdasarkan dan diperkuat oleh prosedur data management 

oleh komunitas geospatial. 

• Metadata mempromosikan ketersediaan data spatial pada komunitas geospatial. 

• Penyedia data dapat mempromosikan ketersediaan data dan memungkinkan kerjasama 

dengan pihak lain untuk update dll  

Metadata terdiri atas beberap jenis standar dalam menampilkan data. Secara sederhana yang 

dimaksud dengan standar metadata adalah satu set terminologi serta definisi umum yang digunakan 

dalam metadata serta dipresentasikan dalam format terstruktur. Standar metadata spasial dibuat 

dan dikembangkan untuk mendefinisikan informasi yang diperlukan oleh seorang pengguna 

prospektif untuk mengetahui ketersediaan suatu set data spasial, mengetahui kesesuaian set data 

spasial untuk penggunaan yang diinginkan, mengetahui cara-cara pengaksesan data spasial serta 

untuk mentransfer set data spasial dengan sukses. Walaupun demikian standar tidak menetapkan 

tatacara bagaimana informasi diorganisasikan dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu 

transfer data, tidak juga menetapkan tatacara bagaimana informasi tersebut ditransmisikan, 

dikomunikasikan atau disampaikan kepada pengguna. Jika standar metadata geospatial terkesan 

sangat komplek itu karena standar tersebut didesain untuk mendeskripsikan seluruh data geospasial 

yang bisa dideskripsikan. 

Komunitas internasional melalui International Organization of Standards (ISO), telah membangun 

dan menyetujui standar internasional metadata ISO 19115 pada tahun 2003. Standar ini adalah 

standar terlengkap dan terinci dengan acuan sangat luas sehingga pengguna dapat mengidentifikasi, 

mengevaluasi, mendapatkan dan menggunakan data. Salah satu keunggulan ISO 19115 adalah bisa 

memberikan tampilan yang lebih lengkap serta memudahkan pencarian yang lebih detail. Hanya saja 

cakupan aplikasi spasial yang luas menyebabkan ISO 19115 memiliki struktur yang lebih rumit. 
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Dalam aplikasinya, tidak semua elemen dalam ISO 19115 harus digunakan. Setiap negara bisa 

mengembangkan profil metadata ISO 19115 nya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini ISO 

19115 menetapkan metadata utama (core) yang harus ada dalam suatu sistem metadata. 

Indonesia termasuk negara yang belum meng-adopt standar ISO untuk pembuatan metadata 

geospasialnya. Saat ini, masyarakat data spasial Indonesia yang tergabung ISDN, masih 

menggunakan Content Standards for Digital Geospatial Metadata, yaitu standar yang berisi 

sekumpulan istilah dan definisi umum untuk mendokumentasikan data spasial digital yang telah 

disetujui oleh Federal Geographic Data Committee (FGDC). Standar ini juga menetapkan nama, 

definisi unsur data dan group data dalam penyusunan metadata geospasial. 

Metadata dalam ArcGIS 

Dalam ArcGIS metadata dikelola dengan menggunakan ArcCatalog yang digunakan untuk membuat 

dan autorisasi metadata. Selain itu menggunakan ArcIMS sebagai host untuk metadata service dan 

ArcSDE sebagai interface yang menghubungkan database yang menyimpan document metadata. 

 

ArcCatalog adalah aplikasi dalam ArcGIS yang dapat digunakan untuk menampilkan dan mengelola 

metadata. Data-data seperti cakupan areadan system koordinat bisa langsung terbaca dengan 

menggunakan ArcCatalog. Dengan menggunakan fungsi data properties ArcCatalog akan mengisis 

informasi secara lebih detal mengenai metadata. Selanjutnya ArcCatalog bisa dihubungkan dengan 

ArcIMS sebagai pengelola metadata yang membutuhkan minimal informasi seperti judul, publisher, 

cakupan area, thema dan tipe isi data.  

Bekerja dengan ArcCatalog 

Klik ArcCatalog dalam menu program ArcGIS  

Akan muncul jendela ArcCatalog yang menampilkan isi folder. 

Jika isi folder belum tersedia, kita harus mengkoneksikan folder dengan pilihan connect to folder. 
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Akan muncul kotak dialog yang harus di pilihkan folder yang akan dikoneksikan. 

Isi dengan folder C:\Latihan_GIS 

Klik OK 

 

Akan mucul kotak dialog untuk mengatur ArcCatalog 

Pilih menu Metadata 

Yang akan ditentukan adalah Metadata Style yang merupakan cara dan bentuk bagaimana metadata 

ini ditampilkan.  

Pilihan style terdiri atas FGDC, ISO 19139, ISO 19115, INSPIRE dan yang paling simple adalah Item 

Description.  

AcGIS bisa menampilkan pilihan-pilhan tersebut dan menyesuaikan tampilan sesuai dengan style 

yang akan dipilih 
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Klik scroll down menu Item Description  

Ubah menjadi FGDC CSDGM Metadata 

Klik OK 

 

FGDC CSDGM adalah singkatan dari  Federal Geographic Data Committee Content Standard for 

Digital Geospatial Metadata. Ini adalah standar metadata yang digunakan oleh pemerintah amerika 

serikat yang mulai diperkenalkan tahun 1994 dan diperbaharui tahun 1998. Detail mengenai sistem 

ini bisa dilihat dalam http://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-standards-

projects/metadata/base-metadata/v2_0698.pdf. 

 

 

Membuat Metadata 

Pada Arccatalog bukalah data C:\Latihan_GIS\Data Input\SK_KawasanHutanMenhut_554.shp 

Pilih tampilan Description, dan akan terlihat bahwa data tersebut belum memiliki metadata 
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Membuat icon dilakukan dengan kembali pada tampilan preview dan klik icon  untuk membuat 

thumbnail. 

Klik kembali Description  

 

Data tanpa metadata 

memiliki deskripsi yang 

masih kosong 

Hasil tampilan 

dari thumbnail 

Klik Description untuk 

menampilkan METADATA 
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Klik Edit untuk memulai mengisi Metadata 

Atau Import untuk mengambil informasi metadata dari file/dataset yang lain 

 

Dengan Klik Edit maka proses pengisian metadata bisa dilakukan 

Akan muncul tampilan untuk mengisi masing-masing form yang dibutuhkan. 

Ada beberapa form yang memang harus diisi da nada beberapa yang sudah terisi default dan ada 

yang pilihan boleh diisikan atau tidak. 

Pada pilihan metadata sederhana yaitu Item Description, maka tampilan akan seperti berikut  

 

 

 

Data isian yang wajib diisi 

Data isian yang terisi 

otomatis dan bisa 

diubah 

Data yang diisikan sendiri untuk 

menjelaskan mengenai data 

tersebut 
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Dengan menggunakan pilihan metadata FGDC maka tampilan yang harus diisikan ke metadata 

adalah 

 

Diisikan dengan data yang dimulai dari Item Description 

Overview = 

Kelompok 

informasi utama 

yang diisikan 

Scroll down untuk 

menampilkan form 

pengisian 

dibawahnya 
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Klik bagian lain Topics & Keywords 

Maka form pengisian akan berganti 
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Isikan bagian yang lain Citation  

Tick sesuai dengan isi peta 

Isikan dengan kata kunci 

utama 
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Lanjutkan dengan pengisian data yang lain sesuai dengan informasi apa saja dalam data yang akan 

dimasukkan. 

Setelah selesai keseluruhan metadata diisikan  

Klik icon  Save untuk menyimpan metadata 

Maka tampilan metadata dalam Description adalah  
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Klik kembali Edit jika masih ada data yang akan dimasukkan lagi atau melakukan perubahan dalam 

metadata. 
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Bab IV. Pengenalan ArcGIS 

Kerangka Dasar 

ArGIS merupakan software GIS yang dikeluarkan oleh ESRI.  

Proses instalasi ArcGIS akan menginstall beberapa program seperti ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe 

dan ArcScene, dimana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Selain itu juga terdapat 

beberapa fungsi untuk proses programming dengan Phyto, fungsi licence manager, dan beberapa 

tools lainnya.  

 

ArcMap 

Merupakan program utama dalam ArcGIS yang digunakan untuk 

proses mulai dari menampilkan data, editing, analisis dan proses 

layout data spatial. ArcMap bekerja dengan dengan data spatial 

dengan format vector maupun raster. Dengan tools dan extension 

yang ada didalamnya seperti Image Analysis, maka ArcMap 

mampu melakukan proses editing dan analisis data spatial. 

ArcCatalog 

ArcCatalog sesuai dengan namanya digunakan untuk proses 

pengaturan data spatial. ArcCatalog digunakan untuk menampilkan 

direktori data, isi data spatial, proses copy/delete/move, input juga 

edit metadata.  

ArcScene 

ArcScene adalah viewer tiga dimensi /3D yang cocok untuk menghasilkan pandangan dengan 

perspektif yang memungkinkan untuk melakukan menavigasi dan berinteraksi dengan fitur 3D dan 

data raster tersebut. Berdasarkan OpenGL, ArcScene mendukung kompleks simbologi garis 3D dan 

pemetaan tekstur serta penciptaan permukaan dan tampilan TIN. Semua data dimuat ke memori, 

yang memungkinkan untuk navigasi relatif cepat baik dengan fungsi pan/geser maupun zoom.  
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ArcGlobe 

ArcGlobe adalah bagian dari ekstensi ArcGIS 3D Analyst. Aplikasi ini umumnya dirancang untuk 

digunakan dengan dataset yang sangat besar dan memungkinkan untuk visualisasi yang tidak 

terputus untuk data raster dan fitur peta lainnya. View dalam ArcGlobe didasarkan pada pandangan 

global, dengan semua data diproyeksikan ke proyeksi Cube global dan ditampilkan pada berbagai 

tingkat detail ( LODs ).  

Fungsi Dasar  

Mengelola Data dengan ArcCatalog 

Buka ArcCatalog 

Klik Icon Connect to Folder 

Akan muncul kotak dialog  

Masuk ke Drive C dan cari Folder Latihan GIS 

Pilih Folder 

Klik OK  

Folder akan  tampak pada list Catalog Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukalah Folder C:\Latihan_GIS  

Pilih salah satu layer data yang tersedia yaitu Admin Kaltim 2010 
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ArcCatalog digunakan untuk beberapa fungsi dasar: 

1. Mengelola data seperti fungsi untuk copy, paste, delete, rename. 

Pilih Folder Latihan_GIS dan sub folder Data Input 

Pilih tampilan CONTENT 

Pilih dataset atau layer yang akan dicopy 

Klik kanan dan pilih Copy 

Pindah ke folder Data Output 

Pilih tampilan CONTENT 

Klik kanan dan klik Paste 

Catalog Tree: menampilkan 

koneksi ke data di folder 

dalam komputer 

Content, Preview dan Desription: 

menampilkan isi data, tampilan data 

serta penjelasan data/ 

ArcToolbox: 

menampilkan 

tools untuk  
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2. Menampilkan dan melakukan editing system koordinat 

suatu layer 

Pada pilihan klik kanan pilih Properties 

Akan muncul pilhan menampilkan X Y Coordinate System 

 

3. Menampilkan dan melakukan editing metadata 

Klik Description  

Klik icon  untuk membuat thumbnail 

Klik Edit jika belum metadata 

Metadata akan 

ditampilkan 

yang 

menjelaskan 

mengenai data  

 

 

 

Klik kanan untuk memunculkan pilihan copy, 

delete atau rename atau membuat layer baru 
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Membuka ArcMap 

Klik ArcMap dalam program ArcGIS 

Pada awal membuka akan ada pilihan getting started yang memungkinkan untuk pilihan untuk 

membuat peta baru atau membuka peta yang sudah dibuat. 

Klik OK jika pilihan sudah ditentukan 

 

ArcMap  akan memberikan pilihan eksekusi suatu perintah dengan menggunakan menu dan juga 

icon.  

Pilihan menu dapat dilakukan seperti pada program berbasis windows lainnya. 
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Beberapa icon yang  berwarna pudar akan muncul saat data dalam layer ditampilkan, atau beberapa 

fungsi akan muncul pada mode layout. Beberapa ikon penting yang harus diketahui Antara lain  

 

Baik Menu maupun Icon dapat digunakan untuk melakukan proses pekerjaan dalam ArcGIS. 

Meskipun demikian, beberapa detail dalam menu tidak ditampilkan dalam bentuk icon dan tetap 

harus diakses dengan menggunakan pilihan Menu. 

Menambahkan Layer 

Klik icon add data 

Atau klik menu File 

Klik sub menu  Add Data  

Pilih data layer yang akan ditampilkan misalnya pilih layer Administrasi 

Kalimantan Timur 2010 

 
Fungsi dasar untuk membuat peta baru, membuka map, menyimpan 

dan melakukan pencetakan peta 

 
Membuka/menampilkan layer 

 
Digunakan untuk proses zoom in atau zoomout, menggeser peta dan 

menampilkan keseluruhan peta serta tingkatan zoom.  

 
Menampilkan list peta, ArcCatalog, ArcToolbox 

 
Digunakan untuk proses zoom in atau zoom out pada mode layout  

 
Digunakan untuk identify atau mengetahui isi dari feature yang 

ditampilkan 

 Digunakan untuk mengukur jarak dalam tampilan peta 
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Maka akan tampil peta Administrasi Kalimantan Timur seperti gambar berikut. 

 

 

 

Ulangi proses yang sama dengan menambahkan dataset yang lain misalnya jalan, sungai dan kota.  

Menampilkan Tabel 

Pada tabel of contents klik kanan layer yang akan dibuka tabel-nya 

Pilih Open Attribute Tabel 

Tableof Contents: Isi dari 

layer 

View /Layout: menampilkan layer dan juga 

tampilan layout  

Tampilan Arctoolbox, 

Catalog, Search 
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Maka pada content akan muncul tabel  

Yang memunculkan informasi tabular setiap polygon yang ada dalam peta administrasi Kalimantan 

Timur 
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Setelah tabel terbuka maka menu selanjutnya digunakan untuk mengelola data tabular  

 



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 40 

  

 

Mengatur Tampilan Layer 

Layer dapat diatur melalui Layer Properties 

Double klik layer pada tabel of contents 

Akan muncul pilihan untuk mengatur layer dalam simbology 

 

Feature = Pilihan pada symbol satu warna 

Categories = Pilihan pada symbol berdasarkan kategori yang dipilih 

Quantiles = Pilihan symbol berdasarkan statistik 

Chart = Pilihan symbol dengan chart statistik 

Multiple Attributes = Pilihan symbol dengan banyak atribut 

Double klim untuk melakukan 

perubahan warna 
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Mengatur Simbol baik warna dan tampilan lainnya dilakukan dengan Symbol Selector 

Klik OK jika sudah selesai memilih warna dan tampilan yang diinginkan. 

Menampilkan Label 

Menampilkan label dilakukan misalnya untuk menampilkan nama Kabupaten, dimana data 

kabupaten telah dimasukkan dalam tabel. 

Double Klik Layer Admin Kalimantan Timur 

Pada Layer Properties pilih Label 

Tick Label features in this layer 

Pilih Label Field Kab_Kota 

Klik OK 

Klik Fill Color utk mengganti 

warna 

Klik Outline width untuk 

mengganti besar garis batas 

Klik Outline Color untuk 

mengganti warna garis batas 

Klik Style References untuk 

menggunakan style yang tersedia 
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Klik Placement Properties untuk pengaturan lebih detail 

 

Pilihan untuk 

menghilangkan 

duplikasi label 

Pilihan untuk 

menempatkan 

label dalam 

polygon  
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Bab V. Pengolahan Data Spatial dengan ArcGIS 
Proses pengolahan data spatial terdiri atas beberapa fungsi, dalam manual ini akan disampaikan 

beberapa fungsi yang sering digunakan dalam pengerjaan GIS pada tingkat dasar.  

Spatial Reference 

Peta berbentuk image dalam format jpeg atau tif bisa diolah untuk menentukan koordinat dari peta 

tersebut. Proses untuk menambahkan koordinat dari peta tersebut disebut dengan spatial 

reference. 

Misalnya akan dilakukan pada peta Indikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Kalimantan Timur  2013. 

Proses yang dilakukan dimulai dengan menentukan file (image) seperti hasil scan  untuk ditentukan 

koordinatnya dan juga tentukan system koordinat yang akan digunakan misalnya koordinat geografis 

(lintang dan bujur) atau menggunakan UTM (meter). 

Buka data  peta Indikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Kalimantan Timur  2013 dengan 

menambahkan pada table of content. 

 

Klik Add 

Akan muncul pilihan untuk membuat pyramid layers 
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Pyramid layer berguna untuk mempercepat proses membuka imageries. 

Setelah terbuka maka aktifkan group icon Georeferencing 

Klik Customize 

Pilih Georeferencing  

 

Toolsbar akan muncul seperti berikut 

 

Mulai dengan menambahkan titik kontrol/point reference yaitu titik yang koordinatnya sudah 

diketahui. 
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Tambahkan minimal 2 titik control yang telah memiliki koordinat/point reference.  

Dalam peta contoh tersebut bisa menggunakan koordinat Geografis (Lintang dan Bujur) atau 

menggunakan koordinat UTM (meter). 

Koordinat geografis dilakukan dengan menggunakan perhitungan sbb: 

- Menggunakan angka positif dan negative dimana BT akan dituliskan negative dan BB akan 

dituliskan negative. LU dituliskan positive dan LS dituliskan negative. 

- Menggunakan angka derajat, semua menit dan detik dikonversi ke derajat dimana menit 

akan dibagi dengan factor 60 dan detik akan dibagi 360. Untuk lebih jelas bisa melihat bagian 

system koordinat dan proyeksi. 

Koordinat UTM dilakukan dengan memasukkan angka yang sudah ada. 

Untuk memudahkan proses memasukkan data maka peta harus di zoom inatau zoom out dengan 

menggunakan icon berikut: 
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Pada gambar diatas sudah ditambahkan 2 titik referensi koordinat. 

Tampilkan koordinat yang dimasukkan dengan klik icon berikut  

  

Akan tampil list koordinat dan lakukan editing dengan memasukkan koordinat koordinat X dan Y 

map dengan menuliskan kooordinat geografis. 

Titik koordinat 

yang 

ditambahkan 
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Pada peta yang berbentuk persegi, 2 koordinat bersilangan sudah cukup untuk penentuan 

georefencing, semakin banyak titik yang digunakan akan semakin baik. 

Klik Auto Adjust 

Tutup Link Koordinate 

Dan tampilan peta sudah dengan koordinat geografis 

 

 

Untuk memastikan bahwa sistemkoordinat tersimpan dalam dataset 

Klik Georeferencing  
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Klik Update Georeferencing 

 

Cobalah buka data dalam workspace yang baru, maka data tersebut telah memiliki system koordinat 

geografis. 

Fungsi Georefencing memungkin proses yang lain misalnya jika akan melakukan registrasi koordinat 

pada citra atau foto udara. Misalnya pada registrasi koordinat citra satelit dapat dilakukan dengan 

menggunakan registrasi koordinat titik tertentu dengan menggunakan data peta rupabumi dengan 

menggunakan perpotongan jalan atau feature tertentu seperti perpotongan sungai, puncak gunung 

atau secara lebih tepat dengan menggunakan titik control resmi yang digunakan oleh BIG.  

 

Konversi Data 

Konversi data dalam ArcGIS dilakukan dengan menggunakan beberapa tools. Salah satu tools yang 

sudah tersedia dan dapat digunakan adalah Conversion Tools dan bisa juga menggunakan Data 

Interoperability Tools yang harus diinstall terpisah dengan instalasi utama ArcGIS. 
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Sebagai contoh jika akan melakukan konversi data dari format kml ke format shape file, maka proses 

yang harus dilakukan adalah: 

Pada Arctoolbox pilih Conversion Tools 

Pilih From KML, maka akan muncul windows 

 

 

Input KML File diisikan dengan file kml yang akan dikonversi 

Output location diisikan dengan Folder dimana file hasil akan disimpan 
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Output Data Name diisikan dengan nama file hasil konversi (default-nya akan sama dengan file kml) 

Klik OK 

Hasilnya akan tersimpan sebagai file geodatabase dan akan langsung dibuka dalam workspace yang 

sedang dikerjakan. 

JIka dengan menggunakan Data Interaporability Tools, makalangkah yang dilakukan adalah: 

Aktifkan extension Data Interapobality Extension dengan cara Klik Customize dan Extensiions 

  

Klik Data Interapolability Tools pada Arctoolbox 

Klik Quick Import 

 

Klik pilihan pada Input Dataset dan klik icon  
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Pada windows Specify Data Source pilih jenis data dengan mengklik icon  

Akan muncul jenis data yang bisa di import ke ArcGIS format seperti CAD, Idris, Intergraph, ML,dll 

 

Pilih format sumber data  yaitu KML  

Klik OK 

Akan kembali pada Specify Data Source untuk menentukan Dataset yang akan diubah 
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Klik icon untuk menentukan file yang akan diubah 

Klik OK 

 

Output Staging Geodatabase akan diisikan dengan nama yang sama dengan nama file Input Dataset 

Ini akan bisa diganti dengan lokasi dan nama file yang diinginkan  pengguna. Tetapi harus dibiasakan 

untuk menggunakan system folder yang sudah tertata dengan rapi untuk kemudian pengelolaan 

data. 

Klik OK  
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Editing Data Spatial 

Proses editing data spatial dapat dilakukan dengan menggunakan toolsbar editor.

 

Tampilkan dataset/layer Kaltim_Jalan_2006 dan hti_kaltim_2009 dan admin_kaltim_2010 

 

Memulai editing dengan klik icon Editor  

Aktifkan toolbars Editor dengan mengklik menu 

Customize 
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Klik Start Editing 

 

 

 

Atau dengan klik kanan pada layer dalam Tableof Contents 

Misalkan dalam latihan akan ditambahkan feature / add  feature Jalan, maka yang harus dilakukan 

adalah 

Klik Editor 

Klik Editing Windows  

Klik Create Features 
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Akan muncul box Create Features 
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Karena yang diedit adalah jalan, maka pilih layer Kaltim_jalan 

Pilih Line (sesuai dengan feature jalan adalah polyline) 

 

 

Pastikan layer yang terpilih 

benar 

Type dari fitur yang akan 

diedit 
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Mulai menambahkan feature polyline Jalan dengan menggunakan icon  

Jika menambahkan dari ujung jalan, maka secara otomatis akan menunjuk pada point akhir/end 

point 

Jika akan menambahkan percabangan Jalan, maka akan dipilihkan dari sebuah vertex atau sebuah 

titik simpul 

 

Jika akan mengubah bentuk proses yang dilakukan dimulai dengan  

Klik Line yang akan diedit 

Feature baru yang ditambahkan 

dengan menggunakan on screen 

digitasi 
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Klik kanan dan pilih Edit Vertices 

 

Vertex (atau titik yang membentuk garis) akan ditampilkan dan selanjutnya editing dilakukan dengan 

menggunakan bantuan icon Add Vertex 

  

 

Dalam proses editing dengan memindahkan dan menambah vertex akan mengubah bentuk dari 

garis/polyline tersebut. 

Pada layer polygon editing dilakukan dengan proses yang sama, hanya saja untuk penambahan area 

dilakukan sepenuhnya dengan menambahkan vertex yang ada dan atau disesuaikan dengan feature 

polygon yang lain. 

Garis awal sebelum editing 

Garis baru sesudah editing 

Tambakan titik simpul/vertice yang baru 
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Terdapat pilihan Advance Editing yang harus dimunculkan dalam toolbars (klik toolbars menu) 

Advance Editing memungkin proses dilakukan secara otomatis, misalnya melakukan editing dengan 

acuan layer lain.  

Proses ini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan system koordinat berbasis jarak (meter) 

misalnya pada proyeksi koordinat UTM. 

Icon pada advance editing  

(tunjuk salah satu icon, maka fungsi dari icon akan ditunjukkan secara otomatis). 

Tambahkan vertex 

Pindahkan vertex yang 

sudah di edit dengan di 

drag langsung pada titik 

yang sudah 

ditentukan(misalnya) batas 

tertentu 

Garis batas awal dari 

polygon sebelum diedit 
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Pengolahan Data Tabular  

Tambahkan layer kaltim_trans yang berisikan data lokasi transmigrasi di Kaltim  

Batas awal sebelum 

aligning 

Batas sesudah 

aligning 

Pilihan layer Klik untuk proses 

tracing garis 

Jika pointer dibiarkan menunjuk satu 

icon maka akan muncul keterangan 

fungsi icon tersebut.   



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 61 

  

 

Buka tabel yang akan diedit  

 

Untuk menambahkan field proses yang dilakukan adalah 

Klik icon  

Pilih Add Field 
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Tentukan nama dan jenis serta ukuran field/kolom yang ditambahkan 

Nama field=Penduduk 

Type = short integer 

Precision = 10 karakter  

Klik OK  

Akan ditambahkan satu field atau kolom untuk menambahkan data jumlah penduduk 

 

Untuk menambahkan data dimulai dengan menggunakan fungsi Editing. 

Kli icon Editor  

Klik Start Editing 

Klik untuk memilih jenis data  
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Jika proses editing telah dilakukan maka buka kembali tabel untuk melakukan proses pengisian data.  

 

Pilhan type data akan menentukan proses pengisian juga, dimana data jika sudah ditentukan sebagai 

text maka input data tersebut tidak dapat dikalkulasi. 

Jika sudah selesai tutup tabel  

Ketikkan angka atau data 

yang dimasukkan 
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Klik Editor dan Pilih Stop Editing 

 

Ada beberapa fungsi dalam pengelolaan data tabular yang penting untuk diketahui yaitu  

Export = untuk mengekspor data tabular kedalam format dbf  

 

Dalam pengelolaan data tabel sering harus menambahkan data tabel dalam shapefile atau 

geodatabase dengan data tabular yang diolah dengan spreadsheet atau software database lainnya. 

Proses yang dilakukan disebut dengan Spatial Join dengan urutan proses 

Tampilkan data Batas Adminstrasi Kecamatan Berau 

Load data penduduk yang sudah ada dalam format excel 

Pilihan untuk export keseluruhan 

tabel atau hanya yang terpilih 

(selected) 

Tentukan Folder dan nama DBF 

file yang akan dibuat 

Klik OK untuk mengakhiri proses 
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Untuk menggabungkan data tabular dalam shapefile dengan data tabel 

Klik kanan pada peta administrasi Berau 

Pilih Joins and Relates 

Pilih Join 
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Isikan Field/Kolom yang akan menjadi link, dimana field ini harus memiliki data yang sama dengan 

data  dalam shapefile dan data tabular.  

Dalam data administrasi dan data penduduk sebagai contoh digunakan field ID sebagai field yang 

terdapat dalam 2 file ini. 

Klik OK  

Maka data penduduk telah dipindahkan kedalam data peta administrasi 
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Input Data Dengan Digitasi 

Proses digitasi dalam ArcGIS misalnya dilakukan untuk mengolah data hasil scan menjadi format 

vector. Secara mudah proses yang dilakukan adalah menggabungkan antara proses georefencing 

dengan editor yang keduanya sudah dilakukan di atas. Adapun proses tambahan yang perlu 

dilakukan adalah membuat data shapefile atau geodatabase dengan menggunakan ArcCatalog. 

Beberapa langkah yang dilakukan adalah  

Membuat shapefile dengan menggunakan ArcCatalog. 

Buka ArcCatalog dan masuk pada Folder Latihan_GIS/Data Output 

 

Pada window Content 

Klik kanan dan Klik New dan pilih Shapefile 
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Akan muncul kotak dialog Create New Shapefile 

Isikan Name: Alokasi HPH_Berau 

Feature Type diisikan dengan Polygon 

Klik Edit untuk menentukan system koordinat 

 

Klik kanan pada bagian ini  



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 69 

  

 

Pada system koordinat pilihlah Geographic Coordinate pilih World dan pilih WGS1984 

 

Ketikkan nama file 

Pilihan jenis type 

adalah: 

- polygon 

- Line 

- Point 

Klik edit untuk 

menentukan 

system koordinat 

dan proyeksi yang 

digunakan. 
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Klik OK  

Dan akan terbentuk satu shapefile kosong 

 

 

 

Tampilkan peta hasil peta scan alokasi lahan yang sudah di georefence. 

Add Shapefile yang baru dibuat dengan icon  

 

Zoom pada areal 

yang akan di edit  
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Mulai melakukan digitasi dengan fungsi editing/editor 

Zoom pada area yang akan dibuat. 

Klik Editor 

Klik Editing Windows 

Klik Create Fature 

 

Mulailah melakukan penambahan feature dengan mengikuti peta hasil scan tersebut. 

Berikut adalah tampilah hasil pembuatan fitur baru 
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Mengubah Sistem Proyeksi 

Bekerja dengan data digital dapat dilakukan dengan menggunakan system proyeksi yang sesuai 

dengan tujuan pemetaan. Pada beberapa proses analisis diperlukan proses proyeksi data ke Proyeksi 

UTM karena membutuhkan data perhitungan jarak dan areal dalam ukuran meter. 

Klik  Arctoolbox pilih Projection and Transformation 

 

Isikan Input Dataset pada windows Project  

Perhatikan nama 

shapefile yang di add 

Perhatikan tipe fitur yang  

dibuat = polygon 

Hasil dari pembuatan fitur 

dengan on screen digitasi 
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Isikan dan tentukan nama file Output  

 

Tentukan output dengan memilih icon   
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Pilih UTM 

Pilih WGS1984 

Pilih Northern Hemisphere 

Pilih Zone 50 

Keterangan mengenai 

coordinate system yang 

dipilih 

Klik OK dan akan kembali 

ke menu sebelumnya 
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Bab VI. Analisis Spatial dengan ArcGIS 

Analisis Spatial 

Proses	 analisis	 dengan	 ArcGIS	 adalah	 proses	menggabungkan	 informasi	 dari	 beberapa	 layer	 data	 yang	

berbeda	 dengan	 menggunakan	 operasi	 spatial	 tertentu	 dimana	 kita	 memulai	 dari	 ide	 yang	 kita	

kembangkan	dan	diaplikasikan	dalam	berbagai	hal.		

Proses	 analisis	 untuk	 menjawab	 pertanyaan	 yang	 terkait	 dengan	 ruang	 disebut	 juga	 analisis	 spatial.	

Analisis	 spatial	 ini	 dilakukan	 dengan	menggunakan	 analisis	 data	 vector,	 analisis	 data	 citra	 satelit	 dan	

analisis	data	tabular	yang	ada.			

Dalam	melakukan	analisis	dilakukan	beberapa	langkah:	

1. Menentukan	permasalahan/pertanyaan	kunci	

2. Mengumpulkan	dan	Menyiapkan	data		

3. Menentukan	metode	dan	alat	analisis		

4. Melakukan	proses	analisis		

5. Memeriksan	dan	memperbaiki	hasil-hasil	analisis	tersebut.		

	

Analisis	 dilakukan	 dengan	 tahapan	 tersebut	 dengan	 diawal	 oleh	 menentukan	 permasalahan	 atau	

pertanyaan	 kunci	 sebagai	 leading	 dalam	 melakukan	 analisis.	 Dalam	 kaitan	 tata	 ruang	 misalnya;	

Bagaimana	zonasi	yang	tepat	untuk	menentukan	kawasan	lindung	dan	kawasan	budidaya?	Ini	merupakan	

pertanyaan	kunci	yang	kemudian	bisa	dijabarkan	lagi	menjadi	pertanyaan-pertanyaan	yang	lebih	detail;	

- Bagaimana	status	zonasi	berdasarkan	tata	ruang	sebelumnya?	

- Bagaimana	tutupan	lahan	yang	ada?	

- Bagaimana	penggunaan	lahan	yang	ada?	

- Bagaimana	sebaran	wilayah	penting	untuk	konservasi?	

- Bagaimana	sebaran	wilayah	penting	pengembangan	ekonomi?	

- Bagaimana	sebaran	penduduk?	

- Bagaimana	sebaran	fasilitas-fasilitas	bagi	masyarakat?	

	

Pertanyaan-pertanyaan	 tersebut	 yang	 kemudian	 memandu	 proses-proses	 selanjutnya	 dalam	 analisis	

dengan	GIS.		

Dalam	 proses	 selanjutnya	 dilakukan	 pengumpulan	 dan	 pengecekan	 data,	 dimana	 data-data	 yang	

dibutuhkan	dalam	analisis	GIS	dikumpulkan	dan	kemudian	dilakukan	pengecekan	dalam	beberapa	aspek	

seperti	 format	 data,	 skala,	 sumber,	 tinkat	 kedetailan	 (skala),	 dll.	 Sesudah	 proses	 ini	 dilakukan	 proses	

penyiapan	data	berupa	penyamaan	format,	system	koordinat,	dan	kemudian	melengkapi	data-data	yang	

diperlukan	dari	berbagai	sumber	data	atau	membangun	data	yang	ada	sendiri.	

Penentuan	metode	analisis	dilakukan	sesidah	semua	data	yang	dibutuhkan	untuk	analisis	sudah	tersedia.	

Analisis	yang	dilakukan	terdiri	atas	berbagai	 jenis	analisis,	dengan	menggunakan	metode	analisis	 	 	yang	

sesuai	dalam	menjawab	semua	pertanyaan	tersebut.	

Selanjutnya	 adalah	 proses	 analisis,	 proses	 ini	 dilakukan	 dengan	menggunakan	 data	 dan	 metode	 yang	

telah	diisi.	Proses	analisis	dapat	dilakukan	menggunakan	metode	yang	telah	ditetapkan	dalam	menjawab	

pertanyaan.	Proses	analisis	bisa	sederhana	atau	kompleks,	misalnya	pertanyaan	tutupan	lahan	yang	ada?	

Dijawab	dengan	mengunakan	analisis	citra	satelit	kemudian	dioleh	dengan	software	remote	sensing	dan	

menghasilkan	 tutupan	 lahan	 yang	 ada.	 Berbeda	 dengan	 pertanyaan	 bagaimana	 penggunaan	 lahan?	 Ini	

membutuhkan	 analisis	 yang	 kompleks	 karena	 penggunaan	 lahan	 membutuhkan	 proses	 verifikasi	 di	

lapangan	dengan	menggunakan	survey	dan	pengolahan	data	yang	kompleks.		



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 76 

  

Hasil	analisis	harus	kemudian	diperiksa	kembali	misalnya	hasil	akhir	zonasi	yang	dikeluakan	kemudian	di	

cross	 check	 kembali	 secara	 baik.	 Hasil	 analisis	 yang	 menggabungkan	 banyak	 data,	 ada	 kemungkinan	

kesalahan	 seperti	 kesalahan	 koordinat	 atau	 kesalahan	 menentukan	 parameter.	 Pengecekan	 dilakukan	

dengan	merunut	baik	data	serta	metode	yang	digunakan.	

Langkah-langkah Analisis dengan ArcGIS 

Analisis	yang	akan	dibahas	dalam	modul	 ini	adalah	analisis	dengan	menggunakan	ArcGIS.	Analisis	yang	

dilakukan	terbatas	pada	analysis tools	dalam	arctoolbox,	yang	terdiri	atas:	

• Extract		

• Overlay		

• Proximity		

• Statistic	

Dalam	ArcGIS	 fungsi	 ini	 analisis	 ini	 terbagi	 lagi	dalam	banyak	 fungsi	misalnya	untuk	extract	 kemudian	

dibagi	 lagi	 atas	 clip, select, split	 dan	 table select.	 Demikian	 juga	 degan	 overlay,	 proximitt	 dan	 statistics	

terdiri	atas	beberapa	pilihan	analisis.		

	

Klik	Arc Toolbox		

	 	

	

	

Klik	Analysis Tools 

Akan	muncul	pilihan	Extract, Overlay, Proximity, Statistic	yang	kemudian	bisa	di	klik	lagi	untuk	

memunculkan	fungsi-fungsi		clip,	erase, buffer atau frequency	dari	masing-masing	pengelompokan	analisis	

tersebut.	
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.		

Extract (Clip) 
Clip	adalah	proses	memotong	satu	dataset	dengan	dataset	lain	untuk	mendapatkan	dataset	baru	dengan	

bidang	 luasan	 sama	dengan	 dataset	 pemotongnya.	Analisis	 ini	 dilakukan	misalnya	 untuk	mendapatkan	

data	jalan	di	Kab	Berau	dengan	mengambil	data	dari	Provinsi	Kaltim.	

	

Langkah	yang	dilakukan	adalah	

Buka	ArcMap		

Buat	Workspace Baru	

Masukkan	dataset	Kaltim_jalan_2006	

Masukkan	dataset	Kabupaten Berau	

Pilih	menu	Geoprocessing 
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Pilih	Clip	

Akan	muncul	kotak	dialog	untuk	diisikan	dengan	dataset	yang	akan	di	clip		
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Dari dua pilihan diatas dapat disimpulkan bahwa Input Feature bisa berupa fitur polygon, line atau 

point.  

Clip feature harus berbentuk Polygon  

Output Feature sesuai dengan Input Feature 

Overlay (Indentity) 

Overlay merupakan salah satu analisis yang mendasar dalam GIS, beberapa pertanyaan kunci dalam 

analisis seperti “Apa jenis tanaman yang terdapat dalam tanah alluvial?” merrupakan pertanyaan 

yang dijawab dengan melakukan analisis overlay dari layer  jenis tanah dan jensi vegetasi.  

 Ada beberapa analisis overlay seperti erase, identity, intersect, dll 

 

Dalam hal ini akan dibahas langkah pada analisis overlay indentity, dimana langkah yang sama 

digunakan pada analisis yang lain. Pengertian yang jelas dapat dilihat dalam panduan ArcGIS dengan 

menggunakan kata kunci overlay. 
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Intersect dilakukan dengan membuka ArcToolbox dan Analysis tools 

Lakukan proses overlay Identity yaitu proses overlay dimana fitur identify akan disesuaikan dengan 

area input dan akan digabungkan data tabularnya dimasukkan dalam dalam fitur input.  

 

Klik  Identity  

Akan terbuka windows  
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Pada akhir analisis file akan ditampilkan dalam tabel of content secara otomatis. 

Proximity (Buffer)  

Untuk menjawab pertanyaan mengenai jarak biasanya digunakan analisis proximity,  misalnya 

pertanyaan “Berapa banyak rumah dari lokasi kantor kecamatan?”. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut digunakan analisis proximity dan biasanya menggunakan analisis buffer. 

 

Analisis buffer diambil sebagai contoh karena analisis ini banyak digunakan, buffer adalah proses 

analisis dengan membuat fitur berdasarkan jarak tertentu dari fitur tertentu.  

Dipilih dari list Harus diisikan 

dan ditentukan  

Klik OK untuk 

memulai proses 
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Pada Arctoolbox pilih Analysis Tools lanjut klik Proximity dan klik Buffer 

 

 

 

Hasil analisis seperti berikut 

Dipilih dari ToC 

Diisikan dan dipilih 

folder nya 

Klik OK untuk 

memulai analisis 

Dipilih ukuran 

Diisikan 

jaraknya  
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Statistics (Frequency) 

Ada banyak analisis yang menggunakan fungsi statistic 

Frequency misalnya digunakan untuk menghitung jumlah fitur dalam satu layer 

Klik Arctoolbox klik Statistics dan pilih Frequency 

 

Isikan dengan data yang akan dikalkulasi SK554_Berau_UTM 

Pilih data Luas 

Klik OK   

Dan data akan ditampilkan dalam bentuk tabular  
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Klik kanan dan buka tabel, maka hasilnya adalah sebagi berikut 

 

Extension dalam ArcGIS  
Dalam	 ArcGIS	 kemudian	 tersedia	 analisis	 secara	 khusus	 dengan	 extension-extension	 seperti	 spatial	

analyst,	3D	analyst	 image	analyst,	network	analyst,	dll.	Extension	ini	dibuat	untuk	mempercepat	proses	

pekerjaan	dan	dapat	secara	khusus	digunakan	untuk	analisis	pada	bidang	tertentu	

Mengaktifkan	Extension 	

Klik	Toolbar	dan	Pilih	Extensions	

Hasil analisis statistic untuk frequency 

Hasil sebaran data frequency 

ditampilkan per polygon 
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Akan	muncul	pilihan	extension	dan	pilih	yang	akan	digunakan	dengan	tick	�	

	

Ekstension	dapat	diakses	dengan	Arctoolbox 
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3D Analysis Extension	adalah	extension	yang	digunakan	untuk	melakukan	proses	tampilan,	query	dan	

analisis	data	spatial	dalam	bentuk	3	dimensi.	Dengan	extension	ini	dimungkinkan	untuk	melakukan	

analisis	data	yang	terdapat	diatas	atau	dibawah	permukaan	bumi.		

Spatial Analysis Extension	 adalah	 extension	 yang	 digunakan	 untuk	 menampilkan	 dan	 analisis	 data	

spatial	 dalam	 format	 raster.	 Misalnya	 digunakan	 untuk	 mengolah	 data	 DEM	 menjadi	 data	 lereng,	

ketinggian	dan	hillshade.		

Network Analysis Extension	 adalah	 extension	 yang	 digunakan	 untuk	 melakukan	 analisis	 data-data	

jaringan,	 misalnya	 digunakan	 untuk	 analisis	 efektif	 cost	 dalam	 satu	 system	 tranportasi	 darat	 dengan	

menggunakan	jarak	tempuh,	besarnya	muatan	dan	modality	transport	yang	digunakan.	
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Bab VII. Layout Peta dan Pencetakan 
Proses layout merupakan proses pengaturan peta untuk disesuaikan dengan syarat-syarat 

kartografis. Syarat kartografis dibuat untuk memastikan bahwa peta yang dibuat dapat dimengerti 

oleh pengguna, dan untuk mudah dimengerti maka peta harus menampilkan antara lain: 

1. Isi peta 

2. Judul peta  

3. Sekala peta dan Simbol Arah 

4. Legenda atau Keterangan 

5. Inzet dan Index peta 

6. Grid 

7. Nomor peta 

8. Sumber/Keterangan Riwayat Peta 

Layout disusun sebagai bagian awal untuk sharing kepada pengguna peta sehingga informasi yang 

disampaikan dalam peta tersebut dapat dibaca dengan baik. 

Langkah-langkah Layout Peta 

Tampilkan semua layer yang akan dilayout 

Atur symbol dan label jika akan ditampilkan, mengenai pengaturan symbol dan label dapat dilihat 

secara lebih detail dalam Bab IV. 

Pilih tampilan layout   
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Buka pengaturan halaman dengan urutan berikut  

Klik File  

Klik Page and Print Setup 

 

Akan muncul windows untuk pengaturan  
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Atur sekala angka pada peta sesuai dengan cakupan dengan menggunakan icon 

 

Atur batas tampilan dengan fungsi zoom in atau zoom out 

Ketikkan angka sesuai dengan sekala 

yang diinginkan 
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Layout dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur peta seperti  

Title = Judul peta 

Text= memasukkan text tertentu dalam peta 

Neatline =menampilkan garis batas boundary peta 

Legend= legenda atau keterangan peta 

North Arrow= arah mata angin 

Scale bar = sekala garis/batang 

Scale text = sekala text 

Picture = memasukkan gambar/foto/logo 

Untuk menampilkan legenda dengan baik lakukan beberapa editing pada layer properties untuk 

melakukan perbaikan pada nama layer. 

Klik dua kali pada layer yang akan diedit sampai muncul windows Layer Properties 

Klik General   

Pada Layer Name ganti village kaltim dengan Pusat Pemukiman 
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Membuat Grid dilakukan untuk menambahkan informasi mengenai koordinat yang digunakan dalam 

peta. Langkah yang dilakukan adalah. 

Pilih Data Frame yang ada dalam layout view 

Klik kanan dan Pilih Properties 
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Akan muncul Data Frame Properties 

Pilih Grids  

Pilih New Grids 
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Akan muncul Grid and Graticule Wizard 

Ikuti wizard tersebut sampai seluruh komponen terpenuhi 
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Fokuskan pada penentuan interval yang disesuaikan dengan interval yang diinginkan. Biarkan pada 

default angka pada wizard. 

 

 

Klik box ini untuk mengubah 

text dan akan muncul 

Symbol Selector 
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Klik Finish dan akan kembali pada window Data Frame Properties 

 

Klik Finish jika keseluruhan 

proses selesai 

Klik Back jika masih ada 

yang belum atau akan 

diubah 



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 96 

  

 

Klik Apply 

Peta dalam Layout sudah memiliki informasi koordinat. 

Jika ingin memasukkan gambar tertentu, tambahan text dan pengaturannya aktifkan toolsbars draw  

 

Dalam melakukan layout kadang membutuhkan tampilan umum dan perlu melakukan zoom in. 

Gunakan icon layout untuk melakukan proses zoom in/out, pan dan prosentase tampilan 

 

Hasil Tampilan Layout sederhana 
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Pencetakan Peta  

Untuk mencetak peta proses yang dilakukan sama dengan banyak beberapa program berbasis 

windows.   

 

Klik File 

Klik Print 
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Akan muncul windows berikut untuk mengatur hasil print 

 

Tentukan nama printer, kualitas hasil cetakan, jumlah hasil cetakan 

Peta dapat juga di cetak ke format PDF untuk membuat tampilan peta dalam format digital. Cara nya 

dengan menggunakan export map. PDF dapat dibuat juga dengan menggunakan aplikasi tambahan 

Adobe PDF maka peta dapat langsung dicetak dalam format pdf.  

Peta juga dapat dishare dalam format lain seperti jpg dengan menggunakan fungsi export map. 

Klik File 

Klik Export Map 

Tentukan pilihan hasil export dalam berbagai format, format yang paling banyak digunakan antara 

lain  jpg, pnf, tiff.  
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Bab VIII. Penggunaan GPS 

Pengenalan GPS 

Global Positioning System atau disingkat GPS adalah sistem navigasi dan penentuan posisi 

menggunakan satelit yang dikembangkan dan dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat. GPS dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan dan waktu di mana saja di muka 

bumi setiap saat, dengan ketelitian penentuan posisi dalam fraksi milimeter hingga meter. GPS 

memiliki jangkauannya seluruh dunia dan dapat digunakan banyak orang setiap saat pada waktu 

yang sama. 

Satelit GPS mengelilingi bumi dua kali sehari dalam orbit yang sangat tepat dan mengirimkan sinyal 

informasi ke bumi. Penerima GPS mengambil informasi dan menggunakan triangulasi untuk 

menghitung lokasi yang tepat bagi pengguna. Pada dasarnya, penerima GPS membandingkan waktu 

sinyal yang ditransmisikan oleh satelit dengan waktu yang diterima. Perbedaan waktu tersebut 

memberitahu penerima GPS seberapa jauh satelit tersebut. Sekarang, dengan pengukuran jarak dari 

beberapa satelit, receiver dapat menentukan posisi pengguna dan menampilkannya pada peta 

elektronik unit. 

24 satelit yang membentuk ruas angkasa GPS mengorbit bumi sekitar 12.000 mil atau 19,300 km di 

atas permukaan bumi. GPS terus-menerus bergerak, membentuk dua orbit lengkap dalam waktu 

kurang dari 24 jam. Satelit ini bergerak dengan kecepatan sekitar 7.000 kilometer per jam. Satelit 

GPS bergerak didukung oleh energi surya dan memiliki baterai cadangan untuk satelit mereka 

berjalan jika terjadi gerhana matahari atau ketika tidak ada tenaga surya. Pendorong roket kecil pada 

setiap satelit menjaga mereka terbang di jalur yang benar. 

 

 

Berikut adalah beberapa fakta menarik lainnya tentang satelit GPS atau juga disebut NAVSTAR, 

Departemen Pertahanan nama untuk GPS AS resmi: 

• GPS satelit pertama diluncurkan pada tahun 1978. 

• Sebuah konstelasi 24 satelit penuh dicapai pada tahun 1994. 

• Setiap satelit dibangun untuk masa operasi sekitar 10 tahun. Penggantian yang terus-

menerus dilaukan dan diluncurkan ke orbit. 

• Sebuah satelit GPS memiliki berat sekitar 2.000 pound atau 907 kg dan bentangan sebesar 

5,2meter berikut dengan panel surya-nya. 

• Transmitter daya hanya 50 watt atau kurang 

Beberapa factor yang mempengaruhi ketelitian data GPS tergantung pada: 



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 100 

  

1. Kualitas receiver GPS 

2. Geometri satelit, terkait dengan jumlah satelit yang diamati, lokasi dan distribusi satelit dan 

lama pengamatan. 

3. Metode penentuan posisi, terkait dengan metoda penentuan posisi GPS yang digunakan, 

apakah absolut, relatif, DGPS, RTK dan lain-lain. 

4. Strategi pemrosesan data, terkait dengan real-time atau post processing, strategi eliminasi 

dan pengoreksian kesalahan dan bias, pemrosesan baseline dan perataan jaringan serta 

control kualitas. 

Pengambilan data spatial dengan GPS 

Ada banyak tipe dan merek GPS yang dipergunakan. Perkembangan teknologi GPS bahkan 

digabungkan dalam smartphone.  

Dalam manual ini akan ditampilkan jenis Garmin 76csx yang memang digunakan oleh TNC, tampilan 

Garmin 76csx sebagai berikut 

 

Beberapa tombol pengoperasian  



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 101 

  

 

GPS Garmin 76csx memiliki 6 halaman antarmuka yaitu: 

- Halaman satelit yang menggambarkan nomor serta jumlah satelit yang tertangkap dan 

kekuatan signal-nya. 

- Halaman trip computer yang menampilkan data kecepatan, waktu tempuh, ketinggian 

- Halaman map yang menggambarkan posisi dan peta dasar  

- Halaman compass yang menampilkan arah mata angina,kecepatan, waktu tempuh dan jarak 

(kelokasi yang ditentukan) 

- Halaman altimeter yang menampilkan data ketinggian 

- Halaman main menu atau menu utama yang menampilkan icon untuk akses kesemua fungsi 

GPS  
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Pengaturan GPS 

Sebelum memulai penggunaan GPS dapat dilakukan proses Pengaturan/Set Up yang dilakukan 

dengan cara 

1. Buka Menu Utama dengan menekan tombol MENU dua kali 

2. Arahkan ke icon Setup 

3. Akan terdapat pilihan untuk setup mulai dari System, Display, Interface, dll. 

 

4. Fungsi setup yang utama adalah melakukan setup Time/Waktu dan Units/Satuan 

Pengambilan Titik Koordinat (waypoint) 

1. Gunakan tombol ENTER/MARK untuk menyimpan posisi terkini dan membuat waypoint 

baru. Pastikan bahwa penerimaan signal baik untuk mendapatkan data yang akurat. 

2. Secara otomatis data akan disimpan berdasarkan urutan angka (3 angka). 

3. Nama waypoint dan simbolnya dapat diedit sesuai pengguna. Gunakan halaman waypoint 

untuk melakukan perubahan, geser tombol besar penunjuk arah untuk mengakses data. 
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4. Waypoint dapat diiisikan secara manual atau menggunakan fitur tertentu pada peta dasar 

yang digunakan dalam GPS. 

Pengambilan jalur (track) 

Tergantung pada pengaturan GPS, track  biasanya dicatat secara otomatis. Track yang sudah dicatat 

dapat dihapus dan atau disimpan.  

1. Tekan tombol Menu dua kali untuk masuk ke Main Menu/Menu Utama. 

2. Pilih icon Tracks dan tekan Enter untuk membuka halaman Tracks pada halaman track log 

akan terlihat catatan track berdasarkan urutan waktu pengambilan dan juga perhatikan 

pengunaan memori/kapasitas penyimpanan data.   

3. Jika akan menyimpan maka pilih track logs yang ada pilih Save dan tekan ENTER untuk 

konfimasi 

4. Jika akan menghapus data yang ada maka pilih Delete tekan ENTER untuk konfimasi  

 

Sebelumnya track log bisa diatur pada Track Log Setup  
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Pengolahan data GPS dengan ArcGIS 

Saat ini pengolahan data GPS dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. GPS dapat dengan 

mudah disambungkan ke komputer dengan menggunakan kabel ke port USB. Dengan menggunakan 

fungsi import dan atau dengan menggunakan extension Data Interoperability maka data dalam 

format gpx dari GPS dengan mudah dapat ditampilkan dan diolah dengan ArcGIS. 

Urutan proses import Data GPX 

Dengan Arctoolbox pilih Conversion tools 

Pilih from GPS  pilih GPX to Features 

 

Tentukan nama dan lokasi file GPX yang akan diimport 

Tentukan nama output (bisa dalam bentuk geodatabase atau shp) 

Klik OK  

 

Gunakan Extension Data Interoperability  

Klik Arctoolbox klik Data Interoperability klik Quick Import  
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Pilih format GPX dan lokasi serta nama file 

 

Akan terbentuk data geodatabase yang berisi titik koordinat dari gps 
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Hasil tampilan titik GPS yang telah dikonversi ke ArcGIS  
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Hasil 

pengambilan 

data dengan 

GPS 
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Bab. IX Aplikasi GIS Bidang Perencanaan Pembangunan  
 

Latar Belakang 

Penggunaan GIS dalam perencanaan pembangunan merupakan aplikasi GIS yang paling dominan 

dimana GIS sebagai tools sangat berguna dalam perencanaan pembangunan di perkotaan 

sampaipedesaan, kemudian pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, 

pekerjaan umum, bahkan sampai bidang kesehatan dan pendidikan juga memerlukan GIS dalam 

perencanaannya. 

Penggunaan GIS dalam bidang land use atau penggunaan tanah merupakan salah satu aplikasi GIS 

yang paling awal sekali dan paling banyak digunakan. Istilah penggunaan tanah atau penggunaan 

lahan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilan land use. Perencanaan land use merupakan bidang 

dimana factor utama yang dianalisis adalah factor-faktor keruangan mulai dari aspek fisik wilayah, 

biodversitas sampai pada aspek-aspek ekonomi, sosial budaya yang kemudian ditampilkan dalam 

bentuk data spatial. 

Wikipedia menyebutkan pengertian landuse planning sebagai berikut; Perencanaan penggunaan 

lahan adalah istilah yang digunakan untuk cabang kebijakan publik meliputi berbagai disiplin ilmu 

yang berusaha untuk menetukan dan mengatur penggunaan lahan secara efisien dan sesuai, 

sehingga mencegah konflik penggunaan lahan. Pemerintah menggunakan perencanaan penggunaan 

lahan untuk mengelola pengembangan lahan dalam yurisdiksi mereka. Dengan demikian, unit 

pemerintah dapat merencanakan untuk kebutuhan masyarakat  dan tetap menjaga sumber daya 

alam. Untuk tujuan ini, itu adalah penilaian yang sistematis lahan dan potensi air, alternatif untuk 

penggunaan lahan, dan kondisi ekonomi dan sosial dalam rangka untuk memilih dan mengadopsi 

pilihan terbaik penggunaan lahan. Seringkali salah satu elemen dari rencana komprehensif, 

penggunaan lahan rencana memberikan visi untuk kemungkinan masa depan pembangunan di 

lingkungan, kabupaten, kota, atau wilayah perencanaan yang ditetapkan.  

Beberapa literatur yang dikeluarkan oleh ESRI menyebutkan beberapa sampel dalam melakukan 

analisis GIS untuk perencanaan pembangunan, dimana dalam contoh aplikasinya disebutkan jenis 

analisis dengan menggunakan overlay dan scenario peruntukan lahan. 

Tujuan studi adalah menentukan areal yang sesuai untuk perencanaan pemukiman dengan 

membandingkan beberapa scenario. 
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Dalam studi ini dibuat scenario berdasarkan pada kepentingan developer dengan kepentingan 

lingkungan. 

 

Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa GIS merupakan tools yang bisa digunakan dalam 

perencanaan pembangunan khususnya perencanaan penggunaan tanah. Adapun hasil yang dicapai 

sebagai unit analisis akan sangat tergantung pada layer yang digunakan serta akan sangat 

tergantung tujuan yang akan dicapai.  
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Pembangunan dengan hanya memperhatikan aspek sesuai dan tidak sesuai tentunya akan 

menghasilkan data lebih baik jika memperhatikan keseluruhan aspek. Pada ilsutrasi di atas maka 

kesesuaian dengan melihat aspek lingkungan dimana diperhatikan siklus banjir 100 tahunan, jarak 

dari industry/terkait pencemaran, jenis tanah dan ruang terbuka hijau/tidak semua jenis lahan harus 

menjadi wilayah pemukiman  maka wilayah yang bisa dibangun akan lebih kecil. 

Kemampuan GIS untuk menjadi alat perencana yang baik akan sangat tergantung pada kemampuan 

pengguna GIS, visi dari pengguna serta tentunya akan kemampuan untuk menentukan metode dan 

pendekatan yang sesuai. Apapun hasil yang dikeluarkan, maka yang terbaik adalah bagaimana peta 

dan informasi spatial ini menjadi dasar dalam perencanaan yang lestari. 

Tujuan  

Tujuan dari bab ini adalah menunjukkan aplikasi GIS dalam bidang perencanaan pembangunan yang 

merupakan kemudianterbagi lagi atas banyak bidang mulai dari perencanaan wilayah perkotaan, 

perencanaan wilayah pedesaan dan kemudian secara sektoral dapat dibedakan atas masing-masing 

bidang mulai dari perencanaan bidang pertanian/perkebunan, bidang kehutanan, bidang 

pemanfaatan sumberdaya alam, bidang pembangunan infrastruktur.  

Dalam bab ini penekanan yang diberikan adalah pada bidang penggunaan tanah/land use dengan 

mengambil satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh TNC dalam analisis penggunaan lahan dengan 

menggunakan ArcGIS. Pengguna manual ini diharapkan mampu membuat analisis GIS pada bidang 

land use dengan menggunakan beberapa metode analisis, dimana proses akan dimulai dengan 

beberapa kegiatan awal seperti pengolahan data dan bagian akhir adalah membuat laporan analisis 

kegiatan sebagai input dalam pengambilan keputusan. 

Metode dan Pendekatan Umum 

Metode pendekatan GIS dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan metode overlay, secara lebih kompleks metode 

yang digunakan adalah metode-metode modelling untuk menentukan perencanaan dalam kurun 

waktu menengah atau kurun waktu yang lebih lama lagi.  

Dalam bidang land use aplikasi GIS berkembang sejalan dengan perkembangan dari land use itu 

sendiri. Dimana analisis land use berkembang mulai analisis sederhana untuk menjawab keseuaian 

untuk pertanian sampai kemudian berkembang menjadi modeling dimana dibutuhkan proyeksi 

kedepan dalam kurun waktu tertentu. Kompleksnya analisis land use dipengaruhi juga oleh 

perkembangan aspek-aspek ekonomi, industry dan juga ragam dari kegiatan pembangunan yang 

ada. 

Metode yang paling sederhana adalah dengan melakukan overlay sederhana beberapa layer dalam 

menentukan kesuaian land use. Metode yang lebih kompleks menggunakan metode analisis dalam 

membuat modelling suatu kajian land use untuk memprediksi penggunaan lahan dalam kurun waktu 

20 tahun. 

Analisis Kesesuaian Lahan untuk HTI 

Analisis yang akan disampaikan disini adalah analisis sederhana dalam menentukan kesesuai lahan 

untuk HTI dengan mempertimbangkan aspek regulasi yang ada dan menambahkan aspek-aspek 

perlindungan keanekaragaman hayati. 
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Analisis ini dilakukan dengan menggunakan dasar pada regulasi mengenai kawasan hutan yang bisa 

digunakan untuk lokasi HTI. Kawasan yang direkomendasikan untuk HTI adalah kawasan Hutan 

Produksi yang tidak produktif dan tidak ada konsesi lain didalamnya.  

Analisis dilakukan dengan overlay dengan menggunakan GIS. Alur analisis dapat dilihat dalam flow 

chart berikut: 

 

Langkah kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data  

2. Membangun metadata 

3. Analisis spatial dengan menggunakan ArcGIS dengan tools analisis identity 

4. Analisis spatial perhitungan kawasan dengan menggunakan ArcGIS. 

Pengumpulan data sebagai proses awal kegiatan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknis 

pengolahan data. 

1. Pembangunan Data Spatial Khusus Kalimantan Timur  

Analisis Clip atau pemotongan layer tertentu pada sekala yang lebih luas dengan layer batas 

tertentu yang lebih kecil. 

Misalnya padapeta berikut terdapat 2 layer: 

- Peta moratorium Kawasan Hutan versi 4 

- Peta batas propinsi Kalimantan timur 

 

Ouput yang diharapkan adalah bagaimana menghasilkan peta Moratorium Kawasan Hutan 

hanya untuk wilayah Kalimantan Timur. 
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Langkah analisis yang digunakan adalah: 

Buka Arctoolbox 

Pilih Analysis Tools 

Pilih Clip 

 

  

Akan muncul kotak dialog untuk melakukan proses analisis secara detail dengan mengisi 

setiap bagian dari data yang harus ditentukan. 
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Input Feature adalah fitur umum yang akan diclip/dipotong, dalam proses ini akan menggunakan 

peta moratorium revisi 4. 

Clip Features adalah fitur khusus yang akan menjadi batas bagi areal yang akan dipotong, dalam 

analisis ini akan menggunakan peta batas propinsi Kalimantan Timur. 

Output Feature Class adalah hasil dari proses clip, dalam analisis ini akan ditentukan dimana akan 

disimpan dan nama file yang menunjukkan isi dari peta. Secara otomatis data akan dibuat dalam 

format geodatabase, tetapi dalam analisis ini kita akan menentukan format data dalam bentuk 

shapefile. 

 

Klik OK dan proses clip akan berjalan (silahkan tunggu) sampai tanda proses clip selesai di bagian 

pojok kanan bawah ArcMap.  

 

File yang sudah terbentuk akan otomatis ditampilkan dalam ArcMap 

 

Klik panah 

untuk mengisi 

nama file 

Klik lambang folder untuk 

menentukan letak files disimpan dan 

nama file yang akan diberikan 
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Dalam proses pengolahan data yang juga dilakukan adalah mengubah semua data dalam proyeksi 

yang sama. 

Klik Arctoolbox 

Klik Data Management Tools 

Klik Projections  and Transformations 

Klik Project 

 

Nama layer hasil Clip 

yang ditampilkan 

dalam symbol warna 

biru. 
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Akan muncul kotak dialog untuk menentukan file yang akan di proyeksikan serta pengaturan system 

proyeksi baru yang akan digunakan. 

 

 

Tentukan system proyeksi yang akan digunakan 

 

 

Data akan diproyeksikan kedalam system  proyeksi UTM zone 50 N (secara detail bisa melihat bab 

sebelumnya. 

Klik OK dan akan kembali pada dialog box sebelumnya 

Dan Klik OK untuk memulai proses. 

 

 

Untuk 

menentukan 

system 

proyeksi 



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 116 

  

Dalam analisis akan menggunakan identify, langkah kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

Klik Arctoolbox 

Klik Analysis Tools 

Klik Overlay 

Klik Identify 

 

Akan muncul kotak dialog sebagai berikut 

 

Input feature diisikan dengan data pertama atau layer yang akan di overlaykan. 

Peta/layer yang 

akan di overlay  

Analisis dengan 

Identify pada 

arctoolbox  
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Identify feature diisikan dengan data kedua yang menjadi fitur identify. 

Ouput feature class diisikan nama dan lokasi hasil akan disimpan. 

 

Klik OK untuk memulai proses yang akan dilakukan. 

Maka data hasil analisis akan ditampilkan sebagai berikut 

 

 

Dalam analisis ini dilakukan juga beberapa proses seperti perhitungan area. 

Proses yang dilakukan adalah dengan menggunakan fungsi calculate area. 

Pastikan bahwa data yang dicalculate sudah merupakan data yang diproyeksikan. 

 

Klik Editor  

Klik kanan pada layer dan buka tabel tabel  

Klik Start Editing 

Hasil analisi 

identify 
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Klik kanan pada field yang akan dihitung. 

Klik Calculate Geometry 
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Maka akan muncul kotak dialog untuk menentukan apa yang akan dicalculate/dihitung 

 

Property diisikan dengan Area 

Coordinate System pilih dengan UTM Zone 50 (biasanya digunakan sesuai dengan koordinat 

proyeksi layer [eta tersebut). 

Units diisikan dengan Square Meters 

 

Klik OK  dan luasan area akan dimasukkan. 
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Hasil Analisis Studi HTI 

Analisis overlay dengan GIS ditunjukkan dalam peta berikut:   

 

Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa kawasan Hutan Produksi yang bisa dikonversi menjadi 

kawasan HTI sangatlah sedikit.  Total luas kawasan (dalam Ha)  jika ditampilkan dalam bentuk table 

adalah sebagai berikut. 

Kabupaten Kawasan Hutan 

Produksi 

ERP No ERP 

Balikpapan 16.96 6.24 10.71 

Berau 150,153.97 43,558.96 106,595.01 

Bulungan 106,318.75 50,209.61 56,109.14 

Kutai Barat 202,883.25 9,574.65 193,308.59 

Kutai Kartanegara 408,726.25 89,344.30 319,381.95 

Kutai Timur 328,824.79 22,147.97 306,676.82 

Malinau 129,119.07 57,223.47 71,895.61 

Nunukan 118,189.83 100,525.30 17,664.54 

Pasir 139,567.00 33,459.65 106,107.35 

Penajam 40,401.05 1,155.09 39,245.96 

Samarinda 286.92  286.92 

Tana Tidung 51,789.29 1,096.24 50,693.05 

Grand Total 1,676,277.14 408,301.49 1,267,975.66 
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Dari hasil analisis ini diketahui bahwa kawasan yang tersisa untuk kemudian bisa digunakan adalah 

1,2 juta ha dimana dialokasikan untuk berbagai kegiatan pada hutan produksi dengan salah satunya 

adalah HTI. 
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Bab. X. Pengantar WebGIS 
 

Saat ini perkembangan GIS dengan berbasis web berkembang dengan cepat, perkembangan 

teknologi dan perkembangan internet sebagai sarana untuk mensharing data dan melakukan proses 

pengolahan data secara online. 

Pengertian webGIS atau identik dengan web mapping secara umum adalah proses GIS yang 

dilakukan berbasis web. Web GIS menekankan aspek pengolahan geodata lebih terlibat dengan 

aspek desain seperti akuisisi data dan arsitektur perangkat lunak server seperti penyimpanan data 

dan algoritma. Web GIS menggunakan peta web dan pengguna dapat melakukan kegiatan analisis 

pemetaan berbasis web. Pemetaan web biasanya melibatkan web browser atau agen pengguna lain 

yang mampu mendukung interaksi client-server.  

Perkembangan kecepatan internet dan kapasitas penyimpanan online memungkinkan apa yang 

disebut dengan cloud mapping, dimana pengguna dapat mengolah data, menyimpan dan melakukan 

analisis GIS secara online. Flow berikut menunjukkan beberapa aplikasi webGIS yang bisa diakses 

dengan berbagai media dan dihubungkan dengan pusat data online.  

 

Perkembangan webGIS saat ini bisa dikatakan semakin cepat, beberapa lembaga pemerintah dan 

organisasi non pemerintah mengembangkan web GIS sebagai satu alat untuk melakukan kegiatan 

pemetaan secara partisipatif. Ambil contoh inistiatif yang dilakukan oleh google 
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(https://www.google.com/maps/preview) dan open street map (http://www.openstreetmap.org/) 

yang mengembangkan web GIS dan memungkinkan proses update data secara online. 

 

Pemerintah mencoba mengembangkan webGIS melalui beberapa inisiatif melalui kebijakan 

OneMap, dimana kebijakan ini berusaha membangun sistem data online yang seragam dan 

kemudian dapat diakses oleh pengguna melalui webGIS. Akses peta Indonesia ini dapat dilakukan 

melalui situs http://maps.ina-sdi.or.id/home/.  
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WebGIS yang dikembangkan memalui portal ina ini akan menjadi webGIS yang berisikan data-data 

spatial standard dan menjadi acuan dalam semua kegiatan pengelolaan data spatial di Indonesia.  

Pengembangan WebGIS 

Pilihan pengembangan webGIS dapat dilakukan dengan menggunakan system yang sudah terbangun 

melalui software yang berlisensi seperti ESRI atau dapat dikembangkan menggunakan basis software 

tanpa bayar dengan open source seperti yang dikembangkan oleh openstreetmap.  

Tentu saja pengembangan berbasis open source menjadi pilihan yang paling banyak dilakukan oleh 

pelaku kegiatan GIS dan pemetaan. Beberapa web GIS local seperti www.bukapeta.com 

menggunakan aplikasi berbasis open source. 

 

 

Beberapa langkah dalam membangun web GIS dapat dilihat dalam penjelasan berikut: 

1. Network Pengguna Data Spatial 

Dalam membuat web GIS salah satu hal yang penting adalah bagaimana webGIS tersebut 

mampu digunakan dan didukung oleh banyak pihak. Membangun suatu kemitraan dan 

jaringan kerjasama antar pengguna GIS serta membangun komitmen dalam membuat suatu 

system sharing berbasis web merupakan satu langkah strategis.  

GIS dan aplikasi spatial saat ini dilakukan oleh banyak pihak yang bisa dibedakan atas 

lembaga pemerintah, swasta, LSM dan akademisi. Demikian juga dengan bidang-bidang yang 

menggunakan GIS, bidang seperti perencanaan wilayah, kehutanan, perkebunan, 

pertambangan, pertanian, agraria, pekerjaan umum merupakan beberapa bidang yang 

menggunakan data spatial secara regular. Saat ini beberapa bidang seperti perbankan, 

marketing, kesehatan, pendidikan mulai menggunakan data spatial dan GIS dalam 

membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat. 
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Jaringan pengelola data spatial yang terbangun akan mendukung inisiatif webGIS dan 

kemudian secara regular akan melakukan kegiatan mulai dari pembangunan data spatial, 

updating, proses sharing dan proses maintenance dari webGIs itu sendiri. 

Pemerintah misalnya telah membangun inisiatif jaringan data spatial national dengan 

simpul-simpulnya. Jaringan ketika berjalan akan mampu menghasilkan inisiatif yang sinergi 

dari semua kepentingan stakeholder yang ada dalam jaringan tersebut.  

 

2. Basis Data Spatial 

Pembangunan basis data spatial akan dilakukan untuk menghasilkan kumpulan dataset/layer 

data yang nantinya akan mengisi webGIS. Dalam membangun data spatial ini diatur protocol 

untuk menentukan walidata dan kemudian proses update yang sesuai dengan sector yang 

bersangkutan. Data kehutanan tentunya akan dikelola oleh kementrian/dinas kehutanan 

sehingga update data terakhir dan keabsahan data terjaga melalui system wali data ini.  

 

3. Pembangunan WebGIS  

Pembangunan webGIS saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan system berlisensi 

profit seperti yang dikeluarkan oleh software GIS seperti ESRI, Autodesk, dll atau 

menggunakan sistem opensource yang berbasis pada pengembangan bersama dari banyak 

stakeholder.  

Setelah menentukan system yang akan digunakan, maka dibutuhkan tenaga ahli 

programmer untuk membangun system, membuat interface dan melakukan upload pada 

hosting web yang sudah dipilih. 

Saat ini hampir semua webGIS dapat dibuat dengan pilihan yang memungkinan interaksi 

pengguna dimana pengguna tidak hanya bisa menampilkan data spatial melalui webGIS 

tetapi mampu melakukan kegiatan upload dan analisis sederhana. 

 

4. Maintenance WebGIS 

WebGIS perlu dikeloa, pengelolaan dilakukan oleh administrator yang menguasai teknis 

mengenai webGIS dan menguasai pengelolaan data spatial. Pengelolaan dilakukan untuk 

beberapa kegiatan seperti proses updating data, proses pemutakhiran database, proses 

perubahan tampilan antar muka web jika memang diperlukan.  

Maintenance webGIS juga berkaitan dengan hosting atau proses penyimpanan data secara 

online. Dalam kaitan dengan hosting, webGIS tentunya secara berkala juga harus melakukan 

proses permbayaran, sejalan dengan perkembangan layanan dan jumlah data yang dikelola 

maka kemungkinan diperlukan proses penambahan space bagi webGIS. 

Maintenance akan memerlukan lembaga pengelola dan tentunya akan memerlukan 

dukungan dari semua stakeholder yang ada. 

Pilihan Aplikasi 

Aplikasi yang digunakan tentunya dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan system yang akan 

dibuat. Pilihan aplikasi akan sangat tergantung pada beberapa aspek dibawah ini: 

1. Besar data yang dikelola 

2. Jumlah target pengguna 

3. Kecepatan akses internet 
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Dalam banyak panduan pembangunan webGIS aspek-aspek utama yang dikedepankan adalah 

kemudahan bagi pengguna untuk menggunakan webGIS tersebut. Prinsip utama yang dikembangkan 

dalam membangun webGIS adalah dengan membangun system yang sederhana. Prinsip ini akan 

membantu user dalam menggunakan, mempercepat proses dan tentunya pada jaringan dengan 

akses internet yang terbatas akan bisa diakses.  

Beberapa system yang digunakan untuk membangun webGIS dengan opensource adalah: 

1. MapServer (http://mapserver.org/)  

MapServer adalah sebuah platform Open Source untuk menerbitkan data spasial dan 

aplikasi pemetaan interaktif untuk web. Awalnya dikembangkan pada pertengahan 1990-an 

di University of Minnesota, MapServer dirilis di bawah lisensi MIT, dan berjalan pada semua 

platform utama (Windows, Linux, Mac OS X). MapServer bukanlah sistem GIS fitur lengkap, 

juga tidak bercita-cita untuk menjadi GIS lengkap. 

2. MapGuide (http://mapguide.osgeo.org)  

MapGuide Open Source adalah sebuah platform berbasis web yang memungkinkan 

pengguna untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi pemetaan web dan layanan 

web geospasial. MapGuide fitur penampil interaktif yang meliputi dukungan untuk 

pemilihan fitur, inspeksi properti, symbol peta, dan operasi seperti buffer, pilih dalam, dan 

ukuran. MapGuide mencakup basis data XML untuk mengelola konten, dan mendukung 

format file yang paling populer geospasial, database, dan standar. MapGuide dapat 

digunakan pada Linux atau Windows, mendukung Apache dan IIS web server, dan 

menawarkan PHP luas, NET., Jawa, dan JavaScript API untuk pengembangan aplikasi. 

MapGuide Open Source berlisensi di bawah lisensi LGPL. 

3. Mapnik (http://mapnik.org/)  

Mapnik adalah toolkit pemetaan open source untuk desktop dan server berbasis peta 

rendering, yang ditulis dalam Bahasa program C++. Salah satu dari banyak penggunanya 

adalah proyek OpenStreetMap (OSM) yang menggunakannya dalam kombinasi dengan 

modul Web Server Apache (mod_tile) untuk membuat gabungan system yang membentuk 

OSM 'Slippy Map' Layer. Sebuah file XML juga dapat digunakan untuk menentukan koleksi 

fitur pemetaan yang menentukan penampilan peta, atau fitur-nya dapat dibangun secara 

programatik di C++, Python, dan Node.js. Artem Pavlenko, pengembang asli dari Mapnik, 

berangkat dengan tujuan eksplisit untuk menciptakan peta yang indah dengan membuat 

subpixel anti-aliasing Anti-Grain Geometry (AGG). Mapnik kini juga memiliki system renderin 

yang disebut dengan Kairo render backend. Untuk menangani tugas-tugas perangkat lunak 

umum seperti manajemen memori, akses filesystem, ekspresi reguler, dan XML parsing, 

Mapnik memanfaatkan programming boost C++. 

4. Geoserver (http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome)  

GeoServer adalah server software open source yang ditulis dalam Java yang memungkinkan 

pengguna untuk berbagi dan mengedit data geospasial. Dirancang untuk interoperabilitas, 

itu menerbitkan data dari sumber data spasial utama menggunakan standar terbuka.  

Menjadi sebuah proyek berbasis masyarakat, GeoServer dikembangkan, diuji, dan didukung 

oleh berbagai kelompok individu dan organisasi dari seluruh dunia.  

GeoServer adalah implementasi referensi dari Open Geospatial Consortium (OGC) Web 

Feature Service (WFS) dan Web Coverage Service (WCS) standar, serta kinerja tinggi 
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disertifikasi sesuai Web Map Service (WMS). GeoServer membentuk komponen inti dari 

Geospatial Web. 

Menggunakan WebGIS 

Ada banyak webGIS yang dapat diakses dan memungkinkan proses update oleh penggunanya. Salah 

satu yang popular digunakan adalah openstreetmap dimana pada webGIS ini pengguna dapat 

melakukan kegiatan interaktif seperti membuka data, mengimpor data dari GPS, melakukan 

penambahan data dengan on screen digitasi. 

Memulai editing 

Klik fungsi Editing akan muncul tampilan berikut 

 

Klik Zoom in to edit 

Tampilan akan berubah sebagai berikut  
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Lakukan penambahan baik itu point, line atau area (polygon). 

Lakukan penambahan dengan langsung menambahkan pada screen atau proses ini disebut juga 

dengan on screen digitasi. 

 

Tentukan tipe dari data yang dimasukkan, misalnya jalan dan jenis jalan yang didigitasi. 

Klik Save  

Maka data yang kita buat tersimpan dan akan bisa digunakan oleh banyak pihak yang 

membutuhkan. 

Pilihan point, line 

atau area 
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Tentu saja selain memasukkan data kita juga bisa melakukan proses export, sehingga kita dapat 

menggunakan data tersebut untuk pengerjaan peta dengan offline. 

Langkah yang dilakukan adalah 

Zoom pada areal yang akan di export, akan lebih mudah jika menggunakan pilihan seleksi secara 

manual.  

Klik Export 

 

Setelah melihat licence dan memastikan areal yang akan di export sesuai maka proses dilanjutkan. 

Klik Export dan peta akan tersimpan dengan extension .osm 

Fungsi zoom 
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Data ini dapat digunakan dan dibuka dengan ArcGIS menggunakan fungsi Quick Import dalam 

arctoolbox Data Interaporability 
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Lakukan proses dengan menentukan sumber file dan jenisnya. 

File akan diimport kedalam format geodatabase. 

 

Pilihan sumber data dalam ArcGIS adalah sebagai berikut. Pilih format OSM (XML). 

 

Klik OK jika OSMtelah ditentukan. 
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Hasil import dapat ditampilkan dalam ArcGIS sebagai berikut 

 

Beberapa webGIS lokal seperti www.bukapeta.com memungkinkan proses editing dan proses 

penambahan data, bahkan data dalam format shp. Tetapi belum memungkinkan proses mengexport 

data ke format dataset dan hanya memungkinkan proses export peta olahan tersebut. 
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