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Sistem Informasi Geografi

• SIG dapat diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari
perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya
manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, 
menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, 
memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan
data dalam suatu informasi berbasis geografis. (Puntadewo A+, 2003)

SIG = MAPS + DATABASE



Data SIG

• Data yang diolah pada SIG ada 2 macam yaitu data geospasial (data 
spasial dan data non-spasial)

• Data spasial adalah data yang berhubungan dengan kondisi geografi
misalnya sungai, wilayah administrasi, gedung, jalan raya dan
sebagainya

• Data spasial didapatkan dari peta, foto udara, citra satelit, data 
statistik dan lain-lain. 

• Bentuk representasi entity spasial adalah raster dan vector.



Data SIG

• Sedangkan data non-spasial adalah selain data spasial yaitu data yang 
berupa text atau angka. Biasanya disebut dengan atribut.



Konsep Model Data Spasial



Data Raster

• Model data raster menampilkan, menempatkan dan menyimpan
spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel-pixel yang 
membentuk grid



Data Vektor

• Model data vektor yang menampilkan, menempatkan dan
menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis, 
atau kurva atau poligon beserta atribut-atributnya



Data GeoSpasial



TIN (Triangulated Irregular Network) Model

• Model data vektor yang menampilkan, menempatkan dan
menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis, 
atau kurva atau poligon beserta atribut-atributnya. Bentuk dasar
representasi data spasial didalam sistem model data vektor, 
didefinisikan oleh sistem koordinat kartesian dua dimensi (x,y).



TIN (Triangulated Irregular Network) Model



Keuntungan SIG

• Penanganan data geospatial menjadi lebih baik dalam format baku

• Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah

• Data geospatial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis dan
direpresentasikan

• Menjadi produk bernilai tambah

• Data geospatial dapat dipertukarkan

• Produktivitas staf meningkat dan lebih efisien

• Penghematan waktu dan biaya

• Keputusan yang akan diambil menjadi lebih baik



SIG



Data Spasial



Data Vektor dan Raster



Arsitektur GIS



Contoh Sistem Informasi 

Berbasis SIG



Pemukiman dan Perumahan



Wilayah Administrasi Kab. Bogor





Data Jalan



Pemukiman



Data Layer



Data Informasi Perumahan



Data Informasi Perumahan



Sistem Informasi Database Jalan
Lingkungan



Wilayah Administrasi Kota Tangerang



Data Jalan Kecamatan Tangerang



Basis Data Daerah Pesisir



Peta Pesisir



Peta Pesisir



Navigasi



Peta Perbatasan Kepemilikan



Database



PANTURA (Pantauan Masyarakat) 
Mobile Report



Pantura Mobile Report

Provinsi DKI



Pantura Mobile Report

Provini DKI



Pantura Mobile Report

Provinsi DKI



Pantura Mobile Report

Provinsi DKI
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