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Manajemen Peta Digital 



Digitasi dan Editing



Digitasi dan Editing

• Data Peta Digital yang masih dalam bentuk analaog atau image 
digitasi dengan cara mengikuti standar operasional prosedur
pendigitasian yang berlaku, yaitu mengkonversi data gambar (image) 
ke dalam format digital. Image umumnya juga disebut sebagai data 
raster, Hasil digitasi gambar dalam format dijital atau vektor disebut
fitur (Feature), fitur ini terdiri dari titik (point), garis (line) dan area-
banyak sudut (polygon). Pekerjaan digitasi ini dilakukan memproses
unsur-unsur yang ada di dalam peta analog (raster) menjadi peta
vektor yang bertujuan untuk melengkapi peta. Digitasi peta dilakukan
didalam menggunakan ESRI environment,  Autocad, Google Earth.



EDITING

• Pekerjaan Editing  adalah proses perbaikan hasil digitasi karena data 
spasial harus Smoothness, Conectivity, menghindari data yang Misstie
dan Missmatch,  melalui proses editing akan dibenahi berbagai aspek
seperti ketidaksesuaian garis, pergeseran titik, titik-titik sudut polygon 
yang bergeser, ketiadaan identifikasi, identifikasi rangkap, dan lain 
sebagainya (koreksi, joint, move, extend, trim, break, fillet, scale, dll).



EDITING

• Kegiatan editing berfungsi untuk memperbaiki semua kesalahan yang 
dilakukan pada saat digitasi. Fitur yang telah diperoleh tersebut harus
memiliki keteraturan, identifikasi yang spesifik serta keterhubungan
(connectivity) yang terjaga. Kesalahan-kesalahan yang diperbaiki di 
sini meliputi :
• digitasi overshoot

• digitasi undershoot

• bentuk feature tidak sesuai dengan peta sumber

• ada feature yang belum terdigitasi

• kesalahan pemberian ID



Updating 



Updating

• Updating adalah proses pemuktahiran data spasial dan pekerjaan
yang melakukan penambahan feature-feature baru untuk melengkapi
peta sebelumnya hasil permohonan diwilayah yang sudah diopname
dan diverifikasi dilapangan .



Proses Pekerjaan Updating

• Checkpoint & Plotting
• Tahap ini merupakan proses untuk menjaga kualitas keluaran hasil updating. 

Data yang telah diupdate dan dianggap benar akan diverifikasi oleh tim
Quality Control, perbaikan harus dilakukan apabila ditemui kesalahan grafis
yaitu dilakukan editing data ulang atau bahkan pendigitasian. Setelah lolos
dari vertifikasi plot maka data dapat diproses lebih lanjut.



Proses Pekerjaan Updating

• Topologi
• Setelah data benar dan lolos dari Quality Control, selalu dilakukan pembuatan

topologi untuk sinkronisasi antara data grafis dengan atributnya. Agar peta
dijital yang sudah terbentuk dapat mempunyai informasi melalui atributnya, 
terlebih dahulu dilakukan proses pembangunan topologi. Pembangunan 
topologi dapat dilakukan berulang-ulang, jika terjadi perubahan terhadap
basis data spasial yang ada. Tujuan dari topologi disini adalah untuk menjaga
hubungan penting yang harus dipertahankan dalam basis data spasial, 
struktur datanya menentukan bagaimana dan dimana titik dan garis
berhubungan satu sama lainnya pada satu node, semua node merupakan
titik-titik (endpoints), menjadikan polygon tidak bocor atau tertutup/close, 
sehingga polygon dapat dihitung luasannya/area.



Spatial Adjustment 



Spatial Adjustment 

• Tahapan selanjutnya adalah menggeoreferance SIL yang tidak
memiliki titik koordinat dengan cara Spatial Adjustment. Spatial 
Adjustment  dimaksudkan adalah proses perbaikan data spasial agar 
sesuai/mendekati karakteristik data  yang benar sesuai dengan
kaidah GIS data dan logika kebenaran data dan informasi.



Proses Spatial Adjustment 

• Transformasi

• Penarikan obyek (rubber sheet)

• Penyesuaian obyek pada batas tepi peta (edgematching)



Proses Spatial Adjustment 



PETA DASAR dan SOFTWARE GIS



Google Street

• Google Street View merupakan sebuah fitur Google Maps yang 
diperkenalkan tahun 2007 dan menyediakan pemandangan jalan 360°
dan membolehkan pengguna melihat bagian dari kota pilihan mereka 
dan wilayah metropolitan sekitarnya pada tingkat dasar. Ketika 
diluncurkan tanggal 25 Mei 2007, hanya lima kota yang dimasukkan. 
Kemudian berkembang ke lebih dari 40 kota AS, dan meliputi 
pinggiran kota, dan kota-kota terdekat.



Google Street

• Google Street View, ketika dioperasikan, menampilkan foto yang 
sebelumnya diambil oleh kamera di atas sebuah kendaraan, dan 
dapat dijelajahi menggunakan tombol panah di keyboard atau mouse 
dengan menekan panah di layar. Menggunakan cara ini, foto dapat 
dilihat dalam berbagai ukuran, dari arah manapun, dan berbagai 
sudut. Garis yang diperlihatkan di sepanjang jalan menandai arah 
yang diikuti oleh jalan itu.



Google Street



Software ArcGIS

• ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI 
(Environment Science & Research Institue) yang merupakan kompilasi
fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti
GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Software ini mulai dirilis
oleh ESRI Pada tahun 2000. Produk Utama Dari ARCGIS adalah ARCGIS 
desktop, dimana arcgis desktop merupakan software GIS professional 
yang komprehensif dan dikelompokkan atas tiga komponen yaitu : 
ArcView (komponen yang fokus ke penggunaan data yang 
komprehensif, pemetaan dan analisis), ArcEditor (lebih fokus ke arah
editing data spasial) dan ArcInfo (lebih lengkap dalam menyajikan
fungsi-fungsi GIS termasuk untuk keperluan analisi geoprosesing).



Penggunaan ArcGIS ESRI

• ArcGIS Desktop, ditujukan untuk pengguna GIS profesional
(perorangan maupun institusi)

• ArcObjects, dibuat untuk para developer yang selalu ingin membuat
inovasi dan pengembangan

• Server GIS (ArcIMS, ArcSDE, lokal), dibuat bagi pengguna awam yang 
mengumpulkan data spasial melalui aplikasi di internet

• Mobile GIS, diciptakan bagi pengguna GIS yang dinamis, software ini
mengumpulkan data lapangan.



Pengaturan ArcGIS ESRI

• Pengaturan unit peta yang kita buat (tab General)

• Penentuan skala tampilan (tab Data Frame)

• Penentuan sistem koordinat (tab Coordinate System)

• Pengaturan grid koordinat pada layout (tab Grid)



Software ArcGIS

• Dengan adanya GIS maka akan mempermudah user untuk
menganalisis, mencari suatu informasi sehingga dapat membantu
user untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan data/ fakta yang 
terjadi.



Map Server

• MapServer merupakan aplikasi freeware dan open source yang 
memungkinkan kita menampilkan data spasial (peta) di web. Aplikasi
ini pertama kali dikembangkan di Universitas Minesotta, Amerika 
Serikat untuk proyek ForNet (sebuah proyek untuk menajemen
sumber daya alam) yang disponsori NASA (Nasional Aeronautics and 
Space Administration). Dukungan NASA dilanjutkan dengan
dikembangkan proyek TerraSIP untuk menajemen data lahan. Saat ini, 
karena sifatnya yang terbuka (open source), pengembangan
MapServer dilakukan oleh pengembang dari berbagai negara



Fitur Map Server

• Menampilkan data spasial dalam format vektor seperti : Shapefile (ESRI), 
ArcSDE (ESRI), PostGIS dan berbagai format data vektor lain dengan
menggunakan library OGR

• Menampilkan data spasial dalam format raster seperti : TIFF/GeoTIFF, 
EPPL7 dan berbagai format data raster lain dengan menggunakan library 
GDAL

• Menggunakan quadtree dalam indexing data spasial, sehingga operasi-
operasi spasial dapat dilakukan dengan cepat.

• Dapat dikembangkan (customizable), dengan tampilan keluaran yang dapat
diatur menggunakan file-file template

• Dapat melakukan seleksi objek berdasar nilai, berdasar titik, area, atau
berdasar sebuah objek spasial tertentu

• Mendukung rendering karakter berupa font TrueType



Fitur Map Server

• Mendukung penggunaan data raster maupun vektor yang di-tiled (dibagi-
bagi menjadi sub bagian yang lebih kecil sehingga proses untuk mengambil
dan menampilkan gambar dapat dipercepat)

• Dapat menggambarkan elemen peta secara otomatis : skala grafis, peta
indeks dan legenda peta

• Dapat menggambarkan peta tematik yang dibangun menggunakan ekspresi
logik maupun ekspresi reguler

• Dapat menampilkan label dari objek spasial, dengan label dapat diatur
sedemikian rupa sehingga tidak saling tumpang tindih

• Konfigurasi dapat diatur secara on the fly melalui parameter yang 
ditentukan pada URL

• Dapat menangani beragam system proyeksi secara on the fly.



Arsitektur Umum Aplikasi Pemetaan Berbasis
Web



Arsitektur Umum Aplikasi Pemetaan Berbasis
Web
• Pada gambar di atas, interaksi antara klien dengan server berdasar

skenario request dan respon. Web browser di sisi kilen mengirim
request ke server web. Karena server web tidak memiliki kemampuan
pemrosesan peta, maka request berkaitan dengan pemrosesan peta
akan diteruskan oleh server web ke server aplikasi dan MapServer.

• MapServer menggunakan pendekatan thin client. Semua pemrosesan
dilakukan di sisi sever. Informasi peta dikirinkan ke web browser di sisi
klien dalam bentuk file gambar (JPG, PNG, GIF ata TIFF). Untungnya, 
saat ini kelemahan pendekatan thin client dalam hal interaksi dengan
user sudah jauh berkurang dengan adanya framework aplikasi seperti
Chameleon, pmapper, dan gmap.



Database PostgreSQL

• PostgreSQL atau sering disebut Postgres merupakan salah satu dari
sejumlah database open source yang menawarkan skalabilitas, 
keluwesan, dan kinerja yang tinggi. SQL di PostgreSQL tidaklah seperti
yang kita temui pada RDBMS umumnya. Perbedaan penting antara
PostgreSQL dengan sistem relasional standar adalah arsitektur
PostgreSQL yang memungkinkan user untuk mendefinisikan sendiri
SQL-nya, terutama pada pembuatan function atau biasa disebut
sebagai stored procedure.



PostGIS

• PostGIS adalah extension dari PostgreSQL yang bersifat object 
relational database server yang mempunyai kemampuan untuk
menyimpan fitur SIG dalam database server. PostGIS adalah software 
Open Source yang tidak perlu membeli lisensi untuk
menggunakannya. 

• PostGIS dikembangkan oleh Refractions Research of Victoria sebagai
proyek penelitian teknologi database spasial.



Karakteristik PostGIS

• PostGIS mendukung semua fitur OGC (OpenGIS Consortium) seperti : 
titik, garis, polygon, multipoint, multiline, multipoligon, dan
GeometryCollection.

• PostGIS menggunakan teks format OGC dalam perintah SQL

• untuk merepresentasikan fitur SIG.

• PostGIS menyediakan proses indexing secara cepat dengan
menggunakan GiST (Generalized Search Tree) atau R-Tree indexes

• PostgreSQL mempunyai fasilitas untuk melakukan convert data ESRI 
Shapefile ke dalam database PostGIS / PostgreSQL
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