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One Map Policy



Informasi Geospasial

• Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan 
kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan 
yang berhubungan dengan ruang kebumian.



Informasi Geospasial

• IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan 
dalam rangka mengoptimalka pembangunan di bidang ekonomi, 
sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam 
pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, 
perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan 
garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. 



Informasi Geospasial

• IG juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam 
penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan 
pertahanan keamanan.



Informasi Geospasial

• Perubahan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin luas 
membuat manusia lebih tertarik menggunakan inovasi-inovasi 
teknologi informasi

• Salah satu diantaranya adalah dalam hal pemanfaatan kebijakan satu 
peta (One Map Policy). 



Informasi Geospasial

• Banyak peta yang dibuat oleh berbagai Kementerian Lembaga (K/L) 
dengan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing

• Kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan spesifikasi 
informasi peta tematik yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran 
informasi



Informasi Geospasial

• Masih diperlukan mekanisme untuk menyatukan keberagaman 
menuju kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional.



Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)



One Map Policy

• Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan
strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu
referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal 
pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.





Peta Rupa Bumi (Topographic Map)



One Map Policy

• Kebijakan unggulan pemerintah yang dikenal dengan Kebijakan Satu
Peta (KSP) atau “One Map Policy” (OMP), tidak terlepas dengan
pelaksanaan Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN)



IG, DG, IGD

• Data Geospasial (DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, 
atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

• Informasi Geospasial (IG) adalah DG yang sudah diolah sehingga
dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, 
pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang 
berhubungan dengan ruang kebumian.



IG, DG, IGD

• Informasi Geospasial Dasar (IGD) adalah IG yang berisi tentang objek
yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik
di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.



Pengolahan DG dan IG

• Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan perangkat
lunak yang :
• berlisensi; dan/atau

• bersifat bebas dan terbuka



Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta



Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional 
(JIGN)



Pemanfaatan Sumberdaya Alam



Peta Sebaran WBCB
(Warisan Budaya dan Cagar Budaya)



STANDARD PRODUCTS OF BASED GEOSPATIAL 
DATA : Many Layers & Many Actors 



One Map Policy



One Map Policy



Prinsip One Map Policy

• Consistent among the sources of information

• Accesible and free of charge

• Transparent and collaborative



One Geo-Reference

• http://srgi.big.go.id/srgi/

• http://ppit.big.go.id/onemap/

• http://tanahair.indonesia.go.id 

• http://maps.ina-sdi.or.id



Strategi One Map Policy



Pemanfaatan One Map Policy pada
WBCB (Warisan Budaya dan Cagar Budaya)
• Penentuan Lokasi WBCB

• Pengukuran Area Kawasan WBCB

• Penentuan Potensi WBCB pada suatu Lokasi/ Kawasan

• Integrasi Peta WBCB pada Level Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

• Manajemen Layanan Informasi Publik WBCB berbasis GIS
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