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ABSTRAKS 
Sistem Informasi Geografis Sekolah di DKI Jakarta ini bertujuan memberikan informasi kepada pengguna 

mengenai titik-titik lokasi bangunan Sekolah yang ada di DKI Jakarta serta informasi-informasi yang terkait 
didalamnya seperti kantor pos, museum, GOR dan rumah sakit sehingga diharapkan dapat di akses kapanpun 
dan dimana pun. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang ingin memanfaatkannya dapat dengan mudah 
untuk pengaksesannya. Pembuatan SIG berbasis web ini dibuat menggunakan Mapserver, Quantum GIS, 
PostgreSql sebagai data basenya dan Chameleon sebagai frameworknya. Sedangkan bahasa pemrograman 
yang digunakan adalah HTML, PHP dan CSS. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat dipergunakan 
untuk mendapatkan informasi Sekolah di DKI Jakarta yang disajikan dalam bentuk peta 

Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis, Sekolah, Jakarta, Quantum GIS,MapServer 

1. PENDAHULUAN 
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, merupakan jenjang 
pendidikan di Indonesia yang dapat ditempuh 
peserta didik, secara berkelanjutan. Sarana 
pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA dibangun 
oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun SDM 
di Indonesia agar lebih berkualitas dan lebih 
bermoral tentunya. 

Bangunan Sekolah yang berdiri pasti memiliki 
informasi yang berhubungan dengan data spasial dan 
non spasial, seperti nama dan alamat (lokasi) yang 
berkaitan dengan bangunan Sekolah tersebut. 
Informasi-informasi ini pastinya dibutuhkan oleh 
berbagai pihak. Keberadaan bangunan Sekolah di 
DKI Jakarta tersebar cukup merata di berbagai 
tempat. Dengan semakin banyak bertambahnya 
bangunan–bangunan yang muncul, maka manusia 
dihadapkan kepada suatu masalah baru yaitu 
bagaimana mengingat posisi dari bangunan tersebut. 
Pencarian suatu tempat dengan menggunakan peta 
konvesional dirasakan masih menyusahkan bagi 
sebagian orang. Dikatakan menyusahkan, karena 
terkait dengan ukuran peta yang relatif besar 
sehingga memakan waktu yang cukup lama dan 
membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi jika ingin 
mencari tempat tertentu. Oleh karena itu diperlukan 
suatu sistem informasi yang dapat menyajikan 
informasi keberadaan atau lokasi bangunan sekolah 
tersebut.  

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan 
sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data 
yang tereferensi secara spasial atau koordinat-
koordinat geografi. SIG memiliki kemampuan untuk 
melakukan pengolahan data dan melakukan operasi-
operasi tertentu dengan menampilkan dan 
menganalisis data. Aplikasi SIG saat ini tumbuh 
tidak hanya secara jumlah aplikasi namun juga 
bertambah dari jenis keragaman aplikasinya. 
Pengembangan aplikasi SIG kedepannya mengarah 

kepada aplikasi berbasis Web yang diharapkan dapat 
membantu user. Sebagai contoh adalah adanya peta 
online sebuah kota dimana pengguna dapat dengan 
mudah mencari lokasi yang diinginkan secara online 
melalui jaringan intranet/internet tanpa mengenal 
batas geografi penggunanya. 

2. SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
2.1 Definisi 

Sistem Informasi Geografis merupakan 
persamaan arti dari Geographics Information 
System.
a. Geografi (geographics) 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari 
permukaan bumi dengan referensi atau studi 
mengenai area-area yang berada di permukaan 
bumi. Area-area atau objek tersebut ditampilkan 
pada suatu peta untuk memberikan gambaran 
yang representative dari spasial suatu objek 
dengan kenyataan di bumi. Simbol, warna dan 
gaya garis digunakan untuk mewakili setiap 
spasial yang berbeda pada peta 2 dimensional. 

b. Informasi (information) 
Informasi berasal dari pengolahan sejumlah data, 
dalam SIG, informasi memiliki volume terbesar. 
Setiap objek geografi memiliki setting data 
tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada 
dapat terwakili dalam peta. Semua data harus 
diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat 
membuat peta. Menjadi intelligent. Saat data 
diasosiasikan dengan permukaan geografi yang 
representative, data tersebut mampu memberikan 
informasi dengan hanya mengklik mouse pada 
objek. 

c. Sistem (system)
Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang 
saling berinteraksi dan beriterpedensi dalam 
lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
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spasial yang dipresentasikan ke dalam bentuk grafis, 
sedangkan dalam bentuk tabel mempresentasikan 
informasi atribut dari data spasial tersebut sebagai 
pendukung untuk mempercepat pengguna 
mengetahui letak-letak Sekolah di daerah tersebut. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data yang diperoleh melalui website DEPDIKNAS. 
Data yang dikumpulkan ini adalah data-data yang 
dimiliki Sekolah terkait seperti contoh: NPSN 
(Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat sekolah, 
no telepon dan lain lain. 

SIG ini merupakan aplikasi berbasis Web 
sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari 
lokasi yang diinginkan secara online melalui 
jaringan intranet/internet tanpa mengenal batas 
geografi penggunanya. Jika pengunjung bertindak 
sebagai user, user dapat menggunakan aplikasi SIG 
ini dengan mengklik salah satu simbol Sekolah pada 
peta maka dialog box hasil query pencarian akan 
muncul yang berisi informasi nama sekolah, alamat, 
nomor telepon, dan gambar sekolah. Hal ini dapat 
menjadi informasi sehingga pengunjung dapat 
mengetahui lokasi sekolah tersebut. Didalam 
aplikasi SIG ini sudah terdapat halaman admin untuk 
menambah, mengubah / menghapus data. 

Aplikasi SIG ini memiliki interface yang 
menarik, tools, dan simbol-simbol (legenda) untuk 
membantu pengguna dalam mencari letak dari 
lokasi-lokasi Sekolah di DKI Jakarta. Tools yang 
dimiliki aplikasi SIG ini dapat dipergunakan untuk 
memperbesar dan memperjelas daerah peta yang 
diinginkan atau memperkecilnya. Selain 
memperbesar, user juga dapat menggeser lokasi 
Sekolah ke arah tengah peta maupun ke arah yang 
diinginkan user. User dapat memperoleh semua atau 
sebagian lokasi Sekolah di DKI Jakarta dengan 
memanfaatkan tools legend yang ada. Legend 
Sekolah untuk menampilkan lokasi Sekolah, legend 
kantor pos untuk menampilkan lokasi kantor pos, 
dan legend rumah sakit untuk menampilkan lokasi 
rumah sakit, dan lain sebagainya. 

3.2.1 Struktur Navigasi 
Struktur Navigasi Admin 

Gambar 4. Struktur Navigasi Admin 

Struktur navigasi pada gambar 4 merupakan 
urutan mengakses dari halaman satu ke halaman 

berikutnya. Struktur navigasi yang bertipe campuran 
antara non linear dan linier. Struktur navigasi non 
linear dipakai pada halaman pilih tabel, tambah, 
ubah / hapus. Sedangkan struktur navigasi linear 
dipakai pada halaman pilih administrasi ke halaman 
home. Pada halaman login admin, admin dapat 
melakukan menghapus / mengubah, serta menambah 
data pada setiap databasenya. 

Struktur Navigasi User  

Gambar 5. Struktur Navigasi User 

Struktur navigasi pada Gambar 5 merupakan 
urutan mengakses dari halaman satu ke halaman 
berikutnya. Struktur navigasi user bertipe campuran 
antara non linear dan linier. Struktur navigasi non 
linear dipakai pada halaman home, peta, tentang 
kami. Sedangkan struktur navigasi linear dipakai 
pada halaman peta ke halaman bantuan. Pada 
halaman user, user dapat melakukan melihat 
halaman home yang berisi profil DKI Jakarta, 
melihat halaman peta yang di akses oleh admin, 
serta melihat halaman tentang kami yang berisikan 
tentang infiomasi singkat tentang software yang 
digunakan. 

3.2.2 Pembuatan SIG Sekolah di DKI Jakarta 
Sistem Informasi Geografis Sekolah di DKI 

Jakarta dibuat dengan menggunakan perangkat lunak 
Quantum Gis 0.11.0, MapServer 1.6, PostgreSQL 
8.2.x. Dalam pembuatannya dilakukan beberapa 
tahap.  

Gambar 6. Bagan Langkah Pembuatan SIG 
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