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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 koordinatkoordinat geografi. SIG memiliki kemampuan untuk
melakukan pengolahan data dan melakukan operasioperasi 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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Sistem
m Informasii Geografis (SIG) adaalah
informasii mengenai permukaan
p
b
bumi
dan sem
mua
objek yaang berada di atasnya, yang menjjadi
kerangkaa bagi pengatuuran dan pengoorganisasian bagi
b
semua tindakan
t
selaanjutnya. Teeknologi Sisttem
Informasii Geografis mengintegrrasikan operrasioperasi umum
u
databaase, seperti quuery dan anallisis
statistik dengan
d
kemam
mpuan visualiisasi dan anallisis
yang unikk yang dimilikki oleh pemetaaan.
Kemaampuan inilaah yang meembedakan SIG
S
dengan Sistem
S
Inform
masi lainnya yaang membuattnya
menjadi berguna untuuk berbagai kalangan unntuk
menjelaskkan kejadian,, merencanakkan strategi, dan
mempreddiksi apa yangg akan terjadi.
2.2

Koomponen SIG
G
Sistem
m Informasi Geografis terdiri dari 5
komponeen.

G
Gambar
1. Komponen Sisteem Informasi
G
Geografis
Kompponen satu dengan lainnya salling
mempunyyai ketehubunngan seperti yang ditunjuukan
pada Gam
mbar 1. Adappun kelima koomponen terseebut
yaitu:
Hardw
ware
Sistem
m Informassi Geografiis memerluukan
spesifikassi komponen hardware yanng sedikit tinnggi
dibandingg spesifikasi komponen sistem
s
inform
masi
lainnya. Hal tersebut disebabkan karena
k
data yang
y
digunakaan
dalam
SIG,
penyimpanannnya
membutuuhkan ruang yang
y
besar dan dalam prooses
analisisnyya membutuhhkan memory yang besar dan
prosesor yang
y
cepat.
Softw
ware
Sebuaah software SIG haruslaah menyediaakan
fungsi dan tool yang mam
mpu melakuukan
penyimpaanan data, analisis, dann menampillkan
informasii geografis. Dengan
D
demikkian elemen yang
y
harus teerdapat dalam
m komponenn software SIG
S
adalah:
a. Toolss untuk melakuukan input dann transformassi
data geografis
g
b. Sistem
m Manajemenn Basis Data.
c. Toolss yang mendukkung query geeografis, analiisis,
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dan visualisaasi.
d. Geographicaal User Intterface (GU
UI) untuk
memudahkann akses pada ttool geografi
Data
Hal yang merupakan
m
kom
mponen pentiing dalam
SIG
G adalah dataa. Secara funndamental, SIG
G bekerja
den
ngan 2 tipe model data geoggrafis, yaitu model
m
data
vek
ktor dan moddel data rasteer. Dalam model
m
data
vek
ktor, informaasi posisi titiik, garis, dan
n poligon
dissimpan dalam bentuk koorddinat x,y. Benntuk garis,
sepperti jalan dan
d
sungai dideskripsikan
d
n sebagai
kum
mpulan dari koordinat-kooordinat titikk. Bentuk
polligon, seperti daerah penjuualan disimpaan sebagai
pen
ngulangan kooordinat yangg tertutup. Data
D
raster
terdiri dari sekuumpulan gridd atau sel seperti peta
hassil scanning maupun
m
gambaar atau image
Manusia
Komponen manusia mem
megang peraanan yang
sanngat menentuukan, karena tanpa manuusia maka
sisttem tersebut tidak dapat diaplikasikaan dengan
baiik. Jadi maanusia menjadi komponnen yang
meengendalikan suatu sistem sehingga mennghasilkan
suaatu analisis yaang dibutuhkann.
Metode
SIG yang baik memilliki keserasiaan antara
renncana desain yang baik daan aturan dunnia nyata,
dim
mana metodee, model daan implementasi akan
berrbeda untuk seetiap permasaalahan.
.
2.33 Model Daata GIS
Data dalam
m SIG dikeloompokkan daalam dua
bag
gian, yaitu datta spasial dan data non spassial.
Data Non Sppasial
merupakan data
d
yang memuat karakterristik atau
ketterangan darii suatu objekk yang terdap
pat dalam
petta yang sama sekali tidak bberkaitan denggan posisi
geo
ografi objek tersebut.
t
Sebaagai contoh, data atribut
darri sebuah kota adalah luas wilayahh, jumlah
pen
nduduk, kepaddatan penduduuk, tingkat kriiminalitas,
dan
n sebagainya.
Data spasial
merupakan data yang memuat
m
tentaang lokasi
suaatu objek dalaam peta berdaasarkan posissi geografi
objjek tersebut di
d dalam bumii dengan mennggunakan
sisttem koordinat. Data spaasial mempuunyai dua
eleemen dasar, yaaitu lokasi dann atribut
Lokasi umum
mnya mengaccu pada letakk geografi
suaatu objek daalam sistem koordinat buumi, akan
tetaapi kode geografi lainnya
l
jugga dapat
dippergunakan. Sebagai
S
contohh, kode pos. Sedangkan
S
atribut merupakkan karakteristik atau ciri dasar dari
suaatu objek.
2.44

Peta
Peta dapat berupa
b
data ddan dapat pulla sebagai
infformasi. Peta adalah gam
mbar yang menyatakan
m
bag
gaimana letakk tanah, gununng, kali dan sebagainya
(Aziz,2006). Peta merupakann data dalam kaitannya
den
ngan aspek analisis
a
keruaangan dimanaa barisnya
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adalah data
d
keruangaan. Sekumpullan data spaasial
yang telaah didapat kemudian
k
di analisis menjjadi
peta, maaka peta terrsebut meruppakan inform
masi.
Misalnyaa telah dilakukkan analisis overlay
o
(tumpang
susun) anntara satu datta spasial denngan data spaasial
lainnya. Overlay meruupakan fungsi analisis spaasial
dalam SIG
G yang mengghasilkan data spasial baru dari
d
minimal dua
d data spasiial yang menjaadi masukannnya
Peta merupakan penyajian secara grrafis
kumpulann data mentahh maupun yanng telah dianallisis
atau infoormasi sesuai lokasinya. Pada
P
hakikatnnya,
peta berfu
fungsi sebagai alat peraga untuk
u
menyajiikan
informasii yang terkandung di dalam
m suatu wilayyah.
Peta harrus menganduung informassi yang henndak
disampaikkan kepada peengguna.
Berdaasarkan data yang
y
terkanduung dalam suuatu
peta, makka peta dapat dibagi
d
menjaddi dua jenis, yaitu
peta dasaar dan peta tem
matik.
a. Peta Dasar
D
Peta dasar
d
berisi daata mengenai jalan, garis baatas
wilayah pemerintahhan, sungai daan danau, tam
man,
lahan,, dan nama tem
mpat.
b. Peta Tematik
T
Peta tematik meruupakan peta yang
y
menyajiikan
inform
masi berdasaarkan tema tertentu. Teema
meruppakan kum
mpulan dataa yang teelah
dikeloompokkan berrdasarkan critteria tertentu dan
ditam
mpilkan dalam bentuk arsirann/warna.
2.5

Sooftware Quan
ntum GIS
Quanttum GIS adaalah aplikasi SIG gratis yang
y
mencakupp pemetaan, analisis spasial, dan beberrapa
fitur DeskktopGIS lainnnya. Quantum GIS mendukuung
format data
d
vektor, raster, dan daatabase (PostG
GIS
dan Oracle).

Gambbar 2. Tampilaan Halaman Quantum
Q
GIS
Pada Gambar 2 teerlihat tampilan halaman dari
d
Quantum
m GIS yang dapat memuddahkan pemaakai
untuk meembuat progrram ulang unttuk mengerjaakan
tugas yanng berbeda ataau lebih spesiffik.
2.6

Sooftware PostggreSql
PostgreSQL adalahh database oppen source yang
y
memiliki ketangguhann dan kemam
mpuannya dalam
mengelolla data. PostggreSQL mem
mpunyai eksteensi
PostGIS, yang menaawarkan kem
mampuan unntuk
mengelolla data spaatial untuk aplikasi Sisttem
Informasii Geografis.
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2.77

Softwaree Mapserver
Software yaang digunakaan dalam perrancangan
SIG
G ini adalah MapServer. MS4W
M
(MapSServer for
Wiindows) adalaah paket instaalasi MapSerrver untuk
plaatform Windoows. Dimana MapServer merupakan
m
apllikasi freeware dan Openn Source untuk dapat
meenampilkan SIIG di web. MS
S4W dilengkaapi dengan
berrbagai moddul tambahaan (optionaal) yang
meempermudah
kita
membangun
n
dan
meengadministrasi SIG berbasis web.

G
Gambar
3. Prooses penyajiann peta oleh Maapserver
Untuk menjaalankan dan menampilkan
m
peta yang
dihhasilkan oleh MapServer,
M
d
diperlukan
duaa file yaitu
Maap File dan HTML Filee. Map File berisikan
konnfigurasi penyyajian peta yan
ang ditulis dalaam bahasa
dan
n sintaks terseendiri. Inform
masi ini kemuddian diolah
dan
n disajikan olleh program M
MapServer. Sedangkan
S
filee HTML diggunakan untuuk melakukaan format
pen
nyajian hasil (peta) seperrti yang terllihat pada
Gaambar 3.
Sebelum meembuat aplikkasi SIG berb
basis web
meenggunakan MapServer, hal yang harus
dipperhatikan addalah arsitekktur penyimpanan file
MaapServer dan data SIG. Secara
S
umum
m ada tiga
kattegori data yanng dimiliki yaaitu:
a. File MapS
Server
Map file dan PHP/MappScript
b. File HTML dan gambarr/grafis
File web dan gambar yang
y
disertakaan
c. Data SIG
Data vekttor dan citra (rraster) yang digunakan
d
3. PERANCA
ANGAN DAN
N IMPLEME
ENTASI
3.11 Analisis Kebutuhan
K
Kebutuhan akan
a
informasii lokasi sekolaah, alamat
serrta peta kebberadaan sekoolah di DK
KI Jakarta
meenjadi landasaan aplikasi SIG
S
ini dibuaat. Sistem
Infformasi Geoggrafis ini bisa dimanfaattkan oleh
pen
ngguna untukk mengetahuii lokasi seko
olah yang
berrada di DKI Jakarta.
J
Sisteem Informasi Geografis
Sekkolah ini meemberikan infformasi lokasi sekolah,
petta lokasi sekoolah serta fotto dari sekolaah. Sistem
Infformasi Geogrrafis ini bisa dimanfatkan
d
o
oleh
orang
tuaa yang inggin mencari atau menndaftarkan
puttra/putrinya ke
k sekolah di DKI
D Jakarta atau
a
calon
sisw
wa maupun masyarakatt umum yaang ingin
meengetahui infoormasi lokasi sekolah yang berada di
DK
KI Jakarta unttuk tujuan terttentu. Dari aplikasi SIG
ini akan terlihat sekolah-sekollah di DKI Jak
karta.
3.22

Perancan
ngan GIS Sek
kolah
Aplikasi Web
W
Sistem Informasi Geografis
Sekkolah di DK
KI Jakarta menyajikan informasi
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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.
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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.

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

Gambar 6. Bagan Langkah Pembuatan SIG
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Tahappan-tahapan tersebut,seperrti terlihat pada
p
Gambar 6.
6 adalah sebaagai berikut:
a. Penenntuan Daerah / Wilayah
Di dalam
d
Sistem
m Infomasi Geografis
G
haarus
terdappat peta suattu daerah / wilayah terteentu
ataupuun suatu sim
mbol yang menggambarrkan
objek tertentu dann terdapat penggunaan waarna
agar informasi yanng ditampilkaan dapat terlihat
jelas sesuai dengaan daerah yanng dituju. Unntuk
aplikaasi yang dibuaat dipilih wilayyah DKI Jakaarta.
b. Pegum
mpulan Data Sekolah Neggeri dan Swaasta
Pada Wilayah
W
Yangg Ditentukan
Tahapp pengumpulan data adallah tahap keedua
yang dilakukan daalam pembuaatan aplikasi ini.
Data non-spasial yang
y
ditampillkan didapat dari
d
websiite http://www
w.kemdiknas. go.id sedanggkan
data spasial
s
diperooleh dari BA
AKOSURTAN
NAL
dan innternet.
c. Konversi Peta Padaa Quantum GIIS
Pengggunaan Quanntum GIS ditujukan
d
unntuk
melakkukan konverssi file shp meenjadi table pada
p
pada database
d
postggreSQL.
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Gaambar 9. Tamppilan Informaasi Sekolah yaang dipilih

3.3

Taampilan Aplik
kasi
Tamppilan awal applikasi, contooh tampilan titik
t
lokasi, daan contoh tam
mpilan hasil titik lokasi yang
y
dipilih disajikan pada gambar
g
berikuut.

Gambar 10. Tampilan Informasi di sekitar
s
Sekolah yangg dipilih
4.

G
Gambar
7. Taampilan Homee untuk User

PENUTUP
P
SIG ini meemvisualisasikkan peta DK
KI Jakarta
dim
mana didalaamnya tersebbar titik-titiik lokasi
keb
beradaan banggunan Sekolaah serta inform
masi yang
terkkait didalamnnya. Selain ituu pada bagiaan legenda
ditambahkan beberapa
b
unssur tambahan
n seperti
kan
ntor pos, dan rumah sakit, serta lainnyaa. Aplikasi
SIG
G ini membberikan kemuudahan bagi pengguna
dallam hal pencaarian suatu tem
mpat, khususnnya dalam
pen
ncarian Sekolaah.
Aplikasi SIG
G dapat mennggantikan fuungsi peta
konnvensional yaang dirasakann masih mennyusahkan
karrena terkait deengan ukurann peta yang relatif besar
sehhingga memaakan waktu yang
y
cukup lama dan
meembutuhkan ketelitian
k
yanng cukup ting
ggi dalam
pen
ncarian suatu tempat.

PU
USTAKA
Gambar 8. Tam
mpilan Peta Seekolah di DKI
Jakarta
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