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TENTANG 
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INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 
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DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL 
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, 

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan yang terukur, terarah, dan 
tepat sasaran di unit pimpinan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi 
Geospasiai berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi 
Geospasial Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan 
Informasi Geospasial 2016 - 2019, perlu menyusun rencana strategis 
Deputi Bidang Infrastruktur informasi Geospasial Badan Informasi 
Geospasiai Tahun 2016 - 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf 
a, periu menetapkan Keputusan Deputi Bidang infrastruktur informasi 
Geospasiai Badan informasi Geospasiai tentang Rencana Strategis 
Deputi Bidang infrastruktur informasi Geospasiai Badan informasi 
Geospasiai Tahun 2016 - 2019; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia 
Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran 
Negara Repubiik indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasiai 
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2011 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5214); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasiai 
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2014 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5502); 

5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan informasi 
Geospasiai (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2011 Nomor 
144), sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
94 Tahun 2011 tentang Badan informasi Geospasiai (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasionai Tahun 2015 - 2019 
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

7. Peraturan Kepala Badan informasi Geospasiai Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan informasi Geospasiai, 
sebagaimana teiah diubah beberapa kail, terakhir dengan Peraturan 
Kepala Badan informasi Geospasiai Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan informasi Geospasiai 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
informasi Geospasiai; 

8. Peraturan Kepala Badan informasi Geospasiai Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Baiai Pendidikan dan Pelatihan Geospasiai, sebagaimana 
teiah diubah dengan Peraturan Kepala Badan informasi Geospasiai 
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan 
informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan 
dan Pelatihan Geospasial; 

9. Peraturan Kepala Badan informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Baiai Layanan Jasa dan Produk Geospasiai, sebagaimana 
teiah diubah dengan Peraturan Kepala Badan informasi Geospasiai 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan 
informasi Geospasiai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baiai Layanan 
Jasa dan Produk Geospasiai; 

10. Keputusan Kepala Badan informasi Geospasiai Nomor 64 Tahun 2018 
tentang Rencana Strategis Badan informasi Geospasiai 2016 - 2019; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI 
GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG RENCANA 
STRATEGIS DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI 
GEOSPASIAL TAHUN 2016 - 2019. 

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang infrastruktur informasi 
Geospasiai Badan informasi Geospasiai Tahun 2016 - 2019. 

KEDUA : Rencana Strategis Deputi Bidang infrastruktur informasi Geospasiai Badan 
informasi Geospasiai Tahun 2016 - 2019 memuat arah kebijakan dan 
strategi nasionai, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan standar kinerja. 

KETIGA Rencana Strategis Deputi Bidang infrastruktur informasi Geospasial Badan 
informasi Geospasiai Tahun 2016 - 2019 adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
ini. 

KEEMPAT Setiap Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Deputi Bidang 
infrastruktur informasi Geospasiai Badan informasi Geospasiai wajib 
menyusun Rincian Rencana Kegiatan dengan mengacu Rencana Strategis 
Deputi Bidang infrastruktur informasi Geospasial Badan informasi 
Geospasiai Tahun 2016-2019. 

KELiMA Keputusan ini muiai beriaku pada tanggai ditetapkan. 

Ditetapkan di Cibinong 
pada tanggai 3^ J a n u a r i 201 
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BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, 
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KATA PENGANTAR 

Perwujudan Pembangunan Nasional berdasarkan Nawa Cita dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 merupakan dasar dalam menyusun 
Rencana strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2015 - 2019. Renstra 
in! merupakan pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada tingkat Kedeputian 
dan Sekretariat. Kedeputian Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial memiliki kewajiban 
dalam menjabarkan Renstra BIG tahun 2015 - 2019 dalam rencana program sebagai tindak 
lanjut dalam mendukung pembangunan nasional. 

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial selaku penanggung jawab program 
memiliki kewajiban untuk menyusun program bersama dengan 2 (dua) Pusat, yaitu Pusat 
Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial dan Pusat Pengelolaan dan 
Penyebarluasan Informasi Geospasial. Penjabaran rencana strategis dalam program yang 
mendukung pembangunan infrastruktur informasi geospasial ini juga mengikuti adanya 
revitalisasi Renstra BIG pada tahun 2015. BIG yang sekarang berada dibawah koordinasi 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) memiliki perubahan orientasi 
kepada penyedia informasi geospasial dalam mendukung pembangunan berbasis 
kewilayahan. 

Kebijakan Renstra BIG yang merupakan serangkaian upaya yang strategis dan sistematis 
harus disusun dalam Roadmap Strategis sesuai dengan standar dan kebijakan teknis yang 
beriaku atau diacu. Roadmap ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan khususunya di bidang Informasi Geospasial. 
Penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam pemerintahan juga sudah didukung oleh 
Peraturan Presiden No 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 
(JIGN). Penguatan fungsl sekretariat JIGN, 5 elemen JIGN, dan Implementasi hasil kebijakan 
satu peta dan Satu Data melalui JIGN merupakan Program Prioritas di Kedeputian Bidang 
Infrastruktur Informasi Geospasial tahun 2016 - 2019. 

Cibinong, Desember 2016 
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial 

Drs. Adi Rusmanto, M.T. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. KONDISIUMUM 

Renstra Badan Informasi Geospsial (BIG) yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun 
tidak menutup kemungkinan dapat mengalami perubahan, penyesuaian, maupun 
penguatan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis organisasi yang 
terjadi antara tahun 2015 hingga tahun 2019. 

Rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana strategis kedeputian 
yang berada di Badan Informasi Geospsial. Penjabaran dan pendetilan rencana strategis ini 
tidak terlepas dari arah kebijakan nasional yang terjemahkan dalam pengembangan dan 
penyelenggaraan Informasi Geospasial di Badan informasi Geospsial (BIG), tidak hanya 
dalam penyelenggaraan pemetaan tetapi juga pengembangan dan implementasi 
infrastruktur informasi Geospasial. Pengembangan tersebut diawali dengan kondisi 
infrastruktur informasi Geospasial pada tahun 2015 yang merupakan hasil implementasi 
dari Renstra 2012 - 2014 pada saat peralihan dari Badan Koordinasi 5urvei dan Pemetaan 
Nasional menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan dilandasi oleh Undang-Undang 
Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011. 

Revitalisasi Renstra BIG tahun 2016-2019 ini merupakan penguatan, khususnya pada 
aspek arah kebijakan dan strategi serta sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran 
kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya. 5elain itu, kerangka pendanaan secara 
otomatis juga akan mengalami perubahan khususnya alokasi anggaran yang sudah 
diarahkan sesuai prinsip money follow program, sehingga fokus utama anggaran adalah 
untuk mengeksekusi Renstra BIG. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kinerja 
Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial tidak hanya terkait dengan pelayanan 
terhadap kebutuhan Informasi Geospasial tetapi juga dalam menyusun standar, dan 
operasionalisasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang menjadi salah satu sistem 
dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional. 

Hasil Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2012 - 2014 

Pencapaian di Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial tidak terlepas dari Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 dan 2014. Hal ini dapat 
menjadi acuan dalam pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial sebagai titik tolak 
untuk mendukung kebijakan nasional. 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial 
Nasional (JIGN) mengamanatkan agar setiap K/L, pemerintah daerah provinsi, dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi simpul jaringan atau institusi yang 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, 
pertukaran, dan penyebarluasan data dan IG tertentu. Terkait dengan hal tersebut, dalam 
peraturan yang sama, BIG ditunjuk sebagai penghubung simpul jaringan yang memiliki tugas 
untuk membangun dan memelihara sistem akses jaringan IGN. Dengan terintegrasinya 
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simpul jaringan dalam satu wadah Ina-Geoportal, diharapkan ketersediaan IG semakin 
komprehensif dan siap pakai, serta lebih mudah diakses. 

1. K/L yang terhubung sebagai simpul jaringan IG 
Hingga tahun 2014, sudah terdapat 16 K/L yang menjadi simpul jaringan, namun baru 
15 diantaranya yang sudah terintegrasi dan IG yang dihasilkan dapat diakses melalui 
Ina- Geoportal (http://tanahair.indonesia.go.id). Kelimabelas K/L yang sudah terkoneksi 
tersebut adalah: 

a. Badan Pertanahan Nasional 
b. Badan Pusat Statistik 
c. Komisi Pemilihan Umum 
d. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 
e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
f. Kementerian Dalam Negeri 
g. Kementerian Kehutanan 
h. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
i. Kementerian Lingkungan Hidup 
j . Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
k. Kementerian Perhubungan 
I. Kementerian Pertahanan 
m. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
n. Kementerian Pekerjaan Umum 
0. Kementerian Pertanian 

Sementara itu, satu simpul lainnya yang belum terkoneksi adalah Badan 
Pengawas Tenaga Nuklir. 

2. Pemerintah daerah yang terhubung sebagai simpul jaringan IG 
Sejak tahun 2013, dalam kurun waktu 2 tahun, BIG sudah berhasll menghubungkan 
sebanyak 114 simpul jaringan daerah. Keseluruhan simpul jaringan tersebut tersebar di 
11 provinsi, dengan komposisi 11 pemerintah daerah provinsi, 85 pemerintah daerah 
kabupaten, dan 18 pemerintah kota. Keberhasilan tersebut dicapai BIG melalui 
penyelenggaraan sosialisasi mengenai JIGN dan bimbingan teknis dalam rangka 
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menjadi simpul jaringan. 

3. Kapasitas sumber daya manusia dan industri IG nasional 
Saat ini indonesia mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan industri IG. 
Terkait dengan hal tersebut, UU Nomor 4 Tahun 2011 mengamanatkan adanya 
pengaturan lebih lanjut terkait SDM dan badan usaha penyelenggara IG. Amanat 
tersebut telah dilaksanakan melalui penetapan Perka BIG Nomor 1 Tahun 2014 yang 
berisi tentang lembaga yang berwenang melakukan akreditasi kepada lembaga 
penyelenggara sertifikasi profesi IG, ketentuan-ketentuan umum akreditasi dan 
sertifikasi, sertifikasi produk IG dan instrumen IG kepada penyedia jasa IG, dan 
akreditasi kepada lembaga pelatihan/kursus. Dengan tersedianya sistem sertifikasi dan 
akreditasi di bidang IG, diharapkan kapasitas SDM dan industri di bidang IG tumbuh dan 
dapat mendukung ketersediaan IG yang dibutuhkan pemerintah dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional maupun masyarakat pada umumnya. 
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1) Lembaga akreditasi lembaga sertifikasi profesi IG 

Dalam Perka BIG No. 1 Tahun 2014 disebutkan perlunya dibentuk Lembaga 
Pengembangan Jasa Informasi Geospasial (LPJIG) yang akan memiliki tugas 
mengakreditasi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga profesional, lembaga 
sertifikasi penyedia jasa, lembaga pelatihan/kursus, dan produk/instrumen IG. 
Namun demikian, target terbentuknya lembaga tersebut belum terealisasi hingga 
akhir tahun 2014. Hal ini disebabkan masih perlunya mempertajam kajian tentang 
bentuk organisasi dan standar biaya agar nantinya LPJIG mempunyai kedudukan 
yang kuat dan dapat berfungsi optimal. 

2) Lembaga sertifikasi profesi IG 

Untuk dapat memberikan layanan sertifikasi, lembaga sertifikasi profesi IG perlu 
terlebih dahulu mendapatkan akreditasi LPJIG. Namun seperti telah disebutkan 
sebelumnya, LPJIG sendiri belum terbentuk sampai akhir tahun 2014. Oleh karena 
itu, target tersedianya lembaga sertifikasi profesi IG juga tidak terpenuhi. 

3) Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung simpul jaringan, BIG bekerja sama 
dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan membangun Pusat 
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS). Pusat tersebut secara umum 
bertugas melakukan pembinaan kepada simpul jaringan yang berada di sekitar 
tempat PPIDS berada. Hingga akhir tahun 2014, telah terdapat 10 PPIDS yang 
terbentuk. Tiga di antaranya terbentuk pada tahun 2014 dan jumlah tersebut 
merupakan pencapaian yang paling tinggi dalam pembentukan PPIDS dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. Ketiga PPIDS yang baru terbentuk itu adalah PPIDS 
Universitas Diponegoro di Provinsi Jawa Tengah, PPIDS Universitas Tanjungpura di 
Provinsi Kalimantan Barat, dan PPIDS Universitas Udayana di Provinsi Bali. 

4) Kajian standar kompetensi kerja nasional/profesi bidang IG 

Kajian tentang standar kompetensi kerja nasional/profesi bidang IG dibutuhkan 
untuk menjadi dasar dalam penyusunan peraturan Kepala BIG tentang sertifikasi 
penyedia jasa di bidang IG. Kajian tersebut berisi: 1) ketentuan umum, seperti 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kompetensi di bidang IG, sertifikasi tenaga 
profesional di bidang IG, sertifikat kompetensi di bidang IG, SKKNI bidang IG, standar 
khusus, standar internasional, harmonisasi SKKNI, lembaga sertifikasi kompetensi IG, 
dan akreditasi; dan 2) ketentuan khusus, seperti tujuan dari sertifikasi kompetensi di 
bidang IG, pengembangan sertifikasi kompetensi bidang IG yang meliputi 
pengembangan standar kompetensi, pengembangan skema sertifikasi di bidang IG, 
penerapan sertifikasi kompetensi di bidang IG dan harmonisasi, serta pengakuan 
sertifikasi kompetensi di bidang IG; dan 3) ketentuan lainnya, seperti pembiayaan, 
pengawasan, serta sanksi administratif. Dimulai pada tahun 2013, kajian ini selesai 
sesuai target pada tahun 2014. Saat ini telah disusun 6 (enam) standar kompetensi 
yang terdiri dari standar kompetensi Survei Terestris, Hidrografi, Fotogrametri, 
Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, dan Kartografi. 
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4. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial 
Pada tahun 2014, telah dilakukan perancangan Enterprise Architecture IT di BIG dimana 
dalam kegiatannya dilakukan pemetaan arsitektur e-Government BIG dan Rancangan 
Pengembangan Sistem berskala enterprise, sehingga BIG memiliki arah pengembangan 
sistem e-Government. Untuk mendukung layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK), terdapat kegiatan perawatan sistem jaringan dan backbone internet, serta 
pengadaan infrastruktur Data Center. Perawatan sistem jaringan dan backbone internet 
berupa instalasi jaringan intranet BIG, sedangkan Pengadaan Infrastruktur Data Center 
berupa perangkat lunak operasional data center. 

5. Pengembangan Geospasial Data Center 

BIG memiliki Geospasial Data Center yang dapat memberikan layanan kepada internal 
BIG maupun eksternal BIG. Untuk mendukung layanan terjaga SLA-nya, maka terdapat 
kegiatan maintenance support fasilitas Data Center, maintenance support server, sewa 
leased line internet, sewa VPN, sewa infrastruktur jaringan komunikasi data satelit citra 
tegak resolusi tingggi, dan aplikasi manajemen aset data center 

6. Pembangunan Geospatial Cloud Computing Services untuk Penguatan Data Sharing di 
Koridor MP3EI 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan 
data balk spasial dan nonspasial serta informasi lainnya yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah 
harus berdasarkan pada data dan informasi, termasuk data dan informasi spasial, serta 
Pemerintah daerah harus membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi secara 
nasional. 
Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menegaskan bahwa aspek 
wilayah/spasial haruslah diintegrasikan ke dalam- dan menjadi bagian - dari kerangka 
perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan. Dalam kaitan ini, 
terdapat 33 provinsi dan hampir di 500 kabupaten/kota yang harus mengintegrasikan 
rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya masing-
masing. Ketiga amanat Undang-Undang tersebut menunjukkan pentingnya data spasial 
dalam proses perencanaan pembangunan. 
Saat ini, hampir semua lembaga balk di pusat maupun di daerah memahami betapa 
pentingnya data spasial. Namun di lain sisi, ketersediaan data spasial yang terkini dan 
kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga penghasil data 
mengakibatkan perlambatan pembangunan nasional. 
Pemerintah Pusat berinisitiatif melakukan terobosan baru untuk meningkatkan 
percepatan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan pendekatan regional dan 
sektoral ke dalam pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi di seluruh indonesia. 
Pembangunan wilayah koridor juga akan menghadapi kendala berupa ketersediaan 
lahan pembangungan, daya dukung lingkungan, maupun keterbatasan infrastruktur. 
Begitu juga dengan infrastruktur data spasial butuh dilakukan percepatan 

 



pembangunananya dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Salah satu 
solusinya adalah dengan membangun geospatial cloud computing system. 
Kegiatan ini dibagi menjadi menjadi 3 sub kegiatan yaitu : 

a. Pembangunan Geospatial Cloud Computing System 

Geospatial Cloud Computing merupakan salah satu solusi percepatan pembangunan 
infrastruktur data spasial nasional untuk mendukung penyelenggaraan simpul 
jaringan daerah terutama untuk daerah yang mempunyai infrastruktur terbatas. 
Hasil dari kegiatan ini adalah sistem geospatial cloud computing yang sudah 
terimplementasi di data center BIG. 

b. Pengadaan Perangkat PPIDS 

Pembinaan simpul jaringan merupakan bagian dari kegiatan di Badan Informasi 
Geospasial (BIG) yang direncanakan untuk berkontribusi dalam menyediakan 
informasi geospasial bagi para pemangku-kepentingan pembangunan, khususnya 
untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang dalam menetapkan dan 
menyelaraskan rencana detil tata ruang di wilayahnya. Dan untuk membantu 
pembinaan simpul jaringan di daerah dibutuhkan PPIDS sebagai kepanjangan tangan 
dari BIG untuk memberikan bimbingan kepada daerah untuk membangun simpul 
jaringan provinsi dan kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan 
kesiapan infrastruktur di lingkungan PPIDS yang akan membantu didalam pembinaan 
simpul jaringan, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) 
melaksanakan kegiatan pengadaan perangkat PPIDS. 
Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah : 

• Pengadaanperangkat keras (hardware) dan Perangkat Lunak (software) di 8 
(delapan) PPIDS meliputi perangkat networking, server, storage dan operating 
system dan pendukung lainnya. 

• Instalasi dan beroperasionalnya perangkat keras dan perangkat lunak tersebut 
dengan baik di 8 (delapan) PPIDS. 

PPIDS yang menerima perangkat ini adalah : 

• Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh 
• Universitas Negeri Padang (UNP), Padang 
• Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung 
• Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta 
• Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya 
• Universitas Mulawarman (Unmul), Kalimantan Timur 
• Universitas Diponegoro (Undip), Semarang 
• Universitas Tanjung Pura (Untan), Kalimantan Barat 

c. Pembangunan Situation Room untuk Geospatial Based Crisis Center 

Situation room atau Geospasial Support Command Center (GSCC) yang dibangun 
tidak hanya bermanfaat saat terjadinya bencana, namun dapat memberikan 
informasi geospasial mengenai kejadian atau event nasional yang sedang 
berlangsung. Informasi geospasial juga sangat bermanfaat dalam mendukung 
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pembangunan, dan kebijakan strategis yang harus diambil di suatu daerah atau 
secara nasional. 

Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial 

a. Pengelolaan IG Secara Terpadu Pada Simpul Jaringan BIG 

Pada tahun 2014 dilakukan Migrasi Data dan Informasi Geospasial Tematik di Simpul 
Jaringan BIG, Kajian Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Informasi Geospasial, 
Sistem antarmuka Data Digital Elevation Model (DEM) Nasional. 
Kegiatan Migrasi Data dan Informasi Geospasial Tematik di Simpul Jaringan BIG 
menghasilkan: 

• Skema IG Terpadu Tematik 
• Konfigurasi basisdata IG Terpadu Tematik 
• Tool migrasi data IG Tematik 
• Tool Penjaminan kualitas data dan IG Tematik 
• Tool replika basis data dari DB Production ke DB Publikasi 
• Tool melakukan pengambilan data IG 

b. Pembinaan Pengelolaan IG pada Simpul Jaringan 

Pada Tahun 2014, dilakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kondisi terkini 
dari simpul jaringan Kementerian, Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah 
dengan komponen teknologi menjadi perhatian utama dari kegiatan pemantauan 
simpul jaringan. Pembinaan dan pemantauan simpul jaringan dilakukan terhadap: 

No. Simpul Jaringan 
1. Kementerian Pekerjaan Umum 
2. Kementerian Lingkungan Hidup 
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
4. Kementerian Pertanian 
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
6. Kementerian Kehutanan 
7. Badan Pusat Statistik 
8. Badan Pertanahan Nasional 
9. Badan Informasi Geospasial 
10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
11. Provinsi Jawa Barat 
12. Provinsi DKI Jakarta 
13. Provinsi DI Yogyakarta 
14. Provinsi Kalimantan Selatan 
15. Provinsi Kalimantan Timur 
16. Provinsi Lampung 
17. Provinsi Sumatera Selatan 
18. Provinsi Bali 
19. Kabupoaten Sleman 
20. Kabupaten Bojonegoro 
21. Kabupaten Sumbawa 
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No. Simpul Jaringan 
22. Kota Depok 

Selain pembinaan, dilakukan kegiatan Kajian Implementasi Pengelolaan Data dan IG 
di Simpul Jaringan yang menghasilkan: 

• Dokumen Kajian Implementasi Pengelolaan DG & IG di SJ 
• Dokumen Kajian ICT 
• Arsitektur Penyelenggaraan SJ 
• Skema Basis Data SJ 
• Spesifikasi Aplikasi Teknologi 
• SOP Penyelenggaraan SJ 
• Dokumen Panduan Pembangunan SJ 
• Buku Saku Pembangunan SJ 
• Draft Perda 

c. Pengelolaan IG Strategis Nasional pada Penghubung Simpul Jaringan 

Pada tahun 2014, dilakukan kegiatan inventarisasi kebutuhan Citra Satelit 
Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi (CTSPJRT) di Kementerian / Lembaga dan 
Pemerintah Daerah. Hasil inventarisasi kebutuhan CTSPJRT didapatkan sebagai 
berikut: 

No. Kegiatan Jumlah 
1. Rakorda Wilayah Barat 57 
2. Rakorda Wilayah Tengah 12 
3. Rakorda Wilayah Timur 38 

Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah Akuisisi data citra satelit penginderaan jauh 
resolusi tinggi. Transfer data dari LAPAN ke BIG, Ground Control Point (GCP), Data 
DEM, Penyebarluasan CTSPJRT. 

8. Penyebarluasan Informasi Geospasial 

a. Pengembangan Portal Informasi Geospasial 

Kegiatan terdiri dari pengembangan portal di beberapa instansi, yaitu: 

• Badan Narkotika Nasional (BNN) 
• Dewan Energi Nasional 
• Lumbung Bali 
• Portal Kalimantan Timur 
• BAPPENAS 
• Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Selatan 
• UN-GGIMAP 
Selain itu, dikembangkan juga aplikasi mobile Ina-Geoportal berbasis apple 
dan android. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan tren penggunaan 
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perangkat mobile untuk berbagi informasi di tengah masyarakat. Diharapkan 
dengan adanya aplikasi mobile ina-geoportal maka penyebarluasan data dan 
informasi geospasial lebih optimal. 

b. Pembangunan Aplikasi e-Government BIG 

Untuk mendukung visi dari reformasi birokrasi yaitu terciptanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good government), salah satu misinya adalah 
memodernisasi birokrasi pemerintahan dengan optimalisasi pemakaian teknologi 
informasi dan komunikasi. Dan merujuk pada sistem Enterprise Resource Planning 
(ERP) dalam pengelolaan organisasi di sebuah perusahaan dimana sistem ERP 
mengintegrasikan pengelolaan informasi baik itu lingkup internal dan eksternal yang 
mencakup pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, produksi, penjualan, aset, 
dan sebagainya. 

Bisnis proses pengelolaan pemerintah melibatkan beberapa aplikasi dengan platform 
yang beragam. Untuk mempermudah proses integrasinya maka Pusat Pengelolaan 
dan Penyebarluasan Informasi Geospasial menyelenggarakan kegiatan Government 
Resource Planning (GRP) yang mengadopsi beberapa fungsi yang ada di sistem ERP. 

c. Pembangunan Aplikasi Pemanfaatan IG untuk Mendukung Penanganan Isu-isu 
Strategis Nasional 

Aplikasi pemanfaatan IG yang dikembangkan tahun 2013 untuk mendukung 
penanganan isu-isu strategis adalah Aplikasi Pemetaan Partislpatif. Aplikasi 
Pemetaan Partislpatif merupakan aplikasi yang dikelola oleh Badan Informasi 
Geospasial berisi layanan untuk membuat dan berbagi-pakai data dan informasi 
geospasial dengan melibatkan masyarakat/publik dalam penambahan data terkini 
maupun editing data dan informasi geospasial dengan menggunakan referensi 
geospasial resmi yang akurat. 

Munculnya Aplikasi Pemetaan Partislpatif ini di latar belakangi oleh publik bersama-
sama atau terlibat dalam proses pengumpulan data dan analisis terkait problem dan 
isu di sekitar mereka melalui identifikasi dan penggambaran fitur geospasial dengan 
menggunakan piranti dan teknologi pemetaan. Pemetaan partislpatif merupakan 
bentuk terobosan penyelenggaraan IG, sepanjang sejalan dengan kebijakan nasional 
yang telah ditetapkan. Kegiatan pemetaan partislpatif harus mengacu pada IGD BIG. 
Partisipatory One Map Initiative/POMI menjadi salah satu unsur dalam 
pembangunan infrastruktur IG di Indonesia. 

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional tidak terlepas dari adanya potensi dan 
permasalahan sebagai titik tolak dalam menyusun rencana strategis Kedeputian 
Infrastruktur Informasi Geospasial. Dalam hal ini potensi dan permasalahan yang harus 
dihadapai oleh Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial dapat diuraikan dari faktor 
internal dan Eksternal. 
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1.2.1. Potensi dan Permasalahan Internal 

Analisis potensi dan permasalahan internal yang ada di lingkup Kedeputian 
Infrastruktur Informasi Geospasial meliputi aspek SDM, kebijakan/regulasi, 
penganggaran, koordinasi dan pelayanan. 

a. Aspek Sumber Daya Manusia 
Potensi kekuatan pada aspek sumber daya manusia yang dimiliki BIG adalah 
perencanaan SDM, dimana BIG telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai 
sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan 
didahului dengan melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 
jabatan hingga rencana distribusi pegawai ke masing-masing unit kerja. Secara 
kualitas BIG telah memiliki SDM yang kompeten di bidang informasi geospasial. 
Beberapa tenaga ahli BIG di bidang informasi geospasial bahkan telah mendapat 
pengakuan baik pada skala nasional maupun internasional. Permasalahan pada 
aspek SDM yang dimiliki Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial saat ini 
didominasi pada aspek pengelolaan SDM. Pengembangan pegawai berbasis 
kompetensi (competency-based human resource management) belum 
sepenuhnya diterapkan di unit kerja di bawah Kedeputian Infrastruktur Informasi 
Geospasial. 
Permasalahan lain terkait aspek SDM adalah kuantitas SDM. Walaupun 
Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial memiliki SDM berkualitas di bidang 
informasi geospasial sebagai potensi kekuatan, namun Kedeputian Infrastruktur 
Informasi Geospasial menghadapi permasalahan jumlah SDM. Berdasarkan 
analisis beban kerja yang dilakukan, jumlah SDM Kedeputian Infrastruktur 
Informasi Geospasial saat ini belum memenuhi jumlah SDM yang dibutuhkan 
untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsi BIG secara optimal. 

b. Aspek Kebijakan/Regulasi 
Kebijakan Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan 
Informasi Geospasial dalam hal ini sudah diperkuat dengan beberapa peraturan 
pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan 
Informasi Geospasial Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi 
Geospasial. Dengan adanya kedua regulasi ini sudah menjadi potensi dalam 
pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial dan implementasi dari Jaringan 
Informasi Geospasial Nasional. Sedangkan yang menjadi permasalahan secara 
internal dari aspek kebijakan/regulasi adalah beberapa peraturan kepala badan 
belum ditetapkan sebagai regulasi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 27 
Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014. Pada Pusat 
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial ada beberapa tugas fungsi 
yang terkait dengan pengelolaan Data dan Informasi Geospasial yang kemudian di 
terjemahkan dalam pengelolaan Informasi Geospasial Terpadu di lingkup internal 
Badan Informasi Geospasial (BIG). Selain itu dalam aspek penyebarluasan 
Informasi Geospasial, perlu ada regulasi dalam penyebarluasan dengan melalui 
Ina-Geoportal, sehingga dalam menghadapi Keterbukaan Informasi Publik dapat 
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menjadi salah satu portal yang sudah menyesuaikan atas layanan publik terhadap 
informasi geospasial. 

c. Aspek Penganggaran 
Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial memiliki 2 pusat (eselon 2) yaitu 
Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) dan Pusat 
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPPIG). Setiap pusat 
memiliki kewenangan anggaran dalam menjalankan kegiatan yang merupakan 
program dari Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial. Sehingga potensi dalam 
pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial dalam hal ini sudah 
dianggarakan secara khusus di Badan Informasi Geospasial (BIG). Permasalahan 
yang ada dalam penganggaran adalah beberapa kebutuhan dalam 
penyelenggaraan Informasi Geospasial terutama pada pemenuhan anggaran 
untuk mencapai target kinerja kegiatan di lingkup Kedeputian Infrastruktur 
Informasi Geospasial. Selain itu karena ada kebijakan pemerintah dalam 
penghematan anggaran sehingga menjadi masalah dalam pencapaian target. 

d. Aspek Koordinasi 
Koordinasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Informasi Geospasial 
dalam hal ini lebih banyak pada Koordinasi antar bidang di kedua pusat dalam 
mendukung implementasi dari JIGN. Potensi dalam koordinasi kegiatan dalam 
mendukung JIGN ini didukung oleh SDM yang handal dan standar serta peraturan 
yang sudah ditetapkan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi secara internal 
antara lain adalah: 
1) Koordinasi dalam mendukung IG Terpadu 
2) Koordinasi dalam Pembangunan dan pemeliharaan Simpul Jaringan 
3) Koordinasi dalam Pengembangan data Center dan Geo-Portal 
4) Koordinasi dalam penyusunan standar kompetensi Informasi Geospasial 

e. Aspek Pelayanan 
Potensi pelayanan di internal pada Kedeputian infrastruktur Informasi Geospasial 
adalah dalam pelayanan e-government, pengelolaan data dan informasi 
geospasial, serta penyusunan standarisasi. Permasalahan pada aspek pelayanan 
yang dihadapi hingga saat ini adalah pengembangan e-government yang harus 
melibatkan unit kerja di seluruh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan 
dikoordinasikan pada unit kerja di bawah Sekretariat Utama Badan Informasi 
Geospasial (BIG). 

1.2.2. Potensi dan Permasalahan Eksternal 

Potensi BIG sebagai Pembina penyelenggara IG Nasional tidak hanya digunakan 
untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional, namun juga diperlukan 
dalam rangka menyambut implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) on 
surveying di ASEAN. Implementasi MRA tersebut akan berefek pada liberalisasi jasa 
surveying geospasial di ASEAN dimana SDM IG di Indonesia harus mempersiapkan 
diri dalam persaingan dengan SDM IG ASEAN. Dengan adanya fenomena tersebut, 
BIG berpotensi mengembangkan lembaga pelatihan nasional bidang survei dan 
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pemetaan karena hingga saat ini kebutuhan terhadap pengembangan serta 
pengelolaan, termasuk di dalamnya sertifikasi, SDM bidang survei dan pemetaan 
nasional. 

Secara ekonomi Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai potensi 
dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan kompetensi dan SDM di 
ASEAN. Negara-negara di kawasan ASEAN membuat kesepakatan kemitraan untuk 
meningkatkan daya saing ASEAN di dunia. Ada 3 (tiga) aspek kemitraan yang akan 
dilakukan negara ASEAN, yaitu kemitraan di bidang politik dan keamanan dalam 
bentuk ASEAN Political-Security Community (ASPC), kemitraan di bidang ekonomi 
dalam bentuk ASEAN Economic Community (AEC) serta kemitraan di bidang sosial 
budaya dalam bentuk ASEAN Sosio-Cultural Community (ASCC). ASEAN Economic 
Community (AEC) akan diterapkan mulai tahun 2015 ini, sedangkan ASEAN Political-
Security Community (ASPC) dan ASEAN Sosio-Cultural Community (ASCC) akan 
segera diterapkan pada tahun 2020 mendatang. 

ASEAN Economic Community (AEC) yang mulai diterapkan tahun ini memungkinkan 
terjadinya aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja ahli serta modal. Hal ini 
berarti penghambat perdagangan dan investasi termasuk sumber daya manusia yang 
selama ini ada akan hilang karena ASEAN telah menjadi suatu komunitas yang 
terpadu dan terintegrasi. Fakta ini menimbulkan potensi berupa peluang sekaligus 
tantangan bagi Indonesia, khususnya bagi sektor informasi geospasial di Indonesia. 

Diterapkannya AEC akan berdampak pada masuknya perusahaan multinasional 
penyedia barang dan jasa di bidang informasi geospasial dari kawasan ASEAN 
sehingga dapat memperketat persaingan sektor penyedia informasi geospasial 
dalam negeri. Hal ini memberikan potensi peluang bagi BIG karena dengan 
meningkatnya jumlah penyedia barang dan jasa di bidang informasi geospasial, 
kebutuhan akan penyedia barang dan jasa dapat terpenuhi dengan harga yang 
kompetitif sehingga dapat mempercepat produksi dan memenuhi kebutuhan 
informasi geospasial nasional. Selain Itu, penerapan AEC diprediksi mampu 
meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial. Hal ini dapat memicu peningkatan 
jumlah penyelenggara informasi geospasial nasional khususnya dari swasta. 
Sehingga, penyelenggaraan informasi geospasial dapat dilakukan lebih optimal dan 
mendukung pembangunan nasional. 

Selain menimbulkan potensi, penerapan AEC juga dapat menimbulkan permasalahan 
dan tantangan bagi sektor informasi geospasial. AEC memungkinkannya terjadinya 
aliran bebas sumber daya manusia (SDM) informasi geospasial antar negara-negara 
ASEAN. Hal ini berarti bahwa SDM di bidang informasi geospasial dari negara-negara 
ASEAN dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Dampaknya adalah meningkatnya 
persaingan SDM informasi geospasial dalam negeri dengan SDM informasi geospasial 
dari negara ASEAN. Selain itu, aliran bebas SDM informasi geospasial ini juga 
membuka peluang bagi tenaga ahli informasi geospasial dalam negeri untuk pindah 
dan bekerja di negara-negara ASEAN. Hal ini menjadi tantangan tersendiri khususnya 
bagi BIG untuk dapat mempertahankan tenaga ahli informasi geospasial agar dapat 
tetap mengabdikan keahliannya untuk informasi geospasial nasional. 

Secara teknologi ada beberapa potensi dan permasalahan yang hingga saat ini 
dihadapi oleh Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial. Pada era globalisasi ini. 
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perkembangan teknologi terjadi sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya 
inovasi dari produk teknologi yang beredar di pasaran. Fenomena perkembangan 
teknologi yang sedang hangat di masyarakat adalah Unmanned Aerial Vehicles 
(UAV), atau lebih sering dikenal dengan sebutan drone. Secara harafiah UAV berarti 
pesawat tanpa awak atau pesawat nirawak yang merupakan sebuah mesin terbang 
yang berfungsi melalui kendali jarak jauh dengan menggunakan hukum 
aerodinamika untuk mengangkat dirinya. Pada awalnya penggunaan terbesar dari 
drone ini adalah di bidang militer, tetapi saat ini drone justru menjadi popular untuk 
teknologi akuisisi data citra. Pemotretan udara dengan menggunakan drone 
menjadikan data yang diperoleh lebih detil, real time, cepat, dan lebih murah. Hal ini 
tentunya menjadi peluang besar bagi BIG dalam rangka menyediakan data 
geospasial yang akurat, cepat, dan komprehensif. Di sisi lain, ada hal yang perlu 
menjadi perhatian khusus oleh BIG dengan berkembangnya teknologi akuisisi data 
tersebut. Salah satunya adalah sampai saat ini Indonesia belum memliliki standar 
akurasi geometris yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan data geospasial. 

Selain tren penggunaan drone, teknologi yang berkembang cukup pesat adalah 
Global Navigation Satelite System (GNSS). GNSS merupakan teknologi yang 
digunakan untuk menentukan posisi atau lokasi dalam satuan ilmiah di bum!. Sejak 5 
(lima) sampai 10 tahun terakhir GNSS sudah menjadi teknologi standard yang 
dibenamkan pada sejumlah smartphone. 

Teknologi GNSS dalam smartphone saat ini sudah dimanfaatkan secara luas, salah 
satunya adalah melalui fasilitas share location. Hal ini dapat mendukung pemenuhan 
kebutuhan data geospasial melalui akuisisi data geospasial, sehingga berkontribusi 
dalam meningkatkan kelengkapan informasi geospasiai. 

Perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada hardware, tetapi juga pada 
software. Perkembangan 10 tahun terakhir menunjukkan adanya pertumbuhan 
pemanfaatan teknologi open source, yaitu teknologi yang diciptakan bersama untuk 
digunakan secara tanpa biaya. Teknologi ini dapat digunakan secara luas dalam 
mendukung penyelenggaraan informasi geospasial, misalnya pembuatan aplikasi 
peta gratis berbasis mobil technology dimana masing-masing pengguna dapat 
memberikan data maupun informasi terkait lokasi spesifik dalam melengkapi data 
maupun informasi geospasial. Hal ini yang kemudian banyak dipergunakan dalam 
pemetaan partislpatif masyarakat. Pemetaan partislpatif ini juga semakin mengarah 
pada pemetaan yang terkait dengan status lahan dan sumberdaya alam seperti 
pemetaan desa. Pemetaan desa pada saat ini sudah banyak mengarah pada 
pemetaan skala besar dengan menggunakan GPS akurasi menengah - tinggi dan 
Drone untuk memetakan batas desa dan sumberdaya alam di desa tersebut yang 
mengarah pada perencanaan spasial perdesaan. 

Perkembangan solusi open source di bidang geospasial yang semakin pesat ini 
berdampak positif terhadap sektor geospasial. Dengan demikian, sektor ini memiliki 
alternatif solusi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan informasi geospasial. 
Selain memiliki alternatif solusi, dengan penerapan solusi open source organisasi 
dapat melakukan penghematan. Hal ini menjadi peluang tersendiri bagi BIG, dimana 
BIG dapat menggunakan aplikasi open source dan standar-standar penyelenggaraan 
IG (open standard). 
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Perkembangan tekologi open source memicu berkembangnya trend crowdsourcing, 
yaitu pengembangan layanan, ide atau konten yang dilakukan oleh sekelompok 
orang secara virtual (online). Sehingga hal ini berdampak terhadap penyelenggaraan 
IG, dimana penyelenggaraan IG tersebut dapat dilakukan oleh komunitas (pemetaan 
partislpatif), K/L/P, maupun swasta untuk kepentingannya masing-masing. Dengan 
demikian BIG harus mampu melakukan positioning dan menentukan peran serta 
tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan informasi geospasial skala nasional. 

Pengelolaan data dewasa ini sudah semakin maju, dimana akuisisi data yang 
sebelumnya dilakukan hanya dari sumber data yang diketahui (misalnya Kantor BIG), 
saat ini dapat diperoleh dari berbagai sumber melalui internet. Tren ini disebut big 
data, dimana kemampuan analisis yang dimiliki big data dapat dengan sendirinya 
menentukan poia yang dibutuhkan dalam pengolahan data tersebut. Hal ini, tidak 
dapat dilakukan oleh teknologi data mining, dimana pada data mining poia data 
harus ditentukan terlebih dahulu serta datanya diambil dari sumber data yang telah 
ditentukan. Menanggapi hal tersebut, BIG harus mampu mengembangkan 
infrastruktur dan kompetensi sehingga potensi yang dimiliki dari data yang "besar" 
tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Selain itu, big data yang 
lengkap dan komprehensif memungkinkan BIG untuk menggunakan kekuatan 
analisis poia untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan produk sesuai 
kebutuhan pengguna. 

Perkembangan teknologi tidak hanya di pengumpulan data geospasial, tetapi juga 
pada visualisasinya. Hal ini ditandai dengan perkembangan tren visualisasi dari 
pemetaan dua dimensi (2D) menuju pemetaan tiga dimensi (3D) atau bahkan 
pemetaan empat dimensi (4D). Perkembangan teknologi visualisasi yang sangat 
signifikan mengakibatkan pergeseran tren dari pemetaan dua dimensi (2D) ke arah 
pemetaan tiga dimensi (3D) bahkan ke pemetaan empat dimensi (4D). Para 
pengguna menginginkan model pemetaan 3D yang lebih kompleks, terukur dan lebih 
realistis khusunya untuk wilayah perkotaan, dimana dengan ketersediaan peta 3D 
pengguna dapat melakukan perencanaan dan manajemen yang efektif serta untuk 
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dengn demikian maka kebutuhan dan 
permintaan pengguna terhadap visualisasi peta geospasial 3D bahkan 4D yang nyata 
dan terukur semakin meningkat. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi BIG agar 
dapat mengembangkan potensi dalam memproduksi peta 3D bahkan peta 4D, 
khususnya peta geospasial tematik, sehingga layanan yang diberikan kepada 
customer semakin komprehensif. 

Berblcara terkait infrastruktur, saat ini BIG menghadapi tantangan dimana IG yang 
dihasilkan belum dapat diakses secara optimal, terutama untuk pengguna di daerah. 
Hal ini disebabkan oleh infrastruktur Tl di daerah yang tidak merata. 

Dalam pengelolaan Informasi Geospasial di dalam IG Strategis K/L/P, selain IG 
terintegrasi, IG yang secara berkesinambungan merekam dinamika SDA, termasuk 
pengelolaan dan pemanfaatannya, juga dibutuhkan untuk mendukung perencanaan 
pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang efektif. Dengan demikian, ukuran IG yang 
perlu disimpan dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan. Hal ini tentunya 
memberikan tantangan kepada BIG untuk memastikan ketersediaan data center 
yang dapat menghadapi tantangan kapasitas IG yang terus bertumbuh. 
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Secara Regulasi, ada beberapa aspek yang menjadi potensi dan permasalahan yang 
dihadapi oleh Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial. Dalam rangka 
peningkatan kualitas informasi geospasial, memungkinkan kerjasama strategis BIG 
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan informasi geospasial yang 
lebih komprehensif. Seperti yang dicantumkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (7) bahwa data jumlah 
penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis 
bersumber dari BPS. Apabila BIG dapat memanfaatkan hal ini, yaitu 
mengombinasikan data statistik dan data spasial, niscaya informasi yang disediakan 
bagi pembangunan nasional akan semakin komprehensif. 

Kualitas informasi geospasial yang tinggi tidak lepas dari penyelenggaraan informasi 
geospasial yang optimal. Dimulai dari pengumpulan data geospasial, pengolahan 
data geospasial dan informasi geospasial, penyimpanan dan pengamanan data 
geospasial dan informasi geospasial, penyebarluasan data geospasial dan informasi 
geospasial, sampai dengan penggunaan informasi geospasial. Hal ini akan terhambat 
apabila terdapat salah satu proses organisasi atau lebih yang masih tergantung 
dengan K/L/P lain. 

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan pasal 15 sampai 23 
membahas mengenai kegiatan penginderaaan jauh. Tergambar bahwa salah satu 
hasil penginderaan jauh adalah data citra satelit, mulai dari citra resolusi tinggi, citra 
resolusi menengah, dan citra resolusi rendah. Pada dasarnya data citra merupakan 
data geospasial, yaitu 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 bum!. Disamping itu, PP Nomor 6 tahun 2012 menyatakan bahwa 
kebutuhan nasional data citra satelit resolusi tinggi harus menggunakan data citra 
yang di terima oleh lembaga terkait. Dengan demikian, terdapat indikasi 
ketergantungan BIG dalam hal pengumpulan data citra satelit pada K/L/P sehingga 
dapat menghambat penyelenggaraan informasi geospasial oleh BIG. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STRATEGIS 

2.1. VISI 

Mengacu pada Visi dan Misi Badan Informasi Geospasial yang tertuang dalam Renstra Badan 
Informasi Geospasial (BIG), Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai 
kewajiban dalam menterjemahkan visi dan misi tersebut serta mengimplementasi amanah 
kebijakan badan dalam bentuk program dan kegiatan. Visi suatu organisasi merupakan cita-
cita atau kondisi masa depan organisasi yang diharapkan terjadi. Visi dalam instansi 
pemerintahan harus dapat menggambarkan dampak (impact) secara nasional, dimana visi 
K/L/P harus selaras dengan visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-
2019. Berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) serta rapat pimpinan yang 
diselenggarakan dalam penyusunan Renstra ini, maka visi BIG yang diharapkan dapat 
terwujud pada tahun 2019 adalah: 

"Menjadi Integrator penyelenggaraan informasi geospasial sebagai landasan 
pembangunan Indonesia" 

Visi diatas mengandung 2 (dua) kata kunci penting, yaitu "menjadi integrator 
penyelenggaraan informasi geospasial" serta "landasan pembangunan Indonesia". 

A. Integrator penyelenggaraan Informasi geospasial 
BIG tidak hanya menjadi penyelenggara, namun juga berperan sebagai integrator dalam 
mengintegrasikan penyelenggaraan informasi geospasial. BIG sebagai integrator 
memiliki arti bahwa BIG harus mampu menjadi institusi penggerak utama (prime 
mover) dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Menjadi penggerak utama yang 
dimaksud adalah BIG menjadi bagian penting dan strategis dari pembangunan 
Indonesia. Bentuk lain penggerak utama adalah BIG dapat menjadi konsultan bagi 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam bidang informasi geospasial. Secara 
umum, BIG harus beorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pengguna dan mampu 
membuat terobosan kreatif (creative breakthrough) sebagai upaya menjadi penggerak 
utama penyelenggaraan informasi geospasial. 

B. Penyelenggaraan Informasi geospasial sebagai landasan pembangunan Indonesia 
Informasi geospasial yang dihasilkan BIG harus dapat digunakan sebagai dasar dan 
fondasi untuk pembangunan nasional. Hal ini tergambar dengan pemanfaatan IG 
sebagai bentuk dukungan terhadap agenda prioritas pembangunan nasional, yaitu: 
Pemerataan pembangunan antar wilayah (penentuan tata ruang (nasional, provinsi, 
kabupaten/kota). 
Penyediaan infrastruktur dan layanan sosial dasar bagi masyarakat 
Peningkatan ekonomi secara merata yang fokus pada sektor pangan, energi, maritim 
dan kelautan serta pariwisata. Hal ini dapat ditandai dengan penurunan GINI Indeks 
nasional. 

C. Penyelenggaraan Informasi geospasial 
Penyelenggaraan informasi geospasial sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospaasial adalah: 
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• Pengumpulan data geospasial 
• Pengolahan data geospasial dan informasi geospasial 
• Penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial 
• Penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial 
• Penggunaan informasi geospasial 

2.2. MISI 

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 
mewujudkan visi. Selain itu, misi mencerminkan upaya-upaya strategis yang akan dilakukan 
organisasi serta paradigma dan jati diri organisasi. Misi dibuat untuk membangun kesamaan 
gerak dan komitmen seluruh elemen organisasi. Berdasarkan hasil focus group discussion 
(FGD) dalam rapat pimpinan BIG, maka misi BIG yang terkait dengan Kedeputian 
Infrastruktur Informasi Geospasial adalah: 

A. Menlngkatkan sinergi proaktif dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional 
Sinergi proaktif, menggambarkan peran aktif BIG sebagai penggerak utama (prime 
mover) penyelenggaraan informasi geospasial. BIG dapat menlngkatkan bahkan 
menciptakan sinergi positif dengan K/L/P serta proaktif terhadap perubahan 
lingkungan. Dalam hal ini, BIG menjadi inisiator yang proaktif dalam membangun sinergi 
positif dalam bentuk koordinasi dengan K/L/P supaya koordinasi yang dilakukan 
mampu: 

• Mendorong percepatan produksi IG nasional 
• Menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG 
• Mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat 

B. Menlngkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan informasi geospasial 
nasional 
Kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan IG, menggambarkan ketersediaan dan 
kemampuan infrastruktur informasi geospasial yang dimiliki BIG selalu dapat mengikuti 
perubahan kebutuhan IG nasional dengan kualitas terbaik. Infrastruktur IG yang 
dimaksud adalah kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya 
manusia. Dengan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan IG yang terus-menerus 
meningkat, maka penyelenggaraan IG dapat berjalan dengan optimal. 

2.3. TUJUAN 

Tujuan dari Rencana Strategis Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial harus 
menyesuaikan dari Rencana Strategis Badan. Dalam hal ini Tujuan organisasi (strategic 
goals) adalah penjabaran misi yang merupakan bentuk lebih sempit dari visi organisasi. 
Tujuan organisasi memperjelas visi dan misi organisasi yang sudah ditentukan, untuk itu 
maka pernyataan tujuan organisasi harus mengacu kepada kata kunci visi dan misi 
organisasi. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, maka tujuan BIG yang harus terwujud 
pada tahun 2019 adalah: 
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A. Terwujudnya penyelenggaraan informasi geospasial yang mengacu kepada satu 
referensi tunggal, satu standar, satu database dan satu geoportal. 
Penyelenggaraan IG dikatakan sudah optimal dan dilaksanakan secara efektif dan 
efisien jika memenuhi 4 (empat) kondisi. Kondisi pertama adalah penyelenggaraan IG 
mengacu kepada satu referensi tunggal, yaitu Sistem Referensi Geospasial Indonesia 
(SRGI) untuk pembuatan peta serta Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagai landasan 
dalam membuat Informasi Geospasial Tematik (IGT). Kondisi kedua adalah 
penyelenggaraan IG mengacu kepada satu standar, yaitu standar penyelenggaraan IG 
yang dikeluarkan oleh BIG. Kondisi ketiga adalah penyelenggaraan IG harus mengacu 
kepada satu database geospasial yang sama, dalam hal ini adalah Katalog Unsur 
Geografi Indonesia (KUGI). Sementara kondisi keempat adalah penyelenggaraan IG 
harus mengacu kepada satu geoportal yang sama, yaitu Ina-Geoportal yang dikelola 
oleh BIG. 

B. Tersedianya Infrastruktur Informasi geospasial yang handal dan mudah diakses. 
Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar 
informasi geospasial. IIG memegang peranan penting dalam penyelenggaraan IG secara 
keseluruhan. Ketersediaan IIG yang handal dan mudah diakses sesuai dengan 
kebutuhan penyelenggaraan IG dibutuhkan untuk dapat menghasilkan IG yang 
berkualitas. 

2.4. SASARAN PROGRAM STRATEGIS 

Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai rencana program strategis dalam 
memenuhi kebutuhan dalam mencapai target pembangunan prioritas nasional, sehingga 
pada tahun 2016 - 2019 tidak semua sektor menjadi sasaran program nasional dari Badan. 
Sasaran program merupakan gambaran kondisi yang harus terpenuhi dalam rangka 
mewujudkan strategi organisasi. Sasaran program Deputi IIG adalah: 

1) Meningkatnya pemanfaatan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) dalam 
pelaksanaan agenda prioritas nasional berbasis kewilayahan (Nawa Cita) 

2) Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan Deputi Bidang IIG 
3) Meningkatnya kemudahan akses Informasi Geospasial (IG) dalam Jaringan 

Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Indonesia 
4) Tersedianya kebijakan bidang IIG yang relevan dengan kebutuhan 

penyelenggaraan IIG sesuai program prioritas nasional 
5) Terwujudnya satu database geospasial yang menjadi acuan penyelenggaraan IG 
6) Terwujudnya satu geoportal yang menjadi acuan penyelenggaraan IG 
7) Terbangunnya JIGN 
8) Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan IG sesuai standar penyelenggaraan IG 
9) Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Infrastruktur IG sesuai road 

map Reformasi Birokrasi BIG 2016-2019 

Dalam rangka menghindari multi tafsir atas sasaran program dari Deputi IIG, maka perlu 
diterjemahkan ke dalam rencana aksi. Salah satu tools yang dapat digunakan dalam 
menerjemahkan program menjadi rencana aksi adalah Balanced Scorecard (BSC). Mengacu 
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pada program yang telah disusun, maka dengan menggunakan BSC, peta strategi 
Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial dapat dilihat pada Gambar berikut. 

PETA STRATEGI BSC LEVEL 1 DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL 
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Gambar 2.1. Peta Strategi Bsc Level 1 Deputi Bidang Infrastruktur Informasi 
Geospasial 

Peta strategi menggambarkan hubungan sebab-akibat antar sasaran program pada satu 
maupun antar perspektif yang ada pada BSC. Sasaran program yang telah dihasilkan harus 
dapat diukur pencapaiannya, untuk itu perlu disusun suatu ukuran keberhasilan untuk 
masing-masing sasaran program. 

Penjabaran sasaran Program, indikator keberhasilan, dan target yang akan dicapai 
Kedeputian IIG pada tahun 2016-2019 dapat dilihat dalam label 2.1. 
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label 2.1. Sasaran Program (SP) Dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Deputi 
Infrastruktur Informasi Geospasial 

Target 

Sasaran Program IKSP SAT 2015 
2016 2017 2018 2019 

T R 
STAKEHOLDER PERSPECTIVE 

SPl 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
Infrastruktur 
Informasi 
Geospasial (IIG) 
dalam 
pelaksanaan 
agenda prioritas 
nasional berbasis 
kewilayahan 
(Nawa Cita) 

1 

Rasio program 
prioritas 
pembangunan 
nasional yang 
memanfaatkan IIG 
terhadap total 
program prioritas 
pembangunan 
nasional pada tahun 
berjalan 

% 

4,2% 5,2% 6,2% 7,2% 

SP2 

Meningkatnya 
kepuasan 
pengguna produk 
dan layanan 
Deputi Bidang IIG 

2 

Indeks kepuasan 
pengguna terhadap 
produk dan layanan 
•BUG 

Skala 
Likert 

1-5 

4 4 4 4 4 

SP3 

Meningkatnya 
kemudahan 
akses Informasi 
Geospasial (IG) 
dalam Jaringan 
Informasi 
Geospasial 
Nasional (JIGN) 

Indonesia 

3 

Rasio keluhan akses 
IG dalam JIGN 
terhadap total 
pengakses (visitor) 

% 

- - 5% 4,6% 4,3% 4% 

SP4 

Tersedianya 
kebijakan bidang 
IIG yang relevan 
dengan 
kebutuhan 
penyelenggaraan 
IIG sesuai 
program prioritas 
nasional 

4 

Rasio kebijakan 
bidang IIG yang 
sesuai kebutuhan 
penyelenggaraan IIG 
dibanding total 
kebijakan yang 
dibuat 

% 

- - 80% 100% 100% 100% 

SP5 

Terwujudnya 
satu database 
geospasial yang 
menjadi acuan 
penyelenggaraan 
IG 

5 

Rasio IG yang sesuai 
dengan Katalog 
Unsur Geografi 
Indonesia (KUGI) 
terhadap seluruh IG 
yang dikeluarkan 
K/L/P 

% 

10% 15% 30% 50% 
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Target 

Sasaran Program IKSP SAT 2015 
2016 2017 2018 2019 

T R 
STAKEHOLDER PERSPECTIVE 

Tprwuiudnva 
satu geoportal 
yang menjadi 
acuan 
penyelenggaraan 
IG 

6 

ppmpnuhan ^pruicp 
1 d l l C I I U I i a i l -JC 1 t r f L . C 

Level Agreement 
(SLA) layanan Ina-
Geoportal BIG 

% 

9 5 % 9 6 % 9 7 % 9 9 % 

SPfi 

Tprwuiudnva 
satu geoportal 
yang menjadi 
acuan 
penyelenggaraan 
IG 

7 

T i n p k a t n p n p r i m s s n • iiigrvaL |jtr i idi i i icici i i 

pengguna[user 
acceptance) 
terhadap konten Ina-
Geoportal 

% 

8 0 % ou/o 8 5 % 9 0 % 9 5 % 

Terbangunnya 
JIGN 

8 

Jumlah simpui 
jaringan yang sudah 
lerKoneKsi Ke ina-
geoportal/lnternet 

SJ 

12 15 21 28 34 

SP7 

9 

Jumlah 
Pusat Pengembangan 
Infrastruktur Data 
Spasial (PPIDS) 

terbangun yang 
dapat mempercepat 
implementasi JIGN 

PPIDS 

13 - 16 19 22 25 

SP8 

Meningkatnya 
kepatuhan 
penyelenggaraan 
IG sesuai standar 
penyelenggaraan 
IG 

10 

Rasio K/L/P 
penyelenggara IG 
yang patuh terhadap 
standar terkait 
penyelenggaraan IG 
terhadap total K/L/P 
penyelenggara IG 

% 

10% 15% 20% 25% 30% 

SP9 

Terselenggaranya 
Reformasi 
Birokrasi Deputi 
Bidang 
Infrastruktur IG 
sesuai road map 
Reformasi 
Birokrasi BIG 
2016-2019 

11 

Realisasi rencana aksi 
RB BIG 2016-2019 di 
lingkup Deputi 
Bidang Infrastruktur 
IG 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Dalam sasaran program strategis tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa 
Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial tidak hanya fokus pada sasaran yang 
terkait dengan Infrastruktur Informasi Geospasial, tetapi juga dalam semua Sasaran 
strategis yang telah ditetapkan BIG. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

Arah kebijakan dan strategi merupakan serangkaian upaya strategis yang dilakukan 
organisasi untuk mewujudkan visi. Arah kebijakan disusun sebagai koridor untuk 
memastikan agar strategi dapat berjalan sesuai arah yang sudah ditentukan. Strategi 
organisasi dikembangkan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan internal 
maupun lingkungan eksternal organisasi, baik global, regional maupun nasional. 

Suatu arah kebijakan dan strategi kementerian/lembaga yang baik adalah arah kebijakan 
dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Keselarasan ini 
penting untuk memastikan apa yang dilakukan oleh BIG sejalan dengan pembangunan 
nasional. Subbab berikut akan membahas arah kebijakan dan strategi nasional, arah 
kebijakan dan strategi BIG, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Renstra ini. 

Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial dalam hal ini mempunyai program untuk 
memenuhi target dari kebijakan badan yang mengacu pada kebijakan/program prioritas 
nasional. Sehingga diterjemahkan dalam kebijakan strategi Deputi Infrastruktur Informasi 
Geospasial yang kemudian akan ditunjukan dalam indikator kinerja pada level Deputi 
Infrastruktur Informasi Geospasial serta diturunkan kepada Pusat PRIG dan Pusat SKIG. 

3.1. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI NASIONAL 

Arah kebijakan dan strategi nasional tertuang dalam dokumen nawacita tahun 2015 - 2019 
yang terdiri dari buku 1, buku 2 dan buku 3. Berdasarkan nawacita tahun 2015 - 2019, visi 
pembangunan nasional adalah: 

"Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandlrl, dan berkepribadlan 
berlandaskan gotong-royong" 

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi pembangunan nasional tahun 2015 - 2019 adalah: 

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, 
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan 
negara hukum. 

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai 
negara maritim. 

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadlan dalam kebudayaan. 
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strategi pembangunan nasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan tahun 2015 -
2019 dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional, yaitu: 

a. Dimensi pembangunan manusia, yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, 
perumahan dan mental/karakter. 

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan, yang terdiri dari sektor kedaulatan 
pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, 

c. kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri. 
d. Dimensi pemerataan dan kewilayahan, yang terdiri dari pemerataan antar 

kelompok pendapatan serta pemerataan antar wilayah meliputi wilayah desa, 
pinggiran, luar jawa dan kawasan timur. 

Dalam melaksanakan strategi pembangunan nasional, pemerintah menetapkan prioritas 
yang tertuang dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita), 
yaitu: 

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 
desa dalam kerangka negara kesatuan. 

d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

e. Menlngkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 
f. Menlngkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga 

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik. 
h. Melakukan revolusi karakter bangsa. 
i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Selain itu, pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2016 
tentang tentang Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta 
skala 1:50.000. Perpres tersebut mengamanatkan 5 (lima) hal penting yang diharapkan dari 
BIG, yaitu: 

1. Mewujudkan IGT perencanaan ruang 
2. Mewujudkan IGT potensi kawasan 
3. Menyusun grand design kebijakan satu peta berkelanjutan 
4. Mewujudkan IGT satu peta 
5. BIG mengawal integrasi dan singkronisasi IGT 
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3.2. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam nawacita tahun 2015 
-2019 serta dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal 
organisasi, maka kerangka strategi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2015-2019 dapat 
dilihat pada Gambar berikut. 

Pemanfaatan informasi 
geospasial dalam: 

• Mewtijudkan kedautatan 
pangan. 

•Mewujudkan kedaulatan 
[' kemaritiman dan kelautan 

•Mewujudkan 
pembangunan kawasan 
industri dan kawasan 
ekonomi ktiusus (KEK) 

•Mewujudkan 
pembangunan pedesaan. 

•Mewujudkan kedautatan 
daerah perbatasan 

Reformaw 
Birokrasi {RB) 
BIG dalam 
mewujudkan: 

• Pemerintahan 
yang Iwrsih 
dan akuntabel 

• Birokrasi yang 
efektif dan 
efisien 

• Birokrasi yang 
memiliki 
pelayanan 
publik yang 
berkualitas 

Penyeteng-
garaan IGyang 
dldukung oleh 
penetltlan 

reseanh) 

Kebijakan satu peta 
(one map potlcy) 

Informasi Geospasial Tematik 
(IGT) yang terintegrasi sesuai 
kebutuhan 

Geospasial (IIG) yang handal, 
sesuai standar^ satu 
database, dan mudah diakses 
melalui satu geoportal. 

Infarmasl Geospasial Dasar 
(IGD) yang menjadi acuan 
(satu referensi) 

Gambar 3.1. Kerangka strategi BIG tahun 2015-2019 

Outcome/impact nasional yang ingin diwujudkan oleh BIG berdasarkan kontribusi BIG bagi 
pembangunan nasional adalah pemanfaatan informasi geospasial untuk 5 (lima) aspek, 
yaitu: 

1. Mewujudkan kedaulatan pangan. 
2. Mewujudkan kedaulatan kemaritiman dan kelautan. 
3. Mewujudkan pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus 

(KEK). 
4. Mewujudkan pembangunan pedesaan. 
5. Mewujudkan kedaulatan daerah perbatasan. 

Untuk mencapai outcome/impact nasional tersebut, maka kebijakan satu peta (one map 
policy) perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Sehubungan dengan 
kebijakan satu peta tersebut, maka ada 3 (tiga) hal penting yang harus terwujud, yaitu: 

1. Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terintegrasi sesuai kebutuhan 
2. Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) yang handal, sesuai standar, satu 

database, dan mudah diakses melalui satu geoportal. 
3. Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang menjadi acuan (satu referensi). 

Berdasarkan kerangka strategi tersebut, maka arah kebijakan BIG 5 (lima) tahun kedepan 
adalah: 
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Optlmasi penyelenggaraan Informasi geospasial terintegrasi sesuai agenda prioritas 
nasional 
Penyelenggaraan informasi geospasial telah diamanatkan melalui UU nomor 4 tahun 
2011 tentang informasi geospasial, dimana penyelenggaraan informasi geospasial yang 
perlu dioptimalkan meliputi pengumpulan data geospasial, pengolahan data geospasial 
dan informasi geospasial, penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi 
geospasial, penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial, serta penggunaan 
informasi geospasial. 
Arah kebijakan ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi, meliputi: 

1) Integrasi informasi geospasial tematik dalam mendorong pemanfaatan IG untuk 
pembangunan nasional 

Integrasi dilakukan guna mendorong pemanfaatan IG sebagai salah satu landasan 
dalam pembangunan nasional. Proses pengintegrasian dilakukan dengan kegiatan 
superimpose diatas peta rupabumi Indonesia (RBI). Strategi integrasi dilakukan 
melalui: 

• Percepatan IGT satu peta sesuai kebutuhan pembangunan nasional. 
• Menlngkatkan koordinasi dengan K/L/P terkait dalam rangka optlmasi 

penyelenggaraan IGT potensi kawasan. 
• Mengoptimalkan koordinasi dengan K/L/P dalam rangka penyelenggaraan IGT 

perencanaan ruang. 
• Memastikan penyelenggaraan IGT satu peta dilakukan secara berkelanjutan. 
• Harmonisasi penyelenggaraan IGT nasional dalam mewujudkan kedaulatan 

pangan, kedaulatan maritim dan kelautan, pembangunan kawasan industri dan 
kawasan ekonomi khusus, pembangunan pedesaan serta kedaulatan wilayah 
perbatasan. 

2) Menlngkatkan akurasi dan ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) 

Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial, salah satu asas 
penyelenggaraan IG yaitu keakuratan. Keakuratan memastikan bahwa 
penyelenggaraan IG harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, 
tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan, termasuk kebutuhan 
pembangunan prioritas nasional. Guna mendorong ketersediaan dan peningkatan 
akurasi IGD dapat dilakukan melalui: 

• Optlmasi pemanfaatan kerangka kontrol geodesi sebagai suatu sistem 
referensi tunggal. 

• Optimasi pemanfaatan peta dasar sebagai acuan penyelenggaraan IG nasional. 
• Akselerasi produksi IGD sesuai tingkat ketelitian yang dibutuhkan dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan maritim dan kelautan, 
pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, pembangunan 
pedesaan serta kedaulatan wilayah perbatasan. 

• Quality control dan quality assurance terpadu dalam menlngkatkan kualitas 
IGD yang dihasilkan. 
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3) Meningkatkan aksesibilitas dan kehandalan infrastruktur informasi geospasial 

Ketersediaan akses terhadap IG yang dihasilkan salah satunya dipengaruhi oleh 
kehandalan infrastruktur. Terminologi infrastruktur IG seperti tercantum pada 
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial adalah sarana dan prasarana 
yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG. Infrastruktur IG terdiri 
atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. 
Strategi peningkatan aksesabilitas dan kehandalan infrastruktur IG dilakukan 
melalui: 

• Standardisasi penyelenggaraan IG sebagai perwujudan implementasi IG satu 
standar. 

• Optimasi aktifitas dan konektivitas simpui jaringan nasional sebagai enabler 
penyelenggaraan IG nasional. 

• Mewujudkan satu database dan satu geoportal dalam penyelenggaraan IG 
nasional sebagai bagian dari implementasi kebijakan satu peta. 

4) Mendorong penelitian terapan (applied research) sebagai langkah kritis dalam 
percepatan penyelenggaraan IG 

Penelitian merupakan aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan informasi 
geospasial. Penelitian dilakukan untuk dapat meningkatkan inovasi produk maupun 
teknologi informasi geospasial. Melalui penelitian, diharapkan dapat mendorong 
percepatan penyelenggaraan IG melalui: 

• Implementasi grand design penelitian BIG dalam memberikan nilai tambah 
bagi penyelenggaraan IG. 

• Meningkatkan kompetensi dan motivasi peneliti dalam melakukan penelitian 
terapan. 

• Mengarahkan program pengembangan peneliti untuk menciptakan inovasi 
teknologi, metodologi maupun metode dalam mempercepat produksi IG. 

B. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIG tahun 2015-2019 dengan 
mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan 
pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif dan efisien 

Reformasi birokrasi BIG merupakan upaya komprehensif dalam memperkuat kapasitas 
dan kapabilitas BIG. Program reformasi birokrasi BIG terdiri dari 8 (delapan) program 
serta 1 (satu) monitoring dan evaluasi (monev), meliputi program manajemen 
perubahan, program penataan peraturan perundang-undangan, program penataan dan 
penguatan organisasi, program penataan tata laksana, program penataan sistem 
manajemen SDM aparatur, program penguatan pengawasan, program penguatan 
akuntabilitas kinerja serta program peningkatan kualitas layanan publik. 
Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi BIG gelombang II menunjukkan bahwa 
pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan BIG masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, 
pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 berikutnya harus mengacu pada posisi 
pencapaian gelombang II agar reformasi birokrasi secara berkelanjutan dapat berjalan 
sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi nasional (RBN). 
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Arah kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BIG ini 
dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi, yaitu: 

1) Mendorong akselerasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan BIG 

Akselerasi pelaksanaan program reformasi birokrasi dilakukan berdasarkan hasil 
penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 di lingkungan BIG. 
Akselerasi dilakukan pada program yang pencapaiannya masih jauh dari target yang 
diharapkan. Akselerasi program reformasi birokrasi di lingkungan BIG meliputi: 

• Implementasi roadmap reformasi birokrasi BIG yang selaras dengan roadmap 
reformasi birokrasi nasional tahun 2015-2019 

• Mendorong pengelolaan reformasi birokrasi BIG dengan sistem hybrid dimana 
pengelolaan reformasi birokrasi BIG dilakukan terpusat sedangkan pelaksanaan 
reformasi birokrasi BIG dilakukan pada tingkat Satuan Kerja atau unit kerja 
eselon II (Pusat dan Biro). 

• Menentukan layanan publik unggulan BIG. 
• Optimasi pemanfaatan TIK dalam reformasi birokrasi BIG melalui perluasan 

pemanfaatan e-Government BIG. 

2) Memperkuat peran dan fungsi inspektorat dalam meningkatkan pengawasan 
internal dan akuntabilitas pemerintahan 

Fungsi inspektorat dalam melakukan pengawasan internal belum berjalan secara 
optimal. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti opini BPK "Tidak Menyatakan 
Pendapat (TMP)" pada laporan keuangan serta penegakan kode etik yang belum 
optimal terjadi dikarenakan pengawasan internal tidak berjalan optimal, konsisten 
dan berkelanjutan. Penguatan yang dimaksud tidak hanya pada aspek tugas dan 
fungsi inspektorat saja, namun juga meliputi aspek kelembagaan inspektorat serta 
aspek sumber daya manusia inspektorat, baik secara kualitas maupun kuantitas. 
Untuk itu, penguatan inspektorat dilakukan melalui: 

• Penerapan sistem pengawasan internal berbasis risiko. 
• Perubahan paradigma supervisi menjadi evaluasi internal, dengan 

mengedepankan evaluasi terhadap keuangan (audit keuangan) maupun 
evaluasi terhadap kinerja organisasi (audit kinerja). 

• Pemberdayaan agen perubahan (change agent) sebagai Aparatur Pengawas 
Internal pemerintah (APIP) di seluruh unit kerja. 

• Peningkatan jumlah maupun kompetensi auditor BIG. 
• Penetapan dan penerapan audit charter. 

Seluruh arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan memiliki prioritas pelaksanaan yang 
berbeda. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki BIG menyebabkan BIG perlu menyusun 
prioritas tersebut kedalam sebuah roadmap strategi BIG. 

31 

 



Terintegrasinya tST 
sesuai kebutuhan 

pembangunan 
nasional. 

Visi BIG m 9 : 
Menjadi integrator penyelenggaraan informasi 
ispasial sebagai landasan pemfaar̂ unan Indoi 

Meningkatnya 
aksesibilitas dan 

kehandalan 
infrastruktur informasi 

geospasial 

Meningkatnya akurasi 
dan ketersediaan IGD 

•am • l i B ^ W » * J i ' ' P P W W ! W ^ ^ 
Tersedianya inovasi teknologi, metoddogi dan metode penyelenggaraan IG melaiui 
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pengawasan internal dan 
Terwujudnya reformasi birokrasi di 

lingkungan BIG 

Gambar 3.2. Rumah strategi BIG 

Untuk mempermudah dalam menyusun prioritas, maka digunakan metode rumah strategi 
seperti ditunjukkan pada Gambar 3.3. Jika digunakan logika pembangunan suatu rumah, 
maka pondasi adalah prioritas pertama yang harus dibangun. Selanjutnya kolom akan 
berdiri diatas pondasi dan balok akan diletakkan melintang diatas kolom. Baru kemudian 
atap dapat dibangun dan diletakkan diatasnya. Dalam rumah strategi, atap merupakan visi 
BIG yang ingin dicapai BIG 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mencapai visi tersebut, maka 
prioritas pertama yang harus dicapai adalah terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan 
BIG dan terwujudnya penguatan peran dan fungsi inspektorat dalam melakukan 
pengawasan internal dan mewujudkan akuntabilitas BIG. Prioritas berikutnya adalah 
tersedianya inovasi teknologi, metodologi dan metode penyelenggaraan IG melalui 
penelitian terapan (applied research). Prioritas selanjutnya sebelum visi tercapai adalah 
terintegrasinya IGT sesuai kebutuhan pembangunan nasional, meningkatnya aksesibilitas 
dan kehandalan infrastruktur informasi geospasial, serta meningkatnya akurasi dan 
ketersediaan IGD. Jika digambarkan berdasarkan waktu, maka roadmap strategi BIG 5 (lima) 
tahun kedepan dapat digambarkan berikut ini. 
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Gambar 3.3. Roadmap strategi BIG 

Pada Gambar 3.4 terlihat penjabaran visi menjadi pernyataan tujuan (destination 
statement) untuk setiap tahunnya. Roadmap ini menunjukkan tahapan pencapaian visi 
secara jelas sehingga apa yang harus dicapai BIG setiap tahun dalam rangka mewujudkan 
visi BIG dapat terpetakan berdasarkan prioritas. Roadmap strategi BIG menggunakan prinsip 
peningkatan secara berkesinambungan (continuous improvement) seperti layaknya rumah, 
dimana pondasi harus tetap ada hingga rumah selesai dibangun. Sehingga apa yang dicapai 
pada tahun 2015 akan terus dan harus dipertahankan hingga visi terwujud pada tahun 2019. 

3.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KEDEPUTIAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL 

Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial 
Nasional yang merupakan salah satu peraturan turunan dari Undang-undang IG nomor 4 
Tahun 2011, menjadi landasan hukum dalam pengembangan dan implementasi 
Infrastruktur Informasi Geospasial. Untuk melaksanakan kebijakan rencana strategis Badan 
Informasi Geospasial (BIG), maka Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial memiliki 
rencana strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

A. Menguatkan peran dan fungsi Sekretarlat JIGN 

Peranan Sekretarlat JIGN dalam hal ini mempunyai beberapa kewenangan dan tugas 
yaitu dalam pembangunan dan pembinaan simpui jaringan, pengembangan dan 
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Informasi Geospasial dengan 
melalui akreditasi standar kompetensi dan sertifikasi keahlian di Bidang Informasi 
Geospasial. 
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JIGN untuk memotorl 
penyelenggaraan JIGN 

Gambar 3.4. Tugas dan Fungsi Sekretarlat JIGN 

B. Terwujudnya Infrastruktur JIGN 

Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional sebagai suatu sistem memerlukan 
infrastruktur untuk mewujudkannya. Infrastruktur yang dimaksud adalah Infrastruktur 
Informasi Geospasial (IIG) sesuai UU IG yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, 
standar dan Sumberdaya Manusia. Infrastruktur ini diharapkan dapat mewujudkan 
system penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, 
dan berkesinambungan serta berdaya guna, baik di pusat maupun daerah. 

Dalam rencana strategis Badan Informasi Geospasial (BIG), Kedeputian Infrastruktur 
Informasi Geospasial akan mendukung tujuan organisasi (BIG) dalam : 

1. Mewujudkan penyelenggaraan IG yang mengacu kepada satu referensi tunggal 
satu standar, satu database dan satu geoportal; 

2. Menyediakan IIG yang handal dan mudah diakses. 

Pembangunan Infrastruktur IG dalam penyelenggaraan IG secara keseluruhan tidak 
terlepas dari peran dan kerjasama/kolaborasi dari AEG (Academic - Business -
Government). Oleh karena itu Kedeputian Bidang IIG perlu mengarahkan kebijakan 
strategisnya untuk dapat merangkul semua stakeholder untuk menguatkan 
infrastruktur IG nya, agar IG dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan 
nasional. 

C. Menyelenggarakan Grand Design hasil Kebijakan Satu Peta dan SATU DATA dalam 
SKEMA SUPER DATA. 

Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan 
satu peta pada skala 1:50.000 sudah sejalan dengan amanah Undang-undang IG nomor 
4 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi 
Geospasial Nasional. Grand Design dari kebijakan satu peta dalam hal ini adalah 
menuju kebijakan Satu Data dengan memperhatikan standar dan aturan yang berlaku 
sehingga proses berbagi pakai didalam JIGN dapat berjalan dengan baik. Skema super 
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data dalam proses berbagi data adalah data yang sudah memenuhi standar dan secara 
substansi sudah tersinkronisasi sehingga konsep satu data tidak hanya berlaku pada 
pemerintah level pusat tetapi juga hingga pemerintah daerah. 

Untuk penguatan fungsi JIGN dalam konsep pengelolaan dan penyebarluasan Informasi 
Geospasial maka diperlukan strategi sebagai berikut: 

• Inventarisasi status pembentukan Simpui Jaringan & Unit Kerja di tingkat pusat 
maupun daerah 

• Melengkapi pembentukan Simpui Jaringan & Unit Kerja serta tata kelola 
kelembagaan 

• Menyusun strategi dan implementasi koordinasi antar Simpui Jaringan dan 
stakeholders 

• Identifikasi kebutuhan penguatan SDM 

Pengembangan teknologi dan standar yang terkait dengan Informasi Geospasial dalam 
hal Ini perlu difokuskan pada: 

• Memutakhirkan dokumen standar teknologi 
• Melakukan sosialisasi dan pemantauan kepatuhan terhadap standar yang telah 

ditetapkan 

Pembangunan simpui jaringan dalam JIGN diperlukan penguatan pada posisi 
penghubung simpui jaringan yang dalam hal ini dipegang oleh Badan Informasi 
Geospasial (BIG). Sehingga sebagai penghubung simpui jaringan diperlukan beberapa 
langkah strategis, yaitu: 

• Menyusun mekanisme prioritisasi dalam memberikan bimbingan, supervisi, 
pendidikan dan pelatihan 

• Melakukan sosialisasi, pemetaan kepatuhan, serta evaluasi terhadap SOP dan 
mekanisme yang sudah ada 

• Penguatan Sekretarlat JIGN untuk mendorong penyelenggaraan JIGN 

Beberapa langkah strategis dalam penguatan infrastruktur JIGN menjadi dasar dalam 
penentuan arah dan kebijakan startegis Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial 
di 2016 - 2019. Dengan demikian diperlukan pembangunan Infrastruktur Informasi 
Geospasial dengan memperbaiki dan memperkuat tata kelola Penyelenggaraan IG 
Sesuai Standar dalam Skema JIGN yang operasional dan aktif. Perbaikan dan penguatan 
tata kelola Infrastruktur Informasi Geospasial ini difokuskan pada: 

• Penyempurnaan sistem Pengelolaan Data 
• Penerapan KUGI untuk menjamin Data IG Seusai Standar Super Data dalam 

Skema JIGN 
• Memperkuat Participatory 18 KL dan 34 Provisi Untuk memperkuat 

Penyelenggaraan JIGN 

Untuk mencapai target dari kebijakan strategis Kedeputian Infrastruktur Informasi 
Geospasial tahun 2016 - 2019 maka diperlukan langkah-langkah, yaitu: 

• Pembentukan Unit Penjamin Mutu Kualtas Data IG sesuai Standard KUGI 
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• Peningkatan kesadaran 18 KL dan 34 Provinsi tentang keterbukaan informasi 
geospasial (Bagian dari OGI untuk mendorong keterbukaan Informasi Publik) 

• Penyediaan ruang partisipasi publik dalam Proses Penyelengaraan IG secara 
menyeluruh (Participatory Mapping) 

• Membangun Sistem Pengelolaan Superdata IG 
• Pengembangan sistem publikasi Informasi Geopasial yang proaktif dan 

interaktif yang dapat diakses publik 
• Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Geospasial dalam Sistem Kearsipan 

Nasional 

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN 

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang selaras dengan Renstra 
organisasi, sesuai dengan prinsip structure follow strategy. Untuk itu, perlu dilakukan kajian 
untuk mengetahui apakah struktur organisasi saat ini masih cukup relevan untuk 
mendukung pelaksanaan Renstra BIG tahun 2015 - 2019. Hal ini perlu dilakukan mengingat 
dalam dokumen Renstra juga dibutuhkan perubahan tugas dan fungsi serta perpindahan 
kementerian pembina LPNK dari Kemenristek dan Dikti ke Kementerian PPN. 

Hingga saat ini, BIG masih melakukan proses restrukturisasi organisasi guna mendukung 
Renstra BIG tahun 2015 - 2019. Kerangka kelembagaan dalam bentuk struktur organisasi 
baru beserta tugas dan fungsinya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Renstra ini, 
namun detail desain struktur organisasi beserta argumentasi akan disusun dalam naskah 
akademik yangterpisah dari dokumen Renstra ini. 

Dalam kerangka kelembagaan ini Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial 
menyesuaikan dengan Kebijakan yang diturunkan dari Badan. Sehingga sebagai salah satu 
kedeputian di Badan Informasi Geospasial (BIG) mempunyai tugas dalam mendukung secara 
kelembagaan terutama dalam Koordinasi dengan Kementerian PPN\BAPPENAS yang 
kemudian diterjemahkan dalam program prioritas nasional (NAWACITA). 

Tugas fungsi Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial dalam hal ini adalah penanggung 
jawab program, dijabarkan menjadi kegiatan dalam struktur kelembagaan dibawahnya yaitu 
Pusat Standarisasi dan Kelembangaan Informasi Geospasial dan Pusat Pengelolaan dan 
Penyebarluasan Informasi Geospasial. Penjabaran tugas fungsi program Deputi 
Infrastruktur Informasi Geospasial menjadi tugas fungsi pusat juga harus selaras dengan 
target Renstra BIG yang disampaikan dalam bentuk Balance Score Card Kedeputian 
Infrastruktur Informasi Geospasial sesuai dengan peraturan kepala BIG nomor 3 tahun 2012 
tentang organisasi dan tata kerja BIG. Struktur kelembagaan di kedua pusat ini nantinya 
akan mendukung dalam pencapaian target kinerja yang ada di BSC. Penjabaran tugas dan 
fungsi Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial terhadap tugas dan fungsi kedua Pusat 
dapat dilihat pada tabel. 
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Tabel 3.1. Tugas Fungsi di lingkup DUG 

Deputi IIG roiiio PPIG 
Perpres 94 th. 2011 

Pasal 21 
(PerkaBIG No. 3Tahun 2012) (PerkaBIG No. 3Tahun2012) 

perumusan dan pengendalian 
kebijakan teknis di bidang 
infrastruktur 
informasi geospasial; 

penyiapan perumusan kebijakan 
teknis di bidang standardisasi dan 
kelembagaan 
informasi geospasial; 

penyiapan perumusan dan 
pengendalian kebijakan teknis di 
bidang pengelolaan dan 
penyebarluasan informasi 
geospasial; 

perumusan dan pengendalian 
kebijakan teknis di bidang 
infrastruktur 
informasi geospasial; 

penyiapan perumusan rencana dan 
program di bidang standardisasi dan 
kelembagaan informasi geospasial; 

penyiapan perumusan dan 
pengendalian kebijakan teknis di 
bidang pengelolaan dan 
penyebarluasan informasi 
geospasial; 

penyusunan rencana dan program 
di bidang infrastruktur informasi 
geospasial; 

penyusunan rencana dan program 
di bidang pengelolaan dan 
penyebarluasan informasi 
geospasial; 

penyelenggaraan infrastruktur 
informasi geospasial meliputi 
penyimpanan, pengamanan, 
penyebarluasan data dan 
informasi, dan penggunaan 
informasi geospasial; 

pengkajian dan perumusan norma, 
pedoman, prosedur, standar, dan 
spesifikasi data dan informasi 
geospasial; 

penyusunan norma, pedoman, 
prosedur, standar, dan spesifikasi 
di bidang pengelolaan dan 
penyebarluasan informasi 
geospasial 

penyelenggaraan infrastruktur 
informasi geospasial meliputi 
penyimpanan, pengamanan, 
penyebarluasan data dan 
informasi, dan penggunaan 
informasi geospasial; 

pengkajian dan perumusan norma, 
pedoman, prosedur, standar, dan 
spesifikasi data dan informasi 
geospasial; 

penyiapan basis data untuk 
penyimpanan, pengamanan, 
penyebarluasan data dan 
informasi, serta penggunaan data 
dan informasi geospasial; 

penyelenggaraan infrastruktur 
informasi geospasial meliputi 
penyimpanan, pengamanan, 
penyebarluasan data dan 
informasi, dan penggunaan 
informasi geospasial; 

pengkajian dan perumusan norma, 
pedoman, prosedur, standar, dan 
spesifikasi data dan informasi 
geospasial; 

pengaplikasian teknologi informasi 
dan komunikasi untuk 
penyimpanan, pengamanan, 
penyebarluasan data dan 
informasi, serta 
penggunaan data dan informasi 
geospasial; 

penyelenggaraan infrastruktur 
informasi geospasial meliputi 
penyimpanan, pengamanan, 
penyebarluasan data dan 
informasi, dan penggunaan 
informasi geospasial; 

pengkajian dan perumusan norma, 
pedoman, prosedur, standar, dan 
spesifikasi data dan informasi 
geospasial; 

pelaksanaan jaminan kualitas 
informasi geospasial; 

penyelenggaraan dan pembinaan 
jaringan informasi geospasial; 
akreditasi kepada lembaga 
sertifikasi di bidang informasi 
geospasial; 

pelaksanaan pengembangan 
kelembagaan dan simpui jaringan 
informasi geospasial; 

pelaksanaan pemantauan, 
pemberian bimbingan dan 
pembinaan kegiatan di bidang 
pengelolaan dan penyebarluasan 
informasi geospasial; dan 

penyelenggaraan dan pembinaan 
jaringan informasi geospasial; 
akreditasi kepada lembaga 
sertifikasi di bidang informasi 
geospasial; 

penyiapan akreditasi kepada 
lembaga sertifikasi di bidang 
informasi geospasial; 

pelaksanaan pemantauan, 
pemberian bimbingan dan 
pembinaan kegiatan di bidang 
pengelolaan dan penyebarluasan 
informasi geospasial; dan 

pelaksanaan kerjasama dengan 
badan atau lembaga pemerintah, 
swasta, dan masyarakat di dalam 
dan/atau luar negeri; dan 

pelaksanaan kerja sama teknis 
dengan badan atau lembaga 
pemerintah, swasta, dan masyarakat 
di dalam dan/atau luar negeri di 
bidang standardisasi dan 
kelembagaan informasi geospasial. 

pelaksanaan kerja sama teknis 
dengan badan atau lembaga 
pemerintah, swasta, dan 
masyarakat di dalam dan/atau luar 
negeri di bidang pengelolaan dan 
penyebarluasan informasi 
geospasial 
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Deputi IIG PSKIG PPIG 
Perpres 94 th.2011 

Pasal 21 (PerkaBIG No. 3 Tahun 2012) (PerkaBIG No. 3 Tahun 2012) 

pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun 
kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan 
bagaimana mencapainya. Dalam program RB diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas 
kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur. Target kinerja dan 
kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi 
strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan 
bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur eberhasilannya. Kerangka pendanaan 
memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan 
kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta 
kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut. Bab ini akan menjabarkan mengenai target 
kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Kedeputian IIG dalam rangka eksekusi 
program strategis. 

4.1. Target Kinerja 

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk 
dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Deputi IIG digambarkan dengan indikator 
kinerja sasaran Program (IKSP) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis 
BIG. Terdapat 9 IKSP yang menjadi target kinerja Deputi IIG, penjelasan setiap IKSP sebagai 
berikut: 

1) IKSPl. Rasio program prioritas pembangunan nasional yang memanfaatkan IIG 
terhadap total program prioritas pembangunan nasional pada tahun berjalan. 

Indikator tersebut mengandung arti bahwa Rasio program prioritas pembangunan 
nasional (kedaulatan pangan, kedaulatan maritim dan kelautan, pembangunan kawasan 
industri dan kawasan ekonomi khusus, pembangunan pedesaan serta kedaulatan 
wilayah perbatasan) yang memanfaatkan IIG terhadap total program prioritas 
pembangunan nasional pada tahun berjalan. Target dari indikator tersebut mencapai 
4,2% pada tahun 2016 dan meningkat 1 % setiap tahun menjadi 4,2% (2016), 6,2% 
(2018) dan 7,2% pada akhir periode perencanaan 2019. 

2) IKSP2. Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan DBIIG 

Indikator tersebut mengandung arti bahwa persepsi kepuasan pengguna terhadap 
produk yang diberikan Kedeputian IIG berupa dokumen standar dan layanan TIK diukur 
dalam skala likert 1 sampai 5. Skala 1 merepresentasikan sangat tidak puas, 2 
merepresentasikan tidak puas, 3 merepresentasikan cukup puas, 4 merepresentasikan 
puas dan 5 merepresentasikan sangat puas. Indikator kepuasan pengguna ditargetkan 
stabil dari tahun ke tahun yaitu pada skala 4. 
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3) IKSP3. Rasio keluhan akses IG dalam JIGN terhadap total pengakses (visitor) 

Indikator tersebut mengandung arti bahwa Rasio keluhan akses IG Data Center BIG 
dalam mendukung penyebarluasan IG dalam kerangka JIGN terhadap total pengakses 
(visitor). Target kinerja yang ditetapkan adalah 5% pada tahun 2016 dan menurun 
menjadi 4,6% (2017) dan 4,3% (2018) dan 4% pada tahun 2019. 

4) IKSP4. Rasio kebijakan bidang Deputi IIG yang sesuai kebutuhan penyelenggaraan IIG 
dibanding total kebijakan yang dibuat 

Indikator tersebut mengandung arti bahwa perbandingan antara kebijakan IIG yang 
sesuai kebutuhan penyelenggara IG (pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, 
penyimpanan dan pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG serta 
penggunaan IG), yaitu K/L/P, orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha, 
swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa, terhadap total kebijakan 
IG yang dikeluarkan BIG. Bentuk dari kebijakan IG dapat berupa norma, standar, 
prosedur, kebijakan (NSPK) maupun peraturan kepala (Perka). Target dari capaian 
indikator ini sebesar 80% pada tahun 2016 dan meningkat stabil sebesar 100% pada 
tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 

5) IKSP5. Rasio IG yang sesuai dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) terhadap 
seluruh IG yang dikeluarkan K/L/P 

Indikator tersebut mengandung arti bahwa perbandingan antara IG yang dikeluarkan 
oleh K/L/P dan sesuai dengan KUGI terhadap total IG yang dikeluarkan K/L/P. Mengacu 
pada Perka BIG Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan 
Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial, 
KUGI adalah standardisasi struktur penyimpanan DG dan IG digital dalam perangkat 
elektronik. Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 10%, pada tahun 
2017 sebesar 15%, meningkat menjadi 30% di tahun 2018, dan mencapai angka 50% 
pada tahun 2019. 

6) IKSPS.a. Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan Ina-Geoportal BIG 

Indikator tersebut mengandung arti pemenuhan kontrak BIG sebagai penyedia layanan 
INA-Geoportal terhadap pengguna INAGeoportal terkait tingkat (mutu) layanan 
(Availability, Mean Time To Recover, Mean Time Between Failure). Pemenuhan kontrak 
BIG tersebut direpresentasikan dalam bentuk persentase (%) pemenuhan kontrak mutu 
layanan. Target kinerja yang ditetapkan adalah 95% pada tahun 2016, meningkat 
menjadi 96% pada tahun 2017, sebesar 97% pada tahun 2018, dan 99% pada tahun 
2019. 
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7) IKSPe.b. Tingkat penerimaan pengguna [user acceptance) terhadap konten Ina-
Geoportal 

Indikator tersebut mengandung arti bahwa tingkat penerimaan pengguna (user 
acceptance) terhadap konten IG yang di sajikan dalam Ina-Geoportal. Target kinerja 
yang ditetapkan adalah 80% pada tahun 2016, meningkat menjadi 85% pada tahun 
2017, sebesar 90% pada tahun 2018, dan 95% pada tahun 2019. 

8) IKSPy.a. Jumlah simpul jaringan yang sudah terkoneksi ke Ina-geoportal/ internet 

Indikator tersebut mengandung arti Jumlah Simpul Jaringan K/L/P daerah Provinsi dan 
Kab/Kota yang dikoneksikan oleh BIG sebagai penghubung Simpul Jaringan secara 
online ke dalam Ina-Geoportal. Target dari capaian indikator ini sebanyak 15 Simpul 
Jaringan (SJ) pada tahun 2016, 21 SJ (2017), 28 SJ (2018) dan sebanyak 34 pada tahun 
2019. 

9) IKSPy.b. Jumlah Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) terbangun 
yang dapat mempercepat implementasi JIGN 

Indikator tersebut mengandung arti bahwa Jumlah Pusat Pengembangan Infrastruktur 
Data Spasial (PPIDS) di Perguruan Tinggi Negeri pada wilayah Provinsi yang telah 
dibangun oleh BIG dalam mendukung pembinaan kepada simpul jaringan daerah yang 
dapat mempercepat implementasi JIGN. Target dari capaian indikator ini sebesar 16 
PPIDS pada tahun 2016 dan meningkat 3 PPIDS setiap tahun sehingga mencapai 25 
PPIDS sampai dengan tahun 2019. 

10) IKSP8. Rasio K/L/P penyelenggara IG yang patuh terhadap standar terkait 
penyelenggaraan IG terhadap total K/L/P penyelenggara IG 

Indikator tersebut mengandung arti bahwa perbandingan antara jumlah K/L/P 
penyelenggara IG yang menyelenggarakan IG sesuai standar menurut Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial terhadap total K/L/P penyelenggara 
IG. Kepatuhan terhadap standar ditargetkan sebesar 15% pada tahun 2016, meningkat 
5% disetiap tahunnya menjadi 20% pada tahun 2017, sebesar 25% pada tahun 2018, 
dan 30% pada tahun 2019. 

11) IKSP9. Realisasi rencana aksi RB BIG 2016-2019 di lingkup Deputi Bidang Infrastruktur IG 

Indikator tersebut mengandung arti bahwa Realisasi rencana aksi RB BIG 2016-2019 di 
lingkup Deputi Bidang Infrastruktur IG dalam memenuhi target nilai Reformasi Birokrasi 
BIG yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun . Target dari capaian indikator ini 
ditargetkan stabil setiap tahunnya yaitu sebesar 100%. 
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Sasaran program Deputi infrastruktur Informasi Geospasial dijabarkan menjadi sasaran 
kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan di tingkat eselon II yang berada dibawah 
Kedeputian IIG yaitu Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (SKIG) dan 
Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG). Sasaran kegiatan 
merupakan gambaran kondisi yang harus terpenuhi oleh Pusat SKIG dan Pusat PPIG dalam 
rangka mendukung program Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial yang didelegasikan 
dan menjadi tanggung jawab Pusat SKIG dan Pusat PPIG. 

Langkah strategis dalam pencapaian target kinerja di Deputi IIG dimatangkan dengan 
rencana kegiatan yang menjadi tanggung jawab pusat SKIG dan Pusat PPIG. Namun 
demikian kegiatan yang muncul dalam masing-masing Pusat tetap mengacu pada kebutuhan 
nasional dan kemampuan dari BIG terutama dari Sumber Pendanaan dan Sumberdaya 
Manusia di lingkup Kedeputian IIG. Adapun rencana aksi kegiatan yang muncul di Pusat SKIG 
dan Pusat PPIG dapat dilihat dalam lampiran. 

4.2. Kerangka Pendanaan 

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kedeputian IIG adalah melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari rupiah murni dan 
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Selain itu, pemerintah daerah serta pihak 
swasta dimungkinkan untuk memberikan kontribusi penyelenggaraan informasi geospasial 
dengan biaya sendiri namun tetap merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku. 

Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Deputi IIG Tahun 2016-2019 
ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan IG yang disinkronkan dengan realitas 
kemampuan sumber daya yang tersedia, baik di internal BIG maupun di dunia industri. 
Demikian juga dengan capaian output yang dicantumkan merupakan target optimal yang 
mengacu ke anggaran yang dialokasikan. Dengan kata lain, target capaian output 
disesuaikan dengan realitas anggaran BIG yang dialokasikan untuk kegiatan di Deputi Bidang 
IIG. 

Dalam pencapaian target rencana aksi Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial 2016 -
2019 memerlukan pemenuhan anggaran dari APBN. Dalam penjabaran inisiatif strategis 
dari Kedeputian Infrastruktur Informasi Geospasial dapat dilihat pada table berikut. 
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label 4.1. Inisiatif Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Deputi Infrastruktur Informasi 
Geospasial 

IKSP 
INISIATIF STRATEGIS 

ORGANISASI 
DETAIL INISIATIF 

STRATEGIS 

ANGGARAN 
STRATEGIS 
[STRATEGIC 

EXPENDITURE) 

SUMBER 
PENDANAAN 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 

IIG yang sesuai 
kebutuhan 
penyelenggaraan IIG 
dibanding total 
kebijakan bidang IIG 
yang dibuat 

Mpnvijsun kfhiiakan 
penyelenggaraan IIG 
sesuai kebutuhan 

1 

Identifikasi 
kebutuhan 
kebijakan terkait 
penyelenggaraan 
IIG 

2 039 700 000 Rupiah murni 
APBN 

4 1 

2 

Menyusun 
kebijakan 
berdasarkan 
kebutuhan terkait 
penyelenggaraan 
IIG 

TOTAL 
2. 039.700.000 Rupiah murni 

APBN 

Rasio IG yang sesuai 
dengan Katalog Unsur 
Geografi Indonesia 
(KUGI) terhadap seluruh 
IG yang dikeluarkan 
K/L/P 

1 

Melakukan 
sosialisasi secara 
komprehensif 
terkait KUGI 
kepada K/L/P 

15.300.000.000 Rupiah murni 
(APBN) 

5 2 
Meningkatkan 
kepatuhan K/L/P 

2 
Memperkuat 
simpul jaringan 

13.000.000.000 

terhadap KUGI 

3 

Melakukan 
penyempurnaan 
terhadap KUGI 
secara berkala 

400.000.000 Rupiah murni 
(APBN) 

TOTAL 

28.700.000.000 Rupiah murni 
(APBN) 

Pemenuhan Service Level 
Agreement (SLA) layanan 
Ina-Geoportal BIG. 1 

Merumuskan SLA 
layanan Ina-
Geoportal 

6 3 
Memberikan layanan 
Ina-Geoportal BIG 
berbasis SLA 

2 

Melaksanakan SLA 
yang telah 
disepakati dalam 
memberikan 
layanan Ina-
Geoportal 

19.000.000.000 
Rupiah murni 

(APBN) 
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IKSP 

ANGGARAN 
INISIATIF STRATEGIS DETAIL INISIATIF STRATEGIS SUMBER 

ORGANISASI STRATEGIS (STRATEGIC PENDANAAN 
EXPENDITURE) 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 

3 

Optimasi 
pencapaian SLA 
secara 
berkesinambungan 

4 

Optimasi 
pencapaian SLA 
secara 
berkesinambungan 

28.300.000.000 

TOTAL 47.300.000.000 
Rupiah murni 

(APBN) 

Tingkat penerimaan 
pengguna(user 
acceptance) terhadap 
konten Ina-Geoportal. 

1 
Melakukan 
profiling terhadap 
pengguna 

7 

Tingkat penerimaan 
pengguna(user 
acceptance) terhadap 
konten Ina-Geoportal. 

4 

Meningkatkan 
penerimaan 
pengguna terhadap 
konten Ina-Geoportal 

2 
Menyediakan 
konten yang sesuai 
profil pengguna 

3.750.000.000 
Rupiah murni 

(APBN) 
Meningkatkan 
penerimaan 
pengguna terhadap 
konten Ina-Geoportal 

3 

Melakukan UAT 
(User Acceptance 
Test) kepada 
pengguna 

TOTAL 3.750.000.000 
Rupiah murni 

(APBN) 

Jumlah simpul jaringan 
provinsi yang sudah 
terkoneksi ke Ina-
geoportal/ internet 

5 

Mengoperasionalkan 
JIGN melalui 

penguatan dan 
pengembangan 
simpul jaringan 1 

Meningkatnya 
jumlah jenis IG 
yang sesuai standar 
dan dapat diakses 
melalui Jaringan 
Informasi 
Geospasial 
Nasional (JIGN) 

1.250.000.000 Rupiah murni 
APBN 

8 

2 

Meningkatnya 
jumlah simpul 
jaringan yang 
sudah terkoneksi 
ke Ina-geoportal/ 
internet 

4.750.000.000 Rupiah murni 
APBN 

TOTAL 
6.000.000.000 Rupiah murni 

APBN 

9 

Jumlah 
Pusat Pengembangan 
Infrastruktur Data 
Spasial (PPIDS) 
terbangun yang dapat 
mempercepat 
implementasi JIGN 

6 

Mengoperasionalkan 
JIGN melalui 
penguatan dan 
pengembangan 
PPIDS 1 

Meningkatnya 
jumlah PPIDS 
terbangun yang 
dapat 
mempercepat 
implementasi JIGN 

4.500.000.000 Rupiah murni 
APBN 
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IKSP 
INISIATIF STRATEGIS 

ORGANISASI 
DETAIL INISIATIF 

STRATEGIS 

ANGGARAN 
STRATEGIS 
(STRATEGIC 

EXPENDITURE) 

SUMBER 
PENDANAAN 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 

Rasio K/L/P 
penyelenggara IG yang 
patuh terhadap standar 
terkait penyelenggaraan 
IG terhadap total K/L/P 
penyelenggara IG 

1 

Melakukan 
pemetaan 
kebutuhan dan 
perumusan standar 
penyelenggaraan 
IG nasional 

5.000.000.000 APBN 

Optimasi penerapan 
standar 

penyelenggaraan IG 
nasional 

2 

Optimalisasi 
lembaga sertifikasi 
penyelenggara IG 
nasional 

4.500.000.000 APBN 

10 7 

Optimasi penerapan 
standar 

penyelenggaraan IG 
nasional 3 

Melakukan 
penerapan standar 
penyelenggaraan 
IG nasional. 

2.500.000.000 APBN 

4 

Pengembangan 
SDM IG untuk 
mendukung 
penyelenggaraan 
IG 

5.500.000.000 APBN 

TOTAL 17.500.000.000 APBN 

11 

Realisasi rencana aksi RB 
BIG 2016-2019 di lingkup 
Deputi Bidang 
Infrastruktur IG. 

8 

Implementasi 
rencana aksi 
Reformasi Birokrasi 
Deputi Bidang 
Infrastruktur IG 
Badan Informasi 
Geospasial (BIG) 
tahun 2016-2019 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi 

pelaksanaan road map 
RB masing-masing 

Pusat di lingkungan 
Deputi Bidang 

Infrastruktur IG BIG 
tahun 2016-2019 (E-

Gov) 

7.022.000.000 Rupiah murni 
(APBN) 
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) tahun 
2016-2019 menggambarkan arahan strategis bagi seluruh unit kerja yang ada di kedeputian 
IIG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lima tahun kedepan. Renstra ini disusun 
melalui serangkaian langkah sistematis dan melibatkan seluruh elemen organisasi dengan 
menggunakan Focus Group Discussion (FGD). Penyusunan Renstra ini mempertimbangkan 
beberapa aspek strategis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
tahun 2016 - 2019, hasil evaluasi pencapaian Renstra terdahulu, kondisi global, regional, 
dan nasional di bidang geospasial, program RB tahun 2015-2019, aspirasi masyarakat, 
kebijakan-kebijakan di bidang geospasial serta perubahan lingkungan eksternal organisasi 
yang berdampak terhadap BIG, khususnya perpindahan Kemenristek Dikti ke Kementerian 
PPN/Kepala Bappenas sebagai kementerian koordinator LPNK untuk BIG. 

Dengan melaksanakan Renstra Deputi Bidang IIG 2016-2019 secara konsisten dan didukung 
oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan Informasi Geospasial sebaik-
baiknya, maka perlu melibatkan K/L/P, swasta, dan masyarakat agar dapat 
terwujudpPenyelenggaraan informasi geospasial sebagai landasan pembangunan Indonesia. 
Disamping itu penyelenggaraan infrastruktur Informasi Geospasial harus dilandasi dengan 
kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar 
bagi penyelenggaraan Informasi Geospasial ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang 
mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. 
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LAMPIRAN RENSTRA DEPUTI BIDANG IIG 

RENCANA KEGIATAN STRATEGIS PUSAT STANDARISASI DAN KELEMBAGAAN IG 

KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 
2016 2017 2018 2019 

SP1. Meningkatnya 
pemanfaatan Infrastruktur 
Informasi Geospasial (IIG) 
dalam pelaksanaan agenda 
prioritas nasional berbasis 
kewilayahan (Nawa Gita) 
kewilayahan 

Layanan 
Pengelolaan, 
Penyebarluasan, dan 
Pemanfaatan IG 
Strategis 

Layanan Pengelolaan, 
Penyebarluasan, dan 
Pemanfaatan IG 
Strategis 

Layanan Pengelolaan, 
Penyebarluasan, dan 
Pemanfaatan IG Strategis 

Layanan Pengelolaan, 
Penyebarluasan, dan 
Pemanfaatan IG 
Strategis 

SP 2. Meningkatnya 
kepuasan pengguna produk 
dan layanan Deputi Bidang 
IIG 

SK 2 PSKIG 
Meningkatnya kepuasan 
pengguna produk dan 
layanan PSKIG 

• Survei penilaian 
kepuasan pengguna 
produk da layanan 
PSKIG 

• Survei penilaian 
kepuasan pengguna 
produk da layanan 
PSKIG 

• Survei penilaian 
kepuasan pengguna 
produk da layanan PSKIG 

• Survei penilaian 
kepuasan pengguna 
produk da layanan 
PSKIG 
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l \ U U t DoC L t V b L 1 INISIATIr STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun l \ U U t DoC L t V b L 1 INISIATIr STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 
2016 2017 2018 2019 

SK3PPPIG • Menyelenggaran • Menyelenggaran sistem • Menyelenggaran sistem • Menyelenggaran 
Meningkatnya kepuasan sistem jaminan jaminan kualitas IG jaminan kualitas IG sistem jaminan 
pengguna produk dan kualitas IG • IG Terpadu • IG Terpadu kualitas IG 
layanan PPPIG • IG Terpadu • Implementasi standar • Implementasi standar IG • IG Terpadu 

• Implementasi IG • Mengembangkan aplikasi • Implementasi standar 
standar IG • Mengembangkan pengintegrasian layanan IG 
• Menyediakan aplikasi pengintegrasian e-gov di BIG • Mengembangkan 
aplikasi layanan e-gov di BIG • Menyediakan layanan aplikasi 
pengintegrasian • Menyediakan layanan pencarian DG/IG secara pengintegrasian 
layanan e-gov di BIG pencarian DG/IG secara cepat dan lancar layanan e-gov di BIG 
• Menyediakan cepat dan lancar • Meningkatkan • Menyediakan 
layanan pencarian • Meningkatkan kebertiasilan layanan pencarian 
DG/IG secara cepat kebertiasilan pengundutian DG dan IG DG/IG secara cepat 
dan lancar pengundutian DG dan IG melalui geoportal dan lancar 
• Meningkatkan melalui geoportal • Meningkatkan 
kebertiasilan kebertiasilan 
pengundutian DG dan pengundutian DG dan 
IG melalui geoportal IG melalui geoportal 
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KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 
2016 2017 2018 2019 

SP 3. Meningkatnya 
kemudatian akses Informasi 
Geospasial (IG) dalam 
Jaringan Informasi 
Geospasial Nasional (JIGN) 
Indonesia 

SK 4 PPPIG 
Meningkatnya 
kemudahan akses IG 
dalam Jaringan Informasi 
Geospasial Nasional 
(JIGN) 

• Menyiapkan dan 
merencanakan 
kebutuhan 
infrastruktur 
penghubung simpul 
jaringan, pembinaan 
pengelolaan data dan 
aplikasi 
penyebarluasan IG 
untuk simpul jaringan 
• Menyediakan 
infrastruktur 
penghubung simpul 
jaringan 
• Menyediakan 
aplikasi Penghubung 
Simpul Jaringan yang 
mudah di akses (Ina-
Geoportal) 
• Menyediakan 
aplikasi Simpul 
Jaringan yang mudah 
di akses, berbasis 
open source (palapa) 

• Pengembangan 
infrastruktur penghubung 
simpul jaringan, 
pembinaan pengelolaan 
data dan aplikasi 
penyebarluasan IG untuk 
simpul jaringan 
• Pemeliharaan dan 
Optimalisasi infrastruktur 
penghubung simpul 
jaringan 
• Pengembangan 
Fasilitas Cloud 
Computing 
• Mengembangkan 
aplikasi Penghubung 
Simpul Jaringan yang 
mudah di akses (Ina-
Geoportal) 
• Mengembangkan 
aplikasi Simpul Jaringan 
yang mudah di akses, 
berbasis open source 
(palapa) 

• Pengembangan 
infrastruktur penghubung 
simpul jaringan, 
pembinaan pengelolaan 
data dan aplikasi 
penyebarluasan IG untuk 
simpul jaringan 
• Pemeliharaan dan 
Optimalisasi infrastruktur 
penghubung simpul 
jaringan 
• Pengembangan Fasilitas 
Cloud Computing 
• Mengembangkan aplikasi 
Penghubung Simpul 
Jaringan yang mudah di 
akses (Ina-Geoportal) 
• Mengembangkan aplikasi 
Simpul Jaringan yang 
mudah di akses, berbasis 
open source (palapa) 

• Pengembangan 
infrastruktur 
penghubung simpul 
jaringan, pembinaan 
pengelolaan data dan 
aplikasi 
penyebarluasan IG 
untuk simpul jaringan 
• Pemeliharaan dan 
Optimalisasi 
infrastruktur 
penghubung simpul 
jaringan 
• Pemanfaatan dan 
Optimalisasi Cloud 
Computing 
• Mengembangkan 
aplikasi Penghubung 
Simpul Jaringan yang 
mudah di akses (Ina-
Geoportal) 
• Mengembangkan 
aplikasi Simpul 
Jaringan yang mudah 
di akses, berbasis 
open source (palapa) 

SP 4. Tersedianya 
kebijakan bidang IIG yang 
relevan dengan kebutufian 
penyelenggaraan IIG sesuai 
program prioritas nasional 

Menyusun kebijakan 
penyelenggaraan IIG sesuai 
kebutuhan 

SK 3 PSKIG 
Menyusun rumusan 
kebijakan teknis dibidang 
standardisasi dan 
kelembagaan informasi 
geospasial sesuai 
kebutuhan 

• Kaji ulang SKKNI 
bidang IG 
• Review Kurikulum 
SMK Geomatika 
• Harmonisasi profesi 
IG tingkat ASEAN 
• Tersedianya 

• Penyusunan Kebijakan 
Implementasi SKKNI dan 
KKNI IG 
• Penyusunan standar 
Penyedia Jasa IG, 
Standar Produk IG, 
Standar Lembaga Diktat 

• Penyusunan Kebijakan 
Implementasi standar 
Penyedia Jasa IG, Standar 
Produk IG, Standar 
Lembaga Diklat IG, dan 
Standar Lab Kalibrasi 
Instrumentaasi IG 

•Kaji Mated SKKNI 
dan KKNI, standar 
Penyedia Jasa IG, 
Standar Produk IG, 
Standar Lembaga 
Diklat IG, dan Standar 
Lab Kalibrasi 
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KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 
2016 2017 2018 2019 

Dokumen Strategis dan Standar Lab • Harmonisasi Instrumentaasi IG 
Penguatan dan Kalibrasi Instrumentasi SKKNI/KKNI IG dengan • Harmonisasi 
Pengembangan SJ IG, Kurikulum Pendidikan, SKKNI/KKNI IG 
Informasi Geospasial • Penyusunan tata cara Pelatihan, Bahan Uji dengan Kurikulum 
(di Provinsi) akreditasi: LPK industri Sertifikasi Tenaga Pendidikan, Pelatihan, 
• Tersedianya IG, Lembaga Diklat, LPK Profesional IG. Bahan Uji Sertifikasi 
Dokumen Panduan Produk IG, dan tata cara • Harmonisasi Tenaga Profesional 
penyediaan SDM akreditasi Lab Kalibrasi SKKNI/KKNI IG dengan IG. 
Pengelola SJ - BIG Instrumen IG. standar kompetensi IG • Harmonisasi 
• Tersedianya • Penyusunan skema ASEAN SKKNI/KKNI IG 
dokumen panduan sertifikasi: Penyedia jasa • Sosialisasi standar, tata dengan standar 
penyusunan roadmap IG, produk, lembaga cara akreditasi/sertifikasi. kompetensi IG ASEAN 
pembangunan diklat kebijakan implementasi • Sosialisasi standar, 
pengelolaan dan • Harmonisasi standar, skema sertifikasi. tata cara 
pemanfaatan IG SKKNI/KKNI IG dengan • Pencetakan dan akreditasi/sertifikasi, 
• Tersedianya Kurikulum Pendidikan, Pembinaan Tenaga kebijakan 
dokumen panduan Pelatihan, Bahan Uji Asesor Akreditasi dan implementasi standar, 
tata Sertifikasi Tenaga sertifikasi skema sertifikasi. 
kelola/operasionalisas Profesional IG. • Pengembangan • Pencetakan dan 
i S J • Sosialisasi standar. database SDM dan Pembinaan Tenaga 
• Tersedianya tata cara Industri IG Asesor Akreditasi dan 

dokumen model akreditasi/sertifikasi. sertifikasi 
evaluasi SJ kebijakan implementasi • Pengembangan 

standar, skema database SDM dan 
sertifikasi. Industri IG 
• Pencetakan dan • Pembinaan SDM dan 
Pembinaan Tenaga Industri IG : 
Asesor Akreditasi dan sosialisasi, pembinaan 
sertifikasi keprofesian. 
• Pencetakan dan pengembangan pasar 
Pembinaan Tenaga industry IG, Kajian dan 
Asesor Akreditasi dan pengusulan jasa IG, 
sertifikasi peningkatan kapasitas. 
• Penyusunan database 
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KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 
2016 2017 2018 2019 

SDM dan Industri IG 

• Pembinaan SDM dan 
Industri IG: sosialisasi, 
pembinaan keprofesian, 
pengembangan pasar 
industry IG, Kajian dan 
pengusulan jasa IG, 
peningkatan kapasitas. 
• Pengembangan KKPK: 
kajian akademis, 
peningkatan kapasitas 
personal. 

• Pembinaan SDM dan 
Industri IG: sosialisasi, 
pembinaan keprofesian, 
pengembangan pasar 
industry IG, Kajian dan 
pengusulan jasa IG, 
peningkatan kapasitas. 
• Pengembangan KKPK: 
peningkatan kapasitas 
personal, kerjasama 
dengan lembaga 
akreditasi/sertifikasi lain 
yang serumpun 

• Pengembangan 
KKPK: peningkatan 
kapasitas personal, 
kerjasama dengan 
lembaga 
akreditasi/sertifikasi 
lain yang serumpun 

SK 5 PPPIG 
Tersedianya rumusan 
kebijakan teknis dibidang 
pengelolaan dan 
npnupharl i iPQfln v a n n 

l y d J C I r l U d o O l 1 l\D yClMU 

relevan dengan 
kebutuhan 
penyelenggaraan IG 
sesuai program prioritas 
nasional 

Kajian 
P p n w p l p n n r i Q r Q o n 

Pengelolaan Dan 
Penyebarluasan IG 

Menyusun kebijakan 
hprrlaQark;̂ n kphiitiihpn uc i u c i o a i i\cii 1 ixcL / u i u i i a i i 

terkait penyelenggaraan 
IIG 

Menyusun kebijakan 
hprHa<;prk3n kphiitiihpn 
terkait penyelenggaraan 
IIG 

Menyusun kebijakan 
hprHp<?prkan 
U d V J P O C 1 1 1 

kebutuhan terkait 
penyelenggaraan IIG 
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KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun 

2016 2017 2018 2019 
SP 5. Terwujudnya satu 
database geospasial yang 
menjadi acuan 
penyelenggaraan IG 

Meningkatkan kepatutian 
K/L/P tertiadap KUGI 

SK 6 PPPIG 
Terwujudnya satu 
database geospasial yang 
menjadi acuan 
penyelenggaraan IG 

• IG Siap Pakai 
Melakukan sosialisasi 
secara kompretiensif 
terkait KUGI kepada 
K/L/P 
• Memperkuat simpul 
jaringan 
• Melakukan 
penyempurnaan 
terhadap KUGI 
secara berkala 
• Menyelenggarakan 
pengelolaan DG dan 
IG 

• IG Siap Pakai 
Melakukan sosialisasi 
secara komprehensif 
terkait KUGI kepada 
K/L/P 
• Memperkuat simpul 
jaringan 
• Melakukan 
penyempurnaan 
terhadap KUGI secara 
berkala 

• IG Siap Pakai 
Melakukan sosialisasi 
secara komprehensif 
terkait KUGI kepada K/L/P 
• Memperkuat simpul 
jaringan 
• Melakukan 
penyempurnaan terhadap 
KUGI secara berkala 

• IG Siap Pakai 
Melakukan sosialisasi 
secara komprehensif 
terkait KUGI kepada 
K/L/P 
• Memperkuat simpul 
jaringan 
• Melakukan 
penyempurnaan 
terhadap KUGI secara 
berkala 

SP 6. Terwujudnya satu 
geoportal yang menjadi 
acuan penyelenggaraan IG 

a. Memberikan layanan Ina-
Geoportal BIG berbasis 
SLA 

SK 7 PPPIG 
Pemenutian Service 
Level Agreement (SLA) 
layanan Ina-Geoportal 
BIG. 

• Pengembangan 
Layanan TIK berbasis 
SLA 

• Merumuskan SLA 
layanan INA-Geoportal 
• Melaksanakan SLA 
yang telah disepakati 
dalam memberikan 
layanan INA-Geoportal 
• Melaksanakan Layanan 
Data Center untuk 
memberi dukungan ina-
geoportal 
• Optimasi pencapaian 
SLA secara 
berkesinambungan 

• Melaksanakan Layanan 
Data Center untuk 
memberi dukungan ina-
geoportal 
• Melaksanakan Layanan 
Data Center untuk 
memberi dukungan ina-
geoportal 

• Melaksanakan 
Layanan Data Center 
untuk memberi 
dukungan ina-
geoportal 
• Melaksanakan 
Layanan Data Center 
untuk memberi 
dukungan ina-
geoportal 
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KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun 

2016 2017 2018 2019 
b. Meningkatkan 
penerimaan pengguna 
terhadap konten Ina-
Geoportal 

SK 7 PPPIG 
Tingkat penerimaan 
pengguna (user 
acceptance) terhadap 
konten Ina-Geoportal 

• Melakukan 
monitoring akses dan 
pengunduhan DG dan 
IG di aplikasi 
geoportal 
• Melakukan 
perbaikan 
permasalahan akses 
dan pengunduhan DG 
dan IG di aplikasi 
geoportal 
• Meningkatkan 
respon penanganan 
masalah lewat 
helpdesk 

• Melakukan profiling 
terhadap pengguna 
• Menyediakan konten 
yang sesuai profil 
pengguna 
• Melakukan UAT (User 
Acceptance Test) 
kepada pengguna 
• Penerapan satu 
layanan TIK 
• Melakukan monitoring 
akses dan pengunduhan 
DG dan IG di aplikasi 
geoportal 
• Melakukan perbaikan 
permasalahan akses dan 
pengunduhan DG dan IG 
di aplikasi geoportal 
• Meningkatkan respon 
penanganan masalah 
lewat helpdesk 

• Penerapan satu layanan 
TIK 
• Melakukan monitoring 
akses dan pengunduhan 
DG dan IG di aplikasi 
geoportal 
• Melakukan perbaikan 
permasalahan akses dan 
pengunduhan DG dan IG 
di aplikasi geoportal 
• Meningkatkan respon 
penanganan masalah 
lewat helpdesk 

• Penerapan satu 
layanan TIK 
• Melakukan 
monitoring akses dan 
pengunduhan DG dan 
IG di aplikasi geoportal 
• Melakukan perbaikan 
permasalahan akses 
dan pengunduhan DG 
dan IG di aplikasi 
geoportal 
• Meningkatkan respon 
penanganan masalah 
lewat helpdesk 
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KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun 

2016 2017 2018 2019 
SP 7. Terbangunnya JIGN Mengoperasionalkan JIGN SK 4 PSKIG • Pendampinqan 

n 3 
• Pendampingan Simpul • Pendampingan Simpul • Pendampingan 

melalui penguatan dan Jumlah simoul iarinoan Simpul Jaringan di 3 Jaringan di 3 lokasi Jaringan di 3 lokasi Simpul Jaringan di 3 
pengembangan simpul vano sudah terkoneksi ke 

J 3 W U U l 1 1 i W 1 i V IWJt 1 \ V 
lokasi • • Diseminasi /Sosialisasi/ lokasi 

jaringan Ina-oeoDortal/ internet 
i l l Â y W U U i ^V4lf 1 1 1 AV 1 1 1 \J V 

• Diseminasi/Sosialisasi/Bi Bimtek • 
Diseminasi/Sosialisasi mtek • Inovasi SJ Diseminasi/Sosialisasi/ 
/Bimtek • Bhumandala Award • Rakor IIG/Forum Simpul Bimtek 
• Inovasi SJ Kategori Simpul Jaringan Jaringan • Bhumandala Award 
• Rakor IIG/Forum • Rakor IIG/Forum • Percepatan Kategori Simpul 
Simpul Jaringan Simpul Jaringan pembentukan Jaringan 
• Percepatan • Percepatan kelembagaan SJ di pemda • Pengembangan 
pembentukan pembentukan dan level pusat Kapasitas Layanan 
kelembagaan SJ di kelembagaan SJ di • Peningkatan pemda yang Simpul Jaringan 
pemda dan level pemda dan level pusat memiliki perda • Pengembangan 
pusat • Peningkatan pemda pengelolaan SJ Kapasitas Diklat 
• Peningkatan pemda yang memiliki perda • Rakor IIG/Forum 
yang memiliki perda pengelolaan SJ Simpul Jaringan 
pengelolaan SJ • Percepatan 
• Evaluasi Simpul pembentukan 
Jaringan kelembagaan SJ di 

pemda dan level pusat 
• Peningkatan pemda 
yang memiliki perda 
pengelolaan SJ 

54 

 



KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 
2016 2017 2018 2019 

KODE BSC LEVEL 1 

Mengoperasionalkan JIGN 
melalui penguatan dan 
pengembangan PPIDS 

SK 4 PSKIG 
Jumlah 
Pusat Pengembangan 
Infrastruktur Data Spasial 
(PPIDS) terbangun yang 
dapat mempercepat 
implementasi JIGN 

• Pelatihan 
peningkatan 
kualifikasi staff PPIDS 
• Pembangunan 
PPIDS 
• Pendampingan 
PPIDS yang terlibat 
penelitian tentang IDS 
Oleh PFIDo 
• Sosialisasi 
Pembangunan PPIDS 

• Pelatihan 
peningkatan kualifikasi 
staff PPIDS 
• Program magang di 
BIG staff PPIDS 
• Pelatihan/kursus oleh 
BIG SDM Pengelolan SJ 
• Kerjasama, pelatihan 
dan penelitian 
Penyusunan dokumen 

prioritas penelitian 
bidang IDS 
• Pembangunan PPIDS 

• Pelatihan peningkatan 
kualifikasi staff PPIDS 
• Program magang di BIG 
staff PPIDS 
• pelatihan/kursus oleh 
BIG SDM Pengelolan SJ 
• Kerjasama, pelatihan 
dan penelitian 
Penyusunan dokumen 
prioritas penelitian bidang 
IDS 
• Pendampingan publikasi 
hasil penelitian tentang 
IDS oleh PPIDS 
• Pembangunan PPIDS 

• Pelatihan 
peningkatan kualifikasi 
staff PPIDS 
• Pelatihan/kursus oleh 
BIG SDM Pengelolan 
SJ 
• Pengembangan 
Kapasitas dan Peran 

• Pembangunan 
PPIDS 

SP 8. Meningkatnya 
kepatutian 
penyelenggaraan IG sesuai 
standar penyelenggaraan 
IG 

Optimasi penerapan 
standar penyelenggaraan 
IG nasional 

SK 5 PSKIG 
Rasio K/L/P 
penyelenggara IG yang 
patuh terhadap standar 
terkait penyelenggaraan 
IG terhadap total K/L/P 
penyelenggara IG 

• Pelatihan jabatan 
fungsional survei dan 
pemetaan staf SJ 
• Pendampingan staf 
SJ untuk memiliki 
jabatan funsional 
survey dan pemetaan 
• Penyusunan SKB 
antara BIG dan 
Kemendagri tentang 
Pembangunan SJ dan 
pemanfaatan IG 
dalam pembangunan 
daerah 
• Penyusunan SKB 
antara BIG dan 
Kemenristek Dikti 

• Pelatihan jabatan 
fungsional survei dan 
pemetaan staf SJ 
• Pendampingan staf SJ 
untuk memiliki jabatan 
funsional survey dan 
pemetaan 
• Pendampingan ke 
daerah agar memiliki 
Perda dan/atau perkada 
• Sosialisasi NSPK 
DG/IG yang digunakan 
oleh SJ 
• Pendampingan SJ 
untuk menggunakan 
NSPK DG/IG 
• Dokumen panduan 

• Pelatihan jabatan 
fungsional survei dan 
pemetaan staf SJ 
• Pendampingan staf SJ 
untuk memiliki jabatan 
funsional survey dan 
pemetaan 
• Pendampingan ke 
daerah agar memiliki 
Perda dan/atau perkada 
• Evaluasi kebutuhan dan 
ketersediaan standar 
untuk SJ 
•Sosialisasi NSPK DG/IG 
yang digunakan oleh SJ 
• Pendampingan SJ untuk 
menggunakan NSPK 

• Pelatihan jabatan 
fungsional survei dan 
pemetaan staf SJ 
• Pendampingan staf 
SJ untuk memiliki 
jabatan funsional 
survey dan pemetaan 
• Pendampingan ke 
daerah agar memiliki 
Perda dan/atau 
perkada 
•Sosialisasi NSPK 
DG/IG yang digunakan 
oleh SJ 
• Pendampingan SJ 
untuk menggunakan 
NSPK DG/IG 
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KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun 

2016 2017 2018 2019 
tpntann Ppmhpntiikfln 
l u l l L C J I I U 1 d 1 I U 3 I 1 L U r\cii 1 

npn\/ii<;iinpn in\/pntari<;?i'?i 
^ d i y u o u i i a i i M 1 v d 1 L u i l o o o i 

DG/IG • Dokiimpn oanduan 
v l X L I l l l v l l L / V I I W V i i 

PPIDS DG dan IG di daerah • Dnkiimen nanduan nenvusunan 
U V 1 1 ¥ V V V 1 1 X.Xi i • PendamDinaan kp • Ppndamnlnnan K/l npnviisiinan invpntarisasi 

L / v l l y U O U I I v l l I I I V v l l I v l 1 v C I v l 
invpntarisasi DG dan 
M 1 V V 1 1 Xki 1 1 V V W 1 k^ XV Xp< x*x 1 1 daerah aaar memiliki vano selesai melakukan 

T L4I 1 V V \ i f l\.i V V 1 I I I V I L^l W 1 W l 1 
DG dan IG di daerah 
LV V V bil 1 1 V V 1 V W I bil 1 

IG di daerah 
Perda dan/atau npndataan data • Ppndamninoan K/L vano • Pendamoinoan K/L 

1 V i i V kJ 1 1 1 V 1 I 1 V k^ I I 1 Xf oerkada • Ppndamninoan 
1 V I I U C 4 I I I L / I I I U C 1 I I 

c p i p c a i mplakukan 
V v l V v C 4 i 1 1 i ^ l U r v U l W I 1 

vano selesai 
J \Ai 1 y k /Xi/i V v v x i • Evaluasi kebutuhan Pemerintah daerah yang pendataan data melakukan pendataan 

dan ketersediaan selesai melakukan 
V V i V W i i i i ^ ^ i V I VU i W i I 

• Pendamninoan 
1 b i 1 1 V bli i 1 k/l 1 I V V I 1 

data 
standar untuk SJ oendataan data Pemerintah daerah vano 

1 V I 1 l \ ^ 1 11 1 L V 1 1 V V V 1 V I 1 J V 1 1 V 
• Pendampingan 

•Sosialisasi NSPK • Pertambahan iumlah 
1 V i 1 V I 1 1 vb«l 1 i J V 1 1 II V I 1 

selesai melakukan 
Vk^l\> V V i 1 1 I V 1 V 1 y V 1 XVI I 

Pemerintah daerah 
DG/IG yang tema IG yang memiliki pendataan data yang selesai 
digunakan oleh SJ metadata di SJ 

1 1 IVlBpBVblVbB V I 
• Pertambahan jumlah melakukan pendataan 

• Ppndamninoan SJ • nertamhahan J^.l vann tpma IG vann mpmiliki 
i v i 1 ic i 1 \j yc l i i L j 11 i d 1 n i l r \ i 

data 
untuk menoounakan 
V 1 1 L V r ̂  I I I V 1 1 u u u 1 1 iv41 w 1 1 

memnublikaslkan 
1 1 IL^I 1 1 U V V I i i W i V I 1 y V I i 

metadata di SJ 
1 1 I V X V V V XV V 1 v^x/ 

• Pertambahan jumlah 
NSPK DG/IG 
1 B V 1 1 \ 1 b^ 

metadata melalui 
1 1 1 V L W C i l U 1 1 1 v l U I U 1 

• nertambahan SJ vano 
k/Xa/l L V i 1 1 W I i k i l 1 k^X/ J V I 1 XiH 

tema IG yang memiliki 
• Pertambahan jumlah geoportal mempublikasikan metadata di SJ 
tema IG yang memiliki metadata melalui • pertambahan SJ 
metadata di SJ 
I 1 1 L ^ L L B V \H» LVB V 1 BrfW 

oeoDortal 
V V V v V I XVI 

yang mempublikasikan 
• oertambahan SJ 

v V I LL4I 1 1 VLAI i IpBl 1 \>y V 
metadata melalui 
1 1 1 V XkA V k* XV 1 1 i V IkiXI V • yang geoportal 

mempublikasikan 
metadata melalui 
geoportal 

• Akreditasi LPK • Akreditasi LPK • Akreditasi LPK 
Tenaga Profesional, LPK Tenaga Profesional, LPK Tenaga Profesional, 
Penyedia Jasa, LPK Penyedia Jasa, LPK LPK Penyedia Jasa, 
Produk, Lembaga Diklat, Produk, Lembaga Diklat, LPK Produk, Lembaga 
dan Lab. Kalibrasi dan Lab. Kalibrasi Diklat, dan Lab. 
Instrumen IG Instrumen IG Kalibrasi Instrumen IG 
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KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 Kegiatan Per tahun KODE BSC LEVEL 1 INISIATIF STRATEGI KODE BSC LEVEL 2 
2016 2017 2018 2019 

SP 9. Terselenggaranya 
Reformasi Birokrasi Deputi 
Bidang infrastruktur IG 
sesuai road map Reformasi 
Birokrasi BIG 2016-2019 

Implementasi rencana aksi 
Reformasi Birokrasi Deputi 
Bidang Infrastruktur IG 
Badan Informasi 
Geospasial (BIG) tahun 
2016-2019 

SK 6 PSKIG Menyusun road 
map RB masing-
masing Pusat di 
lingkungan Deputi 
Bidang Infrastruktur 
IG BIG tahun 2015-
2019 

Menyusun road map 
RB masing-masing Pusat 
di lingkungan Deputi 
Bidang Infrastruktur IG 
BIG tahun 2015-2019 

Menyusun road map 
RB masing-masing Pusat 
di lingkungan Deputi 
Bidang Infrastruktur IG 
BIG tahun 2015-2019 

Menyusun road 
map RB masing-
masing Pusat di 
lingkungan Deputi 
Bidang Infrastruktur IG 
BIG tahun 2015-2019 

SP 9. Terselenggaranya 
Reformasi Birokrasi Deputi 
Bidang infrastruktur IG 
sesuai road map Reformasi 
Birokrasi BIG 2016-2019 

Implementasi rencana aksi 
Reformasi Birokrasi Deputi 
Bidang Infrastruktur IG 
Badan Informasi 
Geospasial (BIG) tahun 
2016-2019 

SK 8 PPPIG • Melaksanakan road 
map RB di Pusat 
PPIG Deputi Bidang 
Infrastruktur IG di 
BIG tahun 2015-2019 
• Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
road map RB masing-
masing Pusat di 
lingkungan Deputi 
Bidang Infrastruktur 
IG BIG tahun 2015-
2019 
• Menyusun tatakelola 
Tl di BIG 

• Melaksanakan road 
map RB di Pusat PPIG 
Deputi Bidang 
Infrastruktur IG di BIG 
tahun 2015-2019 
• Melakukan monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan road map 
RB masing-masing Pusat 
di lingkungan Deputi 
Bidang Infrastruktur IG 
BIG tahun 2015-2019 
• Menyusun Perka BIG 
tentang tatakelola Tl di 
BIG 

• Melaksanakan road map 
RB di Pusat PPIG Deputi 
Bidang Infrastruktur IG di 
BIG tahun 2015-2019 
• Melakukan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
road map RB masing-
masing Pusat di 
lingkungan Deputi Bidang 
Infrastruktur IG BIG tahun 
2015-2019 
• Melaksanakan Perka BIG 
tentang tatakelola Tl di 
BIG 

• Melaksanakan road 
map RB di Pusat PPIG 
Deputi Bidang 
Infrastruktur IG di BIG 
tahun 2015-2019 
• Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
road map RB masing-
masing Pusat di 
lingkungan Deputi 
Bidang Infrastruktur IG 
BIG tahun 2015-2019 
• Melaksanakan Perka 
BIG tentang tatakelola 
Tl di BIG 
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