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1.  Pendahuluan 
 
Penggunaan data spasial dirasakan semakin diperlukan untuk berbagai keperluan seperti penelitian, 
pengembangan dan perencanaan wilayah, dan manajemen sumberdaya alam.  Pengguna data spasial 
merasakan minimnya informasi mengenai keberadaan dan ketersediaan data spasial yang dibutuhkan.  
Penyebaran (diseminasi) data spasial yang selama ini dilakukan dengan menggunakan media yang telah 
ada yang meliputi media cetak (peta), cd-rom, dan media penyimpanan lainnya dirasakan kurang 
mencukupi kebutuhan pengguna.  Pengguna diharuskan datang dan melihat langsung data tersebut 
pada tempatnya (data provider). Hal ini mengurangi mobilitas dan kecepatan dalam memperoleh 
informasi mengenai data tersebut.  
 
Perkembangan media internet yang semakin pesat memungkinkan penyedia jasa informasi spasial dapat 
menggunakan media ini untuk penyebarluasan informasi data spasial.  Dengan menggunakan media 
internet (website) pengguna dapat langsung mencari dan melihat informasi data spasial yang dibutuhkan 
tanpa harus mendatangi tempat penyedia jasa tersebut.  Pengguna dapat melakukan pencarian data 
spasial berdasarkan informasi metadata yaitu informasi mengenai data tersebut yang meliputi akurasi, 
sejarah data, kelengkapan data, kualitas data dan lain sebagainya.  Dengan informasi tersebut pengguna 
dapat langsung menentukan apakah data tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang 
diinginkan. 
 
Aplikasi untuk mendukung pemetaan online (web-mapping) tersedia cukup banyak baik yang komersial 
mapun open source.  Tulisan ini mengulas beberapa aplikasi open source (AOS) di bidang sistem 
informasi geografi (SIG) dan penginderaan jauh (remote sensing) dan mengulas cukup dalam aplikasi 
pemetaan online yaitu MapServer. 
 
 
2.  Aplikasi Open Source 
 
Sejak Pemerintah Indonesia mencanangkan IGOS (Indonesia Goes Open Source) awal tahun 2005, 
perhatian kita terhadap yang berbau open source mulai meningkat. Hal ini juga didukung sepenuhnya 
oleh isu hak cipta, biaya lisensi perangkat lunak komersial yang tinggi dan kemampuan beli masyarakat 
Indonesia yang rendah.  
 
“Open source” secara teknis dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang menyediakan kode sumber 
(source code) untuk dimodifikasi dan didistribusikan kepada publik. Ada beberapa lisensi aplikasi open 
source (AOS) yang dikoordinasikan oleh “Open Source Initiative” (http://www.opensource.org). 
Kesuksesan AOS bukan disebabkan oleh karena penyediaan kode sumber yang secara bebas dapat 

Makalah disampaikan pada Workshop:  1 
“Optimalisasi Pemanfaatan Open Source di Bidang Penginderaan Jauh” 
 

mailto:setiawan@biotrop.org
mailto:harris@rabbasa.or.id
http://www.opensource.org/


dimodifikasi dan disitribusikan, akan  tetapi lebih disebabkan oleh tumbuh dan berkembangnya 
komunitas yang memiliki minat yang sama dalam mengembangkan aplikasi tersebut.  
 
Secara umum keunggulan AOS adalah adalah: 

Didesain untuk dikembangkan secara modular. Seseorang yang ingin berkontribusi dapat 
menambahkan suatu fungsi tanpa atau sedikit ketergantungan terhadap bagian/fungsi yang lain.  

 

 

 

 

 

Dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi yang lengkap ditujukan untuk pengembang yang baru 
dapat dengan cepat mempelajari struktur aplikasi.  Tanpa dokumentasi yang lengkap, seseorang 
akan terbuang waktunya hanya untuk mempelajari struktur aplikasi. 
Transparansi disain dan proses pengembangan. Setiap orang dapat berkontribusi karena disain dan 
arah pengembangan selalu dikomunikasikan ke publik melalui web dan mailing list. Kode sumber 
selalu tersedia pada saat proses pengembangan melalui CVS (concurrent versning system) dan bukan 
pada saat dirilis. 
Timi inti yang modular dan transparan. Tim inti pengembang dipilih oleh komunitas berdasarkan 
kontribusinya. Apabila sudah tidak memiliki kontribusi yang signifikan maka dengan sendirinya 
akan keluar dari anggota tim inti dan digantikan oleh yang lain yang memiliki kontribusi yang lebih 
banyak.  

 
Kekuatan AOS harus dapat dievaluasi sebagaimana layaknya aplikasi komersial. Empat faktor diatas 
setidaknya harus dipenuhi oleh suatu proyek AOS untuk dapat berkembang dan sukses diterima publik. 
 
 
3.  Aplikasi Open Source SIG dan Penginderaan Jauh 
 
AOS dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu library dan aplikasi. Library merupakan modul yang 
dapat digunakan untuk membangun suatu aplikasi, sehingga dapat menyingkat waktu dalam 
pengembangan aplikasi tersebut. Aplikasi didisain untuk pengguna akhir (end-user).  Aplikasi SIG dan 
penginderaan jauh termasuk didalamnya.  Umumnya aplikasi memiliki tampilan antar muka untuk 
memudahkan menjalankan aplikasi, sama halnya dengan aplikasi komersial.  
 
Review lengkap mengenai open source SIG dan penginderaan jauh disajikan dalam “The State of Open 
Source GIS” oleh Paul Ramsey (Refractions Research Inc.). Tulisan tersebut membahas mengenai 
status dan fungsi dari AOS di bidang SIG dan penginderaan jauh. 
 
Library yang berbasiskan C: 

GDAL/ORG (http://remotesensing.org/gdal) – Geospatial Data Abstraction Library 
Library untuk membaca dan menulis data raster (GDAL) dan data vektor(OGR). GDAL dan 
OGR banyak digunakan pada aplikasi GIS dan penginderaan jauh dan bahkan pada aplikasi 
komersial. 
Proj4 (http://proj.maptools.org) – Cartographic Projections Library  

Library untu proyeksi peta, menyediakan lebih dari 100 macam proyeksi. 
GEOS (http://geos.refractions.net) – Geometry Engine Open Source   

Library untuk topology data vektor. 
 
Aplikasi yang berbasiskan C: 

OpenEV (http://openev.sourceforge.net)  

OpenEV merupakan library dan aplikasi contih menampilkan dan melakukan analysis geospasial 
data (vektor dan raster. OpenEV dapat dijalankan di Windows 98/NT/2000/XP, Linux, Irix, 
Solaris. 
UMN MapServer (http://mapserver.gis.umn.edu)  

MapServer merupakan aplikasi pemetaan online (web-mapping) yang cukup popular. 
Dikembangkan oleh Universitas Minnesota dan didukung oleh NASA dan Departemen Sumber 
Daya Alam Minnesota (Minnesota Department of Natural Resources). 
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Gambar 1. Open Source GIS dan Penginderaan Jauh (Sumber: Ramsey, P., 2004) 
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GRASS (http://grass.itc.it/index.php) – Geographic Resources Analysis Support System   

GRASS merupakan AOS yang cukup lengkap untuk melakukan analisis SIG dan penginderaan 
jauh. GRASS memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen data dan analisis, pengolahan 
citra, kartografi, pemodelan spasial, dan visualisasi. GRASS dapat dijalankan di sistem operasi 
Unix/Linux, Windows, dan MacOS. 
OSSIM (http://www.ossim.org) – Open Source Software Image Map  

Aplikasi penginderaan jauh, pengolahan citra, SIG, dan photogrametri. 
QGIS (http://qgis.org) – Quantum GIS  

Aplikasi dekstop SIG yang mendukung format data vektor, raster, dan database (PostGIS dan 
Oracle). 
Thuban (http://thuban.intevation.org)  

Thuban merupakan interaktif data viewer untuk data geospasial. Dapat dijalankan pada sistem 
operasi Linux, Windows, dan MacOS. 
GMT (http://gmt.soest.hawaii.edu) – The Generic Mapping Tools  

Koleksi alat bantu untuk analisis data geospasial, umumnya ditujukan untuk data citra. Dapat 
dijalankan pada sistem operasi Unix/Linux dan Windows serta MacOS. 
PostGIS (http://postgis.refractions.net)  

PostGIS merupakan plugin untuk database PostgreSQL yang berfungsi untuk menyimpan dan 
melakukan analisis data geospasial. Fungsi dan kegunaannya sama dengan SDE (Spatial Data 
Engine) ESRI dan Oracle Spasial. 
 

Library yang berbasiskan Java: 
GML4J (http://gml4j.sourceforge.net)  

Java API untuk Geographic Markup Languge (GML) 
WK4BJ (http://wk4bj.sourceforge.net)  

Java library untuk format Well-Known Binary (WKB) dari sumber data dan merubahnya menjadi 
data yang berhubungan dengan object Java. 
JTS (http://www.jump-project.org)   

Library geometri untuk pengembangan SIG berbasis Java. Menyediakan geometri standar dan 
kompleks. 
GeoTools (http://www.geotools.org)  

Java toolkit untuk mengembangkan aplikasi berbasis Java berdasarkan standar dari OpenGIS. 
 

Aplikasi yang berbasiskan Java: 
GeoServer (http://geoserver.sourceforge.net/)   

GeoServer merupakan aplikasi pemetaan online (web-mapping) yang berbasiskan Java dan 
dibangun menggunakan library GeoTools. GeoServer merupakan implementasi OpenGIS 
Consortium untuk Spesifikasi Web Feature Server 
DeeGree (http://deegree.sourceforge.net/)   

DeeGree, sebelumnya dikenal dengan nama jaGo, menyediakan beberapa fungsi SIG yang 
merupakan implementasi dari OpenGIS Consortium. 
JUMP/JCS (http://www.jump-project.org) – JUMP Unified Mapping Platform  

AOS yang merupakan aplikasi dekstop SIG untuk menyajikan dan melakukan analisis data spasial. 
JUMP merupakan aplikasi yang berorientasi kepada pengguna sehingga cukup mudah digunakan.  
OpenMap (http://openmap.bbn.com)  

OpenMap merupakan komponen library untuk membangun aplikasi berbasis Java. 
uDig/JUMP (http://udig.refractions.net) – User-friendly Desktop Internet GIS  

Merupakan aplikasi desktop yang menyediakan teknologi internet mapping seperti WMS dan WFS. 
uDig terkait erat dengan proyek GeoTools.  
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4.  Pemetaan Online 
 
Internet merupakan kumpulan jaringan komputer  yang tersebar secara geografis dan terhubung dalam 
satu alat komunikasi dan protokol yang sama sehingga memungkinkan untuk saling berhubungan. Web 
atau lebih dikenal dengan world wide web (www) merupakan aplikasi jaringan yang mendukung 
terlaksananya HTTP (hypertext transfer protocol) dalam suatu jaringan internet. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa internet tidak sama dengan web. Internet merujuk kepada infrastruktur jaringan, 
sedangkan web merujuk kepada salah satu aplikasi yang berjalan dalam jaringan internet.  Oleh karena 
itu, Internet GIS tidak sama dengan web GIS (Peng, Z. and M. Tsou,  2003). Internet GIS merujuk 
kepada penggunaan internet untuk melakukan pertukaran data, melakukan analisis spasial, dan 
menyajikan hasil analisis. Sedangkan web GIS menggunakan aplikasi web dalam melakukan operasi 
GIS.  
 
4.1. MapServer 
 
Perkembangan software open source berlangsung dengan pesat, dan berbagai varian muncul dengan 
cepat. Fakta bahwa software open source cenderung gratis dan mudah didapat, menjadi daya tarik lain 
yang menunjang popularitas software ini. Saking banyaknya, tak heran kalau calon pemakai lalu dibuat 
bingung untuk memilih software mana yang akan dipakai. Salah satu AOS yang cukup popular di dunia 
pemetaan online adalah MapServer.  MapServer merupakan salah satu contoh proyek AOS yang cukup 
berhasil karena didukung oleh dana dan komunitas yang loyal. 
 
MapServer merupakan salah satu aplikasi pemetaan online (web GIS) yang dikembangkan oleh 
Universitas Minnesota, NASA, dan Departemen Sumber Daya Alam Minnesota (Minnesota Departemen 
of Natural Resources).  MapServer merupakan aplikasi open source yang berarti dapat didistribusikan 
dengan gratis disertai dengan sumber kode pemrograman apabila ingin mengembangkan lebih lanjut. 
MapServer dapat dijalankan pada beberapa sistem operasi yaitu Unix/Linux, MacOS dan Windows.  
 
Fitur yang didukung oleh MapServer adalah: 

Format vektor: ESRI shapefile, ESRI ArcSDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format raster: TIFF/GeoTIFF, GIF, PNG, ERDAS, JPEG, EPPL7 
Quadtree spatial indexing untuk shapefile 
Dapat sepenuhnya dikustomisasi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan 
Pemilihan fitur menggunakan item/nilai, titik, area atau fitur lainnya 
Mendukung TrueType font 
Mendukung OpenGIS 
Mendukung penggabungan data raster dan vektor (untuk penyajian data) 
Legenda dan skala yang otomatis 
Mendukung pengembangan peta tematik online 
Pelabelan fitur 
Konfigurasi dapat dilakukan secara online (on-the fly configuration) 
Proyeksi dapat dilakukan secara online (on-the-fly projection) 

  
4.2. Konfigurasi MapServer 
 
Untuk menjalankan dan menampilkan peta yang dihasilkan oleh MapServer, diperlukan dua file yaitu 
Map File dan HTML File. Map File berisikan konfigurasi penyajian peta yang ditulis dalam bahasa dan 
syntax tersendiri.  Informasi ini kemudian diolah dan disajikan oleh program MapServer. Sedangkan 
file HTML digunakan untuk melakukan format penyajian hasil (peta). File HTML dapat berupa HTML 
biasa atau template yang disisipi syntax MapServer atau file HTML yang disisipi PHP/Mapscript. 
Gambar 2. menyajikan proses penyajian peta. 
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Gambar 2. Proses Penyajian Peta oleh MapServer 

 
 

 

 
 

Gambar 3. Konfigurasi PHP/MapScript 
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Mapscript adalah sebuah modul PHP yang dapat melakukan operasi-operasi untuk data spasial 
termasuk dalam mengolah data spasial, proyeksi ulang data, dan operasi-operasi lainnya. Modul 
PHP/MapScript ini dikembangkan oleh DM Solutions (http://www.dmsolutions.on.ca/). Konfigurasi 
PHP/MapScrip dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
4.3. Pengembangan Web SIG menggunakan MapServer  
 
Sebelum membuat aplikasi web SIG menggunakan MapServer hal yang harus diperhatikan adalah 
arsitektur penyimpanan file MapServer dan data SIG.  Secara umum ada tiga kategori data yang dimiliki 
yaitu: 

File MapServer  

 

 

Map file dan PHP/MapScript 
File HTML dan gambar/grafis 
File web dan gambar yang disertakan 
Data SIG 
Data vektor dan citra (raster) yang digunakan 

 
Contoh Map File: 

 
 

 
NAME walat1 
SIZE 400 400 
STATUS ON 
EXTENT 699493.82895484706000 9233848.75381607750000 

703636.19825386233000 9236285.34508262020000 
UNITS METERS 
SHAPEPATH "data/utm/" 
 
  WEB 
   IMAGEPATH "D:/Training/tmp/" 
   IMAGEURL "tmp/" 
  END 
 
  LAYER 
     NAME "batas" 
     TYPE POLYGON 
     STATUS ON 
     DATA "bts_walat" 
     CLASS 
       COLOR 211 254 210 
       OUTLINECOLOR 200 200 200 
     END 
  END 
END 
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Contoh file PHP sederhana yang menyajikan data geospasial: 

 
 

<?php 
 
dl('php_mapscript_40.dll'); 
 
$map = ms_newMapObj("example1.map"); 
$image=$map->draw(); 
$image_url=$image->saveWebImage(); 
 
?> 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>example 1</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<center> 
<TABLE> 
<TR><td> 
<INPUT TYPE=IMaGe name=map style="border:1px solid #ccc;" 
src=<?php echo $image_url?>> 
</td></TR> 
</TABLE> 
<center> 
</BODY> 
</HMTL> 

 
Gambar 4. menyajikan contoh struktur data untuk pengembangan aplikasi MapServer. Apabila aplikasi 
yang dikembangkan lebih dari satu maka ada beberapa data yang dapat dibagi untuk aplikasi lainnya. 
Misalnya font dan simbol yang digunakan atau mungkin data SIG yang digunakan dapat dipakai untuk 
beberapa aplikasi.  Struktur data untuk pengembangan aplikasi mapserver lebih dari satu disajikan pada 
Gambar 5. Hasil contoh tampilan web SIG ini dapat dilihat pada Gambar 6. dan Gambar 7. 
 

 
 

Gambar 4. Struktur Penyimpanan Data untuk Aplikasi MapServer 
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Gambar 5. Struktur Penyimpanan Data untuk Aplikasi MapServer Lebih Dari Satu 
 
 

 
 

Gambar 6. Contoh Aplikasi web SIG menggunakan MapServer 
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Gambar 7. Contoh Aplikasi web SIG menggunakan MapServer untuk peta jalan Kota Bogor 
 
 

 
4.4. Desain Pengembangan Aplikasi Web SIG 
 
Web SIG merupakan hal yang cukup untuk dikembangkan lebihlanjut. Dengan adanya aplikasi ini, 
pengguna dan profesional SIG dapat mempublikasikan data dan hasil analisis SIG melalui media 
web/internet dengan interaktif.  Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pengembangan aplikasi 
web SIG ini.  Perlu disadari bahwa yang mendasari itu semua adalah kemajuan teknologi internet dan 
infrastrukturnya.  Aplikasi yang cukup canggih tetapi tidak didukung oleh infrastruktur internet yang 
memadai akan menghasilkan produk yang tidak signifikan lagi.  
 
Aplikasi opensource merupakan aplikasi yang cukup sulit dipelajari. Akan tetapi dibandingkan dengan 
aplikasi yang komersil yang cukup mahal, aplikasi alternatif ini dapat diterapkan tanpa menggunakan 
biaya yang besar.  Aplikasi komersilpun tetap rumit baik dalam hal manajemen dan aspek teknisnya. 
Sebelum mengimplementasikan web SIG, ada ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

Kompatibilitas data. Meskipun banyak aplikasi yang menyatakan dapat menggunakan beberapa 
format data, harus dilihat bahwa seringkali dengan menambahkan aplikasi tambahan (third-party 
software) dapat mempengaruhi kecepatan akses data. 

 

 

 

Profil pengguna. Pengguna harus dapat diidentifikasi, siapa saja yang dapat memiliki akses terhadap 
aplikasi ini dan siapa yang tidak. Fasilitas apa saja yang disediakan dan siapa yang dapat 
memanfaatkan fasilitas tersebut.  
Kemampuan untuk melakukan kustomisasi pada sisi klien. Hal ini penting karena dengan 
kemampuan melakukan kustomisasi pada sisi klien kita tidak perlu melakukan perubahan dan 
penambahan pada sisi server karena dapat mengakibatkan penurunan kinerja server. 

 
 
 
 

Makalah disampaikan pada Workshop:  10 
“Optimalisasi Pemanfaatan Open Source di Bidang Penginderaan Jauh” 
 



5.  Penutup 
 
Internet GIS merupakan hal yang menjanjikan bagi komunitas SIG. Banyak profesional SIG dan 
vendor mengembangkan aplikasi SIG berbasis web. Kita dapat memilih antara aplikasi komersial dan 
open source.  Aplikasi komersial akan membutuhkan biaya yang besar dengan kemudahan dalam 
pembuatan aplikasi dan instalasi.  Sedangkan aplikasi opensource membutuhkan biaya yang minimal 
dan membutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi dalam pengembangannya.  Dengan dukungan 
sumber daya manusia yang baik, aplikasi opensource akan lebih menjanjikan. 
 
Secara umum pengembangan dan implementasi web SIG akan menunjang penyebaran informasi data 
spasial di dunia maya. Sehingga orang awampun akan dapat memiliki akses terhadap data dan hasil 
analisis SIG.  
 
Disamping pengembangan web SIG/internet SIG, ada beberapa alternatif dalam penyebaran data dan 
informasi spasial, antara lain dengan dokumen PDF (Portable Document Format), CD-ROM, dan Mobile 
SIG. 
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