
MANUAL BOOK
APLIKASI GEOPORTAL
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul



1 

 

 

DAFTAR ISI 
 

A. Pengunjung Website Geoportal  ........................................................................................................ 2 

1. Halaman Menu Home  .............................................................................................................................. 2 

2. Halaman Menu Jelajah  ............................................................................................................................ 3 

a. Pemilihan Peta Dasar  ....................................................................................................................... 3 

b. Pemilihan Layer Peta  ....................................................................................................................... 3 

c. Fitur Navigasi  ...................................................................................................................................... 7 

3. Halaman Menu Pencarian  ..................................................................................................................... 7 

 

B. Member / Pengguna Website Geoportal  ....................................................................................10 

1. Halaman Menu Login  ............................................................................................................................10 

2. Manajemen Palapa Bantul  ...................................................................................................................10 

a. Menu [DATABASE]  ........................................................................................................................10 

1) Pengembangan (DEV)  ..........................................................................................................11 

a) Unggah Data KUGI  ...........................................................................................................12 

b) Unggah Data Usulan KUGI  ............................................................................................16 

2) Produksi (PROD)  ....................................................................................................................21 

b. Menu [PUBLIKASI]  .........................................................................................................................21 

1) Publikasi Layer KUGI  ............................................................................................................21 

2) Layer Spasial  ............................................................................................................................21 

3) Metadata KUGI  ........................................................................................................................23 

4) Metadata Usulan KUGI  .........................................................................................................23 

c. Menu [KONFIGURASI]  ..................................................................................................................24 

1) Foto  ...............................................................................................................................................24 

2) Pengguna  ....................................................................................................................................24 

3) Style (SLD)  .................................................................................................................................25 

 

 

 

  



2 

 

MANUAL BOOK APLIKASI GEOPORTAL KABUPATEN BANTUL 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BANTUL 

 
Akses Geoportal Kabupaten Bantul : http://geoportal.bantulkab.go.id/ 

 

Geoportal PALAPA merupakan salah satu simpul Jaringan Informasi Geospasial 

Nasional (JIGN). Data dan informasi geospasial disediakan dalam bentuk GIS web services 

dan dapat ditelusuri keberadaan datanya. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah 

memudahkan pengguna dalam mengakses dan menggunakan portal nasional dan aplikasi 

simpul jaringan palapa.  

 

Terdapat 3 jenis user di aplikasi geoportal: 

1. Pengunjung website geoportal 

2. Member (pengguna) 

3. Admin 

 

Manual book aplikasi Geoportal PALAPA ini dapat digunakan untuk pengunjung dan 

member (pengguna) aplikasi website Geoportal. Aplikasi ini memiliki dua sisi aplikasi yaitu 

aplikasi frontend yang ditujukan untuk pengunjung website geoportal dan aplikasi backend 

yang ditujukan untuk pengelola aplikasi (admin dan member). 

 

A. PENGUNJUNG WEBSITE GEOPORTAL 

 
 

Ketika pengunjung mengakses Aplikasi Geoportal Kabupaten Bantul maka akan dihadapkan 

dengan empat menu pada bagian pojok kanan atas yaitu menu Home, Jelajah, Pencarian, 

dan Login.  

 

1. Halaman Menu Home 
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Pada halaman [HOME] memuat informasi tentang aplikasi geoportal. Kemudian untuk 

melihat seluruh halaman home dapat dilakukan dengan scrolling pada browser. 

 

2. Halaman Menu Jelajah 

 
Menu [JELAJAH] menyajikan viewer webGIS aplikasi yang dilengkapi dengan pemilihan 

peta dasar dan pemilihan layer peta. Selain itu terdapat fitur tool navigasi standar untuk 

sebuah aplikasi webGIS. 

a) Pemilihan peta dasar 

Terdapat opsi untuk menampilkan peta dasar yaitu Open Street Map (OSM), peta Rupa 

Bumi Indonesia (RBI), ESRI, dan RBI OS. Untuk mengganti dengan peta dasar lainnya 

kemudian klik pada peta yang diinginkan, maka peta dasar akan menyesuaikan. 

  
b) Pemilihan layer peta 

Untuk memilih layer peta, user cukup klik garis strip 3 seperti pada gambar dan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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1.) Klik [TAMBAHKAN LAYER] 

 
 

2.) Kemudian akan muncul pop-up menu untuk tambah layer. Proses menambah layer 

ada empat cara yaitu bisa melalui dataset, simpul, file, atau URL. Untuk 

memunculkan layer dari dataset yang telah diunggah dalam portal, dapat 

menggunakan fitur dataset. 
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3.) Sebagai contoh untuk dataset akan menambahkan peta batas administrasi desa. 

 
 

4.) Maka layer akan aktif dan muncul diatas basemap. 

 
 

5.) Klik pada bidang layer peta untuk melihat detail atribut. 
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6.) Legenda peta juga akan muncul dibawah nama layer. Selain itu bisa juga diatur 

opacity / transparansinya. 

 
 

7.) Untuk melihat detail batas wilayah untuk tiap-tiap desa, user bisa klik tombol zoom 

in. 

 
 

8.) Jika user ingin menghapus layer peta cukup klik tanda silang pada layer yang 

dinginkan. 
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c) Fitur navigasi 

Fitur navigasi yang disediakan sistem antara lain: 

1.) Zoom to Extent 

Menampilkan zoom semua layer peta yang ada 

2.) Pengukuran 

Mengukur jarak pada peta 

3.) Cetak 

Export peta dalam bentuk png / jpeg 

4.) Zoom In 

Memperbesar tampilan peta area tertentu 

5.) Zoom Out 

Memperkecil tampilan peta area tertentu 

 

3. Halaman Menu Pencarian 

Menu [PENCARIAN] merupakan fitur pencarian dataset yang ada pada aplikasi geoportal. 

 
 

Pencarian ada 2 filter yaitu kategori dan instansi. Sebagai contoh akan dilakukan 

berdasarkan filter kategori batas wilayah. Batas wilayah yang ada merupakan peta batas 

administrasi desa. Ada 3 fitur pada batas wilayah yang terletak pada pojok kanan atas.  
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a) Ketika user klik icon view (paling ujung kiri) maka akan muncul seperti gambar 

di bawah ini. 

 
 

b) Ketika user klik icon download di sebelah kanan, maka dapat mengunduh 

data tersebut dalam format zip file, berisi file shp. Namun, fitur download tersebut hanya 

dapat diakses jika admin mengijinkan user untuk mengunduh data. 

c) Kemudian ketika user klik icon info (tengah) maka akan muncul seperti gambar 

di bawah ini. Ini merupakan detail informasi dari layer peta batas administrasi desa. 

Informasi terdiri dari file identifier, language, character set, hierarchy level, date, 

metadata standard name, dan lain-lain. 



9 
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B. MEMBER / PENGGUNA WEBSITE GEOPORTAL 

 
Member / pengguna dalam kategori member pada setiap grup atau SKPD adalah pengguna 

yang mempunyai akses atau kewajiban untuk melakukan unggah/upload data spasial 

maupun metadatanya ke dalam sistem PALAPA. 

 
1. Halaman Menu Login 

Halaman [LOGIN] digunakan untuk pengguna. Pengguna dalam kategori member 

mempunyai akses untuk melakukan kelola data spasial maupun metadata ke dalam sistem. 

Untuk user dan password akan diberikan kepada masing-masing OPD. 

 
 

2. Manajemen Palapa Bantul 

 
Terdapat tiga menu yaitu [DATABASE], [PUBLIKASI], dan [KONFIGURASI]. 

a. Menu [DATABASE] 

Pada menu ini memiliki dua sub menu yaitu Pengembangan (DEV) dan Produksi 

(PROD).  
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1) Pengembangan (DEV) 

Menu ini digunakan untuk mengunggah data spasial dan tampilan hasil unggahan 

data spasial. Pada sub menu pengembangan terdapat tabel daftar fitur. Tabel ini 

terdapat isian berupa nama fitur, alias, kategori, skala, identifier, dan aksi. Selain 

itu pada menu ini juga terdapat tiga fasilitas yaitu unggah data, register service, 

refresh, dan reload DBView. 

 
 

Ketika user klik fitur Unggah Data maka akan muncul halaman sebagai berikut. 
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Pengguna / User diberikan pada 2 pilihan yaitu akan unggah data KUGI atau data 

usulan KUGI: 

1) Unggah Data KUGI 

a) Masukkan skala, kategori, fitur, pilih berkas, dan informasi data 

constraints. Berkas data yang akan diunggah yaitu data spasial yang 

disatukan dalam ekstensi zip. 

INFO 

Untuk unggah data dalam database development (DEV), terdapat 2 

(dua) jenis data yaitu data spasial yang sudah standar KUGI dan data 

spasial biasa (belum terstandar KUGI). 

1. Data KUGI 

Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dibuat oleh Badan 

Informasi Geospasial (BIG) bersama walidata geospasial seperti 

kementerian/lembaga. KUGI digunakan untuk membuat standar 

data spasial Indonesia, baik itu penamaan dataset, penamaan 

fitur, penamaan kolom dan isi atribut. Standarisasi data tersebut 

dibuat berdasarkan skala data, contohnya data Bangunan yang 

hanya akan ditampilkan dalam data skala besar. Selain itu, standar 

data KUGI ini juga berfungsi untuk mempermudah sharing data 

sampai data yang akan diolah sudah dalam format yang sama. 

2. Data Spasial Biasa 

Data yang belum memiliki standar data KUGI. 

3. Format Data KUGI yang akan diunggah terdiri empat ekstensi yaitu 

shp, shx, dbf, dan prj yang disatukan dalam satu menjadi format .zip. 

4. Format data spasial biasa yang akan diunggah terdiri dari empat 

ekstensi yaitu shp, shx, dbf, dan prj tanpa disatukan menjadi format 

.zip karena metode unggah data berbeda dengan data KUGI. 

5. Penamaan tiap ekstensi data harus sama dan tidak menggunakan 

spasi (bisa menggunakan garis bawah). 
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Pilihan data Skala, Kategori, dan Fitur hanya dapat diberikan oleh admin 

geoportal yang memberikan akses kepada masing-masing Member OPD 

dengan ketentuan unggah data yang berbeda-beda tergantung jenis data dan 

produsen data (OPD) yang berkaitan. 

 

Sebagai contoh: 

Unggah data dengan kategori transportasi dengan data jalan KA dengan skala 

1:50.000 

 
 

b) Pada menu informasi Data Constrain, pilih Public, Government, Private 

atau IG Strategis. 

 

c) Klik unggah data, dalam proses unggah data tersebut jika terdapat atribut 

yang belum sesuai atau belum diisi akan muncul notifikasi atribut apa 

yang belum dimasukkan sehingga harus dilengkapi terlebih dahulu. 
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d) Kemudian jika unggah data berhasil maka muncul notif database berhasil 

di upload. 

  
 

d) Unggah metadata dari data spasial yang berhasil diunggah dengan klik choose file, 

pilih metadata dalam format  .xml, lalu klik open.   

 
 

e) Apabila data berhasil diunggah, akan muncul windows upload metadata sukses! 

 

 
 

Data yang telah sukses diunggah akan masuk kedalam tampilan menu Database > 

Pengembangan (DEV) untuk dilakukan Manajemen Database Skema KUGI. Data 

tersebut merupakan data milik grup/OPD yang mengunggah data. Pengguna dapat 

melakukan manajemen melalui menu Database Pengembangan (DEV) sebagai 

berikut: 
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a) Untuk melihat metadata, klik icon maka akan muncul windows: 

 
b) Mengupload ulang metadata apabila ada perbaikan, klik icon maka akan 

muncul windows lakukan tahapan seperti saat mengunggah data.  

 
 

c) Migrasi data ke database Produksi (PROD), klik icon maka akan muncul 

windows. 

 
 

d) Untuk menghapus data, klik icon maka akan muncul windows 
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2) Unggah Data Spasial Biasa 

a) Klik tombol [Unggah Data Spasial] pada bagian bawah. 

 
 

b) Lalu akan muncul tampilan berikut. Tahap pertama, pilih data shapefile 

berformat .shp, akan muncul windows unggah data shp sukses, klik OK. 

 
 

c) Kedua, pilih data file berformat .shx, akan muncul windows unggah data 

shx sukses, klik OK. 
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d) Ketiga, pilih data file berformat .dbf, akan muncul windows unggah data 

dbf sukses, klik OK. 

 
 

e) Keempat, pilih data file berformat .prj, akan muncul windows unggah 

data prj sukses.  

 
 

f) Jika sudah sesuai dengan ketentuan unggah data, maka akan muncul 

notifikasi unggah data sukses dan data masuk ke database secara normal. 
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g) Kemudian isikan sesuai dengan data yang akan diunggah dan berikan 

keterangan deskripsi di kolom Layer Abstract. Kode EPSG merupakan 

sistem proyeksi yang digunakan dalam data shp, kode tersebut akan 

muncul secara otomatis. 

 
 

h) Klik [SIMPAN LAYER], jika data berhasil disimpan akan dibuatkan 

service di Geoserver untuk kepentingan publikasi. 

  
 

i) Kemudian klik [LANJUT]. Pilih Tipe Metadata, Keyword sesuai data, dan 

Informasi Data Constraints. Jika memiliki berkas pendukung usulan 

KUGI dapat dilampirkan melalui Pilih Berkas Pendukung Usulan KUGI. 

Jika tidak, dapat dilewati. 
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Pada bagian metadata terdapat 3 opsi yaitu [MINIMAL], [UNGGAH 

METADATA], dan [METADATA LENGKAP]. Perbedaan dari ketika opsi 

tersebut adalah sebagai berikut:  

 Minimal, yaitu metadata yang digunakan merupakan metadata yang 

tersimpan didalam file shp 

 Unggah Metadata, yaitu metadata yang digunakan dapat diunggah 

dengan format .xml, metadata tersebut dapat diubah sewaktu-waktu 

 Metadata Lengkap, yaitu metadata yang digunakan dapat 

diketik/diubah sendiri secara manual saat upload data shp 
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j) Bagian Keyword data, pilih sesuai dengan kategori data yang diunggah. 

 
 

 

k) Kemudian pilih Informasi Data Constraints, pilih Public, Government, 

Private, atau IG Strategis. 

 
 

l) Untuk Pilih Berkas Pendukung Usulan KUGI, dapat dilewati jika tidak ada 

berkas untuk mendukung data tersebut dalam Usulan KUGI. 

 

m) Lalu klik [Simpan Metadata] dan [SELESAI] dan akan muncul tampilan 

layer spasial hasil data yang telah diupload. 
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2) Produksi (PROD) 

Pada dashboard pengguna / member terdapat fasilitas untuk melihat dan 

melakukan copy data (download) dari grup / OPD lain dalam satu Simpul 

Jaringan yaitu melalui menu Database Produksi (PROD). Selain di database, 

pengguna / member juga dapat melihat datayang telah ada di Geoserver dalam 

bentuk service baik spasial maupun metadatanya. 

 

 

b. Menu [PUBLIKASI] 

Pada menu ini terdapat 5 sub menu, yaitu Publikasi Layer KUGI, Layer Spasial, 

Metadata KUGI, Metadata Usulan KUGI, dan Dokumen Usulan KUGI.  

1) Publikasi layer KUGI 

Menu publikasi layer KUGI adalah menu untuk membuat service data KUGI ke 

Geoserver. Proses publikasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh admin. 

 

2) Layer spasial 

Menu layer spasial merupakan kumpulan data Usulan KUGI yang telah diunggah. 

Layer-layer tersebut berasal dari seluruh OPD yang telah mengunggah datanya. 

Data tersebut akan diverifikasi oleh admin dan akan dipublikasikan. Data yang 

telah dipublikasikan sudah berstatus aktif didalam tabel tersebut. 

 

 

 

 

 

INFO 

Publikasi layer data yang telah diunggah akan ditampilkan dalam menu 

Jelajah dan Pencarian, namun publikasi data hanya dapat dilakukan 

oleh admin sehingga perlu adanya konfirmasi data yang telah diunggah 

dan akan diverifikasi oleh admin Geoportal. 
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Fungsi yang ada pada menu ini yaitu: 

a) Melihat data, pilih data yang akan dilihat, klik icon  (view) maka akan 

muncul tampilan berikut.  

 
 

b) Memperbaharui informasi data, klik icon edit maka akan muncul 

tampilan berikut.  
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c) Setelah layer diedit, klik simpan maka akan muncul notifikasi seperti di 

bawah ini. 

 
 

3) Metadata KUGI  

Menu dashboard Metadata KUGI menampilkan daftar metadata yang telah 

diunggah melalui unggah data KUGI. Pada dashboard ini juga dapat mengubah 

metadata melalui edit data metadata. Klik tombol edit dan akan muncul 

windows seperti berikut:  

 
Tentukan tipe akses data dan pilih data .xml yang akan diunggah melalui Pilih 

Berkas (XML). Setelah selesai, klik Tutup dan otomatis metadata akan 

terupdate. 

  

4) Metadata Usulan KUGI 

Sama dengan menu Metadata KUGI, menu dashboard Metadata Usulan KUGI 

menampilkan daftar metadata yang telah diunggah tetapi melalui Unggah Usulan 

KUGI. Metadata tiap data tersebut juga dapat diubah dengan mengganti metadata 

yang baru dan dapat ditentukan dapat dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan. 
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5) Dokumen Usulan KUGI 

Dokumen Usulan KUGI menampilkan data dokumen yang telah diunggah 

bersama data spasial Usulan KUGI. Dashboard ini hanya bisa diakses oleh admin. 

 

c. Menu [KONFIGURASI] 

Pada menu ini ada 3 sub menu yaitu foto, pengguna, dan style (SLD).  

1) Foto 

Dashboard Foto digunakan untuk memberikan foto untuk data spasial yang ada. 

Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin. 

 

2) Pengguna 

Pengguna merupakan user yang dapat melakukan manajemen data spasial dan 

metadata. Data user tersebut hanya dapat dikelola oleh admin. Member / 

pengguna hanya bisa menganti nama dan password user yang telah diberikan 

sebelumnya.  

a) Klik edit untuk mengganti nama atau password user. 

 
b) Ganti atau sesuaikan nama lengkap dan password pengguna, klik edit dan 

setelah tersimpan klik tutup. 
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3) Style (SLD) 

Menu Style (SLD) digunakan untuk mengganti style / tampilan data shp yang telah 

diunggah. Style tersebut akan ditampikan dalam menu jelajah maupun sebagai 

thumbnail tampilan di menu pencarian. Format data yang digunakan yaitu .sld. 

Style data sld tersebut didapatkan dari aplikasi pemetaan QuantumGIS yang dapat 

mengubah tampilan layer shapefile menjadi lebih informatif. Untuk mengganti 

tampilan layer dapat mengikuti petunjuk berikut: 

a. Klik menu tambah style untuk mengunggah data. 

 
 

b. Pilih berkas dengan format .sld, setelah selesai dan sukses diunggah, klik 

tutup. 

 
 

c. Untuk mengganti tampilan data, klik edit data di dashboard Publikasi > Layer 

Spasial. 
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d. Ganti style dengan data .sld yang telah diunggah sebelumnya. Klik simpan, 

tampilan data akan otomatis berubah mengikuti style data. 

 
 

 

Referensi: 

Wendra. Teknis Geoportal dan Input Data Spasial. Badan Informasi Geospasial. 
 

https://github.com/bantenprov/dokumentasi-penggunaan-aplikasi-geoportal-

palapa/blob/master/_posts/geoportal-palapa/2018-05-14-modul-admin.md 
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