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I. LATAR BELAKANG 

 

Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan 

keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. IG sangat 

berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan 

pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam 

pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan 

bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. IG juga 

merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan 

hidup, dan pertahanan keamanan. 

 

Konflik  ruang  merupakan  salah  satu  penyebab  terhambatnya  pembangunan  di Indonesia. Salah 

satu akar permasalahan dari adanya konflik ruang diantaranya adalah peta-peta  tematik yang  

digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  maupun penerbitan  perizinan  pemanfaatan  

ruang  menggunakan  standar  dan  referensi  yang berbeda-beda  sehingga  rentan  terjadi  tumpang  

tindih  kawasan  satu  dengan  lainnya. Pengurangan  potensi  konflik ruang  ini  telah  dirancang  

Pemerintah salah  satunya melalui Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat 

Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000  yang  tertuang  dalam  Paket  Kebijakan  Ekonomi VIII.  Melalui  

pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta ini diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan 

pemanfaatan  ruang  skala  luas,  mempermudah  dan  mempercepat  konflik  tumpang tindih 

pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, mempercepat pelaksanaan  

program-program  pembangunan  kawasan  maupun  infrastruktur,  serta membantu proses 

percepatan penerbitan perizinan terkait dengan pemanfaatan lahan. 

 

Percepatan Kebijakan satu peta (PKSP) adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu  peta  yang  

mengacu  pada  satu  referensi  geospasial,  satu  standar,  satu  basis  data, dan satu geoportal pada 

tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. PKSP dilaksanakan untuk menjalankan  amanah  UU  No.  

4/2011  tentang  Informasi  Geospasial yang  kemudian dipertajam  melalui  Peraturan  Presiden  

Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian 

Peta Skala 1:50.000 yang telah diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016. Perpres ini memuat 

amanat-amanat pokok percepatan pelaksanaan KSP yang telah diturunkan dalam detail rencana aksi 

sebagai landasan  pelaksanaan  kegiatan  KSP.   

 

Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta dilakukan melalui langkah koordinasi terhadap  setiap  

kegiatan  yang  melibatkan  18  Kementerian/Lembaga.  Setiap Kementerian/Lembaga  terkait  harus  

melaksanakan  penyiapan  peta  tematik  (IGT) sesuai rencana aksi yang ditetapkan lewat Perpres 

Nomor 9 Tahun 2016. Implementasi PKSP dikoordinasikan oleh Tim Percepatan KSP yang didukung 

oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP yang secara khusus akan memberikan dukungan dan pelayanan 

teknis operasional dan administratif.  

 

Percepatan Kebijakan  Satu  Peta  terdiri  dari  3  kegiatan  utama,  yaitu  kompilasi, integrasi, dan 

sinkronisasi. Kegiatan kompilasi merupakan kegiatan pengumpulan IGT (Informasi Geospasial 

Tematik) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk seluruh wilayah 

Indonesia. Kegiatan selanjutnya adalah integrasi, yang bertujuan untuk mendorong perbaikan dan 

penyempurnaan data geospasial yang telah terkompilasi  melalui  penyelarasan  kesesuaian  kondisi  

IGT  yang  mengacu  pada  IGD (Informasi  Geospasial  Dasar).  Setelah  kegiatan kompilasi  dan  

integrasi,  selanjutnya adalah  kegiatan  sinkronisasi  yang  berarti  penyelarasan  antar  IGT  yang  



terintegrasi guna menyelesaikan isu tumpang tindih yang terindikasi antar IGT. Kegiatan utama 

Sinkronisasi mencakup 3 (tiga) tahapan yaitu: 

 

1. Indentifikasi Tumpang Tindih 

2. Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih 

3. Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih 

 

Penyelesaian permasalahan tumpang tindih juga diakomodasi dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja yang mengatur penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan/atau 

hak atas tanah. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, maka perencanaan hingga pemanfaatan ruang 

termasuk penyelesaian tumpang tindih kedepan mengintegrasikan ruang darat dan laut sehingga 

diharapkan pengelolaan potensi wilayah dapat dilakukan lebih terintegrasi. Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2020 sebagai turunan UU Cipta Kerja memuat amanat-amanat pokok penyelesaian 

ketidaksesuaian baik permasalahan batas daerah, penyelesaian ketidaksesuaian rencana tata ruang, 

kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan, termasuk didalamnya 

ketidaksesuaian dalam perencanaan ruang laut dan perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan 

ruang laut. Penyelesaian tumpang tindih diharapkan dapat menjamin legitimasi hukum, kepastian 

investasi, hak-hak masyarakat hingga keberlanjutan lingkungan yang selaras dengan pelaksanaan 

sinkronisasi Percepatan Kebijakan Satu Peta. 

 

Kebijakan Satu Peta selama lima tahun perjalanannya paska Perpres Nomor 9 Tahun 2016 telah 

menunjukan pemanfaatan signifikan dalam mendukung pembangunan nasional berbasis spasial. 

Dalam rangka memperluas pemanfaatan Kebijakan Satu Peta yang akan melibatkan lebih banyak 

kolaborasi multipihak dan peta tematik, maka telah ditetapkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021. 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 yang akan melibatkan 158 Informasi Geospasial Tematik 

(IGT) melalui 24 Kementerian/Lembaga serta akan didukung tiga Satuan Tugas (Satgas) dalam 

Sekretariat Kebijakan Satu Peta, melalui  pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta ini telah 

menunjukkan pemanfaatan dalam berbagai aspek pembangunan, salah satunya mempercepat 

kemudahan berusaha dan iklim investasi melalui penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan 

sehingga mendorong peningkatan Land Administration Quality Index dan peringkat Ease of doing 

bussiness Indonesia di level global. 

 

Penyelesaian permasalahan tumpang tindih juga diakomodasi dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja yang mengatur penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan/atau 

hak atas tanah. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, maka perencanaan hingga pemanfaatan ruang 

termasuk penyelesaian tumpang tindih kedepan mengintegrasikan ruang darat dan laut sehingga 

diharapkan pengelolaan potensi wilayah dapat dilakukan lebih terintegrasi. Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2020 sebagai turunan UU Cipta Kerja memuat amanat-amanat pokok penyelesaian 

ketidaksesuaian baik permasalahan batas daerah, penyelesaian ketidaksesuaian rencana tata ruang, 

kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan, termasuk didalamnya 

ketidaksesuaian dalam perencanaan ruang laut dan perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan 

ruang laut. Penyelesaian tumpang tindih diharapkan dapat menjamin legitimasi hukum, kepastian 

investasi, hak-hak masyarakat hingga keberlanjutan lingkungan yang selaras dengan pelaksanaan 

sinkronisasi Percepatan Kebijakan Satu Peta. 

  



Hasil dari tahapan identifikasi tumpang tindih adalah Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT. Pada 

tahapan ini dilaksanakan proses overlay menghasilkan data tumpang tindih antar IGT. Berdasarkan 

data tumpang tindih antar IGT perlu ditetapkan tipologi pada setiap skema tumpang tindih antar 

IGT. Penetapan tipologi setiap skema ini perlu didukung dengan aplikasi agar dapat dilakukan 

otomasi penetapan tipologi dari setiap skema yang dihasilkan dari proses overlay tumpang tindih 

antar IGT, untuk itu pada tahun 2019 perlu dibangun tools untuk otomasi tipologi pada tiap skema 

tumpang tindih antar IGT. 

 

Mengingat pentingnya program Percepatan Kebijakan Satu Peta dan Penyelesaian Ketidaksesuaian 

Pemanfaatan Ruang, dibutuhkan pelaksanaan dan percepatan program di bawah koordinasi 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut 

keberadaan seorang pemrograman sistem sebagai Tenaga Pendukung Teknis Pengembangan 

Sistem Informasi diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan tata 

cara dukungan administrasi yang telah disusun. 

 

II. TUJUAN DAN SASARAN 

 

2.1. Tujuan 

 

Tujuan dari diadakannya Tenaga Pendukung Teknis Pengembangan Sistem Informasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pengembangan sistem informasi berbasis website dalam mendukung kegiatan 

Percepatan Kebijakan Satu Peta 

2. Menyiapkan Sistem Informasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (SIPITTI). 

3. Menyiapkan Sistem Monitoring dan Evaluasi (E-Monev One Map) sesuai dengan Rencana 

Aksi Perpres Nomor 23 Tahun 2021. 

 

2.2. Sasaran 

 

Sasaran Tenaga Pendukung Teknis Pengembangan Sistem Informasi adalah sebagai berikut: 

1. Terciptanya pengembangan sistem informasi yang mendukung kegiatan Percepatan 

Kebijakan satu Peta 

2. Terlaksananya proses penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang secara otomatis 

melalui SIPITTI. 

3. Terlaksananya E-Monev One Map sebagai alat bantu pelaksanaan pemantauan agar dapat 

menghasilkan pelaporan yang bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP). 

4. Tersusunnya laporan hasil kerja sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. 

 

 

KELUARAN 

Keluaran Tenaga Pendukung Teknis Pengembangan Sistem Informasi adalah sebagai berikut: 

1. Source code SIPITTI. 

2. Source code E-Monev One Map. 

3. Transfer knowledge kepada tim sekretariat PKSP. 

4. Dokumen laporan pekerjaan. 

  



III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

 

1. Membantu menganalisa serta melakukan pelaksanaan pengumpulan, pemrosesan, 

pengolahan dan pemanfaatan untuk mendukung kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta. 

2. Membantu pelaksanaan, pengumpulan, pemrosesan, pengolahan dan pemanfaatan dalam 

mendukung kegiatan Penyusunan, Revisi, dan Penetapan Turunan Perpres No. 23/2021 dan 

PP 43/2021 

3. Membantu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penyelesaian 

Ketidaksesuaian Tatakan melalui platform SIPITTI serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

Satu Peta melalui platform E-Monev. 

4. Membantu Melakukan updating dan pemeliharaan secara berkala dalam sistem informasi 

yang digunakan dalam pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta. 

5. Pengembangan Platform SIPITTI dan E-Monev 

6. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan database 

7. Melakukan analisis dan pemeliharaan terhadap kebutuhan sistem yang ada dalam kegiatan 

Kebijakan Satu Peta 

8. Menyusun dokumen penggunaan sistem dan dokumen kodifikasi. 

9. Melakukan alih pengetahuan kepada Tim Teknis Kebijakan Satu Peta yang mengoperasikan 

sistem 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi 

berdasarkan ketentuan yang berlaku baik secara tertulis maupun secara lisan. 

11. Tersusunnya laporan hasil kerja sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. 

 

IV. KEBUTUHAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

 

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang sebagai Tenaga Pendukung Teknis 

Pengembangan Sistem Informasi yang akan bekerja secara fulltime sesuai jam kerja yang berlaku 

di Kemenko Bidang Perekonomian. 

 

Kualifikasi Teknis: 

1. Pria/Wanita Usia 21 s.d 35 Tahun; 

2. Pendidikan minimal S1 Jurusan Teknik Informatika/Teknologi Informasi/Sistem 

Informasi/Ilmu Komputer; 

3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 

Terakreditasi dengan IPK minimal 3,00 (skala 4.00); 

4. Memiliki kemampuan dalam pembuatan dan pemeliharaan database; 

5. Memiliki kemampuan dalam membuat  Sistem berbasis website atau pengembangan 

perangkat lunak; 

6. Memiliki kemampuan back up / recovery data security system ( menjadi nilai tambah); 

7. Mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu bekerjasama dalam Tim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kelengkapan Administrasi: 

Tenaga Pendukung Teknis Pengembangan Sistem Informasi menyiapkan kelengkapan 

administrasi sebagai berikut: 

1. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae); 

2. NPWP (sesuai dengan Perpres 54/2010); 

3. Fotokopi legalisir Ijazah/Surat Keterangan Lulus dan Transkrip Nilai; 

4. Fotokopi KTP; 

5. Surat Keterangan Pengalaman Kerja (jika ada); 

6. Fotokopi Slip Gaji Terakhir/Payroll (jika ada); 

7. Fotokopi SPT atau Bukti Surat Setor Pajak – PPh Pasal 21 (jika ada). 

 

V. DURASI/ PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis Pengembangan Sistem Informasi 

adalah 10 (sepuluh) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Maret 2023 s.d 

Desember 2023. Bukti melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis 

Pengembangan Sistem Informasi adalah Capaian Kinerja Tenaga Pendukung setiap bulannya 

sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran tentang Tenaga Pendukung di Lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  

 

VII. PEMBEBANAN BIAYA 

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Teknis Pengembangan 

Sistem Informasi Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, dibebankan pada Anggaran 

Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah 

dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023. 

 

 

 

 

 

Jakarta,     Februari 2023 

Plt. Asisten Deputi Bidang Penataan 

Ruang dan Pertanahan,  

selaku Wakil Ketua Satgas II 

Sekretariat PKSP 
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