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Nama Mahasiswa : Rino Harmasdiyono 
NRP   : 03311440000022 
Jurusan   : Teknik Geomatika FTSLK – ITS 
Dosen Pembimbing : Dr-Ing.  Ir. Teguh Hariyanto, M.Sc. 
     Cherie Bhekti Pribadi, S.T., M.T. 
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ABSTRAK 
PT Pertamina EP adalah perusahaan yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi, 
meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Survei seismik adalah tahapan 
awal dalam pencarian minyak dan gas di bawah permukaan bumi. 
Tahapan pelaksanaan survei seismik meliputi pekerjaan topografi 
(pengukuran lintasan, rintis, dan bridging), pemboran (drilling) 
dengan pengisian bahan peledak (preloading), perekaman data 
(recording), dan pengolahan data seismik yang dilakukan di lokasi  
survei. Pemantauan kegiatan survei seismik dilakukan secara 
intensif dan efektif oleh PT Pertamina EP untuk mendapatkan 
kualitas data yang baik. 

Pada penelitian ini, penulis mendokumentasikan inovasi 
mengenai pembuatan Operation Dashboard berbasis aplikasi 
WebGIS untuk monitoring aktivitas survei seismik PT Pertamina 
EP. Aplikasi tersebut dibangun secara enterprise menggunakan 
piranti lunak dari Esri untuk menampilkan informasi spasial 
kepada pengguna pada fungsi eksplorasi PT Pertamina EP. 
Informasi yang disajikan oleh Operation Dashboard, antara lain: 
HSSE (Bahaya keselamatan kru lapangan), pendataan inventory, 
data topografi, driling, dan  recording. Informasi yang ditampilkan  
telah disesuaikan dengan standar PPDM (Professional Petroleum 
Data Management). Data yang bersifat dinamis juga dapat 
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diimplementasikan menggunakan tools update hosted layer to 
ArcGIS Online 

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi WebGIS yang dapat 
diakses oleh user secara real time, efektif, dan komunikatif dalam 
bentuk Operation Dashboard untuk memantau kemajuan 
pekerjaan survei seismik. Total pekerjaan kemajuan pengawasan 
topografi survei seismik pada bulan April 2017 (4 bulan pengerjaan 
lapangan) adalah selesai 23%. Dengan penggunaan aplikasi 
Operation Dashboard, progress monitoring survei seismik dapat 
dilakukan secara efisien, keamanan data terjaga, dan kualitas 
akuisisi data seismik dilapangan khususnya data topografi dapat 
diperoleh sesuai standar  yang berlaku di PT Pertamina EP. 

 
Kata Kunci : monitoring, Standar PPDM, ArcGIS Online, 

Operation Dashboard. 
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DEVELOPMENT OF OPERATION DASHBOARD AS 
PROGRESS MONITORING SEISMIC TOPOGRAPHY 

SURVEY AT PT PERTAMINA EP 

(Case Study : Selingsing 2D Seismic Survey 2016-2017) 

 
Name   : Rino Harmasdiyono 
NRP   : 03311440000022 
Department  : Teknik Geomatika FTSLK – ITS 
Advisors  : Dr-Ing.  Ir. Teguh Hariyanto, M.Sc. 
     Cherie Bhekti Pribadi, S.T., M.T. 
     Sondy Hardian Meisajiwa, S.T. 

 

Abstract 

PT Pertamina EP is a company that conducts business 
activities in upstream sector of the oil and gas, including 
exploration and exploitation. Seismic surveys are the first stage in 
the search for oil and gas. The implementation of seismic surveys 
includes topographic survey (track measurement, pioneering path, 
and bridging), drilling with preloading, recording data and 
seismic data processing at the survey site. Progress monitoring of 
seismic survey is managed intensively and effectively by PT 
Pertamina EP to get good data quality. 

In this research, authors documented the innovation of making 

Operation Dashboard based on WebGIS application for progress 

monitoring of seismic survey at PT Pertamina EP. This application 

is formed by enterprise from Esri’s software to show spatial 

information to users on exploration of PT Pertamina EP. The 

informations presented by Operation Dashboard are HSSE 

(Health, Safety, Security, and Environtment), inventory, 

topographical data, driling, and recording. Those informations 

has been adjusted to PPDM Standard (Professional Petroleum 

Data Management). Dynamic data can also be implemented using 

tools update hosted layer to ArcGIS Online. 
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The result of this research is an accessible WebGIS application 

for user in real time, effectively, and communicative in the form of 

Operation Dashboard to monitor the work progress of seismic 

survey. The total monitoring work progress of seismic survey in 

April 2017 (4 months field work) is done at 23%. The using of 

Operation Dashboard application, monitoring the progress of 

seismic survey can be done efficiently, confidential, and the quality 

of seismic survey data acquisition in the field, specifically 

topographical data obtained based on the standards applied in PT 

Pertamina EP. 

 
Keywords : monitoring, PPDM standard, ArcGIS Online, 

Operation Dashboard. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Survei seismik merupakan sebuah metode investigasi 

struktur bawah tanah, terutama yang berkaitan dengan minyak, 
gas, dan cadangan mineral (Rafferty 2009). Survei seismik 
merupakan bagian vital dalam eksplorasi minyak dan gas bumi 
dengan cara memvisualisasikan susunan batuan di bawah 
permukaan tanah menggunakan gelombang seismik. Minyak 
dan gas bumi yang didapat untuk kebutuhan rumah tangga dan 
industri di Indonesia.  Salah satu Perusahan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang eksplorasi 
minyak dan gas bumi PT Pertamina Eksplorasi Produksi (EP) 
yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero). 
Dalam perencanaan survei seismik, PT Pertamina EP 
melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi 
lapangan dan rencana jalur lintasan yang akan dipasang 
peralatan seismik. Pada tahap ini perlu adanya sistem 
pencatatan dan pelaporan yang efektif untuk mempermudah 
pengawasan kinerja survei seismik yang akan dilakukan oleh 
PT Pertamina EP. 

Proses pengawasan survei seismik dimulai dari input 
data, pengolahan, dan representasi dalam bentuk peta 
menggunakan konsep Sistem Informasi Geografis (Anam 
2012). Ketiga hal tersebut mengimplementasikan analisa 
spasial agar data yang disajikan sesuai dengan kondisi di 
lapangan. Dengan memanfaatkan  tools pada ArcGIS Online 
enterprise milik Esri, semua data survei seismik yang 
dilakukan oleh PT Pertamina EP dapat terintegrasi dengan baik 
dan akurat. Aplikasi berbasis web ini menerapkan enterprise 
database untuk menangani data lapangan yang kompleks. 
Melalui pembuatan skema geo-database, semua data yang 
bersifat dinamis dapat terorganisir dengan baik. Penggunaaan 
karakteristik enterprise geo-database mempermudah 
pemasukan, pengolahan, dan penampilan data untuk 
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diintegrasikan dengan Operation Dashboard (Esri 2017). 
Hasil produk yang diharapkan adalah analisa spasial secara 
informatif dan benar.  

Maka dari itu sebagai sarana untuk mempresentasikan 
penggabungan semua data topografi survei seismik dari 
berbagai macam referensi dan dalam kurun waktu yang 
berbeda dapat digunakan Operation Dashboard for ArcGIS 
berbasis web. Dashboard menjadi rujukan peningkatan mutu 
kebutuhan bisnis di lingkup tertentu (Hariyanti 2008). 
Sehingga progress monitoring survei topografi seismik 2D 
Selingsing dapat dilaporkan secara real time, lengkap, dan 
interaktif. 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan, antara lain: 
1. Bagaimana mengintegrasikan dan mengolah data topografi 

survei seismik yang bersifat dinamis dalam melihat 
progress monitoring dari survei topografi seismik dapat 
tercapai? 

2. Bagaimana informasi pada aplikasi Operation Dashboard 
untuk progress monitoring pekerjaan survei topografi 
survei seismik dapat disampaikan secara informatif?    

1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari penelitian Tugas Akhir ini 

adalah: 
1. Wilayah yang menjadi daerah penelitian adalah pekerjaan 

survei topografi seismik 2D Selingsing tahun 2016-2017 
di Kabupaten Pali dan Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 
Selatan. 

2. Pembuatan Operation Dashboard tentang progress 
pekerjaan survei topografi seismik 2D Selingsing PT 
Pertamina EP tahun 2016-2017. 

3. Menggunakan enterprise login milik PT Pertamina EP 
pada akun ArcGIS Online. 
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4. Tidak mengarah pada analisa realisasi biaya yang 
dikeluarkan untuk data ganti rugi dan operasional 
pengerjaan survei topografi seismik 2D Selingsing PT 

Pertamina EP tahun 2016-2017. 

1.4 Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengintegrasikan data dan pengolahan data topografi 

survei seismik menjadi online editor untuk pelaporan yang 
efektif dalam melihat monitoring progress dari topografi 
survei seismik. 

2. Menganalisa monitoring progress pekerjaan topografi 
survei seismik pada aplikasi Operation Dashboard secara 
informatif. 

1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin diperoleh dari tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 
1. Manajemen database menggunakan enterprise geo-

database dan interface berupa Operation Dashboard 
dalam pekerjaan yang berkaitan dengan survei topografi 
seismik. 

2. Mempermudah penyampaian informasi progress 
monitoring dari survei topografi seismik 2D Selingsing 
Tahun 2016-2017. 

3. Mempercepat realisasi monitoring survei seismik untuk 
pelaporan kepada pihak-pihak terkait di perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Survei Seismik 
Survei seismik merupakan sebuah metode investigasi 

struktur bawah tanah, terutama yang berkaitan dengan minyak, 
gas, dan cadangan mineral. Dengan metode ini pengamat dapat 
memperkirakan jarak kedalaman sumber minyak bumi 
menggunakan gelombang getar dan juga materi-materi 
penyusun lapisan bumi tersebut (Rafferty 2009). 

Untuk melakukan survei seismik menggunakan dinamit 
yang dimasukkan ke dalam tanah kemudian diledakkan 
(drilling), ledakkan tersebut nantinya akan menghasilkan 
sebuah gelombang getar. Setelah itu dengan menggunakan 
receiver atau Geo-phone yang diletakkan membentang di area 
yang telah direncanakan sebelumnya gelombang tersebut dapat 
terekam (recording). 

 
2.1.1 Peralatan Survei 

a) Peralatan Kantor 
Peralatan Kantor merupakan peralatan yang 

digunakan sebagai pekerja untuk melakukan perhitungan 
serta penyajian data hasil pengukuran. Alat yang dipakai 
biasanya adalah seperti hardware (PC, mouse, keyboard) 
serta software-software yang dapat menunjang dalam hal 
pengolahan datanya. 

b) Peralatan Lapangan 
Peralatan lapangan merupakan peralatan yang 

dipergunakan dalam proses survei atau pengambilan data 
lapangan. Peralatan yang biasa dipergunakan dalam 
proses ini adalah Total Station, Prisma, Kaki tiga, GPS 
Geodetik, GPS Handheld, dan lain-lain (alat survei 
topografi) 

Alat-alat seperti total station biasanya dilakukan 
untuk memeriksa alat dan juga kalibrasi sebelum 
digunakan. Untuk dalam pengukuran seismik dibutuh 
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kan alat-alat seperti geophone (receiver), hydrophone 
(receiver di perairan), FDU, kabel link, LAUL, dan 
LAUX dan juga dinamit serta blaster sebagai pemancar 
gelombangnya. Untuk alat yang menampilkan hasil dari 
perekaman tersebut, dilakukan pada truk LABO 

 

 

 
Gambar 2.1 Set Alat Perekaman Survei Seismik 
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2.1.2 Metode Pelaksanaan Survei Seismik 
a) Metode Topografi 

Metode yang digunakan dalam pengukuran topografi 
ini adalah stake out koordinat, dengan memindahkan 
koordinat rencana yang sudah dibuat di atas peta ke 
lapangan. Metode stake out mewajibkan syarat minimal 
ada dua titik yang diketahui koordinatnya untuk 
mendefinisikan arah dan jarak titik yang akan dicari 
koordinatnya di lapangan. Pada pelaksanaan pengukuran 
lintasan ini ialah menempatkan titik-titik trace dan shot 
point dalam satu lintasan di lapangan dengan perkiraan 
rentang jarak antar trace adalah 25 meter dan interval 
jarak antar shot point adalah 50 meter. Berikut gambaran 
pengukuran lintasan seismik (Anam 2012) : 

 
Gambar 2.2 Hasil Stack Out Lintasan Survei Seismik 

(Sumber: Anam 2012) 

 

b) Metode Survei Seismik 
Setelah pemetaan topografi dilakukan maka, survei 

seismik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut 
(Anam, 2012) : 

 Proses Drilling, dilakukan sebelum menanamkan 

dinamit, yakni pengerukan tanah. Proses ini harus 
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dilakukan secara perlahan dan hati-hati agar struktur 

lapisan tanah tidak hancur 

 Peledakan dinamit, proses meledakkan dinamit yang 

sudah tertanam di dalam permukaan tanah yang 

nantinya akan menghasilkan gelombang getaran. 

 Proses recording, Sebelum diledakkan dinamit 

tersebut akan dilakukan pemasangan Geophone 

(darat) / Hydrophone (air), alat ini yang nantinya akan 

merekam getaran yang dihasilkan oleh ledakkan 

tersebut dengan alur dari geophone/hydrophone 

disambungkan ke LAUX kemudian FDU dan data 

hasil surveinya akan tersimpan di LAUL. Lalu  proses 

ini akan tersimpan atau dapat dibaca secara 

keseluruhan datanya pada truk LABO yang berisikan 

komponen seperti genset, antena radio, software, LCI, 

Server operasi, Blaster, NIS Storage. 

 
Gambar 2.3 Ilustrasi Survei Seismik 

(Sumber: Alkan 2007) 

 

2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG) 
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer  

yang digunakan untuk memanipulasi data geografis. Sistem ini 
diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat 
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lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi 
data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan 
pemaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi, 
pemanggilan, presentasi dan analisa data. Secara umum 
terdapat dua jenis data yang dapat digunakan untuk 
mempresentasikan atau memodelkan fenomena-fenomena 
yang terdapat di lapangan sebenarnya. Jenis data ini seperti 
data-data posisi, koordinat, ruang, maupun spasial. Sedangkan 
yang kedua adalah jenis data yang merepresentasikan aspek-
aspek deskriptif dari pemodelan fenomenanya dimana 
mencakup items atau properties yang bersangkutan hingga 
dimensi waktunya. Data ini biasanya disebut dengan data 
atribut atau data non-spasial. Jenis data atribut atau non-spasial 
digunakan oleh sistem-sistem manajemen basis data (database 
management system – DBMS). Sistem ini dapat digunakan 
dalam lingkup bisnis, pendidikan, teknik, manajemen, 
akademis, perdagangan, perkantoran, dan hal-hal yang terkait 
dengan penjelasan atribut data spasial. Batasan dalam DBMS 
adalah hanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan non-
spasial (Prahasta 2009).  

Jenis data spasial dibantu menggunakan alat CAD 
(Computer Aided Design) dan sistem kartografinya berbasis 
CAC (Computer Assisted Cartografi). Secara umum 
kemampuan sitem CAD adalah pembuatan grafik, sketsa, 
diagram, digitasi peta dan gambar rancangan, pemberian 
anotasi, pembentukan gambar perspektif, pemodelan gambar 
dua dan tiga dimensi, dan beberapa analisa spasial. Analisa 
spasial yang dapat dilakukan penghitungan jarak, panjang, 
keliling, luas, buffering, dan lain-lain yang berkaitan. Jika 
berkaitan dengan ArcGIS, dasar-dasar penggunaan CAD juga 
dapat dilakukan di ArcGIS. Konsep dasar itulah yang 
digunakan sebagai interpretasi data raster menjadi data vektor 
untuk sebuah peta analisa spasial (Prahasta 2009).  

Sesuai dengan perkembangan teknologi hingga saat ini 
khususnya dalam bidang komputer grafik, basis data, dan 
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teknologi informasi maka kebutuhan penyimpanan, analisis, 
dan penyajian akan semakin kompleks dengan jumlah besar 
semakin mendesak dan harus terstuktur dengan baik. Sehingga 
SIG adalah suatu teknologi yang menjadi alat bantu secara 
esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan 
menampilkan kembali kondisi-kondisi di lapangan atau 
kondisi alam dengan bantuan data atribut dan spasial/grafis 
(Prahasta 2009)  

2.2.1 Subsistem Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi dapat diuraikan menjadi beberapa 

subsistem yang tergamabar dalam diagram di bawwah ini: 

 

 
Gambar 2.4 Subsistem Sistem Informasi Geografis  

(Sumber: Prahasta 2009) 

 

Berikut adalah definisi tiap komponen subsistem pada 

gambar di atas: 

 Data input berfungsi untuk mengumpulkan dan 

mempersiapkan data spasial serta atributnya dari 

berbagai sumber. Pada subsistem ini bertugas untuk 
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melakukan tahapan konversi dari format asli ke format 

yang dapat diterima oleh SIG. 

 Data output sebagai tampilan atau hasil keluaran basis 

data yang digunakan dalam pekerjaan dalam bentuk 

hardcopy ataupun softcopy  seperti tabel, grafik, peta, dan 

lainnya. 

 Data management bertugas mengkoordinir data spasial 

maupun atribut ke dalam basis data agar mudah 

dipanggil, diolah, dan diperbarui. 

 Data manipulation & analysis berguna sebagai penetuan 

informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. 

Bagian ini juga dapat melakukan manipulasi dan 

pemodelan data guna menghasilkan informasi yang 

sesuai dengan pekerjaan. 

Apabila subsistem SIG diperjelas berdasarkan jenis 

masukan, proses, dan keluaran maka dapat diinterpretasikan 

pada bagan di bawah ini: 
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Gambar 2.5 Skema Uraian Subsistem SIG 

(Sumber: Prahasta 2009) 

 

2.2.2 Komponen Sistem Informasi Geografis 
SIG merupakan sistem yang kompleks dimana 

terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya. Ada empat kunci 

komponen dalam Sistem Informasi Geografis yakni 

meliputi: Data, Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan 

Manajemen (Prahasta 2009). Digambarkan pada diagram 

berikut: 



13 
 

 
 

 
Gambar 2.6 Komponen Sistem Informasi Geografis  

(Sumber: Prahasta 2009) 

 

a) Data 

 SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data yang 

diperlukan secara sekunder yaitu mendapat data jadi 

maupun secara primer dengan melakukan digitasi 

data spasialnya dari peta.  

 Atribut data dapat ditambahkan dari laporan dan 

tabel-tabel data yang bersangkutan. 

 Database adalah pusat dari segala data dan informasi 

geografis yang akan diinterpretasikan ke format 

pekerjaan. Hal tersebut tidak lepas dari hubungan 

penyimpanan data objek/fitur geografis (lokasi dan 

atribut) dan metodologi desain formal 

(kebutuhan/permintaan pengguna, desain konseptual, 

desain fisik, dan implementasi). 

 Jenis data meliputi model data raster (gambar atau 

dalam bentuk pixel atau sel grid dengan ruang 

penyimpanan yang cukup besar) dan model data 
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vektor (titik, garis, polygon dan banyak objek 

kompleks lainnya dengan ruang penyimpanan 

sedikit). 

   
       a     b  

Gambar 2.7 a.  Ilustrasi Format Data Vektor 

Gambar 2.8 b. Ilustrasi Format Data Raster 

(Sumber: Sitorus 2014) 

 Data-data pertimbangan ke depan meliputi model data 

yang digunakan, sisi geografi dan temporal, data 

primer / sekunder, sumber data, dan matriks data.  

 

b) Perangkat Lunak 

Pada sistem komputer, perangkat lunak yang 

digunakan terdiri dari beberapa layer yaitu layer sistem 

operasi, program-program pendukung sistem khusus, dan 

perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi terdiri dari 

program-program yang mengawasi jalannya  operasi-

operasi sistem dan mengendalikan komunikasi-

komunikasi yang antara perangkat keras yang terhubung 

ke dalam sistem komputer. Program-program pendukung 

khusus dan peragkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk 

menjalankan program seperti menampilkan atau 

mencetak peta dan mengakses program-program pada 

sistem operasi sebagai eksekutor perintah yang 

dilakukan. Pemilihan perangkat lunak pada SIG 

disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan 
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suatu pekerjaan berdasarkan tujuan aplikasi, biaya 

pembelian dan pemeliharaan, dan kesiapan personil yang 

bersangkutan. 

Adapun poin-poin penting mengenai perangkat lunak 

yang digunakan pada SIG, meliputi: 

 Dukungan perangkat keras dengan mengoperasikan 

mesin kerja berupa memuat data masuk dan keluar 

dari penyimpanan berkas, kemampuan digitalisasi 

dan pengeditan peta, fungsi proyeksi dan transformasi 

koordinat, dan kemampuan kecocokan data. 

 Masukan/konversi data 

 Fungsi manajemen data 

Mengelola atribut dan grafik data serta link  mereka 

masing-masing dan fungsi database dari data atribut 

 Pemetaan, analisis, dan fungsi pemodelan 

Mendukung untuk menampilkan fungsi dari peta, 

operasi analisis, modelling. 

 

c) Perangkat Keras 

Pada saat ini perkembangan SIG telah tersedia untuk 
berbagai platform perangkat keras mulai dari Personal 
Computer (PC) Desktop, workstations, hingga multiuser 
host yang dapat digunakan banyak orang secara bersama-
sama dalam jaringan komputer yang terintegrasi dengan 
luas, memiliki tempat penyimpanan yang besar, memiliki 
kapasitas memori yang besar, dan berkemampuan tinggi 
serta terstruktur. Perangkat Keras adalah sebuah program 
komputerisasi yang sebagai pendukung aplikasi output 
dari SIG ini. Secara umum perangkat keras mencakup: 

 CPU (Central Processing Unit), perangkat keras ini 

merupakan pemroses utama dari sistem komputer 

yang selanjutnya menjadi inti dari semua instruksi dan 

program (processor). Disamping itu, CPU juga 
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memiliki peran pengendali semua operasi yang ada 

dalam semua sistem komputer. 

 Alat penyimpanan, perangkat ini berfungsi sebagai 

tempat menyimpan data secara semi permanen 

(temporary) dan data permanen. 

 Alat input, perangkat keras ini berbentuk peralatan 

yang dipergunakan sebagai sarana untuk membantu 

pengguna dalam memasukkan data ke dalam Sistem 

Informasi Geografis. Perangkat ini terdiri atas mouse, 

scanner, keyboard, kamera digital dan lain-lain. 

 Alat output, perangkat keras ini berfungsi sebagai alat 

keluaran data seperti hasil presentasi data dari dalam 

komputer. Alat ini berguna untuk mempresentasikan 

data informasi Sistem Informasi Geografis dalam 

bentuk hardcopy. Data juga dapat ditampilkan tetap 

dalam bentuk softcopy berupa tampilan layar monitor. 

Perangkat ini terdiri atas monitor, printer, plotter, dan 

sebagainya. 

 

d) Manajemen atau Pengguna (User) 

Pengguna merupakan seseorang yang bertugas untuk 

memilih informasi yang penting dan diperlukan, 

menjadwalkan pemutakhiran (updating) yang efektif, 

membuat standar tertentu, menganalisa berkaitan dengan 

hasil yang disajikan untuk manfaat yang diinginkan, serta 

melakukan perencanaan aplikasi. Suatu proyek SIG akan 

berhasil jika dikerjakan dan diatur dengan baik oleh 

tenaga yang ahli dalam tiap tingkatan pengerjaannya. 

Dalam hal pengoperasian SIG, pemasukan data ke ruang 

dibutuhkan beberapa elemen dasar SIG, diantaranya 

akuisi data, persiapan, manajemen data, manipulasi dan 

analisis serta pembuatan produk. 
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2.2.3 Sistem Informasi Geografis berbasis Web (Web-GIS) 
Web-GIS ini pada konsep dasarnya adalah sebuah 

pengembangan dari aplikasi SIG yang berbasis pada 

internet. Hal ini disebabkan oleh perkembangan aplikasi di 

lingkungan jaringan telah menunjukan potensi yang besar 

dalam kaitannya dengan geo-informasi. Web-GIS 

merupakan sebuah sistem informasi geografis berbasis web 

yang terdiri atas beberapa komponen yang saling terkait. 

Web-GIS merupakan gabungan antara design grafis 

pemetaan, peta digital dengan analisa geografis, 

pemrograman komputer, dan sebuah database yang saling 

terhubung menjadi satu design web dan web pemetaan. 

Sebagai contoh adalah adanya peta online untuk sebuah kota 

dimana user dapat dengan mudah mengakses dan 

menggunakan untuk pencarian sebuah lokasi yang akan 

dicari. (Esri 2016) 

2.2.3.1 Portal for ArcGIS 

Beberapa konten yang didapat dari berbagai 

sumber baik itu berbasis desktop, browser, dan 

aplikasi dari perangkat yang bersangkutan perlu 

untuk disimpan dalam komputer internal. Internal 

mulai penggunaan dan pemrosesan yang akan 

dilakukan. Dibatasi dengan sistem keamanan 

jaringan komputer yang tak lain gunanya untuk 

melindungi data dalam hak aksesnya Sebagai alasan 

jika menggunakan sistem database internal, hanya 

user internal saja yang diperbolehkan untuk 

mengakses konten tersebut. Portal for ArcGIS 

digunakan untuk mempublikasikan peta atau konten 

yang berhubungan dengan analisa spasial ke Server 

ArcGIS (Esri 2016). 
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Gambar 2.8 Skema Portal for ArcGIS 

(Sumber: Esri 2016) 

2.2.3.2 ArcGIS Server 

ArcGIS for server berbasis web mempunyai 

fungsi sebagai geocoding, analisa geografi, 

mengubah, analisa jaringan, dan manajemen geo-

geodatabase. Penggunaan ArcGIS Server digunakan 

sebagai analisa geografis karena pada Portal for 

ArcGIS tidak dapat menggunakan fitur tersebut. 

Sehingga, mereka berdua menjadi satu kesatuan 

dimana keluarannya adalah konten berbasis web 

yang dapat digunakan dalam satu lingkup kebutuhan 

user. ArcGIS server juga memiliki fungsi bagi 

pengguna yang tersambung dengan internet untuk 

mempublikasi peta berbasis server (Esri, 2016). 
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Gambar 2.9 Skema ArcGIS Server 

(Sumber: Esri 2016) 

2.2.4 Manfaat Sistem Informasi Geografis 

Dalam berbagai ilmu aplikasi-aplikasi penggunaan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki manfaat sebagai 

berikut (Prahasta 2009): 
1. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menunjang 

pemahaman, pengertian dan pembelajaran yang menarik 
dan interaktif. Hal yang di dari konsep-konsep lokasi, 
ruang (spasial), kependudukan, dan unsur-unsur 
geografis di permukaan bumi yang dapat dianalisis. 

2. SIG yang menggunakan data spasial mampu menjawab 
pertanyaan spasial dan non-spasial. 

3. SIG dapat merepresentasikan data dalam berbagai 
bentuk. 

4. SIG mampu menguraikan unsur-unsur di permukaan 
bumi menjadi beberapa layer sehingga dapat 
direkonstruksi kembali sesuai dengan kebutuhan. 

5. SIG mampu memvisualkan dengan baik data spasial 
beserta atribut-atributnya. 
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6. Semua operasi analisis dalam SIG bersifat interaktif. 
7. SIG dapat menghasilkan peta baru bersifat tematik 

karena dapat menurunkan data-data secara otomatis 
sebagai penggunaan IGT (Informasi Geospasial 
Tematik) dari IGD (Informasi Geospasial Dasar). 

8. Data SIG dapat diolah secara otomatis, lebih menarik, 
informatif, dan user friendly karena semua aplikasi dapat 
di-customize menggunakan bahasa skrip yang mudah 
pula untuk digunakan. 

9. SIG dapat bertukar data secara dinamis  dan banyak 
diimplementasikan ke dalam software sebagai kebutuhan 
pengguna dalam merubah data raster menjadi data 
vektor. 

10. SIG dapat bertindak sebagai map-server atau GIS-server 
yang siap dijalankan untuk menerima dan 
merepresentasikan secara online atau berbasis web 
sehingga mempermudah dalam penggunaannya 
memproses data. 

11. Semua disiplin ilmu terutama yang berkaitan dengan 
anlisa spasial menggunakan SIG karena sangat 
membantu pekerjaan-pekerjaan user sehingga SIG dapat 
dikatakan sebagai alat komunikasi dan integrasi antar 
ilmu yang menarik. 

 

2.3 Sistem Basis Data 
Sistem basis data adalah pemeliharaan informasi dan 

pembuatan informasi yang dibutuhkan menggunakan sistem 
komputerisasi.  Basis data dapat dikatakan sebagai program 
komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, 
menghapus, memanipulasi, serta memperoleh informasi 
berupa data dengan praktis dan efisien (Waljiyanto 2003). 

Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari 
kumpulan beberapa data dan sekumpulan program yang 
memungkinkan beberapa pengguna dan/atau program lain 
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untuk mengakses dan memanipulasi data-data tersebut. 
(Prahasta 2009) 

Pengertian basis data yang lainnya yaitu suatu koleksi data 
yang saling berhubungan secara logis dan menggambarkan 
integrasi antara suatu tabel dengan tabel alinnya, yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu 
organisasi. Basis data memiliki empat keunggulan daripada 
sistem konvensional atau sistem kertas, yaitu (Robby dkk 
2009): 

a) Praktis 

Sistem berbasis kertas akan menggunakan banyak kertas 
dan membutuhkan tempat secara fisik untuk menyimpan 
informasi yang banyak serta informsi yang akan 
disampaikan harus terpilah secara manual. Sistem basis 
data sendiri menggunakan media penyimpanan sekunder 
yang berukuran kecil tanpa mengurangi informasi 
sedikitpun.  

b) Cepat 
Mesin dapat mendapatkan kembali dan mengubah data jauh 
lebih cepat daripada yang manusia yang dapat dilakukan. 

c) Mengurangi kejemuan 
Mengurangi rasa bosan dari proses memelihara arsip - arsip 
berupa kertas dapat dikurangi. 

d) Kekinian 

Informasi yang terbaru dan akurat selalu tersedia disetiap 
waktu ketika dibutuhkan. 
 

2.3.1 Komponen Sistem Basis Data 

Sebagai suatu sistem, sistem basis data memiliki banyak 

komponen yang terintegrasi meliputi perangkat keras, 

pengguna, sistem operasi, sistem pengelolaan basis data 

(DBMS), program aplikasi lain, dan basis data (Prahasta 

2009). 
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Komponen perangkat keras meliputi CPU (processor), 

memori (RAM), penyimpanan (hard disk , CD, dll), papan 

ketik, monitor, mouse, network (kabel dan jaringan internet). 

Komponen pengguna sistem basis data  terbagi menjadi 

5 (lima) kelompok, meliputi: 

1) Database Administrator merupakan pengguna yang 

memiliki kuasa mengendalikan data, sistem, dan program 

yang dijalankan pada suatu pekerjaan. Di sisi lain 

pengguna dengan karakteristik ini memiliki wewenang 

dalam menentukan struktur basisdata, mendefinisikan 

metode akses dan struktur penyimpanan, modifikasi pola, 

dan pemberian hak akses pengguna, serta 

mempertahankan integeritas di dalam basis data. 

2) Application Programmers merupakan tenaga profesional 

yang melalukan pemanggilan, pengolahan, dan 

menjalankan program pada aplikasi dasar basis data. 

3) Sophisticated Users adalah pengguna yang menjalankan 

sistem tanpa membuat programnya. Jenis pengguna ini 

menuliskan permintaan dalam bentuk query basis data. 

4) Specialized Users termasuk ke dalam Sophisticated Users 

yang menuliskan program khusus pada aplikasi basis data 

yang tidak terdapat pada pengolahan basis data secara 

tradisional. 

5) Naïve users adalah pengguna yang berinteraksi dengan 

sistem dengan cara memanggil salah satu program aplikasi 

yang telah disediakan. 
Penjelasan komponen selanjutnya adalah komponen 

sistem operasi dimana merupakan program-program dasar 
yang diperlukan oleh komputer untuk memulai pekerjaan, 
mengawasi dan mengontrol semua operasi yang dilakukan 
pada perangkat keras dan perangkat lunak, serta fungsi 
pengendalian semua masukan dan keluaran dari suatu 
pekerjaan dari sistem komputer tersebut. Setiap sistem 
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operasi digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem 
komputer masing-masing. 

Komponen pengelolaan basis data secara fisik tidak 
dilakukan secara langsung oleh pengguna, tetapi dilakukan 
oleh sistem perangkat lunak khusus atau yang biasa disebut 
database management system (DBMS). DBMS akan 
menentukan bagaimana organisasi, penyimpanan, 
perubahan, dan pemanggilan data serta melakukan 
penerapan mekanisme pengamanan data, penggunaan data 
secara bersama (data sharing), dan konsistensi data.  

Komponen program aplikasi lain adalah program yang 
dibuat oleh programmer untuk kepentingan tertentu. Dapat 
dimisalkan seperti program yang dibuat untuk pengisian 
formulir dan pengumpulan data dan pemilihan proses 
pelaporan penggunaan data. 

Komponen basis data terdiri dari tabel-tabel dan 
relasinya sebagai pengelola semua data yang diperlukan dan 
memeliharanya. 

 
2.3.2 Keuntungan menggunakan Basis Data 

Pada umumnya data dalam basis data bersifat integrated 
dan shared. Integrated adalah basis data merupakan 
penggabungan beberapa file data yang berbeda, dengan 
membatasi pengulangan baik keseluruhan file ataupun 
sebagian. Pengertian shared adalah data individu dalam 
basis data dapat digunakan secara bersamaan antara 
beberapa pengguna yang berbeda. Berikut adalah delapan 
keuntungan dengan menggunakan pendekatan basis data 
(Robby dkk 2009): 
1. Dapat meminimalisir redundansi 
2. Ketidakkonsistenan dapat dihindari 
3. Data dapat dibagikan 
4. Standar-standar dapat diselenggarakan 
5. Pembatasan keamanan dapat diselenggarakan 
6. Integritas dapat dipertahankan 
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7. Keperluan yang bertentangan dapat diseimbangkan 
8. Tersedianya dukungan untuk transaksi 

 
2.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah metode untuk 
mendeskripsikan data-data atau objek-objek yang dibuat 
berdasarkan dan berasal dari isi data lapangan yang disebut 
entitas (entity) serta hubungannya (relationship) antar 
entitas-entitas tersebut menggunakan kode basis data atau 
notasi. Berikut adalah deskripsi komponen-komponen 
pembentuk ERD (Edi dan Betshani 2009): 

 

Tabel 2.1 Komponen-Komponen ERD 

NOTASI KOMPONEN KETERANGAN 

 
 
 
 

Entitas Individu yang mewakili 

suatu objek dan dapat 

dibedakan dengan objek 

yang lain. 

 
 
 
 

Atribut 

 

 

 

Properti yang dimiliki 

oleh suatu entitas, dimana 

dapat mendeskripsikan 

karakteristik dari entitas 

tersebut. 

 
 
 

Relasi Menunjukkan hubungan 

diantara sejumlah entitas 

yang berbeda. 

 
 
 

 

Relasi 1 : 1 

 

 

Relasi yang menunjukkan 

bahwa setiap entitas pada 

himpunan entitas pertama 

berhubungan dengan 

paling banyak satu entitas 

pada himpunan entitas 

kedua. 

 
 
 
 

Relasi 1 : m Relasi yang menunjukkan 

bahwa hubungan antara 

entitas pertama dengan 

entitas kedua adalah satu 
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NOTASI KOMPONEN KETERANGAN 

 
 

banding banyak atau 

sebaliknya. Setiap entitas 

dapat berelasi dengan 

banyak entitas pada 

himpunan entitas yang 

lain. 

 
 
 
 
 

Relasi m : m Hubungan ini 

menunjukkan bahwa 

setiap entitas pada 

himpunan entitas yang 

pertama dapat 

berhubungan dengan 

banyak entitas pada 

himpunan entitas yang 

kedua, demikian juga 

sebaliknya 

(Sumber: Edi dan Betshani 2009) 

2.4 Geo-database 
Geo-database ArcGIS adalah sebuah kumpulan dari 

geografi dataset dari berbagai tipe yang diambil dalam sistem 
folder file, Microsoft Access database, atau multiuser DBMS 
(seperti oracle, Microsoft SQL Server, Postgre SQL, Informix, 
atau IBM DB2). Geo-database datang dari berbagai bentuk, 
memiliki user yang beragam dan bisa dari skala yang kecil, 
single-user database membangun file hingga ke dalam 
workgroup yang lebih besar, departemen, dan enterprise Geo-
database  dapat diakses oleh banyak user (Esri 2016). 

Akan tetapi Geo-database lebih dari hanya sekedar 
kumpulan dari dataset. Dalam ArcGIS Geo-database dapat 
berarti banyak, antara lain (Esri 2016):  

 Geo-database adalah struktur data ArcGIS dan format data 

primer yang digunakan untuk mengedit dan memanajemen 

data. ArcGIS bekerja  dalam informasi geofrafis dalam 

beberapa sistem informasi geografis (SIG) format file, ini 
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di desain untuk bekerja dan pengaruh kemampuan dari 

Geo-database. 

 Ini adalah bentuk sebuah toko dari informasi geografis, 

yang utama adalah memakai sistem manajemen database 

(DBMS) atau sistem file. Kita dapat mengakses dan 

bekerja dengan contoh fisik dari kumpulan dataset dengan 

ArcGIS atau sistem manajemen database menggunakan 

SQL. 

 Geo-database mempunyai model informasi luas untuk 

merepresentasikan dan memanajemen informasi geografis. 

Model informasi ini diimplementasikan sebagai tabel 

dalam feature class, dataset raster, dan attribute. Sebagai 

tambahan, objek data SIG menambahkan hal yang dapat 

dilakukan pada SIG, aturan untuk memanajemen 

intregritas spasial, dan alat untuk bekerja dalam 

relationship spasial yang banyak dari feature, raster, 

attribute inti. 

 Geo-database software logic menyediakan aplikasi umum 

logic yang digunakan diseluruh ArcGIS untuk mengakses 

dan melakukan pekerjaan dengan seluruh data geografis 

dalam berbagai macam file dan format. Support ini bekerja 

dengan Geo-database dan termasuk juga dengan shapefile, 

computer-aided drafting (CAD) files, triangulated 

irregular networks (TINs), grids, CAD data, imagery, 

Geography Markup Language (GML) files, dan beberapa 

sumber data SIG lainnya. 
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Tabel 2.2 Deskripsi Geodatabase 

(Sumber: Esri 2016) 

2.5 ArcGIS Online 
ArcGIS Online adalah platform berbasis internet untuk 

membuat dan membagikan peta, aplikasi, dan data serta 

konten geografis lainnya pada publik atau anggota-anggota 

tertentu yang memiliki akun. Hasil dapat dilihat dalam versi 

desktop, web, dan aplikasi telepon genggam melalui koneksi 

internet (web connection). Pembuatan produksi peta dan 

publikasi data memungkinkan pengguna dengan akun 

Charac- 
teristic 

Personal  
Geodatabase 

File   
Geodatabase 

Desktop  
Geodatabase 

Workgroup 
Geodatabase 

Enter- 
prise  

Geo-
database 

Functional
ity 

Original 
Dekstop 
Format 

Improved 
Dekstop 
Format 

Distributed 
data or project 
level use 

Departement-
al projects or 
small organi-

zation 

Large 
capacity 
and user 

base 

Storage  
mechanis
m 

Microsoft 
Access 
Database 
(.mdb) 

File folder; 
displays(.gdb) 
extension in 
ArcCatalog 

Microsoft  
SQL Server 
Express 

Microsoft  
SQL Server 
Express 

SQL 
Server, 
Oracle, 
Postgre 

SQL, 
DB2, 
Informix 

Storage  
limit 

2 GB per Geo-
database; 

effect-tive 
limit ~ 500 
MB 

1 Terabyte 
(TB) per 

object, confi-
gureable to 
256 TB 

10 GB per 
database 

server 

10 GB per 
database 

server 

Limited 
by 

relationn
al data-
base and 
hardware  

User limit One editor per 

database 

One editor per 

object  

Three concur-

rent users, one 
can edit  

Ten concur-

rent users, all 
can edit  

Un- 

limited 

Platform Windows Any Windows Windows any 

Licensing : 
ArcGIS for 

Desk-top 

All ArcGUS for Desktop license 
can view create, edit, and 

manage 

 All ArcGIS for Desktop licenses can view 

 Standard or Advanced license required to 
create, edit, and manage. 

Licensing : 
ArcGIS for 

Server 

Not Required Not Required Not Required Work group 
Edition 

Enter- 
prise 

Edition 
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ArcGIS Online menggunakan konten tersebut di peta atau 

aplikasi yang dimiliki dengan berbagai macam konten yang 

tersedia dalam ArcGIS Online. (Esri 2014) 

 
Gambar 2.10 Skema ArcGIS Online 

(Sumber: Esri 2016) 

ArcGIS Online memberi aksesbilitas terhadap analysis 

tools yang siap pakai dimana dikirim sebagai layanan web 

yang dapat digunakan dengan peta dan aplikasi yang 

dimiliki. Menganalisa pola dalam data yang dimiliki untuk 

menemukan informasi baru. Menepukan point of interest 

secara potensial, identifikasi lokasi untuk pencapaian bisnis 

berdasarkan karakteristik tertentu dalam penyedia jasa 

ataupun layanan, dan rekapitulasi data. ArcGIS Online 

tersedia dalam paket berlangganan tahunan. Rencana 

terstruktur untuk mendukung dari berbagai kapasitas 

organisasi. Setiap berlangganan termasuk sejumlah 

pengguna yang ditetapkan dan pada kredit layanan yang 
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dibayarkan sesuai dengan fungsi yang digunakan pada 

ArcGIS Online contohnya analisis spasial dan geocoding. 

Kredit layanan dalam hal ini dibayarkan kepada penyedia 

layanan ArcGIS Online yaitu Esri. (Esri 2014) 

ArcGIS Online memfasilitasi sistem bisnis suatu 

organisasi atau perusahaan dalam bentuk pemetaan tematik 

yang dapat disesuaikan. ArcGIS Online dapat memberikan 

data yang dapat diakses oleh siapa saja dengan cara 

membuat dan membagikan tautan pada situs web (share as 

web service) dari data otoritas yang ingin dipublikasikan. 

Siapa pun dapat mencari data, mengunduh data, memfilter 

informasi, dan melihat data pada peta interaktif. ArcGIS 

Online juga memberi jaminan dan kewenangan melalui 

keamanan data dalam berbagi peta. Pemilik akun dapat 

mengatur tentang penyebarluasan data kepada publik, 

kelompok tertentu, atau tetap sepenuhnya digunakan secara 

pribadi. Strategi keamanan yang dibangun oleh ArcGIS 

Online berdasarkan standar keamanan industri, yaitu 

penyediaan kontrol keamanan di setiap tingkat untuk setiap 

pengguna. Organisasi atau perusahaan sebagai pengguna 

berhak mengatur kepemilikan data yang dipublikasikan dan 

penghapusan data. Berikut adalah tingkatan karakter yang 

memiliki kewenangan dalam ArcGIS Online (Esri 2014): 

Tabel 2.3 Karakteristik Kewenangan Pemilik Akun ArcGIS 

Online 

Karakteristik User Publisher Administrator 

Menambahkan data √ √ √ 
Membuat peta berbasis web √ √ √ 
Membagikan konten √ √ √ 
Berpartisipasi dalam 

kelompok 
√ √ √ 
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Karakteristik User Publisher Administrator 

Mempublikasikan layanan 

dari offline data dan 

memetakan data 

 √ √ 

Mengatur Organisasi   √ 
Mengatur Pengguna   √ 

(Sumber: Esri 2014) 

Sebagai administrator dalam ArcGIS Online memiliki 
akses pada pengaturan untuk menyesuaikan tampilan 
beranda pada ArcGIS Online, memantau penggunaan, 
mengelola akun, dan mengatur hak akses tiap akun 
penggunanya. Administrator juga memiliki wewenang 
untuk menghapus konten dan menamai akun pengguna. 
Berikut adalah contoh halaman beranda pada ArcGIS Online 
milik PT Pertamina EP: 

 

 
Gambar 2.11 Tampilan Beranda ArcGIS Online PT Pertamina EP 

Dalam penggunaannya, ArcGIS Online memiliki 

beberapa feature sebagai berikut (Esri 2014): 

a) Esri Maps for Office 

Membuat peta secara dinamis dari data enterprise pribadi 

atau kelompok yang memiliki akun. Jika memiliki akun 

dengan kategori publik, maka Peta Dasar yang dimiliki 

Esri seperti demografi dan beberapa plug-in lebih dari 20 
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bahasa yang dapat diunduh untuk mendukung pembuatan 

Peta Informasi Geospasial Tematik. 

b) Collector for ArcGIS 

Meningkatkan efisiensi tenaga kerja lapangan dan 

akurasi SIG yang sedang dikerjakan. Penggunaan peta 

dan pengumpulan data dari berbagai sumber mana saja, 

baik sebagai pengguna yang terhubung atau tidak tetapi 

tetap memiliki akses. Collector for ArcGIS (Analis untuk 

ArcGIS) tersedia untuk perangkat iOS dan Android. 

c) Operations Dashboard for ArcGIS  

Fungsi pengawasan secara real-time dari data 

pengukuran yang tersedia dalam skala besar dan 

dilakukan dalam jangka waktu berhari-hari. Pembuatan 

laporan lebih fokus terhadap yang dikerjakan, dashboard 

secara premium dimana dapat mengkombinasikan peta, 

bagan, dan grafik agar lebih menarik. Operation 

Dashboard for ArcGIS tersedia untuk komputer dan 

tablet. 

d) Web App and Story Map Templates 

Mempersilahkan orang banyak berinteraksi dengan peta 

yang telah dibuat. Fitur pada aplikasi galeri ArcGIS 

Online memiliki template yang dapat dikonfigurasi tanpa 

memerlukan tahapan koding. Dapat menampilkan 

banyak peta menggunakan template story map, membuat 

time-aware maps, dan membuat aplikasi yang berfokus 

pada alur kerja tertentu. 

2.6 Professional Petroleum Data Management 3.9  
Dalam industri energi banyak aturan mengenai manajemen 

data mulai dari integrasi dari perusahaan, pemerintah, dan 
pihak lainnya yang bersangkutan. Aturan yang ada 
didokumentasikan, berbagi data, dan integrasi data adalah 
proses yang tidak mudah. Professional Petroleum Data 
Management (PPDM) mengumpulkan aturan data yang 
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memastikan kualitas yang diharapkan. Hal tersebut yang 
memandu transformasi dan transaksi pertukaran data. Aturan 
tersebut dilakukan bertujuan untuk jangka panjang yang dapat 
dimasukkan ke dalam kontrak untuk pengiriman data dan 
spesifikasi terbaik untuk pertukaran data. PPDM dapat 
digunakan untuk memastikan kepatuhan dalam regulasi 
pelaporan. (PPDM Association 2017) 

Model data PPDM adalah hubungan kuat dari model data 
untuk manajemen data strategis dan untuk urusan yang 
berfokus aplikasi pengembangan. Model data di desain 
menggunakan proses yang dinamai dengan PPDM dari ahli, 
professional data manajemen, pengembang, regulator, vendor 
data, aplikasi vendor dan lain lain. Model data PPDM 
dikembangakan secara kolaboratif oleh industri perminyakan 
dan untuk industri perminyakan adalah pilihan de facto untuk 
industri yang secara meningkat mulai menyadari nilai dari 
standar solusi dan manajemen data yang efektif. (PPDM 
Association 2017). 

PPDM merupakan sebuah Asosiasi yang mencari dan 

membuat standar untuk membantu perusahaan migas dalam 

manajemen data eksplorasi dan produksi. Di dalam PT 

PERTAMINA, PPDM bertugas untuk mengatur alur proses 

penanganan data sehingga dapat berorientasi jangka panjang.  

PPDM ini dianggap dibutuhkan karena dapat menjadi data 

manajemen terintegrasi bagi PT PERTAMINA karena 

merupakan salah satu instrumen manajemen untuk mengelola 

asset data dan informasi. Sehingga dengan tidak adanya sistem 

ini, sebuah data tidak dapat terintegrasi dengan baik. 

2.7 Penelitian Terdahulu 
Adapun penelitian terdahulu terkait pemanfaatan 

dashboard dan pengembangannya adalah sebagai berikut 

1. Setiawan dkk (2013) melakukan penelitian mengenai 

perancangan business intelligence dashboard berbasis web 

untuk pemantauan indeks pembangunan ketenagakerjaan 
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dimana studi kasusya di Provinsi Jawa Timur. Penelitian 

ini menghasilkan produk berupa dashboard yang tepat 

sehingga dapat diimplementasikan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur guna 

mendukung proses evaluasi dan perencaan tenaga kerja 

yang handal secara real time. Rancangan prototipe yang 

digunakan meliputi tiga fokusan utama yaitu perancangan 

desain dan layout dashboard, perancangan mekanisme 

komunikasi, dan perancangan kontrol navigasi. 

Perancangan desain dan layout dashboard memperhatikan 

tampilan pada alat yang digunakan secara informatif 

kepada pengguna. Perancangan mekanisme komunikasi 

menggunakan metode story boarding yaitu sketsa 

komponen dashboard untuk merancang interaksi antara 

platform dengan pengguna, respon yang dilakukan, dan 

pelaporan. Perancangan kontrol navigasi dilakukan untuk 

pembagian informasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap 

pengguna dan detail informasi yang didapat. 

Menggunakan metode wawancara guna mengidentifikasi 

kebutuhan High Level Scenario Dashboard sehingga perlu 

dilakikan Identifikasi meta informasi KPI dan perencanaan 

fungsionalitas dashboard. Identifikasi KPI merupakan 

memunculkan beberapa parameter yang dapat digunakan 

sebagai acuan pokok penilaian. Perencanaan 

fungsionalitas dapat dibangun diawali dengan membuat 

basis data yang diintegrasikan dengan skenario usecase. 

Sehingga pemetaan informasi yang dibutuhkan akan 

ditampilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaporan 

pada interface yang digunakan nanti perlu adanya 

perancangan desain dan layout. Prototipe yang telah 

dibangun akan ditampilkan dalam 1 (satu) halaman 

dashboard utama dan 9 (sembilan) dashboard pendukung. 

Hasilnya meliputi analisis kondisi IPK berdasarkan 
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gradasi warna yang ditentukan, pertumbuhan IPK, kondisi 

peringkat Provinsi, daerah untuk dilakukan dasaran 

berdasarkan skor IPK. Hasil yang didapat dari penelitian 

ini adalah sketsa rancangan penggunaan dashboard secara 

informatif untuk identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan 

desain prototipe. Perancangan dashboard penelitian ini 

dilakukan pada lingkungan sub bagian penyusunan 

program dan diimplementasikan kepada pejabat eselon IV 

yang bersifat strategis dengan jangka waktu pembaharuan 

data adalah satuan tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa 

perancangan dahsboard yang dilakukan dapat 

dikembangkan dan dilaporkan secara informatif dengan 

jangka waktu tampilan data yang sudah diatur sebelumnya. 

 

2. Hariyanti dan Endah (2014) melakukan penelitian untuk 

merancang sistem dashboard untuk monitoring indikator 

kinerja universitas dengan studi kasus di Fakultas Sians 

dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. 

Monitoring dilakukan kepada semua bagian Fakultas 

untuk menyajikan informasi secara efisien dan efektif. 

Metode yang digunakan mencakup 3 (tiga) fokusan utama 

dashboard meliputi data, personalisasi, dan kolaborasi 

antar pengguna. Pertama yang dilakukan adalah 

melakukan observasi penjaminan mutu di dalam lingkup 

universitas dan analisis dokumen yang sudah didapat. 

Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan untuk 

menghasilkan KPI (Key Performance Indicator) pada 

tingkat universitas dan fakultas. Bagian kedua yang 

dilakukan adalah menentukan kapasitas aksesbilitas bagi 

pengguna dashboard guna masuk dalam pengawasan 

penjaminan mutu. Tahap selanjutnya dilakukan analisa 

berdasarkan kebutuhan bisnis tiap pengguna dimana 

informasi ketercapaian mutu tersaji secara informatif 
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nantinya berdasarkan wewenang kepemilikan akun 

pengguna. Setelah semua desain sudah siap hal selanjutnya 

adalah melakukan perancangan  hubungan antar pengguna 

sebagai informasi yang informatif. Sebagai penyelesaian 

pengolahan dilakukan perancangan desain dan layout 

dashboard, perancangan mekanisme komunikasi, dan 

perancangan kontrol navigasi dimana hasil akhirnya 

adalah menampilkan informasi yang interaktif dan dapat 

menyajikan summary mengenai mutu fakultas secara 

keseluruhan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap 

pengguna. Maka dapat disimpulkan bahwa perancangan 

dashboard dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 

informasi yang dicari oleh pengguna.  
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

 
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 

(Sumber: Arsip PT Pertamina EP 2016) 

 

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pali dan Musi 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dengan koordinat pusat 

Kabupaten Pali 3o14’23,35” LS dan 104o0’26,05” BT serta 

koordinat pusat Kabupaten Musi Banyuasin 2°32'39.13" LS dan 

103°43'44.10" BT. 

Standar informasi spasial yang disajikan pada peta topografi 

milik PT Pertamina EP antara lain: informasi lokasi, persebaran 

line seismik, tahun akuisisi survei, dan batas wilayah kerja 

Pertamina EP. Sedangkan informasi atribut, disajikan dalam 

bentuk tabular excel. 

 

 

CONFIDENTIAL 
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3.2 Data dan Peralatan Penelitian 
3.2.1 Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data koordinat survei topografi seismik 2D Selingsing 

tahun 2016-2017. 

2. Peta Batas Wilayah Kerja Seismik 2D Selingsing 

Sumatera PT Pertamina EP Tahun 2017. 

3. Data pengukuran survei seismik 2D Selingsing tahun 

2016-2017 

4. Data tematik perencanaan survei seismik 2D Selingsing 

tahun 2016-2017 seperti Peta Geologi, Peta Rupa Bumi, 

Peta Aksesbilitas, data kehutanan, dan Peta Tata Guna 

Lahan. 

5. Data Damage Assesment berupa data kepemilikan lahan 

yang dipakai untuk proses drilling dan recording di 

lapangan 
3.2.2 Peralatan 

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Perangkat Keras 

a. Laptop ASUS a43EL 

b. Server Internal User PT Pertamina EP Pusat 

c. Work Station (PC Desktop) PT Pertamina EP Pusat 

2. Perangkat Lunak 

a. ArcGIS Desktop 10.4 

Digunakan sebagai pengelola data spasial secara 

offline. 

b. XTOOLS PRO 16 

Digunakan untuk updating tabel atribut seperti luas, 

perimeter, dan konversi antar tipe fitur. 

c. ArcGIS Online 
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Digunakan sebagai penyedia map service yang dapat 

diakses secara langsung oleh aplikasi berbasis web 

dan desktop. 

d. Operations Dashboard 

Digunakan untuk mengintegrasikan peta, daftar, 

diagram, dan alat pengukur sebagai tampilan operasi 

real time di pusat operasi multi-display. 

e. Microsoft Office Word untuk pembuatan laporan 

f. Microsoft Office Excel untuk pengumpulan basis data 

awal dan pembuatan laporan 
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3.3 Metodologi Penelitian 
3.3.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini 
adalah seperti pada diagram alir berikut ini: 

 
Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Penelitian 

Berikut adalah penjelasan dari diagram alir tahapan 

penelitian : 
1. Identifikasi Masalah 

Sebelum sebuah penelitian dikerjakan, peneliti harus 
melakukan identifikasi masalah pada lingkup 
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penelitiannya. Identifikasi masalah merupakan tahap 
awal yang melatarbelakangi permasalahan yang sedang 
terjadi, sehingga peneliti dapat melakukan perumusan 
permasalahan dan penentuan batasan masalah serta 
menentukan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. 
Pada penelitian ini dilakukan identifikasi masalah 
dimana dan bagaimana pengaplikasian Operation 
Dashboard dalam monitoring progress pekerjaan survei 
topografi sesimik. 

2. Studi Literatur 

Setelah melakukan identifikasi masalah pada lingkup 

penelitian, peneliti perlu untuk memperdalam 

pengetahuannya terkait topik yang akan dibahas sehingga 

mempermudah dalam proses pengolahan data dan 

analisis data yang dilakukan. Pendalaman literatur 

mengenai sistem pendukung yang diperlukan untuk 

penggunaan Operation Dashboard pekerjaan topografi 

survei seismik. Literatur yang digunakan dalam bentuk 

buku, jurnal ilmiah, internet, dan lain-lain. 

3. Pengumpulan Data 

Dikarenakan menggunakan internal server di PT 

Pertamina EP, untuk proses pengambilan data dan 

pengerjaan data dilakukan di instansi terkait. Data yang 

dikumpulkan meliputi data koordinat Benchmark (BM), 

data topografi / recording (SP dan TR), data drilling, data 

kehumasan, data inventori, dan data tematik yang 

meliputi data hazard, data building, data jalan, dan data 

sungai. Data tersebut bersifat spasial dan tabular. 

4. Pengolahan Data 
Pada tahapan ini dilakukan pengolahan data yang 

telah diperoleh yaitu melakukan penggabungan data 
spasial ke dalam basis data yang disediakan oleh Esri 
melalui ArcGIS Online sampai dengan tahapan akhir 
melakukan perancangan di Operation Dasboard. 
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5. Analisa Data 
Data yang telah diolah sehingga dapat 

menginformasikan secara informatif dan interaktif 
mengenai progress monitoring pekerjaan survei 
topografi seismik serta dapat dilakukan perubahan secara 
online melalui localhost. 

6. Tahap Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari 

proses penelitian ini sebagai Laporan Tugas Akhir. 
 

3.3.2 Tahapan Pengolahan Data 
 

 
 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pengolahan Data pada Ms. Excel 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Pengolahan Data pada ArcGIS Desktop, 

ArcGIS Online, dan Operation Dashboard 

 

Berikut adalah penjelasan diagram alir pengolahan data 

 TABULAR di Microsoft Excel 
1. Data koordinat dan tematik Survei Topografi Seismik 

2D Selingsing di Kabupaten Pali dan Musi Banyuasin 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2017 
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a. Data yang diperoleh dari PT Pertamina EP adalah data 
analog lalu dikonversi dalam bentuk digital pada 
tabular excel berupa koordinat Bench Mark, Data 
Topografi / Recording  meliputi Shot Point (SP) dan 
Trace (TR), Data Drilling, Data Kehumasan, dan Data 
Inventori. 

b. Ada juga data pendukung dalam format shapefile 
sebagai referensi (data tematik) yang meliputi jalan, 
sungai, bangunan, geo-hazard. 

2. Penyesuaian value data dengan standar PPDM melalui 
Editing dan Input data. 

Jika data yang diperoleh masih terdapat beberapa 
kesalahan maka perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya 
yang harus diperhatikan adalah penyesuaian terhadap 
atribut terhadap standarisasi PPDM, tipe data yang 
disesuaikan. Penamaan tidak diperbolehkan ada yang 
salah ketik untuk mengurangi redundansi dan kesalahan 
pembacaan data. Semua atribut dalam label field harus 
terisi semua dan value yang ada harus identik serta 
sesuai. 

 

 ARCGIS DESKTOP 
1. Export Data to shapefile 

Export data tabular yang sudah jadi menjadi shapefile. 
Tahapan disini berfungsi sebagai visualisasi tahap awal 
format shapefile yang akan digunakan pada ArcGIS 
Online nanti. Tahapan awal adalah pembacaan data 
tabular dalam bentuk format data vektor (shapefile). 

2. Memeriksa Kembali Tabel Atribut Shapefile 
Tahapan ini dilakukan guna memastikan kembali data 

yang sudah jadi benar-benar sesuai dan tidak mengalami 
kesalahan baik dari segi nilai, isi, hingga pembacaannya. 
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3. Membuat Enterprise Geodatabase hingga ke Feature 
Class. 

Enterprise Geodatabase digunakan agar data spasial 

bersifat offline yang berisi kumpulan dari beberapa 

dataset dapat diunggah dan data spasial tersebut bersifat 

online. Sebelum ke tahapan membuat feature class perlu 

membuat feature dataset terlebih dahulu karena 

diperlukan tempat penyimpanan data sejenis, sehingga 

data yang digunakan dapat terpilah sesuai. 

4. Menambahkan Global ID 
Penambahan Global ID digunakan untuk 

mengidentifikasi fitur atau baris dan tabel dalam 

geodatabase oleh seluruh geodata. Hal ini bertujuan agar 

tiap point/line/poligon memiliki kode unik secara global 

dalam ArcGIS Online. 

5. Publish to ArcGIS Online 
Dari ArcGIS Desktop, fitur yang telah dibuat dapat 

dipublikasikan ke ArcGIS Online. Fitur ini adalah 
webmap di ArcGIS Online. 

6. Update Hosted Layer untuk ArcGIS Online 
Tahapan update hosted layer diperlukan agar ketika ada 
penambahan atau perubahan data pada ArcGIS Desktop, 
menggunakan create local copy for editing  tambahkan 
data yang telah dibuat dalam geodatabase  Synchronize 
Local Edits with Server. Setelah melakukan tahapan 
tersebut, edit feature data dapat terintegrasi secara 
langsung pada ArcGIS Online sesuai dengan interval 
waktu yang telah ditentukan. Updating interval  diatur di 
ArcGIS Online. 

 
 ARCGIS ONLINE 

1. Add layer from Content / Web 
Tahapan ini dilakukan untuk input file-file yang akan 

dimuat ke dalam ArcGIS Online mulai dari base map 
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hingga atribut pekerjaan yang akan ditampilkan pada 
Operation Dashboard nanti. 

2. Overlaying web map 
Tahapan ini memanggil data-data dari content berupa 

web map yang akan digunakan dalam pekerjaan 
monitoring progress survei topografi seismik. 

3. Kartografis 
Tahapan ini dilakukan berbagai kegiatan seperti di bawah 
ini : 

 level zooming yaitu mengatur rentang skala yang akan 
ditampilkan, dijabarkan pada tabel di bawah ini : 
Tabel 3.1 level zooming pada ArcGIS Online 

Shapefile Keterangan skala minimal 

Inventori Akhir 1 : 25.000 

BM GPS 

1 : 750.000 

BM_Name, font arial 10 

1 : 25.000 

Hazard 1 : 100.000 

Recording 1 : 50.000 

Drilling 1 : 50.000 

Navigation 2D Seismik 1 : 50.000 

Bangunan 1 : 500.000 

Line Seismik 

1 : 1.000.000 

Line_Name, font arial 10 

1 : 250.000 

Jalan 1 : 1.000.000 

Sungai 1 : 1.000.000 

 hirarki layer yaitu mengatur tata urutan penempatan 
layer berdasarkan tipe fiturnya. 

 pop up yaitu mengatur informasi yang akan 
ditampilkan jika kursor menunjuk pada objek 
tersebut. 

 transparency yaitu mengatur format tingkatan 
pewarnaan pada data spasial dan basemap agar 
tampilan dirasa pantas untuk dipresentasikan. 
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 refresh interval yaitu mengatur interval waktu untuk 
memperbarui / up to date data yang telah ditambah 
atau dikurangkan setiap progress yang dikerjakan. 

 tags dan summary yaitu menuliskan deskripsi singkat 
tentang projek yang dikerjakan pada tiap keterangan 
data spasialnya. 

 

 OPERATION DASHBOARD 
Pada dasarnya aplikasi berbasis windows ini 

penggunaannya dapat mengintegrasikan peta, daftar, 
diagram, dan alat pengukur untuk tampilan operasi real-time 
di pusat operasi multidisplay. Peta interaktif sebagai sumber 
data yang dinamis dapat digunakan sebagai informasi. 
Berikut adalah skema Seismic Operation Dashboard : 

 
Gambar 3.5 Skema Seismic Operation Dashboard 

 
Semua data yang ada pada Enterprise database Esri PT 

Pertamina EP mulai dari progress seismic, damage 
assessment, data topografi, dan data tematik siap 
direpresentasikan dalam aplikasi Operation Dashboard. 
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1. Configuration Map 
Memanggil web map pada ArcGIS online yang bertujuan 
untuk menampilkan informasi utama dan informasi 
pendukung pada projek survei seismik. 

2. Kartografis 
Seni yang disesuaikan dengan informasi utama dimana 
akan direpresentasikan dalam bentuk diagram, tulisan, 
dan analisa lainnya yang terintegrasi dengan peta. 
Kartografis meliputi: 

 Description diisi guna memberikan penjelasan 
singkat mengenai setiap objek pada pekerjaan 
monitoring progress topografi survei seismik. 

 Hazard memberikan informasi lokasi dan posisi 
gangguan dikarenakan banyak unsur hewan yang 
dapat membahayakan pekerja pada saat melakukan 
proses drilling dan recording. Unsur-unsur hewan 
tersebut meliputi kelabang, lebah, ular, ulat bulu, 
kalajengking, dan babi hutan. 

 Progress topografi merupakan informasi presentase 
selesai dalam pengerjaan survei topografi. 

 Progress Drilling merupakan informasi presentase 
selesai dalam pengerjaan drilling. 

 Progress Recording merupakan informasi presentase 
selesai dalam pengerjaan perekaman. 

 Jumlah Inventori informasi detail mengenai 
kepemilikan lahan dan surveyor yang melakukan 
pekerjaan pada wilayah tersebut.  

3. Save 
File siap disimpan untuk digunakan sebagai bahan dan 
bahasan presentasi kepada pihak-pihak terkait guna 
memberikan gambaran progress pekerjaan yang sedang 
dilakukan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Tabel Standarisasi PPDM 
Pelaporan progress monitoring perlu ditampilkan atribut 

secara detail. Diperlukan tampilan tekstual data yang sama dan 
dijadikan referensi atribut bersifat jangka panjang. Standarisasi 
ini dibuat dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dalam 
pengukuran topografi survei seismik PT Pertamina EP 
berbentuk tabel, berikut adalah contoh Tabel 4.1 Standarisasi 
PPDM dengan atribut BM GPS : 

Tabel 4.1 Standarisasi PPDM Topografi Survei Seismik Pertamina EP 

Benchmark (BM), feature : point 

Attribute 
Properties 

Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

BM Name Character 15 0 
Nama tugu/pilar/patok (con. PTM-3000, 
N1.1055, TTG-1712) 

BM Type Character 25 0 
Jenis bench mark (con. GPS Seismik, 
Seismik, Tanda T inggi Geodesi, Perapatan 

Bakosurtanal) 

Easting Numeric 7 2 
Nilai absis dalam sistem Universal 

Transverse Mercator (satuan meter) 

Northing Numeric 8 2 
Nilai ordinat dalam sistem Universal 
Transverse Mercator (satuan meter) 

H Numeric 5 2 
Nilai elevasi dalam sistem Universal 
Transverse Mercator (satuan meter) real qc 
check 

Latitude Character 15 0 Nilai lintang (satuan derajat menit detik) 

Longitude Character 15 0 Nilai bujur (satuan derajat menit detik) 

h Numeric 5 2 Nilai t inggi ellipsoid (satuan meter) 

Horizontal 
Datum 

Character 25 0 
Nama pendefinisian ellipsoid horizontal 
(con. WGS'84, Bessel'41, ID'74, ITRF, 

Batavia, DGN)  

Vertical 
Datum 

Character 25 0 
Nama pendefinisian ellipsoid vertikal (con. 
MSL, EGM'96, EGM 2008, Lokal)  

Location Character 100 0 
Lokasi berdasarkan desa/kelurahan, 
kecamatan, kotamadya/kabupaten 

Data Source Character 100 0 Sumber data diperoleh/hyperlink alamat file 

Surveyor Character 50 0 
Tenaga ahli/pelaksana/penerbit (con. 
Hafzal-EPTC, MDGTI, Bakosurtanal) 

Year Character 5 0 Tahun di buat  

Description Character 100 0 Deskripsi umum 
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4.2 Perancangan Basis Data 
Perancangan  basis data pada umumnya bertujuan untuk 

mendapatkan skema basisdata yang dapat meminimalisasi 
redudansi dan duplikasi data dalam satu sistem informasi 
terkait. Dalam  penelitian tugas akhir ini perancangan basisdata 
bertujuan untuk mengidentifikasi dan menampilkan 
karakteristik hubungan entitas data yang sesuai. Hal tersebut 
harus menjawab kebutuhan pengguna dalam Operation 
Dashboard secara informatif.  Dihasilkan diagram rancangan 
konseptual basisdata oleh Gambar 4.1 sebagai berikut 

  

 
 

Gambar 4.1 Model Diagram Konseptual Basis Data (Hasil 

Rancangan pada Pengolahan Data) 

Model konseptual basis data yang ditunjukkan Gambar 4.1 
memiliki kerangka tabel sebagai berikut : 

 Data Benchmark (BM Name, BM Type, Easting, Northing, 
Latitude, Longitude, H, h, Horizontal Datum, Vertical 
Datum, Location, Year, Data Source, Surveyor, 
Description) 

 Data Recording (Line Code, Easting, Northing, Line Name, 
SLRL, Recording, Tanggal Record, Bentangan, Rojok, 



51 
 

 
 

Tanggal Bentang, Tanggal Rojok, Bangkit, Tanggal 
Bangkit, Tanggal Ganti Geo, Noise, Tanggal Noise, Kabel 
Tercincang, Tanggal Cincang, Pergantian Kabel, Tanggal 
Ganti Kabel, Pergantian Geo) 

 Data Drilling (Line Code, Unique Code, Easting, Northing, 
Line Name, SLRL, Blok, Progress Bor, Tanggal Bor, 
Unit Bor, Driller, Shooter, Offset Kompensasi, Offset 
Distance, Left Right, Offset Remark , Litologi, Drill Depth, 
Top Charge, Daya Gelombang, Deto, Start Drill, End Drill, 
Total Drill, Cap Before, Cap After, Gen Remark) 

 Data Navigasi 2D Seismik (Unique ID, Sketline, Line Code, 
Easting, Northing, H, Line Name, SLRL, Blok, 
Progress Topo, Tanggal Topo, Kru/Anggota Topo, 
Progress RB, Tanggal RB, Kru RB, Offset Kompensasi, 
Offset Distance, Left Right, Offset Remark, Vegetasi, 
Order RB, Order Dari, Panjang, Tanggal Order, 
Status Order, Tanggal Close) 

 Data Inventori (SP / TR, Easting, Northing, Line, Kode, 
Blok, Jenis Tanaman Data Awal, Umur, Jumlah Pohon, 
Nama Pemilik Lahan atau Kebun Data Akhir, Jenis 
Tanaman Data Akhir, Nama Pemilik Lahan atau Kebun Data 
Awal, Alamat, Pendata, Tanggal Pendataan, Keterangan 
Gambar, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Progress, 
Keterangan) 

 Data Line Seismik (Line Name, Location, Year, Surveyor, 
Project, Horizontal Datum, Vertical Datum, Length, 
Description, Method, Parameter, Data Source) 

 Data Building (Number, Building Name, Luas, Material 
Bangunan, Dokumen, Alamat, NJOP / PBB, Installation, 
Dokumentasi, Schedulle, Last Inspection, Contractor, Data 
Source) 

 Data Hazard (ID, Line Code, X_Teoritik, Y_Teoritik, Line, 
SLRL, Hazard, Tanggal Hazard, Info Source, Responsible, 
Act, Status, Tanggal Close) 
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Secara sederhana, penjelasan diagram model konseptual 
basis data secara sederhana adalah data benchmark berperan 
dalam memberikan titik ikat koordinat kepada atribut 
recording, drilling, navigasi 2D seismik, dan inventori. Untuk 
pemberian nama pada line seismik merujuk pada kode yang 
berada pada atribut recording, drilling, dan navigasi 2D 
seismik. Dalam pelaporan progress monitoring topografi 
survei seismik diperlukan kombinasi informasi dari beberapa 
entitas seperti inventori, line seismik, building dan hazard. 

Berikutnya adalah menbuat diagram ERD (entitas 
relationship database) guna menjawab hubungan setiap 
entitas atribut yang berkaitan seperti yang ditunjukkan oleh 
Gambar 4.2 sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2 Entitas Relationship Diagram (Hasil Rancangan pada 

Pengolahan Data) 
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Berikut adalah keterangan atribut pada huruf A, B, C, D, dan E 

pada diagram hubungan entitas di atas 

 
 

ERD berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik 
hubungan entitas data. Berikut adalah deskripsi hubungan 
antar entitas : 

1. Entitas Benchmark memiliki derajat hubungan 1:1 
dengan Entitas Recording, Drilling, dan Navigasi 2D 
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Seismik karena informasi atribut Easting dan Northing 
pada Benchmark dijadikan titik ikat untuk penentuan 
posisi ketiga entitas tersebut. Atribut Easting Northing 
juga menjadi acuan untuk sistem koordinat UTM pada 
informasi lokasi yang akan ditampilkan. 

2. Entitas 2D Navigation Seismic, Drilling, dan Recording 
memiliki derajat hubungan 1:1 dengan Entitas Line 
Seismik karena terintegrasi untuk pemberian nama 
pekerjaan topografi survei seismik berdasarkan garis 
survei seismik. 

4.3 Penambahan GlobalID 
GlobalID merupakan representasi identifikasi fitur atau 

baris dan tabel dalam geo-database oleh seluruh geodata. 
Sehingga setiap titik dan garis pada pekerjaan progress 
monitoring topografi survei seismik memiliki kode unik secara 
global dalam di ArcGIS Desktop dan terbaca atributnya pada 
ArcGIS Online. Pada Tabel 4.2 merupakan Tabel atribut 
GlobalID pada feature BM GPS: 

Tabel 4.2 GlobalID pada Atribut BM GPS 

BM_Name … GlobalID* 
PTM-65xx … {92D783CC-2768-4269-8CBB-1BA7750xxxxx} 

PTM-65xx … {850F88E3-26D1-4F9A-8741-7D62A08xxxxx} 

PTM-65xx … {24157C02-6BB3-4105-BEB6-300FED4xxxx } 

PTM-65xx … {F8720FB4-DE9C-4D89-B087-5698063xxxxx} 

PTM-65xx … {6B87A9B1-E89C-4522-8D71-7852599xxxxx} 

PTM-65xx … {CEEFAEB1-97CA-4516-A07F-55483E4xxxxx} 

PTM-65xx … {F4C6C684-A4B4-4F91-9088-EC1901Bxxxxx} 

PTM-65xx … {548F36BB-5EA4-45CD-B0D9-CE3301Bxxxxx} 

PTM-65xx … {4B547E42-C62E-46D9-8B1D-D95F0B8xxxxx} 

PTM-65xx … {6C343A5A-362F-4114-81DB-E942F70xxxxx} 

PTM-65xx … {F09DEF5A-68C0-4C83-AECF-B6FF135xxxxx} 

PTM-65xx … {059DFFA0-92B3-4950-9159-C206E3Fxxxxx} 

PTM-65xx … {BCF60F17-45A5-4691-8CB2-1EC074Exxxxx} 

PTM-65xx … {17C0D075-CEEC-4F30-8D9B-B6946B1xxxxx} 

PTM-65xx … {600305EB-037B-4D8E-9F22-B289AFBxxxxx} 

PTM-65xx … {862BF364-1942-4894-8B1A-7C11768xxxxx} 

PTM-65xx … {37D29C8D-F666-419F-AFB7-FEBC961xxxxx} 

PTM-65xx … {4CA5CE76-67A6-4638-AD64-E2CE4F1xxxxx} 

PTM-65xx … {6AB4057A-9AA1-4624-9324-79ED1A7xxxxx} 

PTM-65xx … {9CA713F5-BE40-4322-9B16-F56E5CFxxxxx} 

PTM-65xx … {93A877FD-2446-49D2-86A1-00471C4xxxxx} 

PTM-65xx … {279BD41E-92C9-4192-96C1-E589FFBxxxxx} 

PTM-65xx … {4C6EAA7D-318F-426A-A304-E904230xxxxx} 
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Nilai pada kolom GlobalID* merupakan nilai acak yang 
terdiri dari kombinasi huruf dan angka terdefinitif. File tersebut 
dapat diunggah ke server melalui share as service pada ArcGIS 
Desktop. Nilai acak ini dipastikan tidak memiliki kesamaan 
tiap atribut pada setiap entitas. 

 

4.4 Feature Service pada ArcGIS Online 
Geodatabase dan feature lainnya yang dimiliki secara 

offline diunggah ke dalam ArcGIS online milik enterprise PT 
Pertamina EP. Berisi mengenai deskripsi database yang 
digunakan dan informasi map viewer. Ini digunakan sebagai 
web map service pada Operation Dashboard untuk penarikan 
layer pada proses layouting pelaporan progress monitoring 
topografi survei seismik. Untuk gambar feature service pada 
ArcGIS Online dapat dilihat pada Lampiran 12 sampai dengan 
Lampiran 17 

 
4.4.1 Overview Feature Service ArcGIS Online 

Dalam overview yang ditunjukkan dalam Gambar 4.3 
(gambar juga dapat dilihat pada lampiran 18), terdapat judul 
feature layer yaitu 2D SELINGSING FINAL dengan 
definisinya merupakan pekerjaan pengawasan  kemajuan 
topografi survei seismik. Terdapat juga informasi tanggal 
dibuat agar dapat  diinformasikan perancangan sistem 
pelaporan ini  mulai dikerjakan dan menjadi bahan evaluasi  
ketepatan akusisi data yang diambil. Dalam penelitian ini 
mulai dibangun sistemnya pada tanggal 12 April 2018 dan 
diperbarui tanggal 13 April 2018. Deskripsi data  berisikan 
tahun akuisisi data yaitu 2016-2017.  
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Gambar 4.3 Overview Feature Service pada ArcGIS Online (Hasil 

Pengolahan Data) 

Baik publisher maupun administrator yang memiliki 
akses dapat melihat hasil dalam bentuk data tabular pada 
ArcGIS Online. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.4 
(gambar juga dapat dilihat pada lampiran 19), merupakan 
wujud data dalam bentuk tabel dan dapat dilakukan 
perubahan data satuan. 

 
Gambar 4.4 Data Feature Service pada ArcGIS Online (Hasil 

Pengolahan Data) 

 
4.4.2 Update Hosted Feature ArcGIS Online 

Dalam kondisi data yang bersifat dinamis, maka data 
spasial dan atribut dalam komputer lokal harus bisa 
diperbarui secara otomatis ke dalam ArcGIS Online. 
Penambahan yang dilakukan harus memiliki kesamaan 
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skema dan karakteristik berdasarkan geodatabase 
sebelumnya. Data yang ditambahkan juga dipastikan 
memiliki entitas ID Global. Sebagai contoh, seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.5 fitur BM GPS berisi sebanyak 
36 data (gambar juga dapat dilihat pada lampiran 20). Dalam 
melakukan pekerjaan dimisalkan mendapat penambahan 3 
data baru yang telah sesuai dengan geodatabase lamanya. 
Penambahan data menghasilkan total 39 data BM GPS 
ditunjukkan pada gambar 4.6 (gambar juga dapat dilihat 
pada lampiran 21) yang terbarui secara otomatis ke dalam 
ArcGIS Online.  

 
Gambar 4.5 feature BM GPS sebanyak 36 Data (Hasil Analisa Data) 

 

 
Gambar 4.6 feature BM GPS sebanyak 39 Data yang sudah 

Diperbarui (Hasil Analisa Data) 
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4.5 Operation Dashboard 
Pengguna Seismic 2D Selingsing Operation Dashboard di 

setiap fiturnya memiliki kewenangan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Kewenangan Penggunaan Fitur Seismic 2D Selingsing 

Operation Dashboard 

No Perlakuan User Publisher Administrator 

1 Log In Akun √ √ √ 

2 Lihat Peta √ √ √ 

3 
Menampilkan Pekerjaan Progress 

Monitoring √ √ √ 

4 
Menampilkan Informasi 

Pendukung  √ √ √ 

5 Pencarian Lokasi √ √ √ 

6 Log Out Akun √ √ √ 

7 Edit Informasi  √ √ 

8 Publikasi Data  √ √ 

9 Hapus Data  √ √ 

10 Registrasi   √ 

11 Hapus Akun   √ 

 
Berikut adalah deskripsi Tabel 4.2 : 
1. Log In Akun 

User, Publisher, dan Administrator melakukan Log In 
untuk masuk ke dalam akun pada Operation Dashboard. 
Hal ini sudah disesuaikan dengan kewenagan untuk 
pengguna pada Operation Dashboard. 

2. Lihat Peta 
User, Publisher, dan Administrator dapat melihat peta 
dasar dengan enterprise milik Esri (dengan tampilan 
imagery, imagery with labels, streets, topographic, dark 
gray canvas, light gray canvas, national geographic, 
terrain with labels, open street map) dan peta pekerjaan 
progress monitoring topografi survei seismik 

3. Menampilkan Pekerjaan Progress Monitoring 
User, Publisher, dan Administrator dapat menampilkan 
pekerjaan progress monitoring meliputi pekerjaan 
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kemajuan topografi, inventarisasi, drilling, recording, 
hazard, dan line seismik . 

4. Menampilkan Informasi Pendukung 
Pada Dashboard ini User, Publisher, dan Administrator 
dapat menampilkan informasi pendukung seperti pop-up 
informasi benchmark, bangunan, dan akses jalan. 
Informasi keluar ketika ditunjuk oleh kursor pada sistem 
komputer dan skala yang sudah ditentukan sebelumnya. 

5. Pencarian Lokasi 
User, Publisher, dan Administrator dapat melakukan 
pencarian (nama) daerah pada Dashboard 

6. Log Out Akun 
User, Publisher, dan Administrator dapat melakukan Log 
Out akun (keluar) agar data yang ditampilkan maupun 
dibuat dapat dipertnggung jawabkan sesuai dengan 
kewenangannya. 

7. Edit informasi 
Publisher dan Administrator dapat merubah dan 
menambah informasi (progress monitoring survei seismik 
2D Selingsing) yang sudah ada dalam basisdata pada web 
layer ArcGIS Online. 

8. Publikasi Data 
Publisher dan Administrator dapat melakukan upload data 
yang telah dibuat ke sistem online pada Operation 
Dashoard. 

9. Hapus Data 
Publisher dan Administrator dapat menghapus data pada 
sistem online pada Operation Dashboard. 

10. Registrasi 
Administrator memiliki kewenangan untuk membuat akun 
pada web ini, untuk mengoperasikan beberapa fitur yang 
mengharuskan pengguna memiliki akun. Kepemilikan 
akun dibagi atas kewenangannya pada pelaporan progress 
monitoring survei seismik ini.  
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11. Hapus Akun 
Administrator memiliki kewenangan untuk menghapus 
hak akses pengguna pada sistem ArcGIS Online dan 
Operation Dashboard. 
Pada interface Operation Dashboard yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.7 (gambar juga dapat dilihat pada lampiran 22), 
terdapat Judul Pekerjaan pada Operation Dashboard, muka 
peta, tombol pencarian, legenda peta, layer peta yang aktif, 
pemilihan tampilan basemap, zooming in dan out, skala garis 
dalam mil, kredit milik esri, dan tampilan diagram presentase 
kemajuan pekerjaan topografi survei seismik. 

 
Gambar 4.7 Hasil pada Operation Dashboard (Hasil Pengolahan dan 

Analisa Data) 

 
Kemajuan pekerjaan penentuan titik shootpoint  dan trace 

telah selesai 100% menggunakan metode stake out  dengan 
tanggal akuisisi data 20 November 2016 hingga 26 Maret 
2017. Dalam pelaporan kemajuan keseluruhan pekerjaan 
topografi survei seismik telah terlaksana 23% dalam rentang 
waktu Desember 2016 hingga April 2017, dengan rincian 
proses pendataan ganti rugi (inventori) sebesar 30,3% ; 
kemajuan pekerjaan drilling sebesar 26,7% sepanjang 
Desember 2016 hingga April 2017 ; kemajuan pekerjaan 
perekaman survei seismik sebesar 12,1% sepanjang Januari 
hingga  Februari 2017. 
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Dari pengolahan pada Operation Dashboard perlu 
dibandingkan dengan pelaporan konvensional yang melakukan 
perhitungan pada data tabular. Berikut perbandingannya: 
b. Kemajuan Pekerjaan Drilling 

 
Gambar 4.8 Data Tabular Kemajuan Pekerjaan Drilling 

Operation Dashboard 

Pada Gambar 4.7 terhitung sebanyak 7.641 dari 28.632 
titik pengeboran sudah terselesaikan proses drillingnya 

( 
7.641

28.632
 × 100% = 26,7% ) yang artinya sesuai dengan apa 

yang ditampilkan pada Operation Dashboard 

 
Gambar 4.9 Presentase Kemajuan Pekerjaan Drilling Operation 

Dashboard (Hasil Analisa Data) 
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b. Kemajuan Pekerjaan Recording 

 
Gambar 4.10 Data Tabular Kemajuan Pekerjaan Recording 

Pada Gambar 4.9 terhitung sebanyak 3.475 dari 28.632 

titik perekaman sudah terselesaikan proses recordingnya 

( 
3.475

28.632
 × 100% = 12,1% ) yang artinya sesuai dengan apa 

yang ditampilkan pada Operation Dashboard. 

 

 
Gambar 4.11 Presentase Kemajuan Pekerjaan Pencatatan 

Recording (Hasil Analisa Data) 
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c. Kemajuan Pekerjaan Pencatatan Inventarisasi 

 

 
Gambar 4.12 Data Tabular Kemajuan Pekerjaan Pencatatan 

Inventarisasi 

Pada Gambar 4.10 terhitung sebanyak 8.672 dari 

28.632 titik inventarisasi sudah terselesaikan proses 

inventarisasinya ( 
8.672

28.632
 × 100% = 30,3% ) yang artinya 

sesuai dengan apa yang ditampilkan pada Operation 

Dashboard. 

 
Gambar 4.13 Presentase Kemajuan Pekerjaan Pencatatan 

Inventarisasi Operation Dashboard (Hasil Analisa Data) 
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 
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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengembangan Operation Dashboard untuk 
mengawasi kemajuan pekerjaan hasil topografi survei seismik 
di Pertamina EP menggunakan ArcGIS Online dengan 
enterprise milik Esri, dapat disimpulkan bahwa: 
1 Entitas pada Tabel Standarisasi Professional Petroleum 

Data Management (PPDM) sudah standar dan dapat 
digunakan secara jangka panjang untuk menampilkan 
pelaporan yang informatif di setiap atributnya. Dengan 
begitu pengembangan sistem dapat diimplementasikan 
ketika data yang digunakan bersifat dinamis. Data dapat 
ditambahkan melalui komputer lokal dengan format dan 
skema geodatabase yang sama sebelumnya menggunakan 
Update Hosted Layer untuk ArcGIS Online. 

2 Operation Dashboard dapat berjalan sesuai dengan data 
yang tersedia, dilaporkan secara komunikatif, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Operation Dashboard memiliki 
kemudahan dalam membuat chart dan diagram sehingga 
pelaporan dengan cepat dimengerti oleh users dalam 
bentuk laporan presentase angka. Berbeda dengan 
penggunaan tabular excel yang rumit dalam pembuatan 
hingga maksud dan tujuannya untuk pelaporan progress. 
Pembuatan Seismic Operation Dashboard memberikan 
eksistensi divisi Geomatika dalam pekerjaan survei 
seismik melalui analisa ketelitian dan pelaporan pekerjaan 
topografi Survei Seismik di PT Pertamina EP. Total 
pekerjaan kemajuan pengawasan topografi survei seismik 
pada bulan April 2017 (4 bulan pengerjaan lapangan) 
adalah selesai 23%. Sehingga merekomendasikan kepada 
tim geologi dan tim support lainnya di lapangan untuk 
segera menyelesaikan dengan tepat waktu. Hal tersebut 
juga dapat dijadikan dasaran untuk penambahan strategi 
survei yang efektif. 



66 
 

 
 

5.2 Saran 
1. Tabel standarisasi PPDM agar digunakan dan diterapkan 

untuk pekerjaan selanjutnya dalam analisa progress 
monitoring pekerjaan Survei seismik. 

2. Agar mengembangkan pengolahan ke bentuk pengolahan 
data 3 Dimensi dengan memakai acuan tata cara 
pembuatan yang berdasar pada pengolahan Survei Seismik 
2 Dimensi. Hal tersebut dapat dilakukan jika memiliki 
komponen pendukung. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 : Tabel Standarisasi PPDM Topografi Survei Seismik PT 

Pertamina EP Line Seismik, fitur : line 
Attribute 

Properties 
Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

Line Name Character 15 0 

Nama lintasan seismik (con. 16SLG-01 = 

Tahun 2016, wilayah Selingsing, lintasan 
01) 

Location Character 100 0 
Lokasi berdasarkan desa/kelurahan, 
kecamatan, kotamadya/kabupaten 

Year Character 5 0 Tahun akuisisi 

Surveyor Character 50 0 
Tenaga ahli/pelaksana/penerbit (con. 
Hafzal-EPTC, MDGTI, Bakosurtanal) 

Project Character 50 0 Nama Proyek 

Horizontal 
Datum 

Character 25 0 
Nama pendefinisian ellipsoid horizontal 
(con. WGS'84, Bessel'41, ID'74, ITRF, 

Batavia, DGN) 

Vertical 
Datum 

Character 25 0 
Nama pendefinisian ellipsoid vertikal 
(con. MSL, EGM'96, EGM 2008, Lokal) 

Length Numeric 5 2 
Panjang lintasan seismik (satuan 
kilometer) 

Description Character 100 0 Deskripsi umum 

Method Character 50 0 
Metode (con. survey asli, rekalkulasi, 
dijitasi) 

Parameter Character 50 0 Parameter transformasi 

Data 
Source 

Character 100 0 
Sumber data diperoleh/hyperlink alamat 
file 

 

Lampiran 2 : Tabel Stanarisasi PPDM Topografi Survei Seismik PT 

Pertamina EP Navigation 2D Seismic, fitur : point 
Attribute 

Properties 
Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

UID / Unique ID Character 15 0 

Sistem penomoran tit ip-tit ik SP 
YYYYXXX-LLL1001.5 dan RP dengan 
format YYYYXXX-LLL1001 dimana 
YYYY adalah Tahun, XXX adalah kode 

survey, dan LLL adalah line. Contoh 
2016SLG-005-1001.5 

Sketline Character 15 0 
keterangan dokumen sketline ada atau 
tidaknya 

LINECODE Character 15 0 
Sistem penomoran lintasan THXXX-NN, 
mis. 16SLG-01 
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Attribute 
Properties 

Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

Easting Numeric 7 2 

Nilai absis dalam sistem Universal 

Transverse Mercator (satuan meter) real qc 
check 

Northing Numeric 8 2 
Nilai ordinat dalam sistem Universal 
Transverse Mercator (satuan meter) real qc 
check 

H Numeric 5 2 

Nilai elevasi dalam sistem Universal 

Transverse Mercator (satuan meter) real qc 
check 

Line Name Character 25 0 
Nama lintasan seismik lengkap (con. 
1978CLM-020 = lintasan 20, wilayah 
Cilamaya, tahun 1978) 

SLRL Character 15 0 
Jenis tit ik seismik Shot Point  atau 

Receiver Point  
BLOK Character 15 0 Pembagian blok perataan 

ProgressTopo Character 15 0 keterangan status pekerjaan 

TglTopo Date 0 0 Jadwal tanggal dilakukan survey stake out 

KruTopo Character 15 0 
nama kru topografi yang melakukan 

pemetaan 
ProgressRB Character 15 0 Rintis 

TglRB Date 0 0 Jadwal tanggal dilakukan survey rintis 

KruRB Character 15 0 nama kru topografi yang melakukan rintis 

Offset_Kompen Numeric 15 3 
Keterangan telah dilakukan offset atau 

kompensasi 

Off_Distance Numeric 15 3 
Nilai jarak dalam sistem Universal 

Transverse Mercator (satuan meter) offset 

Left_Right Character 15 0 
Keterangan offset ke kanan atau ke kiri 
dari lintasan yang direncanakan 

Offset_Remark Character 15 0 Keterangan arah offset detail singkat  

Vegetasi Character 15 0 
kondisi topografi lokasi, vegetasi dan 
bentang alam 

OrderRB Character 50 0 

Peralatan yang dibutuhkan untuk 
mempermudah kegiatan pengukuran 
survei seismik (e.g. Tangga-Tangga, 

bridging, dll) 

Order Dari Character 50 0 
Pemesanan ditujukan kepada unit tertentu 
dalam pekerjaan (e.g. Operator) 

Panjang Numeric 15 3 Panjang kabel dalam satuan meter. 

TglOrder Date 0 0 Tanggal pesan kabel baru 

Status Order Character 5 0 Sudah atau Belum (OK atau NO) 

TglClose Date 0 0 Tanggal selesai pergantian kabel dilakukan 
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Lampiran 3 : Tabel Standarisasi PPDM Topografi Survei Seismik PT 

Pertamina EP Drilling, fitur : point 
Attribute 

Properties 
Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

Unique_ID Character 25 0 

Sistem penomoran tit ik-tit ik SP  

YYYYXXX-LLL1001.5 dan RP dengan 
format YYYYXXX-LLL-1001 dimana 
YYYY adalah tahun, XXX adalah kode 
survey, dan LLL adalah line misal 

2016SLG-005-1001.5 

LINECODE Character 15 0 
Sistem penomoran lintasan THXXX-NN, 
mis. 16SLG-01 

Easting Numeric 7 2 
Nilai absis dalam sistem Universal 
Transverse Mercator (satuan meter) real qc 
check 

Northing Numeric 8 2 

Nilai ordinat dalam sistem Universal 

Transverse Mercator (satuan meter) real qc 
check 

Line_Name Character 25 0 
Nama lintasan seismik lengkap (con. 1978 
CLM-020 = lintasan 20, wilayah Cilamaya, 
tahun 1978) 

SLRL Character 15 0 
Jenis tit ik seismik Shot Point  atau Receiver 

Point  

BLOK Character 15 0 
Pembagian blok perataan BLOK “angka 

romawi” (eg. BLOK I) 

ProgressBor Character 7 0 
Keterangan progress bor (eg. OK / NOT 
OK) 

TglBor Date 0 0 Tanggal pengeboran 

UnitBor Character 15 0 
Unit yang melakukan bor (EG. ALPHA / 
BRAVO / dll) 

Driller Character 15 0 Orang yang melakukan bor 

Shooter Character 15 0 Orang yang menembak 

Offset_Kompe
n 

Numeric 10 3 
Keterangan telah dilakukan offset atau 
kompensasi pada tit ik ID. 

Off_Distance Numeric 10 3 
Nilai jarak offset dalam sistem Universal 
Transverse Mercator (satuan meter) 

Left_Right Character 10 0 
Keterangan offset ke kanan atau ke kiri dari 
lintasan yang direncanakan 

Offset_Remark Character 15 0 Keterangan arah offset detail singkat  

Method Character 15 0 Metode yang dipakai (CO : Power RIG) 

Lito_0_5 Character 25 0 

Litologi kedalaman 0-5 meter berupa 

Lempung / Lempung Keras / Lempung 
Kuning / Lempung Lengket / Lempung 
Pasir / Tanah / Tanah Merah 

Lito_5_10 Character 25 0 
Litologi kedalaman 5-10 meter berupa Batu 
/ Batu Bara / Batu Lempung / Batu Pasir / 

Lempung / Lempung Batu / Lempung Keras 
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Attribute 
Properties 

Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

/ Lempung Kuning / Lempung Lengket / 

Lempung Pasir / Pasir / Tanah 

Lito_10_15 Character 25 0 

Litologi kedalaman 10-15 meter berupa 
Batu / Batu Bara / Batu Lempung / Bat u 
Pasir / Lapisan Batu / Lempung / Lempung 
Paisr / Lempung Batu / Lempung Keras / 

Lempung Lengket / Lempung Pasir / Pasir / 
Pasir Putih 

Lito_15_20 Character 25 0 

Litologi kedalaman 15-20 meter berupa 
Batu / Batu Bara / Batu Bara Bocor / Batu 
Keras / Batu Lempung / Batu Pasir / 

Lapisan Batu / Lempung / Lempung Keras 
/ Lempung Lengket / Lempung Pasir / 
Lempung Abu-abu / Lempung Batu / 
Lempung Batu Bara / Los Water / Pasir 

Lito_20_25 Character 25 0 

Litologi kedalaman 20-25 meter berupa 

Batu / Batu Bara / Batu Bara Bocor / Batu 
Cadas / Batu Lempung / Batu Pasir / 
Lempung Batu / Lempung Keras / Lempung 
Kuning / Lempung Lengket / Lempung 

Pasir /  Los Water / Pasir / Pasir Putih / 
Tanah Lengket  

Lito_25_27 Character 25 0 

Litologi kedalaman 25-27 meter berupa 
Batu / Batu Bara / Batu Cadas / Batu 
Lempung / Batu Pasir / Lapisan Batu / 

Lempung / Lempung Batu / Lempung Pasir 
/ Lempung Keras / Lempung Lengket / Los 
Water / Pasir / Tanah Lengket  

Lito_27_28.5 Character 25 0 

Litologi kedalaman 27-28.5 meter berupa 
Batu / Batu Bara / Batu Lempung / Batu 

Pasir / Lempung Batu / Lempung Pasir / 
Lempung Keras / Lempung Lapisan Batu / 
Lempung Lengket / Los Water / Pasir 

Lito_28.5_30 Character 25 0 

Litologi kedalaman 28.5-30 meter berupa 
Batu / Batu Bara / Batu Lempung / Batu 

Pasir / Lapisan Batu / Lempung Pasir / 
Lempung Keras / Lempung Lengket / Los 
Water / Pasir 

DrillDepth Numeric 15 3 Kedalaman Drill (meter) 

TopOfCharge Numeric 15 3 

 Puncak radius kedalaman dalam satuan 
meter dari bawah permukaan tanah ketika 

dilakukan peledakan dengan satuan meter 
(eg. 28.5) 

Dayagel Numeric 3 0  Daya gelombang  

Deto Numeric 3 0  Detonasi (eg. 1) 

StartDrill Numeric 5 0 Waktu awal melakukan Drill (eg. 13:00) 
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Attribute 
Properties 

Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

EndDrill Numeric 5 0 Waktu akhir melakukan drill (eg. 13:34) 

TotDrill Numeric 6 0 
Total waktu drill menit:detik (eg. 00:34 

artinya 0 menit 34 detik) 

StartTamp Numeric 5 0 Waktu awal melakukan tamping (eg. 13:05) 

EndTamp Numeric 5 0 
Waktu akhir melakukan tamping (eg. 

13:28) 

TotTamp Numeric 6 0 
Total waktu tamping menit:detik (eg. 00:23 
artinya 0 menit 23 detik) 

CapBefore Numeric 5 1 Cap sebelum (eg. 20.5) 

CapAfter Numeric 5 1 Cap sesudah (eg. 20.4) 

GenRemark Character 100 0 Keterangan kondisi eksisting 

 

Lampiran 4 : Tabel Standarisasi PPDM Topografi Survei Seismik PT 

Pertamina EP Recording, fitur : point 
Attribute 

Properties 
Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

Unique_ID Character 25 0 

Sistem penomoran tit ik-tit ik SP  
YYYYXXX-LLL1001.5 dan RP dengan 

format YYYYXXX-LLL-1001 dimana 
YYYY adalah tahun, XXX adalah kode 
survey, dan LLL adalah line misal 
2016SLG-005-1001.5 

SP_TR Character 25 0 Kode tit ik SP dan TR 

LINECODE Character 15 0 
Sistem penomoran lintasan THXXX-NN, 

mis. 16SLG-01 

Easting Numeric 7 2 

Nilai absis dalam sistem Universal 

Transverse Mercator (satuan meter) real qc 
check 

Northing Numeric 8 2 
Nilai ordinat dalam sistem Universal 
Transverse Mercator (satuan meter) real qc 
check 

LINE Character 25 0 

Nama lintasan seismik lengkap (con. 1978 

CLM-020 = lintasan 20, wilayah 
Cilamaya, tahun 1978) 

SLRL Character 15 0 
Jenis tit ik seismik Shot Point  atau 
Receiver Point  

Recording Character 15 0 Keterangan Recording 

TglRec Date 0 0 Tanggal Recording 

Bentangan Character 15 0 Keterangan bentangan 

TglBentang Date 0 0 Tanggal Bentang 

Bangkit  Character 15 0 Keterangan bangkit  

TglBangkit  Date 0 0 Tanggal Bangkit  
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Attribute 
Properties 

Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

Noise Character 25 0 

Bagian tit ik koordinat yang mengalami 

noise dan penyebab noise tersebut (CO : 
AKASIA) 

TglNoise Date 0 0 Tanggal Noise 

KabelTercincang Character 25 0 
Bagian kabel yang tercincang (co 
:GEOPHONE) 

TglCincang Date 0 0 Tanggal Kabel tercincang 

KabelHilang Character 50 0 
Kabel yang hilang (e.g. CABLE LINK 
428) 

TglHilang Date 0 0 Tanggal Kabel hilang 

PergantianKabel Character 25 0 Keterangan alasan pergantian kabel 

TglGantiKabel Date 0 0 Tanggal Ganti Kabel 

PergantianGeo Character 25 0 Sebab pergantian geophone 

TglGantiGeo Date 0 0 Tanggal Ganti geophone 

 

Lampiran 5 : Tabel Standarisasi PPDM Topografi Survei Seismik PT 

Pertamina EP Hazard, fitur : point 
Attribute 

Properties 
Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

ID Character 25  

Sistem penomoran tit ik-tit ik Hazard 
YYYYXXX-LLL1221.5 dimana YYYY 

adalah tahun, XXX adalah kode survey, dan 
LLL adalah line. Misal : 2016SLG-001-1221.5 

LINECODE Character 15 0 

Sistem penomoran lintasan THXXX-NN 
dimana TH adalah tahun, XXX adalah kode 
survey, dan NN adalah nomor urutan line. 

Misal : 16SLG-01 

X_TEORITIK Numeric 7 2 
Nilai Easting (absis) dalam sistem Universal 
Transverse Mercator (satuan meter) real qc 
check 

Y_TEORITIK Numeric 8 2 
Nilai Northing (ordinat) dalam sistem 
Universal Transverse Mercator (satuan meter) 

real qc check 

LINE Character 15 0 
Nama lintasan seismik lengkap (misal 
2016SLG-001 = lintasan 1, wilayah Selingsing, 
tahun 2016) 

SLRL Character 15 0 
Jenis tit ik seismik Shot Point (SP) atau 
Receiver Point (TR) 

Hazard Character 50 0 
Jenis / contoh bahaya berdasarkan kondisi 
lingkungan sekitar tit ik 

TglHazard Date 0 0 
Jadwal tanggal dilakukannya survei hazard di 

lapangan 

InfoSource Character 100 0 Sumber data diperoleh / hyperlink alamat file 

Responsible Character 100 0 Pihak yang bertanggung jawab 
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Attribute 
Properties 

Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

Act Character 100 0 
Deskripsi hal-hal yang perlu dipersiapkan pada 

area tit ik tersebut  

Recommend Character 100 0 
Rekomendasi alat bantu yang digunakan untuk 
keperluan survei seismik 

Status Character 15 0 
Sudah terpasang atau belum untuk alat bantu 
yang digunakan (eg. OK atau NO) 

TglClose Date 0 0 
Jadwal pemerikasaan dan maintanance area 
sekitar tit ik 

 

Lampiran 6 : Tabel Standarisasi PPDM Topografi Survei Seismik PT 

Pertamina EP Building, fitur : point 
Attribute 

Properties 
Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

Number Character 50 0 Nomor Bangunan (con. C12, D13) 

Building Name Character 50 0 
nama bangunan (kantor Pertamina EP Asset 2, 
Basecamp Elnusa A5.16) 

Building Type Character 25 0 
jenis penggunaan bangunan (con. Perumahan, 
Perkantoran, Fasum) 

Luas Numeric 10 3 Luas Bangunan (dalam meter persegi ) 

Material 

Bangunan 
Character 50 0 Bahan Bangunan (con. Kayu, beton, besi) 

Dokumen Character 50 0 Dokumen legal (con. sertifikat) 
Alamat Character 50 0 Alamat bangunan (con. Jalan patra no 13) 

NJOP / PBB Character 50 0 Nilai Jual Obyek Pajak (bangunan) / Status PBB 

Installation Date 0 0 Tanggal pembuatan 

Dokumentasi Character 50 0 Foto Panoramic lokasi 

Schedulle Date 0 0 Jadwal pengecekan dan maintanance bangunan 

Last Inspection Date 0 0 
Tanggal pemeriksaan kembali terakhir. Format 
tanggal  otomatis pada tabular excel maupun 

ArcGIS (e.g. 07/12/2016) 

Contractor Character 50 0 
Pelaksana Pembangunan (con. Saiful Anam 
konstruksi) 

Data Source Character 100 0 Sumber data diperoleh/hyperlink alamat file 

 

Lampiran 7 : Tabel Standarisasi PPDM Topografi Survei Seismik PT 

Pertamina EP Data Inventori, fitur : point 
Attribute 

Properties 
Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

TR/SP Numeric 15 3 Point Trace / Shoot Point (eg. 1047,5) 

Easting Numeric 7 2 
Nilai absis dalam sistem Universal Transverse 

Mercator (satuan meter) 

Northing Numeric 8 2 
Nilai ordinat dalam sistem Universal Transverse 
Mercator (satuan meter) 
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Attribute 
Properties 

Data Type Length Precission Information (Indonesian) 

Line Character 25 0 
Nama lintasan seismik (con. 16SLG-01 = Tahun 

2016, Wilayah Selingsing, Lintasan 01) 

Kode Character 10 0 SP (Shot Point) dan TR (Trace) 

Blok Character 15 0 
Blok wilayah pekerjaan. (e.g. BLOK I , BLOK 
II, dst) 

Jenis tanaman 
data awal 

Character 50 0 
Jenis Tanaman yang tertanam sebelum proses 
drilling dilakukan 

Umur Character 50 0 Definitif umur tanaman yang tertanam 

Jumlah (pohon) Numeric 5 0 
Jumlah pohon yang berada di sekitar daerah 
drilling 

Nama pemilik 
lahan/ kebun 

data akhir 

Character 50 0 
Pemilik dari pihak perseorangan maupun 
perusahaan 

Jenis tanaman 
data akhir 

Character 50 0 
Jenis Tanaman yang tertanam setelah proses 
drilling dilakukan, tercatat baik dalam 
pengurangan dan penambahan jenis tanaman 

Nama pemilik 
lahan/ kebun 

data awal 

Character 50 0 
Pemilik dari pihak perseorangan maupun 
perusahaan 

Alamat Character 100 0 Alamat cukup Nama Jalan, Blok, dan kawasan 

Surveyor Character 50 0 
Tenaga ahli/pelaksana/penerbit (con. Hafzal-

EPTC, MDGTI, Bakosurtanal) 

Tanggal 
Pendataan 

Date 0 0 Tanggal akuisisi 

Keterangan 
Gambar 

Character 100 0 Penjelasan gambar 

Desa Character 50 0 Nama Desa atau Kelurahan 

Kec Character 50 0 Nama Kecamatan 

Kota/Kab Character 50 0 Nama Kabupaten 

Progress Character 25 0 OK untuk selesai dan NO untuk belum selesai 

KET Character 100 0 
Keterangan tambahan yang dirasa penting 
dalam penyampaian informasi lanjutan 
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Lampiran 8 : Halaman Login ArcGIS Online PT Pertamina EP 

 
Keterangan : Sebagai Publisher memiliki hak akses untuk log in 

sesuai dengan username dan password 
 

Lampiran 9 : Halaman Beranda (Home) ArcGIS Online PT Pertamina 

EP 
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Lampiran 10 : My Content Publisher 

 
Keterangan : Content Publisher yang dimiliki berisi semua 

pekerjaan yang dilakukan pada ArcGIS Online. Ini 
merupakan implementasi database di salah satu fitur 
ArcGIS Online.  
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Lampiran 11 : Anggota ArcGIS Online PT Pertamina EP 

 
Keterangan : Anggota yang memiliki hak akses ArcGIS Online PT 

Pertamina EP. 

 

C O N F I D E N T I A L 



80 
 

 
 

Lampiran 12 : Map Viewer Basemap Topographic 

 
Keterangan : Fitur ini berfungsi untuk mengganti basemap yang 

digunakan. Untuk pelaporan kemajuan proses 
topografi ini menggunakan basemap topografi. 
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Lampiran 13 : Map Viewer Pop-up 

 
Keterangan : Fitur ini berfungsi untuk mengetahui informasi pada 

setiap objek yang ditunjuk oleh kursor pada layar 
komputer. 
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Lampiran 14 : Scene Viewer 

 
Keterangan : Merupakan hasil Pengolahan setelah dilakukan 
penambahan setiap layer yang baru saja diunggah ke ArcGIS 
Online dari ArcGIS Desktop.  
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Lampiran 15 : Create View Layer 

 
Keterangan : Membuat layer baru pada My Content. Dilakukan 
untuk mempermudah jika pekerjaan pada Operation Dashboard 
memiliki banyak layer dan grouping berdasarkan satu kesatuan 
tipe. 

 

Lampiran 16 : Export Data 

 
Keterangan : Dilakukan untuk merubah data pada web layer 

ArcGIS Online menjadi beberapa bentuk meliputi: 
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1. Shapefile untuk format data berbasis vektor. 
2. CSV (comma separated values) File untuk ekspor data 

tabular dimana tanda koma sebagai pemisah. 
3. KML untuk pengaplikasian file mentah pada Google 

Earth. 
4. Excel untuk ekspor data tabular dengan jumlah kolom dan 

baris yang ditentukan. 
5. FGDB (File Geodatabase) untuk membentuk geodatabase 

baru dengan pekerjaan selanjutnya. 
6. GeoJSON untuk implementasi file mentah pada Google 

Maps. 
7. Feature Collection untuk membentuk feature baru pada 

feature services dimana fungsinya untuk mempermudah 
pengelompokan. 

 

Lampiran 17 : Update Data 

 
Keterangan : Untuk menambahkan data yang memiliki kesamaan 

tipe dan fitur serta informasi di setiap layernya. 
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Lampiran 18 : Overview Feature Service pada ArcGIS Online (Hasil 

Pengolahan Data) 
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Lampiran 19 : Data Feature Service pada ArcGIS Online (Hasil 

Pengolahan Data) 
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Lampiran 20 : feature BM GPS sebanyak 36 Data (Hasil Analisa Data) 
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Lampiran 21 : feature BM GPS sebanyak 39 Data yang sudah Diperbarui 

(Hasil Analisa Data) 

 



89 
 

 
 

Lampiran 22 : Hasil pada Operation Dashboard (Hasil Pengolahan dan 

Analisa Data) 
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

BIODATA PENULIS 

 

Penulis lahir di Probolinggo, 22 Oktober 
1995, merupakan anak kedua dari 2 
bersaudara. Penulis telah menempuh 
pendidikan formal di TK Kemala 
Bhayangkari 16 Probolinggo, SD Negeri 
Tisnonegaran 1 Probolinggo, SMP Negeri 
1 Probolinggo, dan SMA Negeri 1 
Probolinggo. Penulis kemudian 
melanjutkan pendidikan tinggi di Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember dan 
mengambil Departemen Teknik 
Geomatika pada tahun 2014. Selama 

menjadi mahasiswa, penulis cukup aktif di organisasi intra kampus 
yaitu sebagai staff Kementrian Pemuda dan Kebangsaan BEM ITS 
periode 2015-2016, Kepala Departemen Hubungan Luar 
Himpunan Mahasiswa Geomatika ITS (HIMAGE-ITS) periode 
2016-2017. Penulis juga cukup aktif mengikuti pelatihan 
keterampilan manejemen mahasiswa seperti LKMM PRA-TD 
2014, Public Relation Training Basic  tahun 2015, Public Relation 
Training Advanced tahun 2016, MoU Making by BEM ITS tahun 
2017. Penulis juga aktif dalam Laboratorium Kadaster dan 
Kebijakan Pertanahan tahun 2016-2017. Selain itu penulis juga 
aktif mengikuti kegiatan seperti inventarisasi validasi aset Lumpur 
Lapindo tahun 2015, pengukuran RTK untuk pemasangan pipa gas 
rumah tangga PGN Surabaya tahun 2016, dan survei pemetaan 
udara jalur rel kereta api PT KAI di Sidoarjo tahun 2018. Dalam 
penyelesaian syarat kuliah, penulis memilih Tugas Akhir dengan 
Judul “Pengembangan Operation Dashboard sebagai Alat 
Progress Monitoring Survei Topografi Seismik PT Pertamina EP 
(Studi Kasus: Survei Seismik 2 Dimensi Selingsing 2016-2017).  
 
Email: harmasdiyono.rino@gmail.com. 


	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah
	1.4 Tujuan
	1.5 Manfaat Penelitian

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	2
	2.1 Survei Seismik
	2.1.1 Peralatan Survei
	2.1.2 Metode Pelaksanaan Survei Seismik

	2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG)
	2.2.1 Subsistem Sistem Informasi Geografis (SIG)
	2.2.2 Komponen Sistem Informasi Geografis
	2.2.3 Sistem Informasi Geografis berbasis Web (Web-GIS)
	2.2.3.1 Portal for ArcGIS
	2.2.3.2 ArcGIS Server

	2.2.4 Manfaat Sistem Informasi Geografis

	2.3 Sistem Basis Data
	2.3.1 Komponen Sistem Basis Data
	2.3.2 Keuntungan menggunakan Basis Data
	2.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

	2.4 Geo-database
	2.5 ArcGIS Online
	2.6 Professional Petroleum Data Management 3.9
	2.7 Penelitian Terdahulu

	BAB III
	METODOLOGI PENELITIAN
	3
	3.1 Lokasi Penelitian
	3.2 Data dan Peralatan Penelitian
	3.2.1 Data
	3.2.2 Peralatan

	3.3 Metodologi Penelitian
	3.3.1 Tahapan Penelitian
	3.3.2 Tahapan Pengolahan Data


	BAB IV
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	4
	4.1 Tabel Standarisasi PPDM
	4.2 Perancangan Basis Data
	4.3 Penambahan GlobalID
	4.4 Feature Service pada ArcGIS Online
	4.4.1 Overview Feature Service ArcGIS Online
	4.4.2 Update Hosted Feature ArcGIS Online

	4.5 Operation Dashboard

	BAB V
	PENUTUP
	5
	5.1 Kesimpulan
	3
	4
	5
	5.1
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

