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ABSTRAK 

Kerja praktik adalah salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh 

mahasiswa semsester enam khususnya pada Fakultas Teknik Elektro Universitas 

Telkom. Pada kesempatan ini penulis melaksanakan kerja praktik pada Pusat 

Sumber Daya Geologi Bandung tepatnya penulis ditempatkan pada Sub Bidang 

Pengembangan Informasi. Pada pelaksanaannya, penulis mendapatkan beberapa 

tugas yang diberikan secara bertahap. Tugas-tugas tersebut pada intinya mengenai 

sistem informasi yang berbasis GIS. Geographical Information System (GIS) 

adalah sistem yang bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial yang 

berisikan koordinat-koordinat geografis.  

Pada laporan kerja praktik ini penulis uraikan mengenai tugas-tugas yang 

penulis kerjakan selama kerja praktik. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah 

mendesain sebuah web berbasis GIS dan konfigurasi aplikasi LancarMapper 

sebagai server web berbasis GIS tersebut. 
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DAFTAR ISTILAH 

1. GIS (Geographical Information System) : Sistem informasi khusus yang 

mengelola data yang memiliki informasi spasial. 

2. CRS (Coordinat Reference System) : Sistem pengambilan referensi 

koordinat peta 

3. WGS 84 (World Geodetic System) : Acuan dasar koordinat untuk pemetaan, 

geodesi dan kartografi. 

4. CSV (Comma Separated Value) : Format file yang setiap recordnya 

dipisahkan dengan koma. 

5. Shapefile : Format data geospasial yang biasa digunakan pada sistem 

informasi geografis. 
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BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penugasan 

Melihat semakin berkembang pesatnya teknologi dan informasi, 

pengoptimalan dalam bidang tersebut terutama dalam media informasi 

sangatlah dibutuhkan. Media informasi haruslah bersifat detail dan akurat 

terutama dalam informasi sebuah lokasi secara geografis.  

Pada dunia pendidikan, mengikuti perkambangan teknologi dan informasi 

sangatlah penting untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan serta 

menjamin kualitas lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu 

pendidikan langsung di dunia kerja seperti magang atau kerja praktik sangatlah 

penting. Kerja Praktik memiliki tujuan supaya dapat memberikan gambaran 

nyata bagi para mahasiswa mengenai lingkungan kerja secara langsung. 

Kerja Praktik adalah salah satu mata kuliah wajib pada Universitas Telkom 

khususnya Fakultas Teknik Elektro. Pada kesempatan ini, penulis memilih 

untuk melaksanakannya di Pusat Sumber Daya Geologi Bandung tepatnya 

pada sub bidang pengembangan informasi. Pada kesempatan kerja praktik ini, 

penulis berharap dapat mempelajari dan mengembangkan sistem informasi 

berbasis GIS yang telah di terapkan dilembaga tersebut. 

1.2 Lingkup Penugasan  

Adapun punagasan kerja praktik ini dilaksanakan selama 1,5 bulan (6 

minggu) yaitu terhitung mulai dari tanggal 23 Mei hingga 01 Juli 2016. Kerja 

Praktik ini dilaksanakan di Pusat Sumber Daya Geologi Bandung, tepatnya 

pada Sub Bidang Pengembangan Informasi. 

1.3 Target Pemecahan Masalah 

Target yang diharapkan setelah pelaksanaan kerja praktik 

a. Dapat mengedit sebuah informasi pada sebuah peta berbasiskan GIS 

dengan menggunakan aplikasi Quantum GIS. 

b. Dapat mengkonfigurasi aplikasi LancarMapper sebagai server web 

berbasis GIS. 

c. Dapat mempublikasi informasi baik berupa koordinat titik maupun 

berupa area pada aplikasi LancarMapper. 
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d. Bisa mendapatkan wawasan dan pengalaman baru pada dunia kerja yang 

belum pernah didapatkan sebelumnya pada lingkungan kampus. 

1.4 Metode Pelaksanaan Tugas 

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, penulis ditempatkan pada Sub-

Bidang Pengembangan Informasi. Disana penulis mendapatkan tugas-tugas 

yang diberikan secara bertahap. Tugas-tugas tersebut meliputi tugas 

pemrograman java, pengolahan data spasial yang akan digunakan sebagai 

sumber data web berbasis GIS dan konfigurasi LancarMapper sebagai server 

web berbasis GIS.  

Pada tugas pertama yaitu pemrograman java dikerjakan menggunakan 

aplikasi Eclipse, proses pengerjaan tersebut diberi waktu hingga dua hari pada 

hari pertama kerja praktik. Pada tugas berikutnya yaitu mengenai web berbasis 

GIS dikerjakan menggunakan aplikasi Quantum GIS dan aplikasi 

LancarMapper. Pada dua minggu pertama penulis diberikan kesempatan untuk 

mempelajari terlebih dahulu mengenai aplikasi Quantum GIS dan 

LancarMapper dengan dibarengi mengerjakan tugas pengolahan data Dinas 

ESDM Propinsi. 

1.5 Rencana Dan Penjadwalan Kegiatan 

No Kegiatan Minggu 
I II III IV V VI 

1. Mengerjakan tugas 
pemrograman java 

      

2. Mempelajari aplikasi Quantum 
GIS dan LancarMapper 

      

3. Mengolah data kantor dinas 
ESDM 

      

4. Membuat poligonal layer 
geopark 

      

5. Mencari koordinat kantor 
peserta signas  

      

6. Membuat tutorial penggunaan 
LancarMapper 

      

7. Penyusunan laporan dan 
presentasi 

      

Tabel 1. 1 Penjadwalan 
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1.6 Ringkasan Dan Sistematika Laporan 

Sistematika dalam penulisan laporan ini teridiri dari beberapa bab, yang 

masing-masing bab menguraikan pokok permasalahan yang berbeda. Berikut 

ringkasan dari setiap bab: 

BAB RINGKASAN 

I Pendahuluan, pada bab pendahuluan diuraikan tentang latar 

belakang, lingkup penugasan, target pemecahan masalah, 

rencana dan penjadwalan KP serta sistematika penulisan laporan. 

II Profil Institusi, pada bab ini berisi tentang profil perusahaan, 

struktur organisasi dan lokasi dari Pusat Sumber Daya Geologi 

sebagai perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktek. 

III Pelaksanaan KP, pada bagian ini diuraikan mengenai kegiatan 

pada saat pelaksanaan kerja praktek yaitu pengolahan data 

spasial dan mengunggah ke aplikasi LancarMapper sebagai 

aplikasi WebGIS. 

IV Sempulan dan Saran, berisi tentang simpulan dari kerja praktek 

yang telah dilaksanan dan saran yang dapat diberikan setelah 

melaksanakan kerja praktik. 

Tabel 1. 2 Sistematika Laporan 
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BAB II. PROFIL INSTITUSI 

2.1 Profil Perusahaan 

Pusat Sumber Daya Geologi adalah lembaga pemerintah dari kementrian 

energi dan sumber daya mineral yang berloksi di Jl. Soekarno Hatta No. 444 

Bandung. PSDG memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian, penyelidikan 

dan pelayanan dalam bidang sumber daya geologi. Selain itu, lembaga ini juga 

memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut: 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 

penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi.  

b. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, 

perekayasaan teknologi,  pemodelan dan pelayanan di bidang sumber 

daya geologi, serta pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana 

sarana teknik dan informasi di bidang geologi dan sumber daya geologi. 

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, 

penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, perekayasaan teknologi, 

pemodelan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, dan 

d. Pelaksanaan administrasi pusat sumber daya geologi. 

2.2 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PSDG 
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2.3 Lokasi Pelaksanaan KP 

Kerja praktek ini dilaksanakan di Pusat Sumber Daya Geologi yang 

berlokasi di Jalan Sukarno Hatta no 444 Bandung. Berikut ini gambar peta 

lokasi dan gedung tempat kerja praktik penulis. 

 

Gambar 2. 2 Peta Lokasi KP (Diadaptasi dari google maps) 

 

 

Gambar 2. 3 Gedung Lokasi KP 
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BAB III. KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN 

KRITIS 

3.1 Skematik Umum Sistem Yang Terkait Kerja Praktik 

Pada pelaksanaan kerja praktik ini yang berlangsung selama 6 minggu, 

terhitung mulai dari tanggal 23 Mei hingga 1 Juli 2016, penulis mendapatkan 

tugas-tugas secara bertahap. Tugas tersebut meliputi tugas pemrograman java 

sederhana serta beberapa tugas lainnya berhubungan dengan pengolahan data 

spasial pada aplikasi Quantum GIS dan konfigurasi aplikasi LancarMapper 

sebagai server web berbasis GIS. Berikut ini teori penjelasan mengenai tugas-

tugas yang penulis dapatkan seperti GIS dan LancarMapper. 

3.1.1 Java 

Java adalah salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek 

yang dikembangkan sejak tahu 1991. Bahasa ini dikembangkan dengan 

model platform independent yang berarti dapat dijalankan pada 

berbagai sistem operasi dan arsitektur komputer yang berbeda. Selain 

itu pemrograman java juga dirancang untuk pemrograman di internet 

yang memungkinkan lebih aman dan portabel. 

3.1.2 Eclipse 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) 

untuk menjalankan perangkat lunak dan dapat dijalankan pada semua 

platform. Salah satunya yaitu dapat digunakan untuk membuat sebuah 

program dalam bahasa java. 

3.1.3 Geographical Information System (GIS)  

GIS merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data 

yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografis. 

Dengan GIS, akses informasi akan lebih cepat dan mudah dengan hasil 

yang detail dan lebih akurat karena didukung dengan peta online yang 

akan mempermudah user yang mengakses informasi. 

3.1.4 Quantum GIS 

Quantum GIS merupakan software aplikasi yang berbasis open 

source yang berguna untuk pengolahan data spasial. Selain itu QGIS juga 

dapat berguna untuk georeferensing, proses pembuatan peta tematik, 
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menghitung luasan suatu daerah/wilayah dan proses pengolahan 

pemetaan lainnya yang berhubungan dengan data spasial maupun non-

spasial. 

3.1.5 LancarMapper 

LancarMapper  adalah software aplikasi open source yang berbasis 

platform java. dengan LancarMapper memungkinkan pengguna untuk 

membuat, mengedit serta mempublish aplikasi. Pada aplikasi 

LancarMapper terdapat 3 fitur utama yaitu Geoserver, Editor dan Viewer. 

Geoserver berfungsi sebagai server untuk mengunggah dan mengatur 

file-file utama yang akan digunakan dalam pembuatan WebGIS seperti 

shapefile, membuat dan konfigurasi layer baru dari shapefile yang akan 

di unggah dan juga bisa digunakan untuk mengunggah file SLD (Styled 

Layer Descriptor). Editor berfungsi untuk mengatur desain dari layer 

yang sudah dibuat sebelum dipublikasi. Pada menu editor dapat 

dilakukan pengubahan warna peta atau area poligonal pada peta serta 

juga dapat mengatur label yang yang berhubungan dengan objek tertentu 

untuk ditampilkan. Serta Viewer berfungsi untuk membuat sumber data 

sebagai sumber utama WebGIS, membuat client baru dengan masing-

masing client menampilkan layer atau objek yang berbeda-beda dan 

menampilkan layer yang sudah dibuat. Berikut ini adalah gambar 

tampilan menu utama pada aplikasi LancarMapper yang dijalankan 

melalui browser. 

 

Gambar 3. 1 Tampilan Menu Awal  LancarMapper 
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3.2 Skematik Umum Dan Prinsip Kerja Sub-Sistem Yang Dihasilkan 

Dari kerja praktik yang telah penulis laksanakan selama 6 minggu, hasil 

yang tercapai dari beberapa tugas yang penulis kerjakan adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Tugas Pemrograman Java 

Pada hari awal pelaksanaan kerja praktik, penulis mendapatkan 

tugas untuk mengerjakan soal pemrograman java. Pada tugas ini 

terdapat 5 soal pemrograman yang penulis kerjakan menggunakan 

aplikasi eclipse. Berikut beberapa gambar dokumentasi mengenai hasil 

pengerjaan tugas pemrograman java yang telah penulis kerjakan. 

 

Gambar 3. 2 Program Java Nomor 1 Dan 2 

 

Gambar 3. 3 Program Java Nomor 3, 4 Dan 5 

3.2.2 Mengolah Dan Mempublish Data Kantor Dinas ESDM Propinsi 

Tugas kedua yaitu penulis mengolah file excel yang berisi data 

informasi kantor dinas ESDM propinsi. File excel tersebut dikonversi 
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menjadi file CSV kemudian di konversi kembali menjadi shapefile. 

Fungsi dari shapefile ini adalah untuk diunggah dan ditampilkan 

menjadi sebuah layer pada web berbasis GIS. Sebelum penulis 

mengerjakan tugas tersebut, penulis diberi kesempatan untuk 

mempelajari  aplikasi Quantum GIS. Aplikasi QGIS adalah aplikasi 

yang digunakan untuk mendesain sebuah peta dan mengolah data 

spasial yang nantinya dapat dipublish dan ditampilkan pada browser. 

Pada tugas ini, penulis mempelajari cara Styling pada aplikasi QGIS. 

Selain mempelajari cara Styling, penulis juga mempelajari cara 

konversi dari file CSV (Comma Separated Value) menjadi Shapefile 

(.shp) supaya file tersebut dapat digunakan dan di publish pada 

LancarMapper. 

 

Gambar 3. 4 Hasil Pengolahan Data Kantor Dinas ESDM Pada QGIS 

Setelah file tersebut diolah dan dikonversi menjadi shapefile dengan 

menggunakan aplikasi Quantum GIS, selanjutnya shapefile tersebut di 

unggah pada aplikasi LancarMapper untuk ditampilkan menjadi berupa 

layer. Proses konfigurasi pada LancarMapper memiliki beberapa 

tahapan dari proses mengunggah shapefile, konfigurasi layer dari 

shapefile yang telah di unggah serta pembuatan client untuk 

menampilkan layer yang telah dibuat tersebut.  

Pada proses konfigurasi LancarMapper, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan yaitu pertama pada proses konfigurasi layer. Pada 

bagian pembuatan layer ini yang perlu diperhatikan adalah pemilihan 
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CRS (Coordinate Reference System), yaitu penentuan koordinat peta. 

Disini penulis menggunakan referensi WGS84 karena sering dipakai 

pada penentuan CRS dan juga dipakai sebagai penentu koordinat pada 

GPS. Berikut gambar pada konfigurasi layer baru. 

 

Gambar 3. 5 Konfigurasi Layer 

Setelah mengunggah shapefile dan membuatkan layer baru untuk 

shapefile tersebut, selanjutnya yaitu konfigurasi pada viewer dan 

menampilkan layer tersebut. Sebelum dapat menampilkan layer yang 

baru dibuat, penulis perlu mengkonfigurasi terlebih dahulu seperti 

sumber data, dan client untuk bisa mendapatkan link yang nantinya 

akan di akses oleh client. 

 

Gambar 3. 6 Konfigurasi Sumber Data 

Jika sumber data telah selesai dibuat, selanjutnya yaitu 

mengkonfigurasi client supaya dapat ditampilkan pada lancarmapper 

viewer. Pada tahap ini hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan 

untuk menentukan layer default dan penentuan sumber data yang akan 
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digunakan. Setelah client dikonfigurasi dan dibuat maka akan muncul 

link untuk menampilkan layer yang telah dibuat sebelumnya. Dibawah 

ini adalah gambar konfigurasi client pada Lancarmapper. 

 

 

Gambar 3. 7 Konfigurasi Client LancarMapper 

Setelah semuanya selesai dikonfigurasi dan telah berhasil membuat 

client baru, maka layer dari setiap shapefile yang telah dibuat dapat 

ditampilkan pada viewer. Berikut ini gambar hasil konfigurasi dari 

shapefile yang telah dijelaskan tersebut. Pada gambar tersebut terdapat 

poin-poin yang menunjukan lokasi dari kantor dinas ESDM propinsi. 

Untuk dapat mengetahui informasi apa saja yang berhubungan dengan 

poin tersebut, dapat dilakukan dengan meng-klik pada salah satu poin 

tersebut. 

 

Gambar 3.8 Hasil Pengolahan Data Kantor Dinas ESDM 

Propinsi 
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3.2.3 Membuat Dan Mempublish Poligonal Layer Geopark 

Pada tugas ini penulis mendesain area-area lokasi geopark 

menggunakan aplikasi Quantum GIS. Hasil keluaran dari tugas ini 

adalah berupa shapefile, pada shapefile tersebut sudah terdapat 

informasi nama geoparak, dan lokasi geopark tersebut. Setelah dibuat 

pada aplikasi Quantum GIS, shapefile tersebut akan diunggah dan 

dipublish juga pada LancarMapper. Pada proses mengunggah hingga 

proses konfigurasi layer dalam pembuatan informasi geopark ini 

hampir sama dengan proses konfigurasi data kantor dinas ESDM 

propinsi yang sbelumnya telah dibahas. Mulai dari proses mengunggah 

shapefile geopark yang telah dibuat, kemudian konfigurasi layer untuk 

shapefile yang telah diunggah, hingga pembuatan client yang nantinya 

dapat menampilkan layer geopark yang telah dibuat. Berikut ini adalah 

gambar hasil pembuatan poligonal layer pada QGIS yang telah 

diunggah dan dikonfigurasi pada LancarMapper. 

 

Gambar 3. 9 Hasil Publish Geopark Pada LancarMapper 

3.2.4 Mencari Koordinat Lokasi Kantor Peserta Signas 

Tugas selanjutnya yaitu mencari koordinat lokasi kantor peserta 

signas. Informasi yang dicari berupa koordinat garis lintang dan garis 

bujur dengan menggunakan google maps. Hasil akhir dari tugas ini juga 

berupa shapefile yang telah dibuat dengan aplikasi Quantum GIS dan 

telah dipublish pada aplikasi LancarMapper. Berikut data yang akan 

diolah menjadi shapefile. 



 
 

13 
 

 

 

 

Gambar 3. 10 Data Kantor Peserta Signas 

Setelah koordinat selesai dicari, selanjutnya file excel tersebut akan 

dikonversi menjadi file CSV supaya dapat diolah dan di dekonversi 

menjadi shapefile pada aplikasi Quantum GIS. 

 

Gambar 3. 11 Hasil Pengolahan Data Kantor Peserta Signas Pada QGIS 

 

Ketika shapefile telah dibuat pada Quantum GIS, selanjutnya file 

tersebut akan di unggah pada lancarmapper. Pada aplikasi 

LancarMapper juga bisa ditampilkan detail informasi mengenai 

koordinat atau titik yang tersedia, yaitu dengan cara klik pada titik 

tertentu  maka akan muncul informasi mengenai titik tersebut. 
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Informasi yang dapat ditampilkan hanya informasi yang telah 

disertakan dalam pembuatan shapefile pada QGIS. 

 

Gambar 3. 12 Hasil Publish Data Kantor Peserta Signas 

3.2.5 Membuat Tutorial Penggunaan Aplikasi LancarMapper 

Setelah mempelajari cara penggunaan aplikasi LancarMapper, 

penulis mendapatkan tugas untuk membuat tutorial penggunaan 

aplikasi LancarMapper ini. Tugas ini dimaksudkan sebagai 

dokumentasi mengenai tugas-tugas yang telah dikerjakan sebelumnya. 

Pada tutorial yang penulis buat, penulis menggunakan data kantor 

peserta signas sebagai bahan untuk membuat tutorial tersebut. Pada 

tutorial tersebut dijelaskan dari pengenalan aplikasi, proses instalasi 

dan pengaturan pada komputer dan cara konfigurasi LancarMapper 

sebagai server web berbasis GIS. 

 

Gambar 3. 13 Tutorial Penggunaan Lancarmapper 
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BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Dari pembahasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pada konfigurasi 

LancarMapper sebagai server web berbasis GIS ada beberapa bagian penting 

yang harus diperhatikan. Diantaranya adalah pada pemilihan CRS (Coordinate 

Reference System) yang menjadi acuan koordinat geografis pada 

pembangunan sistem informasi geografis dan penggunaan shapefile sebagai 

sumber datanya. Shapefile tersebut berisikan data spasial atau koordinat 

goegrafis yang menjadi bagian penting pada pembangunan sistem informasi 

berbasis GIS. Pada LancarMapper shapefile tersebut yang berisikan koordinat 

geografis akan dikonfigurasi menjadi sebuah layer-layer yang akan 

ditampilkan. 

4.2 Saran 

Proses pelaksanaan kerja praktik dari mulai pengajuan hingga presentasi 

akhir hasil kerja praktik sudah terstruktur dengan baik. Tetapi mungkin ada 

beberapa hal yang bagi penulis perlu diperbaiki. Berikut saran dari penulis 

selaku pelaksana kerja praktik tahun 2016 ini. 

- Perlu adanya surat pengantar dari pihak fakultas sebagai pegangan mahasiswa 

dalam mencari tempat pelaksanaan kerja praktik sebelum pengajuan. 

- Perlu adanya kerjasama antara pihak fakultas maupun kampus dengan 

perusahaan/instansi tertentu terutama dalam proses administrasi atau 

pengajuan kerja praktik.  
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