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tentangtentang InformasiInformasi GeospasialGeospasial

pasalpasal demidemi pasalpasal

Prof. Dr.Prof. Dr.--IngIng. . FahmiFahmi AmharAmhar
anggotaanggota timtim penyusunpenyusun RUURUU--IGIG

PenelitiPeneliti BadanBadan KoordinasiKoordinasi SurveiSurvei & & PemetaanPemetaan NasionalNasional

ee--mail: famhar@yahoo.commail: famhar@yahoo.com

PasalPasal 1: 1: KetentuanKetentuan UmumUmum

2. 2. Geospasial atau ruang Geospasial atau ruang 
kebumian adalah aspek kebumian adalah aspek 
keruangan yang keruangan yang 
menunjukkan lokasi, menunjukkan lokasi, 
letak, dan posisi suatu letak, dan posisi suatu 
objek atau kejadian yang objek atau kejadian yang 
berada di bawah, pada, berada di bawah, pada, 
atau di atas permukaan atau di atas permukaan 
bumi yang dinyatakan bumi yang dinyatakan 
dalam sistem koordinat dalam sistem koordinat 
tertentu.tertentu.

PasalPasal 11

PasalPasal 1: 1: KetentuanKetentuan UmumUmum

PasalPasal 11

3. 3. Data Geospasial yang Data Geospasial yang 
selanjutnya disingkat DG selanjutnya disingkat DG 
adalah data tentang lokasi adalah data tentang lokasi 
geografis, dimensi atau geografis, dimensi atau 
ukuran, dan/atau ukuran, dan/atau 
karakteristik objek alam karakteristik objek alam 
dan/atau buatan manusia dan/atau buatan manusia 
yang berada di bawah, yang berada di bawah, 
pada, atau di atas pada, atau di atas 
permukaan bumi.permukaan bumi.

PasalPasal 1: 1: KetentuanKetentuan UmumUmum

PasalPasal 11

4. 4. Informasi Geospasial yang Informasi Geospasial yang 
selanjutnya disingkat IG selanjutnya disingkat IG 
adalah DG yang sudah adalah DG yang sudah 
diolah sehingga dapat diolah sehingga dapat 
digunakan sebagai alat digunakan sebagai alat 
bantu dalam perumusan bantu dalam perumusan 
kebijakan, pengambilan kebijakan, pengambilan 
keputusankeputusan,, dan/atau dan/atau 
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan 
yang berhubungan yang berhubungan 
dengan dengan ruangruang kebumiankebumian..

PasalPasal 1: 1: KetentuanKetentuan UmumUmum

5. 5. Informasi Geospasial Informasi Geospasial 
Dasar Dasar (IGD) (IGD) adalah IG adalah IG 
yang berisi tentang objek yang berisi tentang objek 
yang dapat dilihat secara yang dapat dilihat secara 
langsung atau diukur dari langsung atau diukur dari 
kenampakan fisik di muka kenampakan fisik di muka 
bumi dan yang tidak bumi dan yang tidak 
berubah dalam waktu berubah dalam waktu 
yang relatif lama.yang relatif lama.

6. 6. Informasi Geospasial Informasi Geospasial 
Tematik Tematik ((IGTIGT)) adalah IG adalah IG 
yang menggambarkan yang menggambarkan 
satu atau lebih tema satu atau lebih tema 
tertentu yang dibuat tertentu yang dibuat 
mengacu pada IGD.mengacu pada IGD.

IGD IGD vsvs IGTIGT

IGDIGD

�� IniIni istilahistilah yang yang sangatsangat
mendasarmendasar dandan membawamembawa
konsekuensikonsekuensi hukumhukum..

�� KalauKalau sesuatusesuatu IG IG masukmasuk
IGD IGD makamaka diadia menjadimenjadi
tugastugas//wewenangwewenang BadanBadan, , 
dandan informasiinformasi publikpublik yang yang 
bersifatbersifat terbukaterbuka..

IGTIGT

�� MemangMemang iniini hasilhasil
““kompromikompromi” ” daridari sebuahsebuah
prosesproses penyederhanaanpenyederhanaan
istilahistilah hukumhukum; ; didi draft draft 
paling paling awalawal digunakandigunakan
istilahistilah IG IG SektoralSektoral –– halhal
yang yang jugajuga adaada didi UU UU 
StatistikStatistik..
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PasalPasal 2: 2: AsasAsas UUUU

�� kepastian hukum;kepastian hukum;

�� keterpaduan;keterpaduan;

�� keterbukaan;keterbukaan;

�� kemutakhiran;kemutakhiran;

�� keakuratan;keakuratan;

�� kemanfaatan; dankemanfaatan; dan

�� demokratis.demokratis.

PasalPasal 3: 3: TujuanTujuan UU UU 

a.a. menjamin menjamin ketersediaan ketersediaan dandan
aksesakses terhadap IG yang terhadap IG yang ddapat apat 
dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan;;

b.b. mewujudkan penyelenggaraan mewujudkan penyelenggaraan 
IG yang IG yang berdaya guna berdaya guna dandan
berhasil guna berhasil guna melalui kerja melalui kerja 
sama, koordinasi, integrasi, dan sama, koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi; dansinkronisasi; dan

c.c. mendorong penggunaan Imendorong penggunaan IGG
dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan dalam pemerintahan dan dalam 
berbagai aspek kehidupan berbagai aspek kehidupan 
masyarakat.masyarakat.

ContohContoh

�� bbbbbb

PasalPasal 44--5: 5: InformasiInformasi GeospasialGeospasial DasarDasar

PasalPasal 44

�� Jenis Jenis IGIG terdiri atas:terdiri atas:

a. a. IGD; danIGD; dan

b. b. IGT.IGT.

PasalPasal 55

�� IGD meliputi:IGD meliputi:

a. a. jaring  kontrol geodesijaring  kontrol geodesi; ; dandan

b. b. peta dasarpeta dasar..

PasalPasal 6: 6: JKG: JKHN JKG: JKHN –– JKVN JKVN –– JKGN JKGN 

Jaring kontrol geodesi Jaring kontrol geodesi 
meliputi:meliputi:

a.a. JKHN;JKHN;

b.b. JKVN; danJKVN; dan

c.c. JKGN.JKGN.

PasalPasal 7: 7: PetaPeta DasarDasar: RBI : RBI –– LPI LPI –– LLN LLN 

Peta dasar sebagaimana Peta dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b berupa:huruf b berupa:

a.a. Peta RupabumiPeta Rupabumi
Indonesia;Indonesia;

b.b. Peta Lingkungan Pantai Peta Lingkungan Pantai 
IndonesiaIndonesia; ; dandan

c.c. Peta Lingkungan Laut Peta Lingkungan Laut 
NasionalNasional..

Toponimi

Garis Pantai

Jaringan
Hidrologi

Jaringan
Jalan

Hipsografi

Batas 
Wilayah

Pemukiman

Penutup
Lahan

A. Peta RBI

B. Peta LPI

C. Peta LLN

PETA DASAR
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PasalPasal 8: JKHN 8: JKHN 
1.1. JKHN JKHN = = kerangka acuan posisi horizontal untuk kerangka acuan posisi horizontal untuk IG.IG.

2.2. Koordinat JKHN ditentukan dengan metode pengukuran Koordinat JKHN ditentukan dengan metode pengukuran 
geodetik tertentu, dinyatakan dalam sistem referensi geodetik tertentu, dinyatakan dalam sistem referensi 
koordinat tertentu, diwujudkan dalam bentuk tanda fisik.koordinat tertentu, diwujudkan dalam bentuk tanda fisik.

3.3. JKHN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian JKHN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian 
koordinatkoordinat horizontalhorizontal..

PasalPasal 9: JKVN9: JKVN

1.1. JKVN JKVN = = kerangka acuan posisi kerangka acuan posisi vertikalvertikal untuk IG.untuk IG.

2.2. Tinggi JKVN ditentukan dengan metode pengukuran Tinggi JKVN ditentukan dengan metode pengukuran 
geodetik tertentu, dinyatakan dalam datum geodetik tertentu, dinyatakan dalam datum vertikalvertikal tertentu, tertentu, 
sistem sistem tinggitinggi tertentu, dalam bentuk tanda fisik.tertentu, dalam bentuk tanda fisik.

3.3. JKVN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian JKVN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian vertikalvertikal..

PasalPasal 10: JKGN10: JKGN

1.1. JKGN digunakan sebagai JKGN digunakan sebagai 
kerangka acuan kerangka acuan 
gayaberat untuk IG.gayaberat untuk IG.

2.2. JKGN ditetapkan dengan JKGN ditetapkan dengan 
metode metode pengukuranpengukuran
geodetik tertentu, geodetik tertentu, 
mengacu pada titik mengacu pada titik 
acuan gayaberat absolut, acuan gayaberat absolut, 
dan diwujudkan dalam dan diwujudkan dalam 
bentuk tanda fisik.bentuk tanda fisik.

3.3. JKGN diklasifikasikan JKGN diklasifikasikan 
berdasarkan tingkat berdasarkan tingkat 
ketelitian gayaberat.ketelitian gayaberat.

PasalPasal 11: 11: WajibWajib menjagamenjaga tandatanda fisikfisik JKGJKG

Setiap orang wajib menjaga Setiap orang wajib menjaga 
tanda fisik tanda fisik jjaring aring kkontrol ontrol 
ggeodesieodesi

PasalPasal 12: 12: PetaPeta dasardasar terdiriterdiri atasatas 8 8 unsurunsur

Peta Peta ddasar terdiri asar terdiri atasatas::

�� garis pantai;garis pantai;

�� hipsografi;hipsografi;

�� perairan;perairan;

�� nama rupabumi;nama rupabumi;

�� batas batas wilayahwilayah;;

�� transportasitransportasi dandan utilitasutilitas;;

�� bangunan dan fasilitas bangunan dan fasilitas 
umum; danumum; dan

�� penutup lahanpenutup lahan..

CatatanCatatan

�� UnsurUnsur ––unsurunsur iniini baikbaik
sendirisendiri--sendirisendiri maupunmaupun
bersamabersama--samasama adalahadalah IGD.IGD.

�� KadangKadang--kadangkadang adaada petapeta
dasardasar yang yang hanyahanya memuatmemuat
garisgaris pantaipantai sajasaja, , atauatau
penutuppenutup lahanlahan sajasaja, , karenakarena
kebetulankebetulan didi area area ituitu unsurunsur
yang lain yang lain tidaktidak adaada, , makamaka
ituitu pun pun sudahsudah memenuhimemenuhi
syaratsyarat disebutdisebut IGD.IGD.

�� PetaPeta topografitopografi ““murnimurni” ” 
adalahadalah petapeta dasardasar..

PasalPasal 13: 13: GarisGaris pantaipantai & & pasutpasut

1. 1. GarisGaris pantaipantai merupakanmerupakan
garisgaris pertemuanpertemuan antaraantara
daratandaratan dengandengan lautanlautan
yang yang dipengaruhidipengaruhi oleholeh
pasangpasang surutsurut air air lautlaut..

2. 2. GarisGaris pantaipantai terdiriterdiri atasatas::

a.a. garis pantai surut garis pantai surut 
terendah;terendah;

b.b. garis pantai pasang garis pantai pasang 
tertinggi; dantertinggi; dan

c.c. garis pantai tinggi muka garis pantai tinggi muka 
air laut rataair laut rata--rata.rata.

5.  5.  GarisGaris pantaipantai ditentukanditentukan
dengandengan mengacumengacu pada pada 
JJKVNKVN..
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PasalPasal 14: 14: HipsografiHipsografi & & 
BatimetriBatimetri

�� Pada Peta Pada Peta RBIRBI
digambarkan dalam digambarkan dalam 
bentuk bentuk garisgaris kontur kontur 
mukabumi dan titik mukabumi dan titik 
ketinggian di darat.ketinggian di darat.

�� Pada Peta Pada Peta LPI & LLNLPI & LLN, , 
digambarkan dalam digambarkan dalam 
bentuk bentuk garisgaris kontur kontur 
mukabumi, titik mukabumi, titik 
ketinggian di daratketinggian di darat, , 
batimetribatimetri, , dan titik dan titik 
kedalaman di laut.kedalaman di laut.

PasalPasal 15: 15: NamaNama rupabumirupabumi ((toponimitoponimi) ) 

�� Nama rupabumi Nama rupabumi 
dikumpulkan dikumpulkan 
dengan dengan 
menggunakan menggunakan 
tata cara tata cara 
pengumpulan pengumpulan 
nama rupabumi nama rupabumi 
sesuai dengan sesuai dengan 
ketentuanketentuan
peraturan peraturan 
perundangperundang--
undangan. undangan. 

PasalPasal 16: 16: Batas Batas wilayahwilayah

�� Batas wilayah Batas wilayah 
digambarkan berdasarkan digambarkan berdasarkan 
dokumen penetapan dokumen penetapan 
penentuan bataspenentuan batas wilayahwilayah
secara pasti di lapangan secara pasti di lapangan 
oleh oleh IInstansi nstansi PPemerintah emerintah 
yang berwenang.yang berwenang.

�� Dalam hal terdapat batas Dalam hal terdapat batas 
wilayah yang belum wilayah yang belum 
ditetapkan secara pasti di ditetapkan secara pasti di 
lapanganlapangan,, digunakan digunakan 
batas wilayah sementara batas wilayah sementara 
yang penggambarannya yang penggambarannya 
dibedakan dengan dibedakan dengan 
menggunakan simbol menggunakan simbol 
dan/atau warna khusus.dan/atau warna khusus.

PasalPasal 17: 17: PemutakhiranPemutakhiran

1.1. IGD diselenggarakan secara IGD diselenggarakan secara 
bertahap dan sistematis bertahap dan sistematis 
untuk seluruh wil untuk seluruh wil NKRI NKRI dan dan 
yurisdiksinya.yurisdiksinya.

2.2. IIGD GD dimutakhirkan dimutakhirkan secarasecara
periodikperiodik dalam jangka waktu dalam jangka waktu 
tertentu.tertentu.

3.3. Dalam hal terjadi bencana Dalam hal terjadi bencana 
alamalam dlldll yang berakibat yang berakibat 
berubahnya unsur berubahnya unsur IGDIGD
sehingga mempengaruhi sehingga mempengaruhi 
pola dan struktur kehidupan pola dan struktur kehidupan 
masyarakat, pemutakhiran masyarakat, pemutakhiran 
IGDIGD harus dilakukan tanpa harus dilakukan tanpa 
menunggu pemutakhiran menunggu pemutakhiran 
secarasecara periodikperiodik..

�� jangkajangka waktuwaktu
pemutakhiranpemutakhiran IGD IGD diaturdiatur
dalamdalam PeraturanPeraturan
PemerintahPemerintah..

RPP RPP PemutakhiranPemutakhiran IGDIGD

PeriodikPeriodik ((SistematikSistematik))

�� DitentukanDitentukan berdasarkanberdasarkan
tingkattingkat pertumbuhanpertumbuhan
ekonomiekonomi dandan
pertumbuhanpertumbuhan pendudukpenduduk; ; 
karenakarena perubahanperubahan fiturfitur
dipengaruhidipengaruhi oleholeh duadua
indikatorindikator iniini..

SporadikSporadik::

-- BilaBila adaada bencanabencana dsjdsj..

SkalaSkala

�� DitentukanDitentukan daridari
kepadatankepadatan pendudukpenduduk per per 
satuansatuan area.area.

�� SkalaSkala tidaktidak homogenhomogen didi
seluruhseluruh Indonesia.Indonesia.

�� DimungkinkanDimungkinkan skalaskala yang yang 
lebihlebih besarbesar atasatas inisiatifinisiatif
dandan anggarananggaran daridari
daerahdaerah, , tetapitetapi hasilnyahasilnya
tetaptetap IGD.IGD.

PasalPasal 18: 18: SkalaSkala

�� Peta Peta RBI RBI diselenggarakan diselenggarakan 
pada skala 1:1.000.000, pada skala 1:1.000.000, 
1:500.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:250.000, 
1:100.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:50.000, 
1:25.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:10.000, 
1:5.000, 1:2.500, dan 1:5.000, 1:2.500, dan 
1:1.000.1:1.000.

�� Peta Peta LPI LPI diselenggarakan diselenggarakan 
pada skala 1:250.000, pada skala 1:250.000, 
1:50.000, 1:25.000, dan 1:50.000, 1:25.000, dan 
1:10.000.1:10.000.

�� Peta Peta LLN LLN diselenggarakan diselenggarakan 
pada skala 1:500.000, pada skala 1:500.000, 
1:250.000, dan 1:50.000.1:250.000, dan 1:50.000.

�� SkalaSkala terbesarterbesar didi suatusuatu
wilayahwilayah akanakan disesuaikandisesuaikan
dengandengan kebutuhankebutuhan ((misalmisal
kepadatankepadatan pendudukpenduduk).).

�� PemetaanPemetaan dilakukandilakukan padapada
skalaskala terbesarterbesar, , sedangsedang skalaskala
yang yang lebihlebih kecilkecil didi wilayahwilayah
yang yang samasama dibuatdibuat dengandengan
generalisasigeneralisasi..

�� PetaPeta LLN LLN mungkinmungkin sajasaja
dibuatdibuat didi wilayahwilayah ZEE/LKI ZEE/LKI 
tanpatanpa melibatkanmelibatkan daratandaratan..
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SkalaSkala –– SebuahSebuah PendekatanPendekatan

�� UntukUntuk range range skalaskala, , bisabisa menggunakanmenggunakan rumusrumus yang yang 
lebihlebih natural, natural, dandan sudahsudah dicekdicek kewajarannyakewajarannya untukuntuk
tiaptiap KabKab/Kota. /Kota. MaknaMakna AA--BB--CC--DD--E E bisabisa digeserdigeser 1 level.1 level.

ContohContoh skalaskala anjurananjuran untukuntuk tiaptiap KabKab/Kota/Kota

PasalPasal 19: 19: IGT IGT wajibwajib
mengacumengacu padapada IGDIGD

PasalPasal

�� IGT IGT wajib wajib mengacumengacu padapada
IGD.IGD.

ContohContoh

�� bbbbbb

PasalPasal 20: 20: LaranganLarangan dalamdalam IGT IGT 

Dalam membuat IDalam membuat IGT GT 
dilarang:dilarang:

a.a. mmengubah posisi dan engubah posisi dan 
tingkat ketelitian tingkat ketelitian 
geometris bagian IGD;geometris bagian IGD;
dandan//atauatau

b.b. mmembuat skala IGT lebih embuat skala IGT lebih 
besar daripada skala IGD besar daripada skala IGD 
yang diacunyayang diacunya..

PasalPasal 21: IGT yang 21: IGT yang menggambarkanmenggambarkan batasbatas

1.1. IGT yang menggambarkan IGT yang menggambarkan 
batas yang batas yang berberkekuatan kekuatan 
hukum dibuat berdasarkan hukum dibuat berdasarkan 
dokumen penetapan batasdokumen penetapan batas..

2.2. Penetapan batas dilampiri Penetapan batas dilampiri 
dengan dokumen IGT yang dengan dokumen IGT yang 
akurat dan dapat akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan.dipertanggungjawabkan.

3.3. Dalam hal terdapat batas Dalam hal terdapat batas 
yang belum ditetapkan yang belum ditetapkan 
digunakan batas digunakan batas 
sementara yang sementara yang 
penggambarannya penggambarannya 
dibedakan dengan dibedakan dengan 
menggunakan simbol menggunakan simbol 
dan/atau warna khusus.dan/atau warna khusus.

�� MisalnyaMisalnya batasbatas KawasanKawasan
LindungLindung (UU 26/2007) (UU 26/2007) atauatau
RawanRawan BencanaBencana (UU 24/2007)(UU 24/2007)

�� UntukUntuk membuatmembuat batasbatas
tersebuttersebut harusharus melaluimelalui analisisanalisis
dengandengan IGT yang IGT yang akuratakurat..

PasalPasal 22 22 PenyelenggaraPenyelenggara IGDIGD

PasalPasal 2222

�� IG yang IG yang berjenisberjenis IGD IGD 
sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf dalam Pasal 4 huruf aa
hanya diselenggarakan hanya diselenggarakan 
oleh oleh PemerintahPemerintah..

�� PPenyelenggaraan IGD enyelenggaraan IGD 
dilakukandilakukan oleholeh BadanBadan
yang yang disebutdisebut BadanBadan
InformasiInformasi GeospasialGeospasial
sebagaisebagai penggantipengganti BadanBadan
KoordinasiKoordinasi SurveiSurvei dandan
PemetaanPemetaan NasionalNasional..

ContohContoh

�� MonopoliMonopoli IGD IGD didasarididasari asasasas
kepastian hukumkepastian hukum (one(one--gate), gate), 
keterpaduanketerpaduan ((efisiensiefisiensi), ), dandan
kemanfaatankemanfaatan ((satusatu data data --
multi multi manfaatmanfaat).).

�� DenganDengan UU UU iniini Bakosurtanal Bakosurtanal 
akanakan bermetamorfosisbermetamorfosis
menjadimenjadi BadanBadan InformasiInformasi
GeospasialGeospasial (BIG).(BIG).

�� BIG BIG jugajuga sebuahsebuah LPNK, LPNK, 
bukanbukan didi bawahbawah BadanBadan lain lain 
ataupunataupun KementerianKementerian; ; 
namunnamun dikoordinasikandikoordinasikan oleholeh
seorangseorang MenteriMenteri..
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IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah

c.q .Badan Informasi Geospasial (BIG) 
sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.*

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

* Pasal 22 RUU Informasi Geospasial

LPNK menurut APBN rata-rata Es-2

StrukturStruktur KlasikalKlasikal –– berdasarberdasar UU #1/3UU #1/3 StrukturStruktur KlasikalKlasikal –– berdasarberdasar UU #2/3 UU #2/3 

StrukturStruktur KlasikalKlasikal –– berdasarberdasar UU #3/3UU #3/3 OrganigramOrganigram strukturstruktur klasikalklasikal (historical)(historical)

Deputi Pemanfaatan 
& Teknologi
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OrganigramOrganigram strukturstruktur horizontal (horizontal (paralelparalel)) OrganigramOrganigram strukturstruktur vertical (serial)vertical (serial)

PasalPasal 23 23 PenyelenggaraPenyelenggara IGT IGT 

PasalPasal

1. IG yang 1. IG yang berjenisberjenis IGT IGT 
dapat diselenggarakan dapat diselenggarakan 
oleh oleh IInstansi nstansi PPemerintah, emerintah, 
PPemerintah daerah, emerintah daerah, 
dan/ataudan/atau setiapsetiap orangorang..

2. 2. Instansi berdasarkan Instansi berdasarkan 
tutusinangsinang sesuai dengan sesuai dengan 
perundangperundang--undangan.undangan.

4. 4. SetiapSetiap orang dapat orang dapat 
menyelenggarakan IGT menyelenggarakan IGT 
hanya untuk kepentingan hanya untuk kepentingan 
sendiri dan selain yang sendiri dan selain yang 
diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh 
IInstansi nstansi PPemerintahemerintah ......

PasalPasal 24 24 KewenanganKewenangan BadanBadan dalamdalam IGTIGT

PasalPasal 24 (1)24 (1)

Badan Badan dapatdapat
mengintegrasikan:mengintegrasikan:

�� lebih dari satu IGT yang lebih dari satu IGT yang 
diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh 
IInstansi nstansi PPemerintah atau emerintah atau 
PPemerintah daerah emerintah daerah 
menjadi satu IGT baru; menjadi satu IGT baru; 
dandan

�� IGT yang diselenggarakan IGT yang diselenggarakan 
oleh lebih dari satu oleh lebih dari satu 
IInstansi Pemerintah nstansi Pemerintah 
dan/atau dan/atau PPemerintah emerintah 
daerah menjadi satu IGT daerah menjadi satu IGT 
baru.baru.

ContohContoh

�� BadanBadan tidaktidak membuatmembuat petapeta--
petapeta yang yang telahtelah menjadimenjadi
tugastugas KehutananKehutanan, ESDM, , ESDM, dlldll
tetapitetapi mengintegrasikanmengintegrasikan
menjadimenjadi sebuahsebuah petapeta
sintesissintesis yang yang bergunaberguna bagibagi
perencanaanperencanaan tatatata ruangruang dandan
informasiinformasi didi masyarakatmasyarakat
((sepertiseperti Atlas).Atlas).

�� BadanBadan mengintegrasikanmengintegrasikan
petapeta--petapeta yang yang dibuatdibuat
berbagaiberbagai pemerintahpemerintah daerahdaerah
menjadimenjadi agregatagregat kawasankawasan, , 
provinsiprovinsi atauatau nasionalnasional..

PasalPasal 24 24 KewenanganKewenangan BadanBadan dalamdalam IGTIGT

PasalPasal 24 (2)24 (2)

�� Badan Badan dapatdapat
menyelenggarakan IGT menyelenggarakan IGT 
dalam hal IGT yang belum dalam hal IGT yang belum 
diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh 
Instansi Pemerintah selain Instansi Pemerintah selain 
Badan atau yang belum Badan atau yang belum 
diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh 
PPemerintah daerahemerintah daerah..

ContohContoh

�� JikaJika BNPB BNPB atauatau BPBD BPBD belumbelum
menyelenggarakanmenyelenggarakan petapeta--petapeta
kebencanaankebencanaan , , makamaka BadanBadan
dapatdapat berinisiatifberinisiatif untukuntuk
menyelenggarakanmenyelenggarakan petapeta--
petapeta tersebuttersebut..

�� BadanBadan dapatdapat
mengembangkanmengembangkan berbagaiberbagai
aplikasiaplikasi yang yang akanakan
mendukungmendukung aktivitasaktivitas
berbagaiberbagai instansiinstansi lainnyalainnya, , 
semisalsemisal KemenporaKemenpora dengandengan
“Atlas “Atlas SumberdayaSumberdaya OlahragaOlahraga””

PasalPasal 25 25 PenyelenggaraanPenyelenggaraan

PasalPasal

Penyelenggaraan IPenyelenggaraan IGG
dilakukan melalui dilakukan melalui 
kegiatan: kegiatan: 

�� ppengumpulan Dengumpulan DGG;;

�� ppengolahan Dengolahan DGG dan Idan IGG;;

�� ppenyimpanan dan enyimpanan dan 
ppengamanan Dengamanan DGG dan Idan IG;G;

�� ppenyebarluasan Denyebarluasan DGG dan dan 
IIGG; dan ; dan 

�� ppenggunaan Ienggunaan IGG..

CatatanCatatan

�� DibedakanDibedakan antaraantara istilahistilah
““penyelenggarapenyelenggara” ” dandan
““pelaksanapelaksana “ “ kegiatankegiatan
penyelenggaraanpenyelenggaraan..

�� PenyelenggaraPenyelenggara
bertanggungjawabbertanggungjawab penuhpenuh
atasatas IG yang IG yang 
diselenggarakannyadiselenggarakannya, , 
sedangsedang pelaksanapelaksana hanyahanya
bertanggungjawabbertanggungjawab padapada
proyekproyek yang yang diserahkandiserahkan
padanyapadanya..
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PasalPasal 26 26 PengumpulanPengumpulan DGDG

PasalPasal

1. 1. Pengumpulan DG Pengumpulan DG 
merupakan proses atau merupakan proses atau 
cara untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan 
DG yang dilakukan DG yang dilakukan 
dengan menggunakan dengan menggunakan 
metode dan instrumen metode dan instrumen 
pengumpulan DG.pengumpulan DG.

2. 2. DG terdiri atas:DG terdiri atas:

�� DG DasarDG Dasar;; dandan

�� DG TematikDG Tematik..

ContohContoh

�� bbbbbb

PasalPasal 27 27 PengumpulanPengumpulan DGDG

PasalPasal

1. 1. Pengumpulan DPengumpulan DGG
dilakukan dengan:dilakukan dengan:

�� survei dengan survei dengan 
menggunakan menggunakan 
instrumentasi ukur instrumentasi ukur 
dan/atau rekam, yang dan/atau rekam, yang 
dilakukan di darat, pada dilakukan di darat, pada 
wahana air, pada wahana wahana air, pada wahana 
udaraudara,, dan/atau pada dan/atau pada 
wahana angkasa;wahana angkasa;

�� pencacahan; dan/ataupencacahan; dan/atau

�� cara lain sesuai dengan cara lain sesuai dengan 
perkembangan perkembangan iptekiptek..

CatatanCatatan

�� PengumpulanPengumpulan DG DG dapatdapat
disebutdisebut jugajuga ““SurveiSurvei”.”.

�� InstrumentasiInstrumentasi ukurukur sepertiseperti
teodolitteodolit, , rekamrekam sepertiseperti
kamerakamera atauatau batimetribatimetri..

�� PencacahanPencacahan terjaditerjadi padapada
surveisurvei namanama geografisgeografis atauatau
surveisurvei tematiktematik tertentutertentu..

�� PasalPasal iniini membukamembuka ruangruang
bagibagi perkembanganperkembangan iptekiptek didi
masamasa depandepan..

PasalPasal 27 27 PengumpulanPengumpulan DGDG

2. 2. Pengumpulan DG harus Pengumpulan DG harus 
dilakukan sesuai dengan dilakukan sesuai dengan 
standar yang meliputi: standar yang meliputi: 

�� sistem referensi sistem referensi 
geospasial; dangeospasial; dan

�� jenis, definisi, kriteria, dan jenis, definisi, kriteria, dan 
format data.format data.

3. 3. KetentuanKetentuan lebihlebih lanjutlanjut
mengenaimengenai ttata caraata cara dandan
standarstandar pengumpulanpengumpulan DG DG 
diaturdiatur dengandengan PeraturanPeraturan
Kepala Badan.Kepala Badan.

ZZ

YYXX

Convensional Terrestrial Convensional Terrestrial 
Pole (CTP) 1984Pole (CTP) 1984

Centre of the earth massCentre of the earth mass
Equator Equator 

9090°° East LongitudeEast Longitude

Meridian 0Meridian 0°°

PDRTR  2009

PasalPasal 28 28 IzinIzin dalamdalam PengumpulanPengumpulan IG IG 

1. 1. Pengumpulan Pengumpulan DGDG harus harus 
memperoleh izin apabilamemperoleh izin apabila::

�� dilakukan di daerah dilakukan di daerah 
terlarang;terlarang;

�� berpotensi menimbulkan berpotensi menimbulkan 
bahaya; atau bahaya; atau 

�� menggunakan wahana menggunakan wahana 
milik asing selain satelit.milik asing selain satelit.

2. 2. IzinIzin dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk 
menjamin keselamatan menjamin keselamatan 
dan keamanan bagi dan keamanan bagi 
pengumpul data dan bagi pengumpul data dan bagi 
masyarakat.masyarakat.

PasalPasal 29 29 PemberitahuanPemberitahuan SurveiSurvei

�� Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah 
dalam pengumpulan DG dalam pengumpulan DG 
harus memberitahukan harus memberitahukan 
kepada pemilik, kepada pemilik, 
penguasa, atau penerima penguasa, atau penerima 
manfaat kawasan manfaat kawasan ituitu..

�� … … dapat menolak dapat menolak 
dan/atau menyarankan dan/atau menyarankan 
agar kegiatan agar kegiatan ituitu
dilaksanakan pada waktu dilaksanakan pada waktu 
lain hanya bila di kawasan lain hanya bila di kawasan 
tersebut ada hal yang tersebut ada hal yang 
dapat membahayakan dapat membahayakan 
pengumpul data.pengumpul data.

..

�� Penolakan dan/atau saran Penolakan dan/atau saran 
harus disampaikan paling harus disampaikan paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah lambat 7 (tujuh) hari setelah 
pemberitahuan disampaikan pemberitahuan disampaikan 
oleh pengumpul data.oleh pengumpul data.

�� Pengumpul data dapat Pengumpul data dapat 
melanjutkan kegiatan bila melanjutkan kegiatan bila 
pemilik, penguasa, atau pemilik, penguasa, atau 
penerima manfaat dari penerima manfaat dari 
kawasan tidak memberi kawasan tidak memberi 
jawaban dalam jangka jawaban dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hariwaktu 7 (tujuh) hari..

PasalPasal 3030--31 31 PengolahanPengolahan DG & IG DG & IG 

1. 1. Pengolahan DG dan IG Pengolahan DG dan IG 
dilakukan dengan dilakukan dengan 
menggunakan perangkat menggunakan perangkat 
lunak yang:lunak yang:

�� berlisensi; dan/atauberlisensi; dan/atau

�� bersifat bebas bersifat bebas & & terbukaterbuka..

2. 2. Pemerintah memberikan Pemerintah memberikan 
insentif bagi setiap orang insentif bagi setiap orang 
yang dapat membangun, yang dapat membangun, 
mengembangkan, mengembangkan, 
dan/atau menggunakan dan/atau menggunakan 
perangkat lunak pengolah perangkat lunak pengolah 
DG dan IG yang bersifat DG dan IG yang bersifat 
bebas dan terbuka.bebas dan terbuka.
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PasalPasal 32 32 PengolahanPengolahan didi LuarLuar NegeriNegeri

1. 1. Pengolahan DG dan IG Pengolahan DG dan IG 
harus dilakukan di harus dilakukan di DNDN..

2. 2. DalamDalam halhal sumbersumber daya daya 
manusia dan/atau manusia dan/atau 
peralatan yang peralatan yang 
dibutuhkan belum dibutuhkan belum 
tersedia di dalam tersedia di dalam 
negerinegeri, p, pengolahan Dengolahan DGG
dan Idan IGG dapat dilakukan dapat dilakukan 
di di LN.LN.

3. 3. Pengolahan Pengolahan DGDG dan dan IGIG
di luar negeri dilakukan di luar negeri dilakukan 
setelah mendapat izin setelah mendapat izin 
BadanBadan..

PasalPasal 3333--34 34 PengolahanPengolahan

Pemrosesan DG harus Pemrosesan DG harus 
dilakukan sesuai dengan dilakukan sesuai dengan 
standar yang meliputi:standar yang meliputi:

�� sistem proyeksi dan sistem sistem proyeksi dan sistem 
koordinatkoordinat yang yang dengandengan jelasjelas
dandan pastipasti dapatdapat
ditransformasikanditransformasikan keke dalamdalam
sistemsistem koordinatkoordinat standarstandar
nasionalnasional; dan; dan

�� format, format, basisdatabasisdata, , dandan
metadata yang metadata yang dapatdapat dengandengan
mudahmudah diintegrasikandiintegrasikan
dengandengan IG lain.IG lain.

PasalPasal 35 35 PenyajianPenyajian IG IG 

Penyajian IG dilakukan dalam Penyajian IG dilakukan dalam 
bentuk:bentuk:

�� tabel informasi tabel informasi 
berkoordinat;berkoordinat;

�� peta cetak, baik dalam peta cetak, baik dalam 
bentuk lembaran bentuk lembaran maupunmaupun
buku atlas;buku atlas;

�� petapeta digital;digital;

�� petapeta interaktifinteraktif, , termasuktermasuk
yang yang dapatdapat diaksesdiakses via ICT;via ICT;

�� petapeta multimedia;multimedia;

�� bola bola duniadunia; ; atauatau

�� model model tigatiga dimensidimensi..

IG

Printout

Compact 
Disc 
(CD)

Internet

PasalPasal 36 36 PenentuanPenentuan SkalaSkala

Penyajian Penyajian IGIG wajib wajib 
menggunakan skala yang menggunakan skala yang 
ditentukan berdasarkan ditentukan berdasarkan 
tingkat ketelitian sumber tingkat ketelitian sumber 
data dan tujuan penggunaan data dan tujuan penggunaan 
IGIG..

PasalPasal 3737--38 38 PenyimpananPenyimpanan & & PengamananPengamanan

Penyimpanan dan Penyimpanan dan 
pengamanan Dpengamanan DGG dan dan IG IG 
merupakanmerupakan cara cara 
menempatkan Dmenempatkan DGG dan Idan IGG
pada tempat yang aman pada tempat yang aman 
dan tidak rusak atau dan tidak rusak atau 
hilang untuk menjamin hilang untuk menjamin 
ketersediaan IGketersediaan IG..

�� sesuai dengan standarsesuai dengan standar

�� media penyimpanan media penyimpanan 
elektronik atau cetakelektronik atau cetak..

�� Peraturan Kepala Badan.Peraturan Kepala Badan.

PasalPasal 39 39 PenyerahanPenyerahan DuplikatDuplikat

�� Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah 
menyerahkan duplikat menyerahkan duplikat IGTIGT
yang diselenggarakannya yang diselenggarakannya 
kepada Instansi kepada Instansi 
Pemerintah yang Pemerintah yang 
bertanggung jawab di bertanggung jawab di 
bidang perpustakaan bidang perpustakaan 
nasional dan di bidang nasional dan di bidang 
arsip nasionalarsip nasional dandan dapatdapat
mengaksesnyamengaksesnya kembalikembali..

�� PemPemdada menyerahkan menyerahkan 
kepada perpustakaan kepada perpustakaan 
daerah dan arsip daerah.daerah dan arsip daerah.
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PasalPasal 40 40 PengamananPengamanan

�� Pengamanan Pengamanan DG DG dandan IG IG 
jugajuga dilakukan dilakukan terhadapterhadap
tanda fisiktanda fisik..

�� Pengamanan Pengamanan DG DG dandan IG IG 
dilakukan untuk menjamin dilakukan untuk menjamin 
agar agar IGIG::

�� tetap tersedia dan terjaga tetap tersedia dan terjaga 

keutuhannya; dankeutuhannya; dan

�� terjaga kerahasiaannya terjaga kerahasiaannya 

untuk untuk IGIG yang bersifat yang bersifat 
tertutup.tertutup.

PasalPasal 41 41 PenyebarluasanPenyebarluasan

PenyebarluasanPenyebarluasan DG dan DG dan IG IG 
merupakanmerupakan kegiatankegiatan
pemberian akses, pemberian akses, 
pendistribusian, dan pendistribusian, dan 
pertukaran DG dan pertukaran DG dan IG IG 
yang yang dapatdapat dilakukandilakukan
dengandengan menggunakanmenggunakan
media media elektronikelektronik dandan
media media cetakcetak..

PasalPasal 4242--43 43 KeterbukaanKeterbukaan

PasalPasal 4242

�� IIGD GD bersifat terbuka.bersifat terbuka.

PasalPasal 4343

�� IGT yang dibuat oleh IGT yang dibuat oleh 
Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah 
dan/atau dan/atau PPemerintah emerintah 
daerah bersifat terbuka.daerah bersifat terbuka.

�� IGT tertentu yang dibuat IGT tertentu yang dibuat 
oleh Instansi Pemerintah oleh Instansi Pemerintah 
dan/atau dan/atau PemdaPemda dapat dapat 
bersifat tertutup sesuai bersifat tertutup sesuai 
dengan ketentuan dengan ketentuan 
peraturan perundangperaturan perundang--
undanganundangan..

ContohContoh

�� TidakTidak adaada excuse … excuse … makamaka
semuasemua yang yang masukmasuk IGD IGD 
harusharus terbukaterbuka..

�� IGT IGT oleholeh instansiinstansi
pemerintahpemerintah jugajuga terbukaterbuka..

�� PerkecualisanPerkecualisan sudahsudah diaturdiatur
oleholeh UU KIP.UU KIP.

PasalPasal 44 44 PenyebarluasanPenyebarluasan

�� Penyelenggara IG yang Penyelenggara IG yang 
bersifat terbuka bersifat terbuka 
menyebarluaskan menyebarluaskan IG IG 
dengan cara yangdengan cara yang efektifefektif
dandan efisienefisien..

�� membuat dan membuat dan 
mengumumkan standar mengumumkan standar 
pelayanan minimal untuk pelayanan minimal untuk 
penyebarluasan IG.penyebarluasan IG.

�� Pemerintah Pemerintah dapatdapat
memberikan memberikan penghargaanpenghargaan
bagi yang membantu bagi yang membantu 
menyebarluaskan IG yang menyebarluaskan IG yang 
bersifat terbuka.bersifat terbuka.

PasalPasal 45 45 JaringanJaringan IG IG 
ElektronikElektronik

�� Pemerintah membangun Pemerintah membangun 
jaringan IG untuk jaringan IG untuk 
penyebarluasan IG penyebarluasan IG 
secara elektronik.secara elektronik.

�� Jaringan Jaringan IGIG dibangun dibangun 
secara secara bertingkatbertingkat dan dan 
terintegrasi.terintegrasi.

�� Jaringan Jaringan IGIG pusat pusat 
dilaksanakan oleh Badandilaksanakan oleh Badan..

�� Jaringan Jaringan IG IG daerah daerah 
dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh PPememdada
dan diintegrasikan dan diintegrasikan 
dengandengan jjaringanaringan IG IG pusatpusat
oleh Badan.oleh Badan. �� SudahSudah adaada PerpresPerpres JDSNJDSN

PasalPasal 46 IG 46 IG berkekuatanberkekuatan hukumhukum

Dalam hal IG memiliki Dalam hal IG memiliki 
kekuatan hukum, IG kekuatan hukum, IG 
tersebut wajib disahkan tersebut wajib disahkan 
oleh pejabat yang oleh pejabat yang 
berwenang sebelum berwenang sebelum 
diumumkan dan diumumkan dan 
disebarluaskan.disebarluaskan.
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PasalPasal 4747--48 48 PenggunaanPenggunaan IGIG

PasalPasal 4747

�� Penggunaan IG Penggunaan IG 
merupakan kegiatan merupakan kegiatan 
untuk memperoleh untuk memperoleh 
manfaatmanfaat, , baikbaik langsung langsung 
maupun tidak langsung.maupun tidak langsung.

PasalPasal 4848

�� Untuk memperoleh dan Untuk memperoleh dan 
menggunakan menggunakan IGIG yang yang 
diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh 
Instansi Pemerintah dapat Instansi Pemerintah dapat 
dikenakan biaya tertentu dikenakan biaya tertentu 
yang besarnya sesuai yang besarnya sesuai 
dengan peraturan dengan peraturan 
perundangperundang--undangan.undangan.

�� PP PNBPPP PNBP

IG

PasalPasal 49 49 KualitasKualitas IG IG 

�� Pengguna Pengguna IG IG berhak berhak 
mengetahui kualitas mengetahui kualitas IGIG
yang diperolehnya.yang diperolehnya.

�� Penyelenggara IG Penyelenggara IG wajibwajib
memberitahukan kualitas memberitahukan kualitas 
setiap IG yang setiap IG yang 
diselenggarakannya.diselenggarakannya.

�� Pengguna IG berhak Pengguna IG berhak 
mmenolak hasil IG yang enolak hasil IG yang 
tidak berkualitas.tidak berkualitas.

�� FFormat ormat Metadata / Metadata / 
RiwayatRiwayat data data ditetapkan ditetapkan 
oleh Kepala Badan.oleh Kepala Badan.

PasalPasal 50 50 MembuatMembuat ProdukProduk TurunanTurunan

�� MMembuat produk turunan embuat produk turunan 
suatu suatu IGIG dengan maksud dengan maksud 
untuk diperjualbelikan untuk diperjualbelikan 
wajib mendapat izin dari wajib mendapat izin dari 
pemilik pemilik IGIG..

ContohContoh

�� Yang Yang dimaksudkandimaksudkan adalahadalah
produkproduk turunanturunan IG IG daridari IG IG 
yang yang bukanbukan
diselenggarakannyadiselenggarakannya..

�� MisalnyaMisalnya PeriplusPeriplus atauatau
GuntherGunther inginingin menggunakanmenggunakan
petapeta RBI RBI untukuntuk atlas atlas kotakota
yang yang dibuatnyadibuatnya..

PasalPasal 51 51 WajibWajib menggunakanmenggunakan

�� Instansi Instansi PPemerintah dan emerintah dan 
PPemerintah daerah harus emerintah daerah harus 
menggunakan IG yang menggunakan IG yang 
akurat dalam akurat dalam 
pengambilan keputusan pengambilan keputusan 
dan/atau penentuan dan/atau penentuan 
kebijakan yang kebijakan yang 
berhubungan dengan berhubungan dengan 
ruang kebumian.ruang kebumian.

PasalPasal 52 52 UntukUntuk PenanggulaanganPenanggulaangan BencanaBencana

�� Untuk keperluan Untuk keperluan 
penanggulangan bencana, penanggulangan bencana, 
setiap orang harus setiap orang harus 
memberikan IGT yang memberikan IGT yang 
dimilikinya apabila diminta dimilikinya apabila diminta 
oleh Instansi Pemerintah oleh Instansi Pemerintah 
atau atau PPemerintah daerah emerintah daerah 
yang diberi tugas dalam yang diberi tugas dalam 
urusan penanggulangan urusan penanggulangan 
bencana.bencana.

ContohContoh

�� MemberiMemberi kewenangankewenangan padapada
BNPB / BPBD.  BNPB / BPBD.  KalauKalau IGD IGD 
sudahsudah pastipasti terbukaterbuka..

PasalPasal 53 53 InfrastrukturInfrastruktur PenyelenggaraanPenyelenggaraan IGIG

�� PemerintahPemerintah wajibwajib
memfasilitasimemfasilitasi
pembangunanpembangunan
iinfrastrukturnfrastruktur IG IG untukuntuk
memperlancarmemperlancar
penyelenggaraapenyelenggaraan IG.n IG.

�� InfrastrukturInfrastruktur IG IG terdiriterdiri
atasatas kebijakankebijakan, , 
kelembagaankelembagaan, , teknologiteknologi, , 
standarstandar, , dan dan sumbersumber dayadaya
manusiamanusia..

�� KetentuanKetentuan lebihlebih lanjutlanjut
diaturdiatur dengandengan PeraturanPeraturan
PemerintahPemerintah..

�� TidakTidak sekedarsekedar jaringanjaringan, , 
tetapitetapi dapatdapat jugajuga terkaitterkait
dengandengan kebijakankebijakan
((peraturanperaturan), ), kelembagaankelembagaan, , 
standarstandar dandan SDM SDM –– misalnyamisalnya
jabfungjabfung IG.IG.
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PasalPasal 5454--55 PELAKSANA55 PELAKSANA

PasalPasal 5454

�� KegiatanKegiatan penyelenggaraanpenyelenggaraan
IG IG oleholeh Instansi Instansi 
PemerintahPemerintah atauatau PPemdaemda
dapatdapat dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh 
setiapsetiap orangorang..

PasalPasal 5555

�� Pelaksanaan IG orang Pelaksanaan IG orang 
perseorangan wajibperseorangan wajib
memenuhimemenuhi kualifikasikualifikasi
kompetensikompetensi. . 

�� Pelaksanaan IG kelompok Pelaksanaan IG kelompok 
orang wajiborang wajib memenuhimemenuhi
kualifikasikualifikasi sebagai sebagai 
kelompok di bidang IG.kelompok di bidang IG.

ContohContoh

�� KompetensiKompetensi ……

�� LSM LSM didi bidangbidang IGIG

PasalPasal 56 56 PersyaratanPersyaratan BadanBadan Usaha IG Usaha IG 

1. 1. Pelaksanaan IG badan usaha Pelaksanaan IG badan usaha 
wajib memenuhiwajib memenuhi::

2. 2. PersyaratanPersyaratan administratifadministratif ::

�� akte pendirian akte pendirian BHI; BHI; dandan

�� izin usaha.izin usaha.

3. 3. Persyaratan teknis :Persyaratan teknis :

�� berbersertifikat yang memenuhi sertifikat yang memenuhi 
klasifikasi dan kualifikasi klasifikasi dan kualifikasi 
penyedia jasa IG; dan penyedia jasa IG; dan 

�� berbertenaga profesional yang tenaga profesional yang 
tersertifikasi di bidang IG.tersertifikasi di bidang IG.

4. 4. Sertifikasi oleh lembaga Sertifikasi oleh lembaga 
independen independen teriteriakreditasi.akreditasi.

PasalPasal 57 57 PembinaanPembinaan

PasalPasal 57 (1,2)57 (1,2)

1. 1. Badan melakukan Badan melakukan 
pembinaan pembinaan mengenaimengenai
pemaknaan, pengarahan, pemaknaan, pengarahan, 
perencanaanperencanaan,, dan dan 
evaluasi terhadap evaluasi terhadap 
penyelenggaraan IGT.penyelenggaraan IGT.

2. 2. Pembinaan Pembinaan 
penyelenggaraan IGT penyelenggaraan IGT 
dilakukan dilakukan kepadakepada::

�� penyelenggara penyelenggara IGTIGT; dan; dan

�� pengguna pengguna IGIG..

PasalPasal 57 57 PembinaanPembinaan

PasalPasal 57 (3)57 (3)

3. 3. Pembinaan Pembinaan kepadakepada
penyelenggaranpenyelenggaran IGT IGT melalui:melalui:

�� penerbitan peraturanpenerbitan peraturan,,
pedoman, standarpedoman, standar,, dan dan 
spesifikasi teknis;spesifikasi teknis;

�� pemberian bimbingan, pemberian bimbingan, 
supervisi, supervisi, diklatdiklat;;

�� perencanaan, perencanaan, litbanglitbang, , 
pemantauanpemantauan,, dan evaluasi; dan evaluasi; 

�� penyelenggaraan jabatan penyelenggaraan jabatan 
fungsional secara nasional fungsional secara nasional 
untuk untuk SDM SDM di Instansi di Instansi 
Pemerintah dan Pemerintah dan PemdaPemda..

PasalPasal 57 57 PembinaanPembinaan

PasalPasal 57 (4)57 (4)

4. 4. Pembinaan Pembinaan kepadakepada
pengguna IG melalui:pengguna IG melalui:

�� sosialisasi keberadaan sosialisasi keberadaan IGIG
beserta kemungkinan beserta kemungkinan 
pemanfaatannya; pemanfaatannya; 

�� DiklatDiklat teknis penggunaan teknis penggunaan 
IGIG..

PasalPasal 58 58 LaranganLarangan -- JKGJKG

�� Setiap orang yang tanpa Setiap orang yang tanpa 
hak dan melawan hukum hak dan melawan hukum 
dilarang menghilangkan, dilarang menghilangkan, 
merusak, mengambil, merusak, mengambil, 
memindahkan, atau memindahkan, atau 
mengubah tanda fisik yang mengubah tanda fisik yang 
merupakan bagian dari merupakan bagian dari 
JKHN, JKVN, dan JKGN JKHN, JKVN, dan JKGN 
serta instrumen survei yang serta instrumen survei yang 
sedang digunakan.sedang digunakan.

PasalPasal 6464

-- PidanaPidana 2 2 thnthn / 500 / 500 jutajuta

-- PidanaPidana 5 5 thnthn / 1,25 M / 1,25 M 
bilabila timbulkantimbulkan bahayabahaya / / 
kerugiankerugian

ContohContoh

�� MengubahMengubah patokpatok

�� MengambilMengambil buoy TEWSbuoy TEWS

�� MenggeserMenggeser teodolitteodolit yang yang 
sedangsedang dipakaidipakai..
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PasalPasal 59 59 LaranganLarangan MenyebarluasanMenyebarluasan IGD IGD 
yang yang diubahdiubah--tanpatanpa izinizin

�� Setiap orang Setiap orang dilarangdilarang
mengubahmengubah IGD tanpa izin IGD tanpa izin 
dari Badan dari Badan dandan
menyebarluaskanmenyebarluaskan
hasilnya.hasilnya.

�� Setiap orang Setiap orang dilarangdilarang
menyebarluaskanmenyebarluaskan IGD IGD 
yang yang diubahdiubah--tanpatanpa izinizin..

PasalPasal 6565

-- PidanaPidana 1 1 thnthn / 250 / 250 jtjt

-- PidanaPidana 3 3 thnthn / 750 / 750 jtjt
bilabila timbulkantimbulkan bahayabahaya / / 
kerugiankerugian

�� MengubahMengubah IGD IGD tanpatanpa izinizin
an an sichsich bukanbukan tindaktindak pidanapidana, , 
namunnamun kalaukalau hasilnyahasilnya lalulalu
disebarluaskandisebarluaskan, , makamaka
memenuhimemenuhi delikdelik pidanapidana..

�� PerbedaanPerbedaan ayatayat 1 1 dandan 2 2 
adalahadalah padapada ayatayat 2 2 bisabisa sajasaja
yang yang mengubahmengubah IGD IGD tanpatanpa
izinizin adalahadalah orangorang lain.lain.

PasalPasal 60 60 LaranganLarangan MenyebarluasanMenyebarluasan IGT IGT 
yang yang diubahdiubah--tanpatanpa izinizin

�� Setiap orang Setiap orang dilarangdilarang
mengubahmengubah IGT IGT tanpatanpa izinizin
daridari PenyelenggaraPenyelenggara IGT IGT 
dandan menyebarluaskanmenyebarluaskan
hasilnyahasilnya..

�� Setiap orang Setiap orang dilarangdilarang
menyebarluaskanmenyebarluaskan IGT IGT 
yang yang diubahdiubah--tanpatanpa izinizin..

PasalPasal 6666

-- PidanaPidana 6 6 blnbln / 125 / 125 jtjt

-- PidanaPidana 3 3 thnthn / 750 / 750 jtjt
bilabila timbulkantimbulkan bahayabahaya / / 
kerugiankerugian

PasalPasal 61 61 LaranganLarangan menyajikanmenyajikan IG IG tidaktidak
sesuaisesuai ketelitianketelitian sehinggasehingga merugikanmerugikan

�� Setiap orang dilarang Setiap orang dilarang 
membuat IG yang membuat IG yang 
penyajiannya tidak sesuai penyajiannya tidak sesuai 
dengan tingkat ketelitian dengan tingkat ketelitian 
sumber data yang sumber data yang 
mengakibatkan timbulnya mengakibatkan timbulnya 
kerugian orang dan/atau kerugian orang dan/atau 
barang.barang.

PasalPasal 6767

-- PidanaPidana 3 3 thnthn / 750 jt./ 750 jt.

�� Blowup Blowup petapeta skalaskala kecilkecil keke
skalaskala besarbesar sehinggasehingga
merugikanmerugikan pemesanpemesan atauatau
penggunapengguna IGIG

PasalPasal 62 62 LaranganLarangan MenyebarluaskanMenyebarluaskan IG IG 
berkekuatanberkekuatan hukumhukum yang yang belumbelum disahkandisahkan

�� Setiap orang dilarang Setiap orang dilarang 
menyebarluaskan IG yang menyebarluaskan IG yang 
belum disahkanbelum disahkan, , dalamdalam
halhal IG IG tersebuttersebut memiliki memiliki 
kekuatan hukum.kekuatan hukum.

PasalPasal 6868

-- PidanaPidana 2 2 thnthn / 500 / 500 jtjt

-- PidanaPidana 3 3 thnthn / 750 / 750 jtjt
bilabila timbulkantimbulkan bahayabahaya / / 
kerugiankerugian

�� MisalnyaMisalnya IG IG tentangtentang batasbatas
persilpersil atauatau batasbatas kawasankawasan..

�� KecualiKecuali menggunakanmenggunakan
simbolsimbol//warnawarna yang yang berbedaberbeda
dandan didi legendalegenda disebutkandisebutkan
dengandengan jelasjelas bahwabahwa IG IG 
tersebuttersebut tidaktidak / / belumbelum
memilikimemiliki kekuatankekuatan hukumhukum..

PasalPasal 63  63  SanksiSanksi AdministratifAdministratif

1. 1. Setiap orang Setiap orang yang yang 
melanggarmelanggar ketentuanketentuan
Pasal 20, Pasal 20, PasalPasal 3636, , PasalPasal
4646, , PasalPasal 49 ayat (2)49 ayat (2), , 
PasalPasal 5050, , atauatau PasalPasal 5555
dapatdapat dikenaidikenai sanksisanksi
administratifadministratif..

2. 2. SanksiSanksi administratifadministratif ::

�� peringatanperingatan tertulistertulis;;

�� penghentianpenghentian sementara sementara 
sebagiansebagian//seluruhseluruh kegkeg.; .; 

�� denda administratif;denda administratif;

�� pencabutanpencabutan izinizin..

PasalPasal 20: m20: mengubah posisi dan engubah posisi dan 
tingkat ketelitian geometris tingkat ketelitian geometris 
bagian IGD;bagian IGD; dandan//atauatau skala skala 
IGT IGT > > IGD yang diacunyaIGD yang diacunya

PasalPasal 36: 36: skala skala sajisaji tidaktidak
ditentukan berdasaditentukan berdasarkanrkan
tingkat ketelitian sumber data tingkat ketelitian sumber data 
dan tujuan penggunaan dan tujuan penggunaan IGIG..

PasalPasal 46: 46: IG IG berberkekuatan hukumkekuatan hukum
disebardisebar tanpatanpa disahkan.disahkan.

PasalPasal 49 (2): 49 (2): tidaktidak
memberitahukan kualitas IG memberitahukan kualitas IG 
yang diselenggarakannya.yang diselenggarakannya.

PasalPasal 50: 50: membuat produk membuat produk 
komerisialkomerisial turunan suatu turunan suatu IGIG
tanpatanpa izin pemilik izin pemilik IGIG..

PasalPasal 69 69 PeralihanPeralihan

�� Pada saat Pada saat UU UU ini berlaku, ini berlaku, 
penyelenggara penyelenggara IG IG tetap tetap 
dapat menjalankan dapat menjalankan 
kegiatannya dengan kegiatannya dengan 
ketentuan dalam waktu ketentuan dalam waktu 
paling lama 3 (tiga) tahun paling lama 3 (tiga) tahun 
wajib menyesuaikan wajib menyesuaikan 
berdasarkan Undangberdasarkan Undang--
Undang ini.Undang ini.

�� SebelumSebelum BIG BIG ditetapkan, ditetapkan, 
penyelenggaraan IGD penyelenggaraan IGD 
dilakukan oleh Badan dilakukan oleh Badan 
Koordinasi Survei dan Koordinasi Survei dan 
Pemetaan NasionalPemetaan Nasional

�� KonstruksiKonstruksi peralihanperalihan iniini
miripmirip dengandengan
BPS BPS setelahsetelah UU UU StatistikStatistik, , 
BATAN BATAN setelahsetelah UU UU NuklirNuklir, , 
BakornasBakornas--PB PB setelahsetelah UU UU 
KebencanaanKebencanaan; ; dandan
BMG BMG setelahsetelah UU MKGUU MKG
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PasalPasal 70 70 PenutupPenutup

�� PPeraturan pelaksanaan eraturan pelaksanaan 
dari dari UU UU ini ditetapkan ini ditetapkan 
paling lambat 2 (dua) paling lambat 2 (dua) 
tahun sejak Undangtahun sejak Undang--
Undang ini berlaku.Undang ini berlaku.

�� Pada saat berlakunya Pada saat berlakunya UU UU 
ini, maka segala ini, maka segala 
peraturan peraturan PerPer--UUUU--an an yang yang 
mengatur dan/atau mengatur dan/atau 
berkaitan dengan berkaitan dengan 
penyelenggaraan penyelenggaraan IGIG
dinyatakan tetap berlaku dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak sepanjang tidak 
bertentangan dengan bertentangan dengan UU UU 
ini.ini.


