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KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) 

KEGIATAN 

 

 

SUB KEGIATAN 

:   KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/ 

KOTA 

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN 

RUANG 

PEKERJAAN : PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TATA 

RUANG KAB. TEMANGGUNG  

 

1. Latar Belakang Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh perencanaan 

yang baik. Perencanaan pembangunan ini memerlukan dukungan dari studi analisis 

komponen-komponen pembangunan terkait. Analisis ini akan bersifat obyektif 

apabila data yang diperlukan tersedia dan bersifat komprehensif. Inventarisasi data 

pembangunan berbasis teknologi sistem informasi merupakan suatu sarana untuk 

mengembangkan potensi daerah, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah 

daerah dalam menjalankan pembangunan di daerah. 

Sesuai tuntutan kemajuan teknologi, maka informasi sekarang ini tidak cukup hanya 

disajikan dalam bentuk data dan tabel namun juga harus disajikan secara spasial. 

Informasi spasial merupakan informasi yang berhubungan dengan lokasi geografis, 

dimensi atau ukuran. Salah satu metode untuk mendapat informasi spasial ialah 

dengan Global Positioning System (GPS), namun informasi dari GPS ini masih 

berupa koordinat, sehingga untuk lebih informatif perlu diolah  terlebih dahulu 

dengan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga dapat disajikan dalam 

bentuk peta. 

Seiring dengan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan, 

keterbukaan informasi, dan kemajuan teknologi, maka tuntutan penyajian informasi 

yang terkait dengan data dan perencanaan pembangunan semakin meningkat. Di 

lain pihak pembuatan dan pengembangan database memerlukan penanganan dan 

perhatian tersendiri guna mewujudkan kualitas data dan informasi kepada 

masyarakat luas. 

Dalam proses kegiatan di atas diperlukan suatu aplikasi data yang cepat, akurat 

dan informatif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

sangat diperlukan untuk meningkatkan kelancaran operasional. Teknologi informasi 

dan komunikasi yang berkembang demikian pesat merupakan peluang bagi 

pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi 

secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan 

2. Maksud dan Tujuan a. Maksud 

Maksud dari kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten 

Temanggung ini adalah untuk dapat memberikan alat bantu bagi pengambilan 

keputusan bagi perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Temanggung 

serta memberikan informasi bagi masyarakat luas khususnya terkait kondisi 

penataan ruang Kabupaten Temanggung. Dengan disusunnya sistem informasi ini 

maka informasi terkini terkait kondisi penataan wilayah di Kabupaten Temanggung 



dapat diketahui untuk dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan maupun 

dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung oleh masyarakat 

umum. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan suatu website yang  memuat informasi 

berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang berisi tentang kondisi terkini mengenai 

penataan ruang di Kabupaten Temanggung. Melalui website ini maka informasi 

penataan ruang yang meliputi rencana pola ruang, rencana struktur ruang yang di 

dalamnya mencakup informasi infrastruktur wilayah, serta        informasi lain terkait perijinan/ 

pengendalian pemanfaatan ruang dapat diakses dari mana saja dengan mudah 

3. Target/ Sasaran 

 

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi 

Tata Ruang adalah: 

a. Penyediaan suatu sistem informasi spasial penataan ruang di Kabupaten 

Temanggung yang dapat diakses oleh masyarakat banyak yang meliputi: 

1) Peta-peta rencana dalam RTRW Kabupaten Temanggung yang sudah 

ditetapkan; 

2) Data ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Temanggung; dan 

3) Data irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung. 

b. Penyediaan suatu sistem informasi spasial terkait pemanfaatan r u a n g  

yang dapat diakses melalui perangkat smartphone dan komputer oleh 

pengambil kebijakan. Informasi tersebut meliputi antara lain: 

1) Informasi perijinan pemanfaatan ruang yang telah diberikan selama 

beberapa tahun terakhir lengkap dengan gambar/ dokumentasinya; 

2) Menempatkan lokasi-lokasi yang telah memperoleh ijin tersebut ke dalam 

suatu peta yang dapat di-overlay-kan dengan layer peta lainnya; dan 

3) Informasi luasan tata guna lahan termasuk berkurang/  bertambahnya suatu 

guna lahan akibat ijin pemanfaatan ruang yang diberikan. 

c. Peningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Temanggung dalam hal pengelolaan 

informasi penataan ruang. 

 

4. Lokasi Kegiatan Kabupaten Temanggung 

5. Nama Organisasi 

Pengadaan 

Swakelola 

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan : 

a. K/L/D/I         : Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

b. Satker/OPD : DPUPR Kabupaten Temanggung 

c. PPTK/PPK   : Dessy Imawati, ST, MT 

6. Sumber Dana, 

Perkiraan Biaya Dan 

Cara Pembayaran 

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD 2021 sesuai dengan Peraturan 

Bupati Temanggung Nomor  64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA. 2021 dengan jumlah 

anggaran Rp 74.475.000.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah). Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir. 

 



7. Ruang Lingkup, 

Lokasi Pekerjaan, 

Data Penunjang 

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang meliputi : 

a. Koleksi data spasial hasil dari survey data spasial terhadap dokumen-dokumen 

penataan ruang di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2020 yang 

meliputi: 

1) Dokumen-dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Temanggung yang sudah berkekuatan hukum; 

2) Dokumen-dokumen terkait ruas jalan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan informasi yang meliputi 

lokasi ruas jalan, kondisi terkini, struktur, keberadaan drainase, fungsi, 

kelas dan statusnya serta foto-foto terkini dari ruas jalan tersebut; 

3) Dokumen-dokumen terkait perijinan pemanfaatan ruang; 

4) Dokumen-dokumen terkait peraturan bangunan. 

b. Membangun sistem informasi yang dapat di-update dan dimodifikasi terkait 

penataan ruang di Kabupaten Temanggung; 

c. Menyajikan sistem informasi tersebut dalam sebuah website 

dpupr.Temanggungkab.go.id/simtaru dan aplikasi smartphone yang dapat 

menampilkan peta-peta SIG dalam berbagai layer, peraturan- peraturan serta 

informasi terbaru terkait penataan ruang di Kabupaten Temanggung; 

d. Melaksanakan pelatihan penggunaan dan operasional sistem; dan 

e. Memberikan seluruh copy program untuk website dan aplikasi smartphone 

kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 

8. Kualifikasi Penyedia 

Jasa 

Penyedia Jasa Pada Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang adalah 

Perguruan Tinggi yang memiliki salah satu Kualifikasi dalam penyusunan sistem 

informasi tata ruang. 

9. Jangka Waktu 

Pelaksanaan 

Pekerjaan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, dengan perkiraan waktu 

pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender 

dimulai sejak PKS ditandatangani. 

10. Data Dan Fasilitas 

Penunjang 

Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata 

Ruang, pengguna jasa akan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan 

dimaksud, antara lain : 

a. Memfasilitasi surat menyurat dalam rangka pengumpulan data dan informasi 

yang meliputi: 

1) Data dan informasi tertulis maupun peta RTRW Kabupaten Temanggung 

baik yang sudah menjadi Perda ataupun yang masih dalam tahap revisi; 

2) Data dan informasi tertulis maupun peta terkait ruas jalan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan informasi yang 

meliputi lokasi ruas jalan, kondisi terkini, struktur, keberadaan drainase, 

fungsi, kelas dan statusnya serta foto-foto terkini dari ruas jalan tersebut; 

3) Data dan informasi mengenai produk-produk hukum yang berkaitan dengan 

penataan ruang di Kabupaten Temanggung. 

 



b. Menyediakan informasi rencana pembangunan Kabupaten Temanggung; 

c. Menyediakan fasilitas untuk diskusi (ruang rapat dan fasilitas pendukung). 

Penyedia Jasa wajib menyediakan sendiri peralatan / perlengkapan dan bahan, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Gedung kantor/ tempat bekerja penyedia jasa. 

b. Perangkat keras (komputer, laptop, printer dan lainnya) dan lunak (program 

pengolahan peta berbasis SIG dan lainnya) untuk penyusunan website Sistem 

Informasi Tata Ruang. 

c. Kendaraan operasional serta kebutuhan operasional lainnya 

11. Produk Dan Jasa Yang 

Dihasilkan 

Hasil / produk yang akan dihasilkan dari Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi 

Tata Ruang berupa: 

a. Laporan Pendahuluan 

Laporan ini merupakan tindak lanjut dari kerangka acuan kerja, serta 

memberikan gambaran tentang rencana kerja tim penyedia barang/jasa. 

Laporan pendahuluan mencakup gambaran tentang latar belakang kegiatan, 

permasalahan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, pendekatan dan metodologi 

mencakup identifikasi kebutuhan data serta penyajian konsep webiste dan 

juga rencana pelaksanaan pekerjaan serta jadwal yang lebih detail. Laporan ini 

dibuat minimal 2 (dua) buku laporan, dan diserahkan selambat - lambatnya 30 

(tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian Kerja Sama (PKS) diterbitkan. 

b. Laporan Antara 

     Laporan ini berisi tentang data dan analisis yang telah dihasilkan. 

c. Laporan Akhir 

LaporanAkhir berisi keseluruhan hasil kegiatan penyusunan sistem informasi 

tata ruang beserta expose sistem informasi/ aplikasi, dan serah terima source 

code rumusan WebGis Sistem Informasi Tata Ruang. Laporan ini harus 

diserahkan pada 150 (seratus lima puluh ) hari setelah penandatangan PKS 

dengan jumlah buku laporan minimal 3  (tiga) buku dan Sources Code Program. 

d. Spesifikasi komponen Website  

Website Sistem Informasi Penataan Ruang (Simtaru) Kabupaten Temanggung 

dengan alamat dpupr.Temanggungkab.go.id/simtaru diharapkan dapat menjadi 

sarana informasi kepada masyarakat luas mengenai penataan ruang di Kabupaten 

Temanggung. Informasi tersebut meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Temanggung yang sudah berkekuatan hukum. Penyajian informasi      tersebut berupa 

tampilan peta berbasis sistem informasi geografis (SIG) maupun dalam bentuk 

dokumen tertulis. 

Selain hal tersebut, website Simtaru Kabupaten Temanggung juga bertujuan 

menampilkan informasi-informasi lain terkait kegiatan pengendalian dan 

pemanfaatan ruang antara lain prosedur perijinan serta informasi lain terkait 

pemanfaatan ruang. Kondisi terkini sarana dan prasarana kewilayahan yang 

meliputi antara lain sistem jaringan jalan, jaringan air bersih serta sistem sarana dan 

prasarana lainnya juga ditampilkan dalam website ini. 

Salah satu layanan yang ditawarkan oleh website ini kepada masyarakat adalah 



pemberian informasi tata ruang secara online. Dengan menggunakan layanan ini 

maka masyarakat dapat mengetahui informasi tata ruang dari salah satu titik yang 

ditunjuk. Pemberian informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di 

Kabupaten Temanggung. 

A. Skema Tampilan serta Informasi yang Diberikan 

a. Halaman Muka (home page) 

Pada halaman ini ditampilkan penjelasan singkat tentang dibuatnya website 

Simtaru Kabupaten Temanggung serta jenis informasi dan layanan apa saja yang 

dapat diakses oleh masyarakat melalui website tersebut. Dalam halaman depan juga 

disajikan berita perkembangan terkini dalam kegiatan penataan ruang di Kabupaten 

Temanggung. 

Secara skematik minimal tampilan halaman ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2. Skema Halaman Depan dpupr.Temanggungkab.go.id/simtaru 

 

 

Jika kursor mouse diletakkan di atas masing-masing tombol, maka dapat 

menampilkan berbagai sub menu yang jika salah satu diklik maka akan menuju ke 

halaman yang sesuai dengan judul sub menu tersebut. Gambar 3 menunjukkan 

contoh tampilan yang dimaksud. Penjelasannya mengenai isi dari masing-masing 

menu diuraikan pada huruf b sampai f setelah penjelasan ini. 

Gambar 3. Skema Tampilan Website yang Diinginkan saat Kursor Mouse 

Diletakkan di Atas Salah Satu Tombol Menu. 

 

b. RTRW 

Berisi sub menu yaitu materi termasuk peta RTRW yang sudah ditetapkan dalam 

Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012. Untuk peta maka 

dikelompokkan ke dalam 4 jenis kelompok: 



1. Peta Profil; 

2. Peta Rencana Struktur Ruang; 

3. Peta Rencana Pola Ruang; 

4. Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten. 

Isi dari masing-masing kelompok peta tersebut adalah peta-peta yang ada dalam 

RTRW Kabupaten Temanggung. 

Peta-peta tersebut disajikan dengan format sistem informasi geografis (bukan jpeg) 

sehingga jika ditunjuk suatu titik atau dimasukkan satu koordinat maka muncul 

informasi-informasi sesuai dengan keinginan pengunjung website. Sebagai contoh, 

jika pengunjung ingin melihat informasi rencana pola ruang dari satu koordinat, 

maka jika titik tertentu ditunjuk atau dimasukkan koordinatnya maka muncul 

informasi mengenai pola ruang titik tersebut. 

c. Pengendalian Tata Ruang 

Pada menu ini diharapkan terdapat dua sub menu. Sub menu pertama                    berisi arahan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang tercantum dalam            RTRW, baik yang sudah 

berkekuatan hukum, sedangkan untuk sub menu kedua berisi informasi tentang 

kondisi pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung saat ini terkait penerbitan ijin 

pemanfaatan ruang. 

Sejak diterbitkannya Perda Kabupaten Temanggung No. 1 tahun 2012 tentang 

RTRW Kabupaten Temanggung 2011-2031, Perda tersebut telah menjadi dasar 

pemberian ijin pemanfaatan ruang. Untuk mengetahui sejauh mana terdapat 

penyimpangan ijin-ijin tersebut dari Perda tentang RTRW tersebut, maka pada 

menu Pengendalian Tata Ruang diharapkan dapat disajikan lokasi-lokasi mana 

saja yang telah diberi ijin dengan keterangan pemanfaatan ruang yang telah 

diberikan. Lokasi-lokasi ini diharapkan dapat ditampilkan dengan denah bentuk site. 

Peta lokasi-lokasi ini kemudian di-overlay- kan dengan peta  guna lahan yang ada 

pada Perda No. 1 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2011-2031 

untuk dapat dilihat kesesuaiannya. 

Khusus untuk sub menu yang memuat data perijinan ini diharapkan dapat 

diproteksi dengan username dan password sehingga hanya pihak yang 

berkepentingan saja yang dapat mengakses menu ini. 

d. Layanan 

Berisi layanan-layanan antara lain: 

1) Pelayanan Informasi Tata Ruang. 

Dengan layanan ini masyarakat dapat menunjuk satu koordinat pada peta untuk 

kemudian informasi kewilayahan dari lokasi tersebut dapat ditampilkan dan dapat 

dicetak. 

Informasi yang ditampilkan minimal yaitu: 

 Informasi guna lahan; 

 Informasi garis sempadan bangunan; 

 Informasi ruas jalan jika titik yang ditunjuk berada pada tepi jalan; 

Jika informasi tata ruang tersebut dicetak, diharapkan dengan sendirinya muncul 

hasil cetakan seperti yang ditunjukkan pada Lampiran. 



2) Informasi Garis Sempadan Jalan. 

Pada layanan ini ditampilkan tabel daftar ruas jalan beserta garis sempadan yang 

ada pada ruas tersebut. Selain berupa tabel, informasi sempadan jalan juga 

ditampilkan dalam peta interaktif berbasis GIS. Dengan peta tersebut jika salah 

satu ruas jalan pada peta ditunjuk maka informasi sempadan jalannya muncul dan 

dapat dicetak. 

3) Informasi Garis Sempadan Sungai dan Saluran. 

Pada layanan ini ditampilkan tabel daftar ruas Sungai beserta garis sempadan yang 

ada pada ruas tersebut. Selain berupa tabel, informasi sempadan sungai juga 

ditampilkan dalam peta interaktif berbasis GIS. Dengan peta tersebut jika salah satu 

ruas jalan pada peta ditunjuk maka informasi sempadan jalannya muncul dan dapat 

dicetak 

4) Regulasi 

Berisi produk-produk hukum Kabupaten Temanggung terkait dengan penataan 

ruang. Pengunjung dapat mengunduh produk-produk hukum tersebut dalam bentuk 

pdf. 

5) Forum 

Merupakan halaman yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk saling 

berdiskusi, bertanya jawab serta menyampaikan pendapat mengenai penataan ruang 

di Kabupaten Temanggung. 

12. Kompetensi Personil 

Pelaksanaan 

Pekerjaan 

Tim yang dibentuk oleh Penyedia Jasa Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi 

Tata Ruang sebagai berikut : 

 Team Leader (pendidikan minimal S1 Planologi), pengalaman minimal 2 

tahun serta memiliki sertifikat keahlian SKA muda/pratama. 

 Ahli Perancangan Sistem Informasi (pendidikan S1 Teknik Informatika 

dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang  pembuatan website 

berbasis SIG; 

 Ahli GIS (pendidikan S1 bidang perencanaan wilayah/ Geografi dengan 

pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang pembuatan website berbasis 

SIG. 

13. Pendekatan dan 

Metodologi 

Data yang digunakan dalam website Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten 

Temanggung dapat berupa data grafis dan data atribut 

a. Data posisi/ koordinat/ grafis/ ruang/ spasial, merupakan data yang  merupakan 

representasi fenomena permukaan bumi/ keruangan yang memiliki referensi 

(koordinat). 

b. Data spasial ditransformasikan ke dalam website Sistem  Informasi Tata Ruang 

Kabupaten Temanggung. 

Mekanisme Pelaksanaan: 

a. Identifikasi kebutuhan data serta penyusunan konsep website; 

b. Pembuatan dan pembahasan Laporan Pendahuluan; 

c. Pengumpulan dan pengolahan data; 

d. Pekerjaan pembuatan website serta mengintegrasikan data sudah diolah ke 



dalam website; 

e. Melakukan pendaftaran nama domain dpupr.temanggungkab. go.id kepada 

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung; 

f. Melakukan instalasi aplikasi kedalam server hosting yang sudah dilengkapi 

control panel serta memberikan akses control panel kepada pengguna jasa; 

g. Pembuatan dan pembahasan Laporan Akhir; 

h. Penyempurnaan website; 

i. Memberikan buku panduan dan melakukan pembekalan/ pelatihan untuk admin 

dan operator terkait manajamen database dan aplikasinya; 

j. Memberikan source aplikasi dan memberikan lisensi aplikasi kepada 

Pemerintah Kabupaten Temanggung; 

k. Melakukan maintenance secara berkala aplikasi tersebut selama enam bulan 

sejak pekerjaan ini diserahterimakan. 

14. Jadwal dan Tahapan 

Pelaksanaan 

Pekerjaan 

Terlampir 

 

 

 

 

15. Alih Pengetahuan 

Pelaksana diwajibkan untuk melakukan alih pengetahuan terkait kegiatan ini kepada 

personil satuan kerja terkait, dan atau kepada obyek kegiatan terkait dalam bentuk 

pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pekejaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Temanggung serta melakukan koordinasi selama 

masa pemeliharaan. 

 

Demikian Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang 

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk dijadikan acuan dalam proses 

pelaksanaan kegiatan. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 

ketersediaan informasi tata ruang di Kabupaten Temanggung. 

Temanggung,    Juni 2021 

Kepala Bidang Penataan Ruang 
DPUPR 

 
 

Ikhsan Gunawan, S.Si, MT 
NIP. 19740723 200501 1 013 

PPTK 
 
 
 

Dessy Imawati, ST, MT 
NIP 19801204 200501 2 012 

 
Pengguna Anggaran 

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, 
DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN TEMANGGUNG 
 

 
 

HENDRA SUMARYANA, MT 
Pembina  Utama Muda 

NIP. 19720324 199203 1 003 
 
 




















