QUICK START GUIDE
PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI

OPEN MAP merupakan aplikasi informasi data spasial berbasis
lokasi untuk menginformasikan data penatagunaan tanah
secara online dengan memanfaatkan teknologi dan GPS.

OPEN MAP
(OPTIMASI PETA PENATAGUNAAN TANAH UNTUK
MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN)

OPEN MAP bermanfaat sebagai perangkat survey lokasi bagi
internal Seksi Penatagunaan Tanah sehingga mampu dengan
cepat menyajikan akses informasi penatagunaan tanah dan
data kondisi tanah sebagai bahan dan masukan pengambilan
kebijakan penyediaan tanah khususnya untuk mengakselerasi
pembangunan perumahan dan permukiman di Jawa Barat.
Bisnis proses tersebut dirancang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang
berlaku antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah serta
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 Tentang
Penjabaran Urusan Wajib Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.
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2019

Regulasi tersebut menjadi landasan bisnis proses aplikasi peta
penatagunaan tanah yang dimodifikasi sesuai kebutuhan
informasi penatagunaan tanah
untuk mengakselerasi
pembangunan perumahan dan permukiman sebagai target unit
kerja Seksi Penatagunaan Tanah pada Bidang Pertanahan Dinas
Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Informasi
yang dapat ditampilkan antara lain data lokasi tanah, status
penguasaan, penggunaan eksisting, arahan pemanfaatan sesuai
RTRW, dokumentasi lapangan terkini, koordinat lokasi dan juga
aplikasi dirancang untuk dapat memandu pengguna menuju
lokasi obyek tanah. Kecepatan akses informasi peta
penatagunaan tanah untuk lokasi pembangunan perumahan
dan permukiman menjadi bisnis proses utama OPEN MAP ini.

Berikut ini kami sampaikan pedoman penggunaan aplikasi
OPEN MAP (Quick Start Guide) :
1. Download/Unduh Aplikasi OPEN MAP
Sebagai tahap awal penggunaan, download/unduh aplikasi
OPEN MAP di perangkat android melalui website :
disperkim.jabarprov.go.id atau play store.

Masuk ke web disperkim.jabarprov.go.id > menu aplikasi
> klik openmap > download/unduh.
Masuk ke aplikasi playstore > menu pencarian/searching >
ketik open map disperkim jabar > download/unduh.

Aplikasi dapat diinstal pada perangkat smartphone berbasis
android dengan tipe minimal versi 4.1 (jelly bean), saat ini
belum tersedia untuk type smartphone apple/iphone/iOs.
Memori yang dibutuhkan untuk menginstal aplikasi > 6.62 MB.
2. Instal Aplikasi OPEN MAP pada perangkat android

Apabila muncul pertanyaan pemasangan > klik instal untuk
melanjutkan proses instal atau klik Uninstall untuk
membatalkan. Tunggu sampai proses instalasi berhasil
terpasang > klik selesai > cari di display > klik icon openmap,
atau klik buka/OPEN untuk langsung menggunakan.

3. Registrasi User dan Login

Bagi pengguna baru, lakukan registrasi terlebih dahulu > klik
registrasi akun > isi nama lengkap, alamat e-mail,
nomor telpon, instansi, nama pengguna dan kata kunci
> pilih akses > akses data tanah kosong atau akses tanah
dengan bangunan atau akses untuk semua data > klik
registrasi > tunggu sampai akun disetujui oleh super admin.

Bagi yang sudah memiliki akun > klik nama pengguna/user
account > masukan kata kunci/Password > klik masuk.
Apabila muncul pertanyaan > klik izinkan agar aplikasi dapat
mengakses foto, media dan file di perangkat untuk
memudahkan penggunaan, atau > klik tolak untuk membatasi
akses data oleh aplikasi.

4. Menu Utama

Apabila muncul pertanyaan > klik izinkan agar aplikasi dapat
mengakses lokasi perangkat untuk memudahkan penggunaan
atau > klik tolak untuk membatasi penggunaan akses data
lokasi oleh aplikasi.
Untuk melihat profil > klik icon profil di sudut kanan atas
untuk melihat info profil > klik icon kamera pada bagian
kanan atas > klik ambil poto > klik kamera perangkat atau
pilih poto dari galery.
Untuk kembali ke menu utama > klik icon kembali/back (<-)
pada sudut kiri atas atau jika akan keluar dan berhenti
menggunakan aplikasi > klik tombol keluar.

(1) (2) (3) (4)
(5)
(6)
Pada menu utama, akan terlihat deretan icon (1) s.d (6), untuk
melihat data tanah kosong saja > klik icon (1), untuk
melihat data tanah dan bangunan saja > klik icon (2),
untuk melihat posisi saat ini > klik icon (3), untuk melakukan
input data > klik icon (4), untuk melihat detail lokasi > klik
icon (5), untuk melihat atau merubah profil pengguna > klik
icon (6).

5. Input Data

Pilih dan tentukan jenis tanah dan kategori tanah

Isi Data Objek tanah sesuai form yaitu jenis tanah > pilih salah satu
jenis tanah, kategori > pilih salah satu kategori data yang akan
disajikan, luas > ketik angka dalam satuan m2, tahun perolehan >
ketik tahun pengadaan, alamat > ketik nama jalan/dusun/blok,
Kabupaten/Kota > pilih salah satu, Kecamatan > klik salah satu,
Desa/Kelurahan > ketik nama Desa/Kelurahan, Penguasaan >
ketik nama pemilik, Bersertifikat > pilih salah satu, masukan nomor
sertifikat jika ada, Penggunaan eksisting > ketik penggunaan saat
ini, Arahan pemanfaatan RTRW > pilih salah satu, Koordinat >
klik ambil koordinat atau arahkan secara manual, setelah lengkap >
klik simpan, maka data akan tersimpan secara otomatis.

Beberapa pilihan dalam input data, untuk data jenis tanah dan
kategori data, dapat dipilih salah satu dari beberapa data yang
disajikan

Pilih dan tentukan lokasi administrasi tanah

Beberapa pilihan dalam input data, untuk Kabupaten/Kota dan
Kecamatan, dapat dipilih salah satu dari beberapa data yang
disajikan, pilihan data Kecamatan akan secara otomatis muncul
sesuai dengan pilihan Kabupaten/Kota

Pilih dan tentukan jenis penguasaan tanah dan arahan
pemanfaatan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW)

Input data Penguasaan dan Pemanfaaan Tanah, dapat memilih
salah satu dari beberapa data yang disajikan, pilihan Arahan
Pemanfaatan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) akan
secara otomatis muncul sesuai dengan pilihan Kabupaten/Kota
karena arahan pemanfaatan RTRW Kabupaten dengan Kota
berbeda, untuk RTRW Kota lebih spesifik.

6. Melihat dan/atau merubah Data

7. Menuju lokasi

(1)
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(4)
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Pada menu utama, akan terlihat deretan icon lokasi objek
tanah, untuk melihat data penatagunaan tanah > klik icon
penanda lokasi, kemudian > pilih detail (1), atau > klik
tujuan(2) untuk menuju ke lokasi objek tanah, setelah masuk
ke dalam menu penampilan data > klik poto(3) untuk melihat
dokumentasi lokasi, atau > klik icon kamera(4) untuk
menambahkan poto, atau > klik icon pensil(5) untuk mengedit
data, atau > klik icon bin(6) untuk menghapus data.

(1)
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(4)
Pada menu penampilan data objek tanah, apabila akan menuju
ke lokasi > klik tujuan (1), setelah masuk ke dalam menu
menuju tujuan akan tampil peta rute jalan > klik jenis
kendaraan yang digunakan(2) untuk melihat prediksi waktu
tempuh menuju ke lokasi objek tanah, atau > klik langkah (3)
untuk mengetahui berbagai rute yang ada, atau > klik mulai
(4) untuk mendapatkan panduan menuju lokasi.
Demikian panduan penggunaan aplikasi OPEN MAP,
semoga bermanfaat.

Dirancang oleh :
TIM EFEKTIF PROPER OPEN MAP
SEKSI PENATAGUNAAN TANAH
DISPERKIM PROVINSI JAWA BARAT

Informasi Penggunaan, saran dan kritik dapat
disampaikan melalui :
e-mail : pgt.disperkim@gmail.com
tlp/wa : 08122029990

