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Subsektor prasarana wilayah khususnya prasarana jalan dan jembatan 
merupakan hal yang sangat menentukan didalam memacu pertumbuhan ekonomi 
di wilayah Kabupaten Siak Propinsi Riau. Namun pada saat ini, informasi 
mengenai jaringan jalan dan jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Siak masih 
banyak yang belum terdata secara rinci. 

Sistem informasi yang dilakukan selama ini masih mengandalkan sistem 
informasi yang sifatnya pelaporan dengan arus distribusinya menggunakan 
metode pencatatan pada arsip biasa sehingga hal ini mendorong untuk 
dikembangkannya Sistem Informasi Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak  
  Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk : 
1. Mengkaji dan mengevaluasi terhadap sistem informasi yang sudah ada serta 

menganalisa kebutuhan untuk sistem informasi yang dikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan pengguna.  

2. Mengembangkan sistem informasi yang sudah ada menjadi sistem informasi 
yang berbasis data spasial melalui pengembangan prototipe. 

Dalam proses pengembangan sistem informasi ini digunakan pendekatan 
metode System Development Life Cycle (SDLC) yang dimodifikasi dan 
dikombinasikan dengan Rapid Application Development (RAD) menggunakan 
prototyping. Investigasi sistem dilakukan terhadap beberapa masalah sesuai 
dengan visi dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana 
Wilayah Kabupaten Siak disertai tinjauan kelayakan sistem. Analisis sistem 
diakukan terhadap organisasi, sistem yang sedang berjalan, dan kebutuhan 
informasi, sedangkan perancangan sistem ditekankan pada perancangan proses 
dan data. 

Untuk informasi yang dibutuhkan pada kegiatan pengelolaan jaringan 
jalan dan jembatan  adalah informasi data teknis jalan dan jembatan, riwayat jalan 
dan jembatan, lokasi jalan dan jembatan, foto lokasi atau kondisi jalan dan 
jembatan dan data pendukung lainnya. Semua informasi tersebut memerlukan 
informasi spasial yang dideskripsikan dengan unsur-unsur informasi kegiatan 
pengelolaan jaringan jalan dan jembatan yang bersangkutan. Data spasial yang 
digunakan dalam pengembangan sistem adalah data yang bersifat spasial berupa 
peta jaringan jalan dan jembatan, data atribut yang berkaitan dengan obyek-obyek 
geografis beserta data lainnya. 

Perancangan Sistem Informasi Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten 
Siak dilakukan dengan teknik pemodelan yang berorientasi proses dan data. 
Model proses dijelaskan dengan Data Flow Diagram (DFD) yang secara logika 
menggambarkan aliran data dari suatu sumber melalui suatu proses dalam sistem 
hingga menjadi keluaran informasi. Pemodelan data merupakan pengelompokkan 
data dalam suatu struktur logika yang digambarkan dengan Entity Relationship 
Diagram (ERD). Perancangan data difokuskan pada struktur basis data spasial dan 
non spasial. Basis data spasial dibagi kedalam beberapa lapisan data (layer) sesuai 



dengan karakteristik data pengelolaan jaringan jalan, sedangkan basis data non 
spasial ditentukan berdasarkan kebutuhan informasi untuk kegiatan pengelolaan 
jaringan jalan. Model data yang digunakan dalam perancangan basis data spasial 
dan non spasial adalah model relasional. Untuk melengkapi perancangan sistem 
informasi jaringan jalan dan jembatan, dilakukan perancangan antarmuka untuk 
pengguna (user interface) sehingga sistem informasi ini lebih mudah digunakan. 

Pengembangan prototipe sistem informasi jaringan jalan dan jembatan 
mengintegrasikan data spasial dan data teknis dan data riwayat pengelolaan 
jaringan jalan dan jembatan yang telah ditangani oleh sistem yang sudah ada. 
Prototipe Sistem Informasi Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak 
dikembangkan untuk jaringan lokal (LAN) dengan menggunakan perangkat lunak 
ASPMap 3.0 sebagai GIS Engine dengan menggunakan bahasa pemrograman ASP 
dan Javascript. Untuk pengolahan data spasial digunakan perangkat lunak Map 
Info 8.5 dan AutoCad 2006, sedangkan untuk manajemen basis data menggunakan 
perangkat lunak Microsoft SQL. Sistem operasi yang dipakai dalam 
pengembangan sistem informasi ini adalah Microsoft Windows XP Professional 
untuk komputer client, dan Microsoft Windows Server 2003 untuk komputer 
server. 

Dibangunnya Sistem Informasi Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten 
Siak berimplikasi pada kegiatan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan  seperti 
perlunya investasi untuk pengembangan sistem, akuisisi data, pengadaan 
perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemeliharaan sistem. Penanganan 
sistem informasi perlu dilakukan oleh staf yang mempunyai keahlian tertentu. 
Pada saat tertentu diperlukan jalinan kemitraan dengan lembaga lain atau 
konsultan yang ahli dalam pemetaan dan SIG. Pemakaian SIG akan berimplikasi 
pada efisiensi waktu, biaya proses sistem informasi, kemudahan analisis masalah, 
peningkatan kualitas informasi, dan berbagai manfaat positif yang diperoleh. 

Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk membuat pemodelan 
data dan analisis sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan 
akurat dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan jalan dan 
jembatan di Kabupaten Siak. Supaya Sistem Informasi Jaringan Jalan dan 
Jembatan Kabupaten Siak dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat, maka 
disarankan 1) kegiatan editing dan updating data harus dilakukan secara rutin, 
sistematis dan terkoordinasi, 2) diperlukan pengembangan SIG yang berbasiskan 
internet untuk mempercepat distribusi informasi, 3) Perlu dilakukan analisis dan 
pengembangan pemodelan lanjutan, sehingga SIG dapat menjadi decision support 
system yang multiguna dan handal, 4) diperlukan peningkatan kualitas SDM, 
sehingga Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah dapat 
mengoperasikan Sistem Informasi Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak 
secara mandiri. 
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