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 VISI Prodi Sanitasi Lingkungan 

“Menghasilkan tenaga sarjana terapan sanitasi lingkungan 

yang profesional dan siap berkompetisi dalam penanganan 

limbah di era global tahun 2026”.  
 

MISI Prodi Sanitasi Lingkungan 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 
lulusan sarjana terapan yang profesional 

 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara 
berkelanjutan 

 

3. Menjalin kerja sama dengan organisasi profesi dan 
pengguna untuk meningkatkan nilai tambah institusi 

 

4. Menyelenggarakan penelitian inovatif untuk 
memecahkan permasalahan sanitasi lingkungan 
terutama penanganan limbah 

 

5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis 
penelitian dan permasalahan sanitasi lingkungan. 

 

TUJUAN Prodi Sanitasi Lingkungan 

1. Dihasilkannya lulusan PS Sanitasi Lingkungan yang 
kompeten dengan unggulan penanganan limbah 

 

2. Dihasilkannya tenaga pendidik dan kependidikan yang 
berkualitas 

 

3. Terbina kegiatan dan penggunaan lahan praktek yang 
relevan dengan pengguna, pemangku kebijakan dan 
dunia usaha melalui MoU yang berkelanjutan 

 

4. Dihasilkannya penelitian dan pengabdian masyarakat 
yang terpublikasi serta terintegrasi dalam pembelajaran.  
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 KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Modul Praktek 

Matakuliah Sistem Informasi Geografis Prodi Sanitasi Lingkungan telah 

selesai disusun. Modul ini merupakan panduan  praktek yang wajib dimiliki 

mahasiswa, oleh karenanya Prodi Sanitasi Lingkungan berkewajiban untuk 

menyusun Modul ini sesuai naskah dari pengampu matakuliah 

Modul praktek ini memuat tata cara pembuatan peta menggunakan 

software dan komputer. Modul ini juga memuat langkah-langkah 

pembuatan peta selama praktek, disertai dengan gambar untuk 

mempermudah mahasiswa  melaksanakan kegiatan.  

Atas terbitnya modul  ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun 

atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan 

menyusun sampai dengan mensosialisasikan 

Sesuai perkembangan Modul ini masih memungkinkan untuk  

disempurnakan, untuk itu diharapkan saran dan masukan guna 

penyempurnaannya. Demikian Modul Praktek ini dibuat untuk dapat 

digunakan sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar dengan beban praktek sesuai matakuliah agar 

tercpapai luaran yang diinginkan. 

 

Jambi,                                 2020 

Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan 

Program Sarjana Terapan 

 

 

Akhsin Munawar, SST., M.Kes 

NIP. 196211071988031003
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Cara Instal ArcGis 

Instalasi ArcGIS 9.3 

Tahap I 

1. Install "license_server_setup\LMSetup.exe" yang terdapat pada 

file crack\license  server setup dan 

gunakan"licenseserversetup\37102011.efl9" as license file 

 

 

Dasar Dasar Pembuatan Peta 
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2. Pilih next…next…next…sampai proses intalasi, jika proses 

instalasi selesai akan muncul 

 

3. Pilih NO, sehingga tidak di restart, 

4. Lalu copy *all* files from "license_server_crack\" to the license 

server install-dir replacing existing ones  (yes, especially the lic 

file - the moronic LMSetup.exe sent  the ARC/INFO feature to 

oblivion *argh*) 

5. Setelah mengcopy ini sebaiknya lakukan restart 

6. Copy dan paste file license “37102011.EFL9” ketempat lain 

(terserah kemana) kemudian rename menjadi “license.lic” 

7. Kemudian buka “license.lic” dengan notepad lalu edit 

8. Replace the server name “this_host” dengan computer name. 

(caranya klik kanan Computer-Properties-Advanced System 

Setting-Computer name) lalu SAVE. 

9. Copy dan paste “license.lic” ke “C:/program file-ESRI-license   

10. Jalankan the license-server  (you may have to logout/login to 

make it work)  - license manajer tools 
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11. System settings 

 
12. ;’;klik, Server Diags 
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13. Cek Config Services (pada kotak Path license, browse ke 

“C:/program file/ESRI/license/arcgis9x/license.lic”) 

14. Klik tab Star/Stop/Reread, jika sudah ada tulisan using license file 

klik reread license file  

 
 

Tahap II 

15. install the application 
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16. Dsd 

 
 

17. Setelah selesai instalasi, pilih register later. 

 

18. copy "data_interop\fme_license.dat" to "install-dir\Data 

Interoperability Extension" 

19. start "Desktop Administrator" and* "Software Product": choose 

"ArcInfo (Floating)"     * "License Manager": change to "localhost" 

* "Availability": select "ArcInfo Desktop (Floating)", in the pane 

below that selection you should see a lot of licenses :-D 
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20. nbmb 
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Menjalankan Program ArcGis 

 

Tahap I. Memulai program ArcGis  

Untuk memulai program ArcGis, klik Start, Program ArcGis, 

Arcmap atau dengan double klik shortcut ArcGis di destop jika sudah 

dibuat 

 

Kemudian akan tampil menu utama ArcGis. Untuk pertama kali kerja di 

ArcGis pilih “A new empty map”. Kemudian tekan OK 
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Setelah tombol Ok ditekan akan muncul layers “Untitled- ArcMap-

ArcView” atau “Untitled- ArcMap-ArcInfo”. Langkah pertama yang perlu 

ditampilkan pada view adalah memanggil data raster berupa peta hasil scan 

yang sudah dalam bentuk image JPG dengan cara Klik File, Add Data 

(lambang +) 

 

Add Data dapat juga dilakukan secara langsung pada layers yang muncul 

dengan menekan tombol  Add Data dengan lambang (+) 
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Tentukan alamat folder kerja yang akan diambil image peta JPG. Pada 

contoh akan diambil peta dengan nama file Kecamatan Kotabaru JPG  

 

Pilih Add setelah diaktifkan peta Kotabaru JPG. Jika pada layar monitor 

sebelum muncul pata Kotabaru tampil kotak dialog seperti gambar dibawah, 

pilih Yes pada kotak dialog tersebut 

 

Selanjutnya Klik Ok pada kotak dialog yang muncul sehingga akan tampil 

gambar  JPG seperti dibawah ini. 
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Tahap II. Regestrasi Koordinat atau Koreksi Geometris 

Proses registrasi koordinat (titik ikat) yaitu menyamakan koordinat 

peta JPG yang kita panggil kedalam layers kerja hasil scan dengan grid 

koordinat yang sesungguhnya dipermukaan bumi (koreksi geometris). 

Langkah pertama yaitu mengaktifkan menu Georeferencing. Klik 

menu View, Toolbars, Georeferencing.  
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Setelah muncul tombol perintah Georefencing, lakukan proses titik ikat 

dengan memanfaatkan grid koordinat peta yang sudah ada. Jumlah titik ikat 

yang dimasukkan dalam proses ini minimal 3 titik pada sudut peta, namun 

semakin banyak titik ikatnya juga semakin baik. Meletakkan lokasi titik ikat 

harus pas pada perpotongan/pertemuan garis grid X dan Y.  

Angka X dan Y pada proyeksi koordinat Universal Transverse 

Mercator (UTM) yang akan dimasukkan pada proses Georeferencing sama 

persis dengan angka yang ada/tertera pada grid  koordinat Peta, karena 

angka tersebut sudah dalam bentuk decimal derajat, sedangkan pada 

proyeksi koordinat Geografis maka harus diubah terlebih dahulu kedalam 

bentuk decimal derajat yaitu dengan cara : 

X = 110o 30’ 45” BT maka diubah dengan cara 110 +(30/60) +(45/3600) 

    = 110 + 0,5 + 0,0125 sehingga X = 110.5125 penulisan tanda koma 

diganti dengan titik (.) 

Y = 07o 45’ 50” LS  maka diubah dengan cara   7 +(45/60) +(50/3600) 

    = 110 + 0,75 + 0,03188 sehingga Y = 7.78188 penulisan tanda koma 

diganti dengan titik (.) dan karena LS maka bernilai negative (-) 

menjadi  Y = -7.78188 

Jika koordinat UTM atau Geografis sudah disiapkan, selanjutnya 

masukakkan koodinat kedalam dialog box. Untuk mempermudah perbesar 

dahulu sudut kiri atas grid koordinat peta dengan tombol Zoom In, seperti 

gambar berikut ; 
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Arahkan mouse pada daerah yang ingin diperbesar dengan menarik 

kotak pembesaran sesuai yang dikehendaki seperti terlihat pada gambar 

berikut ; 

 

Hasil dari pembesaran akan terlihat garis persimpangan X dan Y 

dengan koordinat yang sudah tertera. 

 

Masukkan angka koordinat yang sudah tertera kedalam dialog “Add 

Control Points”. Carayang harus dilakukan adalah Klik tombol “Add 

Control Points”kemudian arahkan kursor mouse tepat digaris/titik 

persimpangan X dan Y. Pertama Klik mouse sebelah kiri kemudian lepas  
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lalu geser sedikit sembarang mousenya, kemudian Klik mouse sebelah 

kanan sambil ditahan pilih Input X dan Y. 

 

Maka akan muncul kotak dialog seperti gambar dibawah ini. Ketik 

angka koordinat pada kotak X maupun Y 
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Setelah Kotak X dan Y diisi, Klik OK berarti satu titik ikat telah selesai 

dilakukan dan peta akan menghilang dari tampilan, untuk menampilkan 

kembali Klik tombol Full Extent, seperti gambar berikut ; 

 

 

Lakukan proses Georeferensing seperti diatas sampai keempat titik 

ikat selesai dilakukan (selalu Zoom In terlebih dahulu). 

Setelah semua proses Georeferensing selesai, simpan image JPG 

tersebut dengan mengaktifkan perintah Rectify. 
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Ubah Format image menjadi TIFF kemudian Klik Save. Seperti yang 

terlihat pada gambar berikut ini ; 

 

 

Tahap III.  Persiapan Pembuatan PETA 

Pembuatan peta pada ArcGis pada prinsipnya adalah menggambar 

ulang garis (line) dan wilayah (polygon) berdasarkan peta dengan tipe TIFF 

yang dilakukan pada tahap II. 

Langkah pertama adalah menampilkan data raster dengan tipe TIFF 

yang sudah berkoordinat (tahap II) kedalam tampilan kerja melalui tombol 

Add Data atau File, Add Data. Pilih file yang diinginkan seperti contoh 

Kotabaru TIFF. Setelah dipanggil data TIFF tersebut maka aka nada 2 data 

raster peta, yakni peta bentuk JPG pada tahap I yang kita panggil diawal 

dan bentuk TIFF. Raster bentuk JPG dihapus dengan cara Klik mouse 

kanan, pilih Remove 
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Selanjutnya tampilkan skala peta pada menu View, Data Frame Properties 
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Jika dialog “Data Frame Properties” di klik maka akan muncul kotak 

dialog seperti gambar dibawah ini, aktifkan menu General, pada kotak 

Units, pada Map pilih Meters, Display juga pilih Meters. Kemudian Klik OK 

 

Setelah peta TIFF sebagai dasar pembuatan peta selesai, langkah 

selanjutnya adalah pembuatan layer –layer peta. Semua layer yang dibuat 

harus disimpan didalam satu folder kerja yaitu di D. Untuk  membuat layer, 

buka terlebih dahulu Arc Catalog. Klik  mouse kanan didalam folder 

tersebut pilih New, Shapefile seperti dibawah ini ; 
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Nama shapefile yang dibuat disesuaikan dengan keinginan atau 

keterangan peta dasar TIFF. Tipe featurenya juga disesuaikan dengan data 

spasial yang akan dikerjakan yaitu : Point, Line atau Polygon. Perhatikan 

kotak dialog berikut ; 

 

Penting dilakukan untuk membuat data spasial kita mempunyai system 

proyeksi koordinat peta, dengan cara Klik Edit, perhatikan gambar diatas. 

Begitu di Klik akan muncul kotak dialog seperti gambar dibawah ini ; 
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Pilih Select, Projected Coordinate Systemt, UTM, WGS 1984 dan 

zone peta/posisi keberadaan lokasi peta, Klik Apply, OK 

 

Semua data shapefile (SHP) dibuat dengan cara yang sama seperti diatas, 

baik bentuk poin, line dan polygon. Khusus untuk data polygon layer hanya 

dibuat sekali/satu layer saja untuk satu jenis keterangan, sedangkan untuk 

point dan line dapat lebih dari satu. 

 

  

Point 

Line 

Polygon 
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Tahap IV. Digitasi / Pembuatan Peta 

Memulai pembuatan peta/digitasi di Arcmap dengan cara Klik tombol 

Editor, Star Editing, seperti gambar berikut ini ; 

 

Selanjutnya akan muncul kotak dialog start editing yang berisikan file-file 

yang disimpan dalam folder ‘D’. kemudian Klik OK. 
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Perlu diperhatikan ketika akan memulai digitasi data point, line atau 

polygon, pada bagian Task harus dalam posisi Create New Feature serta 

pada kotak Target harus dipilih sesuai dengan layer yang akan didigitasi 

misalnya layer Kelurahan. Sedangkan pada kotak Skala harus dalam 

perbandingan yang sama misalnya  1 : 100.000 

 

Setelah semua kotak dialog terisi sesuai ketentuan yang kita 

inginkanKlik terlebih dahulu tombol Sketch Tool lalu ikuti garis yang akan 

didigitasi dengan menggunakan mouse.  

Untuk mengeser peta gunakan arah panah pada Keyboard; kanan, 

kiri atas dan bawah. Sedangkan untuk data Polygon proses digitasinya 

diselesaikan dulu seluruh area yang diinginkan pada peta dasar tipe “TIFF”. 
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Setelah seluruh data polygon dibuat selanjutnya dapat dipisahkan 

sesuai lokasi per-area yang dikehendaki dengan cara dipotong sesuai batas 

polygon kecil-kecil menggunakan tombol Cut Polygon Feature pada kotak 

Task 

 

Setelah seluruh layer proses digitasi selesai, simpan proses kerja dengan 

Klik menu File, Save. Tipe penyimpanan dalam ArcMap Dokument (mxd). 

Untuk membuka kembali projek dengan aktifkan program Arc Map 

kemudian pilih An Existing Map, Klik nama projeknya lalu OK, seperti 

contoh berikut ; 
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Tahap V. Mengolah Data Atribut 

Mengolah data atribut digunakan untuk memberikan keterangan 

dalam layer yang terdapat beberapa perbedaan jenis atau kelas. Contoh 

layer jalan terdapat perbedaan jenis atau kelas seperti ; Jalan Nasional, 

Jalan Propinsi dan Jalan kabupaten. Untuk memudahkan perbedaan jenis 

jalan, aktifkan tombol Select Feature sambil menekan tombol Shift di 

Keyboad. Jalan yang terpilih akan berubah warna menjadi biru muda 

(berarti sudah diklik dengan tombol Select Feature) Perhatikan gambar 

berikut ; 

 

 Selanjutnya Klik kanan mouse pada layer jalan, lalu pilih Open 

Attribute Table. 
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Kolom atribut jalan yang sudah terbuka harus kita tambahkan satu 

kolom (Field) baru, dengan cara Klik tombol Options, pilih Add Field 

seperti contoh berikut ; 

 

Tuliskan dalam kolom Field nama “keterangan jalan”, serta tipe fieldnya 

: untuk huruf pilih Text, sedangkan untuk angka pilih Short Integer, Long 

Integer atau Double 
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Setelah kolom/field baru muncul, untuk mengisi secara bersama/serentak, 

Klik kanan mouse pada judul field (keterangan), kolom akan berwarna biru 

muda lalu pilih Field Calculatorkemudian Klik Yes 

 

Pada kotak (box) calcullator bagian bawah isi sesuai nama jenis/kelas 

jalan yang dikehendaki namun pada awal dan akhir nama jalan diberi tanda 

petik double (“Jalan Nasional”). Lalu Klik OK 
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Selanjutnya pemberian warna layer jalan yang sudah diberi keterangan 

pada data atributnya yaitu Klik kanan mouse di layer jalan, pilih Properties 

(paling bawah). Kemudian pada kolom yang muncul pilih Categories, 

Unique Value. Pada kotak Value Field pilih Keterangan, kemudian Klik 

Add All Values. Perhatikan gambar berikut ; 

 

Kemudian untuk memasukan kedalam peta nama-nama (jalan, 

kelurahan dll) dari data atribut, Klik kanan mouse pada layers nama 

jalan/kelurhana dll, sesuai keinginan. Pilih Properties (paling bawah), pada 

kotak dialog pilih Labels di kotak Label Fields pilih nama yang kita inginkan. 

Lalu OK 
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Sedangkan untuk menampilkan nama-nama dari data atribut (jalan, 

kelurahan dll), Klik kanan mouse pada layers yang diinginkan, pilih Label 

Features sehingga nama-nama data atribut akan muncul di peta 

 

Setelah semua keterangan dibedakan dan warna serta symbol juga 

sudah sesuai maka langkah beikutnya adalah membuat Layout Peta. Peta 

raster tipe TIFF (peta dasar) dapat dihapus dan pastikan semua data sudah 

disimpan dalam satu folder. 
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Membuat Tampilan Peta 

 

Tahap 1. Ukuran, Skala dan Koodinat Peta 

Langkah pertama untuk membuat tampilan peta adalah Klik View, 

Layout View. Kemudian dilanjutkan dengan menyetting ukuran kertas dan 

orientasi kertasnya dengan caraKlik menu File, Page and Print Setup 

Gunakan untuk latihan ukuran kerta A4, lalu checklist pada perintah 

Scale Map Elements Proportionaly to changes in Page Size. Kemudian OK 

 

Langkah kedua mengatur skala peta yang dapat dilakukan langsung 

pada kotak Skala. Proses selanjutnya membuat Grid Koordinat Peta 

dengan cara Klik  menuView, Data Frame Properties. Lalu akan muncul 

kotak dialog, pilih Grids, kemudian klik New Grid 
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Ikuti langkah langkah pembuatan grid koordinat sesuai tampilan yang 

diingikan sehingga akan selesai dengan tampilan seperti gambar berikut ; 

 

Tahap II. Legenda Peta 

Pertama mengatur legenda Peta dalam Data Frame, kemudian 

masukan dulu Judul Peta dengan Klik menu Insert, Title. Klik 2 kali di teks 

yang muncul lalu tulis judul petanya. Klik OK. selanjutnya masukan arah 

mata angin, menu Insert, North Arrow. Scale Bar dengan Insert, Scale 

Bar. 
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Langkah layout berikutnya menampilkan Legenda Peta/keterangan 

peta dengan caraKlik Insert, Legend. Pada kota Map layers pilih layer-

layer yang akan dimasukan kedalam kotak Legend Items dengan Klik 

tanda ke kanan (>) sampai semua layer masuk, kemudian Next 

 

Legend Title dapat diubah/diketik LEGENDA atau KETERANGAN. 

Jenis font dan size dapat diatur pada tombol-yombol yang tersedia, jika 

sudah selesai Klik Next, akan muncul kotak  dialog atur sesuai keinginan 

pilih Next hingga Finish. 

 

Tahap III. Memasukan Logo, Foto dan Peta pada Legenda 

  Memasukan obyek pada legenda/keterangan dengan caraKlik 

Insert, Picture, pilih logo atau gambar yang akan dimasukan pada file yang 

gambar atau logo yang kita cari kemudian Open. 

Memasukan peta/Insert Peta, terlebih dahulu membuat Data Frame 

yang baru seperti pada saat mengatur legenda peta yaitu Klik Insert, Data 

Frame. Peta yang akan dimasukan harus berbentuk SHP di Arc Catalog. 

Panggil peta tersebut dengan cara Klik kanan mouse Add Data di layer 

Insert Peta 

Hasil layout peta dapat di convert dalam bentuk raster/image JPG atau 

tipe lain dengan cara Klik menu File,  Export Map, lalu pilih tipe image yang 

diinginkan  


