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Berdasarkan data BPS Tahun 2010 terdapat 7,9 juta unit rumah
tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat miskin, sebanyak
2,9 unit berada di perkotaan dan 5 juta unit di perdesaan. Untuk
mengurangi angka tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat
melalui Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya melaksanakan
kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS
adalah fasilitasi Pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan
kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima
manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan
pembangunan perumahan swadaya yaitu rumah atau perumahan
yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara
sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan atau
peningkatan kualitas rumah beserta lingkungannya.
Masyarakat yang mendapat BSPS adalah masyarakat miskin yang
mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni
dengan standar memiliki kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan
yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. Kegiatan BSPS
mulai dari kegiatan pendataan calon penerima BSPS, verifikasi
administrasi, verifikasi lapangan, pengusulan calon penerima,
pelaporan pencairan, dan pelaporan kemajuan (progress)
pembangunan memerlukan ketelitian, ketepatan sasaran dan
konsistensi pendataan di lokasi penerima bantuan.
Selama ini, dokumentasi yang berkaitan dengan pendataan,
pengawasan, monitoring dan supervisi kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya dilakukan secara manual dalam bentuk
berkas yang tercetak dalam kertas atau digital single file. Hal ini
menyebabkan (a) sulitnya akses data hasil pendataan yang sesuai
dengan letak koordinat lokasi rumah sebenarnya; (b) sulitnya
menjaga konsistensi data pada saat pendataan dengan hasil
pelaksanaan 30% dan 100%, (c) sulitnya melakukan analisa
terhadap
hasil
pelaksanaan
BSPS,
(d)
sulitnya
mendokumentasikan informasi tertentu yang dibutuhkan secara
cepat. Agar pelaksanaan kegiatan BSPS terukur pencapaiannya,
terdokumentasikan dengan baik dan benar, serta untuk
mempermudah dalam pendataan, pengawasan, monitoring dan
supervisi kegiatan BSPS maka PT. GPS Lands Indosolutions
memberikan solusi untuk menjawab permasalah tersebut dengan
program yang dinamakan pengembangan sistem informasi BSPS

Sistem ini terdiri dari 3 komponen yaitu :
1. Alat Survey GPS Mapping, yang terdiri dari Trimble Juno
5D dan Trimble Laser Ace Laser Rangerfinder

2.
3.

Data Management (terdiri dari Hardware Server, Software
GIS Desktop dan Server -> ESRI)
Web Dahboard yaitu aplikasi berbasiskan webGIS

Dengan sistem ini Kemenpera dapat melakukan pendataan
masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan langsung
menggunakan device Trimble Juno 5D, semua formulir yang
berkaitan mengenai pendataan sudah digital. Data yang dapat di
ambil terdiri dari tekstual-nya, gambar/foto-nya dan posisi
koordinat yang tepat yang dapat mengacu ke titik referensi BIG
dengan metode pengukuran NTRIP / Post processed. Data yang
telah diambil dapat langsung di sinkronisasi menggunakan media
komunikasi internet /3.5G secara realtime ke server di Data
Management. Secara langsung juga data akan masuk ke dalam
WebGIS untuk di petakan. Dengan begitu maka pelaksanaan
kegiatan BSPS terukur pencapaiannya, terdokumentasikan
dengan baik dan tepat sasaran.

