
PANDUAN PENGGUNAAN WEB GIS PDAM TIRTO NEGORO 
 

I. MENGENAL WEB GIS PDAM TIRTO NEGORO 

A. LEGENDA (LEGEND) 

Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta 

berbasis website. Dalam legenda ini terdapat berbagai informasi seperti fasilitas umum, lokasi 

sumur produksi, lokasi pelanggan (sambungan rumah) dan informasi jaringan pipa. Cara 

penggunanaan dengan melakukan klik pada bagian check  atau uncheck   sehingga dapat 

diatur yang ingin ditampilkan. 

 

 

           

Nomor 1 :  untuk memilih feature yang terdapat dalam peta berbasis web. 

          Nomor 2 :  untuk menggeser peta sesuai dengan gerakan pointer mouse. 

          Nomor 3 :  untuk memperbesar peta dengan membuat petak pada objek yang dituju. 

          Nomor 4 :  untuk memperbesar data visual peta. 

          Nomor 5 :  untuk memperkecil data visual peta. 

          Nomor 6 :   untuk memperbesar tampilan feature yang sudah diselect. 



B. MEMILIH (SELECTION) 

Selection feature adalah untuk mengatur layer yang akan dipilih dan dilihat informasi feature. 

Dibawah ini contoh selection feature  pelanggan di unit area ngrampal dengan warna 

symbol kuning   yang menandakan sudah terpilih dan info dari symbol yang terpilih memiliki 

informasi atribut yang dapat dilihat disebelah kiri menu selection terdapat informasi ID (Nomor 

Sambung), nama, alamat dan seterusnya. 

 

 

 

 

 

Huruf a : untuk melakukan pencarian informasi yang ada dalam peta berbasis web. 

Huruf b : untuk melakukan pengukuran jarak sebenarnya pada peta berbasis web. 

Huruf c : untuk mengetahui informasi feature yang telah dipilih 

Huruf d : untuk melakukan pemilihan dengan membuat petak pada peta 

Huruf e : untuk menghapus, mengembalikan seperti awal suatu feature yang dipilih (select). 

Huruf f : untuk merefresh kembali tampilan peta. 

Huruf g : untuk melakukan perintah pencetakan peta. 



II. MELAKUKAN PENCARIAN FEATURE WEB GIS PDAM TIRTO NEGORO 

A. PENCARIAN ( FIND ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huruf A  : Untuk melakukan pencarian nosambung. 

Huruf B  : Untuk melakukan pencarian nama. 

Huruf C  : Untuk melakukan pencarian alamat. 

Huruf D  : Untuk melakukan pencarian dukuh. 

Huruf E  : Untuk melakukan pencarian desa 

Huruf F  : Untuk melakukan pengukuran jarak sebenarnya pada webgis. 

Huruf G  : Untuk melakukan pengukuran area sebenarnya pada webgis. 

 

B. PENCARIAN NOSAMBUNG 

1. TOMBOL CARI NOSAMBUNG 

Dalam pencarian nomor sambung (ID pelanggan) menggunakan toolbar cari nosambung 

  agar lebih mudah dalam pencariannya. Setelah melakukan klik toolbar 

cari nosambung maka disebelah kiri akan muncul dengan sendirinya Menu Task walaupun 

tidak muncul bisa di klik menu task di sebelah kiri display peta. Terlihat pada gambar di 

berikut ini : 
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2. TOMBOL CARI LENGKAP 

Dalam pencarian nomor sambung (ID pelanggan) menggunakan toolbar CARI LENGKAP agar 

lebih mudah dalam pencariannya. Setelah melakukan klik toolbar CARI LENGKAP maka 

disebelah kiri akan muncul dengan sendirinya menu Task walaupun tidak muncul bisa diklik 

menu task di sebelah kiri display peta. Terlihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          

                         TAMPILAN AWAL                                                                   TAMPILAN SETELAH PROSES  

Dalam melakukan pencarian nomor sambung ubahlah kolom layer sesuai yang diinginkan 

saat pencarian dalam contoh diatas kolom Layer diubah dari “Aksesoris Pipa Unit Area” ke 

“Pelanggan Unit Area Pusat” kemudian ubah kolom Property dengan “ID” , setelah itu 



Operator disi dengan “Begins with”, kemudian kolom Value disi dengan nomor sambung = 

“0000001” . Sedangkan pada kolom Output property disi dengan “NAMA” kemudian klik 

tombol Execute maka pada kolom Results akan muncul nama “HARSONO”. Untuk 

mengetahui lokasi pelanggan dengan nama HARSONO aturlah Scale yang semula angkanya 

10.000 diubah menjadi angka 1.000 kemudian klik tombol Zoom dan kemudian klik tombol 

Select yang hasilnya dapat dilihat pada menu Selection. Terlihat pada gambar dibawah ini : 
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