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Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu Sistem Informasi berbasis 

komputer yang bertujuan untuk menghimpun, menyimpan, memanipulasi, 

menganalisis dan menyajikan data beracuan spasial dan atribut data tabular (non 

spasial) yang berkaitan, untuk memecahkan masalah-masalah penelitian, analisis, 

perencanaan hingga manajemen yang kompleks. Perkembangan teknologi dan 

berbagai inovasi telah memungkinkan pemanfaatan SIG secara lebih mudah (user 

friendly) dan mengarah pada pengembangan sistem untuk menunjang 

pengambilan keputusan.  

Terkait dengan manfaat SIG sebagai alat (tool box) analisis dan model keruangan 

maka Lampung sebagai salah satu propinsi yang memiliki banyak kawasan 

sebagai lahan untuk lapangan kerja yang memerlukan investasi terutama di 

kawasan perkebunan, pertanian, perdagangan dan jasa, dan pemukiman, khusus 



 

 

Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur sudah 

selayaknya dipandang perlu memiliki SIG sebagai sarana Sistem Informasi 

Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung timur yang 

berbasis Geografis, dengan pembuatan peta lahan investasi dapat meningkatkan 

aspek perekonomian seperti akses yang lebih baik unuk mengetahui daerah yang 

baik untuk penanaman modal, dan juga sebagai pembaharuan data (data yang up 

to date), data yang terstruktur dan kompleks. Terkait dengan uraian tersebut maka 

salah satu perusahaan CV. GEOPLAN mendapatkan tugas melakukan pemetaan 

lahan investasi di kabupaten Lamung Selatan, Lampung Tengah, dan Lmpung 

timur.  Mensiasati kegiatan tersebut maka kami mencoba untuk ikut serta dalam 

kegiatan Pemetaan Lahan Investasi melalui jalur Kerja Praktek dengan batasan-

batasan kegiatan yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan 

pada Program Diploma III Survey dan Pemetaan Fakultas Teknik Unila. Kegiatan 

Kerja Praktek ini direncanakan akan berjalan selama 2 bulan, mulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan Laporan Akhir. Tujuan Kerja Praktek ini adalah: 

a. Menyusun informasi visual tentang potensi lahan investasi yang 

tersedia di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan 

Lampung Selatan dalam bentuk peta dua dimensi. 

b. Menyusun gambaran detail potensi investasi dengan ketersediaan 

infrastruktur penunjang khususnya di Kabupaten Lampung 

Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan. 

c. Menyusun dokumentasi pendukung promosi investasi di Provinsi 

Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 

Timur dan Lampung Selatan. 


