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Data sangat berperan dalam pemerintah khususnya 
dalam pembuatan kebijakan serta pemenuhan data 
publik bagi masyarakat. Tanpa adanya data, 
kebijakan yang dibuat tentu tidak akan tepat guna 
dan tepat sasaran. Oleh Karena itu, data-data yang 
tersebar baik internal maupun eksternal perlu 
ditempatkan dalam satu tempat yang terintegrasi 
atau dikenal sebagai satu data. Hal tersebut 
dimanfaatkan untuk membantu dalam proses 
pembuatan kebijakan dalam pemerintahan. 
Satudata ini telah dijelaskan fungsinya dalam 
Perpres No.39 tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia.
Akan tetapi dalam implementasi satudata ini 
sangatlah tidak mudah, hal ini disebabkan karena 
banyaknya faktor yang perlu disiapkan dari segi 
infrastruktur, teknologi, hingga sumber daya 
manusia yang menjalankan program satu data 
tersebut. Ini Adalah Tantangan Bagi Pemerintah, 
bagaimana memanfaatkan data untuk menjadi 
landasan pengambilan keputusan serta kebijakan 
yang tepat dan kuat.

Latar Belakang



Lokasi Data yang tersebar

Proses menghubungkan dan 
penyeragaman data yang 

sulit

Tools yang tersedia tidak 
memadai dan tidak lengkap

Format data yang berbeda-
beda

Sulit mengelola tim dan 
infrastruktur

Data yang saling tumpang 
tindih antara instansi

Data masih manual

Faktor Keamanan, privasi dan 
regulasi pemerintah

Masalah 
yang Dihadapi

Implementasi Lambat dan 
seringkali merubah sistem 

eksisting



Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Inisiatif Pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola 
data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak sebatas untuk 
pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan 
data publik bagi masyarakat. Keberadaan Aturan data ini bertujuan agar 
pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, 
terpadu, serta mudah diakses. Data yang tersedia termasuk pangan, energi, 
infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, 
pariwisata, hingga reformasi birokrasi.

Satu Data
Indonesia

SATU STANDAR

Standar yang mengatur
Metodologi yang meliputi

Konsep, definisi,cakupan,
Klasifikasi, ukuran, Satuan dan 

asumsi

SATU METADATA

Informasi Terstruktur yang
berfungsi untuk menjelaskan isi

dan sumber data sehingga mudah
untuk ditemukan, digunakan atau

dikelola kembali

INTEROPERABILITAS

Kemampuan Data untuk
mudah dipertukartkan atau 
dibagipakaikan antarsistem

yang salaing berinteraksi

REFERENSI DATA

Data yang dihasilkan harus
menggunakan kode refrensi

dan Data Induk yang tersedia
di portal satu data



Mengapa BigOne?

Integrasi Data yang Mumpuni
Platform yang mampu mengumpulkan berbagai macam data yang bersifat agnostic. Memiliki 
kapabilitas mengintegrasikan data dari sumber ke penyimpanan/storage. 

Proses ekstraksi data berteknologi tinggi
Secara otomatis dapat mendeteksi teks cetak, tulisan tangan, nomor yang tertera pada file 
hasil scan atau rendering dokumen seperti dokumen legal atau hasil scan dari sebuah buku.

Manajemen Alur Kerja yang Fleksibel
Memungkinkan para penggunanya untuk menyesuaikan apa yang dapat dilihat dan diedit 
oleh pengguna lainnya

Memungkinkan Pembuatan standarisasi metadata
Dengan BigBox, Anda dapat membuat standarisasi metadata dengan metode agar proses 
pengelolaan informasi data lebih sederhana dan mempermudah penggunanya.

Tampilan dasbor yang menarik dan mudah dipahami
Menampilkan data dengan visualisasi yang menarik dengan tampilan yang dapat diubah 
sesuai dengan kebutuhan Anda.

BigOne  merupakan  platform yang digu nakan u ntuk mengelola, 
memusatkan, mengkategorisasikan, menyinkronkan dan memperkaya 
master data yang dimiliki pemerintahan baik pusat maupun daerah agar 
tetap konsisten, akurat, terkini, relevan dan sesuai dengan kebutuhan 
organisasi & operasional.

Apa itu BigOne?



Solusi BigOne

Ÿ Setiap Lembaga atau dinas 
menyimpan data untuk keperluan 
internal.

Ÿ Organisasi dapat memiliki gudang 
data atau melakukan outsourcing ke 
pihak ketiga. 

Ÿ Data bersifat tersebar dan memiliki 
beragam format.

Ÿ Pemerintah (Pusat/Daerah) bertindak 
sebagai Penyedia DATA HUB, yang 
terdiri dari Infrastruktur dan platform.

Ÿ Penyatuan, penyamaan, klasifikasi 
format data sesuai dengan regulasi 
Satu Data Indonesia (Satu Standar 
Data, Satu Metadata Baku, 
Interoperabilitas Data) yang didukung 
oleh Teknologi Big Data.

Ÿ Pemangku kepentingan lainnya 
dapat mengkonsumsi & berinovasi 
untuk membuat keputusan yang 
relevan untuk menghadapi masalah 
dengan lebih cepat, bernilai, dan 
kolaboratif.
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BigOne - One Data Platform
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Dashboard BigOne 

Server Connection

Data Connection



Dashboard BigOne 

Data Extraction

Dashboard Summary



Dashboard BigOne 

Data Management

Tagging & Taxonomy



Executive Dashboard
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