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Informasi Umum 

Portal Satu Data Kutai Timur merupakan portal resmi data terbuka yang berisi data lintas 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lain terkait di Kabupaten Kutai Timur. 

Pemanfaatan data dalam portal ini tidak terbatas untuk pengambilan kebijakan, tetapi juga 

sebagai bentuk pemenuhan data publik bagi masyarakat. Data tersedia dalam format terbuka 

dan mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal 

pembangunan. 

Ketentuan Penggunaan 

Mempersiapkan Data Terbuka 
• Dokumen Petunjuk Teknis Implementasi Data Terbuka (Terlampir) 

Penggunaan Portal Satu Data Kutai Timur 

Tambah Dataset 

GET http://data.kutaitimurkab.go.id/dataset 
 

 

 



 

GET http://data.kutaitimurkab.go.id/dataset/new 
 

 

Beberapa kolom yang bisa diisi diantaranya sebagai berikut: 

Title Judul Dataset 
Description Deskripsi Dataset (140 karakter) 
Tags Label / Kata Kunci 
Lisensi Lisensi, default: Creative Commons Attribution (CC-BY) 
Organization Instansi, Organisasi Perangkat Daerah 
Jenis Publikasi Apakah data ini bersifat publik atau privat; jika memilih 

kategori publik, maka data langsung tayang ke publik 
Source Sumber data diperoleh 
Pengelola Data Nama orang atau instansi yang bertanggung jawab terhadap 

dataset ini 
Alamat Surel Pengelola Alamat surat elektronik pengelola data 
Frekuensi Penerbitan Frekuensi penerbitan dari dataset; real-time/satu minggu 

sekali/satu bulan sekali, dan seterusnya 
Level Penyajian Level penyajian terkecil dari data yang disajikan 
Tahun Tahun dataset tersebut berlaku 
Cakupan Lingkup daerah atau wilayah tempat data tersebut berlaku atau 

diambil 
Rujukan Berisi informasi tambahan mengenai metadata, berupa tautan 

 



 

 

Tambah File / Berkas 

 

 



 

 

Tambah Tematik 

GET http://data.kutaitimurkab.go.id/group/new 
 

 

 



 

 

Tambah Instansi 

 



 

 

Teknis Implementasi 

Data Flow Architecture 

 

 

  



Knowledge Transfer 

Data adalah aset, perlu dikelola secara optimal agar bisa dimanfaatkan sepenuhnya 

 

 

Data Terbuka 

Data terbuka adalah data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan dan 
didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat kecuali dengan persyaratan memberikan 
atribusi kepada si pemilik data 

 

 



Data Terbuka 

Suatu kaidah, atau aturan mengenai data itu sendiri 

 

 

 

  



Metadata 

 

 

Interoperabilitas 

Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih untuk saling bertukar informasi, 

dan menggunakan informasi yang saling dipertukarkan tersebut.1 

Banyak negara-negara berkembang menargetkan isu interoperabilitas ini sebagai bagian 

dari Millennium Development Goals (MDGs) – target pembangunan milenium - pada tahun 

2015. 

Ada banyak manfaat yang dapat diberikan dari interoperabilitas, diantaranya adalah: 

1. Meningkatkan efisiensi kinerja aparat dan layanan pemerintahan. 

2. Meningkatkan transparansi pemerintahan. 

3. Membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan. 

4. Memudahkan pencarian informasi, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. 

  

 
1 KERANGKA KERJA INTEROPERABIILITAS E-GOVERNMENT INDONESIA, KEMKOMINFO 



Format Data Terbuka 2 

 

 

Data tersedia di web dalam format apapun tapi dengan lisensi terbuka. 

 

Tersedia di web dengan lisensi terbuka, berupa data terstruktur yang dapat dibaca oleh 

mesin misalnya dalam format XLS atau format lain yang termasuk dalam format proprietary. 

 

Tersedia di web dengan lisensi terbuka, berupa data terstruktur yang dapat dibaca oleh 

mesin dalam format nonproprietary misalnya CSV bukan XLS. 

 

Tersedia di web dengan lisensi terbuka, berupa data terstruktur yang dapat dibaca oleh 

mesin dalam format non-proprietary, menggunakan standar terbuka dari W3C (RDF dan 

SPARQL) untuk mengidentifikasi berbagai macam hal, dan pengguna data bisa 

mengidentifikasi pihak-pihak yang menyediakan data. 

  

 
2 Five Stars Open Data, https://5stardata.info/en/ 



Tersedia di web dengan lisensi terbuka, berupa data terstruktur yang dapat dibaca oleh 

mesin dalam format non-proprietary, menggunakan standar terbuka dari W3C (RDF dan 

SPARQL) untuk mengidentifikasi berbagai macam hal, dan pengguna data bisa 

mengidentifikasi pihak-pihak yang menyediakan data. Di tingkatan ini terjadi kolaborasi 

sehingga pengguna data sekaligus bisa berperan sebagai penyedia data. 


