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Pedoman Aquaculture Stewardship Council (ASC) untuk Pengumpulan Data Spasial
Tujuan
ASC sedang mengalihkan cara pengiriman data terkait
tambak. Prosedur baru akan meningkatkan kualitas
data, mengharuskan produsen untuk bertindak sebagai
pengelola data mereka sendiri dan mengizinkan
aksesibilitas bagi CAB untuk memverifikasi pengajuan.
Salah satu perubahan utama ini adalah peningkatan
portal pengajuan data GIS kami.
Platform pengumpulan data spasial yang baru
menggunakan Survey123 dari ESRI untuk membuat
formulir survei yang lebih matang dan dapat diskalakan,
dengan kecenderungan untuk menghasilkan entri data
standar yang andal. Formulir survei akhir akan dilayani
di portal GIS ASC dan memberikan pengalaman yang
mudah digunakan untuk mengunggah data geospasial
perimeter tambak, meningkatkan kualitas pengalaman
secara keseluruhan bagi pengguna akhir.
Sistem pengajuan via email dan pengunggahan
file akan tetap tersedia selama peralihan ke sistem
baru, dengan tanggal terakhir diumumkan dalam
waktu yang cukup untuk memfasilitasi pelatihan dan
implementasi penuh. Di bawah sistem baru, produsen
mengirimkan data perimeter tambak, dengan akses ke
pengajuan tersebut oleh CAB mereka untuk melihat dan
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memverifikasinya. Dokumen ini (selanjutnya disebut
sebagai “Pedoman”) merinci sistem dan proses baru
untuk mengunggah data perimeter tambak, khusus
untuk UoCs.
Untuk pengguna yang tidak memiliki pengalaman
sebelumnya dengan data spasial/GIS, ASC telah
membuat dokumen ini dengan maksud untuk memandu
Anda melalui semua langkah yang harus diambil untuk
membuat hasil yang diinginkan. Sangat disarankan
agar Anda mengikuti semua langkah seperti yang
dijelaskan. Pedoman dan survei akan diperbarui
mengikuti umpan balik dari pengguna agar lebih sesuai
dengan kebutuhan produsen baru dan lama.

Umpan Balik Pengguna
Silakan hubungi koordinator GIS ASC (Monroe.Abbott@
asc-aqua.org) dengan berbagai umpan balik, detail
tentang fitur yang ingin Anda lihat dalam survei verifikasi
ini, atau perubahan apa pun yang diusulkan.
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1.

Akses

1.1.

Survey123.

Survey123 adalah formulir sederhana untuk
mengumpulkan data geospasial. Dapat diakses melalui
browser internet apa pun di Desktop/perangkat Mobile.
Formulir ini memungkinkan pengajuan yang mudah
atau satu atau beberapa situs dalam Unit Sertifikasi
(Unit of Certification-UoC).

2.

Formulir Survey

Semua aplikasi perimeter tambak ke ASC akan
dibuat melalui aplikasi ini di masa mendatang, untuk
memastikan keseragaman proses pengumpulan data,
kualitas data, dan kepercayaan. -. Badan Penilaian
Kesesuaian (Conformity Assessment Bodies-CAB)
akan memperkenalkan formulir survei validasi baru
ini ke dalam alur kerja mereka saat memvalidasi data
geospasial sebagai bagian dari proses audit untuk UoC
masing-masing.
Langkah-langkah berikut merinci proses untuk
menemukan lokasi tambak Anda menggunakan alat
ini, dan untuk menandai batas-batasnya. Sebagai
pemroses, Anda akan dapat mengakses survei melalui
Halaman Portal Data GIS ASC. “GIS_data_submission_
v1.2”. Setelah diakses, Anda akan dihadapkan pada
serangkaian pertanyaan terkait aplikasi UoC. Bagian
berikut merinci proses yang harus dilakukan di bawah
setiap halaman formulir survei.

2.1

Metodologi tingkat tinggi

1. Akses survei melalui tautan ini di sini.
2. Setujui Syarat dan Ketentuan Penggunaan, lalu
teruskan melengkapi formulir survei, isi detail yang
diperlukan.
3. Pilih tombol ‘Berikutnya’ di akhir setiap halaman
untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya.
4. Menggunakan fungsi peta, pilih detail (Alamat UoC,
Batas Situs Tambak) untuk menggambar fitur yang
Anda ajukan. Gunakan fungsi pencarian yang
tersedia di bagian atas untuk menemukan alamat/
fitur terdekat. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut
dalam dokumen ini.
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5. Setelah tiba di halaman terakhir, tambahkan
komentar yang menurut Anda relevan dengan
aplikasi data spasial Anda. Auditor yang Anda
pilih dapat melihatnya sebelum mereka membuat
keputusan atas pengajuan.
6. Setelah melakukan pengajuan, Anda akan
menerima email (yang telah Anda tulis di halaman
pertama survei) yang akan mengonfirmasi
pengajuan Anda ke auditor. Auditor akan menerima
pengajuan Anda dan memverifikasinya selama
tenggat waktu. Simpan email ini karena akan
digunakan untuk verifikasi dengan auditor sebagai
konfirmasi pengajuan Anda.
7. Setelah auditor meninjau kiriman, Anda akan
menerima email yang menyatakan apakah
pengajuan Anda diterima atau ditolak. Jika sudah
diterima, harap simpan email Anda sebagai
konfirmasi atas hal ini.
8. Jika ditolak, Anda akan diberikan tautan untuk
mengakses kiriman Anda. Buat perubahan yang
diperlukan pada formulir, lalu kirimkan kembali
kepada auditor. Proses ini akan berulang hingga
kiriman Anda diverifikasi.
Kami selalu menyarankan kepada semua auditor
untuk meninggalkan rekaman komentar di
‘Rekaman Pengiriman’ jika situs belum berhasil
verifikasi. Ini memungkinkan UoC mengetahui
alasan pasti mengapa ada kegagalan, dan apa
yang harus dilakukan untuk memperbaikinya.
9. Setelah keputusan dibuat, pilih tombol Kirim
untuk menyimpan. Jika Tidak Terverifikasi, UoC
akan menerima email dengan keputusan Anda,
dan Anda (CAB) akan menerima email yang
menyatakan keputusan tersebut. Hal ini akan
terjadi setiap kali rekaman telah diedit jika terusmenerus gagal verifikasi.
10. Jika sudah Terverifikasi, maka UoC dan Anda (CAB)
akan sama-sama menerima salinan email yang
menyatakan demikian. rekaman akan dihapus dari
Kotak Masuk tempat semua rekaman yang belum
diverifikasi disimpan. Jika sebuah situs telah salah
Diverifikasi, harap hubungi Monroe Abbott untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
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Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan lebih
lanjut dalam dokumen ini, tetapi ini adalah gambaran
umum tingkat tinggi tentang cara kerja sistem audit.
Silahkan melihat video terlampir untuk melihat cara
menggunakan formulir.

2.2

A full video of this methodology can be found here.

2.3

Syarat dan Ketentuan Penggunaan

Halaman pengantar survei merinci penafian ASC untuk
menggunakan survei. Harap luangkan waktu Anda
untuk membaca dengan teliti, Anda perlu menyetujui
persyaratan ini untuk melanjutkan pengiriman survei.

Detail Pemohon.

Halaman 1 (Figure 1) mengharuskan Produsen
untuk memasukkan informasi pengguna seperti yang
dijelaskan pada Tabel 1 dan jendela navigasi untuk
menemukan lokasi tambak (Figure 2).

Gambar 1: Halaman 1, produsen memberikan Detail Pemohon dalam survei.

Tabel 1: Kolom Entri - Halaman 1
Nama Lengkap

Nama pihak yang membuat pengajuan. Nama pemohon (produsen atau perwakilan produsen).

Kontak email

Alamat email pemohon yang mengirimkan data geografis.

Organisasi/Pemegang
Sertifikat

Organisasi/Perusahaan/Individu yang memiliki situs.

Alamat Organisasi/
Pemegang Sertifikat

Alamat Organisasi/Perusahaan/Individu yang memiliki
situs. Pilih alamat Anda menggunakan fitur pencarian. Lihat Gambar di bawah untuk melihat cara menggunakan
peta. Jangan tertukar dengan Lokasi Situs.
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Gambar 2: Pedoman fungsi peta dalam survei untuk membuat lokasi tambak.
1. Bar Geosearch
Tombol ini memungkinkan Anda untuk mencari alamat
atau tempat tujuan, sebelum menempatkan koordinat
titik Anda dan memetakan lokasi tersebut/mulai
menggambar polygon Anda. Tombol globe di sebelah
bilah pencarian menyediakan opsi untuk membatasi
sejauh mana kemampuan geosearch dan untuk
mengubah geocoder yang digunakan. Anda dapat
mencari berdasarkan nama tempat, nama tambak,
identifikasi tempat, atau berdasarkan koordinat (X, Y –
Panjang Lintang, GPS EPSG:4326).
2. Tombol perbesar
3. Tombol perkecil.
4. Tombol rumah
Tombol ini digunakan untuk mengembalikan penanda
peta ke tempat yang ditentukan oleh kreator survei
sebagai lokasi rumah. Jika tidak ada lokasi rumah
yang ditentukan, akan mengembalikan penanda ke
lokasi default yang ditetapkan oleh peta (0,0 N,0,0 E).
5. Tombol lokasi
Ditampilkan dalam warna hitam saat pertama
kali, yang menunjukkan bahwa sensor lokasi
dinonaktifkan. Pilih tombol tersebut untuk beralih ke
mode Navigasi , mengaktifkan Lokasi dan melacak
lokasi perangkat Anda saat ini. Ini adalah alternatif
untuk mencari lokasi Anda melalui Geosearch Bar.
6. Tombol Layar Penuh
Fungsi Layar Penuh berguna untuk memungkinkan
tampilan data yang lebih baik dan memilih lokasi
yang tepat sesuai alamat. Kami menyarankan semua
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pengambilan data geografis untuk dilakukan dalam
mode Layar Penuh.
7. Tombol Basemap
Basemap menyediakan beberapa alternatif peta
dasar untuk default, untuk berbagai tujuan yang
berbeda. Tombol ini juga dapat digunakan untuk
memilih basemap berbeda yang disediakan
oleh platform. Sehingga bisa lebih mudah untuk
menemukan alamat/fitur tertentu. Basemap “Jalan”
atau “Navigasi” direkomendasikan digunakan untuk
menemukan alamat UoC, dan basemap ‘Imagery’
untuk menggambar batas tambak.
8. Tombol hapus
Tombol ini menghapus koordinat yang telah Anda
kirimkan dan memungkinkan Anda untuk mengambil
kembali alamat jika terjadi kesalahan.
9. Entri Lintang/Bujur
Saat Anda mengklik peta, koordinat lokasi
dicantumkan di sini, menggunakan format koordinat
yang telah disetel untuk survei di Survey123
Connect. Memilih area akan menyalin koordinat
lokasi ke Geosearch Bar, memungkinkan Anda
untuk menentukan lokasi yang berbeda. Jangan
mengubah pengaturan pada area ini. Gunakan
hanya Derajat Desimal (Gambar 3).

Gambar 3: Pertahankan koordinat dengan setelan
ini (Derajat Desimal).
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2.4

Fungsi Geosearch

Bar pencarian di peta dapat dioptimalkan menjadi tiga
fungsi pencarian yang berbeda:
1. Ketika mencari sebuah alamat, Anda dapat mengetik
alamat langsung pada bar Geosearch,
2. Anda dapat klik lokasi mana pun di peta, atau
3. Masukkan koordinat pada panel pencarian Lintang/
Bujur.

2.4.1 Detail Auditor
Pilih organisasi CAB Anda dari daftar, dan auditor
yang berafiliasi dari daftar yang akan memvalidasi
pengajuan Anda. Mereka adalah auditor dan CAB
yang telah berinteraksi dengan pengajuan Anda
selama ini.

Gambar 4: Tampilan layar penuh untuk menangkap
alamat pemohon.- Auditor dan informasi Geografis.

Organisasi CAB

Pilih organisasi CAB untuk pengajuan Anda.

Nama Auditor

Pilih Auditor untuk situs Anda

2.4.2 Pilihan Tipe Situs.
Tanggal Pengajuan

Tanggal pembuatan pengajuan. Secara otomatis disetel tanggal hari ini.

Apakah Anda mengirimkan
data untuk Satu situs, atau
Multi situs?

Pilih tipe pengajuan yang Anda buat berdasarkan jumlah situs.
Satu situs = Satu lokasi untuk diambil. Satu (1) rekaman.
Multi Situs = Banyak Lokasi. Dua (2) atau lebih rekaman.

**(Jika Multi Situs)**

Pilih berapa situs yang anda ajukan untuk rekaman Multi situs ini.

Berapa banyak situs yang
Anda ajukan?

Nama Situs

Nama situs untuk rekaman ini.

Nomor ID Situs.

ID Situs, biasanya mengikuti templat ini - S0000123, dll.

Spesies.

Sertifikasi spesies untuk situs yang diajukan.

Batas Situs Tambak.

Dengan perangkat peta, tentukan batas tambak. Detail berikut ini.

Tahap Pengajuan.

Pilih tahap pengajuan yang sesuai, contohnya Pemeriksaan Awal, dll.
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2.4.3 Mengambil Poligon Batas Tambak.
Berikut petunjuk bagaimana mencari, menggambar,
mengedit dan melengkapi gambar poligon pada
survei.

2.4.4 Halaman 3 - Rekaman Pengajuan
Bagian Rekaman Pengajuan adalah untuk UoC
menambahkan komentar tambahan bagi CAB agar
lebih teliti dalam meninjau pengajuan. Bagian ini tidak
wajib, namun dapat berguna jika detail tambahan
diberikan pada CAB.

Gambar 5: Tangkap detail batasan menggunakan
perangkat peta. Merah = Mouse, Kuning = Klik Kiri.
Keyboard ada di bagian bawah kiri. Klik dua kali
untuk mengakhiri gambaran poligon.

Dari

Pembuat komentar - ‘Pemohon’ adalah satu-satunya pilihan yang tersedia.

Subjek

Subjek yang berkorelasi dengan komentar. Mirip dengan subjek pada surat elektronik.

Tanggal Rekam

Tanggal komentar dibuat. Secara otomatis disetel tanggal hari ini.

Komentar

Komentar untuk ditambahkan pada pengajuan.

Setelah semua detail sudah dipenuhi, langkah selanjutnya adalah memilih tombol ‘Ajukan’ di bagian bawah.

2.5

Mengumpulkan Koordinat.

2.5.1 Secara manual

2.5.2 Memasukkan koordinat secara manual.

Titik Lintang/bujur harus dikumpulkan dalam derajat
desimal dengan angka desimal sesuai akurasi
(contohnya empat desimal menunjukkan akurasi 10m).
Perhatikan bahwa derajat desimal pada lintang belahan
selatan dan bujur pada belahan barat (Amerika) harus
negatif.

Sebagai alternatif jika tidak mungkin untuk menemukan
situs tambak atau alamat organisasi pada survei,
koordinat dari sumber lainnya dapat dimasukkan secara
manual. Pilih titik yang sesuai dengan situs Anda pada
pilihan di atas, dan masukkan secara manual ke dalam
bagian Lintang dan Bujur (Gambar 6).

Survei ini memiliki kemampuan untuk melacak
lokasi Anda dalam fungsi peta itu sendiri, dan juga
dalam fungsi pencarian alamat. Tombol Lokasi
memudahkan pengguna untuk merujuk lokasi mereka
dalam peta.
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2.5.3 Memeriksa akurasi.
Survei memiliki sistem pengawasan GPS tersendiri,
yang akan melacak atribut Kekuatan, Arah, tingkat
Kepercayaan GPS perangkat Anda dan lainnya
(Gambar 14). Karena ini merupakan tes uji coba
menggunakan survei versi website, survei tidak akan
tersedia saat versi mobile dirilis, fungsi ini dapat
digunakan pada penerima GPS mobile..

Gambar 6: Mengumpulkan koordinat secara
manual dengan menggunakan peta.

3.

Produk akhir

Setelah semua langkah yang dijelaskan pada bagian
sebelumnya diikuti dengan baik, pengajuan Anda akan
dikirim ke CAB untuk verifikasi. Auditor akan menerima
email bahwa rekaman sudah diberikan pada mereka,
dan mereka harus melakukan verifikasi data. Setelah
auditor diberitahu, dan memeriksa data - kami akan
mengirimkan email untuk memberitahu UoCs jika situs
sudah diterima atau ditolak, beserta alasannya.

Data akan disimpan dalam platform kami yang aman,
tanpa kebocoran publik di masa depan. Data pemohon
mungkin digunakan untuk analisa internal untuk
investigasi (studi area yang dilindungi, area hutan
bakau, dll).

• Jika sebuah pengajuan situs ditolak, Anda akan
menerima email berisi instruksi bagaimana
memperbaiki pengajuan Anda.

Pada kasus satu (1) situs yang diambil, informasi
spasial harus disediakan:

• Jika pengajuan situs sudah diterima, kami akan
mengirimkan email untuk memberitahu Anda
dan memberi resi konfirmasi. CABs juga akan
menerima resi.
Setelah data diverifikasi, kami akan mengetahui siapa
auditor yang melakukan, berdasarkan login kredensial
mereka.

3.1

Dibutuhkan untuk semua tambak

• Satu pengajuan dengan detail yang dibutuhkan dan
satu (1) rekaman situs.
Pada kasus satu (1) Multi situs yang diambil informasi
spasial yang harus disediakan:
• Satu pengajuan dengan semua detail yang
dibutuhkan dan batas beberapa (2+) rekaman situs.

Hal ini membantu menjaga integritas data pemohon.
Sistem ini memberi pengawalan pada setiap pemohon
dan auditor. Produsen dapat menjadi pemohon data,
dan auditor dapat menjadi orang yang melakukan
verifikasi data mereka.
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PRODUCER

AUDITOR

1. Applicant accesses data

5. Auditor accesses Auditor Survey

submission survey

2. Data
Survey123

6. Auditor
Survey123

7. Login with Credentials

User
Information

Geographic
information

Submission
+ Feedback

Submit

Submission
data

Database

3. Survey
8. Verified

Edit and Resubmit

No

Yes

Gambar SEQ Figure \* ARABIC 7: Flow chart untuk mengajukan ASC. Produsen pada sisi
kiri, Auditor pada sisi kanan.

Gambar SEQ Figure \* ARABIC 8: Alur kerja pengumpulan data spasial untuk AS

© Aquaculture Stewardship Council Foundation 2022

10

4.

Lampiran I. F.A.Q.

Lampiran ini menyediakan garis besar dari masalah
yang paling umum terkait pengumpulan data spasial.
Beberapa bersifat umum untuk koleksi data, sementara
lainnya lebih spesifik untuk ASC karena sifat global dan
pihak ketiga Program Sertifikasi ASC. Data berasal
dari berbagai belahan dunia dan terkadang dapat
diartikan berbeda oleh orang yang berbeda. Solusi akan
diberikan terkait masalah ASC.

Mengapa saya tidak dapat menemukan tambak
saya di peta ketika saya mencarinya?
Hal ini berarti koordinat dari situs Anda mungkin belum
diajukan, atau salah pengajuan. Tolong hubungi CAB
Anda untuk koordinasi pengajuan ini.

Saya ingin mengajukan rekaman lain,
bagaimana caranya?
Pada akhir survei setelah pengajuan, ada tombol
refresh di bagian bawah. Klik untuk menambahkan
pengajuan lagi pada survei.

Ada kesalahan/kekurangan detail pada pilihan
aplikasi saya (ID situs, ID Audit, Nama CAB,
Nama Auditor, dll)?
Hubungi Monroe.abbott@asc-aqua.org untuk
diperbaiki.

Bagaimana saya meningkatkan kualitas
penangkapan lokasi oleh perangkat saya?
Anda dapat meningkatkan kualitas akurasi tangkap
lokasi dengan perangkat Anda menggunakan penerima
akurasi tinggi. Ada cakupan luas penerima GNSS
yang dapat terkoneksi dengan smartphone atau tablet
menggunakan Bluetooth.

Browser yang mana yang dapat saya gunakan
untuk mengakses survei?
Browser Internet yang dapat digunakan adalah: Google
Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari.

Dapatkah saya melihat dan/atau mengedit
survei setelah dikirim?
Tidak, Anda tidak dapat melakukannya tanpa
menghubungi Koordinator GIS terlebih dahulu. Hubungi
Monroe.abbott@asc-aqua.org via email dengan detail
yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan akan diubah.

Dapatkah saya melihat dan/atau mengedit
survei tanpa akses mobile data/internet?
Tidak, Anda harus memiliki akses internet untuk
mengajukan rekaman. Untuk koordinat, sangat berguna
jika Anda mengumpulkan titik yang dibutuhkan, dan
memasukkannya ketika Anda memiliki akses internet.

Apakah saya harus membuat akun untuk
mengajukan data untuk tambak saya?
Tidak, ini adalah survei terbuka untuk umum, sehingga
Anda tidak perlu membuat profil/kata sandi untuk
mengajukan data Anda.

Seberapa akurat lokasi yang diambil dengan
aplikasi web Survey123?
Aplikasi web Survey123 bergantung pada kemampuan
perangkat anda untuk menangkap lokasi. Hal ini berarti
akurasi akan bervariasi dari satu perangkat dengan
lainnya. Pastikan Anda memilih perangkat yang tepat
untuk kebutuhan pengumpulan data.
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