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Pedoman Aquaculture Stewardship Council (ASC) untuk Validasi Data Spasial
Tujuan
ASC sedang memindahkan cara pengajuan 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, dan alur kerja
verifikasi yang lebih baik untuk CABs.
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
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ke kiriman tersebut oleh CAB mereka untuk melihat
dan memverifikasi kiriman tersebut. Dokumen ini
(selanjutnya disebut sebagai “Pedoman”) merinci sistem
baru, metodologi, dan fungsi, khusus untuk Auditor.
Untuk pengguna yang tidak memiliki pengalaman
sebelumnya dengan data spasial/GIS, ASC telah
membuat tutorial yang memandu Anda melalui semua
langkah yang harus diambil untuk membuat hasil yang
diinginkan. Sangat disarankan agar Anda mengikuti
semua langkah seperti yang dijelaskan. Mengikuti
umpan balik dari Uji Pengguna ini, pedoman dan
survei akan diperbarui agar lebih sesuai dengan
kebutuhan auditor baik yang baru maupun yang sudah
ada.

Masukan Pengguna
Silahkan menghubungi koordinator GIS ASC (Monroe.
Abbott@asc-aqua.org) dengan masukan, detil fitur yang
ingin Anda lihat dalam survey verifikasi ini, atau segala
perubahan yang diajukan.
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1.

Akses

1.1.

Survey123

Survey 123 adalah sebuah formulir sederhana untuk
mengumpulkan data geospasial. Ini dapat diakses
melalui browser internet apapun di desktop/perangkat
mobile. Formulir ini memungkinkan pengajuan yang
mudah atau satu atau beberapa situs dalam Unit
Sertifikasi (U0C).

• Produsen dan auditor tidak perlu membuat akun
untuk mengakses survei dan mengirimkan data
geospasial mereka ke ASC.

Survei pengajuan GIS ini memberikan beberapa
manfaat utama:

• Email memiliki fungsi untuk memberi tahu Auditor
saat pengajuan dilakukan oleh UoC yang bekerja
dengan Anda, dan untuk memberi tahu UoC saat
situs diverifikasi. Termasuk log email dari semua
pengajuan yang dilakukan oleh UoC untuk verifikasi,
dan tahap pengajuannya.

• Proses verifikasi bagi Auditor untuk melihat
pengajuan produsen yang belum diverifikasi,
meninjau detail setiap pengajuan, dan
memverifikasinya.

• CAB akan menerima email dengan Auditor spesifik
yang dipilih oleh UoC sebagai perwakilan mereka.

• Aksesibilitas untuk Auditor, terlepas dari sumber
daya teknologi mereka, dengan fungsi dan
kemampuan yang konsisten untuk setiap platform
(PC, Seluler) bagi siapa pun untuk mengirimkan
data mereka dengan cara yang mereka pilih.
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2.

Formulir Survei

2.1.

Ringkasan Proses

Langkah pertama dalam proses mengharuskan UoC
mengirimkan data lokasi mereka dan menyerahkan
pengajuan itu ke CAB. Seorang auditor hanya akan
memiliki akses ke situs-situs yang ditugaskan oleh
UoC mereka. Untuk klarifikasi lebih lanjut, silakan
baca dokumen UoC GIS_Data_Submsion_v1.2_User_
Guide. Dokumen ini merinci semua langkah yang
harus diikuti UoC untuk mengirimkan data mereka. Hal
tersebut merupakan proses peninjauan tingkat tinggi,
setiap langkah akan dijelaskan secara lebih rinci lebih
jauh di bawah.
1. Akses notifikasi email yang memberitahukan
bahwa UoC telah mengirimkan tambak untuk Anda
verifikasi. Ikuti tautan di email untuk mengaksesnya
secara langsung.
2. Setelah pengajuan diakses, masukkan Kode
Rahasia Auditor Anda untuk membuka file. Jika
Anda tidak memiliki kode tersebut, silahkan email
koordinator ASC GIS Monroe Abbot.
3. Tinjau semua detilnya untuk memastikan tidak ada
yang salah/hilang di seluruh halaman.
4. Pilih poligon tambak di bagian ‘Batas Situs Tambak’
dari halaman yang berjudul ‘Informasi Geografi’.
Periksa lapisan yang berbeda untuk melihat
jika data perimeter tambak berada di area yang
dilindungi atau daerah bakau/dll.
5. Lanjutkan melalui Survei Validasi Auditor ke
halaman terakhir, dimana Anda dapat meninjau
semua komentar dari UoC. Jika Anda menerima
pengajuan, maka pilih opsi ‘Terverifikasi’ untuk
pertanyaan di halaman akhir Survei Validasi Auditor.
Jika Anda memilih untuk tidak memverifikasi
pengajuan, pilih ‘Tidak Terverifikasi’.

Gambar 3: Tambahkan tombol rekam untuk
menyertakan alasan Rekam Pengajuan gagal
6. Setelah keputusan dibuat, pilih tombol Kirim untuk
menyimpan.
A. Jika Tidak Terverifikasi, UoC akan menerima
email dengan keputusan CAB, dan CAB
juga akan menerima email yang menyatakan
keputusan tersebut. Hal ini akan terjadi setiap
kali rekaman telah diedit jika terus-menerus
gagal verifikasi.
B. Jika Terverifikasi, maka UoC dan CAB akan
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.

Video demonstrasi Survei Validasi Auditor yang
lengkap dapat ditemukan di sini. Lihat cara mengakses,
meninjau, mengedit, menyimpan, dan mengirimkan
survei di sini.

Jika situs belum lolos verifikasi, kami menyarankan
semua auditor untuk meninggalkan catatan
komentar di ‘Rekaman Pengajuan’ (Gambar 3).
Sehingga memungkinkan UoC mengetahui alasan pasti
mengapa gagal, dan apa yang harus dilakukan untuk
memperbaikinya.
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Setelah mengakses pengajuan melalui tautan email, Anda harus memasukkan
kode sandi (yang akan diemail kepada Anda) di kotak Nama Pengguna (Gambar
7). Setelah ini, sisa halaman pengajuan akan dapat dibaca dan diedit oleh Anda
(Gambar 8). Nama Pengguna Anda akan dicantumkan pada setiap file yang Anda
edit dan/atau verifikasi untuk tujuan ketelusuran.

Gambar 2: Masukkan Kode Sandi Khusus yang diemail kepada Anda.

Gambar 3: Halaman akan muncul di bagian bawah halaman jika kode
sandi yang benar dimasukkan.
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2.4. Menentukan Poligon Batas Tambak.
2.4.1. Tinjauan Poligon Auditor – Basemap Kustom.
Untuk Auditor, penting untuk memahami bahwa
tersedia peta untuk membantu proses audit jarak
jauh. Pada Gambar 9, peta khusus dapat dipilih
untuk memungkinkan auditor mengetahui apakah
ada kawasan lindung di area sekitarnya yang dapat
memengaruhi batas tambak. Lebih banyak layer
dapat ditambahkan jika persyaratan menentukan.

Pilih Basemap dari tombol Basemap
di jendela
peta. Hal itu harus digunakan sebagai indikator, bukan
alat pengambilan keputusan. Waspadai informasi
ini saat membandingkan catatan audit Anda. Lebih
banyak peta tematik dengan dataset yang bervariasi
dapat ditambahkan di masa mendatang untuk lebih
membantu CAB dalam alur kerja mereka.

Gambar 4: Basemap tersedia di alat pemetaan. Pilih ikon

untuk dilihat

Gambar SEQ Figure \* ARABIC 5: Poligon digital ditemukan dalam area
Kategori VI IUCN saat menggunakan Peta Dasar Kawasan Lindung IUCN.
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Gambar SEQ Figure \* ARABIC 6: Poligon digital ditemukan di area RAMSAR
(Merah) dan Mangrove (Hijau) menggunakan peta dasar RAMSAR (kanan
bawah).

Gambar SEQ Figure \* ARABIC 7: Menggunakan Basemap untuk membantu
audit jarak jauh dengan kawasan lindung. Pertama, wilayah IUCN (Oranye),
kemudian wilayah cakupan RAMSAR (Merah) dan Mangrove (Hijau).
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2.4.2. Halaman 3 – Pengajuan.
Halaman terakhir adalah yang paling penting bagi
auditor, dimana keputusan dibuat untuk memvalidasi
atau menolak pengajuan. Penting untuk memeriksa
bagian Rekaman Pengajuan sebelum memutuskan,
karena ini adalah area pengiriman pesan di mana UoC
dapat meninggalkan informasi tentang aplikasi data
spasial mereka untuk auditor mereka. Ini juga bisa
menjadi area bagi auditor untuk meninggalkan pesan
untuk UoC tentang aplikasi mereka.

Namun, jika auditor merasa situs tersebut belum
memenuhi kriteria sertifikasi, maka mereka harus
memilih ‘Tidak Terverifikasi’. Penting bagi auditor
untuk meninggalkan informasi tentang alasan
penolakan situs.

Jika auditor merasa bahwa detail situs sudah benar dan
sesuai dengan kriteria, mereka dapat mengubah status
bagian ‘Terverifikasi’ menjadi ‘Terverifikasi’.

Ketika Auditor merasa informasinya benar, mereka
dapat mengklik tombol ‘Kirim’ terakhir untuk
mengirimkan data.

Setelah status berubah menjadi ‘Ya’, pengajuan tidak
akan lagi berada di area Kotak Masuk Survei Validasi
Auditor.

Gambar SEQ Figure \* ARABIC 8: Menambahkan komentar ke rekaman yang
gagal di area Pengajuan (Halaman akhir) sebelum mengajukan.
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3.

Produk akhir

Setelah setiap langkah yang dijelaskan di bagian
sebelumnya diikuti dengan cermat, audit akan
didaftarkan dan divalidasi oleh Auditor.
Auditor akan diberikan kode akses mereka sendiri
untuk dapat login dan memverifikasi pengajuan. ASC
akan mengaktifkan sebuah sistem pemberitahuan
email untuk memungkinkan UoCs mengetahui
apakah sebuah situs telah diterima atau ditolak dan
memungkinkan auditor untuk mengetahui kapan
sebuah situs yang berkaitan dengan mereka telah
dikirimkan untuk verifikasi. Setelah data diverifikasi,
kami akan mengetahui siapa auditor yang melakukan,
berdasarkan login kredensial mereka.
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 memverifikasi data mereka. 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).

3.1.

Required for all farms

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

PRODUCER

AUDITOR

1. Applicant accesses data
submission survey

5. Auditor accesses Auditor 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 9: - Flow chart untuk mengajukan ASC. Produsen pada sisi
kiri, Auditor pada sisi kanan.
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4.

Annex I. FAQ

Saya tidak memiliki kode Username.
Bagaimana saya bisa mendapatkannya?

Seberapa akurat lokasi yang ditangkap dengan
aplikasi Survey123?

Silakan kirim email ke Monroe.abbott@ascaqua.org dengan alamat email CAB Anda, untuk
mendapatkannya.

Aplikasi 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.

Saya lupa kode Username saya, bagaimana
saya bisa mendapatkan yang baru?
Silakan kirim email ke Monroe.abbott@ascaqua.org dengan alamat email CAB Anda, untuk
mendapatkannya.

Saya yakin kode Username saya telah disusupi.
Apa yang bisa saya lakukan?
Silakan email Monroe.abbott@asc-aqua.org dengan
alamat email CAB Anda, lalu Anda akan dihubungi.

Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa
auditor yang benar memverifikasi detailnya?
ID unik pengguna (UID) akan diberikan kepada setiap
orang yang telah mengirimkan survei ‘Terverifikasi’.
Jika UID berbeda digunakan untuk memverifikasi
kiriman, kami akan dapat menghubungi CAB tersebut
untuk memverifikasi bahwa orang ini terdaftar
pada mereka. Ini membantu menghindari berbagi
kata sandi Username dengan orang yang tidak
berwenang.

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.

Dapatkah saya melihat dan/atau mengedit
survei setelah dikirimkan sebagai
‘Terverifikasi’?
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 saat ini. Untuk koordinat,
sangat berguna jika Anda mengumpulkan titik yang
dibutuhkan, dan memasukkannya ketika Anda
memiliki akses internet.

Aplikasi ini terus menanyakan apakah saya
ingin membuat akun. Apakah saya perlu
membuat akun untuk memverifikasi data?
Tidak, yang perlu Anda lakukan hanyalah ‘Lanjutkan
tanpa masuk’.
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4.1. Masalah terkait ASC
4.1.1. Koordinat
ASC dikaitkan dengan banyak tambak bersertifikat
di seluruh dunia dan menerima data dari semuanya.
Oleh karena itu sangat penting bahwa semua data
disampaikan dalam format yang seragam. Ini membuat
proses bekerja dengan/memproses data jauh lebih
mudah. Untuk alasan ini, formulir Pengajuan GIS harus
diisi dalam Derajat Desimal saja. Sebagian besar
perangkat lunak pengumpulan GPS dapat diatur ke
format ini, termasuk yang direkomendasikan dalam
Pedoman ini.
• Lintang positif berada di utara Khatulistiwa,
• Lintang negatif berada di selatan Khatulistiwa.

Gambar 10: Koordinat diambil di kantor utama alihalih tambak

• Bujur positif berada di timur Meridian Utama,
• Bujur negatif berada di sebelah barat Meridian
Utama.
Namun, persyaratan data spasial yang baru
memudahkan masalah ini untuk dihindari karena
pedomannya lebih deskriptif dalam hal apa yang harus
ditangkap, dan bagaimana...
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4.1.2. Poligon
Untuk menampilkan lokasi tambak dan dapat menganalisis data dari mereka, lokasi
harus tepat dan akurat. Poligon akan memberikan jenis akurasi ini, tetapi hanya jika
persyaratannya diikuti.
Gambar di bawah ini akan menjelaskan perbedaan antara poligon yang salah dan
yang benar (Gambar 16).

Gambar SEQ Figure \* ARABIC 11: Poligon di sekitar tambak. Kiri salah, kanan benar.

Meskipun poligon di sebelah kiri berisi seluruh tambak,
poligon tersebut tidak memenuhi persyaratan ASC
karena:
• Ada tambak tetangga di poligon, merambah tambak
UoC.
• Tidak jelas kolam mana yang menjadi milik tambak.
• Keberadaan badan air alami di dalam poligon tanpa
indikasi batas yang jelas.
• Pengukuran area tidak akurat.
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Poligon di sebelah kanan adalah apa yang ASC
butuhkan: semua fitur yang dimiliki oleh tambak
disertakan, tanpa memuat fitur dari tambak yang
berdekatan. Dengan poligon akurasi ini, ASC dapat
melakukan analisis. Cara terbaik untuk mencapai
tingkat presisi seperti itu adalah memperbesar saat
menggambar poligon Anda dan meluangkan waktu
untuk melacak/menggambar garis tepi dengan titik
sebanyak yang diperlukan.
Sekali lagi, video demonstrasi lengkap survei dapat
ditemukan di sini. Lihat cara mengakses, meninjau,
mengedit, menyimpan, dan mengirimkan survei di sini.
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