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DESKRIPSI MODEL 

1. Model Dokumentasi Digital 

Model ini menjelaskan tentang dokumentasi data warisan budaya yang melingkupi 

informasi yang tidak hanya profile umum dari pembuatan data, tetapi juga profile 

untuk setiap masukan devise dan masukan lingkungan serta profil manajemen obyek. 

Standarisasi yang digunakan untuk membangun dokumentasi digital elecronic 

heritage berdasarkan PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies) 

yang merupakan kumpulan standarisasi metadata. 

 

Hasil Proses digitalisasi data disimpan menggunakan Cloud Storage (private 

cloud). Integrasi data aplikasi elektronik warisan Budaya Semarang yang dibangun 

dengan aplikasi berbasis webgis menggunakan komputasi awan. 

2. Dibangun layanan web (web service) eheritage untuk memberikan layanan-layanan 

data warisan budaya Jawa Tengah.  

Layanan-layanan yang disediakan oleh eHeritage Semarang sebagai layanan cloud 

meliputi:  

- daftar objek budaya,  

- kategori objek budaya,  

- nama objek budaya dan deskripsinya,  

- informasi yang relevan berkaitan dengan objek budaya,  

- layanan pencarian objek berdasarkan lokasi dan layanan pencarian objek.  

Kegiatan antara penyedia layanan dengan pemohon ditunjukkan pada gambar 1.1 

berikut ini:  
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Gambar 1.1. aktivitas pemohon (requestor) layanan ke penyedia (provider). 

 
 



Arsitektur E-heritage Semarang terbagi menjadi dua domain, yaitu: 

a. http://semarang.heritagejava.com sisi penyedia informasi yang berkaitan dengan obyek 

budaya. 

b. http://wikipariwisata.web.id sebagai peminta layanan informasi aplikasi eHeritage budaya 

Semarang.  

Aplikasi dibangun dengan WebGIS dan memanfaatkan data yang tersimpan di awan.   

Struktur database terdiri dari nama bangunan, alamat, daerah/lokasi, posisi dalam bentuk 

koordinat latitude dan longitude, foto bangunan dan keterangan pendukungnya. Lokasi obyek 

di peta yang ditampilkan secara berpasangan sebagai koordinat lokasi suatu objek 

berdasarkan garis lintang dan bujur dari obyek budaya 

 

3. Pengayaan Informasi dalam upaya partisipasi pengunjung web electronik heritage 

Budaya Jawa Tengah untuk ikut melestarikan budaya dengan mengunggah gambar digital 

ke layanan web heritagejava. Gambar dan deskripsi yang di unggah akan di filter 

Informasi nya (dicocokkan dengan data yang sudah dimiliki, jika sama maka akan ditolak 

jika berbeda maka akan dibuat pengayaan sistem). Proses filtering dan pencocokan 

dokumen sesuai dengan pengukuran similaritas. 

Tahapan dilakukan sebagai berikut: 

a. Pencarian informasi (information seeking) melalui gathering informasi dari pengguna 

b. Temu kembali informasi (Information retrieval) 

c. Filtering Informasi (Information Filtering) 

d. Proses Similaritas (Similarity model) 

Implementasi Pengayaan informasi dilakukan untuk tujuan menambah informasi tentang 

obyek budaya dalam bentuk deskripsi, sejarah, maupun gambar pendukung dan informasi 

lain yang berhubungan atau yang relevan dengan cara membandingkan dua dokumen 

antara dokumen yang dimiliki oleh pengelola dengan dokumen yang dimasukkan oleh 

pengguna. Dokumen yang sama atau mendekati apa yang dimiliki oleh pengelola, maka 

informasi yang dimasukkan tidak akan digunakan. Bila informasi yang dimasukkan 

pengguna tidak sama dan masih berhubungan dengan konten yang diharapkan maka 

informasinya digunakan untuk pengayaan informasi tentang budaya semarang. 

4. Grand design Elctronic Heritage Budaya Jawa Tengah yang dibangun dengan fondasi 

dasar berupa metadata dokumentasi digital obyek budaya dan mentediakan tempat dalam 

bentuk strage dengan teknologi komputasi awan (cloud computing) dan memanfaatkan 

layanan web agar sumber daya yang disediakan berupa obyek budaya Jawa Tengah bisa 

digunakan secara bersama oleh peminta layanan (requestor) dan pengguna juga bisa ikut 

berpartisipasi dalam upaya pelestarian dengan memberikan informasi tambahan yang bisa 

ditambahkan sebagai pengayaan informasi di obyek budaya menggunakan metode 

filtering dan kesamaan (similaritas). Sumber daya yang sudah dibangun bisa digunakan 

untuk tujuan pengembangan dalam bentuk sistem cerdas.(intellegent system). 

 

Model grand design electronic Heritage Budaya Jawa Tengah diberikan di gambar 1.2  



 
 

Gambar 1.2 Grand design Electronic Heritage Budaya Jawa Tengah. 
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