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KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT karena atas izin-Nya kami masih diberi kesempatan dan
kesehatan hingga sampai saat ini. Shalawat dan salam kami haturkan juga kepada Nabi Agung
Muhammad SAW yang telah membimbing kami dalam hal kebenaran. Pada kesempatan yang
baik ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun sehingga dapat
menyusun dan menyelesaikan Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 bagi Pengelola Repositori
Ilmiah Nasional (RIN).
Bersama dengan berkembangnya pemanfaatan pengelolaan data ilmiah melalui sistem
Repositori Ilmiah Nasional berbasis aplikasi dataverse dari Universitas Harvard yang
kemudian dikembangkan oleh Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah – LIPI semenjak tahun
2015, diperlukan suatu proses “Kurasi” yang menjamin dari kualitas data yang dikelola
sehingga data dapat ditemukan dan digunakan kembali oleh penelitinya sendiri atau peneliti
lainnya. Untuk sebagai langkah awal maka disusun panduan kurasi yang diperuntukan bagi
pengelola internal dan eksternal Repositori Ilmiah Nasional yang kini berada di bawah
Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah BRIN. Dengan adanya panduan ini,
diharapkan para pengelola dapat melakukan kegiatan kurasi data dengan lebih baik sehingga
dapat menjamin kualitas data yang dikelola ditampilkan di sistem aplikasi Repositori Ilmiah
Nasional (RIN).
Panduan ini merupakan langkah awal di dalam peningkatan kualitas kegiatan kurasi data akan
terus dikembangkan sehingga lebih baik lagi. Saran dan kritik positif dari berbagai pihak sangat
kami harapkan demi penyempurnaan isi dan sistematika panduan teknis ini. Sebagai penutup,
kami memberikan apresiasi kepada tim penyusun yang telah berhasil menyusun panduan teknis
ini disela-sela kesibukannya. Semoga panduan teknis ini bermanfaat dan memberikan spirit
baru bagi pengguna RIN, terima kasih.
Jakarta, September 2021
Kepala Pusat Data dan Informasi IPTEK
BRIN
Hendro Subagyo
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PETUNJUK TEKNIS
Kurasi Data Repositori dan Depositori RIN oleh Kurator PDDI LIPI

I. Pendahuluan
Saat ini, data adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Diantaranya
adalah data hasil penelitian yang mana telah banyak dana dikeluarkan oleh pemerintah dan
lembaga penyandang dana untuk membiayai kegiatan penelitian, akan tetapi banyak sekali data
dari kegiatan tersebut tidak dapat diakses dan dimanfaatkan kembali oleh peneliti lainnya.
Untuk itu, diperlukan usaha pengelolaan dan pelestarian data sehingga data penelitian dapat
selalu terjaga serta terhindar dari keusangan dan dapat dimanfaatkan kembali di masa
mendatang dengan kualitas data yang tinggi. Maka dari itu, setiap lembaga atau peneliti
diharapkan dapat melaksanakan manajemen data penelitian yang efektif dengan melibatkan
para kurator digital yang terampil.
Beberapa bagian utama didalam manajemen data adalah:
A. Rencana Manajemen Data (Data Management Planning/DMP)
B. Kurasi Data
C. Siklus Kurasi Data Digital
A. Rencana Manajemen Data
Didalam kegiatan penelitian salah satu hal yang penting adalah rencana manajemen data
penelitian (Data Management Planning/DMP). Rencana manajemen data menurut Stanford
Library adalah dokumen tertulis yang menggambarkan data yang dihasilkan selama proyek
penelitian; bagaimana mengelola, menggambarkan, menganalisis, dan menyimpan data
tersebut; dan mekanisme apa yang akan digunakan pada akhir proyek penelitian untuk
dibagikan dan disimpan. Saat ini, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu
membuat DMP, salah satunya DMP Online yang dikembangkan oleh Digital Curation Centre
(DCC) dan dapat diakses di http://dmponline.dcc.ac.uk. Pada DMP online ini, ada beberapa
garis besar yang dapat diterapkan oleh lembaga atau peneliti dalam membuat sebuah rencana
manajemen data meski untuk setiap penyandang dana memiliki template yang berbeda terkait
dengan DMP yang diminta.
Berikut tabel daftar periksa dari DCC yang dapat digunakan untuk membantu menyusun
Rencana Manajemen Data dengan memanfaatkan aplikasi DMP Online.
Table 1 Daftar Periksa untuk Rencana Manajemen Data, DMP Online v4.0. DCC
Daftar Periksa DCC Panduan DCC dan Pertanyaan Yang Perlu Dipertimbangkan
Data Administratif
ID
ID terkait yang ditentukan oleh pemberi dana dan/atau lembaga.
Funder
Negara / Pemberi dana penelitian jika relevan.
Nomor
Referensi Masukkan nomor referensi hibah jika berlaku [DMP POSTHibah
AWARD]
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Nama Proyek

Deskripsi Proyek

Jika mengajukan permohonan pendanaan, sebutkan nama persis
seperti dalam proposal hibah.
Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan:
- Apa sifat proyek penelitian Anda?
- Pertanyaan penelitian apa yang anda ajukan?
- Untuk tujuan apa data dikumpulkan atau dibuat?

Panduan:
Ringkaslah secara singkat jenis studi (atau studi) untuk membantu
pengguna memahami tujuan pengumpulan atau pembuatan data.
PI / Peneliti
Nama dari Investigator Utama atau peneliti utama pada proyek.
PI / ID Peneliti
Misalnya ORCID http://orcid.org/
Nama (jika berbeda dengan di atas), rincian kontak telepon dan
Kontak Data Proyek
email.
Tanggal Versi Pertama Tanggal versi DMP pertama selesai.
Tanggal
Pembaruan
Tanggal DMP terakhir kali diubah.
Terakhir
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
• Apakah ada prosedur yang akan menjadi dasar pendekatan
anda?
• Apakah departemen/grup anda memiliki pedoman
manajemen data?
• Apakah institusi anda memiliki perlindungan data atau
kebijakan keamanan yang akan anda ikuti?
• Apakah institusi anda memiliki kebijakan Manajemen Data
Penelitian?
• Apakah penyandang dana anda memiliki kebijakan
Kebijakan Terkait
Manajemen Data Penelitian?
• Apakah ada standar formal yang akan anda adopsi?
Panduan:
Cantumkan kebijakan pemberi dana, kelembagaan, departemen
atau kelompok lain yang relevan tentang manajemen data, berbagi
data, dan keamanan data. Beberapa informasi yang anda berikan di
DMP akan ditentukan oleh konten kebijakan lainnya. Jika
demikian, masukan pula tautan URL nya kedalam catatan
kebijakan terkait.
Pengumpulan Data
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
• Apa jenis, format dan volume data?
• Apakah format dan perangkat lunak pilihan anda
memungkinkan berbagi dan akses jangka waktu yang
Data apa yang akan
panjang ke data?
anda kumpulkan atau
• Apakah ada data yang dapat anda gunakan kembali?
buat?
Panduan:
Berikan uraian singkat tentang data, termasuk data yang ada atau
sumber pihak ketiga yang akan digunakan, dalam setiap kasus
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dengan memperhatikan konten, jenis, dan cakupannya. Buat garis
besar dan benarkan format pilihan anda dan pertimbangkan
implikasi format data dan volume data dalam hal penyimpanan,
cadangan, dan akses.
Pertanyaan untuk Dipertimbangkan:
- Standar atau metodologi apa yang akan anda gunakan?
- Bagaimana anda menyusun dan memberi nama folder dan file
Anda?
- Bagaimana anda menangani versi lainnya?
- Proses penjaminan kualitas data apa yang akan anda adopsi?
Bagaimana
dikumpulkan
dibuat?

data Panduan:
atau Garis besar bagaimana data akan dikumpulkan/dibuat dan standar
data komunitas mana (jika ada) yang akan digunakan.
Pertimbangkan bagaimana data akan diatur selama proyek,
menyebutkan misalnya konvensi penamaan, kontrol versi, dan
struktur folder. Jelaskan bagaimana konsistensi dan kualitas
pengumpulan data akan dikendalikan dan didokumentasikan. Ini
dapat mencakup proses seperti kalibrasi, pengulangan sampel atau
pengukuran, pengambilan atau perekaman data terstandarisasi,
validasi, entri data, peninjauan rekan sejawat terhadap data (peerreview), representasi dengan kosakata terkontrol.
Dokumentasi dan Metadata
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
• Informasi apa yang dibutuhkan agar data dapat dibaca dan
ditafsirkan di masa mendatang?
• Bagaimana anda membuat dokumentasi dan metadata ini?
• Standar metadata apa yang akan anda gunakan dan
mengapa?
Panduan:
Jelaskan jenis dokumentasi yang akan menyertai data untuk
Dokumentasi
dan membantu pengguna sekunder untuk memahami dan
metadata apa yang menggunakannya kembali. Paling tidak ini harus mencakup
akan menyertai data?
perincian dasar yang akan membantu orang menemukan data,
termasuk siapa yang membuat atau berkontribusi pada data,
judulnya, tanggal pembuatan, dan dalam kondisi apa data itu dapat
diakses. Dokumentasi juga dapat mencakup perincian tentang
metodologi yang digunakan, informasi analitis dan prosedural,
definisi variabel, kosakata, unit pengukuran, asumsi apa pun yang
dibuat, serta format dan tipe file data. Pertimbangkan bagaimana
anda akan menangkap informasi ini dan dimana ia akan direkam.
Sedapat mungkin anda harus mengidentifikasi dan menggunakan
standar komunitas yang ada.
Etika dan Kepatuhan Hukum
Bagaimana
mengelola
etika?

anda Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
masalah - Sudahkah anda mendapatkan izin untuk pelestarian dan berbagi
data?
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- Bagaimana anda akan melindungi identitas peserta jika
diperlukan? misalnya via anonimisasi.
- Bagaimana data sensitif akan ditangani untuk memastikan data
itu disimpan dan ditransfer dengan aman? misalnya titik koordinat
pada data geospasial yang sensitif.
Panduan:
Masalah etika mempengaruhi cara anda menyimpan data, siapa
yang dapat melihat / menggunakannya dan berapa lama disimpan.
Mengelola masalah etika dapat mencakup: anonimisasi data;
rujukan ke komite etika departemen atau institusi; dan persetujuan
formal. Anda harus menunjukkan bahwa anda mengetahui
berbagai masalah dan telah merencanakan menanganinya. Jika
anda melakukan penelitian yang melibatkan peserta, anda juga
harus memastikan bahwa persetujuan diminta untuk
memungkinkan data untuk dibagikan dan digunakan kembali.
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
- Siapa yang memiliki data?
- Bagaimana data dilisensikan untuk digunakan kembali?
- Apakah ada batasan pada penggunaan kembali data pihak ketiga?
- Apakah berbagi data akan ditunda / dibatasi misalnya untuk
mempublikasikan atau mencari paten?
Bagaimana
anda
mengelola masalah hak
cipta
dan
Hak
Kekayaan Intelektual
(HKI)?

Panduan:
Menyatakan siapa yang akan memiliki hak cipta dan HAKI dari
setiap data yang akan anda kumpulkan atau buat, serta lisensi untuk
digunakan dan digunakan kembali. Untuk proyek multi-mitra,
kepemilikan HKI mungkin layak dibahas dalam perjanjian
konsorsium. Pertimbangkan pemberi dana, kelembagaan,
kebijakan departemen atau kelompok tentang hak cipta atau
HAKI. Juga pertimbangkan izin untuk digunakan kembali data
pihak ketiga dan batasan apa pun yang diperlukan untuk berbagi
data.
Penyimpanan dan Cadangan
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
• - Apakah anda memiliki penyimpanan yang cukup atau anda perlu
memasukkan biaya untuk layanan tambahan?
• - Bagaimana data akan dicadangkan?
• - Siapa yang akan bertanggung jawab atas pencadangan dan
Bagaimana data akan pemulihan?
• - Bagaimana data akan dipulihkan jika terjadi insiden?
disimpan
dan
dicadangkan
penelitian?

selama

Panduan:
Nyatakan seberapa sering data akan dicadangkan dan ke lokasi
mana. Berapa banyak salinan yang dibuat? Menyimpan data pada
laptop, hard drive komputer atau perangkat penyimpanan eksternal
saja sangat berisiko. Disarankan menggunakan tempat
penyimpanan yang baik dan dikelola yang disediakan oleh tim
profesional TI Lembaga. Selain itu, disarankan menggunakan
proses layanan cadangan otomatis yang disediakan oleh Layanan
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TI daripada mengandalkan proses manual. Jika anda memilih
untuk menggunakan layanan pihak ketiga, anda harus memastikan
bahwa ini tidak bertentangan dengan kebijakan pemberi dana,
kelembagaan, departemen atau kelompok, misalnya dalam hal
yurisdiksi hukum tempat data disimpan atau perlindungan data
sensitif.
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
- Apa risiko terhadap keamanan data dan bagaimana ini akan
dikelola?
- Bagaimana anda mengontrol akses untuk menjaga keamanan
data?
- Bagaimana anda memastikan bahwa kolaborator dapat
mengakses data anda dengan aman?
Bagaimana
anda
- Jika membuat atau mengumpulkan data di lapangan, bagaimana
mengelola akses dan
anda memastikan proses transfer aman ke sistem utama anda?
keamanan?
Panduan:
Jika data anda bersifat rahasia (misalnya data pribadi belum dalam
domain publik, informasi rahasia atau rahasia dagang), anda harus
meng-gariskan langkah-langkah keamanan yang sesuai dan
mencatat setiap standar formal yang anda akan ikuti misalnya ISO
27001.
Seleksi dan Pelestarian
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
- Data apa yang harus disimpan / dihancurkan untuk tujuan
kontrak, hukum, atau peraturan?
- Bagaimana anda memutuskan data apa yang akan disimpan?
- Apa kegunaan data bagi penelitian yang dapat diperkirakan?
- Berapa lama data akan disimpan?
Panduan:
Pertimbangkan bagaimana data dapat digunakan kembali
Data
yang
harus
misalnya: untuk memvalidasi temuan penelitian anda, melakukan
disimpan, dibagikan,
studi baru, atau untuk pengajaran/pendidikan. Putuskan data mana
dan / atau dilestarikan?
yang akan disimpan dan untuk berapa lama. Hal ini dapat
didasarkan pada kewajiban untuk menyimpan data tertentu, nilai
penggunaan kembali yang potensial, apa yang layak secara
ekonomi untuk disimpan, dan segala upaya tambahan yang
diperlukan untuk menyiapkan data untuk berbagi dan pelestarian
data. Ingatlah untuk mempertimbangkan upaya tambahan apa pun
yang diperlukan untuk menyiapkan data untuk dibagikan dan
disimpan, seperti mengubah format file.
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Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
- Di mana (misalnya di repositori atau arsip mana) data akan
disimpan?
- Berapa biaya untuk penyimpanan data di repositori atau yang
terpilih?
- Sudahkah anda menghabiskan waktu dan upaya untuk
menyiapkan data untuk dibagikan / disimpan?
Apa
rencana
pelestarian
jangka Panduan:
panjang untuk dataset? Pertimbangkan bagaimana dataset yang memiliki nilai jangka
panjang akan disimpan dan dikuratori melampaui masa
hibah/grant. Juga uraikan rencana untuk menyiapkan dan
mendokumentasikan data untuk berbagi dan pengarsipan. Jika
anda tidak mengusulkan untuk menggunakan repositori yang
sudah mapan, rencana pengelolaan data harus menunjukkan bahwa
sumber daya dan sistem akan tersedia untuk memungkinkan data
dikurasi secara efektif melampaui masa hibah/grant.
Berbagi Data
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
- Bagaimana pengguna potensial mengetahui tentang data Anda?
- Dengan siapa anda akan membagikan data, dan dalam kondisi
apa?
- Apakah anda akan berbagi data melalui repositori, menangani
permintaan secara langsung, atau menggunakan mekanisme
lain?
- Kapan anda akan membuat data tersedia?
- Apakah anda akan mendapatkan nomor/ ID alamat khusus untuk
data anda (seperti alamat DOI)?
Bagaimana anda akan
membagikan data?
Panduan:
Pertimbangkan di mana, bagaimana, dan kepada siapa data dengan
diakui memiliki nilai jangka panjang yang harus tersedia. Metode
yang digunakan untuk berbagi data akan tergantung pada sejumlah
faktor seperti jenis, ukuran, kompleksitas, dan sensitivitas data.
Jika memungkinkan, sebutkan contoh sebelumnya untuk
menunjukkan rekam jejak berbagi data yang efektif.
Pertimbangkan bagaimana orang mungkin mengakui penggunaan
kembali data Anda.
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
- Tindakan apa yang akan anda ambil untuk mengatasi atau
meminimalkan pembatasan?
- Untuk berapa lama anda perlu menggunakan data secara
Apakah
diperlukan
eksklusif dan mengapa?
pembatasan
berbagi
- Apakah perjanjian berbagi data (atau yang setara) akan
data?
diperlukan?
Panduan:
Tetapkan garis besar setiap kesulitan yang diperkirakan dalam
berbagi data dengan nilai jangka panjang yang diakui, bersama
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dengan penyebab dan tindakan yang mungkin dilakukan untuk
mengatasinya. Pembatasan mungkin disebabkan karena
kerahasiaan, kurangnya persetujuan persetujuan atau HAKI,
misalnya. Pertimbangkan apakah perjanjian kerahasiaan akan
memberikan perlindungan yang cukup untuk data rahasia.
Tanggung Jawab dan Sumber Daya
Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
- Siapa yang bertanggung jawab untuk menerapkan DMP, dan
memastikan ditinjau dan direvisi?
- Siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap kegiatan
pengelolaan data?
- Bagaimana tanggung jawab akan dipisah antar situs mitra dalam
proyek penelitian kolaboratif?
Siapa
yang
akan - Apakah kepemilikan dan tanggung jawab data untuk RDM
bertanggung
jawab
menjadi bagian dari perjanjian konsorsium atau kontrak yang
atas manajemen data?
disepakati antara mitra?
Panduan:
Garis besar peran dan tanggung jawab untuk semua kegiatan,
misalnya pengambilan data, produksi metadata, kualitas data,
penyimpanan dan cadangan, pengarsipan data dan berbagi data.
Pertimbangkan siapa yang akan bertanggung jawab untuk
memastikan kebijakan terkait manajemen data.
Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan:
- Apakah keahlian khusus tambahan (atau pelatihan untuk staf
yang ada) diperlukan?
- Apakah anda memerlukan perangkat keras atau perangkat lunak
Sumber daya apa yang
yang merupakan tambahan untuk ketentuan kelembagaan yang
akan anda butuhkan
ada?
untuk
mewujudkan - Apakah biaya akan dikenakan oleh penyedia repositori data?
rencana Anda?
Panduan:
Pertimbangkan dengan cermat sumber daya apa pun yang
diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut, misalnya
perangkat lunak, perangkat keras, keahlian teknis, dan lainnya.
Jika sumber daya khusus diperlukan, ini perlu untuk diuraikan.
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B. Kurasi Data
Kurasi data adalah pengorganisasian dan integrasi data yang dikumpulkan dari berbagai
sumber. Kegiatan ini meliputi pemberian anotasi, publikasi, dan penyajian data sedemikian
rupa sehingga nilai data dipertahankan dari waktu ke waktu, dan data tetap tersedia untuk
digunakan kembali dan disimpan. Kurasi data mencakup "semua proses yang diperlukan untuk
pembuatan, pemeliharaan, dan pengelolaan data yang berprinsip dan terkontrol, dilakukan
bersama dengan kapasitas untuk menambah nilai pada data". Dalam sains, kurasi data dapat
menunjukkan proses ekstraksi informasi penting dari teks-teks ilmiah, seperti artikel penelitian
oleh para ahli, untuk dikonversi menjadi format elektronik, seperti entri database biologis.
Di dalam kegiatan kurasi menerapkan siklus hidup kurasi data digital. Orang yang melakukan
kegiatan ini disebut kurator.
C. Siklus Hidup Kurasi Data Digital
Kurasi dan pelestarian data digital adalah proses yang sedang berlangsung, membutuhkan
banyak pemikiran, investasi waktu dan sumber daya yang memadai. Kurasi digital melalui
tahapan proses yang disebut siklus kurasi digital. Siklus hidup kurasi digital menurut DCC
terdiri dari langkah-langkah berikut:
1. Konseptualisasi data
Menyusun dan merencanakan pembuatan objek digital, termasuk metode pengambilan data
dan opsi penyimpanan. Hal ini disebut Rencana Manajemen Data. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan:
a. Biasakan menyamakan kurasi data dengan penelitian yang baik dan benar.
b. Ketahui apa yang diharapkan oleh lembaga pendanaan anda dengan data anda dan
untuk berapa lama. Nilai kemampuan anda untuk dapat memenuhi harapan ini (apakah
anda memerlukan dana atau staf tambahan?).
c. Tentukan hak kekayaan intelektual sejak awal dan pastikan untuk didokumentasikan.
d. Identifikasi segala antisipasi persyaratan publikasi (embargo, pembatasan penerbitan di
berbagai situs).
e. Identifikasi dan dokumentasikan peran dan spesifik tanggung jawab sedini mungkin.
2. Membuat atau menerima data
Membuat data termasuk metadata administratif, deskriptif, struktural dan teknis. Pelestarian
metadata dapat ditambahkan pada saat membuat data. Sedangkan untuk menerima data, hal ini
sesuai dengan kebijakan pengumpulan yang terdokumentasi, dari pencipta data, arsip lainnya,
repositori atau pusat data, dan jika diperlukan tetapkan metadata yang sesuai. Beberapa hal
yang perlu diperhatikan:
a. Ketahui untuk siapa anda membuat data dan termasuk yang dapat dilakukan dan tidak
dapat dilakukan terkait pembuatan data. Komunikasikan hal ini dengan anggota tim
yang terkait proyek/penelitian yang dikerjakan.
b. Identifikasi persyaratan perlindungan data apa saja yang perlu dilakukan selama
penelitian dan pastikan bahwa hal ini dikomunikasikan kepada semua staf.
c. Dari tahap awal buat kesepakatan standar apa yang ingin digunakan untuk konten,
sintaksis, dan struktur. Setelah ini disepakati, pastikan dikomunikasikan baik kepada
peneliti lain didalam proyek dan kepada manajer data / informasi yang akan bekerja
dengannya. Berikan pelatihan jika perlu.
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d. Identifikasi metrik kualitas data sesegera mungkin dan pastikan bahwa hal ini
dikomunikasikan dan dipantau.
e. Kerjasama peneliti dan manajer informasi dengan berkomunikasi secara teratur.
Meskipun dapat melakukan pekerjaan secara terpisah.
f. Bersikap realistis mencapai keseimbangan antara apa yang cukup dan apa yang ideal
secara praktis terkait dengan pengumpulan data.
3. Menilai dan memilih data
Mengevaluasi dan memilih data untuk dikurasi demi pelestarian jangka panjang. Diperlukan
kepatuhan akan pedoman, kebijakan, atau persyaratan hukum yang terdokumentasi. Beberapa
hal yang perlu diperhatikan:
a. Mulai seleksi dan penilaian sedini mungkin (misalnya terapkan kriteria NERC baru
untuk mengidentifikasi dataset yang berharga pada tahap rencana proyek).
b. Rencanakan apa yang menurut anda perlu dan pertahankan untuk mendukung temuan
penelitian Anda. Hal minimum apa yang diperlukan untuk mendukung temuan anda
dari waktu ke waktu?.
c. Ketahui untuk siapa anda menyimpan data itu dan apa yang anda ingin mereka lakukan
dengan data itu. Hal ini dapat memengaruhi cara anda menyimpan data dan data apa
yang akan anda simpan.
d. Sebaliknya, ketahui apa yang perlu anda buang. Penghapusan data seringkali penting
untuk memastikan kepatuhan sesuai persyaratan hukum.
e. Pastikan data anda memenuhi kualitas ukuran minimum jaminan (berdasarkan tujuan
penggunaan).
f. Penilaian ulang dapat dilakukan sebelum memasukan data, jadi tinjau kembali apa yang
anda miliki dan apa yang perlu anda simpan sebelum menyimpannya ke penyimpanan
repositori jangka panjang.
g. Bekerja dengan para peneliti dan manajer informasi untuk mengembangkan kebijakan
dan untuk mengidentifikasi alur kerja yang realistis dan dapat diterapkan.
h. Menilai dengan konsep untuk saat ini tetapi juga dengan melihat dan
mempertimbangkan penggunaan di masa depan.
4. Ingest / input data
Mentransfer objek digital ke arsip, repositori digital terpercaya, pusat data atau yang serupa.
Patuhi dokumentasi panduan, kebijakan, dan persyaratan hukum. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan didalam memasukan data ke repositori dan penyimpanan, yaitu:
a. Memanfaatkan standar arsip seperti ISAD-G, hal ini dapat berguna untuk deskripsi data
hierarkis. Jadi, bicarakan dengan manajer informasi di institusi anda untuk meminta
nasihat.
b. Pastikan anda tahu tentang kebijakan repositori yang mungkin mempengaruhi deposit
data anda untuk penyimpanan jangka panjang (yaitu apa yang akan mereka terima,
apakah ada format atau proses normalisasi yang dipilih).
c. Ingat bahwa ingest tidak harus berarti penyetoran data di pusat data atau repositori
tetapi memindahkan data ke lingkungan/tempat yang 'dikuratori' (bisa sesederhana
seperti folder tertentu pada drive Bersama).
d. Jadikan proses “ingest/input data“ sesederhana mungkin dan berikan dukungan dan
bimbingan di mana pun anda bisa; automasi proses jika dapat dilakukan.
e. Tentukan siapa yang bertanggung jawab atas aspek terakhir dari penjaminan kualitas
data di tempat penyimpanan (peneliti, arsip, manajer informasi, dll). Pastikan bahwa
titik akhir Quality Assurance ini dikomunikasikan kepada semua pemangku
kepentingan.
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f. Kualitas data tidak mutlak. Tingkat kualitas data dan kebersihan/kejelasan data harus
dinilai sesuai tujuan tertentu. Jadi, data 'berkualitas tinggi' untuk satu grup pengguna
mungkin sama sekali tidak cocok untuk grup pengguna lain.
g. Dapatkan tanda terima resmi (jika mungkin) atau pengakuan tidak resmi untuk
penutupan dan pemindahan daftar penata layanan.
5. Tindakan pelestarian data
Melakukan tindakan untuk memastikan pelestarian jangka panjang dan retensi data yang
otoritatif. Tindakan pelestarian harus memastikan bahwa data tetap asli, dapat diandalkan, dan
dapat digunakan dengan tetap menjaga integritasnya. Tindakan meliputi pembersihan data,
validasi, penetapan pelestarian metadata, penetapan informasi representasi dan memastikan
struktur data atau format file yang dapat diterima. Beberapa yang perlu diperhatikan:
a. Ketahuilah apa yang ingin orang lakukan terhadap data anda. Hal ini akan
mempengaruhi banyak aspek (format dipilih untuk penyimpanan jangka panjang,
kompresi, dll)
b. Jabarkan sifat signifikan properti data anda dan mengkomunikasikannya. Pastikan
bahwa orang yang melakukan tindakan pelestarian tahu data apa yang mereka tangani.
Hal ini mungkin dapat dilakukan melalui metadata atau cara lain.
c. Jangan takut untuk menjadi kritis saat mengulas ‘berlatih dengan baik’ dan pendekatan
yang direkomendasikan. Mereka mungkin bekerja untuk skenario tertentu tetapi
mungkin tidak untuk diadaptasi.
d. Dokumentasikan tindakan pelestarian agar orang tahu apa yang telah dilakukan
terhadap data dari waktu ke waktu.
6. Penyimpanan data
Simpan data dengan cara yang aman sebagaimana diuraikan oleh standar yang relevan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sama seperti hal-hal pada proses ingest/input data.
7. Akses dan penggunaan kembali data
Memastikan bahwa data dapat diakses oleh pengguna yang ditunjuk untuk penggunaan kembali
data. Beberapa materi mungkin tersedia untuk umum, sementara data lain mungkin tertutup
dan dilindungi kata sandi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
a. Ketahui apa yang kita inginkan dan apa yang dapat dilakukan pengguna data dan untuk
berapa lama.
b. Jabarkan dan komunikasikan properti data Anda.
c. Pastikan bahwa segala pembatasan pada akses dan penggunaan dikomunikasikan dan
dihormati.
d. Pastikan anda memberikan konteks yang cukup bahwa data anda dapat ditemukan dan
digunakan, baik oleh komunitas pengguna yang awalnya ditunjuk atau pengguna baru
dari waktu ke waktu.
8. Transformasi data
Membuat data baru dari yang asli, misalnya dengan data migrasi ke format lain, atau dengan
membuat subset, melalui seleksi atau query, untuk membuat hasil turunan baru, mungkin untuk
publikasi. Adapun tindakan pilihan untuk transformasi data, diantaranya:
1. Penghapusan: penghapusan objek digital yang tidak dipilih untuk kurasi dan pelestarian
jangka panjang. Untuk koleksi digital jenis pedoman, kebijakan, dan persyaratan
hukum yang terdokumentasi mungkin memerlukan penghapusan yang aman atas objekobjek ini.
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2. Menguji ulang: mengembalikan objek digital yang gagal dalam prosedur validasi untuk
penilaian dan pemilihan ulang lebih lanjut.
3. Migrasi: memigrasi data ke format lain. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan
lingkungan penyimpanan atau untuk memastikan kompatibilitas data dari perangkat
keras atau perangkat lunak yang usang.

Figure 1. Elemen kunci dari model siklus hidup kurator DCC
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II. Repositori Ilmiah Nasional (RIN)
Repositori Ilmiah Nasional (RIN) adalah portal pengelola repositori dan depositori data ilmiah
nasional yang dikelola oleh Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI. RIN dibangun dengan
maksud untuk mengelola seluruh sumber daya data dan karya ilmiah nasional, sehingga data
tersebut dapat dikelola, ditemukan dan dimanfaatkan kembali untuk kegiatan ilmiah atau
lainnya.
A. Kurasi Data Digital RIN
Kurasi dilakukan untuk memastikan data yang dimasukan kedalam RIN memenuhi persyaratan
deposit data ilmiah dan memiliki kualitas yang tinggi. Proses kurasi di portal RIN tidak lepas
dari awal data diperoleh dan dimasukan ke dalam RIN. Data yang di masukan kedalam RIN
menggunakan 2 cara:
1. Cara pertama, data di masukan oleh pengguna RIN sendiri yang sebelumnya mendaftar
dan login ke fasilitas RIN.
2. Cara kedua, data dimasukan tidak langsung oleh pemilik atau pengguna kedalam RIN,
atau dimasukkan oleh staf Depositori atau staf khusus / admin kedalam RIN.
Langkah kurasi yang dilakukan untuk cara pertama secara terperinci adalah sebagai berikut:
1. Kurasi yang dilakukan adalah kurasi mandiri oleh pengguna/pemilik data sendiri.
Khususnya saat mengisi metadata anotasi dataverse dan dataset.
2. Proses kurasi data yang dilakukan oleh kurator berpedoman pada Perencanaan
Pengelolaan Data (DMP) yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu pada sebelum
kegiatan penelitian dilaksanakan.
3. Melakukan seleksi dan menilai data penelitian apakah layak untuk disimpan di RIN
atau tidak, layak untuk dipublikasikan terbuka atau tidak. Beberapa pertimbangan yang
perlu diperhatikan adalah menentukan tujuan penyimpanan data (seperti untuk
verifikasi, analisis lebih lanjut, membangun reputasi akademis, sebagai data referensi
bagi peneliti dengan subyek yang sama, mendukung publikasi KTI, atau bahan
pembelajaran); kebijakan lembaga dan organisasi pemberi dana, undang-undang
keterbukaan informasi publik, hak kekayaan intelektual, hak cipta dan kepemilikan
data.
4. Jika dataset diputuskan untuk terbuka maka dataset tersebut dapat di akses oleh public.
Namun, jika data yang dinilai merupakan data tertutup maka perlu mempertimbangkan
hal sebagai berikut:
a. Data penelitian belum dipublikasikan di jurnal;
b. Data tersebut mengandung data sensitif yang bersifat rahasia, baik rahasia
perusahaan, negara (contoh: data personal, data kesehatan, dst.)
c. Data yang karena adanya pembatasan akses, telah disesuaikan dengan kebijakan
organisasi/institusi/kerjasama/hukum dan dinyatakan bahwa data tidak dapat
dipublikasikan secara umum.
5. Format data yang akan dipublikasikan pada RIN menggunakan format aplikasi umum
atau terbuka sehingga dapat dipergunakan atau dimanfaatkan kembali. Misalnya
menggunakan format file csv, pdf dan lainnya. Namun apabila saat dikonversi terjadi
perubahan tampilan data seperti formula atau fungsi komputasi yang hilang maka
format asli data ikut disertakan, disarankan dikonversi ke versi terbaru tanpa
menghilangkan keaslian data dan fungsi/formula/visualisasi yang melekat. Dan
perhatikan pula mengenai kebijakan untuk siapa data dibuat dan untuk apa dan
bagaimana menggunakannya kembali di masa datang.
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6. Format tampilan data tabulasi memiliki header dan jelas, begitu juga dataset lainnya,
menggunakan format umum.
7. Saat pengisian metadata pada formulir dataverse RIN, perlu sesuai dengan informasi
yang diminta. Untuk singkatan nama organisasi ditulis kepanjangannya, sedangkan
singkatan ditulis dalam tanda kurung dengan huruf besar. Nama orang tidak disingkat,
serta semua pihak yang terlibat atau terkait dengan data, ditulis dengan lengkap. [Lihat
tabel ruas/field metadata dataverse pada lampiran].
8. Pada bagian file lampiran dataset, pada keterangan deskripsi, ditulis deskripsi mengenai
file tersebut seperti format file, program dan versi yang digunakan. Jika ada alamat
terkait aplikasi khusus dapat dimasukan juga kedalam keterangan.
9. Akses data penelitian pada RIN dapat diterapkan dengan 3 cara, yaitu:
a. Akses secara bebas, sehingga pengguna tidak perlu login untuk
menggunakannya (seperti membuka dan mengunduh data).
b. Akses terbatas, dimana pengguna harus login dan meminta izin dari pemilik
data untuk menggunakannya.
c. Akses tertutup, dimana file data diperlakukan tertutup karena pemilik hanya
menggunakan dataverse sebagai sarana deposit dan preservasi untuk
kepentingan dirinya atau anggota grup terkait (data tidak di-publish).
Cara kedua adalah kurasi data oleh kurator data pada Repositori Data Ilmiah Nasional (RIN).
Kurasi data ilmiah yang dilaksanakan oleh staf kurator RIN adalah kurasi digital metadata
dataverse dan dataset beserta lampirannya (file terkait), yaitu:
1. Pada saat dataverse dan dataset sudah dimasukan oleh pengguna dan memerlukan
langkah review.
2. Data diserahkan oleh pemilik data dalam bentuk digital atau cetak kepada PDDI LIPI
atau admin satuan kerja / instansi masing-masing.
Berikut merupakan langkah-langkah kurasi data yang dilakukan oleh kurator RIN. Alur ini
mengadaptasi dari alur kerja yang dilakukan oleh Data Curation Network (DCN), yang dimulai
dengan prinsip CURATED, yaitu:
1. Check file/kurator membaca dokumentasi (sebagai antisipasi mitigasi resiko, inventori
file, langkah penilaian/seleksi). Langkah ini dapat dilakukan pada data digital berupa
file atau data tercetak.
2. Understand/kurator memahami data dan dataset yang diterima. Jika berkas softcopy
tidak dapat dibuka/dijalankan maka akan dilakukan langkah permohonan kembali akan
data terkait pada pemilik data, begitu pula jika data itu berupa data tercetak seperti
gambar, grafik, teks, atau tabel (kurator menjalankan/membuka file, mengecek
keterbacaan, masalah/isu Quality Assurance/Quality Control, serta berkas panduan
readme.txt).
3. Request/kurator meminta informasi yang hilang, berubah atau kurang jelas seperti yang
ditemukan dilangkah sebelumnya (melacak asal-usul/penyebab terjadi perubahan dan
alasannya).
4. Augment/kurator menambahkan nilai data, seperti penentuan dan pemberian metadata
standar untuk ketelusuran (DOIs dan standar metadata sehingga data mudah
ditemukan).
5. Transform/kurator mengubah format file atau berkas untuk dapat digunakan kembali
termasuk kegiatan mendigitalisasi data bentuk tercetak, mengupdate versi berkas ke
versi terbaru, pembuatan visualisasi data sehingga memudahkan untuk digunakan
kembali (pelestarian data, penggunaan alat konversi, dan visualisasi data).
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6. Evaluation/kurator mengevaluasi data yang sesuai prinsip FAIRness (Findability,
Accessibility, Interoperability, Reusability). Bagaimana kemampuan data untuk mudah
ditemukan kembali, mudah diakses, mudah dioperasikan dengan sistem lain, dan
mudah untuk dimanfaatkan kembali. Selain itu juga termasuk evaluasi terkait
pemanfaatan lisensi, standar tanggung jawab, metrik/ukuran untuk mengetahui tingkat
pemanfaatan data.
7. Documentation/kurator mendokumentasi semua aktifitas kurasi data.
Table 2 Checklist kurasi data
CHECK/PEMERIKSAAN DATA
Tindakan KURASI
Check/Memeriksa file data dan membaca
hasil dokumentasi
• Meninjau konten file data (misalnya
membuka dan menjalankan file atau
suatu kode).
• Memverifikasi semua metadata yang
disediakan oleh penulis dan meninjau
dokumentasi yang tersedia.

Daftar Periksa Kurator
• File terbuka seperti yang diharapkan
o Masalah __________
• Kode berjalan seperti yang diharapkan
o Menghasilkan kesalahan kecil
o Tidak berjalan dan/atau menghasilkan
banyak kesalahan
o Tidak mencoba menjalankan kode
• Kualitas metadata kaya, akurat, dan lengkap
o Metadata memiliki masalah _________
• Jenis
Dokumentasi:
Readme/Codebook/Kamus Data/Lainnya
o Hilang / tidak ada
o Perlu diolah
• Terdapat data subjek orang/informasi pribadi
o Meminta formulir persetujuan / perjanjian
partisipasi

UNDERSTANDING/PEMAHAMAN DATA
Tindakan KURASI

Daftar Periksa Kurator

Understand/Memahami
data
(atau Variasi berdasarkan format file dan domain
mencoba memahami)
subjek. Sebagai contoh:
• Memeriksa masalah jaminan kualitas
dan kegunaan seperti data yang Pertanyaan Data Tabular (Microsoft Excel)
hilang, judul yang ambigu, kegagalan
• Organisasi data terstruktur dengan baik
eksekusi
kode,
dan
masalah
o Bukan row/column panjang
penyajian data.
o Membagi tabel menjadi tab terpisah
• Cobalah untuk mendeteksi dan
• Header/kode didefinisikan dengan jelas
mengekstrak
"dokumentasi
o Tentukan tajuk
tersembunyi" apa pun yang melekat
o Kode klarifikasi yang digunakan
pada file data yang dapat digunakan
o Memperjelas penggunaan "blank"
kembali.
o Memperjelas unit pengukuran
• Tentukan apakah dokumentasi data
• Kontrol kualitas didefinisikan dengan jelas
cukup untuk pengguna dengan
o Kontrol kualitas tidak jelas
kualifikasi yang sama dengan penulis
o Perbarui/tambahkan metodologi
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untuk memahami dan menggunakan
kembali
data.
Jika
tidak,
rekomendasikan
atau
buat
dokumentasi tambahan (misalnya
template readme.txt).
Langkah ini melibatkan penggunaan aplikasi utama untuk kurasi, yang dibuat oleh kurator
membantu dalam memahami tipe dan format data baru, termasuk, beberapa contoh aplikasi
yang digunakan untuk kurasi data seperti tipe-tipe data berikut:
1. Atlas.ti, http://hdl.handle.net/11299/210211
2. Confocal Microscopy Image, http://hdl.handle.net/11299/210206
3. Database, http://hdl.handle.net/11299/216580
4. Geodatabase, http://hdl.handle.net/11299/202823
5. GeoJSON, http://hdl.handle.net/11299/210208
6. GeoTIFF, http://hdl.handle.net/11299/216574
7. Google Docs, http://hdl.handle.net/11299/216578
8. Human Subject Data Essentials, http://hdl.handle.net/11299/216579
9. ISO Disk Image, http://hdl.handle.net/11299/216581
10. Jupyter Notebook, http://hdl.handle.net/11299/202815
11. Matlab, http://hdl.handle.net/2027.42/154686
12. Microsoft Access, http://hdl.handle.net/11299/202827
13. Microsoft Excel, http://hdl.handle.net/11299/202816
14. netCDF, http://hdl.handle.net/2027.42/145724
15. NeuroImaging Dicom and Nifti, http://hdl.handle.net/11299/216582
16. NVivo, http://hdl.handle.net/11299/216583
17. PDF, http://hdl.handle.net/11299/210210
18. R, http://hdl.handle.net/11299/210209
19. SAS, http://hdl.handle.net/11299/216586
20. SPSS, http://hdl.handle.net/11299/202812
21. STL, http://hdl.handle.net/11299/211352
22. Tableau, http://hdl.handle.net/11299/210207
23. Twitter, http://hdl.handle.net/11299/216584
24. Wordpress.com, http://hdl.handle.net/11299/202811
25. Consent Forms, https://hdl.handle.net/11299/218838
26. Qualitative Data, https://hdl.handle.net/11299/219053
27. Oral History, https://hdl.handle.net/11299/219052
Untuk melihat lebih detail terkait tipe dan format data yang disarankan oleh pengelola RIN,
dapat disesuaikan pada tipe data berikut:
1. Teks: PDF/A (.pdf), ODT (.odt), Microsoft Word (.doc), Office Open XML (.docx),
Rich Text File (.rtf), PDF selain PDF/A (.pdf), Unicode dan Non-Unicode text (.txt)
2. Bahasa pemrograman: MATLAB, NetCDF, TextFabric, XML (.xml), HTML (.html),
(Lainnya: .css, .xslt, .js, .es) atau SGML (.sgml), Markdown (.md)
3. Data tabular: ODS (.ods), CSV (.csv), Microsoft Excel (.xls), Office Open XML
Workbook (.xlsx), PDF/A (.pdf)
4. Database: SQL (.sql), SIARD (.siard), CSV (.csv), Microsoft Access (.mdb, .accdb),
dBase (.dbf), HDF5 (.hdf5, .he5, .h5)
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5. Data statistik: Data (.dat/.sps; .dat/.DO), STATA (.dta), DDI (.xml), R, 3D, dan
Lainnya (.por, .sav)
6. Gambar: JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), PNG (.png), JPEG 2000 (.jp2), DICOM
(.dcm) dan Lainnya (.dng, .bmp, .gif, .sid, .psd, .pct, .raw) serta SVG (.svg), Adobe
Illustrator (.ai), EPS (.eps), WMF/EMF (.wmf, .emf), CDR (.cdr) untuk gambar vektor
7. Audio: BWF (.bwf), MXF (.mxf), Matroska (.mka), FLAC (.flac), OPUS, WAVE
(.wav), MP3 (.mp3), AAC (.aac, .m4a), AIFF (.aif, .aiff), OGG (.ogg), dan Lainnya
(.dsd, .dff, .dsf, .ape, .wma)
8. Video: MXF (.mxf), Matroska (.mkv), MPEG-4 (.mp4, .m4a, .m4v), MPEG-2 (.mpg,
.mpeg, .m2v, mpg2), AVI (.avi), QuickTime (.mov, .qt), Lainnya (.dcp, .ogv, .ogg,
.mj2, .avchd, .flv, .wmv)
9. Computer Aided Design (CAD): AutoCAD DXF version R12 (ASCII) (.dxf), SVG
(.svg), AutoCAD versi lain selain R12 (ASCII) (.dwg, .dxf), DWG (.dwg), DGN (.dgn)
10. Geographical Information (GIS): GML (.gml), MIF/MID (.mif/.mid), Esri Shapefiles
(.shp & file lainnya), MapInfo (.tab & file lainnya), KML (.kml), Esri Geodatabase
(.gdb), Project files/Workspaces (.mxd, .wor, .qgs), dan Lainnya (DBS, PRJ, SBN,
SBX, SHP.xml, SHP.EA.ISO.xml, SHP.iso.xml, fbn, .fbx, .ain, .aih, .ixs, .mxs, .atx,
.cpg) serta ASCII GRID (.asc, .txt) dan Esri GRID (.grd & file lainnya), Surfer Grid
(.grd; .srf), ERDAS IMAGINE File Format (.img)
11. Georeferenced image: Georeferenced images GeoTIFF (.tif, .tiff), TIFF World File
(.tfw & .tif, dengan tambahan file lain), JPEG World File (.jgw & .jpg, dengan
tambahan file lain), ERDAS IMAGINE File Format (.img)
12. 3D: WaveFront Object (.obj), Polygon file format (.ply), X3D (.x3d), COLLADA
(.dae), Autodesk FBX (.fbx), Blender (.blend), dan 3D PDF (.pdf)
13. RDF: RDF/XML (.rdf), Trig (.trig), Turtle (.ttl), NTriples (.nt), JSON-LD
14. Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS): REFI-QDA (Qualitative
Data Analysis, .qdpx), ATLAS.TI Copy bundle, NVivo Project file, NUD*IST (.nvp,
.hpr)
REQUEST/PERMINTAAN DATA
Tindakan KURASI

Daftar Periksa Kurator

Request/Meminta informasi yang hilang
atau perubahan data
• Buat daftar pertanyaan untuk
pembuat data untuk memperbaiki
kesalahan atau masalah apa pun.

Narasi perlu disampaikan yang terkait hal yang
perlu diperhatikan, masalah, dan perbaikan yang
diperlukan untuk pengajuan data.
Contoh kasus adalah email Universitas kepada
peneliti:
Yang terhormat [nama orang yang Diidentifikasi
sebagai kontak untuk kumpulan data sebagaimana
dinyatakan dalam metadata DBD],
Terima kasih telah mendepositkan dataset Anda,
[judul set data] ke Repositori Ilmiah Nasional
(RIN).
Setelah kami menerima dataset, kami meninjaunya
untuk memastikan bahwa dataset yang kami kelola
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lengkap, dapat diakses, dan dapat dimengerti oleh
user sebanyak mungkin. Kami telah meninjau
kumpulan data anda dan memiliki rekomendasi
berikut untuk Anda:
•
•

Rekomendasi # 1
Rekomendasi # 2

Kami menantikan tanggapan anda terhadap
pertanyaan dan permintaan kami untuk informasi
tambahan.
Harap beri tahu kami jika anda memiliki
pertanyaan tentang rekomendasi. Dengan senang
hati, kami akan berbicara dengan anda melalui
telepon atau bertemu langsung dengan anda untuk
membahas tinjauan kami terhadap data jika anda
ingin melakukannya.
Hormat kami,
[Nama Penghubung]
AUGMENT/PENINGKATAN DATA
Tindakan KURASI
Augment/Menambah kualitas data
• Melengkapi
metadata
untuk
membantu penemuan data yang baik
dan akurat.
• Membuat dan menerapkan metadata
untuk cantuman data, termasuk kata
kunci deskriptif.
• Bila perlu, susun dan sajikan
metadata dalam skema domain
khusus
untuk
memfasilitasi
interoperabilitas dengan sistem lain.

Daftar Periksa Kurator
• Cukup mudah ditemukan
o Merekomendasikan:
indeks teks lengkap/mengubah nama
file/menyusun ulang file/deskripsi file/file
zip menjadi satu arsip/Lainnya
• Kata kunci cukup
o Saran _______________
• Tautan Cukup
o Tautan ke laporan / makalah
o Tautan ke set data terkait
o Tautan ke sumber data
o Tautan ke lainnya

TRANSFORM/PERUBAHAN DATA
Tindakan KURASI
Transform/Mengubah format file
• Identifikasi format file khusus dan
batasannya (Apakah perangkat lunak
tersedia secara bebas? Tautkan
aplikasi terkait atau arsipkan bersama
data).

Daftar Periksa Kurator
• Format file yang dipilih untuk digunakan
o Rekomendasikan konversi
o Simpan format asli
• Perangkat lunak yang dibutuhkan sudah
tersedia
o Versi perangkat lunak tidak jelas
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•

Ubah file menjadi format file terbuka,
non-eksklusif yang memperluas
potensi audiens untuk menggunakan
kembali dan memastikan bahwa
tindakan pelestarian dapat diambil
oleh
repositori
pada
tahap
selanjutnya. Simpan file asli jika
transfer data tidak sempurna.

• Visualisasi data mudah diakses
o Rekomendasikan representasi grafis
o Rekomendasikan pengganti yang
diakses web

dapat

EVALUATE/Evaluasi data
Tindakan KURASI
Evaluate/Mengevaluasi dan menilai
catatan data keseluruhan dengan prinsip
FAIRness. Berikan penilaian terhadap
dataset dan berikan rekomendasi cara
untuk meningkatkan FAIRness data
sehingga menjadi "Disetujui oleh RIN".

Daftar Periksa Kurator
• Dapat ditemukan (Findable)
o Metadata penulis/judul/tanggal.
o PID unik (DOI, Handle, PURL, dll).
o Dapat ditemukan melalui mesin pencari
web.
• Dapat diakses (Accessible)
o Mudah ditemukan kembali melalui
protokol standar (HTTP).
o Gratis dan terbuka (tautan unduhan).
• Dapat dioperasikan oleh aplikasi terkait/
Interoperabilitas (Interoperable)
o Metadata diformat dalam skema standar
(Dublin Core).
o Metadata disediakan dalam format yang
dapat dibaca mesin (umpan/feed OAI).
• Dapat digunakan kembali (Reusable)
o Data termasuk metadata yang memenuhi
karakteristik untuk digunakan kembali
o Informasi kontak ditampilkan jika
diperlukan bantuan langsung dari penulis
diperlukan.
o Indikator yang jelas tentang siapa yang
membuat, memiliki, dan mengelola data.
o Data dirilis dengan ketentuan penggunaan
data yang jelas (Lisensi CC).
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DOCUMENT/Pendokumentasian data
Tindakan KURASI
Document/Dokumentasikan sepanjang
kegiatan kurasi
• Catat
semua
informasi
yang
diperlukan untuk mengetahui siapa
yang melakukan apa pada dataset dan
kapan.

Daftar Periksa Kurator
• Mengakses & menyimpan catatan (Nama,
tanggal,
informasi
kontak,
perjanjian
pengiriman, dll)
• Metadata koleksi repositori
• Log pembuktian
• Alur kerja layanan
• Kemasan preservasi
• Tambahan persyaratan di institusi Anda
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B. Langkah Kurasi di Aplikasi RIN
Untuk memulai kurasi data di RIN, seorang kurator harus memiliki hak akses login sebagai
Curator di dataverse dan dataset yang terkait. Tipe anggota yang dapat melakukan kurasi adalah
SuperAdmin, Admin, Curator, dan Contributor. Berikut peran sesuai dengan tipe keanggotaan
di dataverse RIN:

Figure 2. Daftar peran pada aplikasi dataverse RIN

1. Untuk memulai kurasi buka halaman Repositori Ilmiah Nasional (http://rin.lipi.go.id)

Figure 3. Halaman depan RIN
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Login sebagai kurator.

Figure 4. Halaman login RIN

2. Setelah login, maka untuk memulai kurasi data, kurator dapat melihat modul status publikasi
pada kolom kiri halaman depan RIN.

Status Publikasi in
Review untuk Dikurasi

Figure 5. Halaman depan tampilan daftar dataverse dan dataset RIN

Selain dari modul status publikasi, kurator juga dapat mulai melihat informasi data yang harus
dikurasi melalui sub-menu notifikasi pada sudut kanan atas halaman depan.

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 27

Figure 6. Sub Menu Notifikasi pada menu profil akun dataverse

Berikut tampilan menu notifikasi.

Figure 7. Daftar notifikasi pada menu akun dataverse

Pada halaman ini, kurator dapat melihat daftar notifikasi terkait dengan dataset yang baru
dimasukkan baik sebagai draf ataupun siap publikasi yang kemudian dapat dikurasi oleh
kurator.
3. Pilih dataset yang akan dikurasi dengan meng-klik bagian judul, sehingga akan tampil
halaman informasi dataset yang dipilih. Berikut beberapa tampilan dataset yang dapat direview/validasi:
a. Tampilan dataset yang sudah dipublikasi namun dapat dikurasi melalui tombol Edit (kurator
diberi hak akses mengkurasi dataset)
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Tombol Edit

Figure 8. Menu edit dataset

b. Tampilan dataset yang baru dimasukan sebagai draf untuk dikurasi, tombol Edit dan tombol
Publikasi masih muncul (kurator diberi hak akses mengkurasi dataset)

Tombol publikasi

Tombol Edit

Figure 9. Tombol publish dan edit dataset

4. Untuk memulai mengedit, klik tombol Edit, maka akan muncul sub-menu sebagai berikut:

Figure 10. Sub Menu edit dataset
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Pada saat meng-edit, kurator dapat meng-upload file, meng-edit metadata, term, hak
akses/permission, alamat URL khusus (untuk akses dataset yang belum dipublikasi), membuat
thumbnails dan widget, menghapus dataset versi draf, serta de-akses dataset (agar tidak dapat
diakses lagi oleh umum).
Untuk meng-edit file, dapat dilihat di bagian bawah tampilan dataset.

Figure 11. Tampilan dataset

Pada menu Edit Files, kurator dapat menghapus file, mengedit metadata, membatasi akses file
(restrict dan unrestrict), dan meng-edit tags file yang dipilih.

Figure 12. Menu edit file dataset
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Langkah kurasi yang diaplikasin RIN mengikuti prinsip CURATED dari Data Curation
Network. Saat membuka dataset, maka perlu diperhatikan poin-poin di tabel 3.
Table 3 Prinsip CURATED
Prinsip
Aktifitas Kurasi
CURATED
CHECK
o memeriksa dataset yang dipilih (jenis dataset yang di upload apakah
Pada tahapan ini,
masuk kriteria yang diperbolehkan di upload di RIN. Hal ini masuk
beberapa hal juga
tahapan penilaian dan seleksi dataset).
dapat dilakukan
o jika sesuai, periksa kelengkapan dari dataset yang dipilih, mulai dari
pada data tercetak
judul kelengkapan isi field/ruas (metadata sederhana) dan metadata
(printed file),
dari file.
sebelum
o memeriksa file yang di upload.
dilakukan
§ file dapat dibuka atau tidak
digitalisasi dan
§ file di upload dalam format terbuka atau eksklusif
diupload ke
§ file yang di upload apa disertakan dengan file dokumentasi terkait
dalam RIN.
dataset (informasi tambahan seperti versi file dan aplikasi yang
digunakan untuk membuka file, dan informasi tambahan lainnya
yang menerangkan terkait dataset dan file)
§ file diperiksa dari segi keamanannya apa terinfeksi oleh aplikasi
virus, trojan, malware dan lainnya yang dapat membahayakan
aplikasi komputer pengguna bahkan server (menggunakan
antivirus)
o memeriksa apakah ada dokumentasi yang disertakan (readme.txt,
codebook, atau kamus data).
o memeriksa apakah terdapat data subjek orang/informasi pribadi
(meminta formulir persetujuan / perjanjian partisipasi).
o memeriksa bagaimana metode data dikumpulkan atau dibuat.
UNDERSTAND
o setelah dibuka dapat dilihat apa data yang ditampilkan dapat dibaca
Memahami data
dan dipahami.
dan dataset
§ apa ada data yang hilang.
(softcopy atau
§ apa judul dataset, tabel atau grafik ambigu (tidak di
printed) yang
mengerti/kurang jelas).
diterima
§ bagaimana penyajian data, apakah mudah dipahami dan sesuai
dengan tujuan serta target dari calon pengguna data.
§ bagaimana dengan kualitas grafik, peta, foto, apakah jelas terlihat.
o mencoba memahami, mendeteksi dan mengekstrak "dokumentasi
tersembunyi" apa pun yang melekat pada file yang dapat digunakan
kembali. Seperti informasi dari komentar pada aplikasi microsoft
office, catatan pada lembar kerja terpisah atau kolom tabel terpisah.
o menentukan apakah dokumentasi data yang di upload
deposan/pemilik data cukup untuk pengguna dengan kualifikasi
yang sama untuk memahami dan menggunakan kembali data. Jika
tidak, maka rekomendasikan atau buat dokumentasi tambahan
(misalnya daftar kamus kode, dokumentasi peta standar,
readme.txt).
o periksa isi data, apa bertentangan dengan etika seperti data pasien
masih ditulis lengkap/tidak dianonim, titik geospasial lokasi
kekayaan negara tidak dihilangkan, apakah data yang di upload
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REQUEST

masih berjalan penelitiannya (jika masih ada, maka perlu
dianonim/dihilangkan)
o periksa isi data terkait hak cipta, misalnya dari data yang di upload,
apakah ada yang menggunakan data eksternal selain milik deposan
seperti, gambar, foto, grafik, peta dasar. Jika ada, apakah deposan
menyertakan keterangan terkait dengan hak penggunaan data
tersebut. Begitu juga jika data merupakan hasil penelitian bersama,
apakah deposan juga menyertakan keterangan mengenai hak dan
kepemilikan data terkait. Jika belum ada, maka kurator akan
meminta deposan untuk melengkapi dengan menyertakan
pernyataan kepemilikan data.
o memeriksa mengenai siapa pembuat data, pemilik data, mengelola
data dan siapa yang boleh menggunakan.
o Bagaimana dengan hak akses untuk dataset dan file, informasi ini
dinyatakan pada bagian Term of Use (syarat penggunaan), atau file
tertentu maka diikut-sertakan pada file dokumentasi hak akses.
§ apakah pengguna umum dapat bebas mengakses
§ apakah pengguna umum dapat mengakses dengan ijin pemilik
data atau deposan
§ apakah pengguna umum tidak dapat mengakses data karena
bersifat tertutup
Jika tidak ditentukan deposan, maka dataset mengikuti default yaitu
publik bebas mengakses. Jika kurator ragu karena terkait isi data, maka
kurator dapat menghubungi deposan atau pemilik data terkait akses.
Begitu pula jika isi data merupakan data rahasia negara, terkait data
personal atau melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik,
maka kurator akan menutup akses bagi publik, dan menghubungi deposan
terkait depositori data tersebut.
Beberapa yang perlu dipertimbangkan terkait akses informasi publik
terutama informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia sesuai pasal 17
Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan dan menjadikan informasi itu dikecualikan dan
tidak dapat diakses publik, yaitu jika informasi/data dapat:
1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan
Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.
Permintaan informasi yang hilang, berubah atau kurang jelas seperti yang
ditemukan dilangkah sebelumnya (melacak asal-usul/penyebab terjadi
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perubahan dan alasannya). Hal tersebut diminta oleh kurator kepada
deposan/pemilik data. Pada aplikasi RIN, kurator dapat menggunakan
fasilitas kontak pada dataset.

Figure 13. Email box untuk kontak

AUGMENT

TRANSFORM

Penambahan nilai data, seperti:
1. penentuan dan pemberian/edit metadata standar untuk ketelusuran
(DOI, standar metadata, pemberian subyek, kata kunci sehingga
data mudah ditemukan)
2. mengeluarkan multiple tabel dalam satu lembar kerja ke beberapa
lembar kerja
3. mengeluarkan data grafik menjadi file terpisah dari tabel data
4. memisahkan data berbeda dalam satu kolom ke kolom terpisah
5. melengkapi header data
6. melengkapi dokumentasi keterangan data
7. meningkatkan kualitas tampilan foto, gambar atau peta (sehingga
jelas dilihat)
8. menambah penanda yang jelas pada peta.
Mengubah format file/berkas untuk dapat digunakan kembali, seperti:
1. kegiatan mendigitalisasi data bentuk tercetak
2. mengupdate versi berkas ke versi terbaru
3. pembuatan visualisasi data sehingga memudahkan untuk digunakan
kembali (pelestarian data, penggunaan alat konversi, dan visualisasi
data)
4. mengkonversi file eksklusif ke format terbuka (untuk tabel dataset
diubah ke format .CSV, dan foto/gambar diubah ke format .PNG).
Jika terdapat hal khusus terkait data seperti tujuan file merupakan
bagian dari komputasi dan visualisasi data, maka file asli diikutsertakan untuk di upload ke RIN.
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EVALUATE

Evaluasi untuk FAIRness (Findability, Accessibility, Interoperability,
Reusability). Bagaimana kemampuan data untuk mudah ditemukan
kembali, mudah diakses, mudah dioperasikan dengan sistem lain, dan
mudah untuk dimanfaatkan kembali. Selain itu, juga evaluasi terkait
pemanfaatan lisensi, standar tanggung jawab, metrik/ukuran untuk
mengetahui tingkat pemanfaatan). Untuk menguji ketelusuran maka
kurator dapat mengecek dengan menelusurnya menggunakan fasilitas
penelusuran RIN.
Contoh:
Penelusuran di RIN
Penelusuran di RIN

Figure 14. Menu penelusuran pada dataverse

Mengevaluasi ketelusuran dataset melalui fasilitas search engine umum
seperti Google.

Hasil
Penelusuran
dataset RIN di
Google

Figure 15. Hasil penelusuran dataset RIN di google
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DOCUMENT

Dokumentasi semua aktifitas kurasi data terkait semua informasi yang
diperlukan untuk mengetahui siapa yang melakukan apa pada dataset dan
kapan. Beberapa yang harus diperiksa, diantaranya:
1. Mengakses dan menyimpan catatan (Nama, tanggal, informasi
kontak, perjanjian pengiriman, dll)
2. Metadata koleksi repositori
3. Log pembuktian
4. Alur kerja layanan
5. Kemasan preservasi
6. Tambahan persyaratan di institusi
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C. Model Kurasi Data di RIN

Figure 16. Model proses kurasi di layanan RIN

D. Kurasi Data Berupa Karya Tulis Ilmiah
Pada aplikasi RIN sering kali ditemukan pemilik data meng-upload hanya berupa Karya Tulis
Ilmiah (KTI) seperti artikel, buku, prosiding, laporan teknis penelitian dan tidak disertai dengan
data. Untuk itu, para kurator data melakukan langkah-langkah mengekstrak data dari KTI.
Berikut beberapa data yang dapat diekstrak secara sederhana oleh kurator dari Karya Tulis
Ilmiah (KTI):
1. Images berupa gambar atau foto disimpan dalam format .png
2. Tabel data disimpan dalam format .csv atau .xlsx
3. Chart atau grafik disimpan dalam format .png
4. Daftar pustaka yang digunakan disimpan dalam format .pdf atau .docx
5. Kuesioner yang digunakan disimpan dalam format .pdf atau .docx
6. Narasi wawancara disimpan dalam format .pdf atau .docx
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Figure 17. Ektrak data sederhana dari Karya Tulis Ilmiah

Catatan:
Data pada karya tulis ilmiah selain diekstrak untuk data sederhana oleh kurator pengelola RIN
juga sebaiknya dilakukan tahapan request atau permohonan informasi terkait data primer
tersebut.
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Lampiran 1. Atlas.ti

ATLAS.ti - Kurasi Data Primer
Penulis
Afiliasi Kontributor
Pembimbing
Penerjemah
Update Terakhir

: Margarita Corral, Universitas Brandeis (mcorral@brandeis.edu)
: Hannah Hadley, Penn State (hhadley@psu.edu)
: David Fearon, John Hopkins (dfearon@jhu.edu)
: Dwi Untari, PDDI LIPI dan Ayu Mutmainah, UNNES (proofread)
: 31 Oktober 2020

Tema

Deskripsi
•
•
•

Ekstensi
berkas

•
•
•

.atlproj : Bundel proyek
.atlpac : File Project/Transfer Bundle (versi lama)
.atlcb or .acb: Format-format untuk mentransfer/menyimpan
berkas (ATLAS.ti 6.x and 7.x)
hpr6 or hpr7 : File-file (ATLAS.ti 6.x and 7.x)
.hprx : ATLAS.ti Mobile iPad
.hprm : ATLAS.ti Mobile Android

Tipe MIME
Struktur
Versi

Versi terbaru:
Versi lama:

Bidang utama
atau
area
penggunaan

ATLAS.ti digunakan untuk analisis data kualitatif dalam berbagai
disiplin ilmu, terutama dalam disiplin ilmu kemanusiaan dan ilmu
sosial.

Sumber
afiliasi

ATLAS.ti adalah
perangkat
lunak
eksklusif. Pengembangan
ATLAS.ti Perangkat Lunak Ilmiah GmbH.

dan

Metadata

Pertanyaan
utama untuk
ulasan kurasi

Standar REFI-QDA : <https://www.qdasoftware.org/ QuDEX - Skema
Pertukaran Data Kualitatif (QuDEx). Digunakan oleh UK Data Archive
DDI Standard:<pdf>
•
•
•
•
•
•

Alat
untuk
tinjauan kurasi

Versi ATLAS.ti apa yang digunakan?
Bisakah peneliti lain membuka proyek tanpa ATLAS.ti?
Apakah proyek menyertakan metadata/dokumentasi/codebook?
Apakah ada formulir persetujuan / perjanjian partisipasi?
Apakah ada informasi sensitif yang dapat membahayakan hakhak subjek manusia?
Apakah ada data terkait yang telah diekspor (yaitu laporan hasil,
buku kode) di luar proyek?

ATLAS.ti
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Tema

Deskripsi

Tanggal
pembuatan

29 Mei 2019

Dibuat oleh

Margarita Corral (mcorral@brandeis.edu)

Tanggal
diperbarui dan
ringkasan
perubahan
yang dibuat

1 November 2019. Catatan tentang standar REFI-QDA, mengonversi
file dari versi yang berbeda, menambahkan informasi tentang buku
kode. Menambahkan bagian tentang masalah Subjek Manusia. 5
Desember 2019. Menambahkan link ke informasi tentang file QDPX.
Informasi tentang mengimpor proyek yang dibuat dalam versi yang
lebih lama.

Kutipan yang disarankan:
Corral, Margarita. (2019). Atlas.ti Data Kurasi Primer. Repositori Jaringan Kurasi Data GitHub.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Workshop #2 "Specialized Data Curation" yang diadakan di Johns Hopkins
University di Baltimore, MD pada 17-18 April 2019. Lokakarya ini telah didanai oleh Institute of Museum and
Library Services # RE-85-18-0040-18.

1. Deskripsi format
Gambaran
Atlas.ti adalah aplikasi software yang mengijinkan para peneliti untuk menganalisis data
kualitatif secara terstruktur dan transparan, meningkatkan hasil yang valid (Friese 2019).
ATLAS.ti menangani tipe-tipe data yang berbeda yang disimpan pada sebuah proyek. File-file
dalam proyek dapat mengandung teks dokumen, gambar, rekaman audio, video, file pdf, data
geografi, data Twitter, sitasi dari Evernote dan manajer referensi dan data survei.
Komponen-komponen proyek ATLAS.ti
Proyek ATLAS.ti dapat memiliki elemen elemen utama berikut:
1. Documents: Data yang Anda analisis;
2. Quotations: Seleksi dari dokumen-dokumen Anda yang dianggap penting;
3. Codes: frase singkat atau kata kata yang mendeskripsikan kutipan. Peneliti menandai
kode-kode pada kutipan;
4. Memos: Notebooks tempat peneliti menuliskan pemikiran dan gagasan sebagai kode
mereka;
5. Networks: Mereka mewakili hubungan antara kode-kode, kutipan-kutipan, dokumendokumen, catatan-catatan, dan lain sebagainya secara visual;
6. Groups: peneliti dapat mengelompokkan dokumen-dokumen, kode-kode, memo-memo
dan jaringan jaringan untuk menggunakannya sebagai filter (saringan).
Semua komponen ini dapat dikompilasi dalam bundel proyek (.atlproj). Jika peneliti ingin
berbagi proyek mereka, memindahkan proyek ke komputer lain, atau membuat salinan
cadangan, mereka harus membuat bundel proyek ini. ATLAS.ti juga memungkinkan
mengekspor bundel dalam standar QDPX (.qdpx) sehingga dapat dibuka dengan perangkat
lunak Analisis Data Kualitatif (QDA) lainnya.
Mengingat bahwa satu-satunya cara untuk membagikan/mengirim proyek ATLAS.ti adalah
dengan membuat bundel proyek, kurator akan menerima file .atlproj atau .qdpx. Jenis-jenis file
ini dapat dibuka dengan versi Mac dan Windows. Dokumen ini mencantumkan semua file
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ATLAS.ti yang berbeda dan versi yang diperlukan untuk membuka masing-masing dari
mereka: http://downloads.atlasti.com/docs/a8/Project_Exchange.pdf
Terlepas dari bundel proyek, peneliti dapat mengekspor data terkait yang dihasilkan selama
proses analisis yang dapat dapat "live" di luar bundel.
1. Semua kode dapat diekspor sebagai codebook (.xls, .xlsx, .qdc).
2. Laporan Dokumen (.doc, .xls, .xlsx).
Laporan ini menunjukkan daftar semua dokumen dalam proyek dan mungkin termasuk
kutipan-kutipan, dan kode-kode per dokumen.
3. Laporan Kutipan (.doc, .xls, .xlsx).
Laporan ini menunjukkan daftar semua kutipan dalam proyek dan mungkin termasuk
dokumen-dokumen, dan kode-kode per kutipan.
4. Laporan Kode (.doc, .xls, .xlsx).
Laporan ini menunjukkan daftar semua kode dalam proyek dan mungkin termasuk
dokumen-dokumen, dan kutipan-kutipan yang terkait dengan setiap kode.
5. Laporan Memo (.doc, .xls, .xlsx).
Laporan ini menunjukkan daftar semua memo dan kontennya.
6. Word clouds untuk dokumen, kutipan, dan kode (.jpg)
7. Jaringan (.PNG, .XPS).
Jaringan menunjukkan hubungan antara elemen-elemen dalam proyek sebagai diagram
visual.
8. Tabel Kode-Dokumen (.xls, .xlsx).
Tabel ini menunjukkan frekuensi kode per dokumen.
9. Tabel Co-Ocurrence (.xls, .xlsx).
Tabel ini menunjukkan sejauh mana kode terjadi bersama di seluruh proyek, bersama
dengan kutipan mereka.
10. Laporan Alat Permintaan (.doc).
Laporan ini menunjukkan kode dan kutipannya berdasarkan berbagai istilah pencarian.
2. Contoh
Qualitative and quantitative data for “The International Monetary Fund’s Interventions I Food
and Agriculture: An Analysis of Loans and Conditions”
Central Asia (2006) : Injecting Drug Users in Bishkek, Kyrgyzstan and Tashkent, Uzbekistan:
Injecting Histories, Risky Practices and Barriers to Adopting Behaviors Less Likely to
Transmit HIV
Testing a Model of Domestic Abuse Against Elder Women and Barriers to Help Seeking in
Miami-Dade Country, Florida, 2006
3. Contoh sitasi data set
Daoud, Adel, 2018, "Qualitative and Quantitative data for "The International Monetary Fund’s
Interventions in Food and Agriculture: An Analysis of Loans and Conditions'',
https://doi.org/10.7910/DVN/0PZVI7, Harvard Dataverse, V1
PSI/Central Asia, 2014, "Central Asia (2006): Injecting Drug Users in Bishkek, Kyrgyzstan
and Tashkent, Uzbekistan: Injecting Histories, Risky Practices, and Barriers to
Adopting
Behaviors
Less
Likely
to
Transmit
HIV",
https://doi.org/10.7910/DVN/27354, Harvard Dataverse, V1
Newman, Frederrick, 2014, "Testing a Model of Domestic Abuse Against Elder Women and
Barriers
to
HelpSeeking
in
Miami-Dade
County,
Florida,
2006",
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https://doi.org/10.3886/ICPSR27981.v1, Inter-university Consortium for Political and
Social Research
4. Pertanyaan Kunci untuk Ditanyakan Pada Diri Sendiri
1. Bisakah saya membuka proyek? Apakah saya harus khawatir tentang versi ATLAS.ti
yang digunakan oleh penulis? Bagaimana jika saya tidak memiliki perangkat lunak?
Ketika saya membuka proyek (file .atlproj atau .qdpx), apakah saya melihat semua
komponen utama (dokumen, kutipan, kode, memo, grup)?
2. Apakah penulis memasukkan metadata?
3. Apakah ada codebook? Apakah codebook memiliki definisi untuk setiap kode? Apakah
kode dikelompokkan?
4. Apakah para peneliti mengikuti protokol untuk melindungi subyek manusia (yaitu
formulir persetujuan, perjanjian partisipasi, subyek diidentifikasi, dll)?
5. Apakah proyek termasuk memo yang menjelaskan tujuannya, pertanyaan penelitian,
metodologi, proses pengkodean?
6. Apakah ada dokumen eksternal yang diekspor sebagai file .doc atau .xls selama fase
analisis?
7. Apakah kita memiliki semua informasi yang dibutuhkan oleh non-pakar untuk
memahami dan mereplikasi proyek?
8. Apakah proyek disimpan sebagai .qdpx sehingga dapat dibuka dengan perangkat lunak
lain?
5. Klarifikasi kunci untuk didapatkan dari peneliti
1. Versi apa yang Anda gunakan? Bisa jadi para peneliti menggunakan versi lama
ATLAS.ti untuk menganalisis data mereka. Jika Anda tidak dapat membuka file, anda
mungkin perlu meminta mereka untuk mengekspornya sebagai file .atlproj sehingga
anda bisa membukanya. Mereka dapat mengikuti instruksi ini untuk mentransfer
proyek mereka. ATLAS.ti 8 dapat mengimpor proyek dari versi yang lebih lama, sejauh
v. 5.
2. Apakah ada masalah privasi yang harus kita ketahui? Apa protokol yang harus Anda
ikuti untuk mematuhi pedoman IRB Anda? Apakah Anda harus menghilangkan
identitas subyek Anda?
3. Bisakah Anda berbagi codebook dengan kami?
4. Apakah proyek Anda memasukkan memo di mana Anda menjelaskan proses penelitian
Anda?
5. Apakah Anda membuat file laporan untuk mendokumentasikan hasil analisis Anda?
Jenis file apa itu?
6. Metadata standar yang berlaku, elemen inti dan persyaratan baca baku
1. QuDEX - Skema Pertukaran Data Kualitatif (QuDEx). Digunakan oleh UK Data
Archive.
2. Standar DDI:
Periksa bidang yang termasuk dalam metadata.
Elemen inti: Dataset Persistent ID, Tanggal Publikasi, Judul, Penulis, Kontak,
Deskripsi, Kata Kunci, Pihak yang menyimpan, Tanggal Pengumpulan, Tanggal
Menyimpan, Perangkat Lunak
7. Sumber Daya/Perangkat Lunak untuk melihat atau menganalisis data
Standar REFI-QDA: <https://www.qdasoftware.org/> memungkinkan para peneliti untuk
mentransfer proyek kualitatif dengan berbagai perangkat lunak. Dedoose, f4analyse,
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MAXQDA, NVivo, QDAMiner, Quirkos, dan Transana adalah beberapa contoh perangkat lunak
yang dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis data kualitatif. Untuk membuka proyek
penelitian di salah satu platform ini, peneliti perlu menyimpan proyek mereka menjadi file
.qdpx. Kita harus mengingat bahwa beberapa elemen mungkin hilang ketika mengimpor
sebuah proyek ke program lain menggunakan Proyek REFI-QDA.
Standar REFI-QDA sepenuhnya diimplementasikan kedalam ATLAS.ti 8. Proyek-proyek yang
dibuat dengan versi sebelumnya akan diekspor ke ATLAS.ti 8 untuk disimpan menjadi file
.qdpx.
8. Tindakan pelestarian
Simpan proyek sebagai file .qdpx yang mempertahankan file asli jika transfer data tidak
sempurna. Konversi file ke Atlas.TI versi (8) saat ini akan menjadi yang terbaik untuk
kompatibilitas di masa depan. Pilihan mempertahankan versi asli (5 sampai 7) atau
menyarankan agar peneliti menyimpan versi sebelumnya. Jika ada data eksternal yang terkait
dengan proyek, simpan sebagai cvs, PDF, txt, TIFF, MPEG4, yang berlaku.
9. Apa yang harus dilihat untuk memastikan file ini memenuhi prinsip fair
1. Pastikan file tersebut dapat ditemukan, dapat diakses, dapat dioperasikan, dapat
digunakan kembali (FAIR Principles).
2. Tetapkan pengidentifikasi yang unik secara global dan berkelanjutan.
3. Pastikan metadata lengkap.
4. Pastikan data dapat dibuka dengan berbagai alat.
5. Pastikan elemen metadata mengikuti standar data kualitatif.
10. Bidang yang dapat menggunakan format ini
1. Metode Campuran
2. Ilmu sosial
3. Humaniora
4. Kedokteran dan Kesehatan
5. Administrasi Bisnis
6. Jaminan Kualitas Industri
11. Masalah yang Belum Terselesaikan/Pertanyaan Lebih Lanjut
1. Apakah ada file audio/video yang terkait dengan proyek (atau jenis file lainnya)?
Apakah mereka di dalam folder .atlproj atau terpisah? Jika terpisah, apakah mereka
akan tetap terkait dengan proyek Atlas.TI atau apakah pengguna harus
memindahkannya kembali ke file proyek untuk menghubungkan mereka kembali
setelah diunduh, dan apakah instruksi mereka termasuk untuk melakukannya?
2. Jika ada file a/v yang sangat besar, Anda dapat mempertimbangkan mempostingnya
sebagai file terpisah untuk mengurangi waktu pengunduhan atau untuk manajemen dan
cadangan file yang lebih baik, sesuai dengan kebijakan atau preferensi repositori Anda.
3. Masalah Subjek Manusia.
Baik pengidentifikasi langsung dan tidak langsung dapat tidak terlihat di seluruh proyek
QDAS: dokumen, kode & anotasi, catatan peneliti, file A/V. Kurator harus ingat bahwa:
a. Video dan rekaman suara secara permanen dapat diidentifikasi.
b. Jangan menganggap depositor tahu apa artinya "sepenuhnya tidak
diidentifikasi".
c. Minta Formulir Persetujuan dan, idealnya, berkah IRB untuk akses publik.
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Untuk informasi lebih lanjut tentang pedoman perlindungan PII subjek Manusia,
periksa: https://dataservices.library.jhu.edu/resources/
12. Dokumentasi proses kurasi: Apa yang harus ditangkap dari proses kurasi
1. Ketentuan penggunaan
2. Subjek Manusia
3. Masalah Versi
4. Jenis file (excel, word doc, gambar ...)
13. Daftar Periksa Kurasi ATLAS.ti.
• Check/Periksa. Periksa apakah file .atlproj atau .qdpx dapat dibuka, dan apakah ada
data yang terkait dengan proyek. Verifikasi semua metadata, kode buku, dan data
subjek manusia yang disediakan oleh penulis.
• Understand/Memahami. Tinjau proyek yang memiliki semua data (dokumen yang
dianalisis, kode dan codebook bersama dengan definisi untuk kejelasan dan
kelengkapan, memo)
• Request/Permintaan. Minta informasi yang hilang.
• Augment/Menambah. Lengkapi bidang yang hilang dalam metadata, buat saran untuk
meningkatkan kemampuan menemukan (kata kunci, deskripsi)
• Transform/Mengubah. Konversi file ke format file untuk melestarikannya untuk
akses jangka panjang
• Evaluate/Evaluasi. Pastikan file memenuhi prinsip FAIR
• Document/Dokumen. Catat semua langkah yang diambil selama proses kurasi
References and Resources
Friese, Susanne (2019): Qualitative data analysis with ATLAS.ti. Los Angeles: SAGE
• The REFI-QDA Standard:
https://www.qdasoftware.org/
• Qualitative Data Repository:
https://qdr.syr.edu/guidance/managing/formatting-data
• Qualitative DDI:
https://www.ddialliance.org/sites/default/files/AQualitativeDataModelForDDI.p
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Lampiran 2. Confocal Microscopy Images

Data Mikroskopi Confocal – Kurasi Data Primer
Penulis
Team Mentor
Penerjemah
Update Terakhir

: Susan Ivey - North Carolina State University, Amy Koshoffer University of Cincinnati, Gretchen Sneff - Temple University, Huajin
Wang - Carnegie Mellon University
: Lisa Johnston – University of Minnesota
: Sinta Nurhayati, UNNES dan Ayu Mutmainah, UNNES (proofread)
: 31 Oktober 2020

Ringkasan pelaksanaan
Tema
File Tambahan

Jenis MIME
Struktur
Versi
Bidang utama atau area
penggunaan
Sumber dan afiliasi
Metadata

Alat untuk tinjauan kurasi
Tanggal Pembuatan
Dibuat oleh

Deskripsi
.lsm (Zeiss - proprietary)1
.czi (Zeiss - proprietary)
.nd2 (Nikon NIS-Elements 2 - proprietary)
.lif (Lecia - proprietary)
.oib (Olympus - proprietary)
.zip
.tiff (open source - recommended for archiving)2
Image/tiff
Tiff stack, images and text
Multiple (20xx-2019)
Biology, health, engineering, chemistry
Multiple companies - microscopy software
ABCD: Access to Biological Collections Data (ABCD)
(Version 3.0 2019)3
OME: OME-XML - Open Microscopy Environment
XML (2012)4
Word atau text editor, ImageJ atau image viewer
2019-07-01
Susan Ivey- North Carolina State University
Amy Koshoffer - University of Cincinnati
Gretchen Sneff - Temple University
Huajin Wang - Carnegie Mellon University
Team Mentor - Lisa Johnston – University of Minnesota

1

"CZI The File Format for the Microscope - Zeiss."
https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/microscope-software/zen/czi.html.
Diakses 26 Juli 2019.
2
Supported Formats — Bio-Formats 6.0.1 documentation." 13 Mar. 2019,
https://docs.openmicroscopy.org/bio-formats/6.0.1/supported-formats.html.
Diakses 26 Juli 2019.
3
Access to Biological Collections Data task group. 2007. Access to Biological Collection Data (ABCD), Version
2.06. Biodiversity Information Standards (TDWG)
http://www.tdwg.org/standards/115.
4
OME format page. (2019-07-09). Diperoleh dari
https://docs.openmicroscopy.org/bio-formats/6.0.1/supported-formats.html.
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Kutipan yang Disarankan:
Ivey, Susan; Koshoffer, Amy; Sneff, Gretchen; Wang, Huajin. (2019). Confocal Microscopy Images Data
Curation Primer. Data Curation Network GitHub Repository. <https://github.com/DataCurationNetwork/dataprimers>
Karya ini dibuat sebagai bagian dari “Specialized Data Curation” Workshop # 2 yang diadakan di Universitas
Johns Hopkins di Baltimore, MD pada 17-18 April 2019. Workshop ini didanai oleh Institute of Museum and
Library Services # RE- 85-18-0040-18.

Ketetapan pokok alur kerja kurasi

Gambar 1. Diagram arus kurasi.
Catatan:
1. Diagram arus ini berisi alur kerja untuk pertanyaan kurasi khusus gambar confocal. Pertanyaan kurasi data
generik harus diperiksa seperti biasa tetapi tidak disertakan dalam bagan ini.
2. Proses analisis gambar berada di luar cakupan primer ini
*Direkomendasikan untuk mendokumentasikan proses kurasi anda sesuai dengan lembaga atau tempat
penyimpanan praktik terbaik anda.

1. Pengantar
Mikroskopi confocal adalah jenis mikroskopi teknik untuk menggambarkan objek yang terlalu
kecil untuk dilihat dengan mata manusia tanpa bantuan. Ia menggunakan panjang gelombang
cahaya yang sempit (dalam spektrum tampak 380 nm hingga 700 nm) yang dihasilkan dari

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 45

laser untuk menggambarkan berbagai jenis material (biologis, material). Cahaya juga
diarahkan melalui lubang jarum spasial sehingga cahaya yang tidak fokus tidak digunakan
dalam pembuatan gambar. Keuntungan bagi peneliti dalam menggunakan mikroskopi confocal
dibandingkan mikroskop cahaya sederhana terutamanya: 1) kemampuan untuk melihat bagian
tipis dari sampel yang tebal secara optik (misalnya, seluruh sel) dengan menghalangi cahaya
di luar bidang, 2) kemampuan untuk memberi label dan gambar jenis sel atau jaringan yang
berbeda secara bersamaan, dan 3) rekonstruksi struktur 3 dimensi dengan menumpuk gambar
2 dimensi yang dikumpulkan melalui seluruh kedalaman dari bidang sampel. Peneliti dapat
"membagi optik" sampel untuk melihatnya pada resolusi tinggi. Gambar 3D resolusi tinggi
(sering disebut "z-stack") yang dapat dibuat melalui mikroskopi confocal adalah salah satu
atribut data gambar confocal yang membedakannya dari jenis data gambar lainnya.
Untuk menghasilkan gambar confocal dari sampel (yaitu spesimen biologis atau material),
sampel diperbaiki untuk menjaga struktur subseluler dan diwarnai dengan pewarna yang
ditargetkan ke protein atau struktur subseluler tertentu. Pewarna ini memancarkan cahaya
fluoresen di bawah sinar laser dengan panjang gelombang tertentu, memungkinkan penerangan
struktur subseluler target dengan mikroskop confocal. Kemudian sampel dipasang pada slide
kaca dan ditutup dengan kaca penutup. Spesimen kemudian ditempatkan pada platform
mikroskop dan parameter mikroskop dioptimalkan untuk menangkap gambar cahaya fluoresen
(pada panjang gelombang eksitasi/emisi tertentu) dan terkadang sebuah bidang terang (cahaya
putih). Hasilnya seringkali beberapa gambar dari area sampel yang sama ditangkap pada
panjang gelombang yang berbeda. Gambar dari berbagai laser dan bidang terang dapat
dipisahkan menjadi saluran individu atau digabungkan sebagai gambar beraneka warna. Selain
itu, dengan sebagian besar mikroskop, parameter dapat disimpan dan digunakan kembali untuk
eksperimen di masa mendatang5. Beberapa parameternya adalah: ukuran lubang jarum, tujuan
penggunaan, zoom dan perbesaran digital, ketinggian platform mikroskop, jumlah pindaian
(yang memberikan jarak dalam ketinggian yang ditangkap atau panjang z), kecepatan
pemindaian, rata-rata gambar, penggunaan laser, kekuatan laser, dan pengaturan gambar
bidang terang. Setelah gambar diambil, terkadang gambar diproses untuk bagian yang
diinginkan, pengurangan latar belakang, dan memasang tangkapan modifikasi yang lain.
Gambar akhir yang akan digunakan untuk publikasi dapat berupa gambar saluran tunggal,
gambar gabungan, gambar yang diproses, tumpukan-z, atau versi potongan dari gambar yang
disebutkan sebelumnya.
Banyak mikroskop beroperasi menggunakan perangkat lunak mempunyai kepemilikan
(misalnya lingkup confocal Zeiss menghasilkan format file .czi). Namun, praktik terbaiknya
adalah menyimpan gambar dalam format data mentah, yang mungkin merupakan format
kepemilikan atau bukan dengan instrumen tertentu dan metadata eksperimen, dan format
lossless seperti file .tiff. Untuk menjaga dan melindungi data mentah, buat salinan gambar, lalu
konversikan dan ekspor gambar sebagai file .tiff.
Ketika peneliti membagikan data mereka melalui penyimpanan data, mereka dapat
membagikan data mentah, menengah, dan atau yang telah diproses. Data mentah adalah semua
gambar yang diambil langsung dari mikroskop tanpa pemrosesan. Namun, terkadang masuk
akal untuk membagikan data menengah yang dikonversi untuk analisis gambar atau
kemudahan akses. Seorang peneliti harus mendokumentasikan proses pasca pengambilan
gambar jika mengirimkan gambar yang sudah diproses. Untuk membagikan data ini ke dalam
penyimpanan, pembuat data perlu menyediakan dokumentasi tentang:
• asal sampel
• prosedur persiapan sampel
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•
•
•

pengaturan mikroskopi
konteks saluran (warna)
audiens yang dituju

Tujuan dari pengantar ini adalah untuk memandu kurator data melalui proses kurasi untuk
gambar confocal. Ini menjelaskan spesifikasi gambar, serta seperti apa detail dan metadata dari
instrumentasi dan eksperimen yang diperlukan untuk memahami gambar dan menggunakannya
untuk penelitian lebih lanjut atau tujuan pendidikan.

5

"Confocal Microscopy in a Nutshell | Imaging & Microscopy - Research ...." 17 Aug. 2016,
https://www.imaging-git.com/science/light-microscopy/confocal-microscopy-nutshell. Diakses 26 Juli 2019.

2. Deskripsi format data confocal
Banyak mikroskop menghasilkan format kepemilikan, tetapi disarankan agar pengguna
mengonversi ke TIFF untuk dikirim ke penyimpanan, karena itu cukup untuk mereproduksi
analisis menggunakan format TIFF.
(Contoh gambar confocal - Lokalisasi Reseptor Glutamat Metabotropik di Alpha Synuclein Overexpressing
Mouse6)

Cell Image Library:7 database penggambaran sel yang dikurasi dengan baik, di mana
kumpulan data dikaitkan dengan ID penelitian, dan ditandai oleh sifat biologis (misalnya
spesies, proses, jenis sel), jenis peralatan (misalnya confocal atau EM), pengaturan
penggambaran, metode persiapan sampel, dll. Penyimpanan ini adalah penyimpanan subjek
yang sesuai untuk jenis data ini.
• CIL Project: P1723, Localization of Metabotropic Glutamate Receptors in Alpha
Synuclein8, adalah contoh penelitian yang berisi banyak kumpulan data yang
terdokumentasi dengan baik.
• Namun, tidak semua contoh di perpustakaan diberi label dengan baik. Misalnya, CIP
Project 38979, a confocal image of breast cancer cells in culture9, tidak memiliki detail,
dan hanya memberikan DOI dan ARK.
6

Localization of Metabotropic Glutamate Receptors in Alpha Synuclein Overexpressing Mouse. "The Cell Image
Library." http://www.cellimagelibrary.org/images/CCDB_4065 Diakses 26 Juli 2019
7
The Cell Image Library, http://www.cellimagelibrary.org Diakses 26 Juli 2019.
8
CIL Project: P1723 -Localization of Metabotropic Glutamate Receptors in Alpha Synuclein Overexpressing
Mouse. (2019-07-09). Diperoleh dari http://www.cellimagelibrary.org/P1723
9
A confocal image of breast cancer cells in culture. (2019-07-09) Diperoleh dari
http://www.cellimagelibrary.org/images/38979
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3. Kunci pertanyaan kuratorial
1. Apa ekspektasi penyimpan tentang penggunaan kembali di masa mendatang?
2. Apa file minimum yang diperlukan untuk memenuhi harapan penyimpan untuk
penggunaan kembali?
3. Apakah ada file dan metadata minimal yang diperlukan?
4. Apakah file perlu dipindahkan ke format yang lebih terbuka/dapat dioperasikan (yaitu
dari .lsm ke .tiff)?
5. Apakah struktur set data masuk akal?
6. Apakah dokumentasi cukup kuat bagi orang lain untuk memahami kumpulan data
(yaitu, apakah makna biologis atau signifikansi lain dari gambar dapat dipahami dari
dokumentasi)?
7. Siapa komunitas pengguna yang dituju (peneliti, pendidikan, outlet media, masyarakat
umum)?
8. Apakah ada persyaratan pencarian, penemuan, atau akses yang perlu dipenuhi untuk
komunitas ini (contoh - halaman kontribusi dari Cell Image Library:7)?
9. Apakah ada data yang perlu dibatasi karena masalah privasi?
7

The Cell Image Library, http://www.cellimagelibrary.org Accessed 26 Jul. 2019.

4. Standar metadata yang berlaku, elemen inti, dan persyaratan readme
Standar metadata: Ada dua standar yang biasa digunakan untuk gambar mikroskop.
• The OME Model4 adalah spesifikasi untuk menyimpan data pada penggambaran
biologis. Model tersebut mencakup parameter gambar, seperti XYZ dimensions* dan
pixels type, maupun luas metadata aktif, misalnya, penerimaan gambar, keterangan,
dan bagian yang diperhatikan (ROIs). Spesifikasi umum ini penting untuk pertukaran
data gambar antara paket perangkat lunak yang berbeda
• Access to Biological Collections Data (ABCD) schema3 adalah skema yang digunakan
dalam file Cell Image Library:7. Skema ABCD adalah standar komprehensif yang
berkembang untuk akses dan pertukaran data tentang spesimen dan observasi (data
keanekaragaman hayati primer). Skema ABCD mencoba menjadi komprehensif dan
sangat terstruktur, mendukung data dari berbagai macam database. ini sesuai dengan
beberapa standar data yang ada. Adanya struktur paralel sehingga salah satu (atau
keduanya) data yang dipecah dan teks bebas dapat diakomodasi.
Elemen: Gunakan elemen inti dari salah satu skema di atas, selain deskripsi spesifik berikut
ke mikroskopi (Cell Image Library contribution page – Submit7)
1. Sumber Biologis atau Material (misalnya, organisme, jenis sel, komponen seluler, dan
metode fiksasi, pembagian, dll. Jika berlaku)
2. Konteks dan Probe Biologis (misalnya, spindel mitosis selama pembelahan diberi label
dengan antibodi primer tubulin dan Alexa 488 sekunder atau EGFP-tubulin)
3. Peralatan yang digunakan (misalnya, microscope manufacturer, objective with NA,
camera, confocal)
4. Parameter akuisisi untuk deret waktu (misalnya, diambil pada 2 frame per detik atau
confocal z stack yang diambil dengan 1 irisan unit Airy), pasca-pemrosesan gambar
diam, jika ada
5. Perbesaran gambar (baik skala bar atau catatan dengan mikron / piksel) *dimensions –
size of images
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Dokumentasi: File readme harus disertakan untuk setiap kumpulan data. Persyaratan
minimum ada di tingkat kumpulan data; readme untuk setiap pekerjaan anak harus disertakan
sesuai kebutuhan. Cornell menyediakan an excellent guide10 untuk membuat file readme dan
konten minimum apa yang direkomendasikan untuk data yang digunakan kembali.
Informasi perizinan: Rekomendasi untuk data lisensi adalah untuk menerapkan dedikasi
domain publik CC0 pada pekerjaan11. Hal ini akan menjelaskan bahwa pencipta melepaskan
hak cipta apa pun atas karya tersebut. Namun, dengan gambar, keputusannya tidak begitu
mudah. Karya berhak cipta adalah yang membutuhkan pilihan kreatif atau desain, dan
pembuatan gambar confocal memerlukan beberapa pilihan oleh peneliti. Selain itu, beberapa
publikasi mengizinkan peneliti untuk mempertahankan hak cipta dari gambar yang mereka
kirimkan sementara beberapa publikasi lainnya tidak. Peneliti harus menanyakan kepada
penerbit untuk menentukan hak penulisnya. Jika peneliti dapat mempertahankan hak cipta,
mereka mungkin juga ingin menambahkan lisensi. Lisensi mengkomunikasikan batasan apa
yang peneliti ingin tempatkan dalam pekerjaan. Untuk panduan, peneliti dapat mengacu pada
Creative Commons website12 atau Cell Image Library licensing page7 atau mengacu pada
peraturan penerbit atau diharapkan penyimpanan untuk lisensi perizinan.
5. Sumber / Perangkat Lunak untuk melihat atau menganalisis data
Sumber: Fiji/ImageJ - https://imagej.nih.gov/ij/13- LMS browser
Tujuan: Ini adalah perangkat lunak analisis dan penampil gambar berbasis java. Membuka
dan menganalisis banyak jenis file seperti format file .lsm confocal images, .jpeg, dan .tiff.
Kapan menggunakannya: setelah pengambilan gambar
Hambatan: kurva belajar
Sumber: (Adobe) Photoshop - https://www.adobe.com14
Tujuan: untuk membuka gambar dan mengedit, menambahkan teks, dll.
Kapan menggunakannya: setelah pengambilan gambar
Hambatan: biaya, kurva pembelajaran curam, perangkat lunak berpemilik. Pengeditan tidak
boleh dilakukan jika berencana menganalisis gambar atau pengeditan seragam harus
dilakukan pada semua gambar.
Sumber: Omero - https://www.openmicroscopy.org/index.html4 (sistem yang digunakan oleh
Cell Image Library:7)
Tujuan: untuk melihat, mengatur, menganalisis, dan berbagi gambar mikroskopi
Kapan menggunakannya: setelah pengambilan gambar. Tergantung kebutuhan untuk
berbagi data
Hambatan: Proyek Sumber Terbuka - kemungkinan kurangnya dukungan atau
keberlanjutan
3

Access to Biological Collections Data task group. 2007. Access to Biological Collection Data (ABCD), Version
2.06. Biodiversity Information Standards (TDWG) http://www.tdwg.org/standards/115.
4
OME format page. (2019-07-09). Diperoleh dari https://docs.openmicroscopy.org/bio-formats/6.0.1/supportedformats.html.
7
The Cell Image Library, http://www.cellimagelibrary.org Diakses 26 Juli 2019.
11
"Copyright and Data » Data Ab Initio." 17 Maret 2016, http://dataabinitio.com/?p=632. Diakses 26 Juli 2019.
12
Creative Commons Homepage. (2019-07-22) Diperoleh dari https://creativecommons.org Diakses 26 Juli 2019.
13
ImageJ Website home page. (2019-07-09). Diperoleh dari https://imagej.nih.gov/ij/index.html Diakses 26 Juli
2019.
14
Adobe Photoshop Homepage (2019-07-09). Diperoleh dari https://www.adobe.com/ Diakses 26 Juli 2019.
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6. Tindakan pelestarian
Untuk mengidentifikasi tipe MIME, mengubah ekstensi file menjadi .zip, kemudian unzip dan
anda akan melihat strukturnya. Ubah format kepemilikan menjadi TIFF.
Pedoman data dan dokumentasi yang akan disimpan selama proses kurasi
Sebagian Besar Praktek yang Dapat Direproduksi dan Dapat Digunakan Kembali
1. Data yang diproses (termasuk yang diubah (dikonversi ke file tiff); file yang dianalisis;
file yang dianotasi) Catatan: Peneliti harus menyimpan data mentah (berpemilik) dan
data lainnya sesuai dengan sumber/penyimpanan yang diizinkan, konsisten dengan
praktik terbaik untuk pencadangan. Jika penyandang dana atau penerbit membutuhkan
semua data untuk dapat diakses, tautkan pengiriman penyimpanan ke lokasi data
mentah.
2. File readme yang mencakup:
a. Deskripsi sampel terperinci
b. Protokol terperinci untuk membuat data yang diproses (tautan ke publikasi) *
3. Metadata deskriptif dan teknis
Praktik yang Cukup Baik, misalnya untuk memenuhi mandat penerbit untuk suatu
publikasi
1. Mempertahankan hanya data yang diubah (atau apa yang telah dikirim ke publikasi)
2. File readme yang mencakup:
a. Deskripsi sampel
b. Protokol untuk membuat data yang diproses (tautan ke publikasi) *
c. Metadata deskriptif dan teknis
3. ** (Langkah opsional) - Meminta lebih banyak informasi, dokumentasi, dan saran
pekerjaan untuk memperoleh hasil yang paling banyak direproduksi dan digunakan
kembali
Praktik Minimum
1. Mempertahankan apa yang diterima - mentah (berpemilik), diubah, diproses /
dianalisis, dianotasi. Catatan: jika menerima jenis file terkompresi, tidak ada tindakan
yang dapat memulihkan byte yang hilang.
2. File readme yang mencakup:
a. Deskripsi sampel minimal
b. Protokol minimal untuk membuat kumpulan data yang diterima (tautan
publikasi) *
c. Metadata deskriptif dan teknis
3. ** (Langkah opsional) - Meminta lebih banyak informasi, dokumentasi, dan saran
pekerjaan untuk memperoleh hasil yang paling banyak direproduksi dan digunakan
kembali
Jika publikasi menyertakan protokol yang cukup rinci untuk mereproduksi data mentah sepenuhnya dan dapat diakses secara
terbuka
** Tujuannya selalu untuk mengkurasi dan menjaga data yang paling banyak direproduksi dan digunakan kembali, sambil
mengingat bahwa penyimpan mungkin berada di bawah batasan waktu.
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7. Apa yang harus diperhatikan untuk memastikan file ini memenuhi prinsip FAIR
Prinsip Panduan FAIR dapat digunakan untuk memeriksa bahwa tindakan kurasi meningkatkan
penemuan dan penggunaan kembali data.15
Findability. Carilah metadata kaya yang sesuai dengan bidang studi dan yang cukup
menggambarkan subjek. Skema metadata yang dikerjakan harus digunakan secara luas di
masyarakat dan diidentifikasi secara eksplisit. Misalnya, Open Microscopy Environment XML
(OME-XML). Metadata16 harus dalam format yang dapat ditangkap oleh penyimpanan dan
dapat dicari. Catatan tempat file gambar menjadi bagian harus memiliki pengenal unik, seperti
DOI (digital object identifier), handle or persistent URI (uniform resource identifier).
Accessibility. Mencari metadata yang dapat dibaca manusia (misalnya: teks, html) dan dapat
dibaca mesin (misalnya: teks, json, xml). File gambar harus dapat diunduh. Gambar harus
dalam format yang mudah dilihat. Entri atau catatan harus menggunakan pengenal unik, seperti
DOI (digital object identifier)17, handle or persistent URI (uniform resource identifier).
Interoperability. Mencari penggunaan yang disepakati oleh komunitas dan bagian ontologi
atau kosakata standar, misalnya, Ontologi Gen atau yang lainnya yang ditemukan di
BioPortal.18
Reusability. Mencari lisensi penggunaan data atau dedikasi domain publik. Mencari informasi
asal, termasuk informasi atribusi, detail tentang pembuatan kumpulan data, dan informasi versi.
15

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Mons, B. (2016). The
FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3, 160018. Diperoleh
dari https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
16
“Metadata
overview”
in
Harvard
biomedical
data
management.
Diperoleh
dari
https://datamanagement.hms.harvard.edu/metadata-overview. Diakses 26 Juli 2019.
17
“Persistent Identifiers” in the Digital Preservation Handbook, 2nd Edition, http://handbook.dpconline.org/,
Digital Preservation Coalition © 2015. Diakses 26 Juli 2019.
18
http://bioportal.bioontology.org/. Diakses 26 Juli 2019

8. Bidang dapat menggunakan format ini
Gambar confocal yang diarsipkan dapat digunakan sebagai gambar referensi untuk desain
eksperimental dan untuk membuat kumpulan data turunan yang diperluas. Gambar dapat
digunakan untuk analisis gambar, seperti gambar contoh dalam publikasi dan situs web.
9. Masalah yang belum terselesaikan/pertanyaan lebih lanjut diluar cakupan pengantar
• Kelengkapan metadata
Ini mungkin sulit untuk dipulihkan jika tidak dikumpulkan pada saat percobaan atau
pengambilan gambar.
• Apa yang harus disimpan
Peneliti mungkin ingin mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk
mengarsipkan / membagikan seluruh z-stack, meskipun seluruh tumpukan berada di
luar cakupan analisis mereka saat ini. Pengguna data di masa mendatang mungkin
memperoleh manfaat dari memiliki seluruh tumpukan dengan cara yang tidak dapat
diantisipasi. Ini keseimbangan, bagaimanapun, karena z-stack dapat menambahkan
hingga koleksi file yang cukup besar.
• Menangani z-stacks
Apakah gambar yang berurutan dari tumpukan gambar 3 dimensi mengikuti strategi
penamaan file yang mengidentifikasi urutan secara efektif? Bagaimana penyimpanan
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•

target menangani struktur file? Haruskah z-stacks di-zip atau dikompilasi bersama
dalam foldernya sendiri? Apakah peneliti membuat gif yang menunjukkan gambar
melalui depth-of-field-nya? Haruskah itu dipertahankan juga?
Serupa dengan z-stack: gambar komposit
Perhatian harus diberikan untuk menimbang biaya/manfaat dari penyimpanan gambar
satu saluran (panjang gelombang/warna) dan/atau gambar komposit. The Cell Image
Library Detailed Viewer menyoroti keuntungan dari mempertahankan data saluran
tunggal (mengaktifkan dan menonaktifkan warna yang berbeda), tetapi ini
mendatangkan biaya pada penyimpanan dan kurasi.

Bacaan tambahan yang direkomendasikan
1. Confocal Microscopy Wikipedia article
2. Duke University’s Light Microscopy Core Facility’s Guides and Tutorials website
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Lampiran 3. Database

Kurasi data umum primer untuk database
Primer ini dimaksudkan sebagai pengenalan umum tentang kurasi database yang biasa
digunakan untuk penelitian. Ini juga bisa berfungsi sebagai template untuk bacaan utama
tentang platform database tertentu. Sebagian besarnya mengikuti struktur bacaan utama yang
berlaku pada Microsoft Access.
Atribusi dan Informasi Kutipan
Penulis Primer
: Xuying Xin, Universitas Negeri Pennsylvania
Mentor Primer
: Dave Fearon, Universitas Johns Hopkins
Penerjemah
: Sinta Nurhayati, UNNES dan Ayu Mutmainah, UNNES (proofread)
Update Terakhir
: 31 Oktober 2020
Kutipan yang Disarankan

: Xin, Xuying. (2020). Database Kurasi Data Primer.
Data Curation Network GitHub Repository.

Karya ini dibuat sebagai bagian dari Workshop “Specialized Data Curation” # 3 yang diadakan di Washington
University di St. Louis, MO pada tanggal 5-6 November 2019. Workshop ini telah didanai oleh Institute of
Museum and Library Services # RE -85-18-0040-18.

Pengantar Database
Database adalah kumpulan data yang terorganisir, umumnya disimpan dan diakses secara
elektronik dari sistem komputer. Sebagian besar database berisi beberapa tabel, yang masingmasing mungkin mencakup beberapa bidang atau kolom berbeda. Misalnya, database
perusahaan mungkin menyertakan tabel untuk produk, karyawan, dan catatan keuangan. Setiap
tabel ini akan memiliki bidang berbeda yang relevan dengan informasi yang disimpan dalam
tabel.
Hampir semua database dilengkapi dengan Mesin Database dengan sebuah graphical user
interface (GUI) dan fitur keamanan. Komponen utama database meliputi perangkat lunak,
perangkat keras, bahasa kueri, objek database, seperti tabel, skema, dan beberapa prosedur:
• Mesin database atau database server adalah sistem manajemen database di mana
pengguna dapat menggunakan komponen perangkat lunak yang mendasari untuk
membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data dari database. Contoh: MS
SQL Server, Claris FileMaker Server, dan Oracle 12c; server database dapat diinstal
pada komputer biasa atau komputer server, seperti Windows atau Windows Server dan
MacOS
• Bahasa kueri: structured query language (SQL) digunakan untuk berkomunikasi
dengan database untuk mengakses dan mengembalikan rekaman dari server database.
Contoh: FileMaker query language, MS SQL
• Skema database: digunakan untuk menggambarkan bagaimana tabel terkait satu sama
lain secara struktural. Contoh: snowflake or waterfall (Claris FileMaker)
• Database entity-relationship model (ERD): ini adalah bentuk visual dari database
relasional dalam bagan atau grafik
• Tabel dengan komponen-komponen atau properti-properti berikut:
o Kolom atau bidang untuk mendaftar jenis data; baris atau rekaman yang
memiliki semua atau beberapa properti yang tercantum di kolom
o Tipe data: string, angka, tanggal atau Boolean (benar atau salah)
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o Kunci utama: unik, tapi bukan bidang identitas (ID) yang tidak sah untuk
mengidentifikasi masing-masing hanya dengan kunci ini, misalnya ID
karyawan, ID siswa
o Kunci seberang: kolom atau bidang, seperti nama, ID yang dapat digunakan
untuk berhubungan dengan tabel lain; itu akan menjadi kunci utama di tabel
lainnya
o Indeks, dapat dicari seperti ID kunci utama, ID kunci seberang untuk
menemukan catatan dengan mudah; Indeks membantu meningkatkan kinerja
database, ini sangat membantu untuk mencari catatan dalam database besar
Daftar database umum untuk rumah, bisnis, dan penelitian
•

Claris FileMaker: https://www.filemaker.com/
FileMaker Pro adalah aplikasi database relasional lintas platform dari Claris
International, anak perusahaan Apple Inc. Ini mengintegrasikan mesin database dengan
antarmuka pengguna grafis dan fitur keamanan, memungkinkan pengguna untuk
memodifikasi database dengan menarik elemen baru ke dalam susunan, layar, atau
formulir.

•

IBM Db2: https://www.ibm.com/products/db2-database
Db2 adalah keluarga produk manajemen data, termasuk database servers, yang
dikembangkan oleh IBM. Mereka awalnya mendukung model relasional tetapi
diperluas untuk mendukung fitur objek-relasional dan struktur non-relasional seperti
JSON dan XML.

•

MS Access: https://products.office.com/en-us/access?rtc=1
Microsoft Access adalah sistem manajemen basis data dari Microsoft yang
menggabungkan Microsoft Jet Database Engine relasional dengan pengguna grafis
antarmuka dan alat pengembangan perangkat lunak. Ini adalah anggota rangkaian
aplikasi Microsoft Office, termasuk dalam edisi Professional dan edisi tertinggi atau
penjualan terpisah. Sangat cocok untuk digunakan di rumah dan bisnis kecil.

•

MS SQL Server: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/default.aspx
Microsoft SQL Server adalah sistem manajemen basis data relasional yang
dikembangkan oleh Microsoft. Sebagai database server, ini adalah produk perangkat
lunak dengan fungsi utama menyimpan dan mengambil data seperti yang diminta oleh
aplikasi perangkat lunak lain — yang dapat berjalan di komputer yang sama atau di
komputer lain di seluruh jaringan.
-MySQL: https://www.mysql.com/
MySQL adalah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka di bawah persyaratan GNU
General Public License dan juga tersedia di bawah berbagai lisensi berpemilik. MySQL
dimiliki dan disponsori oleh perusahaan Swedia MySQL AB, yang dibeli oleh Sun
Microsystems (sekarang OracleCorporation). Pada 2010, ketika Oracle mengakuisisi
Sun, pemiliknya membuat cabang sumber terbuka proyek MySQL untuk membuat
MariaDB.

•

Database Oracle: https://www.oracle.com/database/
Oracle Database adalah sistem manajemen database multi-model berpemilik yang
diproduksi dan dipasarkan oleh Oracle Corporation. Ini adalah basis data yang biasa
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digunakan untuk menjalankan pemrosesan transaksi online, pergudangan data, dan
beban kerja basis data campuran.
•

PostgreSQL: https://www.postgresql.org/
PostgreSQL, juga dikenal sebagai Postgres, adalah sistem manajemen basis data
relasional sumber terbuka dan gratis yang menekankan pada ekstensibilitas dan
kepatuhan standar teknis. Ini dirancang untuk menangani berbagai beban kerja, dari
mesin tunggal hingga gudang data atau layanan Web dengan banyak pengguna
bersamaan.

Tabel: informasi umum untuk database umum
Nama
Database
Claris
FileMaker

IBM Db2

MS Access

Unduh Tautan
dan Contoh
Kumpulan Data
https://www.filema
ker.com/trial/https:
/figshare.com/articl
es/Importing_Fish
NET_to_FMPA_/8
301113

https://www.ibm.c
om/products/db2database Most of
the sample
application
programs
underDB2PATH/s
qllib/samples use
sample database
for demonstrating
various features of
Db2 databasesthat
makes it easy to
understand the
technology.
https://products.off
ice.com/enus/access?legRedir
=true&CorrelationI
d=94b20744-7db7466c-b46801a3612953db&rtc
=1
https://figshare.co
m/articles/Matura_

Sistem
operasi

Biaya

Aplikasi Khas

Ekstensi
File

Linux,
Windows,
Mac OS,
Cloud /
CentOS

Iya

.fmp12,
.fmp7

Linux,
Cloud,
Windows

Iya

Membuat
aplikasi
khusus untuk
Bisnis dan
rumah, seperti
CRM,
Manajemen
Proyek, sistem
Faktur, SDM
Bisnis

Windows 10
untuk PC

Iya

Rumah, bisnis
kecil

.mdb, .accdb

.db2, .c, .sqc,
.vbp, .java,
.cdisk,
.ctape, .cpp
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NP_ESA_vegetatio
n_survey/5630335
MS SQL
https://www.micro
Server
soft.com/en-us/sqlserver/sql-serverdownloads SQL
Dump dari
database
MySQL
https://dev.mysql.c
om/downloads/inst
aller/
https://figshare.co
m/articles/Sources
_of_data_in_the_H
IVToolbox_MySQ
L_database/443257
PostgreSQL https://www.postgr
esql.org/download/
https://figshare.co
m/articles/DrugCe
ntral_Full_Postgre
SQL_Database_/38
11608
Database
https://www.oracle
Oracle
.com/index.html
https://github.com/
oracle/oracle-dbexamples/tree/mast
er/sql/analyticalsql-examples

Windows,
Cloud /
Azure

Iya

Bisnis,
pendidikan,
pemerintahan,
perawatan
kesehatan,
teknologi
Bisnis,
pendidikan,
pemerintahan,
perawatan
kesehatan,
teknologi

.mdf, .ndf,
.sql

Windows,
Linux, Unix,
macOS,
Oracle Cloud

Tidak

Windows,
Linux, Unix,
macOS,
Azure Cloud

Tidak

Bisnis,
pendidikan,
pemerintahan,
perawatan
kesehatan,
teknologi

.dbu, .sql

Windows,
Linux, Unix,
macOS,
Oracle Cloud

Tidak

Bisnis skala
besar,
pendidikan,
pemerintahan,
perawatan
kesehatan,
teknologi

.sql, .dbf,
.log, .rdo,
.arc

.frm, .myd,
.sql

Perbandingan MS Access ke database lain
Tabel berikut menunjukkan tata letak struktural untuk database primer masa depan. Sekali lagi
MS Access primer digunakan sebagai template.
Tabel untuk Perbandingan Sistem Properti: MS Access vs. MS SQL Server
** Informasi diambil dari situs DB-Engines
Nama Database

Akses Microsoft

Microsoft SQL Server

Deskripsi

Microsoft Access menggabungkan
backend RDBMS (JET / ACE Engine)
dengan GUI frontend untuk manipulasi
data dan pertanyaan.

Microsoft relational DBMS

Model database
primer

Relational DBMS

Relational DBMS
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Situs web

products.office.com/en-us/access

www.microsoft.com/enus/sql-server

Dokumentasi
teknis

msdn.microsoft.com/enus/library/office/ff604965.aspx

docs.microsoft.com/enie/sql/sql-server/sql-servertechnical-documentation

Pengembang

Microsoft

Microsoft

Peluncuran
pertama

1992

1989

Lisensi

Komersial

komersial

Hanya berbasis
cloud

Tidak

tidak

Bahasa
implementasi

C++

C++

Sistem operasi
server

Windows

Linux, Windows

Skema data

Iya

Iya

Pengetikan

Iya

Iya

Dukungan XML

TBD

Iya

Indeks sekunder

Iya

Iya

SQL

Iya

Iya

APIs dan metode
akses lainnya

ADO.NET
DAO
ODBC
OLE DB

ADO.NET
JDBC
ODBC
OLE DB
Tabular Data Stream (TDS)

Bahasa
pemrograman
yang didukung

C
C#
C++
Delphi
Java (JDBC-ODBC)
VBA
Visual Basic.NET

C#
C++
Delphi
Go
Java
JavaScript (Node.js)
PHP
Python
R
Ruby
Visual Basic

Bagian program
server

Iya

Transact SQL, .NET
languages, R, Python and
(with SQL Server 2019) Java

Pemicu

Iya

Iya
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Pembagian
metode

Tidak

tabel dapat didistribusikan ke
beberapa file (bagian
horizontal); sharding melalui
penggabungan

Metode replikasi

Tidak

Iya, tetapi tergantung pada
Edisi SQL-Server

MapReduce

Tidak

tidak

Konsep
konsistensi

TBD

Immediate Consistency

Kunci asing

Iya

Iya

Konsep transaksi

ACID

ACID

Konkurensi

Iya

Iya

Daya tahan

Iya

Iya

Kemampuan
dalam memori

TBD

Iya

Konsep
pengguna

Tidak

hak akses berkurai dengan
baik

Tabel serupa dapat digunakan di primer masa depan untuk membandingkan properti
sistem database:
• Tabel untuk Perbandingan Sistem Properti MS Access vs. MySQL
• Tabel untuk Perbandingan Sistem Properti MS Access vs. PostgreSQL
• Tabel untuk Perbandingan Sistem Properti MS Access vs. Oracle DB
• Tabel untuk Perbandingan Sistem Properti MS Access vs. IBM Db2
• Tabel untuk Perbandingan Sistem Properti MS Access vs. FileMaker
Dua komponen yang sangat penting dari MS Access primer tercantum di sini untuk
referensi pengguna:
Pertanyaan kunci untuk ditanyakan pada diri sendiri
• Apakah dokumentasi tentang kolom disertakan? Yaitu, buku kode. Buku kode sangat
penting untuk memahami hubungan antar tabel
• Apakah hubungan kunci utama / asing dijelaskan? Mengekspor tabel individual ke
format spreadsheet ini tidak memiliki hubungan, jadi penting untuk
mendokumentasikannya (setidaknya menyertakan versi eksport pada diagram
hubungan di samping tabel yang diekspor).
• Seberapa mudah database ini diekspor ke CSV datar? Jawabannya akan tergantung
pada poin-poin di atas
o Jika mengekspor itu mudah, yaitu jika tidak ada hubungan antar tabel dan tidak
ada kode yang disematkan atau formulir yang tidak terpisahkan untuk tujuan
berbagi kumpulan data. Di sarankan cukup mengekspornya daripada
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•

•
•

mengarsipkan database itu sendiri, karena database menambahkan
fungsionalitas nopartikular.
Apakah data yang terdapat dalam database bersumber dari tempat lain?
o Bisa jadi database digunakan untuk mengatur data lain.
o Jika data tersedia di tempat lain, mungkin data itu dalam format yang lebih
“FAIR” (Dapat Ditemukan, Dapat Diakses, Dapat Dioperasikan, dan Dapat
Digunakan Kembali) di sana dan akan sangat berharga untuk ditunjukkan dalam
metadata.
Apa versi dari database platform / Access yang digunakan?
o Sering kali, ini tidak akan disebutkan jadi anda hanya perlu mencoba
membukanya dan melihat apakah ini berfungsi.
Apakah versi database platform / MS Access anda aman?
o Pastikan opsi untuk menonaktifkan makro dan kode lain dari menjalankan
secara otomatis di nonaktifkan karena anda tidak tahu apakah kumpulan data
bisa berbahaya. Default dari versi Access yang lebih baru adalah untuk
menonaktifkan fungsionalitas tersebut.

Kunci klarifikasi yang didapat dari peneliti
Klarifikasi yang sangat berguna
• Untuk database entri data dengan formulir, deskripsi alur kerja entri data akan
membantu memahami struktur database yang mendasarinya.
o Apa itu formulir entry utama? Di mana alur kerja entri dimulai? Dll
• Dokumentasi makna dalam hubungan dalam database, tidak hanya hubungan yang ada
(yang terakhir bisa diperoleh dengan mudah melalui Diagram Relasi yang dibuat secara
otomatis oleh Access)
• Apakah data aslinya tersedia dalam format non-Access di tempat lain?
Klarifikasi yang bagus untuk dimiliki
• Deskripsi dokumentasi bidang tabel database, idealnya dalam metadata desain
database.
• Dokumentasi makro dan modul, idealnya sebagai komentar di dalam kode.
• Versi Access apa yang digunakan?
• Tabel dan / atau kueri manakah yang mendapatkan hasil spesifik dari makalah tersebut
(dalam kasus di mana database secara khusus dikaitkan dengan publikasi)?

MS Access Primer dimulai di sini.
Bagian ini mencantumkan judul dan topik yang digunakan di MS Access primer, yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk primer database lain.
1. Garis besar
2. Gambaran
Buku bacaan utama ini menjelaskan kurasi file [platform database yang dipilih].
3. Deskripsi Format
4. Contoh
Kasus penggunaan umum dan contoh kumpulan data.
5. Contoh Set Data
6. Peninjauan
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Informasi tentang melihat kumpulan data dengan versi perangkat lunak yang lebih lama
atau lebih baru.
7. Pertanyaan kunci untuk ditanyakan pada diri sendiri
Daftar pertanyaan penting untuk ditanyakan tentang praktik kurasi data terbaik.
8. Klarifikasi kunci yang didapat dari peneliti
Daftar klarifikasi yang sangat berguna
9. Standar metadata yang berlaku, elemen inti dan persyaratan readme
10. Penjagaan / Praktik umum untuk menjaga data database jangka panjang
(Lihat MS Access primer sebagai model untuk konten yang dapat diterapkan ke bagian
ini)
a. Mengekspor Tabel dan Objek
b. Pendokumentasi Database
c. Tabel Tertaut
d. Rekomendasi ICPSR
11. Apa yang harus dicari untuk memastikan file ini memenuhi prinsip FAIR
12. Masalah yang Belum Terselesaikan / Pertanyaan Lebih Lanjut
13. Dokumentasi proses kurasi: Apa yang Anda tangkap dari proses kurasi?
14. Bibliografi
a. Carpentry SQL discussion, seperti SQL databases and R, Data Management
with SQL for Ecologists, dan Data Management with SQL forSocial Scientists
Library of Congress memiliki beberapa deskripsi bagus - MDB, ACCDB
b. Penjagaan database: teknik yang lebih canggih yang tidak bergantung pada
platform
i. Database Toolkit
ii. SIARD (Software Pengarsipan Independen dari Database Relasional)
c. Database Visualization Toolkit: Relational Database Viewer untuk database
berdasarkan SIARD 2
15. Lampiran A - [Platform database]
Daftar periksa CURATED
Daftar Periksa Langkah CURATED yang Dilakukan oleh DCN
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Lampiran 4. Excel

Microsoft Excel - Data Curation Primer
Penulis

Mentor
Penerjemah
(proofread)
Update Terakhir

: Greg Janée, UC Santa Barbara (gjanee@ucsb.edu)
Sandra
Sawchuk,
Mount
St.Vincent
University
(sandra.sawchuk@msvu.ca)
Ho Jung Yoo, UC San Diego (hjsyoo@ucsd.edu)
: Wendy Kozlowski, Cornell University (wak57@cornell.edu)
: Madiareni Sulaiman (PDDI LIPI) dan Ayu Mutmainah, UNNES
: 31 Oktober 2020

Kutipan yang disarankan: Janée, Greg; Sawchuk, Sandra; Yoo, Ho Jung. (2019). Microsoft
Excel Data Curation Primer. Data Curation Network GitHub Repository.
Versi yang diarsipkan dari primer ini tersedia di: Greg Janée, Sandra Sawchuk, Ho Jung Yoo. (2019). Microsoft
Excel
Data
Curation
Primer.
Diperoleh
dari
the
University
of
Minnesota
Digital
Conservancy. http://hdl.handle.net/11299/202816.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Jaringan Kurasi Data “Specialized Data Curation” Workshop #1 berlokasi
bersama dengan the Digital Library Federation (DLF) Forum 2018 di Las Vegas, Nevada on October 17-18,
2018. Lokakarya ini telah didanai dengan murah hati oleh the Institute of Museum and Library Services # RE-8518-0040-18.
Lihat juga: Primer yang ditulis oleh peserta lokakarya di DLF: http://datacurationnetwork.org.

Tinjauan format
Ekstensi file
.xlsx

Standar; paling umum

.xlsm

Berisi macro

.xlsb

Biner setara dengan .xlsx; format tidak umum

.xls

ekstensi lama

Tipe MIME
.xlsx

application/vnd.openxmlformatsofficedocument.spreadsheetml.sheet

.xlsm

application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12

.xlsb

application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12

Informasi
tambahan
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Struktur

Arsip ZIP yang mematuhi Open Packaging Conventions yang
berisi beberapa dokumen XML yang saling terkait

Versi

Banyak versi ekstensi lama eksklusif; sejak 2007, standar ISO
yang hanya mengalami revisi kecil. Namun demikian, terkait erat
dengan aplikasi Microsoft Excel, yang versi sekarangnya adalah
v16.0.xx.

Bidang atau area
penggunaan utama

Microsoft Excel umumnya digunakan pada banyak disiplin riset

Sumber dan afiliasi

Perusahaan Microsoft mengembangkan dan mengelola semua
versi dari Microsoft excel

Standar metadata
Pertanyaan kunci
untuk tinjauan
kurasi

•
•
•

Apa tujuan dari file - untuk penyimpanan data atau model
komputasi?
Apakah file memiliki dependensi eksternal?
Jika tujuannya untuk penyimpanan data, apakah
worksheet didalam file dapat dikonversi ke format file
CSV? Apakah data cukup didokumentasikan?

Alat untuk tinjauan
kurasi

Microsoft Excel

Tanggal dibuat

7 Februari 2019

Dibuat oleh

Greg Janée (gjanee@ucsb.edu), Sandra Sawchuk
(sandra.sawchuk@msvu.ca), Ho Jung Yoo (hjsyoo@ucsd.edu)

Tanggal diperbarui
dan ringkasan
perubahan yang
dibuat

26 April 2019
• Menambahkan sumber daya kamus data untuk disiplin
ilmu yang berbeda.
• Menambahkan tautan untuk mendukung bagian 'Legacy
File Format'
• Menambahkan informasi untuk mendukung langkah
'Document' dalam daftar periksa CURATE(D)

Deskripsi Format
Latar Belakang
Adopsi Microsoft Excel yang tersebar luas di sektor korporasi terkenal, tetapi aplikasi ini juga
telah menemukan penggunaan di banyak bidang lainnya. Terlepas dari banyaknya data tabular
dalam format CSV (nilai yang dipisahkan koma), dan ketersediaan banyak alat dan platform
analisis yang beroperasi pada file CSV, Microsoft Excel terus digunakan secara luas dalam
ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Sebagai konsekuensinya, file Excel secara rutin
disimpan di repositori data dan kurator cenderung menemuinya.
Sejak 2007 format file Excel telah dibuka dan mengadopsi standar ISO dan ECMA (LoC 2017,
OOXML 2019). Selanjutnya, format ini didukung oleh alat selain Microsoft Excel, terutama
Google Spreadsheet, LibreOffice, dan bahasa pemrograman ilmiah seperti R dan Python.
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Namun demikian, format ini terus diidentifikasi dengan aplikasi Microsoft Excel (milik).
Banyak fitur yang umum digunakan dengan Excel tidak didukung oleh alat lain tersebut.
Format file Excel secara teknis adalah arsip ZIP, diatur menurut Konvensi Kemasan Terbuka,
yang berisi sejumlah file XML yang saling terkait yang mematuhi bahasa ML Spreadsheet.
Tetapi karena file individual tidak memiliki nilai yang dapat digunakan kembali secara
independen, dari perspektif kurasi dan penggunaan kembali, dalam praktiknya, file Excel selalu
diperlakukan sebagai unit yang tidak dapat dipisahkan.
Asosiasi dekat format file Excel dengan aplikasi berpenyap untuk membatasi penggunaan
kembali jangka panjangnya. Dan penggunaan kembali data Excel semakin terhalang oleh
kompleksitas format file (sulit untuk membuat alat baru yang sepenuhnya mendukung format)
dan ketidakcocokan yang dapat muncul saat memindahkan file Excel di seluruh platform
(macOS vs. Windows) dan bahkan di seluruh versi Microsoft Excel pada platform yang sama.
Sebagai konsekuensinya, rekomendasi kurasi untuk file Excel adalah, jika layak, mengonversi
file menjadi format yang lebih ramah pelestarian dan dapat digunakan kembali seperti CSV
untuk tabel data dan PNG untuk grafik dan plot.
Karakteristik
Pada intinya, Excel spreadsheet menyimpan data tabular yang disusun dalam array sel dua
dimensi (baris dan kolom). Biasanya, kolom dalam tabel mewakili atribut atau variabel, dan
setiap baris mewakili record, sampel, atau subjek. Baris pertama atau baris-baris biasanya
berisi header/tajuk kolom, atau nama variabel. Sel itu sendiri dapat berisi angka, teks, tanggal,
dan tipe data lainnya, atau mungkin berisi rumus yang melakukan perhitungan dan merujuk
pada nilai sel lain. Di luar model dasar ini, file Excel lebih lanjut dapat berisi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beberapa worksheet, yang mungkin independen atau saling terkait.
Efek visual: batas, bayangan, gaya font, sel yang digabungkan, dll. Pemformatan
mungkin tergantung pada nilai sel.
Konten tersembunyi: kolom tersembunyi, baris, lembar kerja, dan komentar sel, yang
tidak ditampilkan sampai pengguna secara aktif mengungkapkannya dalam
spreadsheet.
Filter: mengubah tampilan yang tidak merusak menyusun ulang dan/atau
menyembunyikan data yang mendasarinya.
Bagan: visualisasi (grafik, plot, dll.) yang dihitung dari data yang mendasarinya.
Tabel pivot: tabel yang dibuat secara dinamis, seperti filter, yang menampilkan
tampilan yang diubah dari data yang mendasarinya.
Referensi ke nilai data. Sebuah worksheet dapat mereferensikan nilai sel di lembar
kerja lain dalam file Excel yang sama, serta nilai dalam file terpisah yang dirujuk oleh
nama file. Hal ini menjadikan adanya dependensi file eksternal.
Makro dan skrip. Hal ini ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic for
Applications (VBA) dan dapat melakukan perhitungan serta meniru penekanan tombol
dan mouse. Karena pertimbangan keamanan, Microsoft Excel biasanya
dikonfigurasikan menonaktifkan makro secara default. Makro biasanya disimpan
dalam file Excel, tetapi juga dapat direferensikan dalam workbook dengan latar
belakang yang terpisah, atau bahkan tersembunyi yang disimpan dalam sistem folder
startup, biasanya dengan nama file `Personal.xlsb`, sehingga menciptakan dependensi
eksternal lain.
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Tujuan dan Fungsi Khusus
Para peneliti menggunakan Excel untuk berbagai keperluan pengelolaan data penelitian.
Walaupun beberapa penggunaan Excel secara umum dipakai dalam siklus penelitian, masih
banyak individu yang belum sadar akan bernilainya sistem pengarsipan data yang baik oleh
para peneliti, yang pada akhirnya jarang melakukan deposit ke dalam suatu repositori. Terkait
dengan tujuan umum penggunaan spreadsheet Excel meliputi berikut ini. Sebagai catatan, satu
file dapat digunakan untuk lebih dari satu tujuan.
•

Entri data. Guna menciptakan kemudahan dalam pengaturan dan penggunaan, Excel
dapat digunakan untuk membuat formulir entri data, memvalidasi entri, atau
memasukkan data yang sebelumnya dikumpulkan dalam format non-digital (misalnya
direkam diatas kertas). Contoh: https://osf.io/psmfd/ (Morgan-Short 2016).

•

Penyimpanan dan transformasi data. Data tabular dapat ditranskripsi dari sumber
non-digital, output dari instrumentasi, atau diekspor dari perangkat lunak lain dan
disimpan dalam format Excel. Data-data ini juga sering diubah dan dibersihkan di Excel
untuk diimpor ke aplikasi lain untuk analisis statistik dan visualisasi. Data tabular yang
dihasilkan dari aktivitas ini adalah tipe paling umum yang diarsipkan untuk pelestarian
dan penggunaan kembali jangka panjang seperti format csv. Contoh:
https://zenodo.org/record/1252752/files/OpenFoodToxTX22291_2018.xlsx?download
=1 (Bassan et al. 2018).

•

Perencanaan dan pelaporan. Meskipun tidak dikembangkan sebagai paket
visualisasi, Excel memiliki fungsi bagan dasar dan pemformatan tabel yang dapat
digunakan untuk menghasilkan tampilan plot dan grafik lainnya. Grafik dan tabel ini
dapat digunakan untuk tujuan pelaporan dalam publikasi dan presentasi.
Contoh:
https://zenodo.org/record/570917/files/Data%20figures.xlsx?download=1
(Piet et al. 2017).

•

Komputasi atau pemodelan. Penekanan penggunaan spreadsheet terdapat pada rumus
yang menghitung dan menampilkan hasil dari berbagai input pengguna. Spreadsheet ini
mungkin tidak menyimpan data sama sekali, melainkan berfungsi sebagai alat
komputasi.
Contoh
:
https://zenodo.org/record/154725/files/faimtemplate.xls?download=1 (Bemrah et al.
2016).

Yang Perlu Diperhatikan
Masalah Saat Membuka File
•

Versi lama. Versi file Excel yang lebih lama (akhiran file .xls, yang sesuai dengan
Excel 97-2004) dapat dibuka oleh Microsoft Excel baru dengan fungsi "Mode
Kompatibilitas" dengan versi yang lebih rendah. Format file yang lebih lama bersifat
unik dan karenanya tidak dapat dipertahankan dan digunakan untuk pelestarian data
jangka panjang. Solusi: simpan file dalam format .xlsx saat ini. Lihat Menggunakan
Excel dengan versi Excel yang lebih lama untuk informasi selengkapnya tentang cara
bekerja dengan versi file Excel yang lebih lama <https://support.office.com/enus/article/use-excel-with-earlier-versions-of-excel-2fd9ffcb-6fce-485b-85affecfd651a5ac>. File Excel umumnya kompatibel ke atas, tetapi dokumen dukungan
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Microsoft yang ditautkan mencantumkan beberapa masalah konversi langka yang
mungkin terjadi. Dimungkinkan juga untuk menyimpan buku kerja untuk
kompatibilitas dengan versi Excel yang lebih lama. Tautan terkait penyimpanan agar
kompatibel dengan versi lama: https://support.office.com/en-us/article/save-an-excelworkbook-for-compatibility-with-earlier-versions-of-excel-169a0336-965b-44308554-4e7b5db79947
•

Referensi eksternal, hilang atau tidak. Referensi eksternal (juga disebut tautan)
adalah referensi ke sel atau rentang sel dalam file Excel lainnya. Referensi yang hilang
akan menghasilkan file Excel yang tidak dapat digunakan, tetapi bahkan jika semua file
yang direferensikan hadir, referensi eksternal menyebabkan masalah penggunaan yang
signifikan. Karena setiap pengguna baru file Excel perlu membangun kembali koneksi
antara file primer dan file yang direferensikan. Solusi: pertimbangkan untuk mengatur
ulang beberapa file Excel menjadi beberapa lembar kerja dalam satu file. Sayangnya,
tidak ada cara otomatis untuk menemukan semua referensi eksternal. Referensi
eksternal dalam rumus akan menyertakan jalur dan nama file file eksternal dalam
kurung siku ([]), diikuti dengan nama lembar kerja, tanda seru (!), dan sel-sel dalam
lembaran
yang
bergantung
pada
rumus,
misalnya,
=SUM(&amp;#39;C:Data[Compiled.xlsx]Surveys&#39;! C10:C25). Untuk informasi
selengkapnya, lihat Menemukan link (referensi eksternal) dalam buku kerja. Tautan
terkait dengan referensi eksternal: https://support.office.com/en-us/article/find-linksexternal-references-in-a-workbook-fcbf4576-3aab-4029-ba25-54313a532ff1

•

Makro, hilang atau tidak. Makro menghalangi daya-guna (karena pertimbangan
keamanan yang signifikan, makro dalam Microsoft Excel biasanya dinonaktifkan
secara default) dan kemampuan portabel (makro hanya didukung oleh Microsoft
Excel). Dan seperti referensi eksternal untuk nilai-nilai sel, makro eksternal dapat
dirujuk, dan pertimbangan yang sama berlaku. Perhatikan bahwa makro dapat disimpan
dalam file makro `Personal.xlsb` milik pengguna. Solusi: pertimbangkan untuk
menghapus makro jika tidak diperlukan. Jika makro diperlukan, pertimbangkan untuk
menggabungkannya dalam file Excel.

•

Perlindungan/proteksi kata sandi. Fitur perlindungan kata sandi Microsoft Excel
tidak kompatibel dengan pelestarian dan penggunaan Kembali data. Jika data sensitif,
akses harus dibatasi melalui akses repositori dan mekanisme otentikasi. Solusi: hapus
kata sandi apa pun.

Masalah Konten
Untuk file Excel yang tujuannya adalah penyimpanan data, ada banyak karakteristik yang dapat
menggagalkan pelestarian dan penggunaan kembali data tersebut. Format yang paling ramahpelestarian dan dapat digunakan kembali untuk data tabular adalah nilai yang dipisahkan oleh
koma (CSV), dan maka disarankan adalah dengan mengekspor data ke dalam format CSV dan
mengarsipkan/mengupload file CSV bersama dengan dokumen asli Excel. Karena itu, setiap
karakteristik yang menghalangi konversi ke CSV harus dianggap bermasalah. Masalah khusus
untuk mencari yang tercantum di bawah ini menurut Strasser et al. (2014) dan (Carpentry
2019):
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•

Beberapa tabel dalam worksheet. Beberapa tabel dalam satu worksheet, terutama jika
tabel memiliki dimensi yang berbeda atau berdampingan, akan sangat membingungkan
pembaca CSV dan konversi ke CSV karena struktur, yang hanya terlihat secara visual,
akan hilang. Solusi: memindahkan beberapa tabel ke lembar kerja yang terpisah.

•

Tabel yang kacau. Alat untuk membaca dan menulis file CSV umumnya
mengasumsikan struktur persegi panjang, yang mana, bahwa setiap baris memiliki
jumlah-nilai kolom yang sama. Mungkin ada kasus ketika panjang baris atau kolom
yang berbeda dalam suatu tabel, namun, dalam mengekspor tabel seperti itu ke CSV,
Microsoft Excel akan meregulasi data dengan menambahkan sel kosong, dan hal ini
dapat menyebabkan makna di balik baris yang berbeda atau panjang kolom tersebut
akan hilang. Solusi: mengatur ulang tabel atau menunjuk skema pengkodean untuk sel
kosong sehingga tabel tetap berbentuk persegi panjang.

•

Sel yang digabungkan. Struktur sel yang digabungkan tidak akan dipertahankan ketika
data diekspor ke CSV. Solusi: pisahkan sel dan beri keterangan dengan tepat agar
informasi tidak hilang.

•

Sel kosong. Sel kosong dalam tabel data yang berdekatan berpotensi bermasalah saat
tabel dibaca oleh program lain. Solusi: konfirmasi ke pembuat data/deposan bahwa sel
kosong disengaja dan bahwa semantik sel tersebut kosong (tidak ada data? tidak
berlaku? Belum ditentukan?) dan keterangan didokumentasikan. Lebih disukai,
menunjuk skema pengkodean untuk data yang hilang atau penjelasan lain untuk sel
kosong.

•

Grafik/bagan yang disematkan. Konten yang disematkan tidak akan terlihat ketika
data diekspor ke CSV. Selain itu, elemen-elemen ini hanya terlihat jika file dibuka
dengan Microsoft Excel. Solusi: pindahkan konten yang disematkan ke lembar kerja
mereka sendiri atau simpan sebagai file gambar.

•

Komentar yang di sematkan. Komentar tidak akan terlihat ketika data diekspor ke
CSV. Selain itu, elemen-elemen ini hanya terlihat jika file dibuka dengan Microsoft
Excel. Solusi: buat kolom baru berjudul "Komentar" dan beri komentar di sana.

•

Kolom yang memiliki tipe data campuran. Tipe data campuran (misalnya angka dan
teks) dalam kolom yang sama dapat menyebabkan kesalahan mendasar, karena banyak
aplikasi tidak dapat menangani tipe data campuran. Solusi: memastikan bahwa kolomkolomnya seragam sehubungan dengan tipe data. Membagi data menjadi beberapa
kolom jika perlu.

•

Beberapa jenis data dalam satu kolom. Data paling dapat digunakan kembali ketika
disimpan dalam unit terpisah yang dapat diproses secara terpisah. Misalnya, data lokasi
dipadatkan menjadi satu kolom "kota, negara" akan lebih dapat digunakan kembali jika
kota dan negara disimpan sebagai kolom terpisah; sama halnya, tanggal, paling dapat
digunakan kembali jika disimpan sebagai kolom tahun, bulan, dan hari yang terpisah.
Solusi: tambahkan kolom tambahan sesuai kebutuhan.

•

Karakter khusus. Karakter di luar rangkaian karakter alfanumerik dasar (simbol
matematika, karakter dengan diakritik, dll.) Dapat menyebabkan masalah untuk
program lain atau dapat dimodifikasi saat diekspor. Minimal, penggunaan set karakter
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Unicode yang lebih luas akan membutuhkan pemahaman dan dokumentasi yang cermat
dari pengkodean Unicode yang digunakan. Solusi: gunakan karakter alfanumerik saja.
•

Tanggal. Microsoft Excel dapat menampilkan tanggal dalam banyak sintaks yang
berbeda, beberapa di antaranya bisa ambigu atau sulit diurai oleh program lain. Selain
itu, tanggal disimpan secara internal oleh Microsoft Excel dalam format numerik
spesifik Excel, dan representasi internal ini kadang-kadang dapat diekspos. Masalah
terkait adalah bahwa Excel, dalam versi sebelumnya (tetapi tidak dalam versi terbaru),
mendukung dua, sistem tanggal yang tidak kompatibel. Lihat sistem tanggal di Excel
untuk informasi tentang perbedaan dan konversi antara sistem. Solusi: pertimbangkan
menyimpan tanggal sebagai kolom tahun, bulan, dan hari yang eksplisit dan terpisah.
Lihat sistem penanggalan di MS. Excel: https://support.office.com/en-us/article/datesystems-in-excel-e7fe7167-48a9-4b96-bb53-5612a800b487

•

Efek visual. Warna, batas, pemformatan bersyarat, dan efek visual lainnya dapat sangat
meningkatkan keterbacaan spreadsheet, tetapi jika efek tersebut membawa semantik
yang tidak ada dalam spreadsheet, semantik tersebut akan hilang dalam konversi ke
CSV. Solusi: pertimbangkan untuk menambahkan kolom tambahan ke tabel untuk
menyampaikan informasi yang tidak jelas.

•

Header/tajuk kolom tidak ada. Setiap tabel harus memiliki setidaknya satu baris
header/tajuk (dan lebih tepatnya tepat satu header/tajuk) untuk memberi nama dan
menggambarkan kolom. Perhatikan bahwa tajuk kolom bukan pengganti untuk
dokumentasi yang lebih lengkap. Solusi: memeriksa kelengkapan dokumentasi header
kolom dan menambahkannya jika perlu.

•

Tidak ada kunci utama/primer. Secara umum, setiap tabel harus memiliki kolom atau
kombinasi kolom yang merupakan "kunci utama" - Nilai yang unik untuk setiap baris,
dan yang dengan demikian dapat berfungsi untuk mengidentifikasi dan membedakan
baris dari setiap baris lainnya. Misalnya, pengukuran yang diambil dari waktu ke waktu
harus diidentifikasi berdasarkan tanggal; pengukuran sampel harus mengidentifikasi
sampel. Solusi: jika tidak ada kunci utama yang dapat diidentifikasi, pertimbangkan
untuk menambahkan kolom "ID baris".

Perangkat lunak untuk melihat atau menganalisis data
•
•

•

Microsoft Excel adalah aplikasi utama, de facto.
Add-in Spreadsheet untuk Excel dapat digunakan untuk menganalisis file Excel untuk
masalah dan ketidak-konsistenan, dan untuk membuat konten tersembunyi (misalnya
sel komentar) dapat terlihat. Ini hanya tersedia dengan versi Microsoft Excel tertentu
untuk Windows. Tautan terkait add in MS Excel: https://support.office.com/enus/article/what-you-can-do-with-spreadsheet-inquire-ebaf3d62-2af5-4cb1-af7de958cc5fad42
Alat Arsip Excel secara terprogram mengubah file Excel menjadi format sumber
terbuka
(khususnya
CSV
dan
PNG).
Tautan:
https://github.com/mcgrory/ExcelArchivalTool
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Tindakan pelestarian
• Konversi file .xls lama ke .xlsx.
Berbeda dengan .xls, .xlsx adalah format terbuka, dan merupakan format yang saat ini
didukung. Microsoft Excel masih akan membuka file .xls, tetapi dalam "mode
kompatibilitas" dengan fungsi versi rendah.
• Konversikan file .xlsb menjadi .xlsx.
Format file secara fungsional adalah setara (.xlsb hanyalah bentuk yang lebih ringkas),
tetapi .xlsb tidak standar dan hanya didukung oleh Microsoft Excel.
• Jika file Excel berisi skrip makro atau VBA, tentukan apakah mereka merupakan bagian
integral dari tujuan spreadsheet. Jika mereka tidak terpisahkan, buat versi file tanpa
skrip tersebut untuk meningkatkan usabilitas dan portabilitas. Jika skrip bersifat
integral, hubungi deposan untuk memahami tujuan mereka, dan kemudian, sejauh
mungkin, uji makro untuk memastikan bahwa dapat terpakai.
• Ketika penyimpanan data adalah tujuan utama, simpan lembar kerja sebagai file CSV
terpisah dan simpan bagan sebagai file gambar. Untuk yang terakhir, klik kanan pada
bagan dan pilih "Simpan sebagai gambar." Pertimbangkan menggunakan Alat Arsip
Excel
untuk
mengotomatiskan
proses
ini.
Tautan:
https://github.com/mcgrory/ExcelArchivalTool
• Ketika entri atau perhitungan data adalah tujuan utama, konversi ke CSV dapat
menyebabkan hilangnya rumus dan format utama secara signifikan, dan karenanya
menjadi tidak direkomendasikan.
Daftar periksa Excel CURATED
• Check/Memeriksa
Periksa apakah file dapat dibuka, dan tidak ada dependensi eksternal yang hilang.
Pastikan dokumentasi, khususnya kamus data, telah disediakan.
• Understand/Memahami
Untuk file Excel yang tujuannya adalah penyimpanan data, periksa masalah konten
yang tercantum: tajuk kolom yang hilang, penggunaan warna, tabel acak, dll. Tinjau
kamus data untuk kejelasan dan kelengkapan (lihat Lampiran).
• Request/Permintaan
Pemecahan masalah konten kemungkinan berada di luar ruang lingkup apa yang dapat
dilakukan oleh kurator. Pertimbangkan untuk meminta agar pembuat file data membuat
suatu perubahan file "untuk meningkatkan penggunaan kembali." seperti melengkapi
keterangan/dokumentasi dataset, melengkapi tajuk, memisahkan tabel-tabel yang
berada satu worksheet kedalam worksheet terpisah, mengkonversi versi lama ke versi
baru dengan mempertimbangkan kompatibilitas jika ada aplikasi makro atau rumus
yang digunakan.
• Augment
Mengevaluasi data dari sudut pandang non-spesialis. Tambahkan metadata pendukung
dan kontekstual yang diperlukan untuk meningkatkan temu-kembali.
• Transform/Transformasi
Untuk file Excel yang tujuannya adalah penyimpanan data, konversikan data ke CSV
dan arsipkan bersama dengan Excel aslinya.
• Evaluate/Mengevaluasi
Setelah mengonversi file Excel data ke file CSV, konfirmasikan bahwa proses konversi
berhasil dan bahwa isi data tersebut sama dengan file Excel asli.
• Document/Dokumentasi
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Jelaskan setiap revisi yang dibuat untuk file Excel asli, untuk setiap versi baru. Catat
nama-nama yang bertanggung jawab dan tanggal dari kegiatan versi.
Lampiran: Membuat kamus data
Kamus data menjelaskan arti atau tujuan data; hubungannya dengan data lain; dan asal,
penggunaan, dan strukturnya (OSF 2019). Kamus data dapat ditambahkan ke lembar bentang
Excel dalam bentuk lembar kerja tambahan dalam file Excel yang sama, atau sebagai file
"README" tambahan yang menyertai file Excel asli.
Informasi pengantar atau kontekstual: Jelaskan konteks penelitian dan peran data dalam
penelitian tersebut. Sertakan informasi tentang versi, pembatasan akses, dan informasi apa pun
yang akan berguna bagi seseorang ketahui jika mereka tidak dapat berbicara dengan pembuat
data atau deposan. Informasi ini dapat diperoleh dari aplikasi etika kajian atau rencana
pengelolaan data (DMP, data management planning). Pastikan bahwa singkatan telah dieja.
Jika ada URL atau DOI yang merujuk ke sumber data atau memberikan informasi tambahan,
sertakan.
Informasi tentang data itu sendiri: Setiap file, worksheet dalam file, dan tabel di setiap
worksheet (idealnya ada satu tabel per worksheet) harus dijelaskan. Minimal, berikan informasi
berikut untuk setiap tabel:
•
•

Deskripsi keseluruhan tabel, dan arti baris dalam tabel.
Untuk setiap variabel atau kolom dalam tabel:
o Nama kolom seperti yang ditampilkan dalam spreadsheet.
o Nama kolom lengkap. Nama kolom sering disingkat sebagai pertimbangan
space; pertimbangkan untuk mengeja sepenuhnya setiap nama kolom untuk
membantu pemahaman dan menghindari ambiguitas.
o Deskripsi: Tulis definisi singkat yang menggambarkan kolom secara mandiri
dan dalam konteks kolom dan tabel lainnya. Pertimbangkan untuk berkonsultasi
dengan pustakawan metadata tentang penggunaan metadata standar untuk
deskripsi ini.
o Jenis data: teks, bilangan bulat, tanggal, dll.
o Satuan ukuran, jika berlaku.
o Nilai yang dapat diterima atau diizinkan: Jika kolomnya berupa angka,
daftarkan kisaran nilai yang dapat diterima. Jika nilai kolom tekstual dibatasi
untuk kosakata, daftarkan semua nilai yang dapat diterima dan tunjukkan
artinya.
o Jika sel-sel kosong muncul dalam tabel, jelaskan artinya (Tidak ada data? Tidak
berlaku? Dll.).

Sumber tambahan: Kamus data dapat dibuat untuk data dalam disiplin apa pun. Untuk contoh
dan panduan dalam membuat kamus data, lihat Canadian Heritage Information Network
(2013)1 untuk Humaniora; USGS2 untuk ilmu geologi; DataONE3 untuk ilmu lingkungan; dan
National Network of Libraries of Medicine4 untuk ilmu kedokteran. Tautan:
1
https://app.pch.gc.ca/application/ddrcip-chindd/description-about.app?lang=en
2
https://www.usgs.gov/products/data-and-tools/data-management/data-dictionaries
3
https://www.dataone.org/best-practices/create-data-dictionary
4
https://nnlm.gov/data/thesaurus/data-dictionary
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Lampiran 5. GeoDatabase

GeoDatabase - Kurasi Data Primer
Partisipan
:
• Andrew Battista, New York University, (ab6137@.nyu.edu)
• Tom Brittnacher, University of California, Santa Barbara ( tombritt@ucsb.edu)
• Zenobie Garrett, University of Oklahoma (zenobie.s.garrett@ou.edu)
• Jennifer Moore, Washington University in St. Louis, (j.moore@wustl.edu)
• Carrie Pirmann, Bucknell University, (carrie.pirmann@bucknell.edu)
Mentor
: Mara Blake, Johns Hopkins University (marablake@jhu.edu)
Penerjemah
: Nur Rizzal R. (PDDI LIPI) dan Eka Wulandari, UNNES (proofread)
Update Terakhir
: 31 Oktober 2020
Kutipan yang disarankan: Battista, Andrew; Brittnacher, Tom; Garrett, Zenobie; Moore,
Jennifer; Pirmann, Carrie. (2019). GeoDatabase Data Curation Primer. Data Curation Network
GitHub Repository.
Versi arsip primer ini tersedia di: Battista, Andrew; Brittnacher, Tom; Garrett, Zenobie; Moore, Jennifer; Pirmann,
Carrie. (2019). GeoDatabase (.gdb) Data Curation Primer. Data Curation Network. Diperoleh dari University of
Minnesota Digital Conservancy, http://hdl.handle.net/11299/202823.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Lokakarya Data Curation Network "Specialized Data Curation " #1 yang
bertempat di Forum the Digital Library Federation (DLF) 2018 di Las Vegas, Nevada pada 17-18 Oktober 2018.
Lokakarya ini didanai oleh Institute of Museum and Library Services # RE-85-18-0040-18.
Lihat juga: Primer ditulis oleh peserta lokakarya di DLF: http://datacurationnetwork.org.

Gambaran Format
Tema
Deskripsi
Ekstensi File .gdb
Tipe MIME
Struktur
Versi
2.0
Bidang atau
Setiap bidang yang berkaitan dan menggunakan sistem informasi geografis
area
(GIS) memanfaatkan data primer yang digunaan pada program GIS adalah
penggunaan
Arcgis ESRI dengan contoh bidang keilmuan arkeologi, ekologi, geologi
utama
dan perencanaan kota dan lainnya.
Sumber dan
Geodatabases merupakan format file yang dikembangkan dan dikelola oleh
afliasi
ESRI
Standar
ISO19115, ISO19110, FGDC CSDGM content standards; .xml format
Metadata
(ISO19139, FGDC, Geoblacklight schema)
Alat untuk
QGIS (https://www.qgis.org/en/site/)
Tinjauan
ArcCatalog,ArcGIS Pro, ArcGis Map
Kurasi
Online (https://www.arcgis.com/index.html)
https://www.esri.com/en-us/arcgis/about-arcgis/overview)
Tanggal
Pembuatan

4 Februari 2019 /ditejemahkan 29/05/2020
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Dibuat Oleh
Data terbaru
dan
ringkasan
perubahan
yang
Dibuat

Andrew Battista, Tom Brittnacher, Zenobie Garrett, Jennifer Moore, Carrie
Pirmann
Tolong lihat pada README

Deskripsi Format
Geodatabase adalah tempat untuk kumpulan dataset geospasial yang juga menyediakan
fungsionalitas relasional antara file. Meskipun istilah geodatabase dapat digunakan secara lebih
luas, primer ini menjelaskan ArcGIS geodatabase yang dirancang oleh Esri.
Geodatabase ArcGIS dapat mengambil salah satu dari formulir ini:
• File geodatabase
• Geodatabase personal
• ArcSDE - Geodatabase
File Geodatabase
(dengan ekstensi file .gdb) menyimpan file menggunakan struktur folder standar dan dapat
menampung banyak kumpulan dataset dengan ukuran terabyte, sehingga menjadikan format
ini lebih umum dari pada geodatabase personal. (1) Meskipun struktur pada folder standar ini
dapat diperiksa di Windows Explorer, user/kurator tidak dapat mengidentifikasi kelas fitur
individu atau ketikan mereka menggunakan metode ini. Ini adalah bentuk geodatabase yang
dibahas dalam primer ini.
Personal Geodatabase
Geodatabase personal (dengan ekstensi .mdb) menyimpan file menggunakan format Microsoft
Access dan memiliki ukuran terbatas antara 250 dan 500 MB. (1) format ini tidak umum karena
berbeda diluar dari data primernya.
ArcSDE Geodatabase
ArcSDE, atau firma, geodatabase (dengan ekstensi file .sde) di desain untuk banyak pengguna
secara bersamaan dan dapat menggunakan satu dari beberapa manajemen sistem database. (1)
firma geodatabase diluar batasan dari primer ini.
Mengeksplor Geodatabase
Geodatabases adalah wadah untuk kumpulan dataset dengan tipe berbeda. Tipe-tipe dataset
utama yang disimpan di dalam geodatabase adalah kel Dataset primer kelas fitur, kumpulan
dataset raster, dan tabel. Seperti shapefile, tipe-tipe utama kelas fitur memiliki pola titik,
polyline atau poligon geometri bersama dengan tabel atribut. Selain itu, anotasi (teks peta yang
ditautkan dengan fitur grafis), dimensi, multipoints dan multipatches (digunakan dalam
geometri 3D) juga bisa menjadi kelas fitur dalam geodatabases, tetapi tidak memiliki
kesetaraan sehubungan dengan shapefile. (2, 3)
Mengekspolorasi data Geodatabases menggunakan Esri's ArcCatalog sangat
direkomendasikan, dengan mencantumkan setiap kelas fitur berupa nama dan termasuk ikon
yang menunjukkan tipe kelas fitur.
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Contoh Kumpulan Dataset Geodatabase
Koleksi data publik ekstensi .gdb
Banyak agen-agen pemerintah, baik AS maupun internasional, memiliki pilihan untuk dapat
mengunduh data dalam format-format geodatabase. Beberapa contohnya termasuk:
• NYC City Planning: NYC GIS Zoning Features
• USGS: Digital Data Series 650
• National Monuments Service, Ireland: Historic Environment Viewer
Sampel Kumpulan Data yang Digunakan dalam Dokumen Ini
Chen, S. (2016). ModelBuilder1.gdb (geodatabase). Bucknell University, prepared for FOUN
098 Humanities Visualization.
Pertanyaan Penting untuk Tinjauan Kurasi
Pertanyaan Kunci untuk Ditanyakan pada Diri Anda Sendiri
• Apakah ada file yang tersimpan dalam geodatabase yang tidak sesuai dengan tipe
format geodatabase? (contoh. jangan mulai dengan huruf yang diikuti dengan
serangkaian angka dan huruf)
• Berapa banyak file di dalam geodatabase? Apakah ada dari file tersebut yang berulang?
• Apakah nama file cukup mendiskripsikan secara pasti apa yang tampilkan?
• Apakah hubungan antar file jelas?
• Apakah ada cukup data yang disediakan untuk mengetahui bagaimana file data dalam
geodatabase dibuat dan apa yang dimaksudkan untuk ditampilkan?
Klasifikasi utama data yang di dapatkan dari peneliti
• Dari mana data mentah berasal, dan bagaimana hasilnya (bentuk data) ?
• Jenis perangkat lunak dan perangkat keras apa yang digunakan untuk menghasilkan
dan/atau bekerja dengan data ini? Jika mengunakan ArcGIS,versi berapa?
• Apakah ada models (tipe), Toolboxes (kotak peralatan) , atau skrip yang disimpan
dalam geodatabases?
• Apakah ada file tambahan yang mungkin terkait dengan geodatabase tetapi tidak
disimpan di dalamnya? (misalnya Layers, TINs)
• Apa izin/lisensi untuk file dalam mengunakan geodatabase?
• Aspek visualisasi apa yang penting? (geometri, skala warna,distribusi data, dan
lainnya.)
• Apa jenis dokumentasi atau metadata tentang data, kumpulan dataset, atau file Anda
yang dibuat? Apakah memiliki struktur tertentu? Di mana informasi itu disimpan?
(misal di dalam file, di luar file,dalam database, dan lainnya.)
Intruksi untuk Sumber untuk Digunakan dalam Tinjauan Kurasi File Geodatabase
Melihat file dalam geodatabase memerlukan penggunaan perangkat lunak khusus, baik ArcGIS
atau QGIS (informasi terperinci tentang masing-masing mengikuti di bawah ini). Meskipun
geodatabases muncul sebagai folder file ketika disalin ke komputer, mereka secara unik
mengkodekan dan menyimpan file di dalamnya. Menggunakan File Explorer TIDAK
dianjurkan karena nama file dan ekstensinya sengaja dikaburkan. Jika Anda perlu meninjau,
mengatur ulang, atau menghapus file dalam geodatabase gunakan salah satu dari opsi berikut
ini. (lihat Gambar 1a dan bandingkan dengan tampilan dari geodatabase yang sama seperti
disajikan pada Gambar 2-7).
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Gambar 1a. Folder modelbulder1.gdp geodatabase dilihat di windows explorer. Perhatikan bahwa nama file
yang ditampilkan tidak jelas dan tipe file tidak menunjukkan apakah itu raster, vektor, tabel atau tipe lain dari
formulir data di ArcGIS

Satu-satunya pengecualian adalah jika peneliti telah menyimpan file dengan format jpegs peta
atau .mxd dalam geodatabase. Meskipun pada ArcGIS juga memungkinkan file-file ini untuk
disimpan dalam suatu geodatabase, akan tetapi file – file tersebut tidak terlihat dalam
geodatabase melalui katalog yang di ada pada Arc, ArcMap, atau ArcPro windows. Tidak
disarankan bagi para peneliti untuk menyimpan file-file ini di dalam geodatabases, tetapi file
yang ada itu mungkin berguna sebagai pendukung saja, untuk memastikan file geodatabase
seperti itu tidak ada hanya perlu menscrol sampai file paling akhir di Windows Explorer. (Lihat
Gambar 1b)

Gambar 1b. Folder modelbulder1.gdp geodatabase dilihat di windows explorer. Selain file geodatabase ada juga
format gambar (untitled.jpg) dan dokumen peta (untitled.mxd) juga disimpan dalam geodatabase. dalam kasuskasus seperti ini memungkikan berkonsultasi dengan peneliti nya untuk menentukan file – file mana saja yang
harus dikurasikan.

Selain itu, meskipun geodatabases menjadi hal yang lebih umum di kalangan peneliti sebagai
cara untuk mengelola data penelitian mereka, file geodatabases dibatasi (restricted) yang
nantinya akan mereka simpan. File data umum yang tidak dapat disimpan dalam geodatabases
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termasuk file Layer dan TINS. Penting untuk bertanya kepada deposan apakah ada file
tambahan di luar geodatabase yang terkait dengan proyek dan penting juga untuk kurasi.
ArcGIS Desktop (termasuk ArcMap, ArcCatalog, dan mulai 12/2018 kemampuan untuk
menginstal ArcGIS Pro)
Geodatabase ESRI di desain untuk bekerja dengan semua produk ArcGIS milik ESRI. Produk
asli pengiring ESRI dengan kapabilitas untuk mendukung geodatabases disebut ArcGIS
Dekstop. Paket ini termasuk program ArcMap dan ArcCatalog, dimana keduanya bisa
digunakan untuk memeriksa struktur dan item geodatabase. Pada 2015, ESRI meluncurkan
produk pengiring baru dinamakan ArcGIS pro yang mengkombinasi ArcMap, ArcScene, dan
ArcCatalog kedalam satu window interface. Mulai 2018, semua produk ini masih tersedia
untuk diunduh dan digunakan peneliti dari situs web ESRI, namun, perlu diketahui bahwa hal
ini kemungkinan besar akan berubah di masa mendatang. ESRI telah menyatakan bahwa akan
fokus pada pengembangan versi baru untuk ArcGIS Pro saja, dan bahwa ArcDesktop akan
dipertahankan seminimal mungkin untuk masa depan. Berikut ini adalah informasi untuk setiap
produk yang berbeda, tetapi Pro disediakan terlebih dahulu karena kemungkinan besar akan
menggantikan Desktop di masa mendatang.
Produk ini hanya akan bekerja dengan Windows OS, jadi Anda harus menggunakan komputer
Windows atau memiliki partisi Windows jika menggunakan Mac. Jika Anda mencoba
memutuskan apakah ArcPro atau ArcDesktop harus digunakan untuk melihat file,
pertimbangkan hal berikut: ArcPro memerlukan prosesor 64-bit sementara ArcDesktop
membutuhkan 32-bit. Selain itu, ArcGIS Desktop dirancang untuk hanya menggunakan RAM
4 GB, jadi jika Anda ingin memeriksa file individual dalam geodatabase yang sangat besar,
ArcGIS Pro lebih cocok untuk tugas ini. Terakhir, perubahan pada cara penulisan ArcGIS Pro
dan ArcGIS Desktop memerlukan skrip penyesuaian apa pun yang harus ditulis secara unik
untuk setiap rangkaian perangkat lunak. Jika skrip disimpan sebagai toolkit dalam geodatabase,
perlu diketahui perangkat lunak mana yang digunakan untuk menghasilkan toolkit tersebut.
Website dari Alat Ini?
• ArcGIS Pro: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/
• ArcGIS Desktop (includes ArcMap and ArcCatalog):
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/
Apa yang Dilakukan Alat Ini?
ArcGIS Pro dapat digunakan untuk melihat file individual 2D dan 3D dalam database melalui
jendela pemetaan, serta jumlah, nama, ukuran, dan struktur dari semua file melalui toolbar
ArcCatalog terintegrasi. ArcMap dapat memvisualisasikan peta dalam 2D dan memiliki toolbar
ArcCatalog terintegrasi untuk melihat file individual yang menyusun geodatabase. ArcCatalog
juga dapat dijalankan secara terpisah dari ArcMap, dan selain memberikan gambaran terbaik
dari struktur geodatabase, akan menyediakan metadata pada setiap file serta pratinjau peta
geodatabase.
Siapa yang mendukung alat ini? Lembaga Penelitian Sistem Lingkungan (ESRI)
Bagaimana saya bisa mendapatkan akses ke alat ini?
ESRI adalah perusahaan nirlaba, dan membutuhkan pembelian lisensi untuk menjalankan
perangkat lunak mereka (https://www.esri.com/en-us/store). ESRI juga menawarkan uji coba
gratis selama 21 hari untuk perangkat lunak tersebut (https://www.esri.com/en-us/arcgis/trial).
Terakhir, sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka, ESRI berkomitmen untuk
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menyediakan lisensi kepada universitas untuk melatih mahasiswa dan fakultas tentang
perangkat lunak tersebut. Oleh karena itu, lisensi dapat tersedia melalui institusi akademis
Anda untuk komputer pribadi atau dapat diinstal pada komputer kerja di dalam perpustakaan.
Bagaimana saya menggunakan alat ini?
ArcCatalog adalah alat yang paling berguna untuk melihat isi geodatabase. Program ini
memungkinkan Anda tidak hanya melihat file dalam geodatabase dan representasi data, tetapi
juga menyediakan metadata. Caranya jalankan ArcCatalog di komputer dan kemudian gunakan
pohon katalog untuk navigasi ke geodatabase yang sedang ditinjau. menyoroti geodatabase di
pohon katalog akan memberikan daftar semua file yang terkandung di jendela ke kanan (Lihat
Gambar 2).

Gambar 2. file modelbulder1.gdp di ArcCatalog

Untuk memeriksa file-file dalam geodatabase secara individu, klik pada tanda plus di sebelah
geodatabase yang relevan di pohon katalog. Ini akan memperluas tampilan geodatabase dan
memungkinkan Anda untuk menggulir setiap file di dalamnya. Saat menyorot raster, vektor,
atau tabel di pohon katalog, gambar data akan muncul di panel pratinjau di sebelah kanan.
Anda bisa menggunakan panel pratinjau untuk melihat tampilan file raster dan vektor, atau
untuk mengeksplorasi data dalam file tabel. Perhatikan bahwa meskipun panel disebut
pratinjau, Anda akan dapat melihat seluruh dataset yang terkandung dalam file (raster, vektor,
atau tabel). (Lihat Gambar 3a, 3b, 3c, 3d di bawah ini untuk contoh)
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Gambar 3a. Pratinjau file raster “reclass_slope_5_3” di modelbulder1.geodatabase

Gambar 3b. Pratinjau tabel file “populationTable” di modelbulder1.geodatabase *perhatikan bahwa Anda dapat
menggunakan pratinjau untuk menilai nama kolom dan informasi pada cell dari seluruh data di tabel serta
terdapat fitur untuk menghitung berapa halaman yang berada di jendela kiri bawah.
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Gambar 3c. Pratinjau tampilan kelas fitur titik

Gambar 3d. Pratinjau tampilan kelas fitur poligon

pada "p_point" di ModelBuilder 1 geodatabase

pada "ZonalSt_shp1" di ModelBuilder 1 geodatabase

ArcCatalog selain dapat melakukan pratinjau data, juga memungkinkan untuk melihat metada
data yang tekait pada setiap file dan dapat pula menambahkan lebih banyak file jika dibutuhkan
(lihat Gambar 4.) untuk meninjau metadata file induvidu, klik pada tab diskripsi di sebelah
kanan window. Maka akan menampilkan layar metadata dan memungkinkan Anda untuk
mencetak, mengedit, atau mengimpor data tambahan. ArcGIS menyediakan enam gaya
metadata yang berbeda – beda antara lain:
• FGDC CSDGM Metadata
• INSPIRE Metadata Directive
• Spesifikasi Implementasi Metadata ISO 19139
• Spesifikasi Implementasi Metadata ISO 19139 GML3.2
• Deskripsi Item
• Profil Amerika Utara ISO19115 2003.
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ArcGIS secara default mendiskripsikan file yang menyediakan gambar sederhana dari data.
Namun, gaya lain yang ada mungkin berisi lebih banyak informasi pada file. Jika Anda ingin
merubah gaya pada metadata dengan cara : Cari Customize > ArcCatalog Options dan
kemudian pilih tab Metadata pada layar pop up window. Untuk mempelajari lebih lanjut
mengenai berbagai gaya metadata, dapat melihat halaman
ArcGIS
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/metadata/metadata-standards-andstyles.htm atau dapat juga melihat bagian Metadata di bawah ini.

Gambar 4. item Deskripsi Gaya metadata untuk file raster "Reclass Slope 8_5" di geodatabase ModelBuilder 1
CATATAN: Sementara metode di ArcCatalog adalah metode yang lebih disukai untuk menilai geodatabase, ada
beberapa file yang dapat disimpan dalam geodatabase yang tidak dapat dipratinjau oleh ArcCatalog. Ini termasuk
model, skrip, dan kotak peralatan. Untuk menilai item-item ini, Anda akan butuh menggunakan ArcMap atau
ArcPro (lihat di bawah). Direkomendasikan agar mulai dengan ArcCatalog untuk mendapatkan tampilan
keseluruhan, dan kemudian menggunakan ArcMap untuk memeriksa file tertentu secara detail.

ArcMap dan ArcPro juga dapat digunakan untuk melihat file individual dalam suatu
geodatabase. Opsi ini mengharuskan Anda untuk membuka file individual yang membutuhkan
waktu tambahan dan kekuatan pemrosesan. Selain itu, windows ArcMap dan ArcPro tidak
menyediakan akses yang mudah ke metadata pada setiap file. Untuk alasan ini,
direkomendasikan bahwa jika memungkinkan ArcMap dan ArcPro hanya digunakan untuk
mengeksplorasi file individual lebih menyeluruh setelah penilaian keseluruhan dibuat di
ArcCatalog. Namun, dalam beberapa kasus, seperti model, skrip, dan kotak peralatan, Anda
hanya akan dapat membuka dan menjalankannya di ArcMap atau ArcPro.
Ada dua cara untuk menambahkan data di ArcMap atau ArcPro dengan yaitu :
1. Gunakan tombol Tambahkan Data yang terletak di bagian atas. Atau, dapat mengklik kanan
pada Layers di Daftar Isi di sisi kiri layar dan pilih Add Data. layar Tambah Data akan muncul.
Arahkan ke geodatabase dan kemudian pilih file yang ingin ditambahkan. Perhatikan bahwa
tombol shift dan panah dapat digunakan untuk menyorot dan menambahkan banyak file
sekaligus. Ini mungkin tidak disarankan jika file-file tersebut sangat besar karena akan
membutuhkan waktu pada saat merender program. Selain itu, meskipun dapat memblock
semua file yang ada di dalam kotak alat geodatabase, skrip, dan model tidak akan ditambahkan
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secara otomatis dan tidak akan ada pemberitahuan pesan jika belum. (lihat Gambar 5 untuk
contoh jendela Add Data)

Gambar 5. Add Data yang menunjukkan semua file didalam ModelBuilder1.gdb memblock semua file dan siap
untuk ditambahkan. Perhatikan bahwa meskipun file model dengan nama ModelSampel diblok juga, hal tersebut
tidak akan secara otomatis dapat ditambahkan ke ruang kerja

2. Membuka jendela di dalam ArcMap atau ArcPro yang menyediakan akses ke ArcCatalog.
Ini merupakan versi terbatas di ArcCatalog dan tidak tersedia pratinjau atau fungsi metadata.
pada jendela ArcCatalog arahkan kursor ke geodatabase dan klik tombol plus untuk
mengembangkannya. kemudian tarik dan lepas (drag and drop) file ke jendela utama atau di
jendela Daftar Isi untuk menambahkannya. Dapat pula menggunakan tombol shift dan panah
untuk menyorot beberapa file sekaligus dan menambahkannya sebagai batch, namun sama
seperti cara yang di atas masalah rendering juga berlaku sama. (lihat Gambar 6 untuk akses
ArcCatalog)

Gambar 6. ArcCatalog dilihat dalam ArcMap. Untuk mengakses ArcCatalog klik pada tombol ArcCatalog di
bagian atas (pada layar komputer dengan ikon kabinet file kuning) atau gunakan menu di bagian atas dan pilih
Windows> Catalog
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Pengguna ArcGIS yang sudah mahir akan sering menggunakan model, skrip, dan kotak alat
yang ada untuk menyesuaikan alur kerja dan untuk mengotomatisasi pemrosesan dan analisis.
Untuk mengeksplor tipe data khusus, Anda harus membuka dan menjalankannya secara
terpisah. Jika file-file ini disertakan juga, maka sebaiknya tanyakan kepada deposan bagaimana
fungsinya dan hasil yang diharapkan untuk memastikan Anda dapat menilai secara akurat.
Gambar 7a, 7b di bawah ini memberikan contoh pembukaan model dari dalam geodatabase.
PENTING: JANGAN menjalankan model, kotak alat, atau skrip sampai Anda memeriksa
nama file luaran. Alat-alat ini digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas dan sering kali
melibatkan manipulasi banyak file data dan membuat luaran. Ada kemungkinan bahwa
menjalankan alat ini akan menulis ulang file atau file yang sudah ada di geodatabase. Anda
dapat mempertimbangkan untuk mengubah lokasi file luaran atau membuat salinan
geodatabase dan menggunakan salinan tersebut untuk menguji model sambil mempertahankan
aslinya untuk pengarsipan.

Gambar 7a. untuk membuka model di ArcMap atau ArcPro Anda harus membuka file Model Builder. Anda
dapat melakukannya dengan mengklik ikon model builder atau menggunakan menu utama dan memilih
Geoprocessing> Model Builder. Setelah selesai maka akan muncul jendela Model yang kosong.

Gambar 7b. tampilan ArcCatalog untuk menavigasi ke geodatabase dengan cara. klik pada model dan seret ke
jendela model. model akan muncul pemberitahuan ((this image is a very simple model but do not be alarmed if
multiple polygons and linkages appear!) untuk menguji bahwa model berjalan dengan benar, maka perlu untuk
mengklik pilihan menu Model> Run Entire Model.
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QGIS
Website dari alat ini? (https://www.qgis.org/en/site/)
Apa yang alat ini lakukan?
QGIS adalah aplikasi GIS desktop yang tersedia secara gratis dan berlisensi opensource.dengan sistem operasi agnostik sehingga dapat dijalankan di Windows, Mac, atau
Linux. QGIS memungkinkan untuk melihat, mengedit, dan menganalisis data geospasial
vektor dan raster.
QGIS mendukung shapefile (format data untuk menyimpan data spasial nontopologis berbasis
vektor)), cakupan, geodatabase pribadi, dxf, MapInfo, PostGIS, layanan Web, dan lainnya.
Siapa yang mendukung alat ini? Tim pengembangan QGIS
https://qgis.org/en/site/getinvolved/governance/index.html/.
Bagaimana saya dapat mengakses alat ini?
Aplikasi ini dapat di unduh secara gratis https://www.qgis.org/en/site/. Sangat penting untuk
membaca file readme sebelum megistal karena instalasi aplikasi ini memerlukan tahapan –
tahapan yang sudah ada sesuai dengan paket instalasi yang sudah disediakan , apabila terjadi
kesalahan tahapan pada instalasi akan menghambat fungsionalitas sistem yang memiliki
perintah beragam pada setiap platformnya.
Dapatkah saya melihat elemen geodatabase di QGIS?
Dimungkinkan untuk membuka file geodatabase di QGIS dan melihat isinya, dengan catatan
tidak ada bagian dari geodatabase yang berisi file raster. Versi QGIS saat ini tidak mendukung
raster di dalam geodatabases, yang berarti bahwa kurator perlu mencari tahu apakah
geodatabase yang diajukan memiliki raster sebelum dibuka. Salah satu cara untuk
melakukannya adalah dengan mencari file geodatabase di File Explorer atau Finder dan
membukanya. Kemudian, cetak setiap file yang terdaftar yang berekstensi .gdbindexes sebagai
dokumen teks (dengan menggunakan Notepad atau perangkat lunak pengedit teks serupa
lainnya). Jika file yang terdaftar memiliki raster_id di header, file itu berkaitan dengan raster
di database, dan setidaknya Anda bisa tahu bahwa ada raster di antara komponen lain dari
geodatabase. Pilihan lain adalah menggunakan alat buatan sendiri seperti ArcRasterRescue
untuk memisahkan file raster dan menyimpannya secara terpisah.
Cara menbuka file geodatabase di QGIS, pilih:
1. Add vector layer
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2.

Jenis Sumber = Directory file

3. Navigasi ke dalam sumber data “OpenFileGDB” atau “ESRIFileGDB”

4.
5.
6.
7.

Klik tambahkan (add)
Pilih sistem koordinat
Pilih layer untuk membuka file
Pilih sistem koordinat. Catatan : setiap lapisan dalam geodatabase dapat ditambahkan satu
per satu, atau dapat memilih beberapa file untuk ditambahkan secara bersamaan.

Meninjau informasi atribut yang ada didalam layer fitur data vector yang terdiri dari fitur
(bentuk yang Anda lihat pada peta) dan atribut (informasi yang terkait dengan fitur tersebut).
Di QGIS anda dapat melihat informasi pada atribut ini dengan :
1. Menggunakan alat identifikasi untuk mengklik fitur dan meninjau atributnya.
2. Klik kanan pada fitur yang ada di layer panel konten dan membuka table atribut.
Meninjau metadata dengan mengunakan alat bantu untuk memahai informasi dasar layer
yang dapat diakses melalui menu properties, ternasuk metadata, sistem referensi koordinat
(CRS) dan sumber pada bidangnya. Anda dapat mengkases halaman properties dengan
mengklik kanan pada layer dan memilih properties.
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Batasan menggunakan QGIS
1. ESRI FileGDB bukan merupakan opsi untuk beberapa versi QGIS. Anda dapat
membuka geodatabase menggunakan OpenFileGDB, tetapi Anda tidak dapat mengedit
geodatabase.
2. Jika Anda ingin akses baca/tulis penuh dengan ESRI geodatabase, Anda harus
menginstal driver FileGDB dari OSGeoFW.
3. Ada masalah dalam melihat metadata dalam geodatabase. QGIS tidak memiliki editor
metadata mandiri sebagai ArcGIS. Misalnya, Anda tidak dapat melihat berbagai format
metadata seperti XML, FGDC, dan ISO.
4. Mungkin ada masalah dalam memuat geodatabases di mana shapefile melebihi batas
ukuran untuk shapefile (2GB).
Metadata
Standar Metadata Geospasial
Terdapat dua standar yang umum untuk metadata geospasial (yang mencakup geodatabase)
biasanya disebut dengan ‘ISO 191xx’ dan ‘FGDC CSDGM’. Yang pertama adalah pembuatan
dari Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO yang berarti setara di Yunani daripada
menjadi sebuah akronim) dan semakin menjadi standar utama di seluruh dunia untuk metadata
geospasial. Serangkaian standar ISO 191xx mencakup ISO 19115, standar konten untuk
metadata informasi geografis; ISO 19110, standar konten untuk menggambarkan fitur (Entitas
dan atribut); dan ISO 19139 XML skema implementasi dari metadata mengenai geografi
informasi yang sudah diperbaharui ISO/TS 19139-1:2019.
Yang kedua adalah standar konten untuk metadata digital geospasial (CSDGM) yang
dikembangkan oleh komite data geografis federal (FGDC) pemerintah Amerika Serikat.
Kumpulan dataset federal pemerintah AS menggunakan standar ini, meskipun FGDC juga
mendukung pengunaan standar ISO 191xx. Standar CSDGM hanya digunakan oleh pemerintah
federal karena standar ISO lebih lazim digunakan.
Saat standar ISO 191xx dan FGDC CSDGM mempunyai perbedaan dalam persyaratan untuk
organisasi dan elemen penggunaanya, kedua standar konten ini juga memiliki cukup kesamaan.
Selain elemen metadata inti yang biasanya diperlukan atau di rekomendasikan pada repositoris
seperti (misal judul, pencipta, tanggal, subjek, deskripsi, hak, dan lainnya.), kedua standar
memperbolehkan untuk elemen-elemen geospasial berikut ini:
• Bounding Box
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• Lokasi Geografis (kata kunci tempat)
• Tipe bentuk spasial (vektor , raster, dan lainnya.)
• Sistem proyeksi/koordinat
Sebagian besar para peneliti tidak mengetahui standar – standar ini, dikarenakan jarang
ditemukan data penelitian dengan metadata yang lengkap serta mengikuti standar yang ada.
Melihat Dan Mengekspor Metadata
Cara untuk mengakses dan mengedit metadata di ArcCatalog. Untuk melihat metadata dengan
mengunakan standar ISO 191xx , buka menu Costomize > ArcCatalog Options dan pilih tab
Metadata di layar pop up lalu pilih ISO 19139 Metadata Implementation Specification contoh
(Profil Amerika Utara dari ISO 19115: 2003 masih dalam pengembangan dan tidak banyak
digunakan, demikian juga Spesifikasi Implementasi Metadata ISO 19139 GML3.2.) Sebagai
alternatif, Anda dapat memilih FGDC CSDGM Metadata untuk melihat standar metadatanya.
Geodatabases menyimpan metadata ke dalam format ArcGIS 1.0 di file internal. Akan
menyesuaikan tampilan serta menampilkan metadata sesuai dengan standar tertentu, tetapi file
metadata itu sendiri tidak diubah ke skema standar tersebut. Untuk membuat file metadata yang
sesuai dengan ISO 191xx atau FGDC CSDGM, metadata harus diekspor dengan mengklik
tombol Ekspor. Ini akan menciptakan file XML yang terpisah dan disimpan pada penyimpanan
eksternal geodatabase. Perhatikan bahwa mengekspor metadata menggunakan standar ISO
19139 di Esri hanya mencakup elemen dalam standar konten ISO 19115, menghilangkan
informasi bidang (entitas dan atribut) yang termasuk dalam ISO 19110.
Kelengkapan Metadata
Salah satu cara untuk menentukan kelengkapan metadata adalah dengan melihat metadata di
ArcCatalog dengan memilih kelas fitur di Daftar Isi dan klik tombol Edit pada tab Deskripsi.
Antarmuka ArcCatalog menyediakan pengelompokan elemen metadata menjadi beberapa
bagian. Merah ‘X’ akan muncul di sudut kanan bawah ikon untuk bagian yang berisi elemen
yang tidak ada sesuai dengan format metadata yang dipilih. Klik pada ikon untuk pergi ke
bagian itu. Di bagian atas, daftar elemen yang hilang akan muncul (lihat Gambar 8).

Gambar 8 di panel kiri, tanda X merah di sebelah borang Topik & Kata Kunci menunjukkan persyaratan
metadata yang hilang. Di bagian atas panel kanan, metadata yang hilang ditentukan, dengan notifikasi , “at least
one date is required”
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Meskipun secara teknis dimungkinkan untuk membuat file metadata geodatabase secara
keseluruhan, perangkat lunak dan beberapa elemen metadata yang ada tidak memenuhi kriteria
untuk menggambarkan keseluruhan geodatabase. Sementara metadata geodatabase
menyediakan gambaran kolektif seluruh dataset, metadata kelas fitur dapat lebih khusus
menggambarkan subjek yang relevan, lokasi geografis, proyeksi data, tipe data (mis. Vektor),
metodologi, dan lainnya dari kelas fitur individual. Oleh karena itu, metadata kemungkinan
besar hanya ditemukan di tingkat kelas fitur.
Beberapa elemen dapat di isi secara otomatis oleh perangkat lunak, termasuk bounding box,
tipe representasi spasial dan sistem proyeksi/koordinat. Namun, ini hanya berlaku untuk kelas
fitur individual di dalam geodatabases. Karena geodatabases adalah wadah untuk file, yang
secara inheren tidak memiliki kotak pembatas dan proyeksi yang dapat dipastikan oleh
perangkat lunak, dan mungkin memiliki lebih dari satu tipe representasi spasial. ArcCatalog
tidak mengizinkan entri manual dari elemen-elemen ini jika seseorang ingin merekam
informasi itu. Lokasi geografis (kata kunci tempat) harus dimasukkan secara manual dalam
semua kasus; sehingga disarankan bahwa jika ini hilang, ditambahkan ke file metadata.
Kurangnya propagasi otomatis ini seringkali menghasilkan metadata yang tidak konsisten atau
tidak lengkap.
Editor metadata ArcCatalog menunjukkan kompleksitas dan ekstensi standar metadata
geospasial. Ini tidak realistis untuk mengharapkan peneliti dalam mencatat informasi untuk
semua elemen metadata. Namun, jika diperlukan elemen metadata standar ISO191xx atau
FGDC tidak wajib untuk diunggah ke dalam repositori, pengguna akhir mendapat manfaat dari
memiliki setidaknya persyaratan yang disebutkan di atas.
Skema Metadata lainnya
GeoBlacklight dan OpenGeoPortal, dua aplikasi web open-source yang muncul yang
memberikan solusi untuk penemuan data geospasial kontekstual, pratinjau lapisan terperinci,
dan pengunduhan data dalam berbagai format, telah mengembangkan pendekatan yang lebih
sederhana untuk membuat dan memelihara metadata geospasial. Secara khusus, Skema
Metadata GeoBlacklight 1.0 mengakui bahwa metadata geospasial skala penuh seperti seri ISO
191xx dan FGDC tidak menyeberang dengan baik dengan platform yang mendasari dan indeks
pencarian yang diperlukan untuk katalog penemuan, khususnya Apache Solr. Selain itu,
komunitas di belakang GeoBlacklight dan OpenGeoPortal telah mengakui bahwa deretan
format dan standar data geospasial yang berkembang membuat sulit untuk mengumpulkan,
membuat, dan menyajikan data sebagai aset digital di perpustakaan yang tahan lama.
Skema Metadata GeoBlacklight 1.0 mengakomodasi penyajian metadata dengan skala penuh
tetapi skema itu merupakan skema ringan yang dinyatakan sebagai dokumen .JSON. Ada
beberapa strategi untuk mengubah metadata XML menjadi GeoBlacklight, terutama
GeoCombine. GeoBlacklight tidak selalu membutuhkan metadata standar penuh agar dapat
dikonversi; bukan kurator juga yang didorong untuk membuat metadata GeoBlacklight dari
awal, bila mungkin, untuk memfasilitasi penemuan dengan antarmuka GeoBlacklight.
Pada contoh geodatabases, kurator mungkin ingin membuat catatan individual untuk
geodatabase, atau dapat mengubah setiap lapisan dalam geodatabase menjadi lapisan shapefile
diskrit. Keuntungan melakukan ini adalah mengaktifkan pratinjau web langsung dari data
melalui Geoserver, yang saat ini tidak mungkin dilakukan dengan geodatabase. Lihatlah
sampel rekaman berikut:
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https://github.com/geoblacklight/geoblacklight/blob/master/spec/fixtures/solr_documents/bar
uch_ancestor1.json.
Tindakan Pemeliharaan
Pentingnya Arsip Geodatabase sebagai pilihan peneliti untuk penggunaan Kembali. (sumber:
https://www.esri.com/news/arcuser/0309/files/9reasons.pdf)
Manfaat dari Geodatabase :
1. Memiliki sejumlah fitur yang dapat mengoptimalkan rendering dengan menggunakan
daya pemrosesan lebih sedikit
2. Memiliki sejumlah fitur untuk meminimalkan kebutuhan penyimpanan yang
memungkinkan peneliti untuk menyimpan lebih banyak file dengan kapasitas byte lebih
sedikit (penting sebagai penyimpanan dan sebagai alasan ekonomi) Kompresi lossless
yang dapat diurungkan
3. Menyimpan file untuk kemanfaatan bersama sehingga memudahkan proses migrasi.
Tantangan Geodatabase :
1. Format file .gdb merupakan format dengan lisensi kepemilikan ESRI hal ini akan
berpengaruh antara lain
2. Mungkin tidak didukung di masa depan (faktor ekslusifitas dari ESRI)
3. Tidak dapat dibaca oleh beragam program
4. Tidak semua repositori mendukung pengarsipan .gdb
5. Tidak semua file terkait dengan proyek dapat disimpan dalam format .gdb
Sumber: https://www.esri.com/news/arcuser/0309/files/9reasons.pdf
Strategi pemeliharaan & rekomendasi untuk transformasi geodatabase
Geodatabases adalah format berpemilik yang dibuat oleh ESRI. Sementara QGIS dapat
membukanya, sedangkan sebagian besar aplikasi analisis GIS lainnya tidak bisa membuka
format data dari ESRI. Perlu menjadi catatan bahwa sementara ESRI adalah pemimpin dalam
industri perangkat lunak GIS dan dengan jumlah penggunaan yang banyak, format lainya yang
ada dalam ESRI telah menjadi usang. Oleh karena itu disarankan, jika memungkinkan, untuk
mengekspor file geodatabase ke format yang didokumentasikan sesuai untuk pemeliharaan
jangka panjang. Dalam kasus ini, disarankan agar geodatabase dan file konversi disimpan dan
didokumentasikan dalam file README yang menyertainya. Di bawah ini adalah rekomendasi
dan pedoman transformasi untuk jenis file utama dalam suatu geodatabase.
Shapefile
Shapefile adalah format vektor geospasial ysng sejauh ini paling persisten dan karenanya dapat
mentransformasi lapisan fitur dari geodatabase ke shapefile mungkin merupakan ide yang
bagus. Namun, meskipun format ini ada di mana-mana dan banyak perangkat lunak dapat
membukanya, secara teknis kumpulan data ini masih memiliki hak milik.
Catatan: Ada sejumlah batasan yang harus diperhatikan saat mengonversi lapisan geodatabase
menjadi shapefile. Mungkin yang paling menonjol adalah bahwa panjang nama bidang
shapefile dibatasi hingga 10 karakter. Jika Anda mengonversi lapisan fitur yang memiliki nama
bidang yang lebih panjang, mereka akan dipotong. Ini bisa sangat membingungkan jika ada
beberapa nama kolom yang dimulai dengan 10 karakter yang sama. Anda mungkin perlu
menyesuaikan dokumentasi untuk menyertakan nama alternatif yang dipersingkat. Selain itu,
shapefile dibatasi hingga hanya 2GB dan tidak dapat menampung kolom sebanyak lapisan fitur
geodatabase, jadi satu geodatabase mungkin perlu diubah menjadi beberapa shapefile.
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Shapefile memiliki sedikit atau tidak ada dukungan untuk nilai NULL, karakter unicode dan
diakritik, tanggal/waktu, atau kemampuan khusus geodatabases seperti topologi, subtipe,
domain atribut, dan anotasi. Periksa elemen-elemen ini sebelum mengonversi dan pastikan
untuk menyimpan salinan geodatabase asli. Informasi selengkapnya tentang batasan shapefile:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Geoprocessing_considerat
ions_for_shapefile_outputFor
Kelas fitur untuk shapefile
Catatan: shapefile terbuat dari beberapa file yang saling tergantung sehingga harus dibuat
paket.
1. Di ArcMap caranya adalah : Klik Kanan Pada layer di Panel katalog > Ekspor data >
Shapefile (baik file tunggal atau ganda)
2. Di QGIS dengan cara : Buka layer QGIS > klik Kanan pada Layer > Ekspor dan terakhir
simpan dalam ESRI Shapefile. Perhatikan di sini dan di tempat lain dengan QGIS
bahwa Anda perlu mengklik ikon "tiga titik" dan menentukan jalur lengkap di mana
file baru akan disimpan saat ekspor. Tidaklah cukup hanya memberi nama pada file
ekspor

Tabel
Kelas fitur ke table dimungkinkan mengekstraksi informasi fitur ke tabel termasuk
latitude/longitude (lintang/bujur), tetapi sering kali garis lintang dan bujur tidak ditampilkan
dalam tabel dan memerlukan langkah tambahan. Ini adalah solusi yang baik untuk kelas fitur
titik,akan tetapi untuk poligon dan garis masih terkendala, karena integritas geometri tidak
dapat dipertahankan. Seringkali lintang dan bujur juga tidak ditampilkan dalam tabel.
Di ArcMap
1. Bawa kelas fitur ke dalam ruang kerja proyek
2. Klik kanan pada kelas fitur di daftar isi
3. Buka tabel Atribut
4. Tambahkan bidang
5. Jenis = ganda
6. Nama = garis bujur (logitude)
7. Klik kanan pada bidang baru
8. Hitung geometri
9. Koordinat X
10. Gunakan sistem koordinat dataset
11. Tambahkan bidang lain untuk garis lintang (Y)
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12. Cari “Table to Excel”
13. Alat terbuka
14. Pilih fitur kelas dengan bidang yang ditambahkan sebagai input
15. Arahkan ke folder pemeliharaan untuk hasil
16. Ekspor
17. Buka di Excel dan simpan sebagai CSV
Di QGIS
1. Buka layer di QGIS
2. Klik kanan pada layer
3. Ekspor
4. Simpan fitur dalam format Comma Separated Values (CSV)
5. Geometri (seperti XY, dapat bervariasi)
6. Klik Ok
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Tabel ke Tabel : tabel juga dapat langsung di ekspor dari geodatabase
Di Arcmap
1. Cari “Table to Excel”
2. Buka tool yang disediakan
3. Pilih kelas fitur dengan bidang yang ditambahkan sebagai input
4. Arahkan ke folder untuk hasil pemeliharaan
5. Ekspor
6. Buka di Excel dan simpan sebagai CSV
Di QGIS
1. Buka layer di QGIS
2. Klik kanan pada layer
3. Ekspor
4. Simpan fitur dalam format Comma Separated Values (CSV)
5. Klik ok
File Raster
File raster harus diekspor ke format TIFF. Saat mengekspor file raster, semua pengaturan data
asli harus digunakan (jangan, misalnya, gunakan kerangka data saat ini untuk mendefinisikan
parameter ekspor file raster.) Disarankan bahwa jika file raster disimpan sebagai Kumpulan
Mosaik atau dalam Katalog Raster (format lebih lama) bahwa raster ini diekspor dan disimpan
secara individual. Katalog Raster adalah format usang dan sejak itu telah digantikan oleh
Kumpulan Dataset Mosaik. Dengan demikian, file tersebut tidak ideal untuk penyimpanan
jangka panjang. Kumpulan Dataset Mosaik dengan meningkatkan kinerja dan visualisasi, hal
ini tidak ideal untuk penyimpanan karena membuat seperangkat file/folder tambahan yang
secara signifikan meningkatkan jumlah ruang penyimpanan yang diperlukan. Selain itu,
pembuatan file/folder baru menambahkan data kurasi yang memungkinkan hilang dalam
jangka panjang.
Tabel
Tabel (yang tidak mengandung konten informasi geometri) harus diekspor ke format .csv (lihat
Tabel ke Tabel di atas). Gabungan atau kaitan apa pun yang terhubung dengan tabel ini akan
dipertahankan selama ekspor kelas fitur ke shapefile. Namun, jika data tersebut penting untuk
mendokumentasikan hubungan join/relate dalam file README yang menyertainya dan untuk
memeriksa transformasi data dalam shapefile.
Model / Skrip Python
Model dalam ArcGIS dapat disimpan sebagai ArcToolboxes yang mengubah model menjadi
Scripts Python. Di ArcMap dan ArcCatalog dengan cara klik kanan pada Model dan ekspor ke
salah satu grafik atau Scripts python. Untuk keperluan kurasi data, direkomendasikan agar
model asli disimpan, bersama dengan ekspor model ke Scripts python dan pengambilan gambar
untuk memahami bagaimana model itu dibangun dan hubungan yang dibuat di antara berbagai
lapisan dan proses geospasial. Script yang diekspor harus diperiksa untuk memastikan subproses dalam model ditangkap.
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Gambar 9: untuk mengekspor model ke Python di ArcMap atau ArcCatalog, buka model dan pilih Model,
Export, To Python Script

Di ArcGIS Pro, kemampuan untuk mengekspor model ke skrip python telah dihapus. Hal ini
dikarena ketidakmampuan fungsi untuk secara akurat menangkap informasi model. ESRI
merekomendasikan pekerjaan berikut ini.
Mulailah dengan membuat dan menyimpan model, lalu buat file skrip Python baru (yang hanya
berupa file teks dengan ekstensi .py), kemudian menggunakan editor teks atau Python IDE,
tambahkan baris ke skrip baru untuk mengimpor arcpy, impor toolbox yang berisi model Anda,
dan terakhir jalankan model tersebut. Sekarang ketika Anda menjalankan skrip Python (klik
dua kali file .py dari Windows explorer, atau jalankan dari Task Scheduler) itu sebenarnya
menjalankan model Anda. (4)
• import arcpy
• arcpy.ImportToolbox(r"c:\pathtotbx\Toolbox.tbx", "mytools")
• arcpy.MyModel_mytools(r"c:\modelinputs\Data.gdb\InputFeatures")
Di ArcGIS Pro dapat menyalin sintaks Python untuk semua alat geoproses yang telah di
jalankan. Dengan cara pergi ke Project> Geoprocessing History, klik kanan alat apa saja, dan
pilih Salin Perintah Python untuk menyalin sintaks Python yang diperlukan untuk menjalankan
alat geoprocessing dengan pengaturan parameter yang sama yang sebelumnya digunakan.
Strategi pemeliharaan jika pengarsipan geodatabase tidak didukung
Apa yang harus dicari untuk memastikan file yang ada memenuhi prinsip-prinsip FAIR?
Prinsip Panduan FAIR harus digunakan untuk memandu tindakan produsen data dan kurator
untuk membuat produk penelitian berkelanjutan yang berharga, dapat digunakan kembali, dan
dapat direproduksi (6).
Findability (dapat ditemukan): Sangat penting bahwa manusia dan mesin dapat menemukan,
mengakses, dan menafsirkan produk penelitian (6). Kurator dapat mengadopsi langkahlangkah berikut untuk meningkatkan kemudahan ditemukannya file geodatabase: (A)
mengonfirmasi bahwa file geodatabase diberi pengenal unik dan tetap (mis., Doi), (B) periksa
apakah file geodatabase disertai dengan metadata kontekstual yang sesuai untuk bidang studi,
cukup mendeskripsikan file geodatabase, dan menyertakan pengenal tetap dari file geodatabase
yang sedang dijelaskan, dan (C) mengonfirmasi bahwa metadata dalam format yang dapat
dicari dan diindeks oleh mesin pencari yang diketahui oleh pengguna yang mungkin ( 7).
Beberapa skema metadata yang umum digunakan adalah rangkaian standar Organisasi Standar
Internasional (ISO) 191xx dan Standar Konten untuk Metadata Geospasial Digital (CSDGM).
Accessibility (dapat diakses): Penting bagi manusia dan mesin untuk memahami cara
mengakses produk penelitian termasuk kondisi penggunaan kembali (6,7,8). Untuk
meningkatkan aksesibilitas file geodatabase, kurator dapat memeriksa apakah (A) file
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geodatabase dapat diunduh, (B) format metadata dapat diakses dan dibaca oleh manusia dan
mesin, dan (C) kondisi akses dan penggunaan kembali jelas dan transparan (8).
Interoperable (dapat dioperasikan): Produk penelitian yang dapat dioperasikan memiliki nilai
yang meningkat karena interoperabilitas membuatnya lebih mudah untuk melakukan analisis
yang menggabungkan beberapa produk penelitian dan memungkinkan untuk dapat
ditindaklanjuti oleh mesin (7). Kurator dapat mengadopsi langkah-langkah berikut untuk
meningkatkan interoperabilitas file geodatabase: (A) Cari penggunaan bersama, ontologi atau
standar khusus komunitas, kosakata terbuka (mis., Standar Pengkodean Bahasa Markup
Geografi (GML)) dan (B) periksa apakah metadata disediakan dalam format yang dapat dibaca
mesin.
Reusability (dapat digunakan kembali): Untuk meningkatkan kegunaan kembali file
geodatabase, kurator dapat memeriksa bahwa (A) lisensi penggunaan data diterapkan, dapat
dibaca oleh mesin (9), dan sesuai dengan kondisi kontrol akses yang ditetapkan dan (B) catatan
mencakup dokumentasi yang memadai termasuk bagaimana file geodatabase dibuat (7), data
XML yang disematkan, informasi asal yang dapat dibaca mesin (sumber asli, turunan, dll.) (9)
untuk semua lapisan fitur, bidang dan variabel yang dideskripsikan secara lengkap, diagram
model jika ada hubungan antar lapisan, dan gambar peta dari setiap lapisan spasial.
Masalah yang Belum Terselesaikan/Pertanyaan Lebih Lanjut [misalnya: melacak asal
pembuatan data, tingkat detail dalam kumpulan data] Dokumentasi proses kurasi: Apa yang
akan diambil dari proses kurasi:
• Perangkat lunak yang digunakan untuk mengevaluasi
• Pertanyaan yang diajukan dalam proses pemeriksaan
• Komunikasi dengan peneliti
• Metadata tertanam
• Transformasi
• Keputusan yang dibuat dalam membagi geodatabases menjadi beberapa objek data
(jika berlaku)
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Deskripsi Format
GeoJSON adalah format pertukaran data geospasial untuk format pengkodean vektor berupa
struktur data geografis, seperti titik, garis, dan geometri poligon, serta atribut non-spasialnya.
Sesuai dengan namanya, GeoJSON didasarkan pada JavaScript Object Notation (JSON) dan
melanjutkan format JSON yang ringan, plaintext, dan dapat dibaca oleh mesin, menjadikannya
tipe file yang serbaguna terutama untuk pemetaan dan aplikasi berbasis web. Format GeoJSON
mendefinisikan beberapa jenis objek JSON yang mewakili struktur dan fitur tata letak
geografis, proyeksi, dan area mereka. GeoJSON juga mendukung sistem referensi koordinat
geografis tunggal, World Geodetic System 1984 (WGS84), dalam satuan derajat desimal
biasanya hingga 7 tempat desimal presisi.
Terdapat terdapat tujuh "tipe geometri (geometry types) " di GeoJSON dengan huruf besar
kecil seperti yang didefinisikan dalam Spesifikasi Implementasi Fitur Sederhana OpenGIS
untuk SQL yaitu: "Point", "MultiPoint", "LineString", "MultiLineString", "Polygon",
"MultiPolygon", dan "GeometryCollection". Geometri sederhana ini terdiri dari "tipe" dan
kumpulan koordinat yang terdaftar sebagai bujur, lintang, ketinggian, dengan ketinggian
opsional. Ketujuh tipe geometri di atas, bersama dengan tipe case-sensitive "Fitur (feature)"
dan "FeatureCollection", merupakan sembilan "tipe GeoJSON". Tipe "Fitur (feature) dan
FeatureCollection" adalah geometri bersama dengan sifat deskriptif mereka.
Ada beberapa keunggulan GeoJSON yang menjadikannya pilihan yang baik untuk
menyandikan data geografis. GeoJSON berbasis teks, dapat diedit dalam editor teks,
menggunakan kata-kata bahasa Inggris yang umum, menggunakan struktur data yang sangat
sederhana, dan mudah dibaca oleh manusia dan mesin. Selain itu, GeoJSON adalah file
tunggal, tidak seperti format data geospasial terkompresi. karena kesederhanaan dan
keserbagunaannya, ini adalah format yang ideal untuk memakai dan menghasilkan data
geospasial. Beberapa alternatif untuk GeoJSON yang mungkin ditemui termasuk Shapefile,
KML / KMZ, GML, dan CSV.
Kurator juga dapat menemukan format file EsriJSON. Standar yang dimiliki oleh ESRI untuk
penyandian data spasial dalam teks terstruktur JSON. Ini ditetapkan sebagai opsi konversi
default ketika kumpulan data spasial diubah dari format vektor lain menjadi JSON
menggunakan perangkat lunak ArcMap dan ArcGIS Pro. Walaupun format dan sintaksisnya
sebagian besar mirip dengan GeoJSON, ada beberapa perbedaan utama, terutama pada anggota
"type". Penjelasan tentang cara mengidentifikasi file EsriJSON disediakan di bagian
"Rekomendasi untuk Transformasi File." Jika file EsriJSON dikirimkan untuk kurasi,
pertimbangkan untuk meminta submitter untuk kumpulan data dalam format yang berbeda.
Syntax untuk GeoJSON
Setiap objek GeoJSON berisi kelompok bernama "type", yang merupakan salah satu dari
sembilan tipe GeoJSON yang disebutkan sebelumnya. Hampir semua objek geometri juga
berisi kelompok bernama "koordinat (coordinates)” yang terdaftar dalam urutan sebagai bujur,
lintang, dan ketinggian (opsional). Ketinggian dinyatakan sebagai tinggi dalam meter di atas
atau di bawah ellipsoid referensi WGS84 yang digunakan untuk mendekati bumi. Berikut
adalah tujuh objek geometri sederhana yang dapat ditentukan dalam GeoJSON:
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•

Point: untuk tipe "Point", anggota koordinat adalah satu posisi. Misalnya, posisi dengan
bujur -122.918958, lintang 49.279778, dan ketinggian 340 di WGS84 spesifik seperti:

•

LineString: untuk tipe "LineString", anggota koordinat adalah array dari dua posisi atau
lebih. Geometri ini terdiri dari segmen garis yang terhubung:

•

Poligon: untuk tipe "poligon (Polygon)", anggota koordinat harus berupa array dari satu
atau lebih array koordinat cincin linear, di mana setiap array memiliki setidaknya empat
poin dan poin pertama serta terakhir harus sama. Cincin linear ini menentukan batas-batas
Poligon. Untuk Poligon dengan lebih dari satu cincin linear ini, yang pertama diharuskan
adalah cincin eksterior, dan yang lainnya harus cincin interior. Cincin eksterior adalah batas
poligon, dan cincin interior (jika ada) adalah batas lubang di dalam poligon. Berikut ini
adalah contoh poligon empat sisi dengan satu lubang segitiga di dalamnya:

•

MultiPoint: Untuk tipe "MultiPoint", anggota koordinatnya adalah sebuah array posisi.
Geometri ini menentukan kumpulan titik.
MultiLineString: Untuk tipe "MultiLineString", anggota koordinatnya adalah array dari
jajaran koordinat LineString. Geometri ini menetapkan kumpulan LineString.
MultiPolygon: Untuk tipe "MultiPolygon", anggota koordinatnya adalah array dari jajaran
koordinat Poligon. Geometri ini menentukan kumpulan Poligon.
GeometryCollection: Objek GeoJSON dengan tipe "GeometryCollection" adalah
kumpulan geometri titik, garis, dan poligon geometris yang dikelompokkan bersama.
Sebuah GeometryCollection memiliki anggota dengan nama "geometries". Nilai
"geometries" adalah sebuah array. Setiap elemen dari array ini adalah objek GeoJSON
Geometry dengan koordinatnya sendiri. Berikut adalah contoh GeometryCollection yang
berisi MultiPoint dan Poligon:

•
•
•
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•

•

Dua tipe terakhir yang ditentukan dalam GeoJSON menggambarkan Fitur (Features), yang
merupakan kombinasi dari geometri sederhana dan sifat deskriptifnya.
Fitur “Feature”: objek dengan tipe "Fitur (Feature)" memiliki anggota dengan nama
"geometri (geometry)". Anggota "geometri (geometry)" ini harus tepat satu dari tujuh objek
geometri yang ditentukan di atas, atau nilai berlaku. Objek Fitur juga berisi anggota yang
bernama "property (properties)", yang nilainya dapat berupa objek JSON mana pun
(misalnya, "name", "marker-size", "marker-color", dan lainnya.)
FeatureCollection: Kumpulan Fitur (Feature Collection): Objek dengan tipe
"FeatureCollection" memiliki anggota dengan nama "fitur (features)". Anggota "fitur
(features)" ini adalah array JSON dari objek Fitur, yang baru saja dijelaskan di atas.

Dokumentasi GeoJSON yang ada
RFC 7946 adalah dokumentasi resmi untuk GeoJSON dikelola oleh Internet Engineering Task
Force (IETF). Dokumentasi saat ini, yang diajukan oleh Kelompok Kerja GeoJSON Working
Group pada tahun 2016 dan menggantikan dokumentasi asli 2008 (GJ2008), telah menjalani
tinjauan publik, adalah consensus komunitas IETF, dan telah disetujui untuk dipublikasikan
oleh Internet Engineering Steering Group (IESG). Dokumentasi menyediakan spesifikasi untuk
GeoJSON, termasuk sintaks untuk objek GeoJSON.
Contoh Kumpulan Data GeoJSON
Format GeoJSON seringkali merupakan opsi pengunduhan dalam repositori data geospasial,
portal data terbuka administratif, dan saat menggunakan API tertentu. Meskipun bukan daftar
lengkap, contoh Kumpulan Data GeoJSON yang tersedia secara terbuka meliputi:
Australia Open Data
Data.gov catalog (United States)
Government of Canada
NYC OpenData
OpenPhilly
Plenar.io
Perangkat Lunak untuk Membuka dan Melihat File GeoJSON
Pertanyaan kunci untuk ditanyakan:
• Dapatkah file pertama dibuka dan dilihat dalam teks editor sebelum memuat dalam
• perangkat lunak geospasial?
• Apakah koordinat terdaftar dalam format berikut: [bujur (longitude), lintang (latitude),
ketinggian (elevation)]?
• Aspek visualisasi apa sajakah yang penting? (geometri, skala warna, distribusi data, dan
lainnya.)
• Apakah file terjemahan tepat sebagai layer individual dan dengan peta dasar?
Meskipun ada banyak pilihan perangkat lunak berbasis web dan desktop untuk melihat
GeoJSON, perangkat lunak bebas dan sumber terbuka QGIS direkomendasikan. QGIS
mendukung system operasi MacOS, Windows, dan Linux, memungkinkan berbagai format
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vektor, raster, dan basis data, dan memiliki komunitas pengguna yang kuat. Di bawah ini adalah
panduan untuk memuat dan melihat GeoJSON di QGIS 3.8. Instruksi tambahan tentang
pembukaan data dalam QGIS dapat ditemukan di QGIS User Guide. Panduan ini menggunakan
Habitat Blocks and Wildlife Corridors di kumpulan data Vermont.

Gambar. 1. Mulailah dengan membuka "Project" di toolbar QGIS dan pilih "New" dari menu dropdown.

Gambar 2. Setelah membuat proyek baru, tambahkan GeoJSON sebagai layer baru. Ini dapat dilakukan dengan
masuk ke "Layer" di toolbar QGIS dan pilih "Add Vector Layer...”
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Gambar. 3. Pilih kotak elipsis [...] dan kemudian pilih GeoJSON yang ingin Anda lihat.

Gambar. 4. GeoJSON telah dimuat sebagai layer dan sekarang ditampilkan di sidebar "Layers" yang terletak di
kiri bawah.
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Gambar. 5 basemap dapat ditambahkan sehingga layer diberi konteks. Untuk menambahkan
basemap di QGIS, buka "Plugin", lalu " Manage and Install Plugins." Di kotak pencarian
masukkan "QuickMapServices". Setelah menambahkan plugin ini, ikon global dengan tanda
tambah akan tersedia di bilah toolbar. Gunakan ini untuk menambahkan salah satu dari
beberapa peta dasar yang tersedia dari QMS. [Atau, Anda dapat menambahkan plugin
"OpenLayers". Setelah menambahkan plugin ini, basemap OpenStreetMap akan menjadi opsi
bersarang di bawah kotak XYZ yang terletak di bilah samping "Browser" di sebelah kiri.
Sementara QGIS adalah perangkat lunak yang disukai untuk melihat data geospasial, perangkat
lunak dan platform lain yang ada. Beberapa opsi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, yang
berikut ini. Harap perhatikan bahwa beberapa opsi mungkin berbasis langganan:
• geojson.io (bebas, berbasis browser; berguna untuk validasi file .geojson kecil)
• ArcGIS Pro (berpemilik, perangkat lunak dekstop; alternatif terbaik untuk QGIS jika ada).
• OpenStreetMap (bebas, sumber terbuka, berbasis browser).

•
•
•

Memvalidasi Kumpulan Data GeoJSON
Apakah kumpulan data ini merupakan file GeoJSON yang valid?
Bisakah anda memetakannya menggunakan layanan validasi online atau perangkat lunak
dekstop GIS?
Jika anda menemukan error saat memvalidasi GeoJSON, apakah merupakan error yang
dapat dipulihkan?

Memvalidasi GeoJSON dapat dilakukan pada beberapa layanan validasi berbasis web. Salah
satu layanan berbasis web yang direkomendasikan adalah GeoJSONLint. Linting adalah proses
menjalankan program yang menganalisis kode untuk kemungkinan kesalahan sintaks. Untuk
memvalidasi menggunakan GeoJSOLint, file GeoJSON dapat disalin dan ditempelkan atau
dijatuhkan ke kotak teks yang disediakan. Contoh dari sembilan tipe GeoJSON juga tersedia
melalui dropdown headers di GeoJSONLint, yang semuanya dapat digunakan sebagai contoh
referensi tambahan. Harap perhatikan bahwa GeoJSONLint dengan cermat mengikuti sintaks
terbaru dan mengembalikan kode kesalahan yang mengidentifikasi di mana masalah terjadi.
Kesalahan ini mungkin kecil dan file dapat beroperasi secara normal bahkan dengan kesalahan
ini. Melihat file dalam
QGIS dan/atau geojson.io selain linting disarankan dan
direkomendasikan.

Gambar. 6 Web Interface untuk memvalidasi GeoJSON dari New York City Bike Lanes dengan GeoJSONLint.
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Standar Metadata GeoJSON dan persyaratan README Pertanyaan kunci untuk
ditanyakan:
• Apakah ada file metadata terpisah? Jika Iya, apakah sudah lengkap? Jika tidak, apakah ada
metadata yang disimpan dalam file GeoJSON?
• Apakah nama file GeoJSON cukup deskriptif?
• Apakah persyaratan minimum yang disarankan untuk file README terpenuhi?
Standar Metadata GeoJSON
Saat ini, tidak ada standar metadata untuk GeoJSON.1 Karena tidak ada standar khusus,
direkomendasikan untuk kurator memilih standar metadata yang paling sesuai dengan
kebutuhan dan atau kebijakan repository dan/atau kebijakan. Metadata harus disimpan dalam
file metadata XML terpisah, bukan di file GeoJSON itu sendiri. terakhir, file README harus
disiapkan untuk setiap file GeoJSON. Deskripsi dari standar metadata geospasial yang paling
umum tersedia di Geodatabase Data Curation Primer. Jika ada file metadata XML terpisah, file
itu dapat dilihat menggunakan editor teks. Jika file metadata terpisah tidak ada dan tidak jelas
apa, jika ada, metadata ada di file GeoJSON itu sendiri, QGIS dapat digunakan untuk melihat
metadata GeoJSON.
1

Gillies, S. (2016, August 17). Re: [Geojson] metadata in
dari https://mailarchive.ietf.org/arch/browse/geojson/?q=metadata

GeoJSONgeojson.

Diperoleh

Melihat Metadata di QGIS
Setelah layer GeoJSON ditambahkan ke proyek di QGIS, metadata dapat dilihat menggunakan
menu properties.

Gambar. 7 Dalam QGIS, klik kanan pada layer dan pilih "Properties".
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Gambar. 8 Menu properties termasuk tab metadata, selain tab yang menyediakan informasi umum, Sistem
Referensi Koordinat (Coordinate Reference System) (CRS) dan bidang sumber.

Di QGIS, kelengkapan metadata dapat dinilai dengan memeriksa informasi di tab metadata.
Namun, penting untuk dicatat bahwa QGIS saat ini tidak menawarkan cara untuk melihat
metadata menggunakan standar metadata geospasial seperti ISO 191xx. Selain itu, pengeditan
yang dilakukan pada metadata tidak akan dipertahankan saat mengonvers file ke format lain.
Bagian Strategi Pemeliharaan dan Rekomendasi untuk Transformasi bawah ini memberikan
rincian tentang pembuatan dan augmentasi metadata.
Apa yang Harus Disertakan dalam File README
File README menyediakan informasi tentang file data dan memastikan bahwa data dapat
ditafsirkan dengan benar oleh orang lain. Biasanya ditulis sebagai file teks atau sebagai
turunanya. Di bawah ini adalah daftar konten minimum yang disarankan untuk
menggambarkan file data. Untuk informasi lebih lanjut tentang file README, silakan lihat
Cornell “Guide to writing "readme" style metadata.”
• Informasi Umum
o Judul file GeoJSON
o Nama / institusi / alamat / informasi email penulis atau PI
o Tanggal pengumpulan data (bisa berupa tanggal tunggal, atau rentang)
o Informasi tentang lokasi geografis pengumpulan data
• Gambaran Data dan File:
o Deskripsi singkat tentang data apa yang ada didalamnya
o Tanggal saat file dibuat
o Kumpulan data atau sumber data apa lagi (jika ada) yang digabungkan untuk membuat
file GeoJSON ini? Bagaimana mereka dirujuk?
• Berbagi dan Mengakses Informasi:
o Lisensi atau batasan ditempatkan pada data
• Informasi Metodologis:
o Deskripsi metode yang digunakan untuk pemrosesan data (menggambarkan bagaimana
data dihasilkan dari data mentah atau yang dikumpulkan)
o Setiap perangkat lunak atau informasi spesifik instrumen yang diperlukan untuk
memahami atau menafsirkan data, termasuk nomor versi perangkat lunak dan perangkat
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keras.
o Jika data berkaitan dengan subyek manusia atau spesies yang terancam punah atau
sensitif, apakah data telah dianonimkan secara memadai?
Strategi Pemeliharaan dan Rekomendasi untuk Transformasi
Walaupun GeoJSON adalah tipe file yang relatif muda, ini banyak digunakan dan telah menjadi
salah satu format paling umum untuk data vektor spasial, terutama untuk proyek berbasis web.
Ini disetujui oleh standar internasional dan didokumentasikan dengan baik. terakhir, karena
GeoJSON ditulis dalam plaintext, sangat cocok untuk pemeliharaan.
Namun, GeoJSON hanyalah salah satu dari beberapa jenis file geospatial yang umum
digunakan. Dalam sebuah survei yang dirilis pada Juli 2019 untuk primer ini, 100% responden
menyatakan bahwa mereka secara teratur membuat atau menggunakan data shapefile.
Sementara GeoJSON adalah format yang sangat baik untuk pemeliharaan, hanya 11,1%
responden menjawab bahwa mereka selalu menggunakan kembali data dalam format
GeoJSON. Mayoritas tidak - 55,6% kadang-kadang merespons, 27,8% jarang merespons, dan
5,5% tidak pernah merespons. Oleh karena itu disarankan untuk mengonversi file GeoJSON
ke format file lain untuk memastikan akses data yang luas.
Karena beberapa format file lain ini berisiko menjadi usang seiring berjalannya waktu atau
berpemilik, disarankan untuk menyimpan baik file GeoJSON asli maupun file konversi seperti
shapefile dan GeoPackage (deskripsi di bawah), dan mendokumentasikan semua ini dalam
menyertai file README.
Shapefile
Shapefile adalah format geospasial berpemilik yang dibuat oleh Esri. Sebagai salah satu format
file yang paling banyak digunakan untuk data vektor spasial. Standar ini ditetapkan dengan
baik dan dianggap sebagai standar de facto dalam banyak kasus. Ini dapat dibaca oleh
perangkat lunak desktop GIS populer, seperti Esri's ArcGIS Pro dan ArcMap, serta sumber
terbuka desktop GIS perangkat lunak QGIS. Namun, ukuran file dibatasi 2 GB, berpemilik,
dan merupakan format multi-file yang sulit dibaca dan dibagikan tanpa menggunakan
perangkat lunak dan tindakan pencegahan yang tepat. Shapefile juga memiliki jumlah kolom
yang terbatas. Direkomendasikan untuk versi shapefile disimpan bersama dengan file
GeoJSON asli.
GeoPackage
GeoPackage adalah format file yang relatif muda yang menjadi semakin populer dan diadopsi,
terutama di kalangan komunitas sumber terbuka. Standar penyandiannya diadopsi oleh OGC
pada tahun 2014. Ini adalah format data terbuka, tidak berpemilik, platform-independen, dan
berbasis standar untuk sistem informasi geografis yang diimplementasikan sebagai wadah basis
data SQLite. Sekarang format file vektor spasial default di QGIS, menggantikan shapefile pada
QGIS versi 3. Karena ini adalah platform-independen, itu diterapkan secara luas dan dapat
digunakan dalam perangkat lunak desktop GIS seperti ArcGIS dan QGIS, tetapi juga dengan
pemrograman bahasa seperti R dan Python. Ini juga ringan dan cepat. Direkomendasikan versi
GeoPackage disimpan bersama dengan file GeoJSON asli.
Alat Konversi
Meskipun ada sejumlah alat konversi yang tersedia untuk mengubah file GeoJSON ke format
lain, direkomendasikan untuk menggunakan QGIS karena kemampuannya untuk mengonversi
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ke kedua format data yang tercantum di atas. Panduan untuk mengonversi GeoJSON ke
shapefile di QGIS disediakan di bawah ini.
Catatan: penjelasan tambahan tentang menyimpan layer sebagai shapefile disediakan dalam
Primer Kurasi Data Geodatabase (Geodatabase Data Curation Primer).

Gambar. 9 Klik kanan pada layer dan pilih "Export" dan "Save Features As ...".

Gambar. 10 Ubah format menjadi "Esri Shapefile" atau "GeoPackage". Klik "..." dan arahkan ke folder untuk
menyimpan file. Masukkan nama file di prompt jendela baru. Klik OK.
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Gambar. 11 Perhatikan bahwa nama file menyertakan path lengkap. Path lengkap diperlukan untuk menghindari
kesalahan. Biarkan pengkodean sebagai UTF-8. Biarkan CRS sebagai EPSG: 4326 - WGS84. Jangan mengubah
ukuran data. Klik OK untuk menyelesaikan konversi.

Sementara QGIS direkomendasikan untuk mengubah format file, ada opsi perangkat lunak dan
platform lainnya:
• ArcGIS Pro dan ArcGIS Desktop : JSON to Features conversion tool ArcGIS Pro dan
ArcGIS Desktop (juga dikenal sebagai ArcMap) adalah bagian dari rangkaian perangkat
lunak desktop geospasial Esri. Keduanya menawarkan alat geoprocessing, JSON ke Fitur,
yang dapat mengonversi file JSON dan GeoJSON ke lapisan fitur.
• Catatan tentang Esri Features to JSON conversion tool: Esri juga menyediakan alat
geoprocessing, Fitur ke JSON, yang mengonversi data spasial ke format JSON atau
GeoJSON. Penting untuk dicatat bahwa versi dari Esri berpemilik dari GeoJSON, yang
dikenal sebagai EsriJSON, dibuat jika parameter “Output to GeoJSON” tidak dicentang.
• Sementara mirip dengan file GeoJSON, EsriJSON memiliki kategori sendiri untuk
sintaksis tertentu, seperti "esriGeometryType" untuk geometryType dan
"esriFieldTypeOID" untuk tipe. Daftar lengkap jenis bidang dapat ditemukan pada
dokumentasi Esri untuk ArcGIS REST API services.
• EsriJSON mendukung sistem referensi koordinat apa pun dan mempertahankan struktur
format file Esri berpemilik lainnya, seperti GlobalID di geodatabases. Nama file juga
berakhir dengan ‘.json’, sebagai lawan dari ‘.geojson’.
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Gambar. 12 Meninggalkan "Output to GeoJSON" tidak dicentang di ArcGIS Pro akan menghasilkan pembuatan
file EsriJSON.

Gambar. 13 Contoh sintaks EsriJSON.

Saat memvalidasi file, platform validasi online seperti GeoJSONlint akan terjadi kesalahan jika
file EsriJSON disisipkan. File tersebut juga harus diperiksa dalam QGIS. Untuk melihat apakah
file adalah file EsriJSON yang bertentangan dengan file GeoJSON, periksa properti layer di
QGIS; CRS bisa berupa sesuatu selain EPSG: 4326 - WGS84, dan tipe penyimpanan akan
menjadi "EsriJSON".

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 105

Gambar. 14 Dalam Layer Properties, tipe penyimpanan diatur ke "ESRIJSON", dan untuk file khusus ini, CRS
adalah EPSG: 2249, sebuah CRS yang tidak didukung oleh GeoJSON.

Sementara mirip dengan GeoJSON, EsriJSON adalah format berpemilik yang dikembangkan
dan dikelola oleh Esri. Jika file EsriJSON diajukan untuk kurasi, pemilik data harus dihubungi
dan diminta untuk memberikan kumpulan data asli dalam format file lain jika memungkinkan.
Opsi tambahan untuk mengonversi GeoJSON
• Mapshaper adalah perangkat lunak gratis untuk mengedit shapefile, GeoJSON, TopoJSON,
CSV dan format data lainnya. Mapshaper dapat digunakan untuk mengonversi dengan
mudah dari satu format file ke format lainya, dan dapat dioperasikan dari baris perintah
(command), tetapi juga bisa melalui antarmuka berbasis web. Petunjuk tentang
mengonversi file GeoJSON ke shapefile di documented by StatSilk.
• Paket ogr2ogr adalah bagian dari Geospatial Data Abstraction Library dan menyediakan
cara untuk mengonversi data antara format file geospasial yang umum, termasuk
GeoJSON, shapefile, dan GeoPackages. Paket ogr2ogr dapat diunduh sebagai bagian dari
FW Tools Toolkit, dan biasanya dijalankan dari baris perintah dengan sintaks berikut:
ogr2ogr -f "file_format" destination_data source_data
Memeriksa Transformasi
Setelah mengonversi dataset GeoJSON ke format shapefile dan GeoPackage, periksa dan
pastikan bahwa kedua transformasi diselesaikan dengan sukses menggunakan QGIS. Format
data baru ini dapat dibuka mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam bagian Perangkat
Lunak untuk Membuka dan Melihat File GeoJSON sebelumnya. Verifikasi shapefile dan
GeoPackage yang baru dibuat dapat dibuka dengan baik. Bandingkan jumlah fitur dalam
dataset asli dengan versi baru untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang dalam
proses transformasi file.
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Gambar. 15 Pada layer properties, tab Information menyediakan perincian tentang jumlah fitur
dan bidang. Periksa jumlah fitur dan bidang dalam dataset asli dan dalam dataset yang baru
dikonversi dan pastikan bahwa keduanya sama.
Membuat Metadata menggunakan ArcCatalog
Salah satu opsi membuat metadata untuk file geospasial yaitu menggunakan ArcCatalog, yang
merupakan bagian dari Esri ArcGIS untuk Desktop suite. Namun, program ini tidak mengenali
atau mengizinkan pratinjau file GeoJSON. Oleh karena itu, perlu untuk mengonversi file
GeoJSON ke shapefile menggunakan langkah-langkah di atas terlebih dahulu. Shapefile
kemudian dibuka di ArcCatalog, yang memungkinkan untuk membuat file XML metadata
terpisah yang dapat disimpan di samping file GeoJSON asli.
Di ArcCatalog, gaya metadata dapat diatur dengan masuk ke "ArcCatalog Options", dan
mengklik tab "Metadata" seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Informasi lebih lanjut tentang
gaya dan standar metadata yang didukung di ArcCatalog dapat ditemukan di halaman standar
dan gaya metadata Esri.

Gambar. 16 tampilan gaya metadata dapat diatur melalui panel ArcCatalog Options.

Setelah memilih gaya metadata, buat koneksi ke folder tempat shapefile yang dikonversi
berada. Untuk melihat metadata file tertentu, klik pada tab deskripsi. Untuk mengedit metadata,
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klik "Edit". Ini akan menampilkan metadata file tersebut, sesuai dengan menggunakan gaya
metadata yang telah dipilih. Item yang diperlukan akan diidentifikasi dengan tanda ‘x’ merah
di navigator sebelah kiri, dan di bagian atas untuk setiap bagian.

Gambar. 17 Metadata untuk dataset dapat diedit melalui tab Deskripsi. Item yang diperlukan akan ditandai oleh
perangkat lunak.

Setelah mengedit/menambah metadata file, tekan "Save". Lalu, tekan tombol "Export" untuk
mengekspor metadata sebagai file XML yang terpisah. Menyimpan metadata file XML secara
terpisah memungkinkannya untuk dikaitkan dengan GeoJSON asli serta format spasial lain
yang dibuat: shapefile dan GeoPackage.

Gambar. 18 Gunakan tab Ekspor untuk membuat file metadata terpisah dalam format XML
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Membuat Metadata mengunakan mdEditor
Jika file metadata XML yang sudah ada untuk file GeoJSON masih dipertanyakan, ataupun
pada ArcCatalog tidak menyediakan fungsi untuk digunakan, mdEditor mungkin bisa sebagai
alernatif pilihan. Aplikasi berbasis web dengan sumber terbuka, mdEditor dirancang untuk
membuat dan mengedit metadata, serta mengakomodasi standar metadata geospasial seperti
ISO 191XX dan CSDGM. Namun, pada Oktober 2019 aplikasi ini hanya tersedia dalam versi
beta.
Mengevaluasi File GeoJSON untuk FAIRness
Apa itu prinsip FAIR?
Pada tahun 2016, Prinsip Panduan FAIR untuk manajemen data dan pengelolaan data ilmiah
diterbitkan dalam Scientific Data. Para penulis bermaksud memberikan pedoman untuk
meningkatkan kemampuan menemukan (Findability), aksesibilitas (Accessibility),
interoperabilitas (Interoperability), dan penggunaan kembali (Reuse) aset digital. Prinsipprinsip tersebut menekankan kemampuan mesin untuk bertindak (yaitu, kapasitas sistem
komputasi untuk menemukan, mengakses, mengoperasikan, dan menggunakan kembali data
tanpa campur tangan manusia) karena manusia semakin bergantung pada dukungan komputasi
untuk menangani data sebagai akibat dari peningkatan volume , kompleksitas, dan kecepatan
pembuatan data. " (Sumber: Go-Fair.org)
FAIR GeoJSON: komponen yang Dievaluasi
Untuk memenuhi standar metadata dokumentasi yang disyaratkan oleh prinsip-prinsip FAIR
(FAIR principles), banyak entitas yang harus dievaluasi untuk FAIRness yaitu : (1) data yang
disimpan dalam format GeoJSON, (2) metadata terkait data GeoJSON, dan (3) prasarana
(infrastructure) repositori di mana data disimpan. Tabel berikut menunjukkan entitas mana
(data, metadata, dan/atau infrastructure) yang harus dievaluasi untuk memenuhi standar untuk
setiap prinsip FAIR.
Principle
(Prinsip)

F1: globally unique, persistent identifier
(F1: unik secara global, pengidentifikasi tetap)
F2: data described with rich metadata (see R1)
(F2: data dideskripsikan dengan banyak metadata (lihat R1))
F3: metadata explicitly reference data identifier
(F3: metdata secara eksplisit memberi referensi pengidentifikasi
data)
F4: data indexed in searchable resource
(F4: pedoman data di sumber yang mudah dicari)
A1: data/metadata retrievable by identifier
(A1: data/metadata dapat Diperoleh dari pengidentifikasi)
A2: metadata accessible beyond life of data
(A2: metadata dapat diakses diluar jangkauan data)
I1: data/metadata represented in standard format
(I1: data/metadata direpresentasikan dalam format standar)

Entities Evaluated
for FAIRness
(Entitas yang
dievaluasi untuk
FAIRness
data; metadata
Metadata
Metadata
data; metadata;
infrastructure
data; metadata;
infrastructure
Infrastructure
data; metadata
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I2: data/metadata use standard vocabularies
(I2: data/metadata menggunakan kosa kata standar)

data; metadata

I3: data/metadata cross-reference other data/metadata
data; metadata
(I3: data/metadata memberi petunjuk ke kata lain dari data/metadata
R1: metadata richly described (license, provenance, domainrelevant community standards)
Metadata
(R1: metadata banyak dideskripsikan (berlisensi, sumber, standar
komunitas domain relevan)
Menilai Data GeoJSON untuk FAIRness
Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat membantu para peneliti dalam mengevaluasi FAIRness
dari data GeoJSON mereka. Pertanyaan disusun menurut setiap prinsip FAIR, dan sebagian
besar pertanyaan berkaitan dengan data itu sendiri dan metadata yang menyertainya: baik
metadata intrinsik seperti nama variabel dan kosakata terkontrol serta metadata eksternal yang
menggambarkan file data GeoJSON.
Findable (Dapat ditemukan)
F1. Apakah setiap GeoJSON dan file metadata yang menyertainya memiliki pengidentifikasi
tetap yang unik secara global?
F2. (a) Apakah setiap GeoJSON memiliki file metadata yang menyertainya? Apakah nama file
dari setiap file metadata yang menyertai secara eksplisit merujuk pada pengidentifikasi
GeoJSON yang unik dan tetap secara global?
F3. Apakah setiap file metadata yang menyertai GeoJSON menyertakan bidang yang secara
eksplisit mereferensikan file tersebut secara global, pengidentifikasi tetap?
F4. (a) Apakah GeoJSON dan file metadata yang menyertainya disimpan dalam repositori
dengan indeks lengkap dan fungsionalitas pencarian?
(b) Apakah judul item repositori secara akurat dan lengkap menggambarkan komponen kunci
dari isi file, termasuk setidaknya nama dataset, cakupan geografis umum dari dataset, nama
pembuat dataset, dan tanggal dari cakupan temporal dari dataset?
(c) Apakah metadata repositori termasuk pengidentifikasi yang unik dan tetap secara global
untuk GeoJSON file metadata yang menyertainya?
Accessible (Kemudahan Akses)
A1. Apakah setiap GeoJSON dan file metadata yang menyertainya dapat Diperoleh
menggunakan pengidentifikasi tetap dan unik secara global? Jika file data tidak publik, apakah
repositori tempat data dan metadata disimpan memungkinkan pengambilan data dan metadata
melalui protokol otentikasi aman seperti HTTPS atau FTPS?
A2. Apakah repositori di mana GeoJSON disimpan memungkinkan penyimpanan metadata
tentang file jika data itu sendiri menjadi tidak tersedia? (Menurut sebuah studi 2017 oleh
Dunning et al., Banyak repositori tidak memiliki pernyataan kebijakan yang jelas tentang
ketersediaan metadata yang berkelanjutan.)
Interoperable (dapat dioperasikan)
I1. (a) Untuk memenuhi standar tipe file, GeoJSON harus diatur sebagai struktur data JSON
yang mewakili geometri, fitur, atau kumpulan fitur. Apakah setiap GeoJSON memenuhi
standar RFC 7946?
(b) Apakah file metadata yang menyertai untuk setiap GeoJSON termasuk bidang metadata
standar untuk informasi geospasial? (lihat ISO 19115:2003 untuk standar metadata untuk data
geospasial)

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 110

I2. (a) Untuk memenuhi standar tipe file, GeoJSON harus menggunakan kosakata berikut untuk
menilai setidaknya pada pasangan nama awal/nilai: Point, MultiPoint, LineString,
MultiLineString, Polygon, MultiPolygon, GeometryCollection, Feature, FeatureCollection.
Apakah setiap file memenuhi standar kosa kata ini?
(b) Apakah file metadata yang menyertai untuk masing-masing menggunakan kosa kata standar
untuk skema metadata yang dipilih?
I3. Apakah setiap GeoJSON dan file metadata yang menyertainya dengan tepat mengutip
publikasi atau kumpulan dataset terkait (menggunakan publikasi tersebut 'atau dataset'
pengidentifikasi yang unik dan tetap secara global)?
Reusable (Dapat digunakan kembali)
R1. File metadata yang menyertai setiap GeoJSON harus mencakup, sekurang- kurangnya,
informasi tentang asal dataset, kepemilikan, lisensi, dan informasi kontekstual lainnya yang
diperlukan agar data dapat digunakan kembali. Apakah file metadata yang ada sudah
memenuhi standar metadata minimum?
Lampiran A: Contoh Daftar Periksa CURATED untuk GeoJSON
Daftar Periksa CURATED untuk GeoJSON
Alur kerja kurasi dimaksudkan sebagai contoh untuk menunjukkan rekomendasi yang dibuat
dalam primer ini. Kurasi mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Data
Curation Networks.
C – Check files and read documentation
(periksa file dan baca dokumentasi)
U - Understand (or try to) the data
(pahami (atau coba untuk memahami) data)
R - Request missing information
(minta informasi yang hilang)
A - Augment metadata
(tambah metadata)
T - Transform file formats for reuse
(transformasikan format file untuk digunakan kembali)
E - Evaluate for fairness
(evaluasi untuk fairness)
D – Document all curation activities
(dokumentasikan semua kegiatan kurasi)
Dataset: SomervilleParcels
Deskripsi dataset: dataset ini disediakan oleh City of Somerville, MA untuk primer kurasi data
dan mewakili paket City of Somerville, MA.
Ukuran file: 10,4 MB
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C - check files and read documentation (periksa file dan baca dokumentasi)
Apakah file terbuka seperti yang diharapkan? Iya. File dibuka menggunakan notepad ++, editor
teks.

Gambar. 19 SomervilleParcels File GeoJSON dibuka di notepad ++.

Apakah dataset valid?
Pada tampilan awal, dataset merupakan file GeoJSON yang valid - di notepad ++, dapat dilihat
bahwa dataset memiliki tipe "FeatureCollection", dengan koordinat yang tampaknya berada
dalam format [bujur, lintang]. Namun, untuk memvalidasi dataset dengan benar, dataset
tersebut dibuka di layanan validasi online (GeoJSONLint) dan QGIS, program perangkat lunak
desktop sumber terbuka GIS.
Untuk memvalidasi menggunakan layanan online, teks lengkap di notepad ++ disalin dan
ditempelkan ke situs web. Perhatikan bahwa dengan layanan validasi online, ukuran file yang
dimaksud dapat menyebabkan situs macet dan/atau menjadi tidak responsif. Pada 10,4 MB,
file ini membutuhkan GeoJSONLint sekitar 3 menit untuk memuat:

Gambar. 20 Dataset SomervilleParcels divalidasi menggunakan GeoJSONLint.

Dataset juga diarahkan ke aplikasi QGIS, untuk bisa diverifikasi bahwa dataset tampilanya
sesuai dengan informasi yang ada: kumpulan poligon yang mewakili parsel.
Panel detail properti dataset digunakan untuk menemukan informasi lebih lanjut. Tab pertama,
"Information" adalah hanya-baca dan berfungsi sebagai tempat untuk dengan cepat mengambil
informasi yang dirangkum dan metadata pada lapisan yang dimaksud. Di sini beberapa
informasi penting diverifikasi untuk dataset, seperti judul (SomervilleParcels), format file
penyimpanannya (GeoJSON), geometrinya (Polygon--MultiPolygon), sistem referensi
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koordinatnya, atau CRS (EPSG: 4326), luas atau kotak pembatas dataset, dan jumlah fitur
(14.095). Format file penyimpanan dan CRS membantu memverifikasi bahwa dataset ini
adalah file GeoJSON yang valid.

Gambar. 21 Lapisan properti panel untuk dataset SomervilleParcels.

Apakah ada file metadata terpisah? Tidak. File GeoJSON tidak satu paket dengan file metadata
XML.
Apakah metadata berkualitas (data yang variatif), akurat, dan lengkap? Tidak. File GeoJSON
dibuka di QGIS, dan tab metadata diperiksa. Metadata tidak lengkap. Informasi penting hilang,
seperti judul resmi; pengidentifikasi induk (koleksi yang merupakan bagian dari dataset ini);
abstrak; kebijakan akses dan/atau batasan penggunaan; kontak informasi; dan lainnya.
Secara khusus, untuk data geospasial, mengikuti standar yang disyaratkan oleh dua standar
metadata geospasial yang paling umum (ISO 191xx dan FCGC CSDGM):
•
•
•
•

Bounding box ((kotak pembatas)
Geographic location (place keywords) (lokasi geografis (kata kunci tempat))
Spatial representation type (vector, raster, etc) (tipe representasi spasial (vektor, raster, dan
lainnya)
Projection/coordinate system (proyeksi/sistem koordinat

Karena definisi file GeoJSON, tipe representasi spasial selalu berupa vektor, dan sistem
proyeksi/koordinat akan selalu menjadi WGS84, atau EPGS: 4326. Luasnya dataset, yang
disediakan di tab informasi properti layer, berfungsi sebagai kotak pembatas. Namun, lokasi
geografis, atau kata kunci tempat, tidak ada untuk dataset ini.
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Gambar. 22 Tab metadata kosong di file geojson SomervilleParcels.

Dokumentasi apa yang ada?
Tidak ada file README.md terkait, atau dokumen lain yang menyediakan konteks tambahan.
Juga tidak ada codebook atau deskripsi untuk nama kolom tabel atribut.
Apakah dokumentasi tambahan diperlukan untuk interpretasi?
Iya. Dokumentasi tambahan akan membantu menyediakan konteks pada dataset.
Apakah nama file cukup deskriptif?
Tidak - nama file, "SomervilleParcels", hanya menyediakan beberapa informasi utama pada
dataset ini. Kita tahu dataset yang dimaksud menyangkut data parsel di Somerville, tetapi dari
judulnya, kita tidak bisa memastikan kota/area/daerah administrasi mana yang dimaksud oleh
dataset. Nama file diubah menjadi “2019_CityOfSomervilleMA_Parcels.”
Apakah ada alat yang digunakan untuk membuat dataset? Perangkat lunak? Perangkat keras?
Tidak jelas alat, perangkat lunak, atau perangkat keras apa yang digunakan untuk membuat
dataset ini, serta kumpulan dataset atau sumber data apa yang digabungkan, jika ada, untuk
membuat file ini.
U - Understand (or try to) the data (pahami (atau coba untuk memahami) data)
Lihat data di peta. Apakah lokasi parcels sama dengan deskripsi umum dataset?
Iya. Dataset terletak di Somerville, Massachusetts. Basemap dapat ditambahkan untuk
mengkonfirmasi lokasi umum layer di QGIS.
Pastikan jumlah baris dan kolom. Apakah nama kolom dapat dimengerti?
Di QGIS, tab Informasi di Layer Properties menyediakan hitungan jumlah total baris, serta
daftar dan jumlah nama bidang dalam dataset. Dataset ini memiliki 14.095 baris data dan 17
bidang atribut:
FID
OBJECTID
Map
Block
Lot
MBL
PolyType
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AddNum
Street
AddNum2
Street2
AddNum3
Street3
SublotOf
TaxParMBL
Shape_Leng
Shape_Area
Nama kolom tidak memiliki alias. Buku kode tidak disertakan dengan dataset, sehingga sulit
untuk mengetahui dengan pasti apa yang dijelaskan kolom. Dokumentasi data tidak cukup
untuk digunakan kembali. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kolom "Peta" atau "Blok"?
Periksa tabel atribut.
Tabel atribut dapat diakses dengan mengklik kanan pada layer dan memilih "Open Attribute
Table". Melihat tabel atribut, kita dapat menilai bahwa dataset yang dimaksud memang
memiliki tabel atribut; sementara ada beberapa baris dengan nilai yang hilang untuk beberapa
kolom (seperti Street2, AddNumb3, SublotOf), dataset keseluruhan tampaknya lengkap. Tidak
ada baris kosong. Setiap item tampaknya memiliki ID unik (FID dan OBJECTID). Data dalam
tabel dapat dibaca, tanpa penyandian atau teks yang unik.

Gambar. 23 Tabel atribut untuk file geojson SomervilleParcels.

R - Request missing information (minta informasi yang hilang)
Kelompokan daftar pertanyaan dan informasi yang hilang
Dua langkah pertama menghasilkan daftar pertanyaan dan informasi yang hilang, yang
sebagian besar dibutuhkan untuk mengkurasi dataset ini dengan memadai. Ini harus
dikumpulkan dan digunakan untuk merumuskan daftar rekomendasi/pertanyaan untuk
berkomunikasi dengan penulis data. mencakup klarifikasi asumsi tentang dataset, serta
informasi yang hilang:
• Siapa yang membuat dataset ini?
• Tahun berapa dibuat?
• Tahun berapa data yang ditampilkan?
• Apa tujuan utama dari dataset ini?
• Bagaimana dataset ini dibuat?Seberapa sering diperbarui?
• Apakah ada batasan untuk mengakses dan membagikan dataset ini?
• Apakah dataset ini terkait dengan data lain yang perlu ketahui?
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•
•

Apakah ada codebook atau deskripsi terperinci untuk kolom di tabel atribut?
Apakah ada file README yang tersedia? Dokumentasi lain yang relevan?

Dari daftar pertanyaan/rekomendasi di atas dapat diidentifikasi 3-5 pertanyaan yang teratas
untuk ditanyakan kepada penulis data:
• Apakah ada dokumentasi, seperti file README, yang menyediakan beberapa informasi
tentang set data ini (tahun pembuatan, siapa yang membuatnya, seberapa sering diperbarui,
bagaimana ia dibuat, dan lainnya)?
• Apakah ada batasan pada akses ke data ini, dan bagaimana seharusnya dikutip?
• Apakah ada codebook untuk header tabel atribut? Jika tidak, dapatkah Anda memberikan
deskripsi singkat untuk header?
• Harap verifikasi apakah Anda harus terdaftar sebagai kontak untuk dataset ini dan berikan
informasi kontak Anda.
• Apakah ada data GIS lain yang terkait dengan dataset ini?
Masukkan rekomendasi ke dalam email ke penulis data
Data Curation Network memberikan contoh surat untuk meminta perubahan dari penulis data
dengan panduan manual on the CURATED steps.
A - Augment metadata and T - transform file formats for reuse
(tambah metadata dan transformasikan format untuk digunakan kembali)
Karena kurangnya file XML metadata, dan keterbatasan pengeditan metadata di QGIS,
langkah-langkah untuk menambah metadata dan mengubah format file untuk dapat digunakan
kembali dilakukan secara bersamaan untuk dataset ini. Langkah-langkah berikut Diperoleh:
•
•
•

•
•

Draft a README file.
Convert GeoJSON to shapefile.
Edit metadata in ArcCatalog:
o Ubah gaya metadata ke ISO 19139
o Edit bagian metadata
o Ekspor metadata sebagai file XML terpisah.
Convert GeoJSON to GeoPackage.
Check conversions.

Baik shapefile dan GeoPackage yang baru dibuat dibuka di QGIS untuk mengkonfirmasi
bahwa 1) file dibuka dengan benar, dan 2) file tumpang tindih dengan file GeoJSON yang asli.
Tabel atribut dibuka dan diperiksa untuk memverifikasi bahwa keduanya memiliki jumlah baris
dan kolom yang sama dengan dataset asli.
•

Inspect final file folder.
Setelah pembuatan metadata, konversi file, dan verifikasi selesai, folder file yang
dihasilkan untuk dataset tersebut harus berisi file GeoJSON asli (.geojson), file XML
metadata (.xml), file ReadMe (.md), sebuah File GeoPackage (.gpkg), dan shapefile (.cpg,
.dbf, .prj, .qpj, .shp, dan .shx):
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Gambar. 24 File folder dengan berganti nama file geojson, file yang dikonversi, metadata dan file ReadMe.

E - Evaluate for fairness (evaluasi untuk fairness)
Membaca prinsip-prinsip FAIR dan nilai metadata dan file GeoJSON:
Catatan: dataset ini disediakan sebagai contoh untuk primer data ini. dan belum
dikurasi/disimpan dalam repositori. Prinsip-prinsip yang tidak dapat dinilai ditandai sebagai
"N/A".
Principle
(prinsip)

Description
(deskripsi)

Data

Metadata

Findable
(dapat ditemukan)

F1.globally unique, persistent
identifier
(unik secara global,
pengidentifikasi tetap)

N/A

N/A

Findable
(dapat ditemukan)

F2. data described with rich
metadata
(data dideskripsikan dengan
metadata bervariatif)

yes

Blank

Findable
(dapat ditemukan)

F3. metadata explicitly reference
data identifier
(metadata secara eksplisit
memberi referensi
pengidentifikasi data)
F4. data indexed in searchable
resource
(data diindeks di sumber yang
mudah dicari)
A1. data/metadata retrievable by
identifier
(data/metadata dapat Diperoleh
dari pengidentifikasi
A2. metadata accessible beyond
life of data
(metadata dapat diakses diluar
jangkauan data)
I1. data/metadata represented in
standard format
(data/metadata direpresentasikan
dalam format standar)
I2. data/metadata uses standard
vocabularies
(data/metadata menggunakan
kosa kata standar)

blank

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

blank

Yes

yes

Yes

yes

Yes

Findable
(dapat ditemukan)
Accessible
(Dapat diakses)
Accessible
(dapat diakses)

Interoperable
(dapat dioperasikan)
Interoperable
(dapat dioperasikan)
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Interoperable
(dapat dioperasikan)

Reusable
(dapat digunakan kembali)

I3. data/metadata crossreference other data/metadata
N/A
(data/metadata direferensikan ke
data/metadata lainnya)

R1. metadata richly described
blank
(metadata dideskripsikan dengan
variatif)

N/A

Yes

D - Document all curation activities (dokumentasikan semua aktifitas kurasi)
Dokumentasi harus dibuat sepanjang proses CURATE. Melewati setiap langkah di atas, catat
hal-hal berikut, pastikan juga mencatat siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah dan
ketika itu dilakukan:
•

•
•
•

•
•
•

Dataset dan dokumentasi asli
o Perangkat lunak dan alat yang digunakan untuk menilai dan memvalidasi data
o Pertanyaan/kekhawatiran yang timbul selama proses validasi
o Keadaan metadata dan file dokumentasi lainnya
Konversi
o Perangkat lunak dan alat yang digunakan untuk mengubah data
o Perubahan selesai ke data (shapefile, GeoPackage)
Penambahan/pembuatan metadata dan dokumentasi
o Pembuatan shapefile dan mengekspor metadata ke XML
o Perubahan dibuat ke metadata dan dokumentasi
Penyesuaian dengan pemilik data pada dataset
o Minta informasi yang hilang
o Evaluasi untuk fairness
Contoh ini tidak termasuk langkah terakhir dalam mengumpulkan dataset ke dalam
repositori. Catatan tambahan untuk didokumentasikan ketika melakukan langkah ini
termasuk:
Penyerahan rekaman
Kumpulan repositori metadata
Persyaratan tambahan apa pun pada repositori masih dalam pertanyaan

Lampiran B: Hasil Survei Peneliti
Pada bulan Juli 2019, penulis primer GeoJSON membuat dan menggunakan kuesioner online
singkat, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang pembuatan, penggunaan,
dan penggunaan kembali data vektor geospasial dalam format GeoJSON oleh peneliti. Survei
- disampaikan sebagai Poll Google - dibagikan dengan berbagai daftar email dan kelompok
kerja GIS dan menerima total 18 tanggapan, pada 8 Agustus 2019.
Pertanyaan Survei
1. Disiplin atau bidang apa Anda bekerja? (tipe Jawaban singkat)
2. Apa tingkat pengetahuan atau keahlian umum Anda dengan data geospasial? (pilihan ganda
(pilih satu) + “lainnya” (tipe jawaban singkat))
3. (Opsional) Apa posisi atau jabatan Anda? (tipe Jawaban singkat)
4. Seberapa sering Anda MENCIPTAKAN data dalam format GeoJSON? (pilihan ganda
(pilih satu) + “lainnya” (tipe jawaban singkat))
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5. Seberapa sering Anda MENGGUNAKAN (KEMBALI) data dalam format GeoJSON?
(pilihan ganda (pilih satu) + “lainnya” (tipe jawaban singkat))
6. Alat atau platform apa yang Anda gunakan untuk membuat, melihat, atau memanipulasi
data GeoJSON? (pilihan ganda (pilih banyak) + “lainnya” (tipe jawaban singkat))
7. Selain GeoJSON, format data vektor apa yang Anda buat atau gunakan secara teratur?
(pilihan ganda (pilih banyak) + “lainnya” (tipe jawaban singkat))
8. Sumber online apa yang Anda konsultasikan untuk membuat atau menggunakan data
GeoJSON? (pilihan ganda (pilih banyak) + “lainnya” (tipe jawaban singkat))
9. Di mana Anda mencari dan menemukan data GeoJSON yang dapat digunakan kembali?
Harap sebutkan repositori atau platform tertentu jika berlaku. (tipe jawaban panjang)
10. Dengan cara apa Anda membagikan data geospasial Anda, termasuk data dalam format
GeoJSON? Harap sebutkan repositori atau platform tertentu jika berlaku. (tipe jawaban
panjang)
11. Apakah Anda membuat file metadata untuk menyertai file data GeoJSON Anda? (pilihan
ganda (pilih satu) + “lainnya” (tipe jawaban singkat))
12. Jika Anda menyimpan atau membagikan data geospasial Anda dalam repositori data,
apakah Anda terutama mengirimkannya dalam format GeoJSON? (pilihan ganda (pilih
satu) + “lainnya” (tipe jawaban singkat))
13. Jika Anda memang membagikan data Anda, format file apa lagi yang Anda serahkan ke
repositori data? ( tipe jawaban panjang)
Hasil Survei
Hasil awal menunjukkan bahwa peserta survei utamanya diwakili peneliti dan pustakawan.
Sekitar 83% atau responden mengatakan mereka memiliki banyak pengetahuan atau keahlian
dengan data geospasial (Pertanyaan 2), dengan sekitar 17% menyatakan bahwa mereka
memiliki tingkat pengetahuan menengah.
Bagan berikut merangkum tanggapan mengenai penggunaan data GeoJSON oleh responden
(Pertanyaan 4 dan 5):
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Menanggapi pertanyaan mengenai alat atau platform mana yang digunakan responden untuk
membuat atau menggunakan data GeoJSON (Pertanyaan 6), 94,4% responden menyatakan
bahwa mereka menggunakan perangkat lunak SIG komersial atau open-source. Respon kedua
yang paling umum adalah bahasa dan paket scripting seperti R atau python (66,7% responden),
dan alat berbasis browser digunakan oleh 55,6% responden.
100% responden menyatakan bahwa, selain GeoJSON, mereka secara teratur membuat atau
menggunakan data shapefile (Pertanyaan 7), dan 50% menyatakan bahwa mereka
menggunakan data standar GIS berbasis XML seperti file GML atau KML.

Respon paling umum terhadap pertanyaan mengenai sumber online apa yang dikonsultasikan
mengenai data GeoJSON (Pertanyaan 8) adalah "Saya biasanya tidak berkonsultasi dengan
sumber online atau dokumentasi untuk GeoJSON," meskipun 27,8% responden mengatakan
bahwa mereka berkonsultasi dengan halaman bantuan GeoJSON tentang panduan perangkat
lunak dan 27,8% responden mengatakan mereka berkonsultasi dengan dokumentasi resmi
GeoJSON (RFC 7946).
Di antara respons yang paling berguna untuk Pertanyaan 9 tentang repositori dan platform
tempat responden mencari data GeoJSON dengan pernyataan seperti berikut:
“Saya tidak mencari secara khusus untuk GeoJSON. Saya mencari data yang saya butuhkan (misalnya trotoar di
Kota Oklahoma), setelah saya menemukannya, saya mempertimbangkan formatnya. Banyak lembaga pemerintah
mengandalkan patform ArcGIS yang memiliki dukungan GeoJSON yang jauh lebih kuat dalam versi terbaru”.
“Saya mencari data vektor, saya biasanya tidak mencari format vektor tertentu. Sebagian besar repositori atau
platform yang sering saya kunjungi untuk pekerjaan saya (NED,GADM) tidak menyediakan GeoJSON. Jika saya
membutuhkan GeoJSON, saya akan mengonversinya sendiri.”
“Saya sering melihatnya sebagai opsi untuk mengekspor data dari platform Socrata yang merupakan prasarana
dibalik banyak portal data kota terbuka.”

Tanggapan lain untuk Pertanyaan 9 meliputi: OpenIndexMaps, vendor komersial, Data.gov,
GitHub, Geonames, Zenodo, Geoservers, portal data kota, earthworks.stanford.edu, dan
data.humdata.org.
Di antara respon paling umum terhadap Pertanyaan 10 tentang cara responden membagikan
data GeoJSON adalah sebagai berikut: OpenIndexMaps, file geodatabase, Zenodo, GitHub,
halaman HTML statis, repositori kelembagaan, penyimpanan cloud, dan ArcGIS Online.
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Bagan berikut merangkum tanggapan mengenai pembuatan metadata responden dan berbagi
file GeoJSON (Pertanyaan 11 dan 12).

Respon paling sering terhadap Pertanyaan 13 mengenai format file lain yang biasa digunakan
responden untuk mengirimkan data geospasial ke repositori meliputi: shapefile, geodatabase,
CSV, JSON, geotiff, dan kmz/klm.
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https://github.com/mongodb/docs/blob/v4.0/source/reference/geojson.txt website: https:

//docs.mongodb.com/manual/reference/geojson
SpatiaLite. (n.d.). SpatiaLite: Supporting GeoJSON. Diperoleh 18 April 2019 dari https://www.gaia-

gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=Supporting+GeoJSON
Switch from Shapefile. (n.d.). Diperoleh dari Switch from Shapefile
website: http://switchfromshapefile.org/#alternatives
Wikipedia. (2019). GeoJSON. In Wikipedia. Diperoleh dari

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=GeoJSON&oldid=900774444
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Lampiran 7. GeoTIFF

GeoTIFF - Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: Vera Marlina (UNNES) dan Eka Wulandari, UNNES (proofread)
: 31 Oktober 2020

Gambaran
Tema
Deskripsi
Ekstensi file
.tif, .tiff
Tipe MIME
Gambar /tiff; Tidak ada kecocokan browser yang terintegrasi
Struktur
Format-file, tiff tags (geokeys)
Versi
Revisi 1.0, subtype tiff revisi 6.0
Bidang utama atau Bidang apa saja yang terhubung dengan (GIS) dan penginderaan
area penggunaan
jarak jauh. Contohnya adalah ilmu bumi, perencanaan kota,
arkeologi, dan lainnya.
Sumber dan afiliasi
Terbuka, ekstensi untuk tiff Aldus-Adobe domain public
Standar Metadata
• ISO 19139
• FDGC
• OGC (Open Geospatial Consortium) GeoTIFF Standard
v1.1
• GeoBlacklight 1.0
Pertanyaan
kunci
• Unit ukuran
untuk tinjauan kurasi
• Informasi temporal
• Informasi geospasial
• Konvensi penamaan file
Peralatan
untuk Contohnya dalam panduan ini menggunakan QGIS. Aplikasi
tinjauan kurasi
lainnya mencakup: USGS’s dlgv32, Esri ArcGIS suite, ERDAS,
MapInfo, Global Mapper, Python, R
Tanggal pembuatan
20 Maret 2020
Dibuat oleh
• Courtney
Kearney,
Tulane
University
(ckearney@tulane.edu)
• Nick Ruhs, Florida State University (nruhs@fsu.edu)
• Mara
Sedlins,
Colorado
State
University
(mara.sedlins@colostate.edu)
• Tracy Tien, Smith College (htien@smith.edu)
• Jessica Trelogan, University of Texas Austin
(j.trelogan@austin.utexas.edu)
• John Watts, Texas A&M University (jwatts@tamu.edu)
Tanggal
diperbarui
dan
ringkasan
perubahan
yang
dibuat
Kutipan yang disarankan: Kearney, Courtney; - Ruhs, Nick. Sedlin, Mara; Tien,
Tracy.Trelogan, Jessica; dan Watts, John.(2020). GeoTiff Data Curation Primer. Data
Curation Network GitHub Repository.
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Karya ini dibuat sebagai bagian dari lokakarya "Specialized Data Curation" #3 yang diadakan di universitas
Washington di St.Louis, MO pada tanggal 5-6 November, 2019. Lokakarya ini didanai oleh Institute of Museum
and Library Service # RE-85-18-0040-18.

Deskripsi format
GeoTIFF adalah TIFF (Tag Image File Format)* yang menggambarkan dan menyimpan
yang berhubungan dengan informasi geografis, termasuk system dan proyeksi koordinat
geografis (menggunakan kode EPSG.)GeoTIFFs adalah file gambar raster yang biasanya
diperoleh dari satelit, scan foto udara, peta digital, atau produk analisis spasial seperti DEMs
(Digital Elevations Model). Sebuah GeoTIFF mendukung:
• Bilevel, grayscale, warna pucat, penuh warna
• Skema kompresi yang fleksibel untuk mengoptimalkan ruang dan waktu tradeoff antara
platform aplikasi (gunakan MetaTag atau GeoKey untuk mengkodekan ke dalam enam
tag, membuat pertukaran platform GeoTIFF — independen dan platform yang lebih
baik)
• Portabilitas dan ekstensibilitas
Cara-cara di mana berbeda bidang ilmu dapat menggunakan format ini
• Waktu seri analisis gambar satelit untuk melakukan klasifikasi daratan dan lahan
menggunakan perubahan deteksi (ilmu lingkungan)
• Pencitraan resolusi tinggi yang diperoleh dari sebuah UAV untuk diproses menjadi
model ketinggian digital, kemudian digunakan untuk menghitung sedimentasi untuk
menilai erosi pantai (geologi)
• Model ketinggian Digital yang berasal dari LiDAR, yang memodelkan beratnya berupa
reruntuhan sejarah (arkeologi)
• Waktu perjalanan ke permukaan pekerjaan untuk menilai potensi perkembangan
berdasarkan peluang kerja (ekonomi)
Contoh-contoh kumpulan data GeoTIFF dan Repositori
GeoTIFFs dapat dibagikan sebagai file tunggal atau bersama-sama dengan jenis data geospasial
lainnya, seperti shapefiles. Data geospasial mungkin juga ditulis oleh satu entitas tetapi dibuat
agar dapat ditemukan oleh yang lain. Sebagai contoh, di sini adalah sebuah GeoTIFF yang
ditulis oleh U.S. Geological Survey dan disediakan di repositori geospasial Stanford
Earthworks: https://earthworks.stanford.edu/catalog/stanford-zz225qj2166
Contoh lain dari repositori geospasial mencakup:
NYU Spatial Data Repository
Berkeley Geodata
Catatan: repositori-repositori ini menggunakan GeoBlacklight sebagai platform penemuan
mereka dan memungkinkan faceting berdasarkan jenis data. Untuk melihat contoh tambahan
dari geTIFFs, anda dapat memilih Raster sebagai jenis data. GeoBlacklight juga memiliki
skema metadata umum untuk GeoTIFFs (lihat bagian 6 dari panduan ini untuk informasi lebih
lanjut tentang GeoBlacklight dan skema metadata lainnya).
Ini adalah contoh lain dari data GeoTIFF. Dalam hal ini, data tersebut diproduksi oleh
seorang peneliti di Colorado State University dan dibagikan di bagian repositori kelembagaan
milik CSU untuk mendukung publikasi yang terkait. Kumpulan data ini mencakup baik
geoTIFFs maupun shapefiles dan dirujuk ke dalam bagian 7 dari panduan ini ( "perangkat lunak
untuk membuka dan melihat geoTIFFs" ): http://dx.doi.org/10.25675/10217/171907
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Sampel kutipan kumpulan data
Formatting:
Dataverse: Data Citation Standards
APA: penulis. (tahun). Judul (versi no.)[pengaturan data]. Penerbit. DOI atau URL.
Chicago: Penulis. Judul. Format file. Tanggal diubah terakhir {jika tersedia; Jika tidak,
sertakan tanggal akses}. URL.
MLA: Penulis. Judul. Publikasi {jika berlaku}. Lokasi penerbit: penerbit {jika berlaku}.
Tahun. Tipe file. Diambil dari URL pada tanggal akses.
Contoh:
Dataverse:
Zhang, Yonggen. Marcel G. Schaap, 2018, "A High-Resolution Global Map of Soil Hydraulic
Properties Produced by a Hierarchical Parameterization of a Physically-Based Water
Retention Model", https://doi.org/10.7910/DVN/UI5LCE, Harvard Dataverse, V1
Ellis, Erle, 2019, "Anthromes v1 (GeoTiff)", https://doi.org/10.7910/DVN/ZWOEZU, Harvard
Dataverse, v1
HarvestChoice, International Food Policy Research Institute (IFPRI); University of Minnesota,
2017, "CELL5M: A Multidisciplinary Geospatial Database for Africa South of the
Sahara", https://doi.org/10.7910/DVN/G4TBLF, Harvard Dataverse, V5
Castillo,
Cesar
R,
2019,
"Aerial_Imagery_D810_16Apr2018_NIR", https://doi.org/10.18738/T8/ASAGDQ,
Texas Data Repository Dataverse, V1
APA Style:
Natural Resources Canada. (2017). National Road Network - NRN - GeoBase Series [Data
file]. Diambil dari https://open.canada.ca/data/en/dataset/d799c202-603d-4e5c-b1ebd058803f80f9.
Chicago Style:
Natural Resources Canada. Orthoimages of Canada 2005-2010. GeoTIFF. Diakses 17
Desember 2017. http://open.canada.ca/data/en/dataset/d799c202-603d-4e5c-b1ebd058803f80f9.
MLA Style:
Natural Resources Canada. Orthoimages of Canada 2005-2010. 2010. GeoTIFF files. Diambil
dari http://open.canada.ca/data/en/dataset/d799c202-603d-4e5c-b1eb-d058803f80f9 17
Desember 2017.
Pertanyaan kunci untuk ditanyakan pada diri sendiri
ORNL Best Practices for Preparing Environmental Datasets to Share and Archive
Tinjauan kurasi
• Ini adalah gambaran parameter yang akan berguna dalam memahami dan menggunakan
data, dengan setiap parameter diperluas di bawah:
o Unit pengukuran
o Informasi Temporal
o Informasi geospasial
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•
•

•

•

•
•
•

o Konvensi penamaan file
Unit pengukuran
o Unit pengukuran standar (seperti SI unit) atau unit disiplin yang spesifik
Informasi Temporal
o Menggunakan tanggal dan waktu standar ISO untuk cakupan temporal dari data
dan bertahap waktu jika aplikasi - misalnya, annual land cover berubah dari
2000-2010
o Untuk citra satelit, termasuk tanggal akuisisi satelit /sensor dan gambar misalnya, sentinel-2A 2020-06-09.
Informasi spasial
o Apa sistem koordinatnya? Geografis sistem koordinat (GCS) atau sistem
koordinat yang diproyeksikan, dan datum
§ Geografis sistem koordinat menunjukkan lokasi dari permukaan bumi List of geographic coordinate system
§ Sistem yang diproyeksikan adalah bagaimana data diubah untuk
ditampilkan pada pesawat 2D - List of projected coordinate systems
o Bagaimana dengan tingkat/resolusi spasial? Misalnya, penyamaran AS di 30m
pixel
o Batas /bounding box adalah garis bujur minimum dan garis lintang maksimum
yang mencakup semua fitur dari kumpulan data— garis bujur (kiri), garis
lintang (bawah), garis lintang maksimum (kanan), garis lintang maksimum
(atas)
Apakah data berisi beberapa lapisan /bands? Satelit menetapkan setiap instrumen pada
papan dengan saluran produksi panjang gelombang. Misalnya, gambar optik
multispektral biasanya memiliki 3 bands (merah, hijau, dan biru).
o Apakah metadata berisi informasi untuk setiap lapisan/kelompok? Misalnya,
Band 1 = merah, Band 2 = hijau, dan Band 3 = biru
o Apakah lapisan /band digabung bersama? Haruskah mereka dipisahkan untuk
melestarikan informasi?
Jika data berisi bidang kode, sertakan definisi dari setiap kode - contoh: National Land
Cover Database class value 11 = open water
Apakah ada nilai-nilai yang hilang? - jika nomor, gunakan 9999 atau na untuk string
Apa file dan konvensi penamaan?

Penjelasan kunci untuk mendapatkan dari peneliti
• Data asal - apa sumber datanya dan transformasi apa yang ditampilkan?
• Apa jenis perangkat lunaknya?
• Apakah ada model atau skrip yang digunakan?
• Apakah ada file yang terkait - tabular atau vektor?
• Informasi Band - Band mana yang terkait dengan nomor mana, contoh: merah - Band
1 dan lainnya.
• Apakah ada persyaratan visualisasi/simbologi?
• Apakah ada pembatasan pada pembagian kembali?
• Apakah ada pertimbangan khusus untuk melihat dan menganalisis data, seperti ukuran,
kemampuan mengolah perangkat lunak/perangkat keras, dan masalah privasi?
• Siapa yang harus dihubungi jika ada pertanyaan tentang data?
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Elemen dan standar metadata yang direkomendasikan
Elemen Minimal yang disarankan:
Setidaknya, elemen berikut ini direkomendasikan untuk GeoTIFFs:
• Format file
• Subjek (misalnya, cakupan tanah, ketinggian, vegetasi, dan lainnya)
• Koordinat sistem + unit
• Cakupan spasial (misalnya Fort Collins, Colorado, amerika serikat) — pertimbangkan
referensi standar dalam GeoNames
• Bounding box/jangkauan lapisan
• Tanggal akuisisi
• Asalnya (pencipta, penerbit)
• Resolusi spasial + unit
• Hak cipta /perizinan penggunaan kembali
Standar yang disarankan:
Standar metadata yang paling banyak digunakan untuk geoffs adalah ISO 191** dan FGDC
CSDGM.
ISO 191** adalah serangkaian standar dari organisasi internasional untuk standardisasi (ISO)
yang secara luas diterima sebagai standar metadata geospasial yang kuat. Seri ini mencakup
ISO 19115, standar konten informasi geografis metadata; ISO 19110, standar konten untuk
menggambarkan fitur (entitas dan atribut); dan ISO 19139, XML skema implementasi dari
informasi geografis metadata.
FGDC CSDGM adalah komite pemerintah amerika serikat United States Government’s
Federal Geographic Data Committee (FGDC) Content Standard for Digital Geospatial
Metadata (CSDGM). Dikembangkan oleh pemerintah AS, standar ini biasanya digunakan
untuk kumpulan data federal, meskipun standar ISO 19100 juga diterima untuk kumpulan data
ini.
Meskipun kedua standar ini bervariasi dalam organisasi sumbernya, isinya cukup serupa.
Keduanya membutuhkan elemen metadata khas termasuk judul, pencipta, tanggal, subjek,
deskripsi, hak, serta bounding box, lokasi geografis (kata kunci tempat), jenis representasi
spasial (vektor, raster, dan lainnya.), proyeksi/koordinat sistem.
Umumnya digunakan dalam ilmu bumi, konsorsium geospasial standar v1.1 mendefinisikan
GeoTIFF sebagai TIFF yang mencakup bidang geospasial dasar dan menggunakan praktik
encoding spesifik. Bidang ini didasarkan pada ISO 19115-1 dan mencakup ukuran file,
proyeksi, bounding boxes, panjang gelombang band, spasial jangkauan dan resolusi.
https://earthdata.nasa.gov/esdis/eso/standards-and-references/geotiff
Presentasi baru dan standar penemuan:
Geoblacklight
https://geoblacklight.org/projects/geoblacklight-schema/
https://github.com/geoblacklight/geoblacklight/wiki/GeoBlacklight-Metadata
Skema GeoBlacklight adalah skema metadata yang ramah pengguna untuk penemuan sumber
GIS, dan berfokus hanya pada kasus penggunaan penemuan. Pencarian teks, pencarian dan
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pemurnian gelombang-gelombang, dan pencarian spasial dan relevansi adalah di antara fitur
utama yang memungkinkan skema.
Dikembangkan oleh pustakawan universitas Stanfords
https://journal.code4lib.org/articles/9710, dan berdasarkan Dublin Core, skema ini mencakup
elemen spasial yang disesuaikan yang membantu pengguna menemukan data geospasial
dengan mudah. Karena skema ini dimaksudkan untuk penemuan, ini tidak tepat untuk
dokumentasi teknis lengkap, seperti sejarah pengolahan dari kumpulan data GIS. Skema ini
mendukung berbagai jenis data GIS, termasuk GeoTIFF. Tidak seperti ISO 19115/19139 dan
FGDC, Geoblacklight ringkas, fokus pada penemuan, dan dirancang dengan berbagi antarkelembagaan dalam pikiran.
Lapisan alami data geospasial sering tidak ditangkap di metadata. Geoblacklight membedakan
antara lapisan dan kumpulan data sehingga "lapisan adalah unit data spesifik yang berisi
serangkaian fitur geospasial, deskripsi metadata, dan katalog khusus" dan kumpulan data
adalah kumpulan dari lapisan. Meskipun dimasukkannya metadata untuk setiap lapisan optimal
dalam penemuan dan penggunaan kembali data, itu memang meningkatkan beban kerja kurasi
untuk baik pencipta data atau pustakawan.
Informasi lebih lanjut tentang metadata Geoblacklight, termasuk bidang yang diperlukan dan
direkomendasikan, tersedia melalui Geoblacklight Wiki.
Cloud mengoptimalkan GeoTIFF
https://github.com/cogeotiff/cog-spec/blob/master/spec.md
Cloud Optimized GeoTIFFs (COGs) adalah GeoTIFFs yang dioptimalkan sehingga hanya
bagian dari gambar yang diperlukan yang dapat diekstraksi untuk analisis. Hal ini
memungkinkan pengguna untuk mengunduh file yang lebih kecil sebelumnya dan secara
efektif menangkap data raster. Hal ini juga memungkinkan data geospasial untuk berdiam di
cloud, mengurangi kebutuhan penyimpanan untuk kelompok riset individu. Perbedaan utama
antara GeoTIFF dan COG adalah urutan komponen TIFF.
Kelengkapan Metadata:
Untuk informasi tentang kelengkapan dan alat serta strategi yang disarankan untuk memberi
metadata jika tidak ada, lihat Geodatabase Data Curation Primer.
Perangkat lunak untuk membuka dan melihat GeoTIFFs
Ada sejumlah paket perangkat lunak untuk mendukung penciptaan dan analisis GeoTIFFs.
Tabel berikut menyediakan pemilihan perangkat lunak, penggunaan umum mereka dengan
GeoTIFF, dan catatan atau pertimbangan bagi kurator.
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Paket
Perangkat
lunak
Adobe
illustrator- Map
Publisher
Envi Geospatial
Esri ArcGIS

Geospatial Data
Abstraction
Library
(GDAL)
geotiff.js

Penggunaan
Umum
Analisis,
Pengubahan,
Peninjauan
Analisis,
Pengubahan,
Peninjauan
Analisis,
Pengubahan,
Peninjauan

Analisis,
Pengubahan
Analisis,
Peninjauan

Python - Numpy Analisis,
Pengubahan
Python Rasterio

Analisis,
Pengubahan

Quantum GIS
(QGIS)

Analisis,
Pengubahan,
Peninjauan

RSpatial

Analisis,
Pengubahan

Catatan
Plugin berpemilik untuk Adobe Illustrator untuk
membaca, menulis file raster
Perangkat lunak berpemilik untuk membaca dan
menulis file raster
Perangkat lunak berpemilik; Paket umum untuk
membaca dan menulis file raster adalah ArcMap,
ArcGIS Pro, dan ArcGIS Online, dan ArcPy (plugin);
Lisensi berdasarkan klien seperti ArcMap dan
beberapa lisensi tambahan dijalankan hanya pada
sistem operasi Windows
Pustaka sumber terbuka dari alat yang digunakan
untuk memanipulasi gambar raster dan vektor
geospasial; biasanya dikombinasikan dengan
perangkat lunak analisis lain seperti Python
Sumber terbuka dan browser diaktifkan dengan titik
hubung sederhana dan terbaik untuk file yang lebih
kecil
Paket skrip sumber terbuka yang bekerja dengan
pustaka geospasial untuk membaca dan menulis file
raster
Paket skrip sumber terbuka yang membaca dan
menulis file raster dan mengekstrak data ke format
lain seperti GeoJSON
Perangkat lunak sumber terbuka yang mendukung
berbagai format dan fungsi vektor, raster, dan
database. Berjalan pada Linux, Unix, Mac OSX,
Windows dan Android
Paket R sumber terbuka memiliki fungsi untuk
menciptakan, membaca, memanipulasi, dan menulis
data raster

Meninjau GeoTIFF dalam Quantum GIS(QGIS)
QGIS adalah platform terbuka yang beroperasi pada MacOS, Windows, dan sistem operasi
Linux. Hal ini dioptimalkan untuk format raster seperti GeoTIFF dan dapat digunakan untuk
melihat file dan menampilkan transformasi dasar file. Ada solusi perangkat lunak lain untuk
melihat file-file ini, tapi paket ini adalah solusi tanpa biaya dan sederhana untuk non-ahli yang
ingin menyelesaikan langkah memeriksa dan memahami langkah langkah-langkah CURATE.
Berikut adalah panduan untuk memuat dan melihat data GeoTIFFs dan raster dalam QGIS
3.10.1. Informasi tambahan untuk membuka data dalam QGIS tersedia di QGIS Training
Manual for rasters.. Panduan ini menggunakan GeoTIFF dari kumpulan data Snow persistence
grids and snow zone shape files for the western United States.
Paket perangkat lunak tersedia untuk sistem operasi yang berbeda (Windows, MacOS, Linux,
dan BSD).
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Pertanyaan kunci untuk diajukan ketika melihat GeoTIFFs dalam QGIS:
• Apakah saya sanggup menentukan jangkauan peta dan sistem proyeksinya?
• Aspek apa saja dari file itu yang penting?
• (geometri, skala warna, distribusi data, dan lainnya.)
• Apakah ada file teks atau vektor yang menyertai data yang tertanam dalam GeoTIFF
guna menyediakan konteks dan memungkinkan penafsiran gambar? Ini adalah tipikal
untuk menemukan file teks yang menjelaskan
• Apakah terjemahan file itu cocok sebagai satu lapisan tersendiri?
• Apabila lapisan dikombinasikan dengan peta dasar, apakah lapisan itu sesuai dengan
lokasi yang tepat?

Gambar 1. Mulailah dengan memilih “Project” dalam barisan menu komputer QGIS dan pilih “New” dari menu
dropdown.

Gambar 2. Klik pada ikon “Add Raster Layer” untuk memasukkan file GeoTIFF. Pilih jalur file ke file dan pilih
OK.
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Gambar 3. Periksa untuk melihat tampilan gambar X,Y koordinat dan skala berada dibawah panel. Jika ada
beberapa bands, mereka akan muncul pada panel “Layer” disamping kiri gambar.

Gambar 4. Untuk memberikan konteks yang lebih pada GeoTIFF, Anda dapat menambahkan basemap ke dalam
proyek. Untuk menambahkan basemap kedalam QGIS, buka “Plugins”, kemudian “Manage and Install
Plugins”. Pada kotak pencarian masuk “QuickMapServices”. Setelah menambahkan sambungan ini, Sebuah
ikon global dengan tanda plus akan tersedia di barisan menu komputer. Gunakan ini untuk menambahkan satu
dari beberapa basemap yang disediakan dari QMS. Setelah menambahkan sambungan ini, sebuah basemap
“OpenStreetMap” akan muncul disamping kiri panel “Layers”.

Gambar 5. Setelah menambahkan basemap OpenStreetMap, GeoTIFF harus secara otomatis mengacu dengan
peta jika data benar tertanam.
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Langkah Pemeliharaan
GeoTIFFs tidak dianjurkan untuk berbagi data penelitian sebagai satu-satunya output karena
mereka menghambat penggunaan dengan membungkus data sebagai tag atau headers dalam
format. Ketika pemeliharaan file GeoTIFF, sang kurator dapat meminta data atau analisis yang
tertanam dalam gambar yang disediakan oleh para peneliti sebagai file terpisah.. Tipe file yang
disertakan ini mungkin bervariasi berdasarkan data yang tertanam dalam GeoTIFF. File
README yang menggambarkan file terkait, hubungan mereka dengan GeoTIFF, saling
ketergantungan pada file terkait lainnya, dan penggunaan utama mereka harus disertakan
sebagai ukuran dokumentasi. File-file ini memastikan bahwa data pengolahan sejarah dan
rangkaian pemeliharaan untuk data yang tertanam dalam GeoTIFF adalah transparan dan dapat
digandakan.
Dalam beberapa konteks, GeoTIFF dan file terkait dapat dikombinasikan dengan format arsip
.zip atau .tar untuk meningkatkan transfer data. Akan tetapi, kurator harus mempertimbangkan
platform pengukuran ketika pengemasan GeoTiFFs dengan dokumen tambahannya. Misalnya,
platform seperti Geoblacklight akan membutuhkan layer-level deskripsi untuk ditemukan.
Oleh karena itu, file-file yang dikemas dalam kemasan besar mungkin tidak cocok untuk kurasi
platform ini. Selain itu, GeoTIFFs bisa berupa file-file besar, sehingga para kurator perlu
mempertimbangkan untuk membatasi ukuran file gabungan guna mengoptimalkan
pengambilan.
Tabel di bawah ini mencantumkan tipe file umum yang disertakan dalam pemeliharaan
GeoTIFF, penggunaannya secara umum, dan pilihan perangkat lunak untuk melihat file
tersebut.
Tipe File
.tif .tiff (format
file gambar
label)
.xml (bahasa
markup
diperluas)
.txt (file teks
polos)

.tfw (file dunia)

.gif

Penggunaan
GeoTIFF, mengekspor dengan
data georeferenced yang
tertanam.
Menyimpan data di GeoTIFF
yang dapat dibaca mesin dan
manusia.
Dokumen teks standar yang
berisi teks tidak berformat dan
digunakan untuk menyediakan
konteks tambahan untuk
GeoTIFF (pemrosesan data
sejarah, rangkaian pemeliharaan,
legenda, kode warna, dan
lainnya.)
Digunakan oleh banyak aplikasi
GIS untuk mengartikulasikan
lokasi, skala, dan putaran dari
peta yang disimpan sebagai
gambar TIFF.
Biasanya digunakan untuk
gambar-gambar kecil yang
memuat teks dan mungkin
menyediakan konteks tambahan

Perangkat Lunak
Penampil gambar apapun, ArcGIS
ArcReader, ArcGIS untuk Desktop,
ArcGIS Pro, Quantum GIS
Editor teks manapun, Adobe
Dreamweaver, R
Editor teks manapun

Editor teks manapun, Geospatial
Data Abstraction Library, ArcGIS
ArcReader, ArcGIS for Desktop,
ArcGIS Pro, Quantum GIS
Penampil gambar apa saja
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.geojson (file
notasi objek
goe-JavaScript)
.sld (AutoCAD
Slide File)
.shp (Bentuk
Format)
.gdb
(GeoDatabase)
Basis data
SQLite (ekstensi
file ganda)

.gpkg
(GeoPackage)

untuk legenda, kode warna, atau
penghubung perangkat lunak.
Dibuat untuk pertukaran data
geospasial; mendukung primitif
untuk mendefinisikan objek
dalam gambar georeferenced.
Memuat metadata tereskpor
yang tertanam di GeoTIFF
diekspor dari perangkat lunak
GIS.
Format penyimpanan vektor
menyimpan hak kepemilikan
lokasi dan multi-file format.
Kontainer berpemilik kumpulan
data geospasial yang juga dapat
menyediakan fungsionalitas
relasional antar file
Sebuah sistem manajemen
database relasional berbasis
sumber terbuka yang dapat
menyimpan fitur geografis
bersama dengan data nongeografis
Format data terbuka, nonkepemilikan, platformindependen dan berbasis standar
untuk sistem informasi geografis
diimplementasikan sebagai basis
data SQLite

Editor teks manapun, ArcGIS
ArcReader, ArcGIS for Desktop,
ArcGIS Pro, Geospatial Data
Abstraction Library, Quantum GIS
(QGIS
Editor teks apa saja

ArcGIS ArcReader, ArcGIS untuk
Desktop, ArcGIS Pro, Data
geospasial abstraksi Library, GIS
kuantum (QGIS)
ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, GIS
Quantum GIS (QGIS)
SQLite Database
Browser, PostGIS, SpatiaLite
extension of SQLite

DB Browser for SQLite, NGA web
application

Mengubah data GeoTIFF kedalam Format lain
QGIS dapat digunakan untuk mengubah data dari sebuah GeoTIFF menjadi beberapa format
di atas. GeoJSON adalah hasil keluaran data yang sering digunakan, mesin dan manusia yang
bisa dibaca yang berhubungan dengan data geospasial yang paling baik menyertai file
GeoTIFF. Pelajari lebih lanjut tentang tipe file dalam the GeoJSON Data Curation Primer.
Sebuah walkthrough untuk mengonversi GeoTIFF ke format file GeoJSON ada di bawah:
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Gambar 6. Pilih “Raster” pada barisan menu komputer dan pilih “Conversion” dan opsi “Polygonize Raster to
Vector” pada daftar dropdown.

Gambar 7. Pilih “Input Layer” yang Anda ingin transformasikan dan pilih lokasi “Vectorized” untuk mengubah
file.
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Gambar 8. Pilih fungsi “Vectorized”, beri nama pada file dan pilih hasil file yang sesuai dan klik “save”.
Jalankan pengubahan ini dan file yang sesuai akan disimpan ke tempat yang Anda pilih.

Apa yang harus dicari untuk memastikan file ini memenuhi prinsip yang FAIR
Prinsip FAIR ditetapkan untuk menyediakan konteks tambahan untuk data agar mudah
ditemukan (findability), dapat diakses (accessibility), dan penggunaan kembali (reuse) data dan
produk riset yang menyertainya. Prinsip dan standar FAIR digunakan untuk menambah
metadata dan dokumentasi untuk GeoTIFF dan mempromosikan penggunaan kembali data
melalui sistem komputasi dengan intervensi minimal manusia. Aspek berikut hendaknya
dievaluasi untuk memenuhi setiap standar FAIR. (Source: Go-fair.org)
Findable (Dapat ditemukan)
F1. Apakah GeoTIFF dan metadata yang disertakan akan memiliki pengidentifikasi yang unik
dan tetap secara global setelah diserahkan ke sebuah repositori?
F2. Apakah GeoTIFF memiliki file metadata yang menyertai dan apakah file ini mengacu pada
pengidentifikasi yang unik dan tetap secara global dari GeoTIFF?
F3. Apakah setiap file metadata termasuk referensi bidang mengacu pada pengidentifikasi yang
unik dan tetap secara global?
F4. Apakah metadata menggambarkan secara akurat dan sepenuhnya unsur-unsur kunci dari
file dan dokumentasi terkait termasuk nama dari file, cakupan geografis, nama dari pencipta
atau yang melakukan pemeliharaan konten, dan cakupan temporal dari file gambar tersebut?
Apakah metadata menyediakan kutipan dari publikasi terkait yang membagikan konteks
tambahan untuk GeoTIFF dalam temuan-temuan riset?
Accessible (Dapat diakses)
A1. Apakah setiap GeoTIFF dan dokumentasi yang menyertainya atau metadata dapat diambil
melalui pengidentifikasi yang unik dan tetap secara global? Atau, jika data tidak tersedia di
publik, apakah repositori menyediakan akses ke file melalui protokol tingkat rendah dan tanpa
alat khusus atau metode komunikasi?
Interoperable (Dapat dioperasikan)
I1. Apakah GeoTIFF memenuhi standar file termasuk data yang relevan dan tertanam? Apakah
data tertanam dan metadata memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi internasional
untuk standardisasi (ISO 19111:2007).
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I2. Apakah metadata standar digunakan untuk menggambarkan dokumentasi GeoTIFF?
I3. Apakah file tersedia dalam format terbuka sebanyak mungkin?
Reusable (Dapat digunakan kembali)
R1. Apakah metadata untuk GeoTIFF mencakup informasi tentang kepemilikan, rangkaian
pemeliharaan, atau perizinan agar data digunakan kembali?
Isu-isu yang Tidak Terselesaikan Lebih Lanjut
•
•

•
•
•
•

Anda dapat memilih Build pyramids— menguji ulang resolusi untuk tujuan tampilan;
Membangun tingkat zoom dan tipe kompresi
Menambahkan informasi tentang menggunakan gambar piramida? Lapisan resolusi
besar raster dapat memperlambat navigasi dalam QGIS. Dengan membuat salinan
resolusi yang lebih rendah dari data piramida, kinerja dapat ditingkatkan. Untuk
melakukan tugas ini, anda harus memiliki akses menulis di direktori di mana data asli
disimpan.
Beberapa gambar dapat dipotong dalam perangkat lunak penyuntingan gambar untuk
memungkinkan navigasi dalam alat analisis.
Menghitung statistik pada file raster — memungkinkan perangkat lunak untuk render/
apply penggalan dan tampilan data dengan benar
Anda dapat generate statistics pada data gambar anda untuk memastikan bahwa tidak
ada yang berubah dalam transformasi?
International Image Interoperability Framework (IIIF) skema metadata memiliki tujuan
untuk meningkatkan pengalaman menampilkan secara online objek-objek fisik yang
didigitalisasi (misalnya peta). Skema saat ini tidak ditujukan untuk objek georeferenced
seperti peta; Namun, ini mungkin dapat ditujukan di masa depan.

Kutipan
Parsons, G., Rafferty, J. and S. Zilles, "Tag Image File Format (TIFF) -image/tiff MIME
Subtype Registration", RFC 2302, Maret 1998
Ritter, N. and M. Ruth GeoTIFF Format Specification GeoTIFF Revision
1.0 http://geotiff.maptools.org/spec/geotiffhome.html
Recknagel, F., W. Michener. 2006. Ecological Informatics. Springer,
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59928-1
Sumber Tambahan
•
•
•
•

GeoTIFF GitHub
EPSG Codes
Library of Congress Format Description
ORNL DAAC Data Management Resources
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Lampiran 8. Google Docs

GOOGLE DOCS – Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: Rahmadani Maha Ningsih (PDDI LIPI) dan Eka Wulandari, UNNES
(proofread)
: 31 Oktober 2020

Tema

Deskripsi

Ekstensi File

.gdoc

Tipe MIME

application/vnd.google-apps.document

Struktur

https://developers.google.com/docs/api/concepts/structure

Versi
Bidang primer
atau
area
penggunaan

Penggunaan office secara umum

Sumber
afiliasi

Google

dan

Metadata

DublinCore, standar metadata untuk menggambarkan koleksi record
seperti yang digunakan dalam repositori institusional.

Pertanyaan
kunci
untuk
tinjauan kurasi

Siapa yang membuat dokumen? Siapa yang memiliki akses untuk
mengedit dan berkomentar? Apa tujuan dari dokumen-dokumen
tersebut? Apa cara terbaik untuk mengekspor dokumen-dokumen ini
dari google docs? Bagaimana dokumen digunakan dalam alur kerja
internal?

Alat
untuk
tinjauan kurasi

Browser, dan program pengolah kata apa pun

Tanggal dibuat

Agustus 2019

Dibuat oleh

Nadia Dixson, kota Somerville (ndixson@somervillema.gov)
Adam
Kriesberg,
Universitas
Simmons
(adam.kriesberg@simmons.edu)

Tanggal
diperbarui dan
ringkasan
perubahan
yang
dilakukan
Kutipan yang disarankan: Dixson, Nadia; Kriesberg, Adam (2019) Google Docs Curation
Primer Data Curation Network GitHub Repository.
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Karya ini dibuat sebagai bagian dari lokakarya “Specialized Data Curation” #2 yang digelar di universitas Johns
Hopkins di Baltimore, MD pada 17-18 April 2019. Lokakarya ini didanai oleh Institute of Museum and Library
Services # RE-85-18-0040-18.

DESKRIPSI FORMAT
Objek yang dibuat di Google Drive meniru format lazim dari peningkatan rangkaian file seperti
dokumen Microsoft Office. Namun, file Google Drive disusun untuk diakses dan diedit melalui
alat berbasis browser, dan untuk diekspor ke berbagai format file. Ini menciptakan berbagai
komplikasi. Dokumen Google drive ada di lingkungan yang terus berubah; perilaku dan
fungsionalitas akan berubah. Meskipun perilaku Google Documents akan berfluktuasi, Google
memberikan
deskripsi
detail
tentang
struktur
dokumen
di
sini:
https://developers.google.com/docs/api/concepts/structure. Yang utama saat ini hanya
mengacu pada versi gratis Google Documents. Akun G-Suite, yang merupakan akun Drive
berbasis langganan bisnis dan institusional, mungkin memiliki fungsi yang berbeda, meskipun
sebagian besar masalah yang dihadapi sangat mungkin sama. Mengekspor adalah alat bawaan
di Google Documents. Setiap format ekspor dapat membuat komplikasi. Dokumen teks
sederhana akan memiliki beberapa perubahan ketika diekspor dalam format apa pun yang
disediakan oleh google: docx, odt, pdf, rtf, html, dan epub sebagai format ekspor standar. Lihat
bagian tindakan pemeliharaan untuk informasi tambahan tentang mengekspor di masingmasing format ini, serta masalah tentang mengekspor file tunggal versus koleksi file.
PERTANYAAN KUNCI UNTUK DITANYAKAN KEPADA DIRI SENDIRI, DAN
KLARIFIKASI DARI PENELITI
Pertanyaan-pertanyaan berikut dirancang untuk membantu Anda lebih memahami sifat
penggunaan Google Documents dalam proses penelitian. File Documents sering digunakan
karena kenyamanan dan dapat berfungsi sangat berbeda dari proyek ke proyek. Pertanyaanpertanyaan ini dapat menjadi awal dari suatu percakapan menentukan apakah file Google
Documents sesuai untuk disimpan dalam repositori.
• Dalam konteks apa dokumen itu dibuat?
o Apa yang menunjukkan draft terakhir?
• Siapa yang memiliki akses untuk mengedit, siapa yang telah membuat perubahan?
o Haruskah versi sebelumnya diekspor?
o Apakah versi sebelumnya memengaruhi konteks dokumen?
• Apakah komentar penting untuk memahami dokumen?
• Bagaimana dokumen ini terkait dengan dokumen yang dibuat oleh pengguna lain, atau
file lain di google drive?
• Bagaimana cara mengekspor dokumen memengaruhi konten dokumen?
• Apakah ada fitur yang digunakan yang dapat memengaruhi tampilan saat diekspor ke
jenis file yang berbeda?
STANDAR METADATA YANG BERLAKU, ELEMEN INTI DAN PERSYARATAN
README
File Google Drive secara bawaan tidak lekat dengan standar metadata apa pun, dan dapat
mencakup dari spreadsheet yang mungkin berisi data ke file teks yang menjelaskan data atau
metode penelitian. DublinCore dapat digunakan untuk menjelaskan file google doc. Jika
sekumpulan data potensial mencakup koleksi dokumen yang saling terkait, METs
(http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.v2.html) dapat digunakan untuk
menggambarkan hubungan antara file, serta data administrasi tentang transformasi file dan
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tindakan pemeliharaan. Sebagai praktik umum yang baik, kumpulan data yang menyertakan
file Google Drive harus disimpan di samping file Readme dengan informasi termasuk alasan
dokumen dibuat, tanggal pembuatan, nama penulis, dan akun asli yang dikaitkan dengan
dokumen, dan format asli jika tersedia, informasi pendanaan. Perhatikan penggunaan karakter
khusus.

TINDAKAN PEMELIHARAAN
Google Documents menyediakan kemampuan untuk mengekspor file dalam Microsoft Word,
Format OpenDocument, Format Rich Text, PDF, Plain Text, HTML, dan EPub. Pada 2017,
Jenny Mitcham dari Universitas York menerbitkan hasil mengekspor dokumen google di
postingan blog untuk arsip digital Universitas York. Mitcham menemukan bahwa sebagian
besar tipe format dipertahankan, dengan beberapa perubahan pada jumlah halaman dan lokasi
catatan kaki. Pengecualiannya adalah Plain text (Teks Biasa) yang akan menghapus gambar,
bagan, grafik, dan fitur lainnya. 1Anda juga dapat melihat hasil ekspor file dalam lampiran ke
dokumen ini. File-file ini diekspor dari google drive pada bulan Desember 2019, perlu diingat
bahwa fungsionalitas dapat berubah dari waktu ke waktu, dan memeriksa kualitas ekspor Anda
harus dilakukan dengan setiap proyek. Karakter khusus mungkin tidak didukung dalam
dokumen yang diekspor.
1

Mitcham, Jenny. http://digital-archiving.blogspot.com/2017/04/how-can-we-preserve-googledocuments_35.html diakses pada 12/04/2019

Mengekspor Beberapa File
File individual dapat diekspor dari Google Documents melalui menu dropdown di browserbased editor. Mengekspor sebagai PDF, dan kemudian mengonversikan file itu ke PDF/A
direkomendasikan untuk pemeliharaan. Lihat dokumentasi Library of Congress untuk
informasi lebih lanjut tentang standar PDF/A. <sup> 2 </sup> Mengekspor folder dari google
drive akan menghasilkan file zip. Utilitas yang dibuat oleh Google yang disebut Google Take
Out (https://opensource.googleblog.com/2018/07/introducing-data-transfer-project.html)
memberi Anda lebih banyak opsi saat mengekspor banyak file. Penting untuk diperhatikan
bahwa ini tidak akan berfungsi pada folder di drive "Shared with Me", hanya untuk folder
yang dimiliki oleh akun tertentu.
2

Library of congress, https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000318.shtml
12/04/2019

diakses pada

KOMENTAR DAN VERSI
Pada Desember 2019 komentar (comments) dipertahankan dalam docx, tetapi identitas
komentar penulis hanya terlihat dalam metadata. Format OpenDocument mempertahankan
nama pengguna, tetapi bukan tanggal dan waktu komentar. Komentar tidak disimpan dalam
format PDF. Versi dapat diekspor dengan mengakses API.
https://developers.google.com/drive/api/v3/manage-revisions?hl=en
GOOGLE DOCS CURATED CHECKLIST DAN PRINSIP FAIR
Daftar periksa berikut diadaptasi dari daftar centang Data Curation Network (2018) yang asli
untuk membantu para kurator ketika berhadapan dengan beragam format objek digital. Versi
modifikasi di bawah ini mencakup pertimbangan untuk Google Docs dalam memandu Anda
ketika bekerja dengan file yang diekspor dari sistem ini dan disediakan oleh para pemangku
kepentingan penelitian di organisasi Anda. Ini mencakup pertanyaan untuk diajukan dan
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langkah-langkah untuk diambil yang akan membantu memastikan bahwa dokumen memenuhi
harapan sesuai dengan Prinsip Data FAIR dan praktik terbaik kurasi data sebelum
membawanya ke lingkungan kuratorial atau pemeliharaan.
Pertama cari tahu tujuan file sebagai dokumen Google Docs dalam alur kerja penelitian
yang lebih besar. Apakah mereka digunakan sebagai tempat berkolaborasi, portal berbagi
data, situs pengumpulan? Setelah ini dipahami dan file-file dianggap sesuai untuk repositori
Anda, lihat langkah-langkah di bawah ini:
Periksa file data dan baca dokumentasi
• File terbuka seperti yang diharapkan
• File tidak memiliki perlindungan yang tidak sesuai atau fitur keamanan diaktifkan
untuk mencegah kurasi
• Kualitas metadata kaya, akurat, dan lengkap
• Jenis Dokumentasi (lingkaran)
o ReadMe / Codebook / Data Dictionary / Lainnya:
o Missing/None
o Needs work
• Data subjek manusia, jika ada
o Meminta formulir persetujuan/perjanjian partisipasi
Pahami data (atau mencoba)
• Organisasi data terstruktur dengan baik
• Header didefinisikan dengan jelas
o Tentukan header
o Memperjelas penggunaan "blanks"
o Memperjelas unit pengukuran
• Kontrol kualitas didefinisikan dengan jelas
o Kontrol kualitas yang tidak jelas
o Perbarui/tambahkan Metodologi
Minta informasi yang hilang atau perubahan
• Jelaskan kekhawatiran, masalah, dan perbaikan yang diperlukan untuk penyerahan
data.
• Jika konten tidak familiar, rekomendasikan perubahan kepada pembuat agar dapat
digunakan kembali (Janée et al., 2019)
Tambah pengumpulan
• Kemampuan ditemukan cukup
o Rekomendasikan (lingkari satu) indeks teks lengkap / penggantian nama file /
penyusunan ulang file / deskripsi file / file zip
o Lainnya:
• Kata kunci cukup
o Saran:
• Sambungan Cukup
o Tautan ke laporan / makalah
o Tautan ke kumpulan data terkait
o Tautan ke data sumber
o Tautan ke yang lain:
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Transformasi format file
• Format file yang dipilih dalam penggunaan
o Konversikan ke PDF / A-3, sesuai dengan ISO-32000-2.
o (PDF/A-3 memungkinkan penyematan file.) (Arms et al., 2019)
o Pertahankan format asli bersama dengan PDF/A atau format lain yang sesuai
• Visualisasi data dapat diakses dengan mudah
o Rekomendasikan representasi grafis:
o Rekomendasikan pengganti yang dapat diakses web:
Evaluasi dan Nilai catatan data keseluruhan untuk FAIRness.
(Rubrik yang mengevaluasi prinsip FAIR didasarkan pada matriks penilaian oleh Dunning et
al. (2017).)
Findable (dapat ditemukan)
• Metadata melebihi penulis / judul / tanggal,
• PID Unik (DOI, Handle, PURL, dll.).
• Dapat ditemukan melalui mesin pencari web.
Accessible (dapat diakses)
• Dapat diambil melalui protokol standar (mis., HTTP).
• Gratis, terbuka (misal, tautan unduhan).
• File yang disematkan sesuai dengan persyaratan lampiran yang mendukung PDF/A.
Interoperable (dapat dioperasikan)
• Metadata diformat dalam skema standar (misal Dublin Core).
• Metadata disediakan dalam format yang dapat dibaca mesin (OAI feed).
Reusable (dapat digunakan kembali)
• Data mencakup metadata yang memadai tentang karakteristik data untuk digunakan
kembali.
• Info kontak ditampilkan jika diperlukan bantuan langsung dari penulis
• Indikator yang jelas tentang siapa yang membuat, memiliki, dan mengelola data.
• Data dirilis dengan persyaratan penggunaan data yang jelas (misalnya, Lisensi CC).
Dokumentasikan seluruh kegiatan kurasi
• Catatan Accessioning & Deposit
o Nama, tanggal, informasi kontak, perjanjian pengiriman, dan lainnya.
• Metadata koleksi repositori
• Catatan asal
• Alur kerja layanan
• Kemasan pengawetan
• Persyaratan tambahan apa pun di institusi Anda
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Lampiran 9. Human Subject Data Essentials

Human Subjects Data Essentials – Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: Eka Wulandari (UNNES) dan M. Gilang Renaldi Anarki, UNNES
(proofread), dan Rizkiya Anisyah Putri (Direktorat RMPI BRIN)
: 30 November 2020

Gambaran
Tema
Bidang utama
atau area
kegunaan

Deskripsi
Setiap penelitian tentang informasi atau sampel fisik yang diambil dari
manusia yang yang tunduk pada IRB maupun persetujuan peraturan
lainnya, menggunakan formulir persetujuan, atau di mana datanya
menunjukkan kode etik karena konten subjek manusia
contoh bidang:
• Ilmu Kesehatan: Klinis, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Syaraf,
Teknik Biomedik.
• Ilmu Perilaku dan Sosial: Psikologi, Sosiologi, Demografi,
Ekonomi, Antropologi, Pendidikan, Pekerjaan Sosial, dan
lainnya.
Pertanyaan kunci
• Apakah ada indikasi penelitian diatur oleh dewan peninjau
untuk tinjauan
(misalnya., kelembagaan, komunitas, suku) atau protokol
kurasi
peraturan lainnya?
• Apakah ada salinan dari formulir persetujuan disertakan dengan
data?
• Apakah data tidak teridentifikasi dalam pertimbangan baik oleh
pengidentifikasi langsung maupun tidak langsung?
• Apakah peralatan tambahan lainnya yang dimaksudkan untuk
identifikasi ulang dihilangkan?
Pertimbangan
Tingkat detail dalam metadata (atau kurangnya kejelasan yang
spesifik metadata menghambat pemahaman metadata apa yang ada) dapat meningkatkan
risiko pengungkapan. Beberapa kumpulan data mungkin juga
menyertakan metadata tersembunyi atau tersemat (misalnya, geolokasi
pada gambar) yang merupakan risiko pengungkapan. Lihat Pengantar
Singkat tentang Pengidentifikasi dan Komunikasi tentang Deidentifikasi dengan Deposan, di bawah.
Pertimbangan
• Tinjauan formulir persetujuan
konteks
• Penyaringan terhadap de-identifikasi
• Pengusulan perubahan dengan deposan
Alat untuk
• ARX Data Anonymization Tool: Perangkat gratis berfitur
tinjauan kurasi
lengkap untuk penilaian risiko statistik dan penganoniman.
Membutuhkan pengetahuan tentang teknik.
• The sdcMicro package in R: mencakup kontrol pengungkapan
dan teknik penekanan sel untuk data tabel.
• PARAT Core (Privacy Analytics Eclipse): Layanan komersial
untuk analisis risiko dan anonimisasi yang berorientasi pada
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Tanggal dibuat
Dibuat oleh

Versi

rekam medis terstruktur. Biasanya untuk langganan
kelembagaan.
• Spirion.com: Gratis. Hanya mencakup pengidentifikasi
langsung di tingkat jaringan perusahaan. Tidak
direkomendasikan.
• NLM-Scrubber: Menyoroti pengidentifikasi langsung dan
pengidentifikasi medis tipikal untuk redaksi. Pemakaian teks
ASCII.
2 Maret 2020
• Jenn Darragh, Duke University
• Alicia Hofelich Mohr, University of Minnesota
• Shanda Hunt, University of Minnesota
• Rachel Woodbrook, University of Michigan
• Dave Fearon, Johns Hopkins University
• Jennifer Moore, Washington University in St.Louis
• Hannah Hadley, Pennsylvania State University
2.0

Kutipan yang disarankan: Darragh, Jen; Hofelich Mohr, Alicia; Hunt, Shanda; Woodbrook, Rachel; Fearon,
Dave; Moore, Jennifer; and Hadley, Hannah. (2020). Human Subjects Data Essentials Data Curation Primer. Data
Curation Network GitHub Repository.
Karya ini dibuat oleh subkelompok kurator Data Curation Network’s (Human Subjects Interest) dengan bantuan
koordinator pendidikan Data Curation Network’s

Ringkasan
Panduan ini dimaksudkan untuk membantu kurator mengidentifikasi konten sensitif
yang mungkin ada dalam data subjek manusia. Panduan ini bukan panduan lengkap
untuk de-identifikasi. Namun, panduan ini mencakup pertimbangan dasar untuk
menghindari pengungkapan identitas yang tidak tepat dan memberikan penjelasan
untuk membatasi konten yang dapat didiskusikan dengan deposan data. Penekanan
khusus diberikan untuk memahami dokumen yang harus menyertai data ini, seperti formulir
persetujuan. Panduan ini juga dapat membantu kurator mengidentifikasi data yang lebih sesuai
untuk repositori dengan akses terbatas dan/atau tidak dapat diterima ke dalam repositori akses
terbuka untuk distribusi publik. Selain itu, ini mungkin berguna untuk repositori dengan akses
terbatas yang memerlukan de-identifikasi parsial, seringkali ke level "kumpulan data terbatas"
atau "Safe Harbor" HIPAA. Aturan dan ketentuan yang disebutkan dalam panduan ini
terutama terletak dalam konteks AS. Pertimbangan etik yang dibahas mungkin lebih luas dan
berlaku di seluruh yurisdiksi, meskipun beberapa akan sesuai konteks atau budaya tertentu.
Sebagai tambahan, panduan ini merujuk pada partisipasi manusia di dalam penelitian sebagai
“partisipasi manusia”. Penelitian “subjek manusia” adalah frase yang digunkaan oleh entitas
legal, seperti Departemen Layanan Kesehatan dan Manusia dan Dewan Peninjau
Kelembagaan, untuk merujuk kepada data non-anonim dan non-agregat dengan individu
manusia sebagai topiknya. Istilah “subjek manusia” menyusupkan bahwa partisipan penelitian
ditindak / dimanipulasi dibandingkan mengakui bahwa partisipan penelitian adalah anggota
otonom dari tim penelitian. Wacana dari urusan ini adalah aktif, dan Anda bisa membaca lebih
lanjut mengenai hal tersebut di Amp&rsand blog (Hurley, 2019).
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Pengantar mengenai Subjek Manusia
Panduan ini, jika mengacu pada data subjek manusia, mengenai informasi yang dikumpulkan
dari atau tentang orang yang hidup, atau informasi tentang orang yang masih hidup yang tidak
dianggap dapat diketahui, atau non-publik, atau pribadi. Definisi ini sengaja lebih luas daripada
definisi peraturan tentang "subjek manusia" dari Food and Drug Administration (FDA) dan
Department of Health and Human Services (DHHS) yang umum digunakan oleh IRB. Ini untuk
memastikan bahwa data yang dianggap sebagai penelitian "bukan subjek manusia" oleh IRB
atau yang dikumpulkan untuk tujuan administratif juga dievaluasi sebelum dibagikan di
repositori.
Contoh data subjek manusia:
• Data survei
• Data wawancara
• Gambar atau audio manusia
• Data yang dikumpulkan tentang manusia dari situs Internet
• Pengukuran biologis, perilaku, atau kesehatan yang dapat membedakan subjek tertentu.
Evaluasi data subjek manusia memperkenalkan pertimbangan dan tanggung jawab unik terkait
privasi dan pengungkapan. Risiko pengungkapan data dapat didefinisikan sebagai jumlah
potensi yang ada bagi identitas peserta untuk ditemukan dan dibagikan tanpa izin yang jelas.
Jumlah risikonya paling rendah ketika data tidak berisi pengidentifikasi langsung dan informasi
yang dikumpulkan dapat dianggap tidak berbahaya-karena tidak menimbulkan risiko reputasi
atau keuangan, atau potensi penuntutan.
Menghapus pengidentifikasi langsung hanyalah sebagian dari bagaimana pengungkapan yang
tidak pantas dapat dihindari. Ada kalanya data dikumpulkan dari sampel kecil atau tertentu
(tidak diacak), terbatas secara geografis atau spesifik secara geografis (dimaksudkan untuk
analisis geospasial), berisi beberapa demografi terperinci (usia, ras, jenis kelamin, ukuran
rumah tangga, status militer, dan lainnya.), atau mengumpulkan informasi tentang perilaku
terlarang atau opini tabu. Bahkan saat data dihapus dari pengidentifikasi langsung, mungkin
terdapat cukup detail (juga dikenal sebagai pengidentifikasi semu atau pengidentifikasi tidak
langsung) untuk menghubungkan identitas peserta dengan datanya. Dalam kasus ini, data tidak
didistribusikan secara terbuka untuk digunakan kembali, tetapi sering disimpan di repositori
yang dapat memberikan akses yang dikurangi bagi peneliti yang memenuhi syarat yang
mengajukan permohonan untuk menggunakannya.
Meskipun pertimbangan utama untuk etika dalam penelitian yang dilakukan dengan partisipan
manusia, prinsip Belmont (menghormati orang, kebaikan, dan keadilan) terutama dibahas
dalam kaitannya dengan individu, penting juga untuk mengakui bahwa ada potensi untuk
tingkat masyarakat sebagaimana bahaya individu, dan pengidentifikasi tingkat komunitas
berpotensi menjadi masalah bahkan ketika individu mungkin tidak dapat diidentifikasi (Ross,
2018). Kerusakan di tingkat komunitas dapat berupa fisik, psikologis, sosial, ekonomi, hukum,
atau relatif (FNIGC, 2014).
Contoh kerusakan tingkat komunitas
Terkadang pemerintah atau perusahaan swasta membagikan atau menjual data kesehatan yang
tidak teridentifikasi secara pribadi seperti klaim farmasi (FNIGC, 2014) atau metadata tentang
layanan kesehatan mental (Osberg, 2020) kepada pihak ketiga yang mungkin menggunakan
informasi tersebut untuk penelitian mereka sendiri, pemasaran, atau iklan. Hal ini
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menimbulkan masalah etika ketika masyarakat mungkin menerima informasi yang berbeda
atau menjadi sasaran dengan cara tertentu berdasarkan keanggotaan kelompok atau indikator
lainnya.
The CARE Principles for Indigenous Data Governance dikembangkan untuk mengurangi
potensi kerugian masyarakat (Research Data Alliance International Indigenous Data
Sovereignty Interest Group, 2019): “Prinsip yang ada dalam pergerakan data terbuka (misalnya
FAIR: Findable (dapat ditemukan), Accessible (dapat diakses), Interoperable (dapat
dioperasikan), reusable (dapat digunakan kembali)) fokus utama pada karakteristik data yang
akan memfasilitasi peningkatan berbagi data antar entitas sambil mengabaikan perbedaan
kekuatan dan konteks historis. Penekanan pada berbagi data yang lebih besar saja menciptakan
ketegangan bagi Penduduk Asli yang juga menegaskan kontrol yang lebih besar atas aplikasi
dan penggunaan data asli dan Pengetahuan asli untuk keuntungan kolektif.
Pertanyaan Kunci untuk Ditanyakan pada Diri Anda
Pada setiap langkah dalam proses kurasi, penting untuk mengetahui pertimbangan etis dan
peraturan. Meskipun pedoman peraturan (seperti dari IRB atau HIPAA) memberikan beberapa
pedoman untuk memastikan data dibagikan tanpa melanggar privasi peserta, peraturan ini tidak
mencakup semua kasus yang mungkin Anda temui sebagai kurator. Misalnya, penelitian yang
ditetapkan BUKAN sebagai subjek manusia, studi IRB yang dibebaskan, analisis data sekunder
(awalnya subjek manusia), pergesekan web, atau data administratif semuanya dapat
mengandung risiko pengungkapan. Meninjau pengiriman data subjek manusia ke repositori
bersifat kontekstual dan akan bergantung pada penelitian, institusi (termasuk persyaratan
layanan repositori), disiplin, norma, dan harapan peserta. Dengan pemikiran tersebut, beberapa
pertanyaan kunci yang perlu diajukan oleh para kurator antara lain:
Apakah ada indikasi penelitian diatur oleh dewan peninjau (misalnya kelembagaan,
komunitas, suku) atau protokol peraturan lainnya?
•

Apakah ada dokumentasi persyaratan perjanjian yang disertakan dengan deposit? Ini
dapat mencakup kesepakatan tingkat komunitas tentang pengumpulan, pengelolaan,
dan / atau berbagi data.

Bagaimana proses persetujuannya?
•

•

Apakah formulir persetujuan, lembar informasi peserta, atau persetujuan peserta
lainnya digunakan selama pengumpulan data?
o Cari informasi ini dalam dokumentasi yang disediakan oleh peneliti dengan
kumpulan data.
o Jika formulir itu sendiri tidak disertakan, kami menganjurkan untuk
memintanya (seperti dengan dokumentasi standar lainnya), atau bahkan
meminta penyerahannya.
o Apakah ada indikasi lain tentang bagaimana informasi peserta akan digunakan
dalam dokumentasi lain dari kumpulan data? (Transkrip kelompok fokus,
kuesioner, dan lainnya?). Apakah dokumen tersebut bertentangan dengan
dokumentasi persetujuan
Kebijakan kelembagaan atau repositori mungkin berbeda, dari sekadar menyimpan
formulir persetujuan sebagai dokumentasi hingga menilai isinya. Kami menyarankan
standar minimum untuk memeriksa bahwa tidak ada bahasa yang secara eksplisit
menyatakan bahwa data tidak akan dibagikan. Jika memeriksa formulir persetujuan,
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lihat pada bagian “Pengantar Singkat untuk Tinjauan Persetujuan,” di bawah. Pastikan
untuk bekerja dengan deposan dan melibatkan IRB dan kantor kepatuhan mereka jika
ada keraguan tentang izin untuk merilis data.
Apakah ada informasi yang dapat diidentifikasi secara langsung dalam data?
•

•

Aturan privasi HIPAA (HIPAA privacy rule) adalah standar yang baik untuk diikuti
saat mencari pengidentifikasi langsung, meskipun datanya belum tentu mengikuti
aturan privasi HIPAA. Namun, perlu diketahui bahwa peraturan ini dibuat pada tahun
1990-an, ketika informasi bergerak sangat berbeda dari sekarang, dan ada bukti bahwa
bahkan data medis yang tidak teridentifikasi ke standar HIPAA saat ini dapat membuat
pasien terkena risiko identifikasi ulang (Yoo, 2018).
Untuk data kualitatif, setiap rekaman video atau suara dianggap dapat diidentifikasi
secara inheren.

Apakah ada pengidentifikasi tidak langsung (kuasi) di dalam data?
• Lihat pada bagian "Pengantar Singkat tentang Pengidentifikasi" di bawah untuk detail
dan contoh lebih lanjut.
• ICPSR memiliki halaman tentang Kerahasiaan (Confidentiality) yang juga
mendefinisikan pengidentifikasi tidak langsung (kuasi).
Apakah cukup konteks (dokumentasi, metadata, dan lainnya.) disertakan untuk memungkinkan
pemahaman penuh tentang keterbatasan atau ketidakpastian data, dan menentukan
penggunaan kembali yang bertanggung jawab?
• Apakah ada pedoman atau kesepakatan penggunaan data?
• Apakah ada cukup informasi untuk menentukan bahwa variabel yang disertakan tidak
termasuk pengidentifikasi (kuasi) langsung atau tidak langsung?
• Apakah ada potensial metadata tersemat yang dapat menimbulkan risiko pengungkapan
tambahan bagi peserta? (Misalnya informasi geolokasi untuk gambar, perubahan
terlacak, kolom tersembunyi di spreadsheet Excel, atau file yang ditautkan secara
eksternal atau internal. Lihat panduan seperti yang ada di NVivo dan Atlas.ti untuk
beberapa saran khusus perangkat lunak).
• Apakah ada batasan penggunaan data yang ditentukan?

Pengantar Singkat untuk Tinjauan Persetujuan dan Mengkomunikasikan tentang
Persetujuan yang Diinformasikan dengan Deposan
Untuk menentukan apakah peserta setuju untuk berbagi data, penting untuk melihat persetujuan
yang diinformasikan, lembar informasi persetujuan (untuk studi yang dikecualikan), atau
perjanjian peserta (untuk studi yang tidak ditinjau IRB) jika ada. Beberapa repositori
memerlukan dokumen-dokumen ini untuk diserahkan bersama dengan data yang disimpan.
Contoh persetujuan yang diperlukan untuk penyimpanan ke repositori: The National Institute
of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) Central Repository menyatakan
bahwa “Semua permintaan untuk sampel dan data ditinjau dengan cermat terhadap formulir
persetujuan oleh Repositori dan anggota staf NIDDK untuk memastikan kepatuhan . ”
(NIDDK, n.d.)
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Repositori lain meminta dokumen-dokumen ini setelah penyerahan data yang tampaknya
dikumpulkan dari manusia. Ada repositori yang tidak meninjau atau mengumpulkan formulir
persetujuan, tetapi kami tidak merekomendasikan praktik ini.
Meninjau formulir izin - ada tiga skenario umum terkait penyebutan data dalam formulir izin:
Formulir persetujuan sama sekali tidak menyebutkan data.
• Contoh bahasa: “Rekaman penelitian akan dirahasiakan. Dalam laporan apa pun yang
mungkin kami terbitkan, kami tidak akan menyertakan informasi apa pun yang
memungkinkan untuk mengidentifikasi Anda. Catatan penelitian akan disimpan dengan
aman dan hanya peneliti yang akan memiliki akses ke catatan tersebut. "
Data disebutkan, tetapi bahasa berpotensi menjadi masalah.
• Contoh bahasa: "Data hanya akan dibagikan secara kelompok", "Data akan dibagikan
dengan peneliti lain", "Hanya data anonim yang akan dibagikan", "Data akan
dihancurkan".
Bahasa persetujuan secara eksplisit menyatakan bahwa data akan dibagikan. Ini adalah
skenario yang ideal dan paling tidak umum.
• Contoh bahasa: “Kumpulan data yang tidak teridentifikasi akan disiapkan untuk
dibagikan kepada publik dalam data repositori. Data yang tidak teridentifikasi dapat
ditemukan dan digunakan oleh peneliti lain dan anggota masyarakat mana pun untuk
alasan apa pun. Tujuan berbagi data secara publik adalah untuk mempromosikan
transparansi penelitian dan mengurangi biaya yang terkait dengan penelitian di masa
mendatang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lembar Informasi Berbagi
Data.”
Solusi potensial untuk masalah dalam formulir persetujuan:
• Sampaikan kekhawatiran Anda kembali kepada peneliti yang mengirimkan data.
• Repositori dapat mempertimbangkan kebijakan formal mengenai peninjauan formulir
persetujuan.
• Perjanjian penyimpanan data dapat mencakup pernyataan bahwa persetujuan yang
sesuai untuk berbagi data telah diperoleh dari semua peserta.
• Deposan mungkin diminta untuk mengunggah template formulir persetujuan sebagai
bagian dari proses pengiriman data, baik untuk diseminasi publik atau referensi kurasi
internal.
• Repositoris dapat menawarkan layanan konsultasi persetujuan untuk memastikan
deposan menggunakan bahasa yang sesuai dalam formulir persetujuan.
• IRB adalah otoritas atas formulir persetujuan dan harus dikonsultasikan jika ada
keraguan tentang izin untuk berbagi data.
Untuk detail yang lebih besar dan lebih banyak sumber tentang meninjau formulir persetujuan
sebagai bagian dari proses kurasi, silakan lihat panduan tentang Kurasi Data yang
Dikumpulkan melalui Persetujuan yang Diinformasikan (Periksa kembali, panduan ini akan
segera hadir!).
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Pengantar Singkat tentang Pengidentifikasi dan Komunikasi tentang De-identifikasi
dengan Deposan
De-identifikasi dilakukan oleh deposan atau kuasanya, tetapi kurator data harus
memperhatikan pertimbangan untuk proses ini yang mungkin perlu didiskusikan dengan
deposan. Data subjek manusia yang belum teridentifikasi mungkin tidak dibagikan secara
terbuka atau bahkan dalam kondisi akses terbatas dalam banyak kasus. Oleh karena itu, bagian
ini akan memperkenalkan deskripsi konten tingkat tinggi yang dapat ditunjukkan kepada
deposan sebagai bukti perlunya tindakan de-identifikasi. Ini adalah pengantar untuk subjek
yang kompleks, dan metode de-identifikasi bergantung sepenuhnya pada konten dan konteks
data.
Jenis pengidentifikasi
Langsung
Pengidentifikasi langsung mencakup nama, alamat (digital dan fisik), dan nomor ID yang
terhubung langsung ke informasi pengidentifikasi (nomor rekam medis, nomor SIM, dan
lainnya.) Pengidentifikasi langsung tidak pernah diperlukan untuk analisis, dan harus dihapus
atau diganti dengan kode.
Tidak langsung atau Pengidentifikasi kuasi
Ini cenderung lebih bernuansa dan mungkin sulit bagi Anda, sebagai kurator, untuk mengenali
dengan mudah tanpa sepengetahuan ahli tentang datanya. Mereka mungkin merupakan detail
seperti tanggal atau demografi yang menurut deposan diperlukan untuk penggunaan kembali
data, tetapi masih memerlukan anonimisasi yang memadai untuk rilis publik. Beberapa hal
yang perlu diperhatikan termasuk detail demografis yang sangat terperinci atau terperinci (usia
persis, geografi tertentu seperti kode pos, ras dan etnis terperinci) atau detail unik lainnya.
Respon teks lengkap yang disertakan kata demi kata juga bisa menjadi masalah. Ketika jenis
informasi ini ada, penting untuk mengetahui apa yang disetujui oleh peserta untuk dibagikan.
Contoh pengidentifikasi potensial
• Satu studi menemukan bahwa 87% populasi AS dapat diidentifikasi hanya berdasarkan
5 digit kode pos, jenis kelamin, dan tanggal lahir seperti yang dilaporkan dalam Sensus
1990 (Sweeney, 2000).
• Kumpulan data yang berisi usia, status perkawinan, dan tingkat pendidikan dapat
mengidentifikasi seseorang yang tinggal dalam populasi imigran yang erat.
• Kumpulan data yang berisi nama pekerjaan, kota tempat kerja, dan tempat lahir
berpotensi mengidentifikasi seseorang yang tidak lahir di Amerika Serikat yang
sekarang bekerja di daerah pedesaan di Minnesota.
Menghapus atau mengode ulang pengidentifikasi
• Jika ada variabel tertentu dalam kumpulan data yang dapat mengarah pada identifikasi
ulang peserta dan bukan merupakan informasi penting, seluruh variabel dapat dihapus.
• Kumpulan data mungkin berisi jawaban individu untuk pertanyaan terbuka. Beberapa
dari jawaban ini mungkin mengidentifikasi peserta berdasarkan informasi lain yang
mereka berikan dalam kumpulan data. Peneliti mungkin "mengkodekan" jawaban ini
ke dalam kategori umum sehingga datanya kurang dipersonalisasi, atau untuk data
kualitatif, menyunting dan mengganti fakta spesifik dengan deskripsi yang lebih umum
(misalnya, "[jabatan]" daripada "perawat").
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•
•

Beberapa pengidentifikasi tidak langsung (kuasi) dapat diberi kode, diberi kode ulang,
digabungkan, atau dihilangkan. Anda mungkin membutuhkan klarifikasi dari deposan
tentang tingkat detail apa yang diperlukan untuk analisis.
Rincian lebih lanjut tentang penyaringan untuk pengidentifikasi di bawah ini.

Pertimbangan metadata
• Ada kalanya informasi akan ditarik keluar dari kumpulan data, tetapi informasi
tertinggal di buku kode atau kamus data yang memberikan detail tertentu - seperti
frekuensi kejadian yang rendah (alias unik).
• Beberapa jenis data mungkin berisi metadata tersembunyi - yaitu, metadata yang tidak
mudah dilihat oleh pengamat manusia - yang dapat menimbulkan potensi risiko
pengungkapan, misalnya tanggal dalam file gambar radiografi.
Contoh Komunikasi dengan Deposan
• Data berisi pengidentifikasi langsung: “Saya ingin mengingatkan Anda tentang fakta
bahwa data Anda saat ini berisi informasi yang dapat diidentifikasi secara langsung
tentang peserta Anda - Saya mencatat tanggal pasti untuk kelahiran, tanggal perawatan,
tanggal rawat inap, dan tanggal pulang. Informasi ini perlu de-identifikasi identitasnya
jika penting untuk analisis atau harus dihapus jika tidak diperlukan. Jika Anda
memerlukan bantuan dengan de-identifikasi, Anda mungkin ingin berkonsultasi dengan
ahli statistik atau broker yang jujur. ”*
• Data berisi pengidentifikasi tidak langsung: "Saya ingin mengingatkan Anda tentang
fakta bahwa data Anda saat ini berisi tanggapan teks di beberapa kolom tanggapan
opsional 'Lainnya'. Biasanya informasi ini dicatat kata demi kata, dan oleh karena itu
berbeda untuk setiap peserta. Saya akan menyarankan untuk menghapus informasi ini
jika tidak diperlukan untuk analisis, atau mengkodekannya dengan cara standar untuk
menutupi sifat yang lebih unik dari tanggapan verbatim. ”*
*Ini adalah contoh masalah dan tanggapan. Sebagai seorang kurator Anda mengetahui tingkat
kenyamanan Anda sendiri dengan materi dan apa yang Anda putuskan untuk usulkan. Jika
Anda tidak yakin tentang tingkat risiko pengungkapan, Anda boleh mengatakannya, dan
merujuk ke sumber lain, baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan bantuan. Ikuti
kebijakan repositori Anda dan hanya tawarkan apa yang diizinkan dan dapat Anda tawarkan.
Langkah-langkah untuk Menyaring Data yang Tidak Teridentifikasi untuk Risiko yang
Tersisa
Berikut ini adalah serangkaian prosedur awal untuk meninjau simpanan data untuk sisa
pengidentifikasi (kuasi) langsung dan tidak langsung yang dapat dianggap sebagai Informasi
Identitas Pribadi (Personally Identifiable Information((PII)) atau Informasi Kesehatan Pribadi
(Personal Health Information ((PHI)) yang mungkin tetap ada dalam kumpulan data dan
menimbulkan tingkat risiko yang berada di luar ambang batas akses publik. Kami menyambut
komunitas kurasi data kami untuk membangun langkah awal ini menjadi pedoman yang dapat
diterapkan secara menyeluruh dan efisien. Kebutuhan tertentu adalah metode yang efisien dan
akurat untuk menghitung ambang risiko pengidentifikasi tidak langsung (kuasi) yang
memenuhi standar industri privasi dari repositoris data profesional untuk data akses publik.
Langkah-langkah yang dibahas di sini saat ini adalah skrining visual “manual”. Perangkat
lunak yang tercantum dalam panduan ini saat ini tidak canggih ke titik di mana penyaringan
tersebut dapat diotomatiskan ke tingkat apa pun, atau digunakan tanpa pengetahuan dan
pengalaman yang memadai tentang penilaian risiko privasi dan teknik anonimisasi.
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Langkah-langkah penyaringan risiko privasi:
1. Minta formulir izin subjek manusia.
Seperti yang dibahas di bagian sebelumnya.
2. Mintalah buku kode, kamus data, atau dokumentasi variabel dan elemen data
lainnya.
Buku kode, terutama yang memiliki deskripsi dan parameter variabel serta elemen data
yang terkumpul, sangat berguna untuk tinjauan awal pengidentifikasi potensial. Buku
kode harus menunjukkan pengidentifikasi langsung mana yang harus dihilangkan atau
ditutupi dengan nama samaran atau kode. Buku kode juga harus menunjukkan variabel
mana yang merupakan pengidentifikasi (kuasi) tidak langsung. Perhatikan elemen
mana yang dapat dikaitkan dengan informasi eksternal yang dapat diketahui publik.
Juga pertimbangkan bagaimana kombinasi pengidentifikasi tidak langsung (kuasi)
dapat membuat satu atau lebih rekaman lebih dapat diidentifikasi secara unik daripada
yang lain. Pengidentifikasi (kuasi) tidak langsung ini, secara individu atau kombinasi,
akan memiliki jumlah rekaman yang lebih rendah di bawah beberapa parameter, seperti
usia ekstrim, lokasi tertentu, demografis atau fitur lain yang tidak biasa untuk beberapa
subjek untuk populasi sampel tersebut. Subjek semacam itu berisiko lebih besar untuk
diidentifikasi kembali dari informasi yang dapat diketahui publik, baik itu dari peretas
atau secara tidak sengaja dari anggota keluarga atau postingan Facebook.
Pertimbangkan untuk membuat versi dari buku kode untuk meninjau data dan
berpotensi mengirim kembali ke penyimpan dengan komentar (lihat Langkah 5).
Tandai variabel mana yang akan diperiksa dalam kumpulan data yang merupakan
pengidentifikasi langsung atau tidak langsung yang potensial dan sertakan deskripsi
singkat tentang risiko yang berpotensi untuk dilaporkan kembali ke penyimpan.
Idealnya, deposan juga dapat memberikan dokumentasi tentang variabel mana yang
diubah atau tidak diidentifikasi.
3. Tinjau data untuk penidentifikasi langsung yang tersisa.
Semua deposan harus menghapus pengidentifikasi langsung atau menutupinya dengan
kode atau nama samaran. Jika ada pengidentifikasi langsung yang masih ada dalam
data, kirim file tersebut kembali ke deposan untuk diperbaiki. (Pengidentifikasi
langsung juga harus dihapus untuk repositori akses terbatas.)
Sangat penting untuk menghapus dengan aman (yaitu menghapus semua cadangan)
data yang disimpan yang berisi pengidentifikasi langsung karena ini mungkin
mengandung pelanggaran privasi. Dua area untuk diperiksa secara khusus sebagai
pengidentifikasi semu langsung potensial dengan risiko identifikasi ulang adalah
tanggal dan geografi yang lebih spesifik dari Amerika Serikat, termasuk kumpulan data
yang "condong" ke populasi dari area tertentu, seperti mahasiswa dari departemen
anggota fakultas tertentu.
4. Temukan semua pengidentifikasi tidak langsung (kuasi) yang mungkin dapat
ditautkan ke kumpulan data eksternal.
Langkah ini seringkali merupakan yang paling menantang. Mungkin sulit untuk
menentukan tingkat risiko yang mungkin dimiliki oleh pengidentifikasi (kuasi) tidak
langsung terkait dengan informasi eksternal yang dapat diketahui. Selain itu,
menghitung risiko gabungan pengidentifikasi tidak langsung (kuasi) memakan waktu,
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seringkali tidak mudah dilakukan dengan perangkat lunak, dan memerlukan keahlian
dalam penilaian risiko privasi untuk mengevaluasi dengan benar.
Idealnya, risiko pengidentifikasi tidak langsung (kuasi) harus diukur terhadap ambang
risiko. Tingkat K-Anonimitas, yang dikembangkan oleh Latanya Sweeney, adalah
contoh ukuran ambang risiko yang lebih mendasar. Tingkat K-Anonimitas 3, misalnya,
berarti bahwa tidak boleh kurang dari 3 catatan (yaitu, subjek dalam kumpulan data)
yang cocok dengan satu pengidentifikasi tidak langsung (kuasi), atau kumpulan
pengidentifikasi tidak langsung (kuasi) yang cocok yang memiliki potensi risiko.
Industri privasi dan repositori data profesional, bagaimanapun, biasanya menetapkan
ambang batas risiko pada tingkat K = 11 hingga 20. Mungkin sulit bagi peneliti untuk
memenuhi tingkat ini, terutama untuk kumpulan data yang lebih kecil. Sama
menantangnya bagi kurator data untuk menghitung ambang batas risiko dalam
kumpulan data.
Seringkali pendekatan yang paling praktis dan bertanggung jawab adalah untuk
menunjukkan pengidentifikasi (kuasi) tidak langsung atau kombinasi mana yang
tampaknya berpotensi berisiko dan meminta peneliti untuk meninjau risiko itu.
Deposan, dengan bantuan Anda bila memungkinkan, harus bersedia untuk menerapkan
langkah-langkah perbaikan, dan/atau menjelaskan langkah-langkah transformasi apa
pun yang telah diterapkan pada pengidentifikasi (kuasi) tidak langsung atau kumpulan
catatan dengan risiko potensial. Ketika remediasi tidak memungkinkan, seperti ketika
membutuhkan teknik anonimisasi statistik tingkat lanjut, sarankan agar peneliti
mempertimbangkan repositori akses terbatas.
5. Laporkan kembali kepada deposan setiap variabel atau elemen data yang
tampaknya berisiko.
Idealnya laporan harus menjelaskan secara singkat variabel mana yang tampaknya
memiliki risiko potensial. Jika Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang
teknik de-identifikasi umum, pertimbangkan untuk menawarkan saran bagi deposan
untuk mengubah datanya hingga di bawah ambang batas risiko. Teknik yang lebih
sederhana mencakup mengubah nilai tertentu ke rentang atau kategori yang lebih luas,
memotong nilai ekstrem dari rekaman tertentu, atau menerapkan pergeseran tanggal.
Sekali lagi, kumpulan data yang memerlukan anonimisasi lebih lanjut mungkin
memerlukan akses terbatas, kecuali penyimpan menyatakan keahlian dan kemauan
yang cukup untuk menerapkan teknik pada versi baru.
Pertimbangkan untuk memformat laporan sebagai tabel sederhana berdasarkan buku
kode atau kamus data yang mencantumkan variabel, menjelaskan risiko, dan
menyarankan perbaikan jika perlu. Skala risiko sederhana dapat ditambahkan untuk
menggambarkan tingkat risiko, seperti pada contoh berikut:
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Deposan kemudian perlu memutuskan tentang perbaikan apa yang dapat mereka
lakukan, dan kemudian mengirimkan kembali versi data yang baru, idealnya dengan
dokumentasi perubahan yang mereka terapkan. Kurator kemudian harus memberikan
babak penyaringan versi baru.
Dalam menanggapi deposan, jelaskan bahwa, sebagai pustakawan dan kurator data,
kami hanya dapat memberikan pendapat tentang risiko yang tersisa, dan kami belum
diberi wewenang oleh IRB atau kantor kepatuhan lainnya untuk secara resmi
menyatakan kumpulan data bebas dari risiko privasi. Namun, seringkali IRB dan
petugas kepatuhan tidak memiliki pelatihan dalam penyaringan risiko privasi atau
teknik anonimisasi. Dalam kasus seperti itu, pertimbangkan untuk mengingatkan
deposan bahwa peneliti, dan pada akhirnya PI proyek, mengambil tanggung jawab akhir
atas pelanggaran privasi dari risiko yang tersisa dalam data yang dirilis secara publik.
Idealnya ini harus dinyatakan dalam perjanjian deposito yang ditandatangani oleh
deposan dan/atau PI proyek.
Langkah selanjutnya
Rekomendasi/percakapan lebih lanjut: Bergantung pada apa yang ditemukan selama proses
kurasi, percakapan selanjutnya dengan peneliti dapat mengarah ke beberapa arah:
1. Permintaan informasi atau dokumentasi lebih lanjut: Peneliti mungkin perlu
mengklarifikasi seberapa penting variabel tertentu untuk analisis atau apa kemampuan
mereka (dalam hal waktu dan keterampilan) untuk menghilangkan atau mengubah
pengidentifikasi. Dokumentasi tambahan seputar arti variabel tertentu atau informasi
izin mungkin juga diperlukan.
2. Repositori alternatif: Dalam beberapa kasus, mungkin jelas bahwa variabel yang
berpotensi mengidentifikasi penting untuk analisis, dan/atau akan sulit atau memakan
waktu untuk menghapus atau merevisi. Dalam kasus ini, data tidak akan sesuai untuk
disimpan di repositori publik tetapi tergantung pada area subjek dan formatnya,
mungkin ada repositori khusus domain atau format yang memberikan tingkat
pembatasan dan/atau persetujuan yang sesuai untuk mendistribusikan data dalam
keadaan saat ini.
Contoh: ICPSR untuk data ilmu sosial, QDR untuk data kualitatif, atau Databrary untuk
data video.
3. De-identifikasi atau penghapusan variabel: Jika mengidentifikasi variabel dapat
diisolasi dan cara mengedit atau menghapusnya jelas (secara manual atau secara
terprogram), ini mungkin cukup untuk menyiapkan kumpulan data untuk
didistribusikan.
Contoh: Sebuah kumpulan data berisi tanggal lahir dan kematian yang tepat, tetapi
tidak ada pengidentifikasi langsung atau tidak langsung yang terdeteksi. Sebelum
publikasi di repositori yang dapat diakses publik, nilai diubah menjadi hanya tahun,
sesuai dengan pedoman HIPAA.
4. Merujuk kembali ke IRB atau badan pemberi persetujuan lainnya: Jika penelitian
disetujui oleh IRB kelembagaan atau organisasi lain dan ada pertanyaan tentang apakah
pembagian data yang diusulkan dapat melanggar persetujuan ini (terutama jika
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pertimbangan hukum atau peraturan lainnya tampaknya berlaku), Anda mungkin ingin
merujuk deposan kembali ke organisasi ini untuk mendapatkan keputusan. Ingatlah
bahwa IRB dan kantor atau departemen lain mungkin memiliki pendekatan yang
berbeda untuk menentukan risiko dan penegakan, dan tingkat keahlian yang berbeda
dalam membuat keputusan tentang berbagi data (Mozersky, 2020). Jika di perguruan
tinggi atau universitas, Anda mungkin ingin menghubungi Penasihat Umum Anda
untuk lebih memahami pandangan lembaga tentang di mana tanggung jawab utama
terletak untuk keputusan ini.
Contoh: Formulir persetujuan dari studi yang dikirim IRB menentukan bahwa data
hanya akan dibagikan dengan tim peneliti, tetapi peneliti ingin mendistribusikan data
de-identifikasi kepada publik. Anda merujuk deposan kembali ke IRB. IRB
menginstruksikan deposan ...
a. untuk menyetujui kembali peserta jika mereka ingin berbagi data lebih luas.
Peneliti memutuskan bahwa upaya yang diperlukan akan menjadi penghalang,
dan memutuskan untuk tidak mendistribusikan data mereka.
b. agar mereka dapat membagikan data mereka. Deposan ingin Anda
mempublikasikan data mereka berdasarkan persetujuan ini.
c. bahwa studi tersebut dikecualikan, sehingga IRB menolak memberikan
panduan. Deposan kembali kepada Anda untuk meminta nasihat.
5. Penolakan deposit: Anda harus tahu dan dapat mengartikulasikan dalam kondisi apa
repositori Anda tidak akan menerima deposit karena pertimbangan subjek manusia.
Informasi ini juga harus tersedia dengan jelas untuk calon deposan sebelum mereka
menyerahkan data untuk kurasi.
Peluang pendidikan
Peluang pendidikan mungkin dapan merepresentasikan diri sendiri melalui komunikasi secara
langsung dengan peneliti sebelum atau sesudah pengiriman data, atau sebagai bagian dari
presentasi kampus. Anda mungkin bisa mempersiapkan jawaban pertanyaan dan perhatian
yang berhubungan dengan resistensi berbagi data. Beberapa literature menunjukkan bahwa
peneliti percaya partisipan tidak akan mengizinkan data mereka dibagikan jika diberi
kesempatan, tetapi sebaliknya mungkin benar. Salah satu studi penelitian menunjukkan bahwa
kurang dari 1% responden menyatakan bahwa data perlu dihancurkan, dan lebih dari 90%
menyatakan bahwa data perlu tersedia untuk verifikasi atau penggunaan kembali. “Saya pikir
data perlu disimpan dan dibagikan. Kenapa perlu membuat studi tanpa bermaksud untuk
membagikan data” (Bottesini, Rhemtulla, and Vazire, 2018). Terdapat juga penelitian terhadap
data uji klinis yang menyatakan hal serupa – hanya sedikit respoden yang berhati-hati mengenai
risiko berbagi data, dan hanya 8% yang berpikir bahwa risiko melebih dari manfaat yang
didapat (Mello, Lieou, and Goodman, 2018). Dan sewaktu-waktu, populasi akan menyatakan
keinginan dan kebutuhan untuk secara terbuka berbagi data mengenai diri sendiri. Memang,
National Center for Transgender Equality mengungkapkan adanya peningkatan penelitian dan
data dengan transgender karena “kami memiliki informasi terbatas mengenai tingkat
pengangguran, pendapatan dan kemiskinan, kecanduan narkoba dan alcohol, bunuh diri, dan
data lainnya yang secara umum diukur dalam populasi umum” (n.d).
Beberapa pedoman umum yang perlu dipertimbangkan oleh deposan dalam merencanakan
pengumpulan data di masa depan (lihat Meyer, 2018) termasuk menahan diri dari pernyataan
eksplisit tentang penghancuran atau tidak berbagi data, atau menjanjikan bahwa analisis data
yang dikumpulkan akan dibatasi pada topik tertentu (kecuali ada alasan kuat untuk ini, dan
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mereka memiliki rencana konkret bagaimana cara memberlakukannya). Di sisi lain, meminta
persetujuan untuk menyimpan dan membagikan data, menggabungkan retensi data dan berbagi
klausa ke dalam template atau aplikasi IRB, dan bekerja dengan repositori data sebelum
pengumpulan data semuanya dapat membantu memastikan bahwa data dapat dibagikan dengan
tepat pada penutupan penelitian.
Contoh: Deposit termasuk tanggal masuk dan keluar rumah sakit. Meskipun ini dapat
digunakan untuk menghasilkan variabel lama tinggal yang kurang spesifik, batasan waktu pada
akhir penyimpan menyebabkan penghapusan variabel sepenuhnya untuk memungkinkan
deposit. Namun, berdasarkan percakapan kurasi, penyerahan selanjutnya dari deposan diproses
terlebih dahulu untuk memungkinkan penyertaan yang sesuai dari informasi ini.
Daftar Istilah
Anonimisasi data: Proses mengenkripsi atau menghapus informasi identitas pribadi dalam
sumber data. Informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi dapat mencakup
pengidentifikasi (kuasi) langsung atau tidak langsung. Pseudonimisasi adalah proses serupa
untuk membuat data kurang dapat diidentifikasi, tetapi data ini masih dapat dilacak kembali ke
individu. Sebaliknya, data yang dianonimkan tidak dapat diidentifikasi secara pribadi.
Risiko pengungkapan data: Penilaian untuk mengevaluasi jumlah potensi identitas peserta
untuk ditemukan dan dibagikan tanpa izin eksplisitnya. Seorang kurator mungkin dapat menilai
risiko hanya dengan memeriksa pengidentifikasi (kuasi) langsung dan tidak langsung, tetapi
penilaian risiko pengungkapan yang lebih dalam mungkin memerlukan metode yang lebih
canggih yang perlu dilakukan oleh ahli statistik, broker yang jujur, atau ahli lainnya (lihat
Statistik Pengendalian Pengungkapan).
De-identifikasi: Standar yang digunakan untuk mengevaluasi informasi yang berpotensi
sensitif dan konten yang mengidentifikasi secara pribadi dihapus sebelum data dapat dibagikan.
Konten yang mengidentifikasi secara pribadi dapat mencakup pengidentifikasi (kuasi)
langsung atau tidak langsung. Contoh metode termasuk penentuan ahli dan safe harbor. Proses
ini tidak dilakukan oleh kurator data, tetapi pengidentifikasi yang terekspos dapat dibawa ke
penyimpan data dalam komunikasi tentang penerbitan dan penggunaan kembali. Penyimpan
data atau kuasanya perlu melakukan de-identifikasi data.
Pengidentifikasi langsung: Informasi yang bila digunakan sendiri dapat mengidentifikasi
individu tertentu, seperti nama, nomor telepon, atau alamat.
Penentuan ahli: Standar de-identifikasi HIPAA yang bergantung pada metodologi statistik
dan ilmiah. Metode ini mungkin lebih cocok daripada Safe Harbor untuk menangani
pengidentifikasi tidak langsung (kuasi).
HIPAA: (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) Undang-undang
Amerika Serikat yang memberikan standar privasi untuk melindungi identifikasi informasi
kesehatan. HIPAA menetapkan ketentuan untuk berbagi dan menggunakan kembali informasi
kesehatan oleh para peneliti. Lihat: Research/HHS.gov.
Broker jujur: Broker jujur adalah grup pihak ketiga atau individu yang bekerja dengan peneliti
yang mengelola data de-identifikasi untuk memastikan bahwa hanya data yang tidak
teridentifikasi yang masuk ke tim penelitian dan outlet lainnya.
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Pengidentifikasi tidak langsung: Informasi yang dapat digabungkan dengan informasi lain
untuk mengidentifikasi individu tertentu. Misalnya, tanggal lahir yang digabungkan dengan
lokasi geografis dapat mengurangi kemungkinan secara signifikan untuk memungkinkan
identifikasi peserta studi. Identifikasi peserta studi harus dihindari melalui de-identifikasi data.
Lihat juga: Pengidentifikasi kuasi.
Pengidentifikasi kuasi: Istilah alternatif untuk pengidentifikasi tidak langsung yang memiliki
arti yang sama. Penggunaan istilah ini mencakup profesional yang terlibat dalam kurasi untuk
data subjek manusia. Namun, banyak sumber bantuan menggunakan istilah umum
pengidentifikasi tidak langsung.
Kontrol Pengungkapan Statistik (Statistical Disclosure Control ((alias SDC)): Teknik
statistik tingkat lanjut yang digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa
tidak ada orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi dari hasil analisis survei atau data
administratif, atau dalam rilis mikrodata (data tingkat individu atau rumah tangga daripada
statistik kelompok).
PHI (Personal Health Information; also Protected Health Information): Informasi tentang
kesehatan individu dan penyediaan atau pembayaran perawatan kesehatan mereka. Aturan
privasi HIPAA memberikan perlindungan federal Amerika Serikat untuk PHI.
Safe Harbor: Standar de-identifikasi HIPAA yang terdiri dari daftar 18 kriteria yang dapat
meningkatkan risiko identifikasi individu. Metode ini populer dan sederhana, tetapi secara
minimal membahas pengidentifikasi tidak langsung (kuasi).
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Lampiran A Tautan ke sumber tentang de-identifikasi
El Emam, Khaled; Arbuckle, Luk. (2013). Anonymizing health data case studies and methods to get you started.
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Lampiran B Tautan ke sumber-sumber tentang dokumentasi persetujuan
ICPSR
• Recommended Informed Consent
• https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/datamanagement/confidentiality/conflanguage.html
Qualitative Data Repository (QDR)
• Sample Informed Consent Language
University of Michigan
•
•

IRB-HSBS Biospecimen Consent Template with data sharing language
IRB-HSBS General Informed Consent Template with data sharing language

Lampiran C Daftar periksa CURATED Subjek Manusia
Diadaptasi dari CURATED steps and checklists dan daftar periksa oleh Data Curation
Network.
Periksa file dan baca dokumentasi
• Periksa semua file yang diserahkan dan nilai jenis data yang disajikan.
• Nilai apakah kombinasi file yang dikirimkan memiliki informasi yang cukup untuk
berguna bagi orang lain.
• Nilai apakah kombinasi file yang diserahkan mengungkapkan identitas peserta.
Pahami datanya
• Pahami jenis data yang diserahkan dan kemungkinan apakah itu diperoleh dengan
menggunakan persetujuan yang diinformasikan, lembar informasi persetujuan,
persetujuan peserta, atau tidak sama sekali.
• Pahami variabel yang dilaporkan dalam data dan apakah itu berisiko bagi
pengungkapan identitas.

Minta informasi yang hilang atau perubahan
• Minta formulir persetujuan atau perjanjian lain jika tidak diserahkan dengan data, tetapi
Anda yakin data tersebut mungkin diperoleh dengan salah satunya.
• Minta informasi apa pun yang diperlukan agar data dapat direproduksi, biasanya kamus
data dan/atau file readme.
• Jika perlu, minta tim peneliti untuk mende-identifikasi lebih lanjut kumpulan data
tersebut.
• Jika perlu, minta tim peneliti berkonsultasi dengan dewan etika atau dewan peninjau
kelembagaan mereka.
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Tambahkan metadata agar mudah ditemukan
• Tambahkan catatan internal dengan salinan formulir persetujuan atau perjanjian dan
kemungkinan catatan dalam file readme bahwa persetujuan tersebut menunjukkan
pembagian data secara publik.
• Sertakan dalam metadata log percakapan dengan peneliti tentang persetujuan dan deidentifikasi.
Ubah format file untuk digunakan kembali
• Ubah formulir persetujuan atau persetujuan menjadi teks atau file pdf untuk disimpan.
• Pastikan kumpulan data dalam format non-kepemilikan (misal Transformasi dari Excel
ke csv).
Evaluasi FAIRness
• Evaluasi catatan untuk memastikan data dapat Findable (ditemukan), Accessible (dapat
diakses), Interoperable (dapat dioperasikan), dan Reusable (dapat digunakan kembali)
- dalam hal data subjek manusia, ini berarti bahwa proses persetujuan
didokumentasikan baik secara internal sebagai bagian dari catatan metadata repositori
atau secara publik sebagai bagian dari file readme , data de-identifikasi dengan benar
dan masih dapat digunakan, dan format file mendukung penyimpanan jangka panjang.
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Lampiran 10. ISO Data Image

ISO Data Image – Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: M. Gilang Renaldi Anarki, UNNES (and proofread)
: 31 Oktober 2020

Gambaran
Tema
Ekstensi Berkas
Tipe Mime
Struktur
Versi
Bidang primer atau
area
Sumber dan afiliasi
Metadata
Pertanyaan utama
untuk tinjauan
kurasi

Alat untuk tinjauan
kurasi
Tanggal dibuat
Pencipta

Tanggal diperbarui
dan ringkasan
perubahan yang
dibuat

1

2

Deskripsi
.iso
CD-ROM: application/x-iso9660-image
CD-ROM or CD-R: application/x-iso13490-image
DVD/Blu-Ray: application/x-iso13346-image
Berkas Biner
n/a
.iso dapat ada di setiap bidang penelitian di mana data dan program
yang dapat dieksekusi terkait telah didistribusikan secara historis
pada cakram optik (CD, DVD, dll.)
Nama yang berasal dari sistem file ISO 9660 yang digunakan dengan
media CD-ROM
n/a
• Perangkat lunak apa yang diperlukan untuk mengakses data?
Diperlukan perangkat lunak (milik) yang terkandung dalam
citra disk?
Harus ada perangkat lunak/perangkat keras yang diperlukan
ditiru?
• Apakah file data ditautkan dengan cara lain?
• Apakah ada dokumentasi tentang setiap file dan hubungan
mereka?
Bitcurator1, Tree2, FRED machine
2020
Kate Barron (Stanford University)
Jonathan Bohan (Cornell Institute for Social and Economic
Research)
Mentor:Cynthia Hudson-Vitale (Pennsylvania State University)
n/a

Lihat https://confluence.educopia.org/display/BC/BitCurator+Environment
Perintah untuk menghasilkan daftar direktori rekursif; lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_(command)

Kutipan yang disarankan: Barron, Kate and Jonathan Bohan. (2020) ISO Disk Image Data Curation Primer. Data Curation Network GitHub
Repository.
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Kutipan yang Disarankan: Barron, Kate dan Jonathan Bohan. (2020). Primer Kurasi Data image Disk ISO.
Repositori Jaringan Kurasi Data GitHub.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Workshop #3 "Specialized Data Curation" yang diadakan di Washington
University di St. Louis di St. Louis, MO pada 5-6 November 2019. Lokakarya ini telah didanai dengan murah hati
oleh Institute of Museum and Library Services # RE-85-18-0040-18.

Deskripsi Format
.iso adalah format pencitraan disk optik paling umum dari sekitar 250 yang diketahui ada.3
Jenis iso yang paling umum didasarkan pada ISO-9660 standar (lihat di atas untuk varian).4
Karena disk ringkas optik rentan terhadap degradasi fisik, gambar disk .iso membantu
memastikan melanjutkan akses ke data dan aplikasi mereka.
Gambar ISO adalah duplikat data yang tepat dari disk optik asli. Perpustakaan Kongres
menyatakan, "File gambar ISO, tidak seperti file normal, tidak dibuka melainkan dipasang. File
gambar ISO berisi konten data setiap sektor tertulis dari disk optik, termasuk sistem berkas
gambar jika ada. Dengan demikian ini adalah versi media-independen dari format yang
bergantung pada media. Namun, untuk pemutaran atau eksploitasi konten, dependensi pada
alat (termasuk pemutar CD dan DVD), sistem operasi, sistem perlindungan teknis terkait hak,
dan perangkat lunak lain tetap ada, sama seperti yang mereka lakukan untuk disk fisik asli
(atau yang akan diproduksi).5
Dengan kata lain, file ISO harus dipasang sebagai drive daripada "membuka" file; dengan
demikian, file ISO mempertahankan sistem operasi yang sama persyaratan sebagai disk asli.
Persyaratan ini menunjukkan penggunaan mesin virtual ketika sistem operasi yang diperlukan
menjadi ketinggalan jaman.
Contohnya
Perangkat Lunak dan database INSROP GIS:
https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.869203
Panduan Penting untuk Openoffice.org 2004: https://archive.org/details/OPENOFFICEORG
Contoh kutipan kumpulan data
Kittel, T.G.F., N.A. Rosenbloom, T.H. Painter, D.S. Schimel, H.H. Fisher. A. Grimsdell,
Peserta VEMAP, C. Daly, dan E.R. Hunt. 2012. VEMAP 1: Model Input Database CDROM ISO Image . ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, Amerika
Serikat. https://doi.org/10.3334/ORNLD.
Mitra STRATAGEM (2002): Kompilasi hasil proyek STRATAGEM sebagai ISO-image dari
CD-ROM akhir PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.441533

3

Lihat https://web.archive.org/web/20191206190008/https://fileinfo.com/filetypes/disk_image dan
https://web.archive.org/web/20191206190101/http://fileformats.archiveteam.org/wiki/Disk_Image_Formats untuk dua daftar
format parsial.
4
"ISO 9660:1988(en) Pemrosesan informasi — Volume dan struktur file CD-ROM untuk pertukaran informasi," diakses di
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9660:ed-1:v1:en. Diakses 6 DES 2019
5
"Format File Gambar Disk ISO," dalam Keberlanjutan Format Digital: Perencanaan Perpustakaan Koleksi Kongres. Diakses 6
DES
2019
di
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000348.shtml dan
disimpan
ke
https://web.archive.org/web/20191206181751/https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000348.shtml
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Pertanyaan utama untuk ditanyakan pada diri sendiri
• Apa persyaratan sistem operasi dari disk asli?
• Apakah semua berkas yang dapat dieksekusi terbuka dalam sistem operasi saat ini atau
versi yang lebih lama diperlukan? Dapatkah versi yang lebih lama ini dengan mudah
diakses olehn peneliti (seperti melalui mesin virtual)?
• Apakah perangkat lunak untuk mengakses berkas akan terus tersedia untuk masa
mendatang?
• Apakah diperlukan instruksi untuk penggunaan disk? Dapatkah mereka didistribusikan
secara terpisah dari disk sumber?
Klarifikasi kunci untuk mendapatkan dari peneliti
• Apa tujuan mempertahankan struktur disk optik? Apakah perlu mengakses data?
Apakah peneliti lebih baik dilayani oleh
menyediakan file individual?
• Apakah semua berkas yang dapat dieksekusi terbuka dalam sistem operasi saat ini atau
versi yang lebih lama diperlukan? Dapatkah versi yang lebih lama ini dapat dengan
mudah diakses
Standar metadata, elemen inti, dan persyaratan metadata yang berlaku
README idealnya harus menyertakan struktur file disk (lihat perintah TREE di bawah); daftar
perangkat lunak yang diperlukan untuk menggunakan disk; dan solusi yang diperlukan yang
diketahui untuk mengakses materi (penggunaan emulator, dll.)
Alat untuk peninjauan data
Bitcurator6 adalah proyek yang dirancang untuk pustakawan data dan "profesional kolektor"
lainnya untuk menggabungkan fungsionalitas banyak forensik data alat.
Fitur BitCurator meliputi:
• Triase data pra-pencitraan
• Pencitraan disk forensic
• Analisis dan pelaporan sistem file
• Identifikasi informasi pribadi dan individual
• Ekspor metadata teknis dan lainnya7
Mengakses gambar yang dipasang dapat "memberlakukan sejumlah keterbatasan teknis,"
seperti potensi "risiko keamanan pada host karena infeksi virus hadir pada sistem gambar."8
Kemampuan forensik BitCurator dapat membantu dan mengidentifikasi perangkap
tersembunyi ini, serta file "tersembunyi" lainnya seperti file yang dihapus yang tidak terlihat
tetapi masih dapat dipulihkan.9
Harap dicatat bahwa BitCurator memerlukan Ubuntu dan idealnya disiapkan pada mesin
khusus. Untuk organisasi dengan sejumlah kecil gambar disk untuk diarsipkan, ini mungkin
tidak layak, tetapi bagi mereka yang memiliki koleksi besar, mesin Ubuntu khusus dapat
menghemat sedikit waktu dalam menavigasi melalui disk.
6

BitCurator, website http://bitcurator.net/bitcurator/, dilihat 7 FEB 2020
Ibid
8
Woods, Kam, Christopher A, Lee, and Simpson Garfinkel. “Extending Digital Repository Architectures to Support Disk Image
Preservation and Access.” In JCDL '11: Proceedings of the 11th Annual International ACM/IEEE Joint Conference on Digital
Libraries. June 2011, p. 58. Accessed at https://doi.org/10.1145/1998076.1998088, diulas 25 JUNE 2020.
9
Ibid, p. 58
7
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Bagi organisasi-organisasi dengan koleksi disk fisik yang sangat besar, fred digital
Forensics_Workstation mungkin membantu. Workstation (stasiun kerja) yang kuat serta
dirancang khusus untuk forensik digital dan dapat melakukan lebih dari yang diperlukan untuk
banyak arsip tetapi dapat mempercepat proses meninjau disk secara manual.10
Perintah TREE dapat digunakan untuk menampilkan struktur pohon direktori grafis yang dapat
dimasukkan ke dalam file README Anda.11,12,13
Perintah TREE dapat digunakan dalam antarmuka baris perintah (CLI).14
Jennifer Thoegersen15 menyediakan instruksi perintah TREE ringkas untuk pengguna
Windows dan Mac:
MENCETAK STRUKTUR FOLDER
Berikut adalah cara kami membuat cetakan file teks yang berisi struktur folder (dan semua file yang
terkandung dalam folder) dari kumpulan data.
INSTRUKSI UNTUK WINDOWS
1. Di Windows File Explorer, navigasi ke folder tingkat atas kumpulan data.
2. Sambil memegang tombol Shift, klik kanan pada folder dan pilih "Buka jendela perintah di sini"
dari menu.
3. Ketik pohon /f /a > tree.txt dan tekan Enter.
4. File teks yang disebut tree.txt akan dibuat di folder saat ini, yang kemudian dapat Anda buka dan
cetak.
INSTRUKSI UNTUK MAC
1. Buka Finder.
2. Buka Aplikasi → Utilitas, lalu pilih Terminal. Terminal komando akan terbuka.
3. Ketik CD di terminal.
4. Di Finder, navigasi ke folder yang berisi kumpulan data.
5. Pilih folder kumpulan data, dan seret dan jatuhkan ke jendela terminal. Ini akan membuat jalur
lengkap ke kumpulan data muncul di
baris perintah. Perintah penuh harus
6. cd full/path/to/dataset
7. Tekan Enter.
8. Ketik temukan . -cetak | sed -e's; [^/]/;|--;g;s;--|; |; g' > tree.txt dan tekan Enter.
9. File teks yang disebut tree.txt akan dibuat di folder saat ini, yang kemudian dapat Anda buka dan
cetak.

Perangkat Lunak untuk Melihat atau Menganalisa Data
Windows 8 dan yang lebih baru memiliki kemampuan bawaan untuk memasang gambar disk
ISO. Mereka akan muncul sebagai drive baru di File Explorer. Versi lama windows akan
memerlukan penggunaan aplikasi pihak ketiga seperti WinCDEmu.16 Di Mac OS X,
DiskImageMounter adalah utilitas standar untuk pemasangan citra disk.

10

Lihat https://digitalintelligence.com/products/fred/ untuk info lebih lanjut.

11

https://web.archive.org/web/20200207134128/https://jpsoft.com/help/tree.htm
dan
https://web.archive.org/web/20190413191824/https://www.digitalcitizen.life/how-export-directory-tree-folder-windows untuk intruksi lanjutan
dengan menggunakan perintah TREE di Windows.
12
Lihat https://rschu.me/list-a-directory-with-tree-command-on-mac-os-x-3b2d4c4a4827 untuk intsruksi lanjutan dengan menggunakan perintah
TREE di Mac OS.
13
Lihat https://www.geeksforgeeks.org/tree-command-unixlinux/ untuk instruksi lanjutan dengan menggunakan perintah TREE di Linux
14
Lihat https://www.w3schools.com/whatis/whatis_cli.asp
15
Thoegersen, J. (2017). Just-in-time data management consultations. In L.R. Johnston (Ed.) Curating research data volume two: A handbook of
current practice (pp.89). Chicago, IL: Association of College and Research Libraries. Didapat dari the University of Minnesota Digital Conservancy,
http://hdl.handle.net/11299/185335.
16
Tersedia untuk diunduh pada https://download.cnet.com/WinCDEmu/3000-20432_4-10971940.html 15 JAN 2020. Perhatikan bahwa WinCDEmu
adalah kompatibel dengan Windows XP dan sistem operasi yang lebih baru, mereka yang memiliki sistem yang lebih lama (atau sistem nonWindows) perlu mencari alternatif.
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Tindakan Mempertahankan
Dalam episode "You've Got to Walk Before You Can Run,"17 Ricky Erway dari OCLC
menjabarkan sebelas langkah teknis untuk media yang dapat dibaca. Karena primer ini
berfokus pada pelestarian/kurasi ISO itu sendiri (dibandingkan dengan melestarikan media
optik menggunakan .iso), kami hanya menyertakan langkah-langkah yang berlaku untuk
mempertahankan citra disk:
6. Hasilkan salinan informasi direktori disk (nama file, ukuran, ekstensi, dan tanggal).
7. Hasilkan dan rekam checksum (nilai unik berdasarkan konten file) pada image disk.
8. Buat file readme yang berisi informasi yang bersangkutan dari langkah-langkah diatas, menunjukkan
materi analog terkait18 dan mendokumentasikan setiap langkah yang diambil.
9. Salin direktori proyek ke penyimpanan arsip tepercaya di mana ia akan menerima cadangan reguler,
dengan salinan yang disimpan di lokasi lain.
10. ...
11. Membuat atau memperbarui bantuan temuan terkait, pengumpulan rekaman tingkat, atau rekaman
aksesi dengan informasi tentang langkah-langkah yang
diambil dan lokasi file.

Apa yang harus dilihat untuk memastikan file ini memenuhi prinsip FAIR
Tantangan signifikan untuk digunakan kembali mungkin merupakan akses seseorang (atau
kekurangannya) ke mesin fisik atau virtual yang kompatibel dengan gambar disk. Dapatkah
pengguna rata-rata diharapkan memiliki semua perangkat lunak yang diperlukan untuk
mengakses file pada disk? Haruskah arsip diharapkan untuk mempersiapkan emulator guna
mengakses file yang dapat dieksekusi lebih lama? Apakah ada masalah lisensi dalam
menyediakan perangkat lunak yang lebih lama untuk kemudahan akses?
Kapan mempertahankan format file ini
Saat struktur file data yang awalnya didistribusikan pada disk optik perlu dipertahankan karena
adanya file yang dapat dieksekusi atau untuk alasan kontekstual lainnya. Alasan-alasan ini
harus dieja dalam file dokumentasi atau readme yang disajikan bersama dengan gambar disk.

17

Erway, Ricky. "You’ve Got to Walk Before You Can Run: Langkah Pertama untuk Mengelola Konten Born-Digital yang Diterima di Media Fisik."
Oclc
Penelitian,
2012,
p.5.
Diakses
di
https://web.archive.org/web/20200221155310/https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2012/2012-06.pdf 21 Feb 2020.
18

Perhatikan bahwa jika Anda menyimpan salinan media fisik asli, Anda harus menyimpan hasil cetak file readme ini dengan salinan fisik
(bersama dengan hasil cetak informasi direktori diska).
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Lampiran 11. Jupyter Notebooks

Jupyter Notebooks: A Primer for Data Curators
Participants
:
• Daina Bouquin, Center for Astrophysics. Harvard & Smithsonian.
(daina.bouquin@cfa.harvard.edu)
• Sophie Hou, NCAR/UCAR (sophie.hou@ronininstitute.org)
• Matthew Benzing, Miami University (matt.benzing@miamioh.edu)
• Lee Wilson, Portage Network, (lee.wilson@ace-net.ca)
Mentor
: Susan Borda, University of Michigan (sborda@umich.edu)
Penerjemah
: Rahmadani Maha Ningsih (PDDI LIPI) dan M. Gilang Renaldi Anarki,
UNNES (proofread)
Update Terakhir
: 31 Oktober 2020
Tinjauan Format
Tema

Deskripsi

Ekstensi file

.ipynb

Tipe MIME

https://jupyter.readthedocs.io/en/latest/reference/mimetype.html

Struktur

Browser-rendered composite digital asset: Notebook file
(.ipynb); Notebook app; kernel

Versi

4.0.0 - 5.7.0 (previously IPython Notebook)

Bidang utama dan
area yang digunakan

Not discipline-specific; can be used by anyone who writes code
in a language with a supported kernel

Sumber dan afiliasi

Project Jupyter

Metadata standar

Codemeta; CFF; Jisc/SSI Guidance; discipline-specific
keywords

Alat untuk meninjau
kurasi

nbconvert, nbviewer, repo2docker; CodeMeta
crosswalks; CodeMeta tools; CFF tools

Tanggal dibuat

February 1, 2019

Dibuat oleh

Daina Bouquin (daina.bouquin@cfa.harvard.edu); Sophie Hou
(hou@ucar.edu); Matthew Benzing
(matt.benzing@miamioh.edu); Lee Wilson (lee.wilson@acenet.ca)

Tanggal pembaruan
dan ringkasan yang
diubah

Februari 1, 2019

Kutipan yang disarankan: Bouquin, Daina; Hou, Sophie; Benzing, Matthew; Wilson, Lee. (2019). Jupyter
Notebooks: A Primer for Data Curators. Data Curation Network GitHub Repository.
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Versi yang diarsipkan dari primer ini tersedia di: Bouquin, Daina; Hou, Sophie; Benzing, Matthew; Wilson, Lee.
(2019). Jupyter Notebooks: A Primer for Data Curators. Data Curation Network. Diperoleh dari University of
Minnesota Digital Conservancy, http://hdl.handle.net/11299/202815.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Lokakarya “Specialized Data Curation” Jaringan Kurasi Data #1 yang
berlokasi bersama dengan Forum Federasi Perpustakaan Digital (DLF) 2018 di Las Vegas, Nevada pada 17-18
Oktober 2018. Lokakarya ini telah didanai dengan murah hati oleh Institute of Museum and Library Services
#RE-85-18-0040-18.

Deskripsi Format
Latar Belakang
Jupyter Notebooks adalah objek digital komposit yang digunakan untuk mengembangkan,
berbagi, melihat, dan mengeksekusi dokumentasi, persamaan, visualisasi, dan kode yang
diselingi, saling terkait, dan interaktif. Para peneliti yang mencari untuk mendepositkan
perangkat lunak, dalam hal ini Jupyter Notebooks, dalam repositori melakukannya dengan
harapan repositori akan memberikan dokumentasi yang menjelaskan "apa yang dapat Anda
setor, format file yang didukung untuk setoran, metadata apa yang mungkin perlu Anda
sediakan, bagaimana menyediakan ini metadata dan apa yang terjadi setelah Anda melakukan
deposit "(Jackson, 2018a). Harapan ini tidak harus dipenuhi oleh repositori yang saat ini
menerima setoran perangkat lunak dan objek kompleks seperti Jupyter Notebook. Panduan ini
dimaksudkan untuk menginformasikan praktik kuratorial di sekitar Jupyter Notebook, dan
mendukung pengembangan sumber daya yang memenuhi harapan para peneliti untuk
memastikan ketersediaan jangka panjang perangkat lunak dalam repositori arsip yang
dikuratori. Panduan yang diberikan oleh Jisc (1) dan Software Sustainability Institute (2)
menguraikan tiga jenis deposit perangkat lunak yang berbeda: setoran minimal, setoran
runnable, dan setoran komprehensif (Jackson, 2018b). Primer ini mengikuti kerangka kerja
konseptual yang sama ini dalam berurusan dengan Jupyter Notebooks, yang bahkan dalam
bentuknya yang statis, tidak dapat dieksekusi, dapat digunakan untuk mendokumentasikan
bagaimana penelitian ilmiah dilakukan atau digunakan sebagai model pengajaran di antara
banyak kasus penggunaan lainnya.
Deskripsi Format Jupyter Notebook
Jupyter Notebook adalah file yang digunakan bersama dengan seperangkat alat yang
memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode yang bisa
dijalankan, persamaan, visualisasi data, dan materi interaktif lainnya. Sementara Python adalah
bahasa yang paling umum yang dikaitkan dengan Jupyter Notebooks, mereka dapat digunakan
dengan kode yang ditulis dalam lebih dari 40 bahasa pemrograman yang berbeda.
Keserbagunaan Jupyter Notebook memungkinkan mereka untuk digunakan dalam berbagai
disiplin ilmu dan untuk berbagai tujuan, dan walaupun sangat populer di bidang sains, mereka
juga digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora. Karena Jupyter Notebooks dimaksudkan
untuk interaktif dan dibangun menggunakan banyak program dan bahasa lisan, mereka sangat
menantang bagi kurator untuk bekerja dengannya. Setiap kegiatan kurasi dan pengarsipan perlu
dilakukan sedemikian rupa agar tidak menghambat kebutuhan pengguna di masa depan untuk
mengadaptasi kode yang terkandung dalam file Notebook. Demikian pula, ketika seorang
pengguna di masa depan mengekstrak file-file Notebook, metadata, dan materi tambahan dari
arsip, kegiatan kurasi dan pengarsipan seharusnya tidak memiliki pengaruh yang merendahkan
pada tingkat fungsionalitas yang diaktifkan oleh deposan dengan setoran awal mereka. Sebagai
contoh, daripada membuat zip file atas nama deposan, lebih baik bagi kurator untuk meminta
agar deposan mengemas dan membongkar konten mereka sebelum melakukan setoran untuk
memungkinkan mereka memeriksa fungsi file seperti yang dimaksud saat dibongkar.
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Untuk membuka file Jupyter Notebook, seorang kurator perlu menginstal Python dan Jupyter
(menggunakan pip atau Anaconda (3)) dan terbiasa menggunakan Terminal (Mac / Linux),
Command Prompt, atau Bash (Windows). (4) Setelah dibuka, Jupyter Notebooks memiliki
antarmuka pengguna yang dibuat oleh browser yang terdiri dari "sel" dan tombol yang dapat
diklik untuk menjalankan tugas. Sel adalah bidang input teks multiline tempat pengguna dapat
memasukkan dan mengeksekusi kode atau bahasa markup yang disebut Markdown. Markdown
menangani pemformatan teks, penautan, dan tampilan gambar. Di belakang sel Notebook
adalah kernel yang menjalankan proses yang diperlukan untuk setiap sel berfungsi. Sel kode
sering membutuhkan dependensi dan parameter input spesifik, dan dapat dijalankan dalam
urutan apa pun, yang merupakan kekuatan dan kelemahan. (5)
Setelah diberikan dalam browser pengguna, Notebook dapat diekspor dalam format berikut:
• Notebook (.ipynb)
• Python (.py)
• HTML (.html)
• Markdown (.md)
• reST (.rst)
• PDF via LaTeX (.pdf)
Berikut ini adalah alat yang berguna untuk bekerja dengan file Jupyter Notebook dan
mengkurasi metadata yang terkait dengannya:
• Rendering (memberikan) File Notebook: nbviewer (6)
• Menghasilkan PDF: nbconvert (7)
• Membangun wadah Docker: jupyter-repo2docker (8)
• Membuat dan mengkonversi CodeMeta.json: Alat CodeMeta (9)
• Membuat dan mengkonversi CITATION.cff: Alat CFF (10)
Persyaratan Deposit
Elemen-elemen berikut menguraikan rekomendasi untuk repositori yang menerima pengiriman
Jupyter Notebook. File dan metadata yang diperlukan secara minimum akan mendukung
kemampuan untuk membuka dan mengutip Notebook, tetapi fungsionalitas tambahan tidak
diharapkan tanpa memerlukan file tambahan dan metadata yang lebih komprehensif.
Persyaratan File
Minimal file yang diperlukan :
• .ipynb (sel dengan hasil yang dapat dilihat)
• README (.txt or .md)
• LICENSE (.txt or .md)
File tambahan untuk diminta:
• PDF dari Jupyter Notebook (ekspor dari aplikasi web Jupyter atau nbviewer)
• Ekspor rest Jupyter Notebook (ekspor dari aplikasi web Jupyter)
• CodeMeta.json
• CITATION.cff
• Contoh dataset dan dokumentasi (lihat di bawah)
• Tempat Metafile (mis. docker, singularity, reprozip)
o Dapat dibuat menggunakan jupyter-repo2docker
o Dapat dipublikasikan secara terpisah dengan instruksi eksekusi; tautkan ini ke
catatan Jupyter Notebook
• Rilis repositori lengkap file yang terkait dengan .ipynb bila berlaku
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o Merekomendasikan membuat perangkat lunak DOI untuk kode repositori
(Fenner et al., 2018)
o Menyediakan panduan tentang cara mencetak DOI (mis., Menetapkan DOI
melalui Zenodo (11)
Persyaratan Metadata
Pengajuan minimal: deskripsi dasar; memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengutip
Notebook
• Judul Jupyter Notebook
• Author(s)
• Rincian pelaksanaan Jupyter
o Versi Jupyter
o Distribusi (e.g. Anaconda)
o Versi Kernel
• README
o Dokumentasi untuk apa Jupyter Notebook
o Meminta agar file ini menyertakan kutipan untuk algoritma dan analisis pihak
ketiga
o Rekomendasikan kode komentar dalam file Notebook itu sendiri selain file
README
• Pengidentifikasi alternatif dan tautan tambahan yang terkait dengan Notebook
• Informasi Lisensi
Pengajuan yang dapat dijalankan: memungkinkan peneliti lain untuk mengeksekusi Notebook
secara lokal menggunakan data sampel dan file yang disediakan oleh deposan (12); minimal
pengajuan metadata plus:
• Dokumentasi pengguna
o Instruksi untuk mendukung konfigurasi diperlukan untuk menjalankan
Notebook dan kode sel
o Contoh input dan output file
• CodeMeta.json
o Dokumentasikan dependensi perangkat lunak yang diperlukan
o Rekomendasikan dokumentasi dependensi mesin tambahan yang dapat
ditindaklanjuti (mis. Persyaratan.txt)
• CITATION.cff untuk Notebook
o Kutipan yang disukai; harus mengaktifkan kutipan perangkat lunak asli
Metadata komprehensif: persyaratan minimal dan "dapat dijalankan" ditambah:
• Dokumentasi pengembang
o Sertakan kode uji dan deskripsi hasil yang diharapkan
• Deskripsi narasi tentang bagaimana kode yang diterapkan di Buku Catatan berfungsi
dan apa yang dilakukannya
• Dokumentasi tentang ekosistem komputasi (misalnya CodeMeta.json: targetProduk,
prosesorRequirements)
Pertanyaan Kunci Kuratorial
Setelah keputusan dibuat untuk menerima dan mengkurasi penajuan Jupyter Notebook dalam
repositori arsip, pertanyaan-pertanyaan berikut harus dipertimbangkan dengan setiap
pengiriman:
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1. Apa harapan deposan untuk fungsionalitas Notebook mendatang di masa mendatang
setelah file yang disimpan diekspor dari gudang arsip?
2. Apakah pengiriman menyertakan file dan metadata yang diperlukan minimal untuk
mengaktifkan fungsionalitas yang diharapkan?
3. Apakah Notebook itu lengkap?
4. Apakah Notebook itu objek mandiri atau salah satu dari banyak produk yang dihasilkan
dari suatu proyek?
a. Contoh:
i. Notebook yang merupakan objek yang berdiri sendiri: USGS Python
untuk Manajemen Data (13)
ii. Notebook yang menambah objek digital lainnya: Starry (14)
b. Apakah file tambahan disimpan bersama dengan Notebook?
i. Apakah informasi tentang file tambahan termasuk dalam Notebook atau
dalam file terpisah?
ii. Jika memisahkan file, dapatkah file itu dibuka dan dibaca?
c. Apakah ada beberapa Notebook dalam deposit?
i. Jika beberapa Notebook disetor bersamaan, apakah mereka memerlukan
metadata berbeda untuk memenuhi harapan fungsionalitas deposan?
5. Apa karakteristik teknis dari Notebook? Termasuk:
a. Ukuran file
b. Ketersediaan format alternatif
c. Ketersediaan salinan tambahan
6. Siapa komunitas pengguna yang dituju?
7. Adakah kebutuhan pencarian, penemuan, dan / atau akses khusus?
8. Apakah ada persyaratan metrik penggunaan khusus?
9. Apakah Notebook diharapkan akan diganti atau diperbarui oleh versi yang lebih baru
di kemudian hari?
10. Apakah Notebook ditinjau oleh rekan sejawat?
11. Apakah ada masalah kerahasiaan / etika yang terkait dengan Notebook?
Decision Trees
Berdasarkan Decision Trees (15) mengilustrasikan pertanyaan dan tindakan yang harus
dipertimbangkan ketika menentukan apakah atau tidak menerima pengajuan Jupyter Notebook
ke dalam repositori tertentu, serta pertanyaan kunci yang harus dipertimbangkan oleh kurator
ketika mengevaluasi pengajuan Jupyter Notebook.
Kesesuaian Repositori

*https://datacurationnetwork.org/home/resources/
**http://hdl.handle.net/11299/202815
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Aktivitas Kuratorial

Tambahan Rekomendasi Bacaan
• Software Deposit Guidance for Researchers
https://zenodo.org/record/1327310
• Ten Simple Rules for Reproducible Research in Jupyter Notebooks
https://arxiv.org/abs/1810.08055
• How IPython and Jupyter Notebook work
https://jupyter.readthedocs.io/en/latest/architecture/how_jupyter_ipython_work.html
• Developing maintainable software
https://www.software.ac.uk/resources/guides/developing-maintainable-software
• Does it make sense to apply the FAIR Data Principles to Software?
https://indico.cern.ch/event/588219/contributions/2384979/attachments/1426152/2189
855/FAIR_Software_Principles_CERN_March_2017.pdf
• FAIR is not fair enough
https://danielskatzblog.wordpress.com/2017/06/22/fair-is-not-fair-enough/
• Compact identifiers for software: The last missing link in user-oriented software
citation?
https://danielskatzblog.wordpress.com/2018/02/06/compact-identifiers-for-softwarethe-last-missing-link-in-user-oriented-software-citation/
• nbconvert documentation
https://nbconvert.readthedocs.io/en/latest/
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•
•
•

Really any of the documentation about Project Jupyter Reproducible Research using
Jupyter Notebooks Course
https://reproducible-science-curriculum.github.io/workshop-RR-Jupyter/
Jupyter Notebooks and reproducible data science
https://markwoodbridge.com/2017/03/05/jupyter-reproducible-science.html
I don't Like Notebooks, Joel Grus
https://bit.ly/2Tw2aIo

Referensi
Fenner, M., Katz, D. S., Nielsen, L. H., & Smith, A. (2018, May 17). DOI Registrations for Software. DataCite
Blog. doi: https://doi.org/10.5438/1nmy-9902
Jackson, M. (2018a). Software Deposit: How to deposit software (Version
1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1327327
Jackson, M. (2018b). Software Deposit: What to deposit (Version
1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1327325

Catatan Akhir
1 https://www.jisc.ac.uk/
2 https://www.software.ac.uk/
3 https://jupyter.org/install
4 https://jupyter.readthedocs.io/en/latest/running.html#running
5 https://bit.ly/2Tw2aIo
6 https://github.com/jupyter/nbviewer
7 https://github.com/jupyter/nbconvert
8 https://github.com/jupyter/nbconvert
9 https://codemeta.github.io/tools/
10 https://citation-file-format.github.io/#/tools
11 https://guides.github.com/activities/citable-code/
12 Ini mengasumsikan Notebook mandiri. Cara terbaik mengarsipkan Buku Catatan yang tidak mandiri adalah
masalah yang belum terselesaikan.
13 https://bit.ly/2sBF3jH
14 https://arxiv.org/abs/1810.06559
15 https://www.lucidchart.com/documents/view/4848c483-1267-499c-9172-3a2782abfaaf/0
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Lampiran 12. MatLAB
Universitas Michigan
Deep blue

deepblue.lib.umich.edu

(2020-04-03)

Profil Format Kurasi Data: MATLAB
Sciolla, Sam; Borda, Susan
http://hdl.handle.net/2027.42/154686
Profil Format Kurasi Data: MATLAB
Layanan Data Penelitian
Perpustakaan Universitas Michigan
Kontributor: Sam Sciolla (ssciolla@umich.edu); Susan Borda * (sborda@umich.edu)
* menunjukkan pembuat yang sesuai
Penerjemah: Madiareni Sulaiman (PDDI LIPI) dan M. Gilang Renaldi Anarki, UNNES
(proofread)
Update Terakhir: 31 Oktober 2020
Ekstensi File
Jenis MIME
Struktur
Versi
Disiplin
penggunaan
Transparansi dan
afiliasi

Standar metadata
Pertanyaan kunci

Alat dan prosedur

Detail Inti tentang format file MATLAB
.mat (data matriks) dan .m (skrip MATLAB - file teks sederhana)
application/x-matlab-data
application/matlab-mat
MAT-file: Biner, tajuk teks pendek
Level 5 - Versi 7.3 =< 1
Level 4
File versi 7.3 adalah dataset HDF5
Matlab banyak digunakan dalam disiplin ilmu pengetahuan dan
teknik
Bahasa MATLAB, perangkat lunak, dan format data MAT-File
dikembangkan oleh MathWorks, sebuah perusahaan komersial yang
didirikan pada tahun 1984. Lisensi cukup mahal dan versi HDF5 dari
MAT-File tidak didokumentasikan, bantuan materi online dan
dokumentasi untuk bahasa tersebut dilakukan secara menyeluruh.
Selain itu, situs web menyatakan bahwa dimungkinkan pengguna
MATLAB untuk mengakses PDF yang mendokumentasikan
beberapa versi dari MAT-File; file itu tampaknya tersedia bahkan
bagi mereka yang tidak log-in:
https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/matfile_format.pdf
N/A?
• Bagaimana skrip MATLAB dan file data diatur dalam dataset?
• Seberapa baik metadata internal dan eksternal menjelaskan cara
memahami dan menggunakan file MATLAB?
• Sejauh mana semua langkah dalam proses penelitian
diperhitungkan dalam dataset?
• Mengumpulkan informasi versi dan dependensi
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Tanggal
Diciptakan
Tanggal diperbarui
dan ringkasan
perubahan yang
dilakukan

• Load, Save, Run
• Menjelajahi struktur MAT-File
• Opsi Open Source - GNU Octave dan Python
2 Juli 2018
2 Agustus 2019 - gambar ditambahkan untuk kejelasan dan informasi
lebih lanjut tentang open source sumber daya. SB
2 April 2020 - menambahkan cuplikan kode Python dan info tentang
Jalur Penelusuran. SB

1

MAT-File Level 5 File Format –
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000440.shtml

Deskripsi format
MATLAB adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang dikembangkan oleh
MathWorks untuk digunakan oleh para ilmuwan dan teknisi. Teknologi ini memungkinkan
operasi matematika yang kompleks, analisis data, dan visualisasi melalui fungsi grafis bawaan.
MATLAB merupakan singkatan dari "Matrix Laboratory", yang menyimpan semua data dalam
variabel sebagai matriks, atau array dua dimensi, menurut dokumentasi online (MathWorks
2018 - Getting Started with MATLAB).
Library of Congress mencantumkan bidang yang umum digunakan seperti "teknik kimia, bioengineering, signal processing (termasuk untuk gambar), analisis citra medis, quantitative
finance, pattern recognition” namun interaksi dengan para peneliti bidang geologi, atmosfer
dan angkasa menunjukkan bahwa MATLAB cukup menarik bagi kelompok yang mungkin
berasal dari bidang ilmu dan penelitian yang lebih beragam. (Library of Congress 2017).
MATLAB memungkinkan untuk membuat dua format file yang berbeda: .m dan .mat.
Pengguna MATLAB menyimpan skrip menggunakan format .m, yang dapat dibuka
menggunakan editor teks umum. Data yang dibuat atau yang disimpan dalam bentuk MATLAB
dapat disimpan di MAT-Files (yang memiliki ekstensi .mat), format biner berpemilik yang
telah mengalami beberapa iterasi. Dokumentasi tersedia untuk pengguna saat ini yang
menyediakan spesifikasi teknis berdasarkan level, dengan Level 5 menjadi dokumen yang
terkini (MathWorks 2018 - MAT-File documentation). Namun, MATLAB membantu tahap
dokumentasi mendefinisikan format iterasi sesuai versi; fungsi simpan di MATLAB secara
otomatis dibuat MAT-Files di Versi 7, tetapi ada juga Versi 7.3, berdasarkan format HDF5
(MathWorks2018 - MAT-File Versions).
Spesifikasi file pada Level 5 menggambarkan struktur file umum terkait header ringkas (yang
bisa dilihat dengan editor teks seperti pada Gambar 1) dan kemudian serangkaian elemen data,
yang masing-masing memiliki tag yang menentukan jenis data yang terkandung dalam elemen
serta ukuran elemen dalam ukuran byte. Tipe data dapat berupa angka (bilangan bulat atau
floating-point numbers dengan berbagai ukuran, signed or unsigned), teks Unicode, data
terkompresi, atau array/himpunan MATLAB.

Gambar 1: Header teks dari file data MAT di Notepad pada PC
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Yang terakhir, ini dapat berisi sejumlah tipe data MATLAB khusus termasuk struktur data
(yang field-nya dipetakan menjadi suatu nilai), array (dari nilai homogen dan heterogen), dan
objek (seperti dalam pemrograman berorientasi objek). Array MATLAB juga dapat bersarang
didalam array MATLAB lainnya. Terkoneksi online membantu tahap dokumentasi yang
berisikan penjelasan terperinci tentang instruksi menggunakan pada bagian “Tipe Data”
(MathWorks 2018).
Contoh Dataset di MATLAB
https://deepblue.lib.umich.edu/data/concern/data_sets/j67314445?locale=en
https://deepblue.lib.umich.edu/data/concern/data_sets/qr46r1420?locale=en
Pertanyaan utama untuk ditanyakan ketika meninjau dataset MATLAB
Dataset yang berisi file MATLAB dapat sangat berbeda dari sisi tampilan, karena peneliti
menggunakan alat komputasi yang kuat untuk melakukan berbagai tugas penghitungan
matematika, analitik, dan yang berhubungan dengan visualisasi. Dataset dapat menyertakan
banyak skrip yang saling tergantung dan menggabungkan data dari MAT-File dengan struktur
yang kompleks dan heterogen.
Daripada membuat daftar karakteristik yang "well-formed", yang harus dimiliki oleh file-file
MATLAB, telah dibuat daftar pertanyaan yang diharapkan akan membantu kurator data
menentukan kejelasan dan manfaat dataset MATLAB untuk suatu disiplin tertentu atau
percakapan langsung dengan para peneliti yang pada akhirnya - file .m dan .mat didalamnya dapat ditingkatkan.
Untuk setiap pertanyaan menyeluruh, akan ada pernyataan tentang apa yang akan menjadi
tujuan Anda sebagai kurator data dan peninjau dataset; serangkaian pertanyaan untuk
mengarahkan penyelidikan Anda; dan beberapa informasi latar belakang, yang diperoleh dari
penelitian mandiri dan percakapan dengan para peneliti.
Akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan ini setelah Anda meninjau karakteristik khusus
File MATLAB yang dimaksud. Untuk skrip .m, Anda perlu memeriksa hubungan file, fungsi
penting, dependensi, dan komentar. Untuk file .mat, Anda perlu memastikan tipe data
didalamnya dan mengumpulkan informasi dari nama variabel. Untuk tinjauan umum prosedur
dan alat sebaiknya gunakan Petunjuk untuk meninjau file MATLAB untuk menyelesaikan
tugas, yang dapat dibaca dibagian berikutnya.
Petunjuk untuk meninjau file MATLAB.
1. Bagaimana
MATLAB skrip dan
file data terorganisir
dalam dataset?

Tujuan

Untuk menilai seberapa baik direktori, konvensi
penamaan file, dan skrip/fungsi yang digunakan
untuk membuat hubungan antara komponen dataset
menjadi transparan

Pertanyaan ● Bagaimana direktori dan subdirektori digunakan
untuk
untuk mengelompokkan input, output, dan skrip
dijawab
dalam menyelesaikan langkah-langkah alur kerja
yang berbeda?
● Apakah nama file dan direktori membantu
pengguna dalam mengidentifikasi berbagai bagian
alur kerja?
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● Apakah skrip tampaknya saling bergantung satu
sama lain, dan jika demikian, apakah ada hierarki,
dengan satu atau dua file yang memberikan
rujukan?
Latar
Belakang

Pemrogram dalam bahasa tingkat tinggi seperti
MATLAB memiliki segudang cara untuk
menyusun dataset atau basis kode.
Fungsi yang didefinisikan dalam satu skrip dapat
digunakan di skrip lain, pengaturan yang
merupakan konsep pemrograman inti dan
dinamakan modularisasi. Penulis artikel “Best
Practices for Scientific Computing”
merekomendasikan modularisasi untuk membuat
program lebih mudah dibaca oleh manusia, lebih
sedikit berulang, dan lebih mudah untuk
menghilangkan bug (Wilson et al. 2014). Selain itu,
input data atau file output dapat diarahkan ke/dan
diakses dari direktori terpisah bersama file path
yang sama. Praktik-praktik ini dapat dilihat pada
dataset yang kompleks, yang disimpan oleh dua
peneliti yang kami wawancara (Peneliti A 2018;
Peneliti B 2018).
Para peneliti selanjutnya dapat meningkatkan
struktur dataset yang jelas dengan memberikan file
dan direktori sebuah nama deskriptif yang
konsisten, bermakna untuk isi kandungan konten
dan menunjukkan bagaimana file atau direktori
saling terkait. Untuk membantu pemrogram dan
pembaca kode membedakan antar entitas, Wilson et
al. menyarankan bahwa "para ilmuwan perlu
membuat nama yang konsisten, khas, dan
bermakna” (Wilson et al. 2014). Untuk mencapai
konsistensi pada level file, nama tersebut mungkin
dapat menggunakan karakter yang sama (atau
delimiter) untuk memisahkan kata-kata dan bagian
kata yang sama (mungkin kata benda atau kata
kerja) untuk mengartikulasikan apa yang ingin
dicapai oleh kode tersebut. Idealnya, dokumen
README atau komentar/pengantar dalam skrip
utama akan secara eksplisit menggambarkan peran
setiap file dalam dataset dan hubungan diantara
mereka.

2. Seberapa baik
metadata internal dan
eksternal menjelaskan

Tujuan

Untuk menilai apakah informasi yang diberikan
melalui komentar dalam skrip, nama-nama variabel
dalam file data, dan konten lain dalam file
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cara menggunakan dan
memahami MATLAB
file?

README akan memungkinkan pengguna untuk
menggunakan dan memahami dataset
Pertanyaan ● Apakah peneliti menyampaikan dalam komentar
untuk
atau dalam File README versi bahasa MATLAB
dijawab
pada program yang ditulis, versi apa saja (selain
MAT-Files), dan apakah menggunakan toolbox
khusus?
● Apakah ada instruksi tentang cara menjalankan
skrip, termasuk penjelasan tentang parameter input
dan nilai yang diterima?
● Apakah peneliti menunjukkan seberapa lama
skrip berjalan, perangkat keras apa yang
menjalankannya, dan apakah progress-nya
disimpan jika ada gangguan?
● Jika MAT-File disertakan dan mengandung
elemen tipe data struktur MATLAB, apakah
variabel diberi nama yang jelas dan dideskripsikan
di tempat lain (misalnya definisi dan unit
disampaikan dalam README)?
Latar
Belakang

Ketika mendokumentasikan cara kerja kode
MATLAB dan cara menggunakannya, peneliti
memiliki pilihan untuk menanamkan informasi
dalam skrip sebagai komentar dan/atau membuat
file README eksternal. Sementara Wilson et al.
menyarankan dokumentasi yang tertanam dalam
kode untuk meningkatkan aksesibilitas dan
kemungkinan diperbarui, peneliti yang kami
wawancara sering kali memilih untuk membuat
README selain memberikan komentar (Wilson et
al. 2014). Daripada merekomendasikan pendekatan
tertentu, kami mendorong dokumentasi yang
konsisten dan terperinci yang dapat dengan mudah
ditemukan dan dirujuk oleh pengguna data.
Suatu keharusan utama dari dokumentasi kode
adalah untuk menentukan cara menjalankan skrip
inti dan memulai proses yang dibuat mungkin
dengan kode. Karena skrip MATLAB itu
mendefinisikan suatu fungsi yang dapat menerima
input atau parameter (lihat Instruksi bagian bawah),
seringkali penting untuk aksesibilitas suatu
program untuk mendokumentasikan nilai yang
diterima dan situasi di mana masing-masing dapat
digunakan.
Selain instruksi tentang mengeksekusi skrip,
pengguna dapat juga membutuhkan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk membantu
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pemecahan masalah dan menetapkan tujuan. Para
peneliti optimis dengan kompatibilitas MATLAB
dan merasa bahwa mereka menggunakan bahasa
fungsionalitas inti (Peneliti C 2018; Peneliti B
2018; Peneliti A 2018). Namun, dengan banyaknya
toolbox khusus yang tersedia dan berkembangnya
bahasa pemrograman selama beberapa dekade
terakhir, sepertinya cukup berguna jika membuat
versi detail angka dan dependensi pada toolbox.
MATLAB termasuk fungsi sederhana yang
mencantumkan versi skrip dan persyaratan (lihat
Instruksi bagian bawah).
Dalam banyak keadaan, skrip MATLAB ditulis
untuk melakukan tugas komputasi yang sulit dan
yang dapat dilakukan selama beberapa jam atau
bahkan berhari-hari untuk diselesaikan. Beberapa
peneliti yang telah berinteraksi dengan kami telah
menyertakan rincian dokumentasi tentang perkiraan
jangka waktu dan detail tentang perangkat keras
yang telah diuji skripnya (misalnya sistem operasi
dan memori, yang dapat mempengaruhi memori)
(Peneliti B 2018; Peneliti A 2018). Rincian ini
dapat membantu pengguna merencanakan hal
kedepan dan mencari sumber daya komputasi
lainnya jika perlu.
Terakhir, dalam kasus dimana peneliti
menggunakan file data MAT-File (.mat), detail
yang penting mungkin dapat dimuat dalam file itu
sendiri. Perangkat lunak MATLAB memungkinkan
untuk eksplorasi file-file tersebut, dan field nama
dapat dilihat saat tipe struktur data MATLAB
digunakan (MATLAB-struct). Informasi ini dapat
menerangi beberapa aspek skrip dan penelitian, dan
mungkin juga memberikan saran akan kebutuhan
untuk dokumentasi lebih lanjut di tempat lain,
seperti kamus data.
3. Sejauh apa semua
Tujuan
langkah dalam
penelitian proses
dipertanggungjawabkan
di dataset?
Pertanyaan
untuk
djjawab

Untuk menilai apakah seluruh proses penelitian dari data mentah atau file konfigurasi untuk hasil
dan/ atau visualisasi - ditangkap oleh file dan
didokumentasi dalam dataset.
● Apakah langkah-langkah dalam pengolahan dan
analisis data masing-masing terwakili oleh skrip
atau fungsi (misalnya membaca dan merencanakan
rutinitas)?
● Apakah dataset menyertakan file awal (data
mentah atau file konfigurasi untuk simulasi) dan
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dokumentasi bagaimana file itu diperoleh atau
ditentukan?
● Dalam dokumentasi yang tersedia, apakah para
peneliti mengidentifikasi dengan jelas bagaimana
sumber daya luar digunakan selama proses
penelitian, termasuk dataset lain, superkomputer,
dan/atau kode atau program berlisensi?
Latar
Belakang

Sebagai alat yang berguna bagi lintas domain untuk
analisis matematis tingkat lanjut, MATLAB
memiliki banyak peran berbeda dalam proses
penelitian. Data dapat diawali dan diakhiri
keberadaannya didalam MATLAB atau diimpor
dari file lain - File .csv, file netCDF, file biner yang
dihasilkan oleh supercomputer – sebelum menjalani
sejumlah lapisan pemrosesan, transformasi, dan
presentasi. Karena adanya fleksibilitas tersebut,
dataset MATLAB memberikan manfaat terutama
dari organisasi komponen dan dokumentasi asal.
Program MATLAB dapat dibagi menjadi banyak
skrip yang lebih kecil. Dalam banyak kasus,
potongan kode dan fungsi ini dapat mewakili
langkah-langkah tertentu dalam manipulasi proses
data (contoh modularisasi, dibahas dalam
Pertanyaan 1). Misalnya, seorang peneliti yang
kami wawancara membahas "rutinitas membaca
versus merencanakan rutinitas," membedakan
antara program yang mengubah data mentah ke
dalam bentuk yang dapat digunakan dan program
lain yang dapat merencanakan dan/atau
menganalisis data tersebut untuk tujuan ilmiah
(Peneliti B 2018). Peneliti lain membuat skrip (atau
fungsi) terpisah untuk setiap plot yang muncul pada
tulisan dan yang bentuk lainnya yang menerapkan
algoritma analisis data khusus (Peneliti C 2018).
Yang tak kalah penting untuk mendapatkan
provenance adalah dengan memasukkan dan
mendokumentasikan file data, konfigurasi file atau
kegiatan, dan sumber daya lain yang digunakan
selama penelitian. Dataset ditinjau oleh kurator data
yang mungkin atau mungkin tidak termasuk data
dalam bentuk yang paling mentah, 'baru
dikumpulkan', seperti halnya dengan seorang
peneliti yang kami wawancara, yang merupakan
bagian dari aplikasi paten (Peneliti A 2018).
Peneliti yang menggunakan superkomputer
mungkin tidak memasukkan file berisi parameter
yang digunakan untuk melakukan pekerjaan jarak
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jauh; satu peneliti yang kami wawancara tidak
memilih untuk menyetor/mendeposit file tersebut
(Peneliti C 2018). Saat data yang dikumpulkan atau
kode yang ditulis oleh orang lain tersebut
dimasukkan, peneliti dapat atau mungkin tidak
dapat memberikan kutipan atau lisensi; seorang
peneliti yang diwawancarai memberikan lisensi
untuk kode peneliti lain yang ia gunakan tetapi
tidak secara formal mengutip beberapa dataset
sampel yang dimasukkan dalam deposit (Peneliti B
2018).
Saat transparansi dibutuhkan (dan dalam banyak
kasus dapat terlihat melalui produk dokumentasi),
pentingnya pengguna kembali data dengan
reproduktifitas penuh mungkin dianggap masih
kurang jelas. Diskusi dengan peneliti
mengungkapkan bahwa komponen dataset yang
berbeda dianggap lebih mungkin digunakan
kembali, dengan melihat lebih banyak nilai dalam
data, program atau algoritma yang digunakan, dan
salah satunya (Peneliti A 2018; Peneliti B 2018;
Peneliti C 2018). Diskusi dengan peneliti dapat
membantu mengidentifikasi antisipasi penggunaan
data, serta kemungkinan hambatan peneliti dalam
mengerjakan semua langkah dalam rantai
provenance.
Petunjuk untuk meninjau file MATLAB
Sebagai komponen utama dalam meninjau setiap dataset adalah dengan memastikan bahwa file
berfungsi, yang mana membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan skrip di
MATLAB dan melihat data file. Bagian ini membahas dasar-dasar interaksi file di MATLAB
dan cara mengidentifikasi versi atau masalah ketergantungan yang mungkin ditemui oleh
pengguna.
Versi rilis yang digunakan dalam dokumen ini: MATLAB R2017a (di Windows)
Dataset sampel digunakan pada contoh di bawah.
1) Menjalankan script
Untuk menjalankan skrip MATLAB, Anda harus mengetahui lokasi skrip yang ingin Anda
jalankan dan navigasikan ke direktori yang benar didalam interface MATLAB. Setelah
membuka aplikasi MATLAB, gunakan panel Folder terkini di sebelah kiri atau file path toolbar
langsung diatasnya untuk menemukan direktori yang diinginkan.
** Memiliki file (script dan file input) dalam “Search Path" itu sangat penting dalam
MATLAB, hal ini dapat dilakukan melalui menu contextual (klik kanan) "Add to Path" >
"Selected Folders" atau melalui menu environment (klik kiri) "Set Path".
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Skrip paling dasar dapat dijalankan dengan mudah dengan mengklik kanan pada skrip
MATLAB di bagian Current Folder Panel dan kemudian pilih "Run." Skrip juga dapat
dijalankan menggunakan Command Window (dibagian tengah atau tengah bagian bawah
tampilan). Ketikkan nama file tanpa ekstensi file dan tekan Enter. Misalnya, untuk
menjalankan, “file_name.m”, Anda akan memasukkan perintah berikut (Gambar 2)
:>> file_name

Gambar 2: Menjalankan skrip * .m dari Command Window
Masalah dapat muncul ketika skrip MATLAB dikaitkan dengan fungsi yang disebutkan dalam
skrip. Fungsi dalam MATLAB beroperasi mirip dengan yang dilakukan dalam bahasa
pemrograman lain, yang perlu menerima parameter input dan mengembalikan output. Namun,
tidak seperti dalam bahasa lain, fungsi dalam MATLAB yang membagikan nama skrip dapat
dipanggil secara langsung dari Command Window.
Secara fungsional, hasil dari skrip MATLAB kadang-kadang membutuhkan input, yang dapat
menyebabkan kesalahan ketika mencoba menjalankan menggunakan metode klik kanan. Untuk
menjalankan skrip dengan sukses, Anda harus meninjau file, beri komentar didalamnya, dan
dokumentasi apa pun terkait dataset untuk menentukan input yang mungkin valid digunakan.
Dalam pengalaman kami bekerja dengan dataset MATLAB, kami sering melihat nama-nama
file data yang berfungsi sebagai input untuk suatu fungsi.
Setelah Anda menemukan input yang valid yang ingin Anda gunakan, ketikkan nama skrip di
Command Window seperti yang dijelaskan di atas dan kemudian segera ikuti dengan nama
input yang diinginkan dengan menambah tanda kutip tunggal dan tanda kurung. Perintah akan
terlihat seperti berikut ini:
>> file_name ('input')
Skrip dapat menggerakkan sejumlah proses, termasuk pembuatan file data atau visualisasi.
Anda mungkin juga harus bersabar, karena kami menemukan beberapa skrip MATLAB dapat
berjalan berjam-jam dan bahkan beberapa hari.
2) Memuat, melihat, dan menyimpan data
MAT-Files - format data biner milik MATLAB - cukup mudah digunakan di interface
MATLAB, meskipun beberapa pengetahuan tentang bahasa tipe data bisa berguna. Bagian
"Tipe Data" pada dokumentasi online MATLAB memberikan tinjauan terperinci tentang
berbagai jenis data yang didukung oleh perangkat lunak ini.
Untuk memuat file MAT dalam MATLAB, navigasikan ke direktori yang diinginkan dan
kemudian klik dua kali pada file di panel Current Folder. Atau, Anda dapat menggunakan
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fungsi load di menu Command Window, seperti
"data_file_name.mat" adalah file yang ingin Anda load:

yang berikut ini,

di

mana

>> load ('data_file_name.mat')
Setelah menjalankan perintah, Anda akan melihat item baru muncul dalam daftar di panel
Workspace di sisi kanan interface. Dengan mengklik item tersebut, Anda akan melihat level
teratas datafile, yang bisa berupa tipe data apa pun. Namun, banyak file data yang kompleks
akan menggunakan struktur atau tipe data array sel untuk mengatur data dan membuat tipe-tipe
di dalamnya, seperti ditunjukkan pada contoh di Gambar 3. File data dapat dieksplorasi lebih
lanjut dengan mengklik sel dengan teks dengan cetak miring biru, yang menunjukkan matriks
berada didalam dimensi dan tipe yang ditunjukkan.

Gambar 3: Contoh file MAT menggunakan tipe data struktur, seperti yang dilihat didalam
interface MATLAB
Dalam beberapa kasus, skrip yang disediakan oleh peneliti dapat menghasilkan data itu sendiri
atau mengonversi data yang disimpan disatu format ke tipe data MATLAB sehingga dapat
dianalisis dan dimanipulasi. Karena beberapa skrip dapat menghabiskan banyak waktu saat
berjalan, mungkin akan sangat penting dan berharga untuk menyimpan data untuk referensi
selanjutnya (jika, tentu saja, peneliti belum memasukkan file-file itu ke dalam dataset).
Setelah menjalankan skrip seperti itu, data yang dihasilkan harus disimpan dalam variabel dan
terlihat di panel Workspace di sebelah kanan. Untuk menyimpan data itu ke File-MAT,
gunakan panel Current Folder atau toolbar file path untuk memberi navigasi ke direktori tempat
Anda ingin menyimpan file, dan kemudian masukkan perintah berikut ini ke Command
Window, di mana "file_name.mat" adalah nama file yang diinginkan:
>> save ("file_name.mat")
Untuk detail lebih lanjut tentang penggunaan fungsi simpan, seperti cara menyimpan hanya
beberapa variabel saat ini di Workspace, lihat halaman didalam dokumentasi online MATLAB.
2) Mengumpulkan metadata teknis: pembuatan, versi dan ketergantungan informasi
Saat menyelesaikan tinjauan lengkap dari dataset MATLAB, Anda perlu mencatat versi dari
setiap MAT-Files yang digunakan, versi skrip bahasa MATLAB ditulis, dan catatan atau fungsi
khusus yang digunakan dalam skrip tersebut. Merekam detail ini bisa menyoroti kemungkinan
masalah aksesibilitas untuk pengguna dataset saat ini dan di masa depan (lihat Pertanyaan 2 di
Pertanyaan utama untuk ditanyakan saat meninjau dataset MATLAB).
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File-MAT (.mat)
Meskipun file data MAT berupa biner, header dari 128-byte dapat dibaca menggunakan editor
teks (misalnya NotePad, Text Edit, TextWrangler, Notepad ++, dll. -- perhatikan bahwa file
mungkin cukup besar untuk editor teks dengan kapasitas penanganan file besar, misalnya,
Universal Viewer). Adapun contoh ditunjukkan pada Gambar 1. Header, terdiri dari tiga detail
utama:
● nama format file, yang ditentukan berdasarkan level, bukan versi
● platform tempat file dibuat (kode yang merujuk pada sistem operasi dan apakah itu adalah
prosesor 32 atau 64-bit) → GLNXA64 (Linux - 64 bit), WIN64 (Windows - 64 bit),
MACI64 (Mac Intel - 64 bit)
● dan timestamp yang menunjukkan kapan file dibuat
Skrip MATLAB (.m)
Kemampuan untuk menjalankan kode yang terdapat dalam skrip MATLAB dapat bergantung
pada beberapa faktor, termasuk versi perangkat lunak dan toolbox MATLAB (yang
memungkinkan fungsi khusus) yang digunakan oleh program.
MATLAB memiliki beberapa alat bawaan untuk melihat dan menangkap informasi dependensi
skrip individual atau seluruh direktori, yang mana dua diantaranya dijelaskan secara singkat
dibawah ini dan dijelaskan secara detail pada halaman dokumentasi MATLAB "Identifikasi
Dependensi Program".
Metode requiredFilesAndProducts memungkinkan Anda untuk melihat versi MATLAB dan
setiap toolbox yang digunakan oleh satu skrip atau seluruh direktori. Untuk menggunakan
metode ini, navigasikan menggunakan menu panel Current Folder disebelah kiri interface
MATLAB ke direktori yang berisi file atau file yang ingin Anda analisis. Jika Anda ingin
menganalisis direktori, navigasikan ke direktori diatasnya pada file path, di mana Anda dapat
melihat direktori yang tercantum. Kemudian ketik perintah berikut pada Command Window,
di mana "file_name.m" adalah nama file atau direktori:
>> [fList, pList] = matlab.codetools.requiredFilesAndProducts ('file_name.m')
Output (Gambar 4) akan memiliki dua komponen:
● array (atau daftar) yang berisi file yang dianalisis
● struktur (yang akan terlihat seperti data tabel standar) yang mencantumkan produk
MATLAB yang digunakan, versi dan nomor produknya, dan ukuran seberapa baik metode
ini sehingga sumber tersebut dibutuhkan oleh file-file ini
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Gambar 4: Output dari metode "requiredFilesAndProducts"
Sayangnya, halaman dokumentasi menyatakan bahwa metode ini hanya mendeteksi toolbox
yang sudah terpasang di MATLAB Anda. Ini membuat alat ini cukup berharga bagi pembuat
file atau mereka yang sudah dapat menjalankan file, tetapi akan kurang membantu bagi mereka
yang mungkin ingin menggunakan kembali skrip. Akan terbantu jika Anda meminta peneliti
yang terafiliasi dengan dataset untuk menjalankan metode ini pada lingkungan komputasi lokal
mereka dan membagikan hasilnya, yang kemudian dapat ditambahkan ke dataset mereka.
Opsi kedua, menjalankan Laporan Dependensi/Dependency Report, menghasilkan sesuatu
yang lebih komprehensif juga dapat berguna dalam mengidentifikasi hubungan antara skrip
(lihat Pertanyaan 1 di Pertanyaan utama untuk ditanyakan saat meninjau dataset MATLAB).
Menurut halaman dokumentasi, laporan semacam ini harus menandai file yang hilang, yang
dapat membantu mengidentifikasi toolbox yang hilang (MathWorks 2018).
Untuk menjalankan Laporan Dependensi - yang hanya dapat dijalankan dalam direktori arahkan ke direktori yang diinginkan di panel Current Folder; klik panah bawah disebelah
kanan bilah biru di jendela bagian atas panel; arahkan kursor ke atas Laporan; dan klik
"Laporan Dependensi/Dependency Report."

Gambar 5: Contoh Laporan Dependensi dijalankan pada direktori yang mengandung
sejumlah skrip MATLAB
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Secara default, jendela pop-up akan terlihat seperti Gambar 5, dengan tiga kolom (hanya yang
ditampilkan) daftar berikut ini:
● file yang dianalisis dalam laporan
● “fungsi yang dipanggil,” termasuk deskripsi dan jalur ke sumbernya (misalnya “current
dir” atau “toolbox”
● “fungsi panggilan,” yang menunjukkan file tingkat tinggi apa yang bergantung pada file
MATLAB yang ditangani
Laporan Dependensi tampaknya tidak mencari direktori dalam direktori yang dipilih, jadi Anda
mungkin perlu menjalankan laporan beberapa kali di direktori asal lainnya.
Lampiran A: Alternatif Open Source (GNU Octave dan Python) untuk bekerja dengan
file MATLAB
Octave adalah alternatif open source untuk MATLAB dan penggunaan yang sama
menggunakan sintaks yang sama dengan MATLAB untuk menjalankan skrip *.m dan
membuka file data *.mat
https://www.gnu.org/software/octave/
>> load ('data_file_name.mat')
>> file_name ('input')
Python dapat digunakan untuk melihat file *.mat menggunakan library "scipy":
https://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/Reading_mat_files.html
import scipy.io
mat = scipy.io.loadmat('somefile.mat')
mat.items()
Untuk versi MATLAB 7.3 file, gunakan “numpy” bukan “scipy” untuk membukanya:
import numpy as np
import h5py
f = h5py.File('somefile.mat','r')
data = f.get('data/variable1')
data = np.array(data) # For converting to a NumPy array
MATLAB juga memiliki Python library sendiri untuk berinteraksi dengan MATLAB dan
MATLAB API:
https://www.mathworks.com/solutions/matlab-and-python.html
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Lampiran 13. MS Access

Microsoft Access - Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir
Gambaran
Tema
Ekstensi File
Tipe MIME
Struktur
Versi
Bidang atau area
penggunaan utama

: Rizkiya A. Putri (PDDI LIPI) dan Sinta Nurhayati, UNNES
(proofread)
: 31 Oktober 2020
Deskripsi

mdb, accdb
Tidak ada / application/octet-stream
Basis data hak milik relasional
Access 1.0 – 2003, 2007 – 2016
Penyimpanan data relasional. Digunakan di berbagai disiplin
keilmuan. Survei, entri data, geospasial, penyimpanan metadata
untuk bidang keilmuan tertentu, dst.
Sumber dan afliasi
Microsoft
Standar metadata
Standar tidak diadopsi secara luas. Dokumentasi bawaan dapat
digunakan.
Pertanyaan penting
• Maksud penggunaan: digunakan sebagai db atau hanya
untuk tinjauan kurasi
untuk melihat data?
• Apakah data terdapat dalam format lainnya?
• Apakah terdapat tabel yang saling terhubung (“linked”
tables)?
• Apakah ada dokumentasi pada setiap tabel dan
hubungannya?
Tools untuk
• PC Windows dengan Access (Access tidak digunakan pada
meninjau kurasi
Mac). Versi terbaru dari Access (misalnya 2016) dapat
dibuka pada Access 2000
Tanggal Pembuatan 2019-01-18
Dibuat oleh
Fernando Rios (University of Arizona Libraries, Office of Digital
Innovation & Stewardship, frios.email.arizona.edu), Dave Fearon
(Johns Hopkins University Libraries Data Services,
Data terbaru dan
2019-02-01 – 1.0: versi pertama
ringkasan perubahan 2019-04-18 – 2.0: DCN peer review
yang dibuat

Suggested Citation: Rios, Fernando; Fearon, Dave. (2019). Microsoft Access Data Curation Primer. Data Curation
Network GitHub Repository.
This work was created as part of the Data Curation Network “Specialized Data Curation” Workshop #1 co-located
with the Digital Library Federation (DLF) Forum 2018 in Las Vegas, Nevada on October 17-18, 2018. These
workshops have been generously funded by the Institute of Museum and Library Services # RE-85-18-0040-18.
Catatan: Primer ini mengasumsikan bahwa hal yang diketahui dengan basis data rasional (dan terminologi yang
berhubungan) dan pengalaman tingkat pertama untuk Microsoft Access. Untuk materi pendahuluan pada konsep
basis data rasional dan MS Access dapat dilihat di:
• Relational Databases and Microsoft Access by Ron McFayden
•
Intro to SQL: Querying and managing data from Khan Academy
•
SQL for Librarians from Library Carpentry
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Deskripsi Format
Microsoft Access (MS Access) basis data terdapat dua format utama: MDB dan ACCDB.
Terdapat beberapa variasi pada MS Access1 tetapi tidak akan dibahas lebih lanjut. Format
MDB adalah format bawaan dari MS Access 2003. Namun perlu dicatat bahwa meskipun
ekstensi file MDB dapat digunakan pada semua versi tersebut, format internalnya berubah
secara signifikan. Mulai dari MS Access 2007, format standarnya adalah ACCDB. Berikut
adalah deskripsi format MDB dan ACCDB yang dirangkum oleh format deskripsi entri Library
of Congress2 dengan informasi tambahan mengenai perbedaan antara kedua format tersebut.
Lihat kembali informasi lebih lengkap dari format tersebut dalam daftar sumber yang cukup
banyak.
Overview

Versi

Metadata

1
2

MDB
ACCDB
• Tidak ada spesifikasi publik
• Tidak ada spesifikasi publik
• Memiliki kemampuan yang lebih baik • Memiliki kemampuan integritas
dalam penyesuaian dengan lebih
lebih baik dengan Outlook dan
banyak versi di MS Access
aplikasi web
• Keamanan pada tingkat pengguna • Dapat melampirkan data biner ke
(user-level)
tabel
• Ada dukungan replikasi basis data
• Enskripsi lebih baik
• Berdasarkan mesin basis data JET
• Berdasarkan mesin basis data
ACE
• Banyak yang sudah dikembangkan
dengan baik oleh alat (tools) dari pihak • Dukungan pihak ke-tiga lebih
ke-tiga
sedikit
• Format standar sampai ke Access 2003 • Fomat standar dimulai dari
Access 2007
• Access 1.0, dukungannya dihapus dari
Microsoft Acess 2010
• Terdapat format subtipe tetapi
belum pernah dideskripsikan
• Access 2.0, dukungannya dihapus dari
Microsoft Acess 2010
• Dokumentasi
Microsoft
menunjukan
dengan
• Access 95 atau Access 7.0,
menggukanakan versi Access
dukungannya dihapus dari Microsoft
(seperti Access 2016) dapat
Accss 2013
menghasilkan basis data yang
• Access 97. dukungannya dihapus dari
tidak dapat dibuka pada versi
Microsoft Access 2013
terdahulu dari Access.
• Access 2000. Ukuran maksimum naik
dari 1GB ke 2GB.
• Access 2002-2003. Fitur baru,
termasuk penampilan PivotTable,
dukungan untuk XML, dan versi
terbaru dari SQL yang akan
menghasilkan file yang tidak cocok
dengan Access 2000.
• Standar tidak diadopsi secara luas, Access memiliki cara tersendiri dalam
penyimpanan dokumentasi sel (fields), tabel, dll.
• Alat SAIRD memiliki metadata preservasi. Lihat bagian Preservasi di bawah.

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access#File_extensions
MDB: https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000462.shtml
ACCDB: https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000463.shtml
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Contoh
Kasus umum yang sering terjadi
• Data tabular diasosiasikan dengan informasi spasial – geodatabase
• Menangkap hasil survei
• Menyimpan metadata mengenai dataset lain
• Formulir entri data – Membuat cara Access untuk bisa digunakan dengan mudah
membuat formulir untuk mengefisiensikan entri data
• Fungsi analisis statistik dasar dan analisis data lainnya menggunakan seperti konten
coding
Contoh Dataset
Terdapat beberapa jenis disiplin yang berisi entri yang tidak berhubungan dengan publikasinya.
Seperti dataset yang lain, terdapat berbagai macam variasi dokumentasi masuk ke dalamnya.
Contohnya seperti dari TDAR yang kemungkinan didokumentasikan seperti pendekatan
terstruktur.
• https://figshare.com/articles/MS_Access_database_Seed_data_from_rattlesnake_GI_t
racts/6034904
• https://figshare.com/articles/EPA_Literature_Database_Cleft_Palate_Chemical_Data/
6062773
• Content linked to
ftp://newftp.epa.gov/COMPTOX/Virtual_Tissues_Data/EPALitDB/LitDB_projectsA
NDpublications/cle ftpalate/cp_chems.accdb
• https://figshare.com/articles/Matura_NP_ESA_vegetation_survey/5630335
• https://figshare.com/articles/Picoplankton_cytometry_accdb/3180280
• https://figshare.com/articles/Murray_Cod_Larval_Database_Murrumbidgee_20112013/5715097
• https://figshare.com/articles/Effects_of_Recreation_on_Animals_Revealed_as_Wides
pread_through_a _Global_Systematic_Review/4297430
• https://core.tdar.org/geospatial/394771/bell-site-geodatabase-mdb-file
• https://core.tdar.org/dataset/396397/gfs2011_nabone-database (dikunci)
• https://core.tdar.org/dataset/394059/akurvik-access-database
• Lasda Bergman, Elaine, 2014, "Replication data for: Citations",
https://doi.org/10.7910/DVN/27655, Harvard Dataverse, V1
• Correlates of War, 2007, "National Material Capabilities (v3.02)",
https://hdl.handle.net/1902.1/10170 , Harvard Dataverse, V1,
UNF:3:B4DsVV/TykpPeJQNXdtwAA== [fileUNF]
Penampilan
Versi terakhir dari Access (contoh Access 2016) masih bisa membuka dan menyimpan basis
data sampai Access 2000. Namun kemungkinan ada beberapa fungsi yang berubah ketika
migrasi dilakukan dari format lama ke format baru maupun dari format baru ke format lama.
Dan tidak ada versi untuk sistem operasi Macintosh.
• Untuk membuka versi Access yang lama sekali, Library of Congress menyediakan
sumber:
• Untuk awal 2017, Microsoft masih menyediakan instruksi online untuk melakukan
impor dari basis data Access 2.0 ke dalam versi Access 2000 sampai 2007.
• Untuk awal 2017, Microsoft masih menyediakan instruksi online untuk melakukan
impor dari basis data Access 95 ke dalam versi Access 2007.
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Keperluan mendasar untuk membuka format lama adalah salinan dari Access 2007. Jika
diantisipasikan bahwa ada kebutuhan untuk membuka dan mengkurasi basis data lama,
direkomendasikan untuk mendapatkan dan mempertahankan mesin virtual dengan salinan dari
Access 2007 untuk memudahkan migrasi antara Access versi lama dan baru.
Pertanyaan kunci untuk diri sendiri
• Apakah dokumentasi tentang kolom ada? Contoh, buku kode (codebook). Kode buku
sangat penting untuk memahami relasi antara tabel.
• Apakah kunci hubungan utama/asing dapat dideskripsikan? Melakukan ekspor tabel
individual ke dalam format spreadsheet tidak dapat mempertahankan relasi sehingga
sangat penting untuk selalu melakukan dokumentasi (setidaknya memasukan versi
ekspor dari diagram Relasi (Relationship) bersamaan dengan tabel yang diekspor)
• Bagaimana basis data ini dengan mudah diekspor ke dalam format CSV? Jawabannya
akan tergantung pada poin diatas
o Apabila ekspor mudah, misal tidak ada tabel yang berhubungan (linked table)
dan tidak ada kode tertanam atau formulir yang berhubungan dengan tujuan
untuk membagikan dataset. Saran dengan mengekspornya daripada
mengarsipkan basis datanya sendiri, karena basis data tidak menambah
fungsionalitas tertentu.
• Apakah di dalamdata terdapat sumber basis data dari tempat lain?
o Bisa saja basis data yang digunakan sebagai cara untuk merapihkan data lain
o Apabila data terdapat di tempat lain, kemungkinan besar berada dalam format
FAIR dan penting untuk disebutkan di dalam metadata
• Versi MS Access apa yang digunakan?
o Biasanya, hal ini tidak dinyatakan sehingga Anda hanya perlu membukanya dan
melihat apakah bisa dioperasikan atau tidak
• Apakah versi MS Access aman?
o Pastikan bahwa pilihan untuk mengaktifkan macro dan kode lainnya dilakukan
secara otomatis dan dinonaktifkan karena Anda tidak tahu apakah dataset dapat
menjadi eror. Access versi standar terbaru sudah bisa untuk menonaktifkan
fungsi tersebut.
Klarifikasi utama yang perlu didapatkan dari peneliti
Klarifikasi penting
• Untuk entri basis data dengan formulir, adanya deskripsi dari alur kerja entri data dapat
sangat membantu untuk memahami struktur basis data
o Apa formulir entri utamanya? Dimana alur kerja entri dimulai? Dst.
• Dokumentasi maksud dari hubungan di dalam basis data, tidak saja apakah terdapat
hubungan (yang bisa didapatkan melalui Diagram Relasi yang dapat didapatkan secara
otomatis melalui Access)
• Apakah data terdapat secara mudah ada pada format selain Access di tempat lain?
Klarifikasi tambahan
• Deskripsi dokumentasi basis data dari isian tabel secara ideal terdapat di dalam
metadata desain basis data.
• Dokumentasi macros dan modul secara ideal terdapat komentar dalam kodenya.
• Dalam versi manakah Access digunakan?
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•

Tabel dan/atau kueri (queries) mana yang memberikan hasil spesifik dari makalah
(apabila ditemukan basis data yang berhubungan secara spesifik dengan publikasi)

Standar metadata yang berlaku, elemen dasar dan keperluan readme
Skema akses metadata: Kebanyakan penyedia basis data memiliki standar skema
pengeksporan basisdata: deskripsi struktur dan desain basis data, termasuk tabel, isian, relasi
atau hubungan, dan terkadang kalkulasi atau prosedur yang diigunakan dalam basis data.
Dalam Access, Database Documenter (dalam Database Tools tab, Gambar 1) maksudnya
adalah menjelaskan laporan untuk skema basis data.

a)

b)

Gambar 1 Database Documenter

Laporan Documenter memasukkan laporan panjang dari setiap isian, termasuk deskripsi.
Pengeksporan dalam format .txt sangat direkomendasikan untuk utilitas. Keputusan untuk
mendapatkan laporan skema untuk kurasi akan bergantung pada rencana untuk preservasi
daripada dokumentasi untuk penggunaan langsung peneliti yang tertarik pada data itu sendiri,
mengingat banyak konten yang terdiri dari isian (field), tabel dan relasi atau hubungan yang
relevan terhadap skema desain basis data. Contohnya, isian tabel dapat memasukkan deskrispsi
sebagai tambahan yang berguna pada dokumentasi dan penggunaan. Hal ini dapat dengan
mudah dilihat pada Access Table Design View. Lihat bagian Preservasi untuk rinciannya dalam
membuka laporan Database Documenter.
Metadata dapat diakses melalui cara lain. Access menggunakan Database Object Listing
(MSysObjects) sebagaian standar dasar untuk skemanya. Skema ini tidak menggunakan
penyedia lain, khususnya, SQL, yang artinya mereka tidak dengan mudah dapat dioperasikan.
• MS Access TIDAK dapat menggunakan standar umum information_schema untuk
berbagai basis data SQL, yang mana stnadar untuk melaporakan informasi mengenai
tabel, tampilan, dan prosedur atau kalkulasi di dalam basis data. (c.f.
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_schema)
• Access juga menggunakan standar SQL-nya sendiri, Access SQL, yang mungkin tidak
kompatibel
dengan
standar
SQL
lainnya
seperti
Transaction-SQL.
http://rogersaccessblog.blogspot.com/2013/05/what-are-differences-between-accesssql.html
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Preservasi
Dalam bagian ini, kami memperlihatkan beberapa rekomendasi untuk preservasi sederhana
dari basis data MS Access. Hal ini terdiri dari 1) mengekspor tabel dan objek lain menjadi
format yang dapat mudah dioperasikan dan 2) membuat penggunaan lebih jauh dengan
Database Documenter dan Relationship Tool untuk kontributor dan metadata yang dihasilkan
oleh mesin. Akhirnya, cara preservasi tambahan dikembangkan oleh pihak ketiga untuk
preservasi lanjutan.
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Mengekspor Tabel dan Objek Access
Mengkuti rekomendasi ICPSR, setidaknya, tabel basis data sebaiknya diekspor menjadi file
CSV dan memasukkannya bersamaan dengan basis data orisinil (awal). Untuk melakukan hal
ini, hal pertama yang perlu dilakkukan adalah melakukan salinan basis data kemudian:
1. Pada Access (contohnya versi 2016), pastikan untuk melakukan pengelompokan Object
Type dan menampilkan All Access Object pada bar samping (Gambar 2a)
2. Klik kanan pada tabel dan pilih Export -> Text File
3. Ketik nama dan lokasi pada file. Pastikan untuk mengubah ekstensi file ke dalam ‘csv’
bukan ‘txt’. JANGAN ceklis boks ke ‘Export data with formatting and layout’. Klik OK.
4. Di dalam window Export Text Wizard memperlihatkan Gambar 2b, maka pastikan
Delimited dipilih.
5. Klik tomnol Advanced pada Gambar 2b untuk mengubah tanggal format ekspor dan
pengaturan lainnya seperti yang terlihat pada Gambar 2c. Simpan pengaturan ekspornya
untuk menerapkan tanggal ekspor ke tabel lainnya dengan lebih cepat.
6. Ulangi langkah 2-5 untuk setiap tabel di dalam basis data. Kemudian lihat Linked Tables
di bawah untuk melihat bagaimana untuk menghadapi tabel yang saling berhubungan.
Catatan: tidak ada cara lebih cepat untuk mengekspor lebih dari satu tabel dalam satu
waktu.

a)

b)
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c)

Gambar 2 Mengekspor tabel secara manual ke CSV

Selain tabel, tipe lain dari objek bisa diekspor dan mereka sebaiknya layak/berguna.
• Formulir: apakah bisa diekspor secara langsung ke PDF dengan melakukan klik kanan
dan memilih Export -> PDF atau XPS. Formulir terikat yang secara langsung terhubung
ke dalam sebuah tabel akan diekspor dalam keseluruhannya, termasuk rekaman di
dalamnya.
• Macros tidak bisa diekspor kecuali dikonversikan ke Visual Basic (gunakan pilihan
Convert Macros to Visual Basic dalam tab Design Macro di dalam Access).
• Modul dapat secara langsung diekspor ke file teks.
• Kueri (Queries): Jangan menggunakan menu ekspor karena akan mengekspor hasil
kueri bukan kueri itu sendiri. Untuk mengekspor kueri, buka di Access di dalam Design
View dan dari menu View, pilih SQL View. Teksnya dapat bisa disalin ke dalam file
teks kosong dengan ekstensi ‘.sql’.
Database Documenter
Selain itu, sangat direkomendasikan untuk output Database Documenter dimasukkan bersama
dengan tabel/objek yang diekspor dan dokumentasi lainnya. Laporan Database Documenter
memasukkan detail informasi ke tiap tabel (tipe data, metadata yang dimasukkan pengguna,
dst) dan objek Access lainnya. Dan lagi Database Documenter memasukkan informasi detail
dalam relasi di dalam basis data. Di dalam laporan, tiap relasi dapat diidentifikasi secara
individual menggunakan dua tabel nama dan dua isian, dan juga tipe relasi dan tiap atribut
(contoh, apakah relasi dipaksa ketika memasukkan data atau menghapus kaskade rekaman ke
tabel bertautan) seperti yang terlihat di Gambar 3. Informasi ini sangat penting untuk
memahami relasi antara tabel eskpor, sejak diekspor, informasi relasinya hilang.

Gambar 3 Informasi Relasi (Relationship) yang didapat dari Database Documenter

Untuk mendapatkan Laporan Database Documenter:
1. Klik pada Database Tools di dalam pita dan buka Database Documenter
2. Klik tab All Object Types dan pilih semua (select all)
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3. Di dalam Options, atur pengaturannya seperti pada Gambar 4 sehingga semua komentar
yang ada dapat dimasukkan.
4. Ketika sudah lengkap, laporan dapat terlihat pada jendela Print Preview. Ekspor
laporannya ke PDF dengan klik tombol sesuai dengan pada pita. Catatan: Terdapat opsi
ekspor lainnya tetapi ekspor PDF adalah yang terbaik untuk preservasi karena ekspor
PDF merupakan dokumen mandiri.

Gambar 4 Pilihan untuk Database Documenter. Pengaturan akan memperlihatkan informasi yang tersedia yang
digunakan oleh pengguna ulang (re-users)

Selain itu, laporan relasi didapatkan dari Database Documenter, diagram dari editor
Relationship sebaiknya dimasukkan ke dalam lampiran tersendiri dalam bentuk gambar. Hal
ini dikarenakan laporan relasi dapat dihasilkan oleh Database Documenter tidak memasukkan
ikhtisar dari semua relasi yang ada di dalam basis data. Untuk mendapatkan diagram, klik
tombol Relationship di dalam tab Database Tools (Gambar 5a) dan Anda dapat melihat jendela
yang berisi detail relasi di dalam basis data (Gambar 5b). Anda bisa melakukan tangkapan layar
(screenshot) atau mengekspor laporan ke PDF. Biasanya, kontributor basis data, bukan kurator,
yang akan mengatur diagram relasi yang terlihat masuk akal, terutama untuk membagikan basis
data untuk digunakan kembali.

a)
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b)

c)
Gambar 5 Output dari relationship tool yang berguna berpasangan dengan output Database
Documenter (lihat Gambar 3)

Tabel yang saling berhubungan (Linked Table) Tabel yang saling berhubungan adalah tabel
yang ada di dalam basis data Access lainnya. Apabila tabel tidak memasukkan basis data yang
dikurasi, maka basis data itu tidak bisa dibuka. Tabel-tabel ini bisa dikonversikan ke tabel lokal
dengan melakukan klik kana pada tabel dan memilih entri menu yang sesuai (dengan asumsi
tabel yang saling berhubungan ini merupakan bagian dari deposit sebagai file terspisah atau
jika tidak dibuat tersedia). Anda juga bisa membuat Linked Table Manager (Gambar 6) untuk
melihat atau memperbaharui semua tabel bertautan. Ditambah lagi, terdapat pertimbangan
apabila kueri di referensi basis data eksternal Access.
Rekomendasi ICPSR Rekomendasi preservasi ICPSR: “Untuk preservasi basis data relasional
(yang saling berhubungan), pengguna sebaiknya mengekspor tabel basis data sebagai file
persegi panjang datar dan mempertahankan relasi tabel menggunakan, sebagai contoh,
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pernyataan skema SQL. Ketika basis data digunakan untuk instrument survey atau mekanisme
data input/output lain, penampakan dan rasa dari antarmuka pengguna (user interface) dapat
dipertahankan dengan membuat gambar PDF statis dari antar muka. Perangkat lunak yang
sesuai sekarang ini dalam pengembangan untuk menormalisasi basis data relasional menjadi
format tidak berpemilik seperti XML.”
(https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/deposit/guide/chapter4.html)
Database Preservation Toolkit (DBPTK) dan standar SIARD Database Preservation
Toolkit memfasilitasi preservasi digital untuk basis data dengan mengkonversikan berbagai
platform menjadi format siap untuk dipreservasikan, khususnya, SIARD 2.0. Format ini
mendukung MS Access 2000 sampai 2016 (format MDB dan ACCDB). Hal ini berdasarkan 4
standar internasional: XML, SQL:2008, UNICODE, dan ZIP64format. Format SAIRD dan
seperangkat alat sudah diadopsi di Swiss dan negara lainnya. Untuk informasi lebih lanjut dan
penerapan aplikasi bisa didapat di http://www.database-preservation.com/. Catatan: DBPTK
merupakan kit berdasarkan perintah dan membutuhkan waktu untuk pemasangan (install) dan
dijalankan. Keputusan untuk melakukan konversi ke SIARD didasari oleh kebijakan preservasi
arsip jangka panjang dibandingkan dengan penggunaan kembali dalam jangka pendek untuk
penelitian, yang mana mendepositkan format Access yang asli sudah cukup.
Apa yang perlu dipastikan bahwa file memenuhi prisnsip FAIR
• Pastikan untuk memverifikasi (baik dengan mengetes table secara mandiri atau
menanyakan kepada peneliti) bahwa basis data tidak mengandung tabel yang saling
berhubungan dengan basis data yang lain. Di dalam versi terbaru Access diindikaskan
bahwa panah kecil sebelah ikon tabel (Gambar 7)

Gambar 7 Panah kecil ke kiri mengindikasikan tabelnya merupakan tabelyang berhubungan (linked
table)

•

Dengan membuka tabel bertautan dapat menghasilkan eror jika kurator tidak
mengkonfirmasi akses ke server terpencil (remote server) atau jika tabel berhubungan
tidak lagi ada di dalam server terpencil. Lihat bagian Kurasi untuk melihat informasi
lebih lanjut.
Mengekspor tabel ke CSV dapat memastikan bahwa data dapat dengan mudah diakses
dalam format yang tidak berpemilik.

Isu yang tidak dapat dipecahkan/Pertanyaan Lebih Lanjut
• Apakah LibreOffice (alternatif Microsoft Office yang tidak berbayar) membuka basis
data Access langsung atau basis data Access bisa diekspor ke format yang bida dibuka
melalui LibreOffice Base?
o Tidak, tetapi tabel bisa dihubungkan antara Base dan Access (Klik disini untuk
lebih lengkapnya: http://ask.libreoffice.org)
• Preservasi basis data yang tinggal di dalam server. Bagaiman untuk mengunduh
(apakah basis data berupa file individual?) (Poin berbagi (Sharepoint)?) Sama halnya,
Access bisa menjadi tabel paling depan pada SQL yang berasal dari server, yang
mungkin lebih menantang untuk diekspor dan dipertahankan hubungan sebagai paket
tunggal untuk pengarsipan.
• Menambahkan komentar pada macros dan modul (contoh di dalam koding)
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•

•

Melakukan investigasi pada alat (tools) pihak ke tiga untuk mengakses basis data
Access untuk mendapatkan versi angka, jumlah tabel, keberadaan tabel yang saling
berhubungan tanpa harus membuka satu per satu tabel dan kueri di dalam Access.
Terdapat beberapa tools untuk *nix seperti mdbtools yang mengklaim bisa berinteraksi
dengan basis data Access.
Mengkonversikan Access ke MySQL sebagai alternatif format terbuka. Pedoman dapat
didapatkan di link ini.. Bullzip menawarkan Akses ke MySQL utilitas konverter.

Dokumentasi proses kurasi: Apa yang perlu ditangkap dari proses kurasi
• Mengekspor tabel ke CSV: apakah curator yang melakukannya atau diberikan oleh
peneliti?
• Mendokumentasikan keberadaan tabel bertaut atau kueri yang mereferensikan server
eksternal
• Versi MS Access yang diperlukan untuk membuka file
• Perubahan apapun di metadata internal. Contoh jika kurator menambahkan deskripsi
pada isian atau modul menggunakan fungsional yang terdapat MS Access. Ini dapat
memengaruhi dari apa yang diproduksi oleh Database Documenter.
• Relasi dokumen dari beberapa file atau bagian yang diekspor dari basis data, contoh
tabel individual dan isian kunci yang berhubungan, data spasial, laporan. Dokumen baik
kurator maupun peneliti hasilkan.
• Menyatakan apakah kurator dapat menghasilkan laporan Database Documenter vs
dihasilkan oleh peneliti. Hal ini menjelaskan perbedaan kualitas dokumentasi –
terutama apabila laporan yang dihasilkan kurator yang bukan diperiksa oleh peneliti.
(Laporan yang dihasilkan oleh peneliti tidak selalu menunjukan kualitas yang lebih
baik)
Bibliografi
• Diskusi Data Carpentry SQL
• Library of Congress memiliki deskripsi yang baik
o MDB, ACCDB
• Preservasi basis data: teknik lanjutan yang tidak membutuhkan platform
o Database Toolkit
o SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases)
• Database Visualization Toolkit: Relational Database Viewer untuk basis data
berdasarkan SIARD 2
• Dokumentasi dan Sokongan (Backup) MS Access
o Create an Access app package: untuk menyimpan sebagai Snapshot untuk
preservasi
o Database Documenter: akses dan cetak desain basis data
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Lampiran A – Checklist CURATED MS Access
•
•

•
•
•

•

•

Check file dan membaca dokumentasi (sebagai antisipasi mitigasi resiko, inventori file, langkah
penilaian /seleksi), langkah ini dapat dilakukan pada data dijital berupa file atau data tercetak.
Understand/ memahami data (mencoba) berkas data yang didapat, jika tidak dapat dibuka/dijalankan
maka akan dilakukan langkah permohonan kembali akan data terkait pada pemilik, begitu pula jika data
itu berupa data tercetak seperti gambar, grafik, text data tabel (menjalankan/membuka file, keterbacaan,
masalah/isu QA/QC, berkas panduan readme)
Request/permintaan informasi yang hilang atau berubah atau kurang jelas seperti yang ditemukan
dilangkah sebelumnya (melacak asal-usul /penyebab terjadi perubahan dan alasannya)
Augment/ penentuan dan pemberian metadata standar untuk ketelusuran (DOIs, standar metadata,
sehingga data mudah ditemukan)
Transform/merubah format file atau berkas untuk dapat di gunakan kembali termasuk kegiatan
mendijitalisasi data bentuk tercetak, mengupdate versi berkas ke versi terbaru, pembuatan visualisasi
data sehingga memudahkan untuk digunakan kembali (pelestarian data, penggunaan alat konversi,
visualisasi data)
Evaluasi untuk FAIR (findability, accessibility, interoperability, reusability) ness (lisensi, standar
tanggung jawab, metrik untuk mentraking pemanfaatan) bagaimana kemampuan data untuk mudah
ditemukan kembali, mudah diakses, mudah dioperasikan dengan sistem lain, dan mudah untuk
dimanfaatkan kembali.
Dokumentasi semua aktifitas kurasi data

CHECK / Langkah Pengecekan
Tindakan KURASI

Daftar Periksa Kurator

Check/Periksa file data dan baca
dokumentasi
• Tinjau
konten file data
(misalnya, buka dan jalankan
file atau kode).
• Verifikasi semua metadata yang
disediakan oleh penulis dan
tinjau
dokumentasi
yang
tersedia.

•
•

•

•

•

File terbuka seperti yang diharapkan
o Masalah __________
Kode berjalan seperti yang diharapkan
o Menghasilkan kesalahan kecil
o Tidak berjalan dan / atau
menghasilkan banyak kesalahan
o Tidak mencoba menjalankan kode
Kualitas metadata kaya, akurat, dan
lengkap
o Metadata
memiliki
masalah
_________
Jenis
Dokumentasi
(lingkari)
Readme / Codebook / Kamus Data /
Lainnya: ________________________
o Hilang / tidak ada
o Perlu diolah
Terdapat data subjek orang
o Meminta formulir persetujuan /
perjanjian partisipasi

UNDERSTANDING / Langkah Pemahaman
Tindakan KURASI
Understand/Memahami data
(atau mencoba)
• Periksa masalah jaminan
kualitas dan kegunaan

Daftar Periksa Kurator
Variasi berdasarkan format file dan domain subjek.
Sebagai contoh….
MS Access
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•

•

seperti data yang hilang,
judul yang ambigu,
kegagalan eksekusi kode,
dan masalah penyajian
data.
Cobalah untuk mendeteksi
dan mengekstrak
"dokumentasi
tersembunyi" apa pun
yang melekat pada file
data yang dapat digunakan
kembali.
Tentukan apakah
dokumentasi data cukup
untuk pengguna dengan
kualifikasi yang sama
dengan penulis untuk
memahami dan
menggunakan kembali
data. Jika tidak,
rekomendasikan atau buat
dokumentasi tambahan
(mis. Templat readme.txt).

•

•

•

•
•

Apakah ada dokumentasi untuk tabel, relasi,
kueri, dst?
o Tersedia di file terpisah
o Termasuk di komentar isisan atau tabel
o Lainnya ________
Apakah data bisa diekspor ke CSV dengan
mudah?
o Ya, tidak ada informasi yang hilang
o Tidak, basis data berisi banyak kueri dan
relasi
o Tidak, basis data juga memiliki
form/kode/macros
o Lainnya _______
Apakah basis datanya berdiri sendiri?
o Ya
o Tidak, terdapat tabel bertautan (linked
table)
o Tidak, kueri mengakses sumber data
eksternal
Apakah ada atau bisakah Anda mendapatkan
dokumentasi atau informasi bagaimana basis
data digunakan?
Tabel atau kueri manakah yang relecan dengan
yang digunakan di publikasi?

REQUEST / Langkah Permintaan
Tindakan KURASI
Request/meminta informasi
hilang atau perubahan
• Buat daftar pertanyaan
pembuat
data
memperbaiki kesalahan
masalah apa pun.

Daftar Periksa Kurator
yang Narasi menggambarkan yang menjadi perhatian,
masalah, dan perbaikan yang diperlukan untuk
untuk pengajuan data.
untuk
atau

AUGMENT / Langkah Peningkatan
Tindakan KURASI
Menambah pengajuan
• Melengkapi metadata untuk
membantu penemuan data
yang baik dan akurat.
• Buat dan terapkan metadata
untuk cantuman data, termasuk
kata kunci deskriptif.
• Bila perlu, susun dan sajikan
metadata dalam skema domain

Daftar Periksa Kurator
•

•
•

Cukup mudah ditemukan
o Merekomendasikan (lingkar salah satu)
indeks teks lengkap / mengubah nama
file / menyusun ulang file / deskripsi file
/ file zip menjadi satu arsip
Lainya ______________
Kata kunci cukup
o Saran _______________
Tautan Cukup
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khusus untuk memfasilitasi
interoperabilitas dengan sistem
lain.

o
o
o
o

Tautan ke laporan / makalah
Tautan ke set data terkait
Tautan ke sumber data
Tautan ke lainnya ____________

TRANSFORMASI / Langkah Perubahan
Tindakan KURASI
Ubah format file
• Identifikasi format file
khusus dan batasannya
(mis., Apakah perangkat
lunak tersedia secara
bebas? Tautkan aplikasi
terkait atau arsipkan
bersama data).
• Ubah file menjadi format
file terbuka, noneksklusif yang
memperluas potensi
audiens untuk digunakan
kembali dan memastikan
bahwa tindakan
pelestarian dapat diambil
oleh repositori di langkah
selanjutnya. Simpan file
asli jika transfer data
tidak sempurna.

Daftar Periksa Kurator
•

•
•

Format file yang dipilih untuk digunakan
o Rekomendasikan
konversi
dari
_________
untuk _________
o Simpan format asli
Perangkat lunak yang dibutuhkan sudah tersedia
o Versi perangkat lunak tidak jelas
o Perangkat lunak tidak jelas digunakan
Visualisasi data mudah diakses
o Rekomendasikan representasi grafis
____________
o Rekomendasikan pengganti yang dapat
diakses web ________________

EVALUATION / Langkah EVALUASI
Tindakan KURASI
Mengevaluasi dan menilai catatan
data keseluruhan untuk FAIRness. *
• Skor
dataset
dan
merekomendasikan
cara
untuk
meningkatkan FAIRness data
dan menjadi "Disetujui RIN"

Daftar Periksa Kurator
•
o
o
o
•
o

Dapat ditemukan Metadata melebihi penulis / judul / tanggal,
PID unik (DOI, Handle, PURL, dll.).
Dapat ditemukan melalui mesin pencari web.
Dapat diakses Diperoleh
melalui
protokol
standar
(misalnya, HTTP).
o Gratis, terbuka (mis. tautan unduhan).
• Dapat dioperasikan/ Interoperabilitas o Metadata diformat dalam skema standar
(misalnya, Dublin Core).
o Metadata disediakan dalam format yang
dapat dibaca mesin (umpan OAI).
• Dapat digunakan kembali -
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o Data termasuk metadata yang
memenuhi karakteristik data untuk
digunakan kembali
o Info kontak ditampilkan jika bantuan
langsung dari penulis diperlukan.
o Indikator yang jelas tentang siapa
yang membuat, memiliki, dan
mengelola data.
o Data dirilis dengan ketentuan
penggunaan
data
yang
jelas
(misalnya, Lisensi CC).
*Rubrik yang mengevaluasi prinsip-prinsip FAIR didasarkan pada matriks penilaian oleh
Dunning, de Smaele , & Böhmer (2017).
DOCUMENT / Langkah Dokumentasi
Tindakan KURASI
Dokumentasikan sepanjang kegiatan kurasi.
• Catat
semua
informasi
yang
diperlukan untuk mengetahui siapa
yang melakukan apa pada dataset dan
kapan

Daftar Periksa Kurator
•
•
•
•
•
•

Cantuman akses & deposit (Nama,
tanggal, informasi kontak, perjanjian
pengiriman, dll)
Repositori metadata koleksi
Log pembuktian
Alur kerja layanan
Kemasan preservasi
Tambahan persyaratan di institusi
Anda
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Lampiran 14. NetCDF
netCDF – Kurasi Data Primer
Penulis
Penerjemah
Update Terakhir

: Sophie Hou (sophie.hou@ronininstitute.org) - National Center for
Atmospheric Research/University Corporation for Atmospheric
Research
: Syifa Naufal Qisty (PDDI LIPI) dan Sinta Nurhayati, UNNES
(proofread)
: 31 Oktober 2020

Tujuan
Dokumen ini adalah primer tambahan untuk IMLS-Data-CurationFormat Profile-netCDF
primer. Dalam primer ini, Asimilasi Data Empat Dimensi Iklim Global NCAR (CFDDA)
Setiap jam 40 km menganalisis ulang dataset dari Arsip Data Penelitian (RDA) di Pusat
Penelitian Atmosfer Nasional (NCAR) yang digunakan untuk menunjukkan cara menilai
dataset berbasis netCDF. sesuai dengan instruksi primer utama. Secara khusus, Panoply, alat
peninjau kurasi yang direkomendasikan oleh primer utama, digunakan untuk memeriksa
dataset untuk membantu menjawab pertanyaan yang diuraikan dalam bagian “Pertanyaan
Kunci untuk Tinjauan Kurasi” pada primer utama.
Bagian berikut menunjukkan cara mengakses dataset CFDDA berbasis netCDF dari RDA dan
Panoply digunakan untuk memeriksa konten dataset.
Pengantar Arsip Data Penelitian (penyedia untuk dataset sampel yang digunakan)
Research Data Archive (RDA) at NCAR berisi banyak koleksi meteorologi dan pengamatan
oseanografi, output model operasional dan analisis, dan dataset penginderaan jauh, banyak
yang dalam format file netCDF, untuk mendukung penelitian atmosfer dan geosains, bersama
dengan tambahan dataset, seperti topografi / batimetri, vegetasi, dan penggunaan lahan.
Saran Kutipan untuk Sampel Dataset yang Digunakan
•

Rife, D. L., J. O. Pinto, A. J. Monaghan, C. A. Davis, and J. R. Hannan. 2014. NCAR
Global Climate Four- Dimensional Data Assimilation (CFDDA) Hourly 40 km
Reanalysis. Research Data Archive at the National Center for Atmospheric Research,
Computational
and
Information
Systems
Laboratory.
https://doi.org/10.5065/D6M32STK. Accessed dd mmm yyyy.

Suggested Citation: Sophie Hou. (2019). Tutorial for using the netCDF Data Curation
Primer.Data Curation Network GitHub Repository.
Versi yang diarsipkan dari primer ini tersedia di: University of Minnesota Digital
Conservancy.http://hdl.handle.net/11299/202810.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Jaringan Kurasi Data “Specialized Data Curation”
Workshop #1 bersamaan dengan Digital Library Federation (DLF) Forum 2018 di Las Vegas,
Nevada pada 17-18 Oktober 2018. Lihat juga: Primer yang ditulis oleh peserta lokakarya di
DLF. http://datacurationnetwork.org.
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Instruksi untuk Mendapatkan Sampel Dataset yang Digunakan
Untuk mengunduh file data dari RDA, diperlukan akun pengguna yang valid dan gratis. Untuk
mendaftar dengan RDA, pilih "Daftarkan Sekarang" di bagian atas situs web RDA
(https://rda.ucar.edu/), dan ikuti instruksi untuk mengirimkan informasi melalui halaman
"Pendaftaran Pengguna Data". Setelah terdaftar, pengguna akan dapat mengakses semua
dataset tidak dibatasi lainnya dalam RDA.

1. Klik tautan pengenal objek digital berikut: https://doi.org/10.5065/D6M32STK
2. Dari halaman pendaratan dataset, pilih tab "Akses Data".
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3. Dari halaman “Akses Data”, pilih opsi “Daftar File Web” dengan mengklik label (opsi
pertama tersedia di tabel).

4. Pilih opsi "Daftar File Lengkap", lalu pilih "Semua CFDDA".

5. Dari halaman berikutnya, pilih salah satu ID Grup (dari "CFDDA 1985" hingga
"CFDDA 2005"), dan lalu salah satu file. Ini akan memulai pengunduhan file secara
otomatis. Untuk primer ini, file data itu dikaitkan dengan memilih "CFDDA 1985" dan
kemudian "CFDDA 1985.02" digunakan.
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Contoh Visualisasi untuk Sampel Dataset yang Digunakan
Visualisasi dibuat menggunakan kondisi berikut:
• Nama file: cfdda_1985010100.v2.nc
• Parameter: ground_t (standard_name="surface_temperature"; long_name=Temperatur
tanah")
• Pengaturan Panoply: Membuat plot Bujur-Latitude yang di-georeferensi
Instruksi untuk Mendapatkan dan Menginstal Panoply: Silakan ikuti instruksi yang diuraikan
dalam "Bagaimana cara saya menggunakan alat ini? " dari main primer

Pertanyaan Kunci untuk Dijawab
Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah pertanyaan penilaian yang direkomendasikan oleh
primer utama ketika mengevaluasi dataset berbasis netCDF. Versi file CFDDA yang tersedia
pada bulan November, 2018 digunakan pada dokumen ini.)
1. Bagaimana cara mengatur file netCDF dalam dataset?
a. Berapa banyak total file netCDF yang termasuk dalam dataset, dan apakah ada
file zip atau direktori yang digunakan untuk membaginya?
Untuk seluruh dataset CFDDA, ada total 183.960 file. Jika lebih dari satu file
diinginkan, ada beberapa opsi yang tersedia untuk mengunduh grup file,
termasuk melalui Layanan Transfer Globus (GridFTP), Layanan Data
Terdistribusi Lingkungan Tematik Real-time (THREDDS) Unidata, dan
HyperText Transfer Protocol (HTTP). Dalam contoh ini, hanya satu file yang
digunakan,
dan
ketika
diunduh,
ditampilkan
sebagai
"cfdda_1985010100.v2.nc".
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b. Apakah ada petunjuk tentang alasan pembagian file atau direktori?

Dari judul dan abstrak pada halaman pendaratan dataset, dataset CFDDA
digambarkan sebagai dataset yang "berisi analisis per jam tiga dimensi dalam format
netCDF untuk keadaan atmosfer global mulai tahun 1985 hingga 2005 pada grid
horizontal 40 km (peningkatan grid 0,4 derajat) dengan 28 level vertikal ”. Deskripsi
ini membantu dalam menunjukkan bahwa file setidaknya harus tersedia untuk tahuntahun yang ditunjukkan serta resolusi per jam.
Selain itu, secara umum, diskusi singkat dengan submitter juga dapat membantu
dalam menjelaskan alasan untuk file atau pembagian direktori.
c. Sejauh mana struktur organisasi dijelaskan oleh metadata, dokumentasi, atau
kebiasaan penamaan file?
Selain judul dan abstrak yang tersedia di halaman arahan dataset CFDDA, dataset
termasuk Dokumentasi Pengguna dan dokumen pada format penamaan file dataset.
Kedua dokumen-dokumen ini tersedia di halaman Documentation dataset.
Kedua dokumen ini membantu menjelaskan bahwa file disusun sebagai berikut:
CFDDA → YYYY → MM → DD → hh
dimana
• "CFDDA": memungkinkan file data untuk mengidentifikasi hubungan mereka
dengan dataset khusus ini. Semua file data berisi awalan "CFDDA."
• YYYY: adalah empat digit tahun dari file data.
• MM: adalah dua digit bulan dari file data.
• DD: adalah dua digit hari dari file data.
• hh: adalah dua digit jam dari file data.
Saat ini, file-file tersebut dalam revisi kedua, dan informasi ini juga termasuk dalam
penamaan file konvensi (mis. "v2" dimasukkan sebagai bagian dari nama file).
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Jika struktur organisasi tidak mudah dijelaskan oleh metadata dan dokumentasi yang
masih ada dan / atau jika metadata dan dokumentasi tidak ada pada awalnya, informasi
struktur organisasi harus ditambahkan setelah informasi diklarifikasi / ditentukan.
2. Seberapa saksama metadata tertanam di header?
a. Sejauh mana nama long_name, standard_name, satuan, dan lainnya jelas dan tidak
ambigu?
Dengan memeriksa parameter dataset CFDDA di Panoply menggunakan file data
sampel (contoh ditunjukkan pada tangkapan layar di bawah ini), semua parameter
ditunjukkan memiliki nama panjang, nama standar, dan satuan.
Tinjauan yang hati-hati terhadap long_name, standard_name, dan unit
mengungkapkan bahwa tidak mudah jelas berapa long_name dan standard_name
ditetapkan. Juga, standard_name appeart menyertakan lebih banyak detail daripada
long_name. Misalnya, untuk parameter "pbl_hgt", standadr_name adalah
"atmosphere_boundary_layer_thickness" sedangkan long_name adalah "Pbl
height". Contoh lain adalah "clwp" parameter; untuk parameter ini, standard_name
adalah
"mass_content_of_cloud_liquid_water_in_atmosphere_layer"
sedangkan
long_name adalah " Vertically Integrated CLW ". Selain ketiga atribut ini, mungkin
juga tidak mudah jelas bagaimana menafsirkan atribut berikut: scale_factor,
add_offset, dan _ChunkSizes.
Dalam kasus dataset CFDDA, karena Dokumen Pengguna tersedia dengan
penjelasan tentang parameter dataset tersebut, mempelajari Dokumen Pengguna
membantu dalam mengklarifikasi bahwa standard_name adalah nilai Climate and
Forecast Metadata Conventions (CF Conventions, http://cfconventions.org/ ) dan
long_names adalah nama parameter asli yang diberikan oleh tim peneliti yang
membuat dataset.
Jika nilai long_name tidak mudah dibaca / dimengerti dan / atau nilai-nilai
standard_name tidak tampaknya berasal dari standar, diskusi tambahan harus
dilakukan dengan submitter. Apa saja penjelasan tentang penugasan nilai atribut
juga harus didokumentasikan begitu informasinya diklarifikasi / ditentukan.
Adapun scale_factor, add_offset, dan _ChunkSizes, ini adalah atribut file netCDF.
Sumber daya berikut memberikan penjelasan untuk atribut-atribut ini dan dapat
digunakan oleh kurator untuk dipelajari lebih lanjut:
1. NetCDF User's Guide - Attribute Conventions (for scale_factor and
add_offset)
2. Setting the Chunksizes in NetCDF-4
Harap dicatat bahwa untuk pertanyaan ini, diasumsikan bahwa itu adalah manusia
yang perlu memahami long_name, standard_name, unit, dan atribut lainnya dengan
jelas. Mengaktifkan mesin (mis.melalui skrip) untuk memiliki kemampuan untuk
menguraikan nilai-nilai dari long_name, standard_name, unit, dan atribut lainnya
dengan jelas dan tidak ambigu adalah topik tambahan yang perlu dievaluasi secara
terpisah.
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b. Apakah ada bidang kosong atau informasi yang hilang? Apakah ada bidang yang
memiliki detail tambahan yang mungkin membantu pengguna lebih memahami data?
Selain informasi long_name, standard_name, dan unit, sebagian besar parameter juga
memiliki valid_min, valid_max, dan informasi tipe data. Bersama-sama, potongan
informasi ini membantu menunjukkan file data sampel tertentu dari dataset CFDDA tidak
berisi bidang kosong.
Untuk menentukan apakah suatu file data memiliki informasi yang hilang, ada baiknya
mengetahui parameter yang diharapkan menjadi bagian dari file. Dalam kasus dataset
CFDDA, Dokumentasi Pengguna tersedia, dan Dokumentasi mencakup daftar dan
penjelasan untuk semua parameter yang harus menjadi bagian dari himpunan data.
Dengan membandingkan daftar di Dokumentasi Pengguna dan parameter yang
ditampilkan di Panoply, dapat dikonfirmasi bahwa tidak ada informasi yang hilang untuk
file data sampel ini.
Penting untuk dicatat bahwa bahkan ketika file data sampel tidak memiliki bidang kosong
atau informasi yang hilang, mungkin masih perlu bagi seorang kurator untuk dapat
memverifikasi dan mengkonfirmasi bahwa semua file lain dalam dataset termasuk
bidang yang sama dan tidak memiliki informasi yang hilang. Metode untuk mencapai
konfirmasi ini dapat bervariasi tergantung pada sumber daya dan keahlian yang tersedia
untuk repositori. Itu adalah tugas yang dapat dicapai melalui kolaborasi dengan
submitter. Cara terbaik untuk memeriksa bidang kosong atau informasi yang hilang
untuk semua file data dari dataset mungkin memerlukan diskusi tambahan, termasuk
antara repositori dan submitter.
c. Konvensi apa (jika ada) yang dinyatakan dalam atribut global, dan apakah header sesuai
dengan konvensi tersebut?
Untuk file data yang berada dalam format netCDF, Konvensi CF dapat digunakan
sebagai standar metadata, dan hal ini dibahas per primer utama. Akibatnya, akan sangat
membantu untuk mengkonfirmasi jika file data sampel mengikuti Konvensi CF atau
konvensi lainnya.

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 206

Dengan memeriksa atribut global, dipastikan bahwa file data sampel menggunakan "CF1.0".

Detail atribut global:
// global attributes: :Conventions = "CF-1.0"; :history = "Sat Oct 4 23:58:49 2014: ncks -O -a -4 -cnk_plc=all -L 1 000000.mdv.nc.nc3 000000.v2.nc\nSat Oct 04 23:58:46 2014: fix_cfdda
000000.mdv.nc\n/raid15/CFDDA/mdv/GLOBAL/19850101/000000.mdv\n/raid15/CFDDA/mdv
/GLOBAL/19850101/000000.mdv\n/raid15/CFDDA/mdv/GLOBAL/19850101/000000.mdv\n/ra
id15/CFDDA/mdv/GLOBAL/19850101/000000.mdv\n/raid15/CFDDA/mdv/GLOBAL/19850101/
000000.mdv\n/raid15/CFDDA/mdv/GLOBAL/19850101/000000.mdv\n/raid15/CFDDA/mdv/GL
OBAL/19850101/000000.mdv\n/raid15/CFDDA/mdv/GLOBAL/19850101/000000.mdv\n/raid1
5/CFDDA/mdv/GLOBAL/19850101/000000.mdv\n/raid15/CFDDA/mdv/GLOBAL/19850101/00
0000.mdv\n/raid15/CFDDA/mdv/GLOBAL/19850101/000000.mdv\n/raid15/CFDDA/md"; :source =

"Data gabungan yang dibuat oleh MdvCombine.";:title="DTRA-CFDDA";:
fix_cfdda="Program C ++ ini (penulis:dattore) digunakan untuk menghapus variabel dan
atribut variabel mdv-spesifik, menghapus dimensi dan mengoordinasikan variabel x1 dan
y1 (yang merupakan duplikat dari x0 dan y0), dan mengoreksi standard_name dan unit
atribut untuk beberapa variabel untuk kepatuhan CF. Program membaca file
HDF5/netCDF4, membuat catatan perubahan, menulis output yang dihasilkan sebagai
netCDF3,
dan
menggunakan
ncks
untuk
mengkonversi
kembali
ke
netCDF4.";:NCO="4.4.2";:_CoordSysBuilder="ucar.nc2.dataset.conv.CF1Convention";
Selain itu, dengan membandingkan nama standar yang digunakan untuk parameter yang
ada dalam file data sampel nilai-nilai dalam Konvensi CF, dikonfirmasi bahwa nilai-nilai
tersebut berasal dari Konvensi CF.
d. Apakah Anda melihat bukti bahwa standar disiplin ilmu tertentu (seperti metadata,
kosakata terkontrol, dll.) sedang dipakai? Jika tidak, apakah data akan mendapat manfaat
dari penggunaan standar disiplin ilmu tertentu?
Dalam dataset CFDDA, menggunakan format netCDF dan Konvensi CF, yang
merupakan standar disiplin.
Selain menggunakan Konvensi CF, Kata Kunci Global Change Master Directory
(GCMD) Keywords adalah set lain kosakata terkontrol yang biasa digunakan dalam
komunitas geosains. Memilih dan menambahkan kata kunci spesifik pada dataset
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CFDDA dapat membantu meningkatkan penemuan, identifikasi, dan pemahaman
data.
Sifat "menggambarkan diri sendiri" dari format file netCDF memungkinkan informasi
parametrik terkandung sebagai bagian dari dataset. Namun, tipe metadata tambahan,
termasuk deskriptif, administrasi, pelestarian, juga harus didokumentasikan. Untuk
informasi tambahan ini, standar metadata yang biasanya digunakan oleh komunitas
geosains, seperti ISO19115 dan GCMD Directory Interchange Format (DIF), dapat
dipertimbangkan.
3. Langkah-langkah apa yang terlibat dalam menghasilkan file-file netCDF ini?
a. Apakah file konfigurasi dan skrip untuk analisis atau plot dimasukkan dalam
dataset?
Karena semua file data dari dataset CFDDA berada dalam format netCDF, file
data CFDDA dapat dianalisis atau diplot dengan mudah menggunakan perangkat
lunak yang kompatibel dengan netCDF yang ada (mis. dataset CFDDA tidak
perlu file konfigurasi dan skrip khusus atau tambahan untuk analisis atau
perencanaan).
Jika dataset tidak hanya berisi file netCDF, hubungan antara file netCDF dan file
lainnya dalam dataset harus didiskusikan, diklarifikasi, dan didokumentasikan.
b. Apakah atribut global di header file netCDF dengan jelas menunjukkan siapa
penulisnya, apa sumber data, dan/atau model apa yang digunakan, dan bagaimana
file diubah selama post-processing?
Saat ini, atribut global memberikan beberapa informasi latar belakang mengenai
bagaimana dataset itu diproduksi (silakan lihat tangkapan layar di bawah).
Namun, informasi tersebut tidak termasuk siapa penulisnya. Juga, informasi
mengenai sumber data dan/atau model apa yang digunakan serta bagaimana file
tersebut berubah selama post-processing adalah minimal dan dapat dianggap agak
samar.
Karena dataset CFDDA memiliki Dokumentasi Pengguna yang mencakup
informasi terperinci tentang penulis dataset, sumber data dan model yang
digunakan, serta metode post-processing yang digunakan, Dokumentasi
Pengguna membantu dalam mengklarifikasi sumber data CFDDA. Namun,
penting untuk diperhatikan bahkan dengan Dokumentasi Pengguna yang tersedia,
akan sangat membantu untuk memperbarui atribut global data file, sehingga
informasi atribusi lebih mudah dibaca dan dipahami manusia. Lebih penting lagi,
jika Dokumentasi Pengguna tidak tersedia, disarankan agar repositori berdiskusi
dengan submitter untuk meningkatkan atribut global serta membuat dokumen
untuk melengkapi atribut global.
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c. Apakah metadata atau dokumentasi deskriptif menggambarkan (setidaknya secara singkat)
bagaimana file diproduksi, dimodifikasi, dianalisis, dan digunakan untuk membuat
visualisasi?
Untuk dataset CFDDA, selain Dokumentasi Pengguna, dokumen tambahan, seperti
“Use_of_MM5.pdf”,
“WRF_Obs_Nudging.pdf”,
dan
Initial_Input_Conditions_and_Data_Processing_Info.pdf”, adalah tersedia di
halaman Documentation dataset. Bersama-sama, semua dokumen ini membantu
dalam menggambarkan bagaimana data file diproduksi, dimodifikasi, dan diproses.
Namun, penting untuk dicatat bahwa proses untuk mengumpulkan dan
mendokumentasikan jenis-jenis informasi ini dapat dilakukan memakan waktu dan
membutuhkan kolaborasi dengan para peneliti. Tanpa partisipasi peneliti, akan sulit
untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas di bidang-bidang ini.
Akibatnya, idealnya, akan membantu repositor jika terlibat selama siklus hidup
penelitian; jika tidak, akan bermanfaat untuk repositori jika dapat mewawancarai para
peneliti, seperti dengan menggunakan Data Curation Profiles, untuk kompilasi
metadata deskriptif yang relevan dan informasi untuk dokumentasi.
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Lampiran 15. NeuroImaging Dicom and Nifti

Neuroimaging DICOM and NIfTI – Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir
Tinjauan
Tema
Ekstensi File
Tipe MIME
Struktur

Versi
Bidang utama
atau area
penggunaan
Sumber dan
afiliasi

Standar metadata

Pertanyaan
utama untuk
ulasan kurasi

Alat untuk
tinjauan kurasi

Tanggal Dibuat
Dibuat oleh

: Ayu Mutmainah dan Sinta Nurhayati, UNNES (proofread)
: 31 Oktober 2020
Deskripsi
DICOM: .dcm; NIfTI: .nii (uncompressed), nii.gz (compressed)
application/dicom; image/nii
• DICOM: Header dengan informasi demografis tentang pasien
dan metadata tentang gambar, diikuti oleh kumpulan data
gambar.
• NIfTI: Berisi set data gambar dengan file JSON opsional yang
berisi metadata (jika dikonversi menggunakan dcm2niix).
NIFTI-1, NIFTI-2 (not bitwise compatible)
Pencitraan medis diagnostik, informatika medis
•

NIfTI: Institut Kesehatan Mental Nasional dan Institut Nasional
Gangguan Neurologis dan Stroke adalah sponsor bersama dari
inisiatif untuk mendefinisikan dan memelihara format ini.
• DICOM: Hak cipta untuk Standar DICOM dipegang oleh
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) atas
nama Komite Standar DICOM, yang dikelola oleh Medical
Imaging Technology Association (MITA)
• Tautan: https://www.nema.org/pages/default.aspx (NEMA)
• https://www.medicalimaging.org/ (MITA)
• DICOM: Header terdiri dari rangkaian tag standar
• NIfTI: Header terdiri dari seri tag standar, tetapi hanya sedikit
yang berhubungan dengan administrasi file (misalnya,
owner/creator)
• Untuk data neuroimaging umum: Struktur Data Pencitraan Otak
(BIDS)
• Apakah data pasien telah dihapus dari header file DICOM?
• Untuk gambar struktural resolusi tinggi, apakah fitur wajah telah
dihapus dari gambar?
• Apakah teks "dibakar" telah dihapus jika PHI?
• Apakah data dalam format mentah? Jika tidak, apakah peneliti
telah menyediakan dokumentasi prosedur pemrosesan?
• Perangkat lunak gratis yang dapat membaca header DICOM:
Dicom Works, ImageJ
• Perangkat lunak gratis yang dapat membuka header dan/atau
gambar NIFTI: Mangga, ImageJ, AFNI, MRIcron, MRIcroGL
Juni 2020
Penulis:
• Michael Moore, University of Washington
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• Brandon Patterson, University of Utah
• Sara Samuel, University of Michigan
• Helenmary Sheridan, University of Pittsburgh
• Chris Sorensen, Washington University in St. Louis
Mentor DCN: Joel Herndon, Duke University
Tanggal
diperbarui dan
ringkasan
perubahan yang
dibuat
Kutipan yang Disarankan: Moore, Michael; Patterson, Brandon; Samuel, Sara; Sheridan, Helenmary; Sorensen,
Chris. (2020). Neuroimaging DICOM and NIfTI Data Curation Primer. Data Curation Network GitHub
Repository. <https://github.com/DataCurationNetwork/data-primers>
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Workshop #3 "Specialized Data Curation" yang diadakan di Washington
University di St.Louis, MO pada 5-6 November 2019. Workshop ini telah didanai oleh Institute of Museum and
Library Services # RE-85-18-0040-18.

Pendahuluan
Gambar otak sangat penting untuk penelitian ilmu saraf, tetapi kompleksitas gambar dan data
terkait mereka adalah tantangan untuk berbagi dan mengarsipkan secara efisien. Kumpulan
data sering kali besar, terdiri dari banyak gambar, dan para peneliti tertarik pada berbagai aspek
data dan gambar, dari seluruh kumpulan gambar yang menciptakan "otak virtual" hingga hanya
metadata jenis pemindaian tertentu. Mengkurasi sumber data yang kompleks ini bisa
menantang, tetapi panduan ini dapat membantu mengkurasi jenis data neuroimaging tertentu:
pemindaian fMRI yang disimpan dalam format NIfTI atau DICOM. Panduan ini mencakup
deskripsi format, contoh set data yang dapat Anda lihat secara online, rekomendasi untuk
perangkat lunak untuk melihat data, pertimbangan kuratorial utama, tindakan pelestarian, saran
prinsip FAIR, cara menggunakan format dan dokumentasi proses kurasi.
Pipa Kuratorial
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Deskripsi Format
Kumpulan data neuroimaging yang digunakan oleh para peneliti sebagian besar termasuk
dalam dua format file utama:
1. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), format citra medis di
mana-mana dan non-kepemilikan yang memfasilitasi komunikasi dan pertukaran lintas
modalitas dan produsen peralatan.
2. NIfTI (Neuroimaging Informatics Technology Initiative), format khusus neuroimagery
yang dirancang untuk mendukung analisis di luar alur kerja klinis, dikembangkan dari
(dan sebagian besar kompatibel dengan) format lama yang disebut ANALYZE.
Kedua format menawarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan memilih di antara
keduanya sebagian besar tergantung pada kebutuhan dan ceruk pengguna akhir. DICOM
kompleks, komprehensif, dan sangat spesifik untuk mendukung kebutuhan di seluruh spektrum
pencitraan medis dan alur kerja klinis, sementara NIfTI relatif sederhana, minimalis, dan
mudah didukung dan lebih cocok untuk tujuan penelitian (Li, 2016). Sering kali, peneliti akan
mengonversi output data DICOM dengan instrumen pemindaian ke NIfTI untuk analisis dan
penyebaran.
DICOM
Ekstensi: .dcm
Kelebihan:
• Standar internasional di mana-mana untuk pencitraan medis yang digunakan di seluruh
produsen peralatan dan modalitas
• Header yang sangat rinci dan deskriptif
Kekurangan:
• Ukuran file besar menghambat berbagi
• Sangat cocok untuk banyak alat pemrosesan dan analisis gambar populer
• Berisi informasi khusus untuk pemindaian tertentu, yang dapat mencakup
mengidentifikasi informasi kesehatan secara pribadi
DICOM adalah standar internasional (ISO 12052 "Informatika kesehatan - Pencitraan digital
dan komunikasi dalam kedokteran (DICOM) termasuk alur kerja dan manajemen data.") untuk
komunikasi, akses, dan pertukaran pencitraan medis, memberikan interoperabilitas untuk
penyedia perawatan dan peneliti menggunakan perangkat pencitraan medis (pemindai, server,
stasiun kerja, dll.) dari produsen yang berbeda. Sebagai pilar pencitraan radiologi modern,
DICOM secara inheren dirancang untuk mendukung spektrum kebutuhan pencitraan medis
dengan menggabungkan standar dan protokol untuk banyak modalitas pencitraan, termasuk
computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), ultrasound, x-ray
angiography, mammogram, dan terapi radiasi. Sebagian besar peralatan pencitraan
mengekspor langsung ke file DICOM dengan ekstensi .dcm, meskipun kadang-kadang
produsen memilih versi eksklusif dari format DICOM dengan ekstensi alternatif.
Standar ini dibayangkan pada tahun 1980-an oleh American College of Radiology (ACR) dan
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) untuk memenuhi kebutuhan gabungan
dari penyedia perawatan dan vendor peralatan. Ketika teknologi digital berkembang hingga
tahun 1980-an dan hingga 1990-an dan awal 2000-an, DICOM telah memainkan peran dasar
dalam membangun protokol pertukaran data yang luas dan non-kepemilikan. Saat ini pada versi
3.0, standar direvisi setiap tahun oleh kelompok kerja dan komite untuk memenuhi kebutuhan
baru dan berkembang dari hampir semua cabang medis menggunakan citra medis.
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Komponen DICOM dasar adalah bahwa gambar medis tidak boleh dipisahkan dari informasi
utama tentang pembuatannya. Untuk mencapai itu, data DICOM keberatan mengelompokkan
data piksel gambar bersama dengan header yang terdiri dari parameter pasien publik utama
(nama, usia, jenis kelamin, dll.), studi (dokter, tanggal belajar, modalitas, dll.), dan pencitraan
(nama perangkat, produsen, pengaturan pemindai, dll.) ke dalam kumpulan data terkonsolidasi.
Ini secara efektif menyematkan deskripsi paling lengkap dari prosedur yang digunakan ke
dalam gambar, mirip dengan bagaimana JPEG dapat disematkan dengan tag deskriptif.
Pendekatan ini memungkinkan gambar untuk secara efektif berfungsi sebagai deskripsinya
sendiri, dan atribut deskriptif dapat bervariasi di antara modalitas pencitraan. Parameter publik
ini dapat dioperasikan di seluruh perangkat produsen, meskipun file DICOM mungkin berisi
beberapa atribut pribadi milik juga.

Data piksel gambar dapat dikompresi menggunakan berbagai standar, termasuk JPEG, JPEG
lossless, JPEG-2000, dan pengkodean panjang. Namun, karena ruang lingkup komprehensif
dan kompleks yang melekat dalam format, ukuran file dan set data DICOM dapat menjadi
beban yang signifikan bagi kurator data dan tantangan untuk disimpan dalam repositori
bersama. Setiap file DICOM dikodekan sebagai potongan 2D tunggal daripada gambar 3D
yang komprehensif, yang berarti satu pemindaian dapat menghasilkan puluhan atau ratusan file
DICOM terpisah untuk dikelola. Oleh karena itu, banyak peneliti neurologis lebih suka
mengonversi file DICOM ke format NIfTI terpadu dan relatif sederhana untuk analisis dan
visualisasi dukungan yang lebih baik.
NIfTI
Ekstensi: .nii [uncompressed], nii.gz [compressed])
Kelebihan:
• Lebih sederhana dan lebih mudah dikelola daripada file DICOM
• Lebih cocok untuk berbagi dan analisis
Kekurangan:
• Strip jauh beberapa metadata termasuk dalam file DICOM
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•

Memerlukan langkah konversi ekstra (Dapat diselesaikan oleh peneliti atau kurator)

NIfTI adalah format file khusus neuroimaging yang dikembangkan oleh National Institutes of
Health (NIH) pada awal 2000-an untuk ditingkatkan pada format ANALYZE yang sebelumnya
digunakan. NIfTI dibangun di atas pendahulunya dengan menawarkan peningkatan
penyimpanan informasi untuk detail seperti orientasi gambar untuk menghindari interpretasi
ambigu dan dukungan tipe data tambahan. Format ini telah memiliki adopsi luas dalam
komunitas penelitian neuroimaging, menguntungkan seluruh komunitas dengan
memungkinkan peneliti untuk mengadopsi teknik dan alat pemrosesan gambar, analisis, dan
visualisasi yang dikembangkan oleh kolega di tim dan lembaga lain (Li, 2016). Format ini
terdiri dari header dan data gambar yang tidak dikompresi, baik sebagai format file terpisah
(.hdr dan .img, masing-masing) atau digabungkan ke dalam file .nii (tidak dikompresi) atau
.nii.gz (terkompresi). Berbeda dengan DICOM, yang menyimpan gambar dalam "irisan" dua
dimensi, NIfTI menyimpan data gambar sebagai gambar 3D.
Header NIfTI 348-bit mencakup parameter teknis gambar yang menyertainya, seperti
penskalaan data, detail mengiris, dan informasi sumbu, serta bidang untuk deskripsi dan
penamaan singkat. Daftar rinci elemen header yang disertakan dapat ditemukan di halaman
Grup Kerja Format Data Neuroimaging Informatics Technology Initiative. NIfTI ada dalam
dua "rasa": NIfTI-1 diperbarui pada tahun 2011 menjadi versi yang sedikit diperluas yang
disebut NIfTI-2, dan keduanya tidak kompatibel dengan bitwise. Keduanya digunakan, tetapi
NIfTI-1 jauh lebih umum. Tautan: https://nifti.nimh.nih.gov/

Gambar dan informasi header NIfTI dari INIA19 Primate Brain Atlas, dilihat menggunakan MRIcron.
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Contoh Kumpulan Data
DICOM
• MRI: https://www.dicomlibrary.com/?manage=02ef8f31ea86a45cfce6eb297c274598
• CT: https://www.dicomlibrary.com/?manage=1b9baeb16d2aeba13bed71045df1bc65
NIfTI
• INIA19 Primate Brain Atlas
Link: https://www.nitrc.org/projects/inia19/
Kutipan: Rohlfing, T., Kroenke, C. D., Sullivan, E. V., Dubach, M. F., Bowden, D.
M., Grant, K., & Pfefferbaum, A. (2012). The INIA19 template and NeuroMaps atlas
for primate brain image parcellation and spatial normalization. Frontiers in
neuroinformatics, 6, 27.
Perangkat lunak untuk menampilkan data
Paket perangkat lunak yang dijelaskan di bagian ini termasuk beberapa program yang paling
sering digunakan yang dapat disebutkan dalam wawancara kuratorial dengan peneliti, serta
beberapa program yang relatif sederhana yang dapat digunakan kurator untuk membuka dan
memeriksa file DICOM atau NIfTI. Daftar ini jauh dari lengkap, karena para peneliti sering
beradaptasi dan berbagi alat baru yang sesuai dengan minat mereka sendiri. Selain itu, banyak
alat populer seperti Dicom Works tidak lagi secara resmi didukung oleh pengembang mereka,
tetapi terus digunakan dalam pengaturan penelitian.
•

ImageJ
ImageJ adalah perangkat lunak open source yang ditulis di Java dan berjalan pada
sistem Windows, Mac OS X, dan Linux. Imagej mencakup sejumlah plugin DICOM
termasuk Impor Urutan DICOM, Rewriter DICOM (Anonymizer), dan Query DICOM
Header. ImageJ dapat membuka file NIfTI menggunakan plugin I/O NIfTI opsional.
Link: https://imagej.nih.gov/ij/

•

Dicom Works, OsiriX, IrfanView
DICOM- melihat perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pemirsa
eksklusif yang disediakan dengan sistem pencitraan medis; dan perangkat lunak
tampilan DICOM pihak ketiga untuk PC individu. Dicom Works (tidak lagi didukung
pada 2011), OsiriX, dan IrfanView adalah pemirsa gambar semua format, non-milik
populer yang tersedia untuk unduhan gratis (atau berbiaya rendah).
Links:
https://www.dicomworks.com
https://www.osirix-viewer.com
https://www.irfanview.com

•

Adobe Photoshop
Adobe telah mengembangkan plug-in untuk Photoshop yang memungkinkan untuk
melihat gambar DICOM dan informasi header dan mengekspor gambar ke format file
yang berbeda.
Kutipan: Mustra, M., Delac, K., & Grgic, M. (2008). Overview of the DICOM
Standard. 50th International Symposium ELMAR 2008.
https://www.vcl.fer.hr/papers_pdf/Overview%20of%20the%20DICOM%20Standard.
pdf
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•

AFNI
AFNI adalah rangkaian gratis skrip C, Python, dan R yang dikembangkan oleh National
Institute of Mental Health (NIMH) untuk menampilkan dan menganalisis (f)data MRI,
terutama dari NIfTI. AFNI dapat digunakan untuk membaca informasi header NIfTI,
tetapi memerlukan menggunakan baris perintah. Perintah yang diperlukan untuk
memeriksa header nifti_tool -disp_hdr. Panduan tambahan tersedia di
https://afni.nimh.nih.gov/pub/dist/doc/htmldoc/programs/nifti1_tool_sphx.html#ahelp
-nifti1-tool.
Link: https://afni.nimh.nih.gov/

•

Mango, Papaya, iMango
Mango adalah satu set tiga program yang dikembangkan oleh Institut Pencitraan
Penelitian Pusat Ilmu Kesehatan University of Texas untuk melihat dan menganalisis
gambar penelitian medis. Mangga berjalan di Mac OS X, Linux, dan Windows; Pepaya
sepenuhnya berbasis browser; dan iMango adalah untuk iPad Apple. Ketiganya
mendukung DICOM dan NIfTI (kedua versi).
Link: http://ric.uthscsa.edu/mango/index.html

•

MRIcron
MRIcron adalah penampil gambar NIfTI yang dapat digunakan di berbagai platform.
Ini termasuk perangkat lunak dcm2nii untuk mengonversi gambar DICOM ke format
NIfTI.
Link: https://www.nitrc.org/projects/mricron

•

MRIcroGL
MicroGL memungkinkan pengguna untuk melihat gambar, mengonversi gambar
DICOM ke format NIfTI, dan menggambar wilayah yang menarik. Ini berjalan pada
sistem Windows, Mac OS X, dan Linux.
Link: https://www.nitrc.org/projects/mricrogl

Pertimbangan kuratorial utama
Protected Health Information (PHI)
Kurasi data medis menambahkan tantangan tambahan yang tidak dihadapi di domain lain: set
data mungkin mencakup informasi kesehatan pasien yang sangat sensitif dan mengidentifikasi,
sebagian besar dilindungi oleh undang-undang federal yang ketat seperti Health Insurance
Portability and Accountability Act (HIPAA). PHI mencakup daftar 18 klasifikasi
pengidentifikasi, seperti nama, lokasi geografis, tanggal, informasi kontak, catatan medis dan
rencana kesehatan, pengidentifikasi biometrik, dan foto wajah penuh. Tergantung pada jenis
atau tujuan pemindaian dan bagaimana itu diambil, beberapa pengidentifikasi ini selalu
disertakan dalam pemindaian awal, yang lain kadang-kadang, dan masih jarang yang lain.
Tautan: https://privacyruleandresearch.nih.gov/pr_08.asp
Kumpulan data yang diajukan untuk kurasi harus sudah dianonimkan oleh para peneliti atau
dokter, tetapi tanggung jawab mungkin jatuh pada kurator untuk memastikan bahwa proses
telah dilakukan dengan benar sebelum menghosting file. PHI dapat ditemukan baik di header
gambar (seperti nama pasien) dan gambar itu sendiri (seperti detail wajah pasien).
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Sejumlah besar informasi pribadi yang dikumpulkan oleh perangkat pemindaian secara inheren
termasuk dalam file header DICOM, yang umumnya disiapkan dan diekspor langsung dari
instrumen pemindaian. Karena cakupan DICOM yang luas, tidak realistis bagi kurator data
generalis untuk diharapkan dapat membaca, menganalisis, dan secara manual menghapus
identifikasi data itu sendiri. Dalam beberapa kasus, gambar DICOM memiliki informasi
tekstual "dibakar," seperti tanggal scan-PHI yang disematkan dalam data piksel. Kemampuan
untuk pemadaman informasi "dibakar" sangat penting untuk menjaga kerahasiaan pasien.
Untuk kepentingan kurator data, beberapa alat tersedia secara bebas untuk melakukan tugas
menganonimkan file DICOM. Aryanto dkk (2015) memeriksa alat de-identifikasi DICOM
gratis dengan menguji kinerja mereka pada daftar 50 elemen header, dengan hasil yang
beragam dan tidak konsisten. Para penulis memperingatkan toolkit ini "digunakan dengan
sangat hati-hati" karena "mereka memiliki risiko tinggi untuk mengungkapkan informasi
kesehatan pribadi, terutama ketika menggunakan konfigurasi default." Dua toolkit muncul di
atas dalam penelitian:
1. Radiological Society of North America Clinical Trial Processor (RSNA CTP): CTP
adalah program mandiri berbasis Java yang menawarkan lingkungan yang sangat dapat
dikonfigurasi dan dapat diperluas untuk memproses uji klinis dan data pencitraan medis
lainnya. Program ini mencakup beberapa modul dan komponen, termasuk penganonim
DICOM yang kuat. Menurut Aryanto dkk, ia mencetak tingkat keberhasilan deidentifikasi 98% pada pengaturan defaultnya, dan sempurna 100% dengan pengaturan
kustom.
Tautan:
http://mircwiki.rsna.org/index.php?title=CTPThe_RSNA_Clinical_Trial_Processor
2. Perpustakaan DICOM: Perpustakaan DICOM adalah layanan berbagi dan anonimisasi
berbasis web gratis untuk citra medis. Pengguna dapat mengunggah file DICOM untuk
dianonimkan secara otomatis, lalu dilihat, dibagikan menggunakan penampil online
Library, dan diunduh. Perpustakaan DICOM mencetak 100% sempurna pada 50 header
yang terdaftar dalam studi Aryanto. Tautan: https://www.dicomlibrary.com/
Karena NIfTI adalah versi DICOM yang dilucuti dan disederhanakan, banyak masalah PHI
dihapus selama proses konversi oleh alat konverter populer yang tersedia. Namun, kurator
harus tahu bahwa gambar NIfTI mungkin masih memerlukan "defacing," atau "pengupasan
tengkorak" untuk menghilangkan atau mengaburkan fitur wajah subjek.
Konversi format
Sebagai aturan umum, file DICOM dapat dikonversi ke format NIfTI, tetapi ada sedikit
manfaat dalam beralih dari NIfTI ke DICOM. Setelah dalam format NIfTI, file tidak lagi
memiliki informasi terperinci dan terperinci untuk memanfaatkan struktur header DICOM
yang luas dan kompleks. Namun, prosesnya dimungkinkan jika pengguna ingin memasukkan
file ke dalam PACS (Picture Archiving and Communication System, biasanya digunakan
dalam pengaturan klinis) yang memerlukan format DICOM.
Selain itu, kurator data mungkin diharapkan untuk mengonversi file DICOM menjadi NIfTI,
di mana mereka dapat menggunakan alat dcm2niix yang populer. Penerus dcm2nii, dcm2niix
yang lebih baru, adalah program open source yang ditulis di C untuk memberikan konversi
mudah dari DICOM ke NIfTI. Tautan:
https://www.nitrc.org/plugins/mwiki/index.php/dcm2nii:MainPage
Berkas DICOM dapat dimuat ke dalam program baik melalui antarmuka seret dan letakkan
atau dengan memilih seluruh folder. Pengguna dapat menentukan apakah mereka ingin
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menganonimkan data selama konversi dan memilih antara format yang tidak dikompresi (.nii)
dan terkompresi (nii.gz) dengan file JSON informasi header yang menyertainya sebagai sespan.

Paket konversi serupa tersedia secara online secara bebas. Kurator dengan akses ke MATLAB
dapat menggunakan alat dicm2nii untuk dikonversi, dan MRIConvert dapat digunakan untuk
tujuan yang sama.
Metadata
Struktur Data Pencitraan Otak (BIDS) adalah standar untuk mengatur data neuroimaging dan
menentukan metadata. Menggunakan format ini dapat membantu orang lain untuk lebih cepat
memahami dan menggunakan set data bersama. Standar merekomendasikan berbagi data
neuroimaging dalam format file NIfTI (disukai dikompresi), dengan data dan metadata yang
menyertainya dalam file JSON dan file nilai yang dibatasi tab (.tsv). Spesifikasi lengkap untuk
file metadata dan organisasi file yang direkomendasikan dapat dilihat pada Situs web
dokumentasi Brain Imaging Data Structures.
BIDS Starter Kit yang dibuat komunitas, yang dihosting di GitHub, menyediakan koleksi
tutorial, templat, wiki, dan sumber daya lainnya yang komprehensif untuk membantu peneliti
dan kurator membuat kumpulan data BIDS. Dalam melengkapi dokumentasi resmi, Starter Kit
dirancang untuk mengurangi penghalang akses bagi pendatang baru ke BIDS, memungkinkan
peningkatan adopsi format dan berbagi terbuka kumpulan data neurologis. Ini termasuk forum
dan sesi obrolan untuk mendukung pertanyaan yang terkait dengan BIDS dan mempromosikan
keterlibatan dengan mendorong pengiriman dan kontribusi dari komunitas.
BIDS Validator adalah alat berbasis browser yang secara otomatis memeriksa set data untuk
memastikan mereka mematuhi spesifikasi BIDS. Versi Node.js dan Python juga tersedia di
halaman BIDS Validator GitHub. Setelah mengidentifikasi kurator mengidentifikasi direktori
untuk memvalidasi, Validator BIDS memeriksa struktur file, subdirectories, dan nama file
gambar dan JSON. File itu sendiri tidak diunggah. Validator BIDS mengembalikan daftar
potensi peringatan dan kesalahan yang diidentifikasi dalam kumpulan data yang tidak sesuai
dengan standar BIDS.
Meskipun Validator BIDS berguna dalam mengidentifikasi masalah potensial, bendera merah
yang dinaikkannya tidak harus diambil sebagai Injil. Alat ini kadang-kadang dapat
menghasilkan laporan kesalahan yang tidak masuk akal yang cocok dengan konten set data
(Patterson, 2018). Kurator didorong untuk memeriksa kesalahan apa pun yang dilaporkan oleh
Validator BIDS terhadap dokumentasi BIDS, sambil juga merasa nyaman untuk mengabaikan
kesalahan yang dianggap positif palsu.
Pertanyaan utama untuk ditanyakan pada diri sendiri
• Apakah informasi header disertakan dalam file DICOM?
• Apakah informasi pasien telah dihapus dari header file DICOM?
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•
•
•
•

Untuk gambar struktural resolusi tinggi, apakah fitur wajah telah dihapus dari gambar?
Jika tidak, mintalah peneliti untuk menjalankan perangkat lunak pengupasan atau
pengupasan tengkorak.
Apakah teks “burned-in” telah dihapus jika dapat diidentifikasi?
Apakah data dalam format mentah? Jika tidak, apakah peneliti telah menyediakan
dokumentasi prosedur pemrosesan?
Apakah set data diatur dengan cara terbaik untuk memfasilitasi diubah menjadi file zip
(untuk mengunduh)?

Klarifikasi utama untuk mendapatkan dari peneliti
• Apakah data dalam format mentah? Jika tidak, apakah peneliti telah menyediakan
dokumentasi prosedur pemrosesan?
Tindakan preservasi
File DICOM dan NIfTI adalah standar formal, dapat diakses, dibagikan, dan digunakan secara
luas. Mereka adalah standar internasional yang didokumentasikan dengan baik.
Paling Dapat Direproduksi dan Dapat Digunakan Kembali
1. Pedoman data dan dokumentasi yang akan disetorkan selama proses kurasi
(sebagaimana dibagikan dengan Confocal Microscopy Image Primer)
a. Data yang diproses (termasuk file [dikonversi ke file TIFF]; file yang dianalisis;
file anotasi). Catatan: peneliti harus mempertahankan data mentah (milik) dan
data lainnya sebagai sumber daya / penyimpanan memungkinkan, konsisten
dengan praktik terbaik untuk cadangan. Jika penyandang dana atau penerbit
mengharuskan semua data dapat diakses, link pengajuan repositori ke lokasi
data mentah.
2. File readme yang mencakup:
a. Deskripsi sampel terperinci
b. Protokol terperinci untuk membuat data yang diproses (tautan ke publikasi)*
3. Metadata deskriptif dan teknis
Praktik Yang Cukup Baik misalnya untuk memenuhi mandat penerbit untuk publikasi
1. Mempertahankan hanya data yang ditransformasi (atau apa yang dikirimkan ke
publikasi)
2. File readme yang mencakup:
a. Contoh deskripsi
b. Protokol untuk membuat data yang diproses (link ke publikasi)*
c. Metadata deskriptif dan teknis
3. *(Langkah opsional) - Meminta informasi lebih lanjut, dokumentasi, dan menyarankan
bekerja untuk mencapai Yang Paling Dapat Direproduksi dan Dapat Digunakan
Kembali
Latihan Minimum
1. Pertahankan apa yang diterima - mentah (kepemilikan), diubah, diproses / dianalisis,
dianotasikan. Catatan: jika menerima jenis file terkompresi, tidak ada tindakan yang
dapat memulihkan byte yang hilang.
2. File readme yang mencakup:
a. Deskripsi sampel minimal
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b. Protokol minimal untuk membuat set data yang diterima (link ke publikasi)*
c. Metadata deskriptif dan teknis
3. (Langkah opsional)** - Meminta informasi lebih lanjut, dokumentasi, dan
menyarankan bekerja untuk mencapai sebagian besar Dapat Direproduksi dan dapat
digunakan kembali
a. Jika publikasi mencakup protokol yang cukup rinci untuk sepenuhnya
mereproduksi data mentah dan dapat diakses secara terbuka. Menyediakan
proses terperinci dalam file readme sangat ideal, tetapi termasuk tautan ke
publikasi juga bagus. Praktik terbaik adalah memasukkan keduanya.
** Tujuannya adalah untuk selalu mengkurasi dan melestarikan data yang paling dapat
direproduksi dan dapat digunakan kembali, sambil mengingat bahwa deposan mungkin berada
di bawah batasan waktu.
Repositori yang Direkomendasikan
Jika repositori institusional tidak tersedia atau bukan lokasi yang diinginkan untuk data, dua
repositori berikut mungkin merupakan sumber daya yang berguna:
•

•

Perpustakaan DICOM
Ini adalah repositori dan layanan berbagi DICOM online gratis untuk penggunaan
pendidikan dan ilmiah. Situs ini menawarkan sampel paket file DICOM yang dapat
diunduh dari modalitas yang berbeda.
Link: https://www.dicomlibrary.com
NITRC-IR
NITRC Image Repository adalah sumber daya untuk berbagi data neuroimaging dalam
format DlCOM dan NIFTI.
Link: https://www.nitrc.org/xnat/index.php

Apa yang harus ditebak untuk memastikan file memenuhi Prinsip FAIR
Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat membantu para peneliti dalam mengevaluasi FAIRness
data neuroimaging mereka. Pertanyaan diselenggarakan sesuai dengan prinsip FAIR masingmasing dengan bantuan dari dcmqi (DICOM for Quantitative Imaging)-guide FAQ section,
diformalkan oleh FORCE11:
Untuk dapat ditemukan:
Prinsip Panduan FAIR
F1. (meta)data diberi
pengidentifikasi yang unik
dan persisten secara
global
F2. data dijelaskan dengan
metadata kaya
(didefinisikan oleh R1 di
bawah)
F3. metadata secara jelas
dan eksplisit menyertakan
pengidentifikasi data yang
digambarkannya
F4. (meta)data terdaftar
atau diindeks dalam

Neuroimaging Data
Apakah setiap objek memiliki pengidentifikasi unik?

Apakah metadata disimpan dalam atribut standar yang
menjelaskan aspek serbaguna data (subjek yang di imaged,
detail pemrosesan, referensi ke objek terkait, dll.)?
Apakah metadata disimpan dalam objek yang sama dengan
hasil pemrosesan?
Apakah objek dan file metadata yang menyertainya disimpan
di repositori dengan indeks penuh dan fungsionalitas
pencarian? Apakah pencarian dan pengindeksan data DICOM
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sumber daya yang dapat
dicari

Untuk dapat diakses:
Prinsip Panduan FAIR
A1. (meta)data dapat
diambil, oleh
pengidentifikasinya
menggunakan protokol
komunikasi standar
A1.1. protokol terbuka,
gratis, dan dapat
diimplementasikan secara
universal
A1.2. protokol
memungkinkan untuk
prosedur otentikasi dan
otorisasi, jika perlu
A2. metadata dapat
diakses, bahkan ketika
data tidak lagi tersedia

Untuk dapat dioperasikan:
Prinsip Panduan FAIR
I1. (meta)data
menggunakan bahasa
formal, dapat diakses,
dibagikan, dan berlaku
secara luas untuk
representasi pengetahuan
I2. Kami 2. (meta)data
menggunakan kosakata
yang mengikuti prinsip
FAIR
I3. (meta)data
menyertakan referensi
yang memenuhi syarat ke
data (meta) lainnya

secara umum didukung oleh setiap Picture Archival and
Communications System (PACS) menggunakan protokol
DICOM Query and Retrieve, atau menggunakan protokol
DICOMWeb berbasis REST?
Neuroimaging Data
Apakah setiap objek dan medata yang menyertainya dapat
diambil menggunakan pengidentifikasi unik? Jika file data
tidak ber publik, apakah repositori di mana data dan metadata
disimpan pengambilan izin data dan metadata melalui protokol
otentikasi aman seperti HTTPS atau FTPS?
Ya

Jika menggunakan DICOMWeb, dapatkah diintegrasikan
dengan protokol otentikasi yang ada yang ditentukan oleh
standar lain?
Apakah repositori di mana data neuroimaging disimpan
memungkinkan penyimpanan metadata abadi tentang file jika
data itu sendiri menjadi tidak tersedia? Ini mungkin tidak
berlaku, karena metadata disimpan bersama data dalam objek
yang sama.
Neuroimaging Data
Apakah data DICOM atau NIfTI memenuhi standar
internasional?

Untuk memenuhi standar jenis file, data neuroimaging dapat
menggunakan kembali kosakata yang didefinisikan di tempat
lain, sering mengandalkan terminologi yang didefinisikan
oleh
SNOMED-CT, UCUM, NCIt, FMA,
dan
memungkinkan integrasi dengan kosakata lain, termasuk yang
didefinisikan oleh pengguna.
Apakah objek yang diturunkan menyertakan penunjuk ke
kumpulan data yang digunakan dalam derivasi, termasuk
tujuan referensi dan mengutip publikasi atau kumpulan data
terkait dengan benar?
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Untuk dapat digunakan kembali:
Prinsip Panduan FAIR
Neuroimaging Data
R1. (meta)data dijelaskan Apakah atribut data disertakan untuk objek tertentu yang
dengan kaya dengan
ditentukan oleh standar, sebagai hasil dari diskusi komunitas
sejumlah atribut yang
dan proses konsensus? Apakah proses mengubah standar
akurat dan relevan
diformalkan dan terbuka?
R2. (meta)data dirilis
Ini tidak berlaku; lisensi penggunaan data dipilih oleh penyedia
dengan lisensi
data; standar DICOM sendiri tersedia secara gratis, dan
penggunaan data yang
implementasinya tidak dibatasi oleh lisensi apa pun.
jelas dan dapat diakses
R1.2. (meta)data dikaitkan Konteks komposit dipertahankan di seluruh pencitraan dan
dengan pembuktian
kumpulan data yang diturunkan yang menjelaskan detail pasien
terperinci
dan akuisisi. Atribut terkait provenance disertakan, tergantung
pada jenis objek tertentu.
R1.3. (meta)data
DICOM adalah standar utama dalam domain pencitraan medis
memenuhi standar
yang relevan.
komunitas yang relevan
dengan domain
Cara di mana bidang lain dapat menggunakan format ini
Peneliti dapat menggabungkan set data untuk mengatasi variabilitas intersubject, atau membuat
norma populasi dan subpopulasi. Selain itu, file-file ini dapat digunakan untuk melakukan studi
keandalan ketika perangkat lunak pemrosesan gambar baru dikembangkan atau ketika melatih
anggota tim studi baru.
Dokumentasi Proses Kurasi
1. Prosedur de-identifikasi yang diminta dari peneliti
2. Prosedur konversi file dari DICOM ke NIfTI jika berlaku
3. Restrukturisasi format file agar sesuai dengan standar penyelenggaraan BIDS
Referensi
• Aryanto, K. Y. E., M. Oudkerk, and P. M. A. van Ooijen. "Free DICOM deidentification tools in clinical research: functioning and safety of patient privacy."
European radiology 25, no. 12 (2015): 3685-3695. https://doi.org/10.1007/s00330-0153794-0
• Bennett, William, Kirk Smith, Quasar Jarosz, Tracy Nolan, and Walter Bosch.
"Reengineering workflow for curation of DICOM datasets." Journal of digital imaging
31, no. 6 (2018): 783-791. https://doi.org/10.1007/s10278-018-0097-4
• Gorgolewski, Krzysztof J., Tibor Auer, Vince D. Calhoun, R. Cameron Craddock,
Samir Das, Eugene P. Duff, Guillaume Flandin et al. "The brain imaging data structure,
a format for organizing and describing outputs of neuroimaging experiments."
Scientific data 3, no. 1 (2016): 1-9. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.44
• Li, Xiangrui, Paul S. Morgan, John Ashburner, Jolinda Smith, and Christopher Rorden.
"The first step for neuroimaging data analysis: DICOM to NIfTI conversion." Journal
of
neuroscience
methods
264
(2016):
4756. https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2016.03.001
• Moore, Stephen M., David R. Maffitt, Kirk E. Smith, Justin S. Kirby, Kenneth W.
Clark, John B. Freymann, Bruce A. Vendt, Lawrence R. Tarbox, and Fred W. Prior.
"De-identification of medical images with retention of scientific research value."
Radiographics 35, no. 3 (2015): 727-735. https://doi.org/10.1148/rg.2015140244
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Patterson, Diane. BIDS-Validator. University of Arizona Neuroimaging Core
Documentation.
(2018). https://neuroimaging-coredocs.readthedocs.io/en/latest/pages/bids-validator.html
Poldrack, Russell A., and Krzysztof J. Gorgolewski. "Making big data open: data
sharing in neuroimaging." Nature neuroscience 17, no. 11 (2014):
1510. https://doi.org/10.1038/nn.3818
Smith, Kenneth, Sushil Jajodia, Vipin Swarup, Jeffrey Hoyt, Gail Hamilton, Donald
Faatz, and Todd Cornett. "Enabling the sharing of neuroimaging data through welldefined intermediate levels of visibility." NeuroImage 22, no. 4 (2004): 16461656. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2004.03.048
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Lampiran 16. NVivo

Nvivo – Kurasi Data Primer
Pengarang
DCN Mentor
Kontributor Affiliasi
Penerjemah
Update Terakhir

Topic
Ekstensi File

: Hannah Hadley – hhadley@psu.edu
: Dave Fearon – dfearon@jhu.edu
: Margarita Corral (Atlas.ti primer) – mcorral@brandeis.edu
: Abdurrakhman Prasetyadi (PDDI LIPI) dan Sinta Nurhayati, UNNES
(proofread)
: 31 Oktober 2020

Description
.nvp (Windows)
.nvpx (Mac)
.nvcx (alat Ncapture : Ekstensi browser Web)

Versi

NVivo 12 for Mac
NVivo 12 for PC (Pro, Plus)
Lihat lampiran untuk tabel tambahan dari versi sebelumnya.
Bidang Primer atau •
Kualitatif dan metode campuran perancangan riset
area penggunaan
•
Ilmu-ilmu sosial dan Kemanusiaan
Sumber dan Afiliasi QSR International
Standard Metadata
•
QuDex (suatu skema pertukaran)
•
DDI (Standard Internasional yang menggambarkan informasi
ilmu sosial)
Pertanyaan
Kunci •
Dimanakah data akan disimpan (contoh : area penyimpanan,
untuk review Kurasi atau lainnya)
•
Apakah dataset berisi komponen yang tidak dapat dibagikan
secara etis dengan publik? (Misalnya: Subyek manusia; materi yang
dilindungi hak cipta atau sejenisnya.)
•
Apakah dokumentasi tambahan diperlukan untuk membagikan
komponen yang diperlukan untuk digunakan kembali?
•
Komponen proyek apa (diekspor dari NVivo) yang ideal untuk
digunakan kembali dan dilestarikan?
Dibuat oleh
Hannah Hadley - hhadley@psu.edu
Tanggal Pembuatan April 2019
Data terbaru dan
ringkasan perubahan
yang dibuat
Suggested Citation: Hadley, Hannah. (2019) NVivo Data Curation Primer. Data Curation Network GitHub
Repository.
Pekerjaan ini dibuat sebagai bagian dari Workshop Kurasi data Khusus “Specialized Data Curation” ke-2 yang
diselenggarakan pada Johns Hopkins University di Baltimore, MD pada tanggal 17-18 April 2019. Workshop ini
telah didanai oleh Institute of Museum and Library Services.
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ReadMe: Ruang lingkup primer ini
Primer ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang format NVivo untuk
membantu tindakan kurasi data. NVivo adalah format perangkat lunak analisis data kualitatif
(QDAS). Proyek NVivo dapat berisi data sensitif dalam berbagai komponennya. Meskipun
primer ini mencakup penyebutan de-identifikasi(proses yang digunakan untuk mencegah
identitas terungkap), itu tidak komprehensif dan tidak menggambarkan semua pertimbangan
informasi sensitif, hak cipta, atau izin. Tambahan kurasi data primer diharapkan akan
dipublikasikan pada topik sensitivitas data, dan penulis akan menautkan ke sumber yang
relevan setelah ini tersedia.
Suplemen Primer NVivo
Suplemen Primer Nvivo diharapkan mencakup lebih dalam dan detail untuk format kurasi ini.
Contoh topik tentang apa yang termasuk suplemen primer NVivo:
• Pertimbangan untuk melakukan kurasi kualitatif spesifik atau rancangan metode
campuran dalam proyek NVivo.
• Fokus pada kurasi area spesifik atau kegunaan dari format.
• Studi kasus atau wawancara peneliti yang menginformasikan praktik kurasi untuk
NVivo, atau yang memberikan rekomendasi berdasarkan contoh dunia nyata.
• Deskripsi terperinci atau tahap demi tahap dari metadata untuk NVivo.
• Pertimbangan khusus untuk mengkurasi versi NVivo yang lebih lama, atau kurator ini
dari arsip (preservasi) perspektif untuk dapat digunakan kembali pada penelitian saat
ini.
Suplemen Primer akan dihubungkan dengan primer ini di bagian lampiran dan dihubungkan ke bagian subjek
yang sesuai.

Deskripsi format
Gambaran
Nvivo adalah format eksklusif perangkat lunak analisis data kualitatif (QDAS) yang dapat
membantu analisis data kualitatif untuk digunakan dengan penelitian kualitatif atau metode
campuran. Nvivo digunakan untuk mengatur, mengelola dan memvisualisasikan data kualitatif,
dan dapat membantu dalam menghasilkan query dan laporan data yang diambil ke
kontainernya. Data dapat ditangkap dengan mengimpornya langsung atau menggunakan alat
NCapture, itu juga dapat dimasukkan secara manual sebagai memo, jurnal, atau node (yang
merupakan referensi kode). File NVivo adalah keseluruhan proyek dengan banyak bagian yang
independen dan saling terkait; bukan hanya dataset. Nvivo dapat dikonseptualisasikan pada
banyak kontainer untuk menyimpan berbagai komponen data.
Komponen NVivo
Proyek Nvivo memiliki banyak kontainer yang dapat menampung banyak tipe data atau objek
yang berbeda termasuk:
• Node: referensi kode untuk komponen data kualitatif; klasifikasi, atribut, nilai.
• (Catatan: Codebook dapat diekspor dari node dalam versi NVivo 11 atau lebih baru.)
• Model: visualisasi grafis informasi menggunakan NVivo modeller.
• Sumber: Semua informasi yang dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak ini.
(Catatan: Sumber dapat dalam berbagai bentuk; seperti: teks, tabel, audio, video, dll.)
o Internal: berbagai sumber yang terdiri dari informasi utama untuk suatu proyek.
§ Anotasi pada teks: memo dalam sumber.
o Memo: refleksi tentang suatu proyek atau komponennya yang memberikan
informasi kontekstual tentang suatu proyek.
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§
§
§
§

•
•
•
•

Jurnal: seluruh memo proyek.
Memo (catatan) ditautkan ke sumber.
Memo (catatan) ditautkan ke sebuah node.
Tautan internal: tautan ke sumber atau simpul dari dalam sumber atau
simpul.
o Eksternal: dokumen proksi yang tidak dapat diimpor ke proyek.
§ Hyperlink: tautan ke sumber yang berada di luar proyek.
o Kerangka Matriks: data kualitatif dimasukkan ke dalam tabel.
Koleksi: tempat set dapat dilihat.
o Set: item terpisah yang dapat dikelompokkan bersama oleh peneliti.
Query: menyimpan pertanyaan tentang data.
Laporan: sudah ditentukan sebelumnya atau disesuaikan.
Folder: mengelompokkan sumber-sumber bersama sesuai dengan preferensi peneliti.

Contoh Proyek NVivo
Proyek sampel NVivo termasuk dalam versi 9-12. Data NVivo juga tersedia dengan akses
terbatas di Repositori Data Kualitatif. Lihat contoh:
Burke_EDI_NENA.NVivoProject.2017.nvp
NCapture (.nvcx)
NCapture adalah ekstensi browser web yang membantu mengumpulkan informasi yang dipilih
dari internet untuk ditransfer ke proyek NVivo untuk dianalisis. Pengajuan oleh peneliti dapat
berisi file .nvcx yang terkait dengan file proyek (.nvp, .nvpx), tetapi tidak harus diimpor ke
dalamnya.
Pertanyaan Kunci untuk menanyakan data
Format NVivo 12 yang mana?
NVivo 12 memiliki tiga format: Mac, PC Pro dan PC Plus. Format ini dapat mempengaruhi
alur kerja dan pertimbangan kurasi Anda. NVivo untuk Mac tidak akan dapat langsung
membuka format PC. Konversi dari format PC ke Mac hanya dapat dilakukan dalam format
PC. Ada fungsi terbatas untuk tipe data tertentu dan interoperabilitas dalam format Mac,
sehingga kurator data mungkin lebih suka bekerja dalam format PC. Format Mac dan PC juga
memiliki ekstensi file yang berbeda, lihat di bawah.
Lihat tabel perbandingan QSR untuk format NVivo 12:
https://www.qsrinternational.com/nvivo/nvivo- products / nvivo-product-suite-overview
NVivo 12 untuk Mac (.nvpx)
Format ini untuk komputer Apple akan membuka versi NVivo untuk Mac sebelumnya, versi
10 & 11. File yang lebih lama akan disalin ke format NVivo 12. Ini tidak akan secara langsung
membuka versi NVivo untuk PC saat ini atau sebelumnya. Ini pertama-tama harus dikonversi
ke format Mac dari dalam format PC NVivo 12.
NVivo 12 untuk Mac akan menyembunyikan data yang tidak didukung oleh format ini. Data
tersembunyi mungkin terlihat seperti folder kosong. Menghapus folder ini akan menghapus
data yang mungkin terlihat dalam format yang mendukung.
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NVivo for Mac tidak mendukung impor konten YouTube. Kurator tidak akan dapat mengakses
konten YouTube dalam file NCapture yang dikirimkan (.nvcx) saat bekerja dari format NVivo
untuk Mac.
Tautan ini akan membawa Anda ke daftar masalah yang diketahui dengan format NVivo 12
untuk Mac:
https://www.qsrinternational.com/nvivo/support-overview/faqs/are-there-any-known-issuesin-nvivo-12-mac
NVivo 12 untuk PC Pro (.nvp)
Format ini untuk komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows akan
membuka versi NVivo untuk Mac atau PC sebelumnya: NVivo 11, NVivo 10, NVivo 9, NVivo
8, NVivo 7, NVivo 2, NVivo 1, N6 (NUD * IST 6), N5 dan N4. File yang lebih lama akan
disalin ke format NVivo 12.
NVivo 12 untuk PC Plus (.nvp)
Format ini untuk komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows akan
membuka versi NVivo untuk Mac atau PC sebelumnya: NVivo 11, NVivo 10, NVivo 9, NVivo
8, NVivo 7, NVivo 2, NVivo 1, N6 (NUD*IST 6), N5 dan N4. File yang lebih lama akan disalin
ke format NVivo 12.
Versi plus mendukung perangkat lunak PAJEK, yang digunakan untuk analisis dan visualisasi
jaringan komputer besar. Versi ini juga memiliki kemampuan untuk mendukung jenis
visualisasi tambahan. Silakan lihat tabel perbandingan QSR Internasional format NVivo 12
untuk detailnya.
Tautan ini akan membawa Anda ke daftar masalah yang diketahui dengan NVivo untuk format
PC:
https://www.qsrinternational.com/nvivo/support-overview/faqs/are-there-any-knownissues-in-nvivo-12- windows
Masalah membuka file
Versi yang Lebih Lama
Format Nvivo 12 tidak dapat dibuka oleh versi NVivo sebelumnya. Namun, versi yang lebih
lama dapat dibuka di NVivo 12. Lihat detail di bagian di atas untuk format NVivo 12 tertentu.
NVivo 12 untuk Mac
Proyek tidak dapat dibuka dari drive jaringan. NVivo 12 untuk proyek Mac yang melebihi
10GB mungkin tidak terbuka di NVivo untuk Windows.
Masalah konten
Kehilangan data dari konversi
Kehilangan data dapat terjadi selama konversi dari satu format ke format lainnya. Ini dapat
terjadi dalam konversi antara format NVivo, format QDAS lainnya, atau format preservasi.
Masalah yang diketahui mengkonversi antara format NVivo termasuk hilangnya akses konten
ketika mengkonversi dari format PC ke format Mac, atau mengkonversi dari format PC Plus
ke format PC Pro. Kehilangan konversi antara NVivo dan format QDAS lainnya dapat
diantisipasi karena perbedaan dalam dukungan fitur. Perangkat lunak yang sesuai dengan
REFI-QDA harus memiliki kotak pop-up dengan detail konten yang tidak dapat diubah ke
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format baru, tetapi fitur otomatis ini tidak boleh dianggap enteng. Fitur, dan konten, juga dapat
hilang dalam konversi ke format preservasi, jadi penting untuk mendiskusikan apa yang
diperlukan untuk digunakan kembali dengan peneliti bila memungkinkan.
Konten sensitif dan terbatas
Data yang melibatkan subyek manusia harus diperiksa untuk identifier yang terbuka. Area
konten utama (yaitu sumber) adalah tempat yang jelas untuk diperiksa, tetapi area lain juga
dapat menyimpan informasi identifier. Node atau codebook harus diperiksa dengan cermat,
karena identifier mungkin ada tidak langsung. Ketahuilah bahwa memo, catatan, anotasi, entri
jurnal, dan tautan juga dapat berisi identifier. Silakan lihat daftar sumber informasi deidentifikasi di bagian lampiran untuk bantuan lebih lanjut
Data dalam suatu proyek juga mungkin memiliki hak cipta atau persyaratan penggunaan
terbatas. Misalnya, karya yang diterbitkan yang telah dimuat ke dalam proyek dapat berupa
materi yang dilindungi hak cipta, atau data media sosial yang dimuat ke dalam proyek atau di
dalam file NCapture mungkin memiliki persyaratan terbatas. Pastikan untuk memeriksa bahwa
sumber tersedia untuk dibagikan dan digunakan kembali. Silakan juga lihat: [Media Sosial:
Twitter Primer - pada awal musim panas 2020]
Pertimbangan lain adalah berbagi informasi secara etis dan bertanggung jawab yang
dikumpulkan dari budaya atau kelompok lain. Silakan lihat: [Oral Histories Primer – pada awal
musim panas 2020]
Klarifikasi Kunci untuk ditanyakan kepada peneliti
Untuk melampirkan atau tidak melampirkan? Atau di mana kita menyimpan data ini?
Karena sifat sensitif yang biasanya terkait dengan data kualitatif, kurator harus mengantisipasi
bahwa berbagi data kemungkinan akan terbatas. Dimungkinkan untuk berbagi data ini jika izin
tertentu telah dibuat, seperti kondisi dari IRB dan formulir persetujuan. Silakan lihat [Subjek
Manusia Primer Essentials – diharapkan pada musim semi 2020] untuk informasi lebih lanjut
tentang IRB dan formulir persetujuan. Kantung berbagi data dapat menyediakan lingkungan
akses terbatas yang ideal untuk membagikan data ini.
Beberapa contoh adalah:
ICPSR (Virtual Data Enclave)
Repositori Data Kualitatif
Preferensi format file untuk digunakan kembali
Menyimpan format kepemilikan
Mungkin lebih baik menyimpan format NVivo, karena komponen mungkin kehilangan
beberapa fungsionalitas dengan mengekspor dan beberapa mungkin tidak mengekspor. Ini
sangat ideal untuk bekerja dengan peneliti dalam memahami umur yang diharapkan dan tujuan
penggunaan kembali untuk data. Ini akan menginformasikan apakah akan menerapkan praktik
transformasi ke format atau tidak
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Mengekspor Komponen
Nvivo untuk Mac
Untuk mengekspor file atau memo:
1. Klik pada item dalam Detail View atau List View.
2. Pada tab Data, di grup Export, klik Items.
3. (Opsional) Anda dapat mengubah nama file yang diekspor atau memilih untuk
menyimpannya di lokasi yang berbeda. Jika Anda mengekspor dokumen, Anda juga
dapat mengubah format file.
4. Klik OK.
(QSR International, n.d.)
Untuk informasi lebih lanjut: Ekspor File atau Memo
Nvivo untuk format PC
Untuk mengekspor file atau memo:
1. Klik pada item dalam Detail View atau List View.
2. Pada tab Share, di grup Export, klik Export.
3. (Untuk audio, video, dan gambar) Pilih komponen file yang ingin Anda ekspor —
misalnya, Anda dapat mengekspor komponen video sebagai file .wmv.
4. (Opsional) Di bawah Save As, pilih tombol Browse untuk mengubah nama, lokasi, atau
format file yang diekspor.
5. Pilih opsi lain yang ingin Anda sertakan dalam ekspor.
6. Untuk menampilkan file yang diekspor setelah mengekspor, pilih kotak centang Buka
saat Ekspor.
7. Klik OK.
(QSR International, n.d.)
Informasi lebih lanjut: Mengekspor File atau Memo
Konten data yang diperlukan untuk digunakan kembali
Codebook atau Nodes adalah Codes
Proyek Nvivo berisi node, bukan codebook. Namun, codebook (format: .docx atau .xslx)
mungkin telah diekspor dari node dan dimasukkan sebagai file independen dengan deposit.
Pilihan untuk mengubah proyek NVivo dengan mengekspor komponen-komponennya ke
format preservasi akan memerlukan ekspor node ke codebook. Sebelum mengekspor,
sesuaikan dengan peneliti bahwa node lengkap, nama tepat dan konsisten dalam struktur, dan
deskripsi node lengkap dan konsisten.
Mengekspor codebook (NVivo 12 untuk Mac)
Untuk mengekspor codebook:
1. Pada tab Data, di grup Export, klik Codebook.
2. (Opsional) Jika Anda memiliki node (simpul) folder dalam proyek Anda, Anda dapat
memilih folder mana yang ingin Anda sertakan pada CodeBook.
3. Klik Select.
4. Sekarang Anda dapat mengubah nama, lokasi, atau format codebook yang diekspor,
lalu klik OK.
(QSR International, n.d.)
Untuk informasi lebih lanjut: Export node
Mengekspor codebook (Nvivo 12 untuk format PC)
Untuk mengekspor codebook:
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1. Pada tab Share, di grup Export, klik Export Codebook.
2. Di bawah Save As, pilih tombol Browse untuk menentukan nama, lokasi atau format
file yang diekspor, dan kemudian klik Simpan.
3. (Opsional) Jika Anda memiliki folder simpul dalam proyek Anda, Anda dapat memilih
folder mana yang ingin Anda sertakan dalam codebook. Secara default, kotak centang
Pilih subfolder secara otomatis dipilih, sehingga setiap subfolder akan disertakan jika
Anda memilih atau membatalkan pilihan folder induk.
4. (Opsional) Pilih kotak centang Sertakan sejumlah file dan referensi.
(QSR International, n.d.)
Untuk informasi lebih lanjut: Ekspor Node

Menjaga kontekstual proyek
Jika mengekspor komponen NVivo ke preservasi atau format lain, pertimbangkan potensi
pentingnya set, tautan, dan memo dalam menyediakan konteks yang akan membantu
penggunaan kembali sumber data yang lebih eksplisit dalam suatu proyek. Ketahuilah bahwa
set dan tautan mungkin tidak mengekspor secara langsung dari suatu proyek, dan tautan yang
terkandung dalam media lain mungkin hilang dalam beberapa konversi.
Deskripsi
Metadata
1.
QuDEx - Qualitative Data Exchange Schema (Skema Pertukaran Data Kualitatif)
2.
DDI - Data Documentation Initiative (Inisiatif Dokumentasi Data)
QuDex adalah skema metadata berbasis XML yang dapat mempertahankan anotasi dan
hubungan data dan objek terkait lainnya.
DDI adalah standar metadata untuk data ilmu sosial yang dapat digunakan bersama dengan
QuDEx. Lihat deskripsi dan contoh di UK Data Archive: Metadata Standards
ReadMe
File ReadMe dapat menjelaskan bagaimana berbagai komponen dalam proyek NVivo, atau
yang diekspor dari proyek Nvivo, terkait dalam konteks penelitian orisinal. File ReadMe juga
dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana komponen dapat diakses; seperti, cara
melihat konten file NCapture, jika ada yang disertakan dalam pengiriman. Itu juga dapat
menjelaskan konversi antara format NVivo atau transformasi lain yang dapat mempengaruhi
pembukaan atau akses konten file.
Panduan Cornell untuk menulis README: https://data.research.cornell.edu/content/readme
Tindakan Preservasi
File proyek Nvivo adalah format proprietary (berlisensi). Menurut Van den Eynden dan
Chatsiou (Arsip Data UK, 2011), “Lebih disukai untuk preservasi jangka panjang untuk
mengarsipkan data individu dan file dokumentasi, daripada seluruh file proyek NVivo.”
(Catatan: Preferensi format mungkin berbeda dengan repositori atau enklosur, jadi pastikan
untuk menanyakan tentang preferensi khusus untuk deposit.)
UK Data Archive menyediakan tabel ini dalam panduannya DATA MANAGEMENT FOR
QUALITATIVE DATA USING NVIVO9, yang ditulis oleh Van den Eynden dan Chatsiou:
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Diperoleh dari: https://ukdataservice.ac.uk/media/622387/ukda-datamanagement-nvivo.pdf
Pertimbangan lebih lanjut
Reuse (Penggunaan kembali) di seluruh perangkat lunak QDAS
Standar REFI-QDA adalah standar terbuka yang memungkinkan data untuk digunakan kembali
di Qualitatif Data Analysis Software (QDAS). Data diekspor dari satu program (file QDPX)
dan diimpor ke program lain jika kedua program QDAS telah menerapkan standar ini; lihat
tabel untuk proyek dan codebook. Sadarilah bahwa kehilangan data dapat terjadi dalam proses
ini.
Untuk informasi lebih lanjut: Blommestein (2019)
Ketiga versi NVivo 12 ini sesuai dengan standar REFI-QDA.
Untuk mengekspor file QDPX dari NVivo
1. Pada tab Share, di grup Project, klik Export Project.
2. Pilih Proyek REFI-QDA.
3. Telusuri ke lokasi yang Anda inginkan untuk menyimpan file QDPX.
4. Klik OK.
(QSR International, n.d.)
Untuk informasi lebih lanjut: NVivo 12: Standar REFI-QDA untuk pertukaran proyek
Alur kerja berdasarkan pada Data Curation Network
Langkah CURATED (Check, Understand, Request, Augment, Transform, Evaluate,
Document)
Beberapa pertimbangan alur kerja khusus NVivo tercantum di bawah ini. Pertimbangan lain
dari data mungkin berlaku. Lihat daftar periksa alur kerja orisinal: Jaringan Kurasi Data
Checklist untuk Kurator DCN
Check (Periksa)
• Periksa proyek NVivo untuk dibuka (open) dan dijalankan (run) seperti yang
diharapkan.
• Periksa komponen proyek untuk kelengkapan. Perlu diingat bahwa proyek NVivo akan
berisi beberapa tipe media dan asosiasi kontekstual implisit.
• Periksa komponen proyek NVivo untuk informasi subjek manusia, sumber yang
memiliki hak cipta, atau sumber yang dapat melanggar ketentuan penggunaan jika
dibagikan.
• Apakah ada file NCapture yang dikirimkan? Apakah ini sudah diimpor ke proyek
NVivo? Apakah ini secara mandiri berisi informasi subyek manusia, sumber yang
memiliki hak cipta, atau sumber yang dapat melanggar ketentuan penggunaan jika
dibagikan?
• Apakah dokumentasi telah disediakan oleh deposan yang akan memungkinkan
penggunaan kembali konten sensitif atau terbatas yang terkait dengan pengiriman ini?
• Apakah codebook telah disediakan secara terpisah? Apakah node dalam proyek NVivo
satu-satunya kode?
Understand (Pahami)
• Uji komponen proyek NVivo untuk identifier subjek manusia.
• Konfirmasi bahwa dokumentasi/izin untuk berbagi informasi yang sensitif atau
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dilindungi sesuai dengan level akses yang diminta ke data.
Hubungi peneliti untuk memahami format file atau komponen apa yang diperlukan
untuk penggunaan kembali data yang dimaksud. Bersiaplah untuk membahas segala
batasan legal atau etika, dan untuk membantu memahami opsi untuk dibagikan, seperti:
komponen apa yang dapat dibagikan, pro/kontra dari opsi format file, dan opsi akses
limit/terbatas untuk mempublikasikan data.

Request (Permintaan)
• Minta dokumentasi tambahan atau izin apa pun untuk subjek manusia, sumber yang
memiliki hak cipta, atau sumber yang dilindungi yang diperlukan untuk mendukung
tingkat akses yang diinginkan ke data. Lihat [Human Subjects Essentials Primer - pada
musim semi 2020] untuk informasi lebih lanjut tentang dokumentasi yang diperlukan.
• Minta informasi yang diperlukan yang hilang untuk digunakan kembali.
Augment (Tambahan)
• Lihat : Checklist for DCN Curators untuk informasi tentang metadata
Transform (Mengubah)
• Codebook dapat diekspor, meskipun harus diperiksa kelengkapannya.
• Sumber juga dapat diekspor ke format preservasi. Konteks dari penempatan yang
kurang jelas dalam proyek (seperti set, link) mungkin juga perlu dilestarikan dengan
beberapa cara.
• Ketahuilah bahwa transformasi yang menggunakan standar REFI-QDA, atau
transformasi lain ke format preservasi dapat mengakibatkan hilangnya data.
Evaluate (Evaluasi)
• Diharapkan proyek NVivo, diekspor komponennya atau file NCapture menjadi akses
terbatas karena mengandung informasi sensitif. Memenuhi setiap poin dari prinsipprinsip FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) yang tidak perlu menjadi
perhatian utama dari pilihan format untuk data yang dibatasi (restricted). Pengguna atau
kebijakan yang dimaksudkan dalam suatu wadah (enclave) atau pembatasan mungkin
lebih suka pilihan format tertentu, seperti menjaga format berlisensi(proprietary).
Namun, metadata, deskripsi proyek, dan file README dapat dibuat terbuka (tanpa
identifier subjek manusia) dan mematuhi prinsip-prinsip FAIR. Proyek atau file yang
diasosiasikannya harus dapat digunakan kembali dalam batasan kondisi terbatasnya.
Lihat catatan:
Findable: Data dan metadata harus mematuhi prinsip ini, tetapi uraian lengkap (F2)
tidak boleh mencakup pemaparan informasi sensitif.
Accessible: Metadata mungkin terbuka, tetapi proyek atau file terkait mungkin dibatasi.
Prinsip FAIR A1.1 mungkin tidak dimungkinkan dalam semua kasus: NVivo adalah
format proprietary (berpemilik), tetapi transformasi ke format bersumber terbuka (open
source) dapat mempengaruhi penggunaan kembali. Keputusan untuk mengubah format
idealnya akan dibuat dengan konsultasi dari peneliti, untuk memahami bagian proyek
yang diperlukan untuk digunakan kembali.
Interoperable: Mematuhi prinsip ini dapat dipengaruhi oleh pilihan untuk
mempertahankan proyek dalam format orisinal miliknya, atau memiliki batasan yang
diperlukan untuk mengakomodasi konten sensitif. Data harus dapat dipertukarkan dan
digunakan kembali dalam batasan kondisi terbatasnya.
Reusable: Metadata dan data harus dijelaskan dengan baik (tetapi de-identifikasi) untuk
memfasilitasi penggunaan kembali. Standar metadata dapat meliputi: DDI dan QuDex.
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Lihat: Prinsip-prinsip FAIR
Lihat: Checklist untuk Kurator DCN untuk informasi tentang pertimbangan kurasi
untuk prinsip-prinsip FAIR

Document (Dokumen)
• Ingat untuk merekam tindakan yang dilakukan selama proses kurasi.
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Lampiran 17. PDF

PDF - Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: Seno Yudhanto (PDDI LIPI) dan Vera Marlina, UNNES (proofread)
: 31 Oktober 2020

Gambaran
Portable Document Format(PDF)
Tema

Deskripsi

Ekstensi

.pdf

Tipe
MIME

aplikasi/pdf
aplikasi/x-pdf
aplikasi/acrobat
aplikasi/vnd.pdf

Struktur

File ASCII 7-bit yang terdiri dari subset PostScript untuk tata letak dan grafik
bersama dengan sistem penyematan / penggantian font dan sistem penyimpanan
terstruktur yang menggabungkan elemen yang disematkan dan konten terkait ke
dalam satu file.

aplikasi/x-bzpdf
aplikasi/x-gzpdf
teks/pdf
teks/x-pdf

Versi terbaru: PDF 1.7 (ISO 32000: 1: 2008) tidak menyertakan Ekstensi Adobe;
namun, PDF 2.0 (ISO 32000-2: 2017) sepenuhnya inklusif dan teknologi terbuka
(PDF Association, 2017).
Versi Sebelumnya yang Terkenal
Versi(Tahun)
Versi 1.0 (1993)
Fitur Penting Ditambahkan: Hyperlinks, bookmark
Versi Acrobat Reader (No.): Korsel
Versi 1.2 (1996)
Fitur Penting Ditambahkan: Elemen halaman interaktif (tombol radio, kotak
centang), AcroForm dan FDF
Versi Acrobat Reader (No.): 3.0
Versi

Versi 1.3 (2000)
Fitur Penting Ditambahkan: Tanda tangan digital; menangkap, konversi, dan fungsi
pemetaan
Versi Acrobat Reader (No.): 4.0.0
Versi 1.4 (2001)
Fitur Penting Ditambahkan: panjang kunci enkripsi RC4 40-128 bit, berkas FDF
tertanam, fitur aksesibilitas, aliran metadata XMP, mengimpor konten dari
dokumen PDF lainnya
Versi Acrobat Reader (No.): 5.0.0
Versi 1.5 (2003)
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Fitur Penting Ditambahkan: XML FDF (XFDF)
Versi Acrobat Reader (No.): 6.0
Versi 1.6 (2004)
Fitur Penting Ditambahkan: embedding font OpenType, penautan lintas dokumen
Versi Acrobat Reader (No.): 7.0
Information
adapted
from
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Portable_Document_Format_(PDF)
Bidang
Penggunaan dimana saja
utama atau
area
penggunan
Sumber
Versi 1.0 -1.6 adalah hak milik - dikembangkan dan dikelola oleh Adobe Systems,
dan afiliasi menambahkan fitur baru dari tahun 1993-2006. Versi 1.7 dan seterusnya adalah
standar terbuka, dikelola oleh ISO.
Metadata
Pertanyaan
kunci
untuk
tinjauan
kurasi
Peralatan
untuk
tinjauan
kurasi
Tanggal
pembuatan
Dibuat
oleh

Peace Ossom-Williamson (peace@uta.edu)
Nicole Contaxis (nicole.contaxis@nyulangone.org)
Margaret Lam (mlam3@gmu.edu)
Adam Kriesberg (akriesberg@gmail.com)
Mentor: Jake Carlson (jakecar@umich.edu)

Tanggal
diperbarui
dan
ringkasan
perubahan
yang
dilakukan
Kutipan yang Disarankan: Ossom-Williamson, Peace; Contaxis, Nicole; Lam, Margaret; Kriesburg, Adam.
(2019). Panduan Kurasi Data PDF. Data Curation Network GitHub Repository.
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Karya ini dibuat sebagai bagian dari Lokakarya “Kurasi Data Khusus” # 2 yang diadakan di Universitas Johns
Hopkins di Baltimore, MD pada 17-18 April 2019. Lokakarya ini didanai oleh Institute of Museum and Library
Services # RE- 85-18-0040-18.

Deskripsi Format
Gambaran
Portable Document Format (PDF) yang dibuat oleh Adobe Systems saat ini menjadi standar de
facto untuk format dokumen elektronik (Johnson, 2014). Format ini dikembangkan dan
terutama digunakan untuk desktop penerbitan karena memungkinkan tampilan dan pencetakan
yang andal dan konsisten, tanpa memperhatikan jenis komputer untuk membuka dokumen
(Adobe Systems, n.d.a). Awalnya format ini kurang umum untuk digunakan sampai adanya
integrasi peningkatan fungsionalitas (hyperlink eksternal) dan ketersediaan perangkat lunak
secara bebas (Adobe Reader versi 2.0 dan seterusnya, yang menjadi Acrobat Reader) ("History
of the Portable Document Format (PDF)”, n.d.). Dokumen PDF dapat dibuat secara asli,
dikonversi dari format elektronik lain, atau dijital dari kertas, microform, atau format hard copy
lainnya dengan tetap menjaga data dalam file asal terintegrasi ke dalam dokumen, termasuk
teks, grafik, spreadsheet, dan integrasi lainnya. Dokumen PDF biasanya berisi file kombinasi
grafik vektor, teks, dan grafik bitmap (Adobe Systems, Inc., 2008). Beberapa mungkin
mengandung objek multimedia dan konten lainnya. Sebagai format publikasi dokumen yang
paling banyak digunakan, dokumen PDF mewakili banyak informasi penting secara global dan
telah menjadi umum digunakan untuk menerbitkan data dan file terkait.
Fitur-fitur
Sebagai format, PDF lebih dianjurkan untuk berbagi dokumen dan penerbitan elektronik
karena fitur-fitur berikut:
• preservasi dokumen yang tepat terlepas dari wadah atau tampilan perangkat/platform,
• penggabungan konten dari berbagai sumber dan jenis file menjadi satu dokumen
mandiri sementara tetap menjaga bobot semua dokumen sumber asli,
• tanda tangan digital untuk mengesahkan keaslian,
• keamanan dan izin untuk memungkinkan pencipta mempertahankan kendali atas
dokumen dan hak terkait,
• kemampuan mengakses konten bagi penyandang disabilitas,
• ekstraksi dan penggunaan kembali konten untuk digunakan dengan format file dan
aplikasi lain, dan
• formulir elektronik untuk mengumpulkan data dan mengintegrasikan dengan sistem
bisnis
List adapted: https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/devnet/pdf/PDF32000_2008.pdf,
p vii.
Standar, Spesifikasi, and Subset
Versi PDF, dimulai dengan 1.7, diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi
(ISO), dengan Adobe sebagai salah satu anggota komite teknis. Dokumen PDF Fungsi Penuh
yang sesuai dengan ISO 32000-1 membawa nomor versi PDF 1.7 (Adobe Systems, Inc., n.d.b).
Standar PDF diterbitkan di bawah Spesifikasi ISO dan termasuk ke belakang; oleh karena itu,
spesifikasi PDF 1.7 mencakup fungsionalitas versi 1.0 hingga 1.6. Beberapa fitur ditandai
sebagai usang. Dimana Adobe menghapus fitur PDF tertentu dari standar mereka, tidak
terdapat dalam ISO 32000-1; namun, versi mendatang, mulai dari ISO 32000-2 (PDF 2.0),
tidak lagi menyertakan fungsionalitas kepemilikan. Dokumen PDF yang sesuai dengan ISO
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32000-2 dikenal sebagai "dokumen PDF 2.0" atau "PDF-2.0" ("History of the Portable
Document Format (PDF)", 2018). Subset dari standar PDF meliputi:
• PDF for Archive (PDF/A)
• PDF for Exchange (PDF/X)
• PDF for Engineering (PDF/E)
• PDF for Universal Access (PDF/UA)
• PDF for Healthcare (PDF/H)
• PDF for Variable and Transactional Printing (PDF/VT)
Penting untuk dicatat bahwa subset format PDF yang disukai untuk digunakan preservasi
adalah PDF/A. Subset ini dirancang untuk pelestarian dan pengarsipan jangka panjang dan
tidak menyertakan fitur yang akan membuat formatnya tidak cocok untuk preservasi, seperti
enkripsi, termasuk objek audio atau video dalam file PDF/A, atau mengizinkan untuk
penggunaan font berhak cipta (Arm & Fleischhauer, 2019).
Tujuan dan Fungsi Khusus
Dokumen PDF digunakan untuk berbagai tujuan – ada tiga yang paling umum yaitu (1)
deskripsi data, (2) pelaporan metode dan hasil terkait, dan (3) penyimpanan dan pembagian
data. Berikut adalah rekomendasi disertai dengan contoh dan template.
Deskripsi Data
Dokumen deskripsi data memberikan detail tambahan yang berkaitan dengan data untuk
memungkinkan pengguna lain memahami bagaimana data dikumpulkan, ditentukan, dan
disusun, serta hubungan antara kumpulan data dan data lainnya. Dokumen deskripsi data
meliputi kamus data, codebooks, dan instrumen survei. Dengan mudah file yang dapat diedit
(misalnya TXT) direkomendasikan bersama dengan menyediakan file yang digandakan dalam
PDF, diformat untuk kemudahan dari rujukan. File yang dapat ditindaklanjuti oleh mesin
direkomendasikan untuk memungkinkan reproduksi dan adaptasi survei dan codebooks. (Lihat
bagian " Pelaporan Metode dan Hasil Terkait " untuk penggunaan ini.)
Komponen yang Direkomendasikan
• Nama pencipta, informasi kontak, dan afiliasi
• Deskripsi proyek
• Deskripsi file data dengan setiap nama file yang dicantumkan beserta deskripsi dan tiap
dataset / database berhubungan satu sama lain dengan dataset / database lain yang sudah
ada
• Definisi spesifik dari semua singkatan, pengukuran, dan detail apa pun yang diperlukan
untuk interpretasi
• Untuk semua variabel, nama persis seperti yang muncul di dataset atau database,
deskripsi lengkap, jenis data, serta nilai yang dapat dan tidak diterima.
Jenis Umum
• Codebooks dan Kamus Data:
o Rekomendasi Tambahan: www.dataone.org/best-practices/create-datadictionary
o Contoh: American Time Use Survey data dictionaries:
www.bls.gov/tus/dictionaries.htm
o Template Kosong: https://data.nal.usda.gov/data-dictionary-blank-templateFile
• File README:
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o Rekomendasi Tambahan: https://data.research.cornell.edu/content/readme
o Contoh: Implicit Association Test README - https://osf.io/s27xd/
o Template Kosong: https://cornell.app.box.com/v/ReadmeTemplate
Instrumen Survei - biasanya diekspor dari program
o Rekomendasi Tambahan:
Https://res.mdpi.com/data/data-03-00045/article_deploy/data-03-00045v2.pdf?filename = & lampiran = 1 (Bagian 3.1.3. Instrumen Survei)
o Contoh: Child Care Market Rate Survey instrument https://doi.org/10.3886/ICPSR23262.v2(Kuesioner.pdf)

Pelaporan Metode dan Hasil Terkait
File terkait lainnya yang sering disimpan sebagai dokumen PDF adalah yang mendeskripsikan
atau termasuk metode atau temuan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut termasuk protokol,
gambar, dan naskah atau artikel penelitian itu sendiri. Lihatlah contoh sebagai berikut:
• Metode pengumpulan data
o Contoh 1: Computational biology research steps:
https://conservancy.umn.edu/handle/11299/176334 (Methods.pdf)
o Contoh 2: Systematic review search strategy, quality appraisal, etc.:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5008964/ (Bahan Pelengkap)
• Bagan, tabel, dan visualisasi dari temuan
o Contoh: Figures from a geohistorical immigrant study:
https://doi.org/10.7910/DVN/8PY6Q6/0VO9FK
Berbagi data yang mendasari hanya pada publikasi atau dalam grafik atau bagan adalah hal
yang lazim tetapi tidak praktis atau sulit dilakukan. “‘Send me your data—pdf is fine,’ said no
one ever” by Rivers (2013) merinci langkah-langkah dasar untuk berbagi file bersama dengan
data yang dapat ditindaklanjuti mesin dengan lebih baik. Metode pelaporan dan temuan file
tambahan ini, termasuk manuskrip itu sendiri, sebagai dokumen PDF bersama dengan file data
dapat membantu interpretasi data dan temuan yang terkait.
Penyimpanan dan Berbagi Data
Dokumen PDF tidak disarankan untuk berbagi data karena “membatasi penggunaan kembali
dengan merangkum data lain yang berguna dalam format publikasi tradisional ini” (Johnston,
2017, hlm. 127), dan data harus tersedia melalui "'berbagi yang siap digunakan kembali',
'berbagi yang sesuai untuk tujuan,' atau 'berbagi sumber file'.” (hlm. 132). Namun, banyak alat
hanya mengizinkan ekspor data dalam format kepemilikan atau PDF. Dalam kasus khusus ini,
dokumen PDF, disediakan bersama dengan file kepemilikan, memungkinkan untuk melihat
data oleh lebih banyak pengguna.
Perangkat Lunak untuk Melihat atau Menganalisis Data
Adobe memiliki beberapa program yang paling umum digunakan untuk dokumen PDF:
Acrobat Reader - hanya untuk melihat dan menandatangani dokumen PDF, Acrobat Pro,
InDesign, Illustrator, dan Photoshop. Namun, sejak PDF bersifat format terbuka, ada ribuan
perangkat lunak yang dapat digunakan. Adobe Systems memegang paten PDF tetapi lisensi
mereka untuk penggunaan bebas royalti untuk pengembangan perangkat lunak PDF.
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Tabel di bawah ini mencantumkan alat lain yang umum digunakan:
Software

Kegunaan

Catatan

Microsoft
Offica 2007
dan
sesudahnya

Membuat/menciptakan

Google docs

Membuat/menciptakan,
membaca

LibreOffice
(GNU
LGPLv3 /
MPLv2.0)

Membaca,
Membuat/menciptakan,
mengkonversi

PDFBox
(Apache)

Mengkonversi

tidak tersedia untuk Mac OS,
mengubah dokumen PDF menjadi
teks,gambar, html, dan jenis file
lainnya

Pdf-parser
(public
domain)

Membaca, menganalisis

ekstraksi dan analisis tppl, menangani
korup dan jahat Dokumen PDF

Google
Chrome

Membaca, mengkonversi

penampil dokumen PDF bawaan di
browser web, mengonversiHTML ke
PDF melalui fungsi "cetak ke PDF”

Mozilla
Firefox (MPL
2.0)

Membaca

penampil dokumen PDF bawaan
(PDF.js) di browser web

Nitro PDF
Reader
(freeware)

Membaca,
membuat/menciptakan,
mengkonversi

memungkinkan pengeditan terbatas penyorotan teks, menggambar
garis,dan mengukur jarak; mengekstrak
gambar dari PDFdokumen

Bluebearn
Revu

Membaca,
membuat/menciptakan,
mengubah/mengedit,
mengkonversi

Nit PDF Pro

Membaca,
membuat/menciptakan,
mengubah/mengedit,
mengkonversi

PDF Studio

Membaca,
membuat/menciptakan,
mengubah/mengedit
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Pdftk (GPL)

Membaca,
membuat/menciptakan,
mengubah/mengedit,
menganalisis, mengkonversi

Alat baris perintah untuk memanipulasi
dokumen PDF danmengisi formulir
PDF dengan data FDF / XFDF

Beberapa aplikasi seluler yang memungkinkan untuk membaca dokumen PDF termasuk
aplikasi Amazon Kindle, aplikasi Google Drive, iBooks, dan Hancom Office Editor. Alat web
termasuk Smallpdf (konversi); PDFVue, A.nnotate, DigiSigner (membaca, memberi
keterangan, mengisi formulir, menandatangani); dan Docstoc, Issuu, PDF.js, dan PDFTron
Systems (membaca).
*Penggunaan Definisi: membuat - menyimpan dokumen sebagai .pdf, mengedit - mengedit
dokumen yang dimulai sebagai .pdf dan menyimpannya sebagai .pdf, membaca - membuka
dan melihat file .pdf, mengkonversi - mengkonversi konten dari file .pdf ke jenis lain,
menganalisis - menganalisis konten dalam file .pdf.
Information adapted from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software
Daftar Periksa PDF CURATED
Daftar periksa berikut diadaptasi dari daftar periksa Data Curation Network (2018) asli untuk
membantu para kurator saat memeriksa beragam format objek digital. Versi modifikasi di
bawah mencakup pertimbangan untuk dokumen PDF sebagai pemandu Anda saat bekerja
dengan file PDF yang disediakan oleh pemangku kepentingan penelitian diorganisasi. Daftar
periksa ini termasuk pertanyaan dan langkah-langkah yang harus diambil yang membantu
memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut memenuhi harapan sesuai dengan The FAIR
Data Principles dan praktik terbaik kurasi data sebelum menerapkannya dalam area kuratorial
atau preservasi.
Pertama, cari tahu tujuan file sebagai dokumen PDF dalam alur kerja penelitian yang lebih
besar dan tentukan apakah informasi dalam PDF bisa lebih berguna dalam format yang dapat
dibaca mesin. Jika PDF sesuai (atau ada file yang duplikat dalam jenis file lain), lihat langkahlangkah di bawah ini:
• ** CHECK ** file data dan baca dokumentasi
o File terbuka seperti yang diharapkan
Mengatasi Masalah:
§ Tidak dapat membuka file PDF di browser / di komputer:
• https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/cant-open-pdf.html
§ Tidak dapat membuka file PDF di Acrobat yang dibuat dari InDesign atau Illustrator:
• https://helpx.adobe.com/indesign/kb/cannot-open-pdf-file-acrobat.html
§ Kurangnya font yang disematkan membuat PDF salah (tidak relevan jika diubah ke
PDF / A, lihat di bawah untuk informasi tambahan):
• https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/missing-or-garbled-text-converting.html
§ Temukan solusi untuk masalah lainnya di Adobe Support Community Forum:
• https://community.adobe.com/
§ Gunakan layanan / alat pihak ketiga untuk memperbaiki file PDF. Harap dicatat
bahwa ini adalah contoh dari alat untuk bekerja dengan file PDF dan bukan daftar
yang lengkap. Anda harus bereksperimen dengan ini dan / atau alat lain sebelum
menerapkan di organisasi Anda.
§ SysInfoTools PDF Recovery Tool:: https://www.sysinfotools.com/recovery/pdfrecovery.php
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•

•

•

•

• Sejda Repair PDF: https://www.sejda.com/repair-pdf
• Kernel for PDF Repair: https://www.nucleustechnologies.com/pdf-repair-tool.html
§ Masalah lain __________
o File tidak memiliki perlindungan yang tidak sesuai atau fitur keamanan diaktifkan
untuk mencegah kurasi (tidak relevan jika diubah ke PDF / A, lihat di bawah untuk
informasi tambahan)
Mengatasi Masalah:
§ Hapus proteksi kata sandi pada file PDF jika Anda memiliki akses ke Acrobat Pro:
• https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/how-to/unlock-pdf.html
§ Temukan informasi tentang keamanan untuk PDF di situs web Adobe:
• https://helpx.adobe.com/acrobat/using/overview-security-acrobat-pdfs.html
#overview_of_security_in_acrobat_and_pdfs
o Kualitas metadata kaya, akurat, dan lengkap
§ Metadata bermasalah _________
o Jenis Dokumentasi (lingkaran)
§ Readme / Codebook / Data Dictionary / Lainnya: ________________________
§ Hilang / Tidak Ada
§ Kebutuhan karya
o Data subjek manusia, jika ada
§ Minta formulir persetujuan / perjanjian keikutsertaan
** UNDERSTAND ** data (atau mencoba)
o Organisasi data terstruktur dengan baik
o Header didefinisikan dengan jelas
§ Tentukan header
§ Memperjelas penggunaan "blanks"
§ Perjelas unit pengukuran
o Quality control didefinisikan dengan jelas
§ Quality control tidak jelas
§ Perbarui / tambahkan Metodologi
** REQUEST ** informasi atau perubahan yang hilang
o Jelaskan kekhawatiran, masalah, dan perbaikan yang diperlukan untuk
pengiriman data.
o Jika konten tidak familier, rekomendasikan perubahan kepada pembuat agar
dapat digunakan kembali (Janée et al ,, 2019).
** AUGMENT ** kiriman
o Cukup dapat ditemukan
§ Merekomendasikan (lingkari satu) teks lengkap indeks / penggantian
nama file / susunan ulang file / deskripsi file / zipfile
§ Lainnya______________
o Kata Kunci
§ Saran _______________
o Keterkaitan
§ Tautan ke laporan / makalah
§ Tautkan ke dataset terkait
§ Tautkan ke data sumber
§ Tautan ke lainnya ____________
** TRANSFORM ** format file
o Format file yang dianjurkan untuk digunakan
§ Konversikan ke PDF / A-3, sesuai dengan ISO-32000-2.
• (PDF / A-3 memungkinkan penyematan file.) (Arms et al., 2019)
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§

•

•

Konversikan file yang disematkan jika mereka menyertakan konten
informasi dari dokumen.
§ Rekomendasikan konversi dari PDF ke _________
• (Tergantung pada tujuan - lihat bagian " Tujuan dan Fungsi
Khusus")
§ Pertahankan PDF bersama dengan format asli
o Perangkat lunak yang dibutuhkan sudah tersedia
§ Versi perangkat lunak tidak jelas
§ Perangkat lunak yang digunakan tidak jelas
o Visualisasi data dapat diakses dengan mudah
§ Merekomendasikan representasi grafis ____________
§ Rekomendasikan pengganti yang dapat diakses web ____________
** EVALUATE ** dan menilai catatan data keseluruhan untuk FAIRness.
(Rubrik yang mengevaluasi prinsip FAIR didasarkan pada matriks penilaian oleh
Dunning et al. (2017).)
o Findable
§ Metadata terdapat penulis / judul / tanggal
§ PID unik (DOI, Handle, PURL, dll.).
§ Dapat ditemukan melalui mesin telusur web.
o Accessible
§ Dapat diambil melalui protokol standar (mis., HTTP).
§ Gratis, terbuka (mis., tautan unduhan).
§ File yang disematkan mematuhi persyaratan lampiran yang memenuhi
PDF / A.
o Interoperable
§ Metadata dalam skema standar (mis., Dublin Core).
§ Metadata disediakan dalam format yang dapat dibaca mesin (mis. OAI).
o Reusable
§ Data mencakup metadata yang memadai tentang karakteristik data untuk
digunakan kembali.
§ Info kontak ditampilkan jika diperlukan bantuan langsung dari penulis.
§ Indikator yang jelas tentang siapa yang membuat, memiliki, dan
mengelola data.
§ Data dirilis dengan persyaratan penggunaan data yang jelas (misalnya,
Lisensi CC).
** DOCUMENT ** selama aktivitas kurasi
o Catatan akses & deposit
§ Nama, tanggal, informasi kontak, perjanjian pengiriman, dll
o Metadata koleksi repositori
o Log asal
o Alur kerja layanan
o Pengemasan preservasi
o Persyaratan tambahan di institusi Anda

Sumber tambahan
1. The FAIR Data Principles (2016). Available at
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
2. PDF/A Family, PDF for Long-term Preservation (2019). Available at
www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000318.shtml
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Lampiran 18. R

.R – Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: Andre Sihombing (PDDI – LIPI)
: 31 Oktober 2020

Ruang lingkup: File Teks dengan “.R” extension yang berisi kode untuk mengeksekusi
program dalam bahasa pemrograman R.
Tema

Deskripsi

Ekstensi File

.R

Tipe MIME

teks/plain

Struktur

Unstructured (tidak terstruktur)

Versi

2.0

Field Primer atau area
penggunaan

Data analitik, statistik, bioinformatik, text mining, data
science, digital humanities (kemanusiaan digital)

Sumber dan Afiliasi

The R Foundation (https://www.r-project.org/foundation/)

Metadata

N/A

Pertanyaan Kunci dan
Review Kurasi

Apa tujuan dari file tersebut?
Apakah ada data yang terkait dengan file tersebut?
Apakah data yang direferensikan ada di lokasi yang
ditunjukkan?

Alat untuk review kurasi

teks editor apa pun, RStudio

Tanggal Dibuat

20 November 2021

Dibuat Oleh

Kreator : Lynda Kellam(Cornell University),
Katherine Koziar(University of California, Riverside)
Stanislav Pejša(Purdue University)
Mentor: Joel Herndon, Ph.D.

Tanggal diperbarui dan
ringkasan perubahan
yang dilakukan

Silakan lihat README untuk daftar lengkap perubahan
yang dilakukan
Perubahan penting:
•
Konten aksesibilitas ditambahkan oleh Emily
Oxford, University of Michigan

Kutipan yang Disarankan: Kellam, Lynda; Koziar, Katherine; Pejša, Stanislav. (2019). R Data Curation Primer.
Data Curation Network GitHub Repository.
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Karya ini dibuat sebagai bagian dari Lokakarya "Specialized Data Curation" # 2 yang diadakan di Johns Hopkins
University di Baltimore, MD pada 17-18 April, 2019. Lokakarya ini telah didanai banyak sekali oleh Institute of
Museum and Library Services# RE-85-18-0040-18.

Deskripsi Format
File dengan ekstensi R (.R) biasanya berisi skrip yang ditulis dalam R, yang merupakan bahasa
pemrograman dan lingkungan untuk perhitungan statistik dan grafik. File skrip R adalah file
teks biasa yang menyimpan kode R. Skrip R hanya berisi instruksi untuk menganalisis,
memanipulasi, dan memvisualisasikan data, dan idealnya komentar yang menjelaskan kode.
Data biasanya disimpan di tempat lain dan harus dimuat terlebih dahulu, serta paket R opsional
yang sering diperlukan agar skrip berhasil dijalankan.
File dengan ekstensi R (.Rmd) berisi kode R dalam "code blocks" dilengkapi dengan anotasi
teks dalam "code blocks" yang berfungsi menjelaskan kode atau menggunakan kode untuk
menampilkan visualisasi dan komponen tambahan lainnya untuk mendukung teks. Sementara
file dapat dibuka pada teks editor, secara dinamis menghasilkan output, seperti execute skrip
file,
tabel,
dan
plot,
yang
hanya
berfungsi
di
RStudio.

Gambar 1. Screenshot dari tipikal struktur R.file(skrip telah diedit). Kotak-kotak merah menunjukkan bagianbagian yang berbeda dari kode dengan anotasi langsung kekanan kotak. Informasi lebih lanjut terkait membaca
kode R disertakan dalam sumber untuk meninjau bagian data dari panduan ini. Sumber: Hall et al, 2018.dok
10.4231/R77W69FM

Bidang ilmu yang dapat menggunakan format ini
R dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Lebih populer digunakan dalam statistik,
bioinformatika, dan ilmu data. Saat ini juga mendapatkan perhatian dalam ilmu humaniora. R
dapat digunakan untuk data analisis, perhitungan , dan visualisasi data, karena R mampu
menghasilkan grafik dan plot berkualitas tinggi.
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Contoh
Perpustakaan Universitas WUSTL membuat sampel file kode R yang baik yang mencakup
sintaks umum R termasuk pernyataan penugasan, fungsi aritmatika, vektor dan struktur dasar,
dan cara mengakses data. Informasi tentang membaca kode R termasuk dalam bagian Sumber
Daya untuk Mengkaji Data dari primer ini
Contoh Kutipan Kumpulan Data
Hall, H., Ma, J., Shekhar, S., Leon-Salas, W. D., Weake, V. M. (2018). Blue light induces a neuroprotective gene
expression program in Drosophila photoreceptors - Supporting data for Hall and Ma et al. (2018). Purdue
University
Research
Repository.
doi:10.4231/R77W69FM
(https://purr.purdue.edu/publications/3003/1)
Seliger, C. S. (2018). Text Mining and Plotting Tools for KSA / DS / HEI Research Study. Purdue University
Research Repository. doi:10.4231/R7MK6B49 (https://purr.purdue.edu/publications/3041/1)

Perangkat lunak untuk melihat atau menganalisis data
R adalah file teks biasa yang dapat dibuka menggunak teks editor apa pun, tetapi agar dapat
berfungsi, file tersebut harus dijalankan di lingkungan R. Teks editor sederhana sudah cukup
untuk meninjau file, tetapi editor dengan penyorotan sintaks, seperti Atom , Sublime Text ,
atau Notepad++ akan membuat peninjauan lebih mudah.
• R : Lingkungan perangkat lunak R gratis untuk diunduh dan digunakan.
• RStudio : RStudio adalah IDE open source (atau lingkungan pengembangan
terintegrasi) untuk R. RStudio gratis untuk penggunaan non-komersial. Bagi banyak
pengguna, RStudio adalah antarmuka yang lebih intuitif untuk melihat dan
menganalisis file skrip .R; walaupun tetap memiliki masalah aksesibilitasnya sendiri .
RStudio membutuhkan R untuk diinstal secara terpisah. Mereka memelihara mirror
(semacam duplikasi) sebagai bagian dari Jaringan Arsip R Komprehensif (CRAN)
untuk distribusi biner yang telah dikompilasi dari sistem dasar untuk diunduh.
File .Rmd dapat ditampilkan dan dimanipulasi di RStudio; dalam teks editor biasa, konten kode
R dan blok teks akan ditampilkan, tetapi tidak ada visualisasi yang dihasilkan oleh kode (jika
ada) yang akan muncul. Banyak file R yang dibuat di RStudio dapat disimpan dalam format
HTML dan bisa dijalankan pada web browser.
Sumber daya untuk meninjau data
R Tutorial
Pelajaran Software umumnya lebih mudah diakses oleh pelajar baru. Secara umum
antarmuka RStudio disertakan dalam tutorial ini .
Tutorial sebagai bagian dari R Network:
•
•

Panduan R
Pengantar R

Tutorial yang dibuat oleh RStudio:
•

RStudio Primer

E-Book:
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•
•

R Programming for Data Science. Peng, R. D. (2019).
R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. Wickham,
H., & Grolemund, G. (2017).

Pertanyaan kunci untuk ditanyakan pada diri sendiri
• Apakah semua paket tersedia? Apakah semua paket yang terdaftar digunakan? Versi
paket mana yang digunakan ?
• Apakah semua data yang dirujuk dalam skrip tersedia? Biasanya, referensi ke data
mengikuti panggilan fungsi seperti ‘baca’ atau ‘muat’.
• Seringkali file data disimpan secara terpisah dari file skrip. Bisakah data diakses?
Apakah mereka dilengkapi dengan skrip atau URL tersedia?
• Apakah dataset mengikuti pertimbangan aksesibilitas R?
• Apakah tautan ke file lain mutlak atau relatif (mis., Apakah tautan ke file / direktori
lain direplikasi sebagai absolut di seluruh skrip)?
Klarifikasi kunci untuk mendapatkan dari peneliti
• Apakah semua paket yang digunakan tersedia secara terbuka? Dan jika demikian
dimana? (Ini bisa menjadi situs web peneliti, tetapi idealnya platform berbagi lainnya
yang lebih umum, seperti CRAN atau GitHub.) Jika file tidak dalam CRAN, GitHub,
atau situs lain yang tersedia untuk umum, harap sertakan kode sumber untuk paketpaket tersebut.
•

Apakah peneliti memasukkan komentar pada baris kode dari blok kode? Jika tidak,
minta mereka untuk menambahkannya, meskipun hanya komentar singkat. Hal ini akan
meningkatkan aksesibilitas dan keterbacaan bagi pengguna pemula dan ahli.

•

Apakah peneliti menyertakan deskripsi teks dari visualisasi data yang dibuat untuk
meningkatkan aksesibilitas? Jika tidak, minta mereka untuk menambahkannya
(lihat Pertimbangan Aksesibilitas di bawah).

Standar metadata yang dapat diaplikasikan, elemen inti dan kebutuhan readme
README
Saat ini (Juli 2019) ada dua aliran pemikiran tentang README dengan skrip. Yang pertama
adalah bahwa harus ada README dengan semua skrip yang secara eksplisit mencantumkan
item tentang skrip; kami akan menyebutnya "Praktek Terbaik”, karena file README adalah
praktek dan standar terbaik dalam pengkodean dan skrip komputer. Aliran pemikiran kedua
adalah bahwa banyak dari informasi ini sudah ada dalam skrip itu sendiri; kami akan
menyebutnya "Praktek Cukup Baik". Harap perhatikan, agar Praktek yang Cukup Baik
berfungsi, file skrip harus dikomentari dengan benar sehingga pengguna memahami apa yang
diharapkan dari kode tersebut.
File README tunggal cukup untuk sekelompok skrip yang dikelompokkan bersama sebagai
satu set data tunggal.
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Persyaratan README
README harus memberikan informasi tentang:
• Tujuan skrip.
• Versi R digunakan ketika skrip dikembangkan.
• Cara menjalankan skrip dalam file .R.
• Output yang diharapkan.
• Daftar dependensi (hal-hal yang dibutuhkan skrip agar berhasil dijalankan) seperti
o Dataset lain atau skrip tambahan yang disebut dalam file .R.
o Paket
Opsional
• Sitasi: jika tidak ada file sitasi yang terpisah, README kadang-kadang termasuk
contoh sitasi.
• Lisensi: jika tidak ada file lisensi yang terpisah, README akan termasuk informasi
lisensi
Catatan pada Paket
Karena beberapa Paket R dikembangkan secara aktif, itu adalah Praktek Terbaik untuk melacak
versi yang digunakan.
•

Best Practices (Praktek Terbaik): README akan mencantumkan paket yang
digunakan oleh skrip. Daftar ini harus menyertakan versi paket dan tautan ke repositori
paket, misalnya:
o ggplot v.3.2.0, https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html
o dplyr v.0.8.3, https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/index.html

•

Paket Good Enough Practices (Praktek Cukup Baik) biasanya dicantumkan pada awal
skrip dalam satu blok teks (lihat gambar). Biasanya nama paket dalam tanda kurung
mengikuti pustaka istilah.

Standar Metadata
Bagian ini adalah untuk penyelesaian, karena standar metadata tidak biasa untuk sebagian besar
pengiriman skrip. Sebagian besar bahasa pemrograman tidak memiliki standar metadata dalam
cara yang tradisional dipahami oleh pustakawan dan kurator data; namun, padanan terdekatnya
adalah koding konvensi dan standar dalam bahasa, dan standar metadata untuk perpustakaan
atau paket yang digunakan untuk memperluas bahasa. Yang pertama dicakup dalam Styles
untuk bagian R di bawah ini. Nantinya dapat ditemukan dalam paket R apa pun yang di-host
di laman resmi Comprehensive R Archive Network, yang dapat diakses melalui https://cran.rproject.org/web/packages/. Standar-standar ini tidak diharapkan dalam penyerahan skrip Good
Enough Practices, tetapi jika seseorang mencari standar metadata R, paket adalah tempat yang
baik untuk memulai.
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Styles untuk R
Style (Gaya) dalam hal bahasa pemrograman adalah cara bahasa ditulis dalam skrip. Ada item
tertentu yang diberlakukan oleh kode untuk memungkinkan skrip dijalankan; Namun, di luar
itu skrip dapat ditulis sesuai keinginan programmer. Tidak diharapkan bahwa kurator harus
menerapkan Style dalam R, tetapi jika seorang peneliti ingin membuat kode mereka lebih
mudah dibaca, mereka harus mengikuti praktek style yang baik. Di bawah ini adalah dua
panduan style yang digunakan dalam komunitas R.
• Google's R Style Guide https://google.github.io/styleguide/Rguide.xml
• Wickham, H. (n.d.). The tidyverse style guide.
Retrieved from
https://style.tidyverse.org/
Pertimbangan aksesibilitas
Aksesibilitas file dengan format R bervariasi tergantung pada isinya. Sebagian besar pengguna
R yang mahir akan dapat membaca, menjalankan, dan memahami secara luas kumpulan data
R jika hubungan antara semua file didokumentasikan secara eksplisit dan komentar pada kode
dengan jelas menjelaskan tujuan di balik setiap blok kode. Namun, perangkat lunak yang sering
digunakan untuk membuat dan menjalankan file R tidak dapat diakses oleh banyak orang;
selain itu, visualisasi data apa pun yang dihasilkan dalam file R akan membutuhkan pekerjaan
lebih lanjut untuk memfasilitasi akses.
RStudio
•

Pastikan bahwa tidak ada bagian dari kode atau dokumentasi terkai yang memerlukan
interaksi dengan RStudio. Terlepas dari pembaruan terbaru, RStudio umumnya tidak
kompatibel dengan pembaca layar , dan pengguna yang imengerti lebih memilih
konsol R IDE atau antarmuka baris perintah (command line interface). 1

Visualisasi Data
Apakah file menghasilkan visualisasi? Jika demikian, pastikan ada beberapa cara untuk
mengakses dan menafsirkannya.
Sertakan data yang menghasilkan visualisasi dalam dataset. 2 CSV adalah format file
pilihan untuk aksesibilitas. Perlu diperhatikan bahwa akses ke data pokok tidak berarti
bahwa semua pengguna akan dapat memahami visualisasi pada tingkat yang sama, karena
visualisasi menerangi pola dan nuansa dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh data
tabular saja. 3 Namun, memiliki data yang tersedia memudahkan pengguna R yang mahir
untuk menjelajahinya dengan alat dan metode yang sesuai untuk mereka,
seperti sonifikasi .
• Minta pembuat kumpulan data untuk menulis deskripsi mendetail tentang visualisasi
tersebut.
o Jika visualisasi dihasilkan dalam file .R, sertakan deskripsi dalam komentar pada baris
kode, pastikan untuk menyatakan secara singkat tujuan komentar dalam komentar itu
sendiri. Dalam file .Rmd, deskripsi dapat disertakan dalam komentar pada baris kode
(atau blok markdown untuk file R markdown).
o Sebagai ahli pada karyanya sendiri, pencipta akan memiliki pemahaman dan keahlian
untuk menulis deskripsi visualisasi yang lebih rinci dari kurator mana pun. 4 The Image
Description Pedoman Diagram Center adalah titik awal yang berguna bagi siapa pun
yang belum terlalu mengerti cara terbaik untuk menggambarkan grafik atau diagram
secara tertulis.
•
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o

•

Jelaskan, tetapi jangan menafsirkan visualisasi untuk pengguna. Mereka harus
dapat menarik kesimpulan mereka sendiri tentang pola apa pun yang ditampilkan
atau tidak ditampilkan oleh visualisasi. 5

Pastikan bahwa setiap visualisasi data mengikuti pedoman kontras warna yang dapat
diakses. Ada berbagai pemeriksa kontras otomatis yang dapat Anda gunakan untuk
melihat apakah warna perlu diubah.

Area untuk Eksplorasi Lebih Lanjut
Pada tahun 2018, Godfrey, Murrell, dan Sorge mempresentasikan alur kerja di R untuk
membuat versi visualisasi data yang lebih mudah diakses . Sayangnya, BrailleR - pustaka R
yang diperlukan untuk alur kerja ini - sekarang tidak digunakan lagi dan akan sulit diterapkan
hingga diperbarui. Namun, alur kerja yang mereka hadirkan kemungkinan besar dapat
direplikasi:
1. Buat file SVG dari visualisasi data.
2. Edit/tambahkan XML yang mendasari file SVG untuk menambah atau mengubah
metadata aksesibilitas.
3. Gunakan paket JavaScript untuk merender visualisasi di browser; aktifkan navigasi
untuk menjelajahi berbagai lapisan data.
Sebuah demo online dari produk akhir masih tersedia.
Pada akhirnya, kurator data dan deposan sama-sama dapat mengambil manfaat dari bacaan
berikut:
•
•

•
•
•

Accessible R Markdown Documents (A. Jonathan R. Godfrey, 2018)
Advice From Blind Teachers on How to Teach Statistics to Blind Students (A.J.R.
Godfrey and M.T. Loots, 2015). Although this work is focused less on research and
more on instruction, there are several transferable takeaways.
RMarkdown Reference Guide (RStudio, 2014)
RStudio Accessibility Features (Gary Ritchie, 2020)
Statistical Software (R, SAS, SPSS, and Minitab) for Blind Students and
Practitioners (A.J.R. Godfrey and M.T. Loots, 2014)

1 Godfrey, A.J.R., Murrell, P., Sorge, V., 2018. An Accessible Interaction Model for Data
Visualisation in Statistics, in: Miesenberger, K., Kouroupetroglou, G. (Eds.), Computers
Helping People with Special Needs, Lecture Notes in Computer Science. Springer International
Publishing, Cham, pp. 593, https://doi.org/10.1007/978-3-319-94277-3_92
2 Walker, W., Keenan, T., 2015. Going Beyond Availability: Truly Accessible Research Data.
Journal of Librarianship and Scholarly Communication 3, pp. 5. https://doi.org/10.7710/21623309.1223
3 Godfrey, A.J.R., Murrell, P., Sorge, V., 2018. An Accessible Interaction Model for Data
Visualisation in Statistics. See note 1. Pp. 592, https://doi.org/10.1007/978-3-319-94277-3_92
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4 Godfrey, A.J.R., Loots, M.T., 2015. Advice From Blind Teachers on How to Teach Statistics
to
Blind
Students.
Journal
of
Statistics
Education
23,
4,
pp.
10. https://doi.org/10.1080/10691898.2015.11889746
5 Conversation with U-M Accessibility Team (Darrell Williams)

Tindakan Preservasi
File R adalah file teks biasa, oleh karena itu rancang preservasi tidak terlalu tinggi. Kurator
harus dapat membuka file * .R dengan editor teks apa pun, termasuk Notepad, Notepad ++,
gedit, dll. Tidak ada masalah khusus. Satu kemungkinan perhatian mungkin dengan
pengkodean karakter. Untuk itu, pengkodean UTF-8 adalah pilihan terbaik, tetapi jika tidak
ada karakter atau bahasa asing khusus (seperti huruf Yunani) atau rumus matematika yang ada,
ASCII sederhana sudah memadai. Semua pengkodean karakter lain mungkin harus dikonversi
ke Unicode.
Format .Rmd kira-kira sama stabilnya dengan file teks biasa; seperti halnya file R biasa,
fungsionalitas file akan bergantung pada kompatibilitas/versi kode dan paket apa pun yang
digunakan.
Apa yang harus dicari untuk memastikan file ini memenuhi prinsip FAIR
Untuk mengevaluasi file skrip .R di bawah prinsip FAIR19, itu harus dipublikasikan dengan
cara yang memenuhi berikut:
• To be Findable (agar dapat ditemukan)
o F1. metadata diberi identifier secara global unik dan persisten (mis., DOI)
o F2. File .R dijelaskan dengan metadata yang kaya
o F3. metadata secara jelas dan eksplisit menyertakan identifier dari data yang
diuraikannya
o F4. metadata terdaftar atau diindeks dalam sumber yang dapat dicari
• To be Accessible (agar dapat diakses)
o A1. metadata dapat diambil oleh identifier mereka menggunakan protokol
komunikasi standar
o A2. metadata dapat diakses, bahkan ketika file .R tidak lagi tersedia
• To be Interoperable (Untuk Dapat Dioperasikan):
o I1. metadata menggunakan bahasa formal, dapat diakses, dibagikan, dan bahasa
yang berlaku luas
o I2. metadata menggunakan kosakata yang mengikuti prinsip-prinsip FAIR
o I3. metadata termasuk referensi yang memenuhi syarat untuk metadata lainnya.
• To be Reusable (Agar Dapat Digunakan Kembali):
o R1. metadata dijelaskan dengan beragam atribut akurat dan relevan termasuk
lisensi penggunaan, sumber, dan standar komunitas yang relevan dengan
domain
Dokumentasi proses kurasi: Apa yang dapat kita capture dari proses kurasi
Skrip R dapat berinteraksi dengan berbagai format, seperti CSV, TSV, TXT, file log server
Apache, tetapi juga yang eksklusif seperti XLSX, XLS, atau stata. Seringkali format yang lebih
19

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data
management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016) doi:10.1038/sdata.2016.18
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khusus atau eksklusif memerlukan paket R yang sesuai (RStata, readxl, dll.). R juga dapat
menyimpan data dalam format aslinya yang disebut *. RDATA atau dalam versi sebelumnya
* .RDA. File-file ini tidak hanya menyimpan data, tetapi juga lingkungan kerja yang mencakup
fungsi dan nilai objek yang dibuat selama sesi terbuka di R. File-file ini tidak dapat dibuka di
editor teks.
Selain itu, peneliti yang menggunakan RStudio IDE dapat mengirimkan dengan data mereka
file dengan ekstensi seperti .Rproj atau .Rmd. Data .Rproj berisi metadata yang berorientasi
proyek, menyimpan lingkungan dan variabel yang berkaitan dengan proyek tertentu
Lampiran A checklist tipe file CURATED
Tindakan KURASI
Tahapan CHECK
**Cek** file data dan baca
dokumentasi
● Review isi dari file data (Mis.
Buka dan jalankan file atau
kode)
● Verifikasi semua metadata
yang disediakan oleh penulis
dan review dokumentasi yang
tersedia

Daftar periksa Kurator
● File dibuka sesuai yang diharapkan
o Masalah _______________
● Kode dijalankan sesuai yang diharapkan
o Menghasilkan kesalahan minor
o Tidak berjalan dan / atau menghasilkan
banyak kesalahan
o Tidak mencoba menjalankan kode
● Kualitas metadata kaya, akurat, dan komplit.
o Metadata
mempunyai
masalah
__________
o Metadata dalam komentar
● Tipe Dokumentasi (lingkari)
Readme/ Codebook/Kamus Data/Lainnya:____
o Hilang/Tidak ada
o Perlu bekerja

● Pemformatan kode membantu keterbacaan
o Jarak antar bagian kode
**Memahami**
data
(atau
o Kode dalam kondisi dan loop (statemen if
mencobanya)
dan for) diindentasi
o Kode terlihat seperti satu blok teks
● Periksa masalah jaminan
●
Hapus
nama variabel
kualitas dan kegunaan.
o Nama variabel didefinisikan sendiri
● Cobalah untuk mendeteksi dan
o Komentar menggambarkan nama variabel
mengekstrak "dokumentasi
o Dokumentasi menjelaskan nama-nama
tersembunyi" apa pun yang
variabel
melekat pada file data yang
o Hilang / tidak ada
mungkin memfasilitasi
o Perlu bekerja
penggunaan kembali.
●
Hapus
bagian kode
● Tentukan apakah dokumentasi
o Bagian mendefinisikan sendiri aksi kode
data cukup untuk pengguna
o Komentar menggambarkan aksi kode
yang kualifikasi serupa untuk
o Dokumentasi menjelaskan aksi kode
penulis untuk memahami dan
o Hilang / tidak ada
menggunakan kembali data.
o Perlu bekerja
Jika tidak, rekomendasikan
●
Review
Dokumentasi
(pada
tahapan
atau buat dokumentasi
sebelumnya, CHECK) untuk kelengkapan dan
Tahapan UNDERSTAND

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 252

tambahan (mis., template
kejelasan
readme.txt).
● Seluruh pertimbangan aksesibilitas sedapat
● Pastikan bahwa semua file
mungkin dipenuhi
dapat diakses oleh semua
pengguna termasuk penggunak
dengan disabilitas.
Narasi menggambarkan perhatian, masalah, dan
Tahapan REQUEST
perbaikan yang diperlukan untuk submisi data.
**Request** informasi hilang atau
berubah
● Pertanyaan dikirimkan kepada peneliti
● Tanggapan diterima
• Buat daftar pertanyaan untuk ● Tambahan tindak lanjut komunikasi yang
pembuat
data
untuk
diperlukan
memperbaiki kesalahan atau
masalah.
● Cukup mudah ditemukan
o Rekomendasikan (lingkari satu) indeks teks
**Menambah** pengiriman (submisi)
lengkap / ganti nama file / file susun ulang /
deskripsi file / file zip menjadi satu arsip.
● Tingkatkan metadata untuk
Lainnya _________
memfasilitasi penemuan yang
●
Kata
kunci cukup
terbaik.
o Saran _______________
● Membuat dan menerapkan
●
Tautan
metadata untuk data rekaman,
o Tautan ke laporan / makalah
termasuk kata kunci deskriptif.
o Tautan ke data set terkait
● Jika perlu, struktur dan
o Tautan ke sumber data
metadata kini pada domaino Tautan ke lainnya ____________
skema khusus untuk
memfasilitasi interoperabilitas
dengan sistem lain.
Tahapan TRANSFORM
● Format file yang terpilih digunakan
Tahapan AUGMENT

** Ubah ** format file

o Rekomendasikan konversi dari _______
ke _________

● Identifikasi format file khusus
dan batasannya (mis. Apakah
o Simpan format asli
perangkat lunak tersedia secara
● Perangkat lunak yang dibutuhkan sudah
bebas? Tautkan atau arsipkan
tersedia
di samping data).
● Ubah file menjadi format file
o Versi perangkat lunak tidak jelas
terbuka, format file nono Perangkat lunak tidak jelas digunakan
eksklusif20 yang memperluas
audiens potensial untuk
● Visualisasi data mudah diakses
digunakan kembali dan
o Rekomendasikan
representasi
grafis
memastikan bahwa tindakan
______
preservasi mungkin diambil
oleh repositori di langkah
o Rekomendasikan pengganti yang dapat
selanjutnya. Simpan file asli
diakses web _________
jika transfer data tidak

20

Cornell’s List of Preservation Format Recommendations, http://guides.library.cornell.edu/ecommons/formats
Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 253

sempurna.
Tahapan EVALUATE

● Findable (Dapat ditemukan)

Mengevaluasi dan menilai keseluruhan
data rekaman untuk FAIRness.*
● Skor dataset dan
merekomendasikan cara untuk
meningkatkan FAIRness data
dan menjadi “DCN disetujui.”

o Metadata melebihi penulis / judul / tanggal.
o PID unik (DOI, Handle, PURL, dll.).
o Dapat ditemukan melalui mesin pencari web
● Accessible (Dapat Diakses)
o Diperoleh melalui protokol standar (mis.,
HTTP).
o Gratis, terbuka (mis., Tautan unduhan).
● Interoperable (Dapat dioperasikan)
o Metadata diformat dalam skema standar
(mis., Dublin Core).
o Metadata disediakan dalam mesin yang
dapat dibaca format (umpan OAI).
● Reusable (Dapat digunakan kembali)
o Data termasuk metadata yang cukup tentang
karakteristik data untuk digunakan kembali
o Info kontak ditampilkan jika bantuan
langsung dari penulis yang dibutuhkan.
o Indikator yang jelas tentang siapa yang
menciptakan, memiliki, dan menjaga data.
o Data dirilis dengan ketentuan penggunaan
data yang jelas (mis., Lisensi CC).

DOCUMENT
** Dokumen ** selama kegiatan
kurasi.
● Rekam semua penangkapan
informasi yang diperlukan
siapa yang melakukan apa
pada dataset dan kapan.

● Pengaksesan dan deposit record (Nama,
tanggal, informasi kontak, perjanjian
pengiriman, dll)
● Metadata koleksi repositori
● Log sumber
● Alurkerja layanan (service workflow)
● Kemasan preservasi
● Kebutuhan tambahan ada pada institusi anda.

Lampiran B: Deskripsi lengkap Gambar 1
Gambar 1 berisi kode berikut:
# ##EdgeR: GLM analysis blue light photoreceptors# Pemetaan menggunakan data gen dari
ftp://ftp.ensembl.org/pub/release89/gtf/drosophila_melanogaster/Drosophila_melanogaster.BDGP6.89.gtf.gz
library("edgeR")
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library("NOISeq")
...
# Impor nama gen dari BiomartBiomart

<- read.csv( " Biomart_gene.txt " )

colnames(Biomart) <- c("FbgnID", "gene", "CG.ID")
#Define groups for analysisgroups = factor(c(1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5,
5))

# membuat struktur data d = DGEList( counts = counttable , group = groups , gen =
rownames( counttable )) # DGE adalah bentuk kelas data untuk EdgeRm =
m=match(d$genes$genes, Biomart$FbgnID

Segmen kode di atas diberi label sebagai berikut:
•

"memuat paket pustaka (library) ke dalam skrip":

perpustakaan( " edgeR " )
perpustakaan( " NOISeq " )

•

"memuat data":

Biomart

•

<- read.csv( " Biomart_gene.txt " )

"komentar":

# Tentukan grup untuk analisis
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Lampiran 19. SAS

SAS Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: M. Gilang Renaldi Anarki dan Vera Marlina, UNNES (proofread)
: 31 Oktober 2020

Gambaran Format
Tema
Ekstensi file1

Tipe MIME
Struktur

Versi
Bidang atau area utama
yang digunakan
Sumber dan afiliasi
Standar metadata

Pertanyaan utama untuk
peninjauan kurasi

Deskripsi
.sas7bdat
.sas7bcat
.sas
.xpt
aplikasi/x-sas
Struktur kumpulan data SAS(.sas7bdat)
• Nilai data dalam kumpulan data SAS disusun dalam
struktur matriks/bingkai
• Setiap kumpulan data berisi bagian deskriptor yang
mencakup detail tentang kumpulan data
Struktur program SAS2 (.sas)
• Pernyataan SAS diakhiri dengan titik koma
• Program dimulai dengan kata kunci seperti proc, dan
diakhiri dengan kata kunci lain seperti run/quit
9.4 (Saat ini)
Healthcare, biology, agriculture, business intelligence, finance
SAS dikembangkan oleh institusi SAS
• Standar bervariasi menurut bidang penelitian
• Katalog SAS (.sas7bcat), dapat menyimpan format
yang ditentukan pengguna, seperti metadata tingkat
variabel
• Di mana lokasi data? Format/format file apa yang
disimpan oleh kumpulan data?
• Data tentang apa?
• Dari mana data berasal atau siapa yang mengumpulkan
data?
• Kapan data dikumpulkan? Bagaimana data
dikumpulkan?
• Apakah ada file readme, file dokumentasi data atau file
lain yang menjelaskan cara menggunakan kumpulan
data?
• Apakah ada kode SAS atau file program untuk impor
data, persiapan dan / atau analisis?
• Apakah ada komentar yang disertakan dalam kode SAS
yang menjelaskan cara memproses kode?
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•

Bisakah file data SAS (.sas .sas7bdat, dll.) dimuat ke
perangkat lunak lain selain SAS?
Alat untuk meninjau SAS
Universal
Viewer
kurasi
SAS
University
Edition
SAS
OnDemand
for
Academics
Python, pandas.read_sas atau sas7bdat
R, sas7bdat, rio or haven package
Stat/Transfer
Tanggal dibuat
Maret 9, 2020
Dibuat oleh
Pembuat: Qiong Xu, Queens College of the City University of
New
York
Mentor: Jenn Darragh, Duke University
Tanggal diperbarui dan
ringkasan perubahan yang
dibuat
1

lebih lanjut: [Dokumentasi SAS]
(https://go.documentation.sas.com/?cdcId=pgmsascdc&cdcVersion=9.4_3.4&docsetId=hostwin&docsetTarget=
n0sk6o15955yoen19n9ghdziqw1u.htm&locale=en)
2
SAS Certification Prep Guide: Base Programming for SAS 9, edisi keempat. Diperoleh dari
https://www.sas.com/storefront/aux/en/certpgbp/71337_excerpt.pdf.
Kutipan yang Disarankan: Xu, Qiong. (2020). SAS Data Curation Primer. Data Curation Network GitHub
Repository.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Lokakarya "Specialized Data Curation" #3.
Kontributor: Gin Corden and Susan Borda.

Format Deskripsi
.sas adalah ekstensi file untuk program SAS.
.sas7bdat adalah ekstensi file untuk kumpulan data SAS. Kumpulan data SAS (.sas7bdat)
menyimpan nilai data dan informasi deskriptor.
•
•

Nilai data disusun dalam struktur matriks/bingkai
o Baris disebut pengamatan/objek dan kolom disebut variabel/ karakteristik
o Variabel berisi nilai data untuk setiap pengamatan.
Informasi deskriptor menyertakan detail tentang kumpulan data
o Nama kumpulan data, tipe kumpulan data, dan label kumpulan data
o Nama dan atribut semua variable
o Jumlah pengamatan dalam kumpulan dat
o Tanggal dan waktu kumpulan data dibuat dan diperbarui.

Catatan: Atribut yang diperluas, yang berisi metadata untuk file SAS, dapat ditentukan dan
dipertahankan dengan langkah DATA. Ketika disimpan di disk, kumpulan data memiliki
ekstensi baru ".sas7bxat".
".sas7bcat" adalah ekstensi file untuk katalog SAS. Katalog SAS berisi beberapa entri seperti
definisi tombol fungsi, font untuk aplikasi grafis, beberapa pilihan Anda dari kotak dialog
Preferensi, dan informasi lain dari prosedur windowing interaktif.
.xpt adalah ekstensi file untuk berkas transport. Lihat Informasi Perpustakaan Kongres.

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 257

Dokumentasi Data Aplikasi dan Penelitian SAS
Untuk mempelajari lebih baik bagaimana kumpulan data SAS dihasilkan, disimpan, dibagikan,
dan digunakan kembali, penyelidik utama primer ini melakukan beberapa wawancara semiterstruktur. Pertanyaan wawancara diadaptasi dari prime3 sebelumnya. Tiga orang yang
diwawancarai dari dua universitas di Amerika Serikat menyelesaikan jawaban mereka melalui
email atau wawancara tatap muka. Dua dari tiga orang yang diwawancarai adalah fakultas dan
salah satunya adalah seorang mahasiswa doktoral dalam statistik. Semua orang yang
diwawancarai adalah peneliti yang menggunakan SAS untuk penelitian dan pengajaran.
1. Apakah SAS digunakan oleh banyak peneliti yang melakukan analisis data?
Bagaimana SAS dibandingkan dengan program statistik serupa?
Orang-orang yang diwawancarai menunjukkan bahwa SAS digunakan oleh banyak peneliti
atau cendekiawan yang perlu berurusan dengan kumpulan data besar, misalnya data sensus,
data ilmu kesehatan, data biologi, data pertanian, dll. Oleh karena itu, SAS paling populer di
kalangan sarjana kesehatan masyarakat, seperti ahli epidemiologi, ahli biostatistik, serta
peneliti pertanian. Dibandingkan dengan paket lain, SAS memiliki sejarah terpanjang dan
mungkin grup pengguna terbesar dan karenanya SAS adalah paket yang paling berkembang.
SAS berasal dari North Carolina State University pada 1960-an. Saat itu, desain eksperimen
dan uji klinis keduanya adalah topik yang sangat panas, sehingga departemen pertanian,
biologi, dll menggunakan SAS sangat sering bahkan sekarang. Selain bidang penelitian,
programmer SAS juga bekerja di banyak perusahaan, misalnya perusahaan asuransi, untuk
memproses klaim, pusat entri data, industri keuangan, dll. Ada beberapa faktor yang
menjadikan SAS alat analisis data yang populer dan kuat. Pertama, SAS memiliki modul untuk
semua jenis analisis, grafis, dll. SAS sangat kuat dalam membangun model linear (campuran)
dan linear (campuran) umum, desain eksperimen, analisis pengukuran berulang, analisis
berurutan dan analisis data memanjang, serta manajemen data. Bahkan perangkat lunak populer
R tidak memiliki alat canggih seperti itu di bidang ini. Kedua, SAS memiliki penyimpanan
besar untuk menyimpan data yang dapat menghemat memori komputer dan membuat
pemrosesan data lebih lancar. Untuk kumpulan data besar, seperti kumpulan data nasional 300
GB, hanya SAS yang dapat langsung membaca dan menganalisisnya tanpa menempati memori
komputer besar. Menggunakan paket lain, seorang peneliti bahkan mungkin tidak dapat
memuat data karena batas memori komputer. Sementara itu, SAS terkenal dengan keamanan
informasinya. Terakhir, pemrograman SAS dapat membuat peneliti menganalisis data lebih
efisien. Dengan menggunakan pemrograman SAS, peneliti tidak perlu sering menunjuk dan
mengklik menu operasional. Pemrograman SAS memberi para peneliti kesempatan untuk
mengetahui dengan tepat apa dan bagaimana SAS memproses.
SAS berasal dari North Carolina State University pada 1960-an. Saat itu, desain eksperimen
dan uji klinis keduanya adalah topik yang sangat panas, sehingga departemen pertanian,
biologi, dll menggunakan SAS sangat sering bahkan sekarang. Selain bidang penelitian,
programmer SAS juga bekerja di banyak perusahaan, misalnya perusahaan asuransi, untuk
memproses klaim, pusat entri data, industri keuangan, dll.
Ada beberapa faktor yang menjadikan SAS alat analisis data yang populer dan kuat. Pertama,
SAS memiliki modul untuk semua jenis analisis, grafis, dll. SAS sangat kuat dalam
membangun model linear (campuran) dan linear (campuran) umum, desain eksperimen,
analisis pengukuran berulang, analisis berurutan dan analisis data memanjang, serta
manajemen data. Bahkan perangkat lunak populer R tidak memiliki alat canggih seperti itu di
bidang ini.
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Kedua, SAS memiliki penyimpanan besar untuk menyimpan data yang dapat menghemat
memori komputer dan membuat pemrosesan data lebih lancar. Untuk kumpulan data besar,
seperti kumpulan data nasional 300 GB, hanya SAS yang dapat langsung membaca dan
menganalisisnya tanpa menempati memori komputer besar. Menggunakan paket lain seorang
peneliti bahkan mungkin tidak dapat memuat data karena batas memori komputer. Sementara
itu, SAS terkenal dengan keamanan informasinya.
Terakhir, pemrograman SAS dapat membuat peneliti menganalisis data lebih efisien. Dengan
menggunakan pemrograman SAS, peneliti tidak perlu sering menunjuk dan mengklik menu
operasional. Pemrograman SAS memberi para peneliti kesempatan untuk mengetahui dengan
tepat apa dan bagaimana SAS memproses.
2. Jenis data apa yang dihasilkan peneliti pada impor ke SAS?
Hampir semua format file data dapat dibaca ke SAS. SAS dapat mengimpor berbagai tipe data,
file Excel, file CSV, bahkan file DBF. SAS Enterprise Guide dapat membantu mengimpor data
dan kemudian mengekspornya sebagai datafile SAS.
3. Mempertimbangkan berbagi data SAS dan/atau menggunakan kembali melalui
repositori data, bagaimana peneliti mendokumentasikan data mereka di SAS, atau file
data terkait apa yang perlu didokumentasikan dari SAS?
SAS dapat mengimpor dan mengekspor hampir semua format data, tetapi paket perangkat
lunak lain hampir tidak dapat membaca kode SAS atau file data SAS (.sas, .sas7bdat, dll.)
secara langsung. Untuk menyimpan dan membagikan data SAS melalui repositori data, peneliti
biasanya membuat tiga file - file metadata, file kode/sintaks, dan file kumpulan data. Peneliti
biasanya menyimpan data ke metadata dengan label, format yang benar, jenis variabel yang
benar, komentar, dll. Metadata SAS biasanya berisi catatan, informasi untuk semua variabel
(yaitu, nama variabel, label variabel, rentang nilai, tipe data, dll.) dan bahkan beberapa statistik
deskriptif (yaitu, rata-rata, simpangan baku, ukuran sampel, min, maks, data yang hilang, dll.)
Kumpulan data SAS dapat dibuka dalam program SAS secara langsung atau dibaca ke dalam
perangkat lunak SAS dengan menjalankan pernyataan SAS (kode/sintaks).
4. Output data SAS seperti apa yang dapat atau bersedia dibagikan oleh para peneliti?
(Mempertimbangkan berbagi data dan/atau menggunakan kembali melalui repositori
data, output/file data SAS seperti apa yang dapat atau bersedia dibagikan oleh peneliti?)
Peneliti mungkin bersedia membagikan data mereka secara terbuka tergantung pada bidang
data. Juga, berbagi data benar-benar tergantung pada perjanjian asli yang dibuat oleh peneliti
dan lembaga penelitian yang mendanai pengumpulan data. Untuk kumpulan data yang berisi
informasi rahasia seperti catatan uji klinis, peneliti dapat berbagi data dengan cara yang
terkendali jika risiko pengungkapan identitas masih ada. Dalam beberapa tahun terakhir,
semakin banyak penelitian yang diperlukan oleh penyandang dana dan penerbit untuk berbagi
data melalui repositori sebagai syarat untuk menerbitkan artikel. Misalnya, banyak peneliti
yang menerima dana penelitian dari NIH, National Science Foundation, Federal Money, dll
biasanya berkewajiban untuk menyebarluaskan data, yang dibagikan setelah data tidak
diidentifikasi untuk menjaga perlindungan kerahasiaan.
Setelah peneliti mengumpulkan data, mereka diharuskan untuk menghapus informasi identitas
pribadi atau informasi kesehatan yang dilindungi dari data untuk meminimalkan risiko
identifikasi responden individu sebelum data siap untuk dibagikan. Dengan kata lain, peneliti
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harus berbagi data dengan cara-cara tertentu jika mereka memiliki perjanjian dengan
penyandang dana penelitian dan penerbit.
Deng, Sai; Dull, Joshua; Finn, Jeanine; Khair, Shahira (2019). SPSS Data Curation Primer.
Data Curation Network GitHub Repository. https://github.com/DataCurationNetwork/dataprimers

Contoh File SAS
Data SAS secara komprehensif digunakan dalam ilmu kesehatan, biologi, pertanian, bisnis dan
ilmu sosial.
Selain bidang penelitian, programmer SAS juga bekerja di banyak perusahaan, misalnya
perusahaan asuransi untuk memproses klaim, pusat entri data, industri keuangan, dll.
Contoh di bawah ini link ke OSF, DataLumos dan CDC yang menawarkan file data SAS untuk
kurasi data (lihat Gambar 1, 2 dan 3).
Mungkin tidak ada contoh yang sempurna untuk kurasi data SAS karena berbagai keterbatasan,
tetapi Data Psikologi Biologis, survei Lembaga Administrasi Perpustakaan Negara (SLAA)
dan Survei Wawancara Kesehatan Nasional (NHIS) membuat contoh file data SAS yang baik
untuk berbagi data dan menggunakan kembali.
Ada berbagai file dapat didokumentasikan untuk berbagi data. Secara umum, dokumentasi
penting harus mencakup tiga jenis dokumen: (1) kumpulan data dalam lebih dari satu format;
(2) file kode/program SAS untuk impor, persiapan, atau analisis data; dan (3) file instruksional,
file dokumentasi data atau publikasi yang dapat ditautkan yang menyediakan informasi tentang
variabel, analisis data, dan/atau cara menggunakan kumpulan data (lihat Gambar 1, 2 dan 3).
Selain file data SAS (.sas7bdat), kumpulan data harus disediakan dengan setidaknya salah satu
format berikut untuk membuat kumpulan data dapat digunakan kembali di lingkungan
perangkat lunak lain.
• CVS
• TXT
• ASCII
• MDB/DBF
File kode/program SAS (.sas) adalah file sintaks yang dapat digunakan untuk mengimpor data,
menyiapkan data (yaitu, mengganti nama variabel, merek recode, variabel komputasi, dll.), dan
mengulangi dan memvalidasi analisis data.
File yang menyediakan informasi tentang cara menggunakan kumpulan data bisa menjadi salah
satu dokumen berikut.
• File Readme (.pdf) mengarahkan pengguna cara menggunakan file data. Ini mungkin
berisi konten seperti pembatasan penggunaan data, struktur instrumen pengumpulan
data (yaitu, kuesioner), deskripsi file data dan formatnya, dan cara menggunakan
kumpulan data dalam format yang berbeda.
• File dokumentasi data (.pdf) menyediakan informasi seperti latar belakang dan tujuan
penelitian, metodologi penelitian, pengumpulan dan pemrosesan data, deskripsi
variabel, cara menggunakan file data, dll.
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•

Publikasi yang dapat ditautkan (.pdf) adalah publikasi asli menggunakan kumpulan
data, yang menyediakan informasi terperinci tentang data.

Selain tiga dokumen data penting di atas, National Health Interview Survey (NHIS)
menyediakan lebih banyak dokumen yang mungkin sangat berguna untuk menyimpan
kumpulan data besar. Misalnya,
• Ringkasan variabel (.pdf) adalah file metadata atau kamus variabel, memberikan
rincian lebih lanjut tentang variabel.
• Variable Layout (.pdf) adalah file codebook, menyediakan label dari setiap variabel
yang dikategorikan secara numeric
• File frekuensi variabel (.pdf) menyediakan statistik deskriptif dari variabel, seperti
frekuensi, persen, nilai yang hilang, dll.

Gambar 1: SAS data documentation provided by Open Science Framework.

Gambar 2: SAS data files provided by DataLumos.
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Gambar 3: SAS data documentation provided by National Center for Health Statistics and Centers for Disease
Control and Prevention.

Pertanyaan kunci untuk ditanyakan pada diri sendiri
•
•
•
•
•
•
•

Di mana lokasi data? Format/format file apa yang disimpan oleh kumpulan data?
Mengenai apakah data tersebut?
Dari mana data berasal atau siapa yang mengumpulkan data?
Kapan data dikumpulkan? Bagaimana data dikumpulkan?
Apakah ada file readme, file dokumentasi data atau file lain yang menjelaskan cara
menggunakan kumpulan data?
Apakah ada kode SAS atau file program untuk impor data, persiapan dan / atau analisis?
Apakah ada komentar yang disertakan dalam kode SAS yang menjelaskan cara
memproses kode?

Klarifikasi Kunci yang harus didapatkan dari Peneliti
Diketahui bahwa data SAS dapat didokumentasikan dalam format yang berbeda untuk
memfasilitasi berbagi dan menggunakan kembali data. Selain format data SAS (.sas7bdat),
kumpulan data SAS dapat disimpan sebagai file teks biasa (yaitu, .csv, .txt, .dat, dll.) atau file
database (.mdb atau .dbf).
• File data SAS (.sas7bdat) dapat dibuka dan dilihat langsung dengan SAS diinstal (lihat
Gambar 4 ).
• File data teks (.csv atau .txt) dan file database (.mdb atau .dbf) dapat langsung diimpor
ke perangkat lunak SAS menggunakan SAS import Wizard (lihat Gambar 5).
• File data ASCII yang dibatasi kolom (.dat) dapat diimpor ke perangkat lunak SAS yang
menjalankan pernyataan SAS (.sas) (lihat Gambar 6).

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 262

Gambar 4: Directly open a SAS data set (.sas7bdat) and view the data with SAS.

Gambar 5: Use SAS Import Wizard to import a data set in CSV format into SAS.
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Gambar 6: Run SAS statements to extract a data set in an ASCII file (.dat) into SAS.

Berdasarkan hasil wawancara dan contoh di atas, kami menyarankan bahwa setidaknya tiga
dokumen data harus disiapkan untuk kurasi data SAS - (1) file Readme atau dokumentasi data,
(2) kumpulan data dalam format SAS (.sas7bdat) dan dalam format CSV (.csv), dan (3) file
kode/program SAS (.sas) untuk mengimpor, menyiapkan, atau memvalidasi kumpulan data.
Elemen inti yang berlaku dari persyaratan metadata dan data
Elemen inti Metadata
Pertanyaan mendasar tentang data SAS menunjukkan bahwa elemen inti metadata SAS
termasuk lokasi data, konten dan tujuan data, kepemilikan data dan prosedur pengumpulan, dll.
Persyaratan Readme
File dokumentasi "Readme" atau data menyertakan informasi metadata penting, seperti tentang
apa data tersebut, bagaimana data digunakan, makna dan konteks untuk bagian data, dll.
Informasi metadata yang kaya dan akurat dapat memfasilitasi penggunaan kumpulan data SAS.
Akibatnya, file Readme atau file dokumentasi data dapat menyertakan elemen berikut.
Judul: Judul file readme harus cocok dengan nama kumpulan data
Penulis:
•
•

Nama peneliti (misalnya, PI dan semua co-PIs) atau organisasi
Informasi kontak (alamat surat, nomor telepon/faksimili, dan alamat email PI)
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Gambaran umum file data dan format data:
•
•
•
•

Pengenalan singkat tentang Readme atau file dokumentasi data
Deskripsi singkat tentang format kumpulan data
Pengenalan singkat tentang kode SAS / file program
Definisi/deskripsi variable

Deskripsi instrumen:
•
•
•
•
•
•

Deskripsi singkat tentang instrumen penelitia
Pengumpulan dan pemrosesan data
Deskripsi prosedur pengumpulan dat
Deskripsi teknik pemrosesan data
Penilaian data (misalnya, masalah instrumen, masalah kualitas, dll.)
Perangkat lunak untuk melihat/ memproses data

Referensi:
•

Daftar dokumen yang dikutip dalam Readme atau file dokumentasi data.

Catatan untuk Pengguna Data
Karena pengguna mungkin memerlukan informasi lebih lanjut tentang kumpulan data atau
perlu melihat kumpulan data lain yang relevan, ini adalah praktik yang baik untuk memberikan
informasi dan tautan tersebut ke kumpulan data yang relevan.

Sumber Daya untuk meninjau data
Ada sumber daya instruksional dan tutorial yang kaya membimbing pengguna untuk meninjau
data. Prosedur untuk meninjau kumpulan data SAS dapat mencakup langkah-langkah seperti
(1) membuat/memproses kumpulan data SAS; (2) memeriksa struktur kumpulan data; (3)
mengeksplorasi statistik deskriptif dari variabel, outlier, dan nilai yang hilang, dll.
•
•
•
•
•
•
•

Petunjuk langkah demi langkah untuk meninjau kumpulan data SAS menggunakan file
SAS yang diunduh (yaitu, kode SAS, file data, dll.)
Tips dan teknik untuk melihat file data SA
Petunjuk langkah demi langkah untuk menjelajahi set data SAS4
Meringkas Data dengan ISI PROC:
Menampilkan kumpulan data menggunakan Jendela Viewtable atau Mencetak
kumpulan data ke Jendela Output dengan PROC PRINT
Periksa frekuensi dan nilai yang hilang menggunakan PROC FRED
Membaca data ke dalam tutorial SAS (video)

4

Kent State University Libraries. (2017, May 22). Pelatihan SAS : Subsetting and splitting data sets. Diperoleh
dari http://libguides.library.kent.edu/SAS/SubsetData.

Perangkat Lunak untuk meninjau dan menganalisa data
Selain paket SAS (lihat bagian "Klarifikasi kunci untuk mendapatkan dari peneliti" dan
"Tindakan pelestarian" dalam primer ini), kumpulan data SAS (file.sas7bdat) dapat diimpor ke
perangkat lunak berikut dengan pengkodean atau alat khusus.
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R:
•
•

Baca kumpulan data SAS (.sas7bdat) ke RStudio menggunakan paket sas7bdat, rio,
atau haven
Impor file SAS Transport ke R menggunakan fungsi read.xport ().

Python:
• Baca file SAS XPORT atau SAS7BDAT ke Python menggunakan metode
pandas.read_sas.
Lihat Lampiran “Additional Information on Tools”untuk informasi selengkapnya.
Tindakan preservasi
Kumpulan data SAS dapat dipertahankan dalam repositori data dengan format yang berbeda
(.sas7bdat, csv, ascii, dll.). Sebelum memuat kumpulan data ke repositori, disarankan untuk
memeriksa variabel dan label nilai yang benar, dan untuk memverifikasinya dengan Readme
melalui membaca/menelusuri kumpulan data. Ada dua cara untuk melakukannya.
• Dengan perangkat lunak SAS (yaitu, SAS 9.4) diinstal (yaitu, di Windows), file data
SAS (.sas7dbat) dapat dibaca langsung dengan mengklik dua kali file data, atau
mengklik kanan file dan memilih "browse with SAS 9.4."
• Jalankan kode (lihat Gambar 7 dan 8) untuk memuat file data dalam format yang
berbeda ke perpustakaan SAS Work untuk diperiksa.

Gambar 7: Load a SAS dataset (.sas7bdat) into SAS.
Data source: http://doi.org/10.3886/E101764V1.

Gambar 8: Import a CSV dataset into SAS.
Sumber data: https://osf.io/zma9h.

Menjalankan prosedur IMPOR yang tercantum di bagian pertama file kode SAS (lihat Gambar
8), kurator dapat memeriksa apakah kode dijalankan. Saat menjalankan kode, pastikan untuk
mengganti direktori data asli dengan direktori yang benar pada mesin atau lingkungan kurator
tempat kumpulan data disimpan.
Jika prosedur SAS lainnya, seperti mengganti nama variabel, memberi kolom tertentu, analisis
data langkah demi langkah, dan lain-lain, serta disarankan bagi kurator untuk memeriksa
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apakah kode untuk setiap prosedur berfungsi. Tetapi kurator dapat memutuskan apakah
tindakan ini diperlukan tergantung pada permintaan pelanggan.
Untuk tujuan memfasilitasi penggunaan kembali data dan pelestarian data dengan umur yang
lebih panjang, disarankan bahwa selain file SAS7BDAT, kumpulan data SAS harus disimpan
sebagai format teks biasa (yaitu, .csv, .dat atau .txt) dalam repositori data. Kita dapat
menyimpan kumpulan data ke dalam format teks menggunakan Sas "Export Data" Wizard atau
menjalankan program SAS (lihat Gambar 9 dan 10).

Gambar 9: Save a SAS data file (.sas7bdat) as a CSV file.
Sumber data: https://osf.io/zma9h.

Gambar 10: Save a SAS data file (.sas7bdat) as a CSV file.
Sumber data: https://osf.io/zma9h.

Dokumen Proses Kurasi
Kumpulan data SAS dapat disimpan di direktori komputer lokal atau pustaka SAS permanen.
Peneliti dapat menyimpan kumpulan data SAS mereka dalam format yang berbeda. Selain file
SAS7BDAT, peneliti dapat mengekspor dan menyimpan data mereka di CSV (.csv), ASC II
(.dat), dll.
Untuk kurasi data SAS, file tersebut perlu ditangkap sebagai (1) kumpulan data dalam format
SAS (.sas7bdat), format teks ASCII (.dat ), dan/atau format CSV (.csv); (2) dokumentasi
metadata yang mencakup informasi seperti judul, penulis, deskripsi variabel, cara
menggunakan kumpulan data, dll.; (3) file kode/program SAS (.sas) untuk impor, persiapan,
atau analisis data.
Selain itu, ini adalah praktik yang baik untuk mendokumentasikan file pemberitahuan kepada
pengguna yang memberikan lebih banyak informasi yang relevan dengan kumpulan data.
Misalnya, di mana menemukan informasi atau kumpulan data lainnya yang relevan dengan
kumpulan data saat ini, dll.
Lampiran Informasi Tambahan pada Alat

Aplikasi/Package

SAS Universal Viewer

Tipe file SAS
yang
dikerjakan
dengan

Versi
SAS

Data sets &
libraries .xpt

Versi
7+

Catatan

Gratis
Aplikasi Windows
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Versi
5

mengijinkan menampilkan,
mengurutkan, dan memfilter,
dan menyimpan sebagai.csv5

SAS Universal Edition

Gratis untuk siswa / akademis
menggunakan aplikasi Virtual,
OS apa pun

SAS OnDemand for
Academics

Akses gratis ke SAS Studio
untuk penggunaan nonkomersial berbasis Browser
&

Versi
7+
Versi
5&8

Lihat fungsi convert()
khususnya di fungsi rio,
read.sas7bdat () dalam fungsi
sas7bdat, read_sas () di haven

R, rio, sas7bdat, haven

.sas7bdat
.sas7bcat
.xpt

Python, pandas.read_sas

.sas7bdat
.xpt

Versi
7+
Versi?

Notes

Python, sas7bdat

.sas7bdat

Versi
7+

Notes

Versi
6.08+

Berbayar

Versi
6.08+

Berbayar

Stat/Transfer
Data, transport, cport
(read only)
Data, transport,
cport
(read
only)

Stat/Transfer

Bahan Lainnya
Aplikasi/Package
SPSS (GET
DATA)
Stata (import
sasxport5/8)
5

SAS

Tipe file SAS yang dikerjakan
dengan

Versi
SAS

Catatan

Data, transport

Versi 6+

berbayar

.xpt

Versi 5 &
8

Berbayar

Sorot seluruh konten tabel dengan mengklik di sel kiri atas, klik kanan, dan pilih "Save As..."
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Lampiran B Daftar Periksa Data File SAS CURATED
Langkah Pemeriksaan
Tindakan Kurasi

Daftar periksa kurator

Memeriksa file data dan membaca dokumen
● Meninjau isi dari data file (contoh,
membuka file data (.sas7bdat) atau
menjalankan kode untuk mengimpor
data prosedur).
● Memverifikasi semua metadata yang
diperoleh dari pembuat dan meninjau
dokumen yang tersedia.

Langkah Pemahaman
Tindakan Kurasi

● Membuka file sesuai yang diharapkan
o Masalah ______
● Kode berjalan seperti yang diharapkan
o Minor error
o Tidak berjalan atau banyak eror
o Tidak menjalankan kode
● Kualitas metadata yang bagus, akurat
dan lengkap
o Permasalahan metadata
● Tipe Dokumentasi (cycle)
Readme/codebook/Data
dictionary/other: ________
o Hilang/tidak ada
o Perlu dikerjakan

Daftar periksa kurator

● Kode SAS sudah termasuk
o Yes
● Periksa terhadap kualitas asuransi dan
o No
permasalahan penggunaan seperti
● Komen pada Kode SAS terdeskripsi
kehilangan data, ketidakjelasan judul,
dengan baik tiap langkah atau
eksekusi kode yang gagal, dan data
prosedurnya
presentasi yang kurang
o Yes
● Mendeteksi dan mengekstrak dokumen
o No
tersembunyi apapun yang melekat pada ● Nama Variabel yang jelas
file data yang mungkin dapat
o Dokumentasi menjelaskan nama
digunakan kembali
variable
● Menentukan apakah dokumentasi pada
o Kode SAS menamakan kembali
data cukup untuk pengguna dengan
nama variabel
kualifikasi yang setara terhadap
o Komen menjelaskan nama variabel
pemahaman dan penggunaan kembali
o Hilang/tidak ada
data. Jika tidak, direkomendasikan atau
o Perlu dikerjakan
membuat dokumentasi tambahan
● Langlah SAS yang jelas
(contoh, a readme.txt template).
o Setiap langkah SAS diakhiri
dengan baik
o Komen menjelaskan kode aksi
o Dokumentasi menjelaskan kode
aksi
● Meninjau dikumentasi (dilangkah
sebelumnya, daftar perisa) untuk
kekurangan dan kejelasan

Memahami data (atau berusaha)
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Langkah Permintaan
Tindakan Kurasi

Daftar periksa kurator

Permohonan kehilangan informasi atau Narasi
menggambarkan
kekhawatiran,
permasalahan, dan memerlukan kemajuan
perubahan
pada pengiriman data.
● Membuat daftar pertanyaan untuk
pembuat data yang memperbaiki
● Permasalahan dikirim kepada peneliti
kesalahan atau eror apapun
● Respon diterima
● Keberlanjutan komunikasi yang
diperlukan

Langkah Tambahan
Tindakan Kurasi
Tambahan Pengiriman
● Tingkatkan metadata yang paling
baik.
● Membuat
dan
menerapkan
metadata untuk rekam data,
termasuk penjelasan kata kunci.
● Bila sesuai, struktur, dan metadata
saat ini dalam skema khusus
domain
untuk
memfasilitasi
interoperabilitas dengan sistem lain.

Langkah Mengubah
Tindakan Kurasi
Fomat file kurasi
● Mengidentifikasi
format
file
khusus
dan
pembatasannya
(misalnya apakah perangkat lunak
tersedia secara bebas? Tautkan
kedalamnya atau arsipkan bersama
data).
● Ubah file menjadi format file yang
terbuka dan tidak eksklusif yang 2
memperluas audiens potensial
untuk digunakan kembali dan
memastikan
bahwa
tindakan
pelestarian mungkin diambil oleh
respositori di langkah-langkah
selanjutnya.

Daftar periksa kurator
● Kecukupan penemuan
o Saran (circle one) Full-text
index/file
rename/file
reorder/file description/zip file
into one archive other _____
● Kecukupan kata kunci
o Saran
● Kecukupan tautan
o Terhubung ke laporan/paper
o Terhubung ke kumpulan data
yang sesuai
o Terhubung ke sumber data
o Terhubung ke yang lainnya
_____

Daftar periksa kurator
● Format pilihan yang digunakan
o Rekomendasikan konversi dari
_____ untuk ______
o Pertahankan format asli
● Perangkat lunak yang diperlukan
tersedia
o Versi perangkat lunak yang
tidak jelas
o Prangkat lunak yang tidak jelas
digunakan
● Visualisasi data mudah diakses
o Rekomendasi
representasi
grafis
o Merekomendasikan pengganti
yang dapat diakses web _____
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Langkah Evaluasi6
Tindakan Kurasi
Evaluasi dan menilai rekam
keseluruhan untuk kelayakan

Daftar periksa kurator
● Mudah ditemukan
o Metadata melebihi
pembuat/judul/tanggal
o PID unik (DOI, Handle, PURL, dan
lainnya.).
o Mudah ditemukan melalui web mesin
pencari.
● Mudah diakseso Dapat diperoleh dari standar protokol
(contoh, HTTP).
o Gratis, terbuka.
● Mudah dioperasikan
o Format metadata standar skema
(contoh, Dublin Core).
o Metadata tersedia di mesin pembaca
format (OAI feed).
● Dapat digunakan kembali
o Data termasuk kecukupan metadata
tentang karakteristik data yang
digunakan kembali
o Info kontak terlampir jika bantuan dari
pembuat diperlukan
o Indikasi yang jelas siapa yang
menciptakan, pemilik dan pelayan
data
o Data dirilis dengan istilah penggunaan
yang jelas (contoh, CC License).

data

● Menilai kumpulan data dan
merekomendasikan cara untuk
meningkatkan kelayakan data dan
menjadi “DCN approved”.

Langkah Dokumen
Tindakan Kurasi
Memeriksa file data dan membaca dokumen
●

●

Daftar periksa kurator
●

Meninjau isi dari data file (contoh, ●
membuka file data (.sas7bdat) atau
menjalankan kode untuk mengimpor data
prosedur).
Memverifikasi semua metadata yang ●
diperoleh dari pembuat dan meninjau
dokumen yang tersedia.
●

Membuka file sesuai yang diharapkan
o Masalah ______
Kode berjalan seperti yang diharapkan
o Minor error
o Tidak berjalan atau banyak error
o Tidak menjalankan kode
Kualitas metadata yang bagus, akurat dan lengkap
o Permasalahan metadata
Tipe Dokumentasi (cycle) Readme/codebook/Data
dictionary/other: ________
o Hilang/tidak ada
o Perlu dikerjakan

6

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data
management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
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Lampiran 20. SPSS

Kurasi Data Primer: SPSS
Partisipan
:
• Sai Deng, University of Central Florida (saideng@ucf.edu )
• Joshua Dull, Yale University (joshua.dull@yale.edu )
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Gambaran Format
Tema
Ekstensi File
Tipe MIME
Struktur

Versi
Bidang atau
area
penggunaan
utama
Sumber dan
afiliasi
Standar
metadata

Pertanyaan
penting untuk
tinjauan kurasi

Deskripsi
.sav .por .sas .spv/.spo
application / x-spss-sav
application / x-spss-por
.sav: Bentuk biner eksklusif, dengan metadata; termasuk tajuk, kamus, dan
observasi
.por: Bentuk berkas portabel yang menyimpan data dan metadata sebagai
teks ASCII.
.sps: Bentuk berkas teks biasa yang mencatat sintaks SPSS, untuk
menciptakan analisis.
spv/.spo: Bentuk data eksklusif yang berisi keluaran (misalnya tabel,
grafik, visualisasi) yang dihasilkan oleh fungsi analisis berjalan dalam
SPSS (.spv = v.16 dan di atasnya; .spo = v.15 dan di bawahnya).
25.0 versi terbaru pada 21/12/2018. Lihat catatan rilis: http://www01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049975
Ilmu sosial, psikologi, pendidikan, ilmu kesehatan, dan data survei

Statistik SPSS adalah paket perangkat lunak pada awalnya diciptakan oleh
SPSS Inc. Perangkat lunak ini diakuisisi oleh IBM pada 2009 dan saat itu
bernama IBM Statistik SPSS
SPSS Dictionary (juga disebut “kode buku”) adalah bagian dari data
berkas SPSS (.sav, .por) dan memegang semua metadata, khususnya,
.sav: Dapat berisi nama dan label untuk variable, sebuah deskripsi tekstual
tidak terformat, dan catatan ekstensi dengan atribut.
.por: Dapat berisi nama dan label untuk variabel dan deskripsi tekstual
tidak terformat
• Dengan SPSS versi berapa berkas-berkas ini dibuat? Yang mana
yang merupakan versi terbaru pada saat kurasi? Versi mana yang
saat ini didukung oleh produsen perangkat lunak dan sistem
operasi umum?
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•

Tools untuk
meninjau
kurasi

Tanggal
Pembuatan
Dibuat oleh
Data terbaru
dan ringkasan
perubahan yang
dibuat

Apakah variabel yang dijelaskan (dengan tabel, dll)di dalm dalam
tabel variabel SPSS? Apakah ada buku kode eksternal atau data
kamus?
• Apakah ada berkas README tambahan yang menggambarkan
informasi tingkat proyek dan informasi data?
• Apakah data “asli” untuk SPSS, atau apakah itu diekspor ke SPSS
dari paket statistik lain?
• File (misalnya data, sintaks output) mana yang sangat penting
untuk berbagi data ini secara efektif? Mana yang opsional?
• Apa profil potensi pengguna kembali data ini?
• Apakah data ini mungkin hanya untuk kepentingan dan
penggunaan langsung, atau apakah ada “ekor panjang” dari potensi
penggunaan kembali? Apakah Salinan lengkap dari instrumen
survei atau alat wawancara tersedia sebagai file terpisah?
• SPSS
• Smartreader untuk SPSS Statistik
• PSPP
• ViewSav
• R (Haven dan rio paket)
• SAS (SAS v.9.1.3 ke atas)
• STATA (USESPSS)
2018/12/21
Sai Deng, University of Central Florida - sai.deng@ucf.edu Joshua
Kusam, Yale sity - joshua.dull@yale.edu Jeanine Finn, Claremont Tinggi
- jeanine.finn@claremont.edu
2019/04/08 - diperbarui untuk menyertakan komentar dari proses peer
review

Kutipan yang disarankan: Deng, Sai; Dull, Joshua; Finn, Jeanine; Khai, Shahira (2019). SPSS Data Curation
Primer. Data Curation Network Github Repository.
Versi arsip dari data primer bisa didapatkan di: Deng, Sai; Dull, Joshua; Finn, Jeanine; Khai, Shahira (2019).
SPSS Data Curation Primer. Data Curation Network. Diambil dari: the University of Minnesota Digital
Conservancy, http://hdl.handle.net/11299/202812
Pekerjaan ini dibuat sebagai bagian dari Jaringan Data Kurasi “Specialized Data Curation Workshop” #1 satu
lokasi bersamaan dengan Digital Liibrary Federeation (DLF) Forum 2018 di Las Vegas, Nevada pada 17-18
Oktober 2018. Lokakarya ini telah didanai oleh Institute of Museum and Library Services # RE-85-18-0040-18.
Lihat juga: Primer ditulis oleh peserta pada lokakarya DLF: http://datacurationnetwork.org.
Catatan: Primer ini mengasumsikan bahwa hal yang diketahui dengan basis data rasional (dan terminologi yang
berhubungan) dan pengalaman tingkat pertama untuk Microsoft Access. Untuk materi pendahuluan pada konsep
basis data rasional dan MS Access dapat dilihat di:
• Relational Databases and Microsoft Access by Ron McFayden
•
Intro to SQL: Querying and managing data from Khan Academy
•
SQL for Librarians from Library Carpentry
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Deskripsi Format
Sementara primer ini lebih banyak membahas .sav dan .por file, ada format file lain yang
biasanya terkait dengan software SPSS. Lihat Lampiran A Format File SPSS Lain
SPSS Statistics (. sav): File data disimpan dalam format IBM SPSS Statistics.
a. Paten, format biner yang berisi data (observasi) dan deskripsi data (metadata).
b. File dibagi menjadi beberapa bagian: tajuk/header (file-level metadata), kamus (nama
variabel dan label), dan data itu sendiri (observasi).
c. File data disimpan dalam format .sav tidak dapat dibaca oleh versi sebelumnya dari
SPSS sebelum versi 7.5. File data disimpan dalam Unicode encoding tidak dapat dibaca
oleh perangkat lunak yang dirilis sebelum versi 16.0. File .sav dapat dibuat dengan
pengkodean lainnya termasuk ASCII dan UTF-8.
Portable (. por): Format portabel yang dapat dibaca oleh versi lain dari IBM Statistik SPSS
dan versi pada sistem operasi lain.
a. Dalam kebanyakan kasus, menyimpan data dalam format portable tidak lagi diperlukan,
karena file data .sav harus mandiri/independent dari platform/sistem operasi.
b. Menyimpan file dalam format portabel membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada
menyimpan file dalam format .sav.
c. .por file dapat dibuka melalui versi gratis/open source SPSS, yang disebut PSPP.
Contoh Data
Berikut contoh tautan untuk belajar ICPSR yang menawarkan SPSS sebagai pilihan download.
• Amerika Serikat. Biro Statistik Keadilan. Survei Narapidana di Negara Federal
Pemasyarakatan Fasilitas, [Amerika Serikat], 2004. Ann Arbor, MI: Konsorsium Interuniversitas
Politik
dan
Sosial
Penelitian
[distributor],
2018/12/19.
https://doi.org/10.3886/ICPSR04572.v5
• Cohen, Deborah (Deborah Ann). Evaluasi Balance Kalori Initiative, 2016 Dasar,
Alabama dan Mississippi. Ann Arbor, MI: Konsorsium Inter-universitas untuk
Penelitian
Sosial
Politik
dan
[distributor],
2018/12/17.
https://doi.org/10.3886/ICPSR37110.v1
Mulai percakapan, Pertanyaan luas dan Klarifikasi tentang Data Riset
Sebelum menuju rincian teknik khusus pada data SPSS, memiliki percakapan singkat dengan
peneliti mengenai area penelitian mereka, dan melatih data dapat membantu.
Asumsi utama tentang SPSS adalah digunakan oleh peneliti untuk analisis kuantitatif dan untuk
membuat representasi grafis dari data. Setelah berbicara dengan peneliti, kami bisa memahami
bagaimana peneliti menganalisis, menyimpan dan berbagi data dengan SPSS.
Apakah SPSS digunakan oleh banyak peneliti dalam melakukan analisis kuantitatif?
Bagaimana SPSS dibandingkan dengan program statistika yang sama?
Peneliti yang diwawancarai dapat menunjukkan bahwa SPSS pada umumnya digunakan oleh
peneliti baru, yang sering diperkenalkan pada program pascasarjana mereka. Banyak lembaga
penelitian memiliki akses ke perangkat lunak tersebut, sehingga lebih umum digunakan sebagai
instruksi para pelajar. Bidang penelitian yang biasa menggunakan SPSS adalah ilmu sosial,
psikologi, dan pendidikan.
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Peneliti yang telah diwawancari lebih banyak menggunakan perangkat lunak yang lebih
canggih untuk analisis statistik, seperti STATA, SAS dan R. Sebagai contoh, salah satu peneliti
yang diwawancara menggunakan SAS untuk melakukan penelitian dengan data dari Learning
Management System (LMS). Untuk proyek tersebut, mereka memperoleh data mentah dari
LMS lembaga dengan mendeskripsikan nilai dan informasi siswa yang tersebar di berbagai
basis data relasional dan sumber-sumber lainnya seperti, situs web dan dokumen teks. SAS
digunakan untuk mengorganisasi data menjadi satu tabel untuk analisis lebih lanjut. Peneliti
lain juga menggunakan SAS untuk penelitian dalam desain optimal. Sebagai perbandingan,
SPSS menyediakan antar muka yang lebih ramah kepada user.
Peneliti mencatat banyak dari sifat paten (dan mahal) dari perangkat lunak SPSS sebagai bagian
dari motivasi mereka untuk lebih banyak menggunakan platform open source seperti R
disamping SPSS. Banyak dari proyek penelitian melibatkan kolabolator luar yang mungkin
tidak memiliki akses kelembagaan untuk SPSS, sehingga kemampuan untuk bekerja antar
perangkat lunak adalah salah satu kunci.
Data seperti apakah yang peneliti hasilkan yang diimpor ke SPPS?
Para peneliti yang diwawancarai menggunakan berbagai input data terstruktur dengan SPSS
termasuk data tabular dan basis data relasional, dengan infromasi dari berbagai sumber: data
web, tanggapan survei, simulasi model, dll.
Salah satu peneliti mendeskripsikan penelitiannya menggunakan kajian buku harian untuk
proyek psikologi kognitif. Buku harian partisipannya diberi kode dengan tangan, dan kode
tersebut diinput sebagai data tabular ke dalam SPSS. Peneliti kemudian menggunakan analisis
regresi dan alat struktur model persamaan di dalam SPSS untuk melihat pola di buku harian
tersebut.
Bagaimana para peneliti mendokumentasikan data di SPSS?
SPPS secara otomatis menghasilkan tiga output utama: file data (*.sav), buku kode dan file
sintaks. Buku kode mendeskripsikan variabel dan data yang terdapat di dalam file data,
sedangkan sintaks menjelaskan proses analisis. Buku kode dan file sintaks adalah metadata
penting untuk menangkap data, tetapi mungkin tidak cukup untuk menangkap konteks,
metodologi dan sumber dataset yang dibuat.
Para peneliti umumnya mendeskripsikan fungsi SPSS untuk mendokumentasikan data,
daripada menciptakan file README terpisah. Hal ini termasuk membuat label variabel dan
nilai secara teliti dan deskriptif, dan menyimpan file sintaks yang lengkap (terkadang dengan
komentar tambahan)
Ouput data seperti apa yang peneliti bisa atau bersedia untuk berbagi dari SPSS?
Para peneliti yang diwawancarai terutama mengkespor file data yang dibuat di SPSS ke dalam
format non-paten (misalnya, csv), jika para peneliti berniat untuk membagikan atau
menganalisisnya dengan perangkat lunak lain. Para peneliti juga melaporkan file sintaks untuk
menjelaskan struktur tabel metode analisis. Buku kode juga dianggap penting untuk berbagi
data. Berdasarkan wawancara, ketika penelitian praktiknya bervariasi, kurator dapat
menyertakan data yang diperlukan untuk melengkapi dataset. Jika diperlukan, kurator dapat
mengambil dari dataset yang disediakan peneliti seperti daftar variabel dan kamus data.
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Pertanyaan Kunci
Ini adalah pertanyaan “refleksi” untuk kurator dan tim kurasi untuk meninjau sambil melihat
kembali dataset. Jawaban (atau kurangnya jawaban) akan membantu menentukan jenis
klarifiikasi yang mungkin diperlukan dari peneliti.
1. Apa format file dari data yang diterima? Periksa file data dan buku kode (.sav), dan file
sintaks (.sps).
2. Apa versi file SPSS data yang dibuat apabila dibandingkan dengan versi saat ini pada
saat kurasi?
3. Apakah penggunaan konvensi penamaan file jelas? Apakah nama file dapat dipahami?
4. Apakah variabel yang terkandung dalam file data yang terorganisasi dengan baik dan
cukup dijelaskan (label misalnya, unik dan dimengerti, dll)? Apakah ada buku kode
atau kamus data eksternal?
5. Apakah ada file README tambahan yang mengandung metadata yang diperlukan
(misalnya, konteks proyek, metodologi, dan data informasi)?
6. Apa data yang terkandung cukup mewakili? Apakah perlu ada dokumentasi tambahan
untuk interpretasi? (Misalnya, jika data merupakan hasil survei, adalah salinan lengkap
dari instrumen survei atau wawancara tersedia sebagai file terpisah?)
7. File mana (misalnya, data, sintaks, output) sangat penting untuk secara efektif berbagi
data ini? Yang mana saja yang opsional?
8. Bagaimana profil potensi pengguna ulang (re-users) data ini? Apakah ada informasi
tambahan yang mereka perlu tahu untuk menggunakan kembali data ini?
Klarifikasi Kunci
Apabila jawaban berikut tidak dibahas dalam setiap metadata atau dokumentasi terkait, tindak
lanjut dengan peneliti untuk klarifikasi lebih lanjut.
Analisis Data dan Kurasi
1. Kapan tanggal pengumpulan dan analisis data?
2. Bagaimana penanganan data yang hilang?
3. Apakah dataset berisi data yang diperhitungkan?
4. Apakah data “dibersihkan” dengan menggunakan alat seperti OpenRefine atau paket
R?
5. Apakah ada alat lainnya (jika ada) digunakan untuk mengumpulkan atau menganalisis
data ini selain dari SPSS?
Data sensitif
6. Apabila data berkaitan dengan data manusia, apakah data sudah cukup dianonimkan?
7. Apabila data telah dibagikan, apa saja langkah yang telah diambil untuk mencegah
identifikasi ulang partisipan? (Misalnya apakah aggregasi geografis digunakan untuk
mencegah identifikasi ulang data pribadi manusia, dst.)? Apakah ada data yang
terkandung yang dapat memungkinkan untuk re-identifikasi?
8. Apakah pemberi dana dan protokol kelembagaan subjek manusia telah diikuti dan
deposit data anonim telah diizinkan?
Pertanyaan lain
9. Apakah ada praktik terbaik (atau praktik umum) untuk jenis dataset ini di antara disiplin
ilmu atau repositori lembaga yang peneliti ketahui?
Standar Metadata Berlaku, Rekomendasi Elemen dan file Readme
Disarankan untuk mendokumentasi dataset yang dibuat dalam siklus penelitian, dan
menggunakan program dan alat untuk membantu dokumentasi data. Sebuah dataset atau
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proyek yang dibuat dengan perangkat lunak SPSS Statistics membutuhkan dua tingkat
dokumentasi: tingkat proyek (atau tingkatan studi) dan metadata tingkat data.
Tingkat proyek atau Metadata Tingkat Studi
a. Informasi tingkat proyek atau metadata tingkat studi merupakan dokumentasi
pendukung terpisah. Informasi ini bisa disimpan sebagai file teks README dan/atau
dimasukkan sebagai catatan metadata dalam repositori pengarsipan data
b. Metadata tingkat studi meliputi konteks dan desain penelitian, metode pengumpulan
data, struktur file data, sumber data sekunder, prosedur validasi data dan modifikasi
data dan informasi tentang kerahasiaan data, ketentuan akses dan penggunaan (jika
ada). Dokumentasi utama dapat berfungsi sebagai sumber untuk informasi ini,
contohnya, laporan proyek, buku lab, kuesioner atau petunjuk wawancara yang
digunakan pada survey atau wawancara, dan juga publikasi.
c. Direkomendasikan untuk menetapkan atau menangkap deskriptif, teknis, administratif,
struktural dan pelestarian metadata untuk dataset di repositori digital. Hal ini juga
penting untuk memberikan pengenal unik untuk dataset (misalnya, DOI, purl, handle)
dan memastikan bahwa data memenuhi persyaratan kutipan (jika ada).
d. Metadata ini dapat dibuat atau dikumpulkan berdasarkan standar metadata atau skema
yang berbeda. Berdasarkan pemeriksaan beberapa dataset dan tinjauan dari beberapa
standar metadata, seperti Dublin Core (DC) dan Data Documentation Initiative (DDI),
kelompok ingin merekomentasikan daftar elemen yang harus dipertimbankan untuk
mendokumentasikan data penelitian SPSS (Lihat Lampiran B)
e. Untuk mendokumentasikan informasi lebih rinci tentang dataset, DDI sebagai
spesifikasi metadata untuk ilmu-ilmu sosial dan perilaku dapat diikuti. DDI merupakan
standar metadata XML untuk mendokumentasikan data numerik, dan memiliki
kelebihan seperti merekam informasi dalam tingkat variabel. Informasi lengkap
tersedia di http://www.ddialliance.org (Lihat Lampiran C)
Metadata Tingkat Data
Perangkat lunak IBM SPSS Statistics dapat membuat dokumentasi tertanam untuk dataset. File
data di dalam perangkat lunak terdiri dari metadata tertanam yang mendeskripsikan dan
menjelaskan data di dalam file. Hal yang paling penting dalam metadata data SPSS meliputi:
1. Nama variabel: nama yang diberikan ke variabel yang bertindak sebagai identifikasi
(Wajib)
2. Label variabel: informasi deskriptif tentang makna variabel
3. Jenis variabel: informasi mengenai nilai yang disimpan secara internal (contoh,
numerik, string) (Wajib)
4. Nilai label: informasi deskriptif dari bagaimana pengkodean variabel (contoh, 0 untuk
pria, 1 untuk wanita)
5. Nilai yang hilang (missing value): informasi mengenai perhitungan yang terabaikan.
Informasi metadata lainnya meliputi:
1. Lebar: jumlah maksimum karakter yang nilai miliki (Wajib)
2. Desimal: Informasi mengenai bagaimana menampilkan nilai numerik. (Wajib)
3. Kolom: Lebar kolom untuk variabel. (Wajib)
4. Kesejajaran: Keselarasan nilai-nilai data. (Wajib)
5. Ukuran: bagaimana variabel diukur (misalnya nominal, ordinal, skala).
6. Peran: hubungan antara variabel satu dengan yang lain.
Sebuah codebook atau kamus data dapat dibuat dari file data SPSS
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a. Kamus data berisi metadata yang menjelaskan berbagai poperti dari file data
b. Para peneliti direkomendasikan untuk menyediakan kamus data untuk datasetnya. Jika
informasi ini tidak tersedia, kurator dapat mengekspor dari salah satu file dari file
proyek dataset. Kamus data dapat disimpan dalam format .pdf atau file teks. Langkahlangkah berikut dapat diikuti untuk mengekspor kamus data.
Dalam file data, kilk File > Display Data File Information > Working File, untuk
memperlihatkan dan mencetak informasi variabel ke dalam jendela Output Viewer
(Lihat Gambar 1 dan 2). Menggunakan perintah “Display Dictionary”di dalam jendela
sintaks dapat menghasilkan hasil yang sama

Gambar 1. Dalam fie data, klik File > Display Data File Information > Working File untuk
memperlihatkan dan mencetak informasi variabel ke dalam jendela Output Viewer
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Gambar 2. Informasi variabel dicetak ke jendela Output Viewer

c. Informasi variabel dapat disimpan sebagai Viewer File (.spv), SPSS Web Report (.htm)
atau Cognos Active Report (.mht) dengan mengklik File > Save as di dalam jendela
Output Viewer. Namun, dianjurkan untuk mengekspornya ke dalam .pdf atau file teks
untuk tujuan pengarsipan.
Untuk mengekspor informasi variabel sebagai file .pdf, di jendela Output Viewer, klik
File > Export, dan jendela “Export Output” akan terbuka. Di dalam jendela yang baru
terbuka, di bawah “Objects to Export”, pilh “All visible” di bawah bagian “Document”,
klik menu drop-down “Type”, dan pilij “Portable Document Format (.pdf)”, kemudian
di dalam bagian “File name”, pilih “Browse” untuk ke kamus yang akan disimpan ke
dalam file dan dibuat nama file (seperti kamusdata_namaproyek.pdf), klik “Ok” (Lihat
Gambar 3).

Gambar 3. Informasi variabel yang disimpan sebagai kamus data dalam format PDF
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d. Buku kode terinci yang bisa disesuaikan dapat dihasilkan melalui Analyze > Reports >
Codebook
e. Kamus data dapat ditampilan sebagai file .pdf, atau ter daftar di dalam bagian “variable”
jika repositori digital menyediakan kemampuan tersebut
f. Kamus data juga dapat direpresentasikan sebagai XML, menggunakan kamus skema
IBM (http://xml.spss.com/spss/data/dictionary-1.0.xsd). Kamus skema adalah
representasi XML dari kamus data (Lihat Lampiran D)
Tutorial
1. UCLA Institute for Digital Research and Education – Modul Pembelajaran SPSS
Panuduan secara online meliputi dasar-dasar menggunakan SPSS, memasukan data
mentah ke dalam SPSS, dan manajemen data dengan SPSS
2. Tutorial SPSS Kent State University Libraries
Empat tutorial online yang menyediakan pengenalan lingkungan SPSS, panduan
tentang manipulasi dan pembersihan data di SPSS, dan instruksi pada analisis data dan
interpretasi. Menawarkan file sampel data untuk pengguna ikuti secara mandiri.
3. Tutorial Pemula SPSS
Panduan secara online meliputi dasar-dasar pemula, bagaimana mempersiapkan data,
dan membuat kamus data. Termasuk panduan dalam melakukan berbagai uji statistika
(misalnya tes T, Chi-square, korelasi, ANOVA, Linear, dan Regresi)
4. ICSPR – Sebuah Panduan Siswa untuk Menafsirkan Output SPSS untuk Analisis Dasar
Slide output SPSS dijelaskan untuk bimbingan pada interpretasi dari berbagai uji
statistic
Perangkat Lunak
1. SPSS
Sebuah paket perangkat lunak komersil yang digunakan untuk analisis statistika dan
manajemen data. Output format file berpaten: .sav (file data) dan .sps (file sintaks); dan
juga format teks non-paten yang bisa dibaca oleh perangkat lunak statistika lainnya.
2. Smartreader untuk SPSS Statistics
Sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh IBM, yang memungkinkan pengguna untuk
melihat dan memodifikasi output file SPSS. Aplikasi ini tudak memerlukan lisensi
untuk instalasi.
3. PSPP
Paket perangkat lunak non-komersil untuk analisis statistika dan manajemen data.
Dirancang untuk alternative gratis untuk perangkat lunak SPSS paten dengan
kapabilitas yang sama. Outputnya berupa format file non paten.
4. ViewSav
Program open source untuk data file SPSS yang ditulis Kars Asselberghs (University
of Amsterdam). Memunginkan pengguna untuk membaca file .sav, mengeksplorasi
variabel, tampilan frekuensi dan ringkasan statistika dan melihat buku kode.
5. CRC32SAV
Sebuah program kecil, open source untuk file data SPSS yang ditulis Kars Asselberghs
(University of Amsterdam). Menghitung checksum untuk bagian-bagian terpisah dari
file data SPSS: tajuk file (file header), kamus dan data. Program ini memungkinkan
pengguna untuk memeriksa seberapa baik data dan kamus data sesuai dengan file yang
terpisah
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6. R
Perangkat lunak gratis untuk analisis statistika, grafik, dan manipulasi basis data
berdasarkan Bahasa pemograman R. Dapat membaca data SPSS yang disimpan pada
format berbasis non-paten (contoh .csv). Paket Haven dan rio dapat diinstal ke dalam
R, agar R dapat membaca dan menulis file .sav.
7. SAS
Perangkat lunak komersil yang digunakan untuk analisis statistika lanjutan. SAS
menyediakan antarmuka poin-dan-klik grafis dan antarmukanya lebih lanjut
memberikan perintah untuk penggunaan bahasa SAS. SAS versi 9.1.3 dan setelahnya
dapat mengimpor file .sav.
8. STATA
Sebuah program yang kompatibel dengan SPSS yang ditulis oleh Sergly Radyakin
(Development Economics Research Group, World Bank), untuk pengguna STATA,
yang merupakan paket perangkat lunak berpaten yang umum digunakan.
Memungkinkan pengguna STATA untuk memuat file .sav dari Windows dan platform
UNIX/Mac dan mempertahankan label variabel dan nilai.
Tindakan Preservasi
Ada keuntungan dalam menjaga file data yang dihasilkan SPSS dalam format file .sav aslilnya;
yaitu mempertahankan metadata, seperti label variabel, dengan dataset yang dapat menjadi
penting untuk analisis replikasi. Namun, hal ini dianjurkan bahwa kurator mengkonversi file
.sav ke format file teks biasa (misalnya .por, .csv) dengan tujuan peservasi jangka panjang. Jika
memungkinkan, repositori sebaiknya menyimpan file .sav asli dan salinan teks biasa.
1. Rekomendasi untuk preservasi
a. CESSDA
i. Untuk jaminan kualitas, CESSDA merekomendasikan kurator
mengekspor versi teks biasa sesegera mungkin setelah menerima file
sehingga mereka dapat berunding dengan para peneliti jika perlu
ii. Format .por lebih sesuai untuk preservasi daripada format .sav.
iii. “Satu-satunya
preservasi
jangka
panjang
adalah
dengan
mengkonversikan file biner ke teks biasa (.csv di ASCII atau Univode).
Hanya teks biasa yang memberikan kontrol penuh atas arsip digital
tanpa tergantung pada pihak luar. Kami merekomendasikan teks biasa
kepada organisasi CESSDA.”
b. Library of Congress
i. Kelebihan format .sav adalah adanya metadata dan deskripsi variabel di
dalam file data
ii. Kekurangan format .sav adalah ketergantungan dengan perangkat lunak
berpaten yang mungkin tidak ada di masa depan, data yang tidak
transparan, dan tidak dapat dikompres.
c. ICPSR
i. Menyediakan data dalam format ASCII dengan aturan (setup) yang tepat
ii. Menyediakan data di dalam format .sav.
iii. Menyediakan data di dalam format portabel (.por)
d. Dataverse
i. Di dalam Ingest, Dataverse akan membuat versi teks biasa untuk
mendukung file data
ii. “Dataverse menyimpan konten data mentah yang diekstrak dari teks
biasa, file TAB yang dipisahkan. Informasi metadata yang menjelaskan
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konten ini disimpan secara terpisah, dalam basis data relasional,
sehingga dapat diakses secara efisien oleh aplikasi. Mohon lihat “Apa
yang terjadi saat ingest?”
iii. File-file dibuat di dalam perangkat lunak berpaten, seperti SPSS, tidak
ideal untuk preservasi arsip dan Dataverse tidak menjamin kemampuan
untuk memproses semua file SPSS dengan cara yang telah dijelaskan di
bagian atas (d.i.)
2. Pilihan untuk membaca & mengkonversi file SAV:
a. Terdapat modul untuk R yang diimpor ke SPSS; lihat impor rio, ekspor dan
konversi file data dan membaca file SPSS (SAV & POR).
b. Mulai dari SAS 9.1.3 (2005), SAS telah memiliki kemampuan untuk
mengimpor file SPSS_sav
c. USESPSS adalah modul STATA yang ditulis oleh pengguna, hanya berjalan di
Windows dan tanpa dukungan untuk mengimpor dataset SPSS (.sav)
d. Start/Transfer adalah utilitas komersil popular untuk mengkonversi dataset dari
satu format ke format lain dan dapat membaca dan menulis file SPSS_sav.
3. Format File Data Arsip yang Dipilih
a. ICPSR
i. ICPSR menerima dan mendistribusikan dataset dalam format .sav dan
.por
ii. ICPSR mendistribusikan data dalam teks biasa dengan tambahan naskah
(file setup) untuk membuat file biner agar paket perangkat lunak
statistika bisa bekerja.
b. The UK Data Archive
i. Merekomendasikan format .por atau file teks dibatasi dengan file
perintah untuk tabel data dengan metadata yang lebih luas
ii. Format daftar .sav bisa diterima tetapi tidak direkomendasikan untuk
preservasi jangka panjang
c. GESIS archive
i. Format yang disuka untuk dataset terasuk .por dan .sav
d. Data Archive and Networked Services
i. DANS mendaftarkan format .sav dan .por sebagai pilihan.
e. CESSDA
i. Lebih memilih data dalam bentuk teks biasa (.tab, .csv, ASCII) dengan
file setup untuk SPSS
f. Dataverse
i. Mendukung ingest dari data tabular melalui SPSS (.sav atau .por),
STATA, R, CSV, dan file Excel
Prinsip FAIR & SPSS
•

•

Findable (Dapat dicari)
o Disimpan di repositori yang sesuai dengan displin ilmu atau repositori lembaga
o Dataset memiliki DOI
o Dataset dideskripsikan dengan metadata yang sesuai
Accessible (Dapat diakses)
o Repositori terstruktur dan dapat diakses
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•
•

o Dataset SPSS termasuk data manusia yang bisa dibaca dan komponen deskriptif
(yang tidak memerlukan SPSS untuk dibuka)
Interoperable (Dapat dioperasikan)
o Data disimpan di format yang dapat mudah diakses (non SPSS), jika
memungkinkan.
Reusable (Dapat digunakan kembali)
o Penggunaan lisensi SPSS dan paket lainnya jelas
o Sumber jelas disebutkan
o Perlindungan informasi subjek manusia telah diamati dan memadai untuk
dikomunikasikan
o Pembersihan data dan proses manipulasi data didokumentasikan untuk
mendukung reproduktifitas.

Format yang Digunakan
•
•
•

Jenis analisis kuantitatif yang bervariasi menggunakan format SPSS
SPSS juga memungkinkan ekspor ke sejumlah format berpaten lainnya – SPSS dapat
digunakan sebagai format “terjemahan”
Beberapa dataset dapat digunakan untuk mendukung meta-analisis dan studi
longitudinal di dalam penelitian ilmu sosial

Dokumentasi Proses Kurasi
•
•

Rincian untuk “pembersihan data” yang dilakukan oleh kurator (misalnya berkas JSON
diekspor OpenRefine)
Catatan untuk perubahan antara setiap versi dan format file (misalnya mengkonversi
file .sav ke .por), termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk konversi.

Lampiran A Format File SPSS Lain
SPSS Statistics yang Dikompres (.zsav): Membuka file data yang disimpan di format IBM
SPSS Statistics yang dikompres
• File-file.zsav memiliki fitur yang sama seperti file .sav, tetapi mereka tidak banyak
mengambil kapasitas penyimpanan.
• File-file .zsav dapat mengambil kurang lebih waktu untuk membukanya, tergantung
pada ukuran file dan konfigurasi sistem. Perlu tambahan waktu untuk mengurangi
kapasitas dan mengkompres file .zsav. Namun, karena file .zsav lebih kecil
kapasitasnya, sehingga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk membaca dan
menulis dalam penyimpanan. Apabila file semakin besar kapasitasnya, lebih
menghemat waktu dibandingkan harus mengurangi kapasitas dan kompres file yang
memerlukan waktu lebih ekstra.
• Hanya versi IBM SPSS Statistics 21 atau lebih yang dapat membuka file .zsav.
SPSS/PC+ (.sys): Membukafile data SPSS/PC+
• Pilihan ini hanya tersedia pada sistem operasi Windows. Jika file data terdiri lebih dari
500 variabel, hanya 500 variabel pertama yang dapat disimpan. Untuk variabel yang
memiliki lebih dari 1 nilai pengguna yang hilang (user-missing value), tambahan nilai
pengguna yang hilang akan dikode ulang menjadi nilai hilang pertama.
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File sintaks (.sps):
• Sintaks SPSS adalah bahasa pemograman unik untuk SPSS. Sintaks ini memungkinkan
Anda untuk menulis perintah yang prosedur SPSS jalankan daripada menggunakan
grafis antarmuka pengguna.
• Sintaks memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas yang mungkin terlalu
menjemukan atau sulit untuk dilakukan dengan menu drop-down. Ini adalah kasus
ketika Anda kembali menjalankan analisis yang sama berkali-kali, atau melakukan
transformasi kompleks pada data. Sintaks juga menyediakan bagaimana cara untuk
mengubah dan menganalisis data Anda dan memungkinkan Anda secara instan
mereproduksi langkah-langkah tersebut setiap saat.
File Jurnal (.jnl):
• Secara standar, SPSS merekam dengan baik sintaks untuk semua perintah yang
dijalankan di SPSS (baik ketika Anda menggunakan menu drop-down atau sintaks)
dalan berkas jurnal (ekstensi “.jnl”). Hal ini mudah jika Anda ingin meninjau apa
perintah Anda berjalan atau pakah Anda ingin menyunting atau menyimpan perintah
sintaks di masa depan.
• Untuk mencari tahu dimana SPSS menyimpan file Jurnal, klik Edit > Options. Klik File
Location dan Anda akan melihat nama path untuk file Jurnal di dalam area Session
Journal. Anda juga bisa mengubah lokasi dimana file tersebut disimpan.
Lampiran B Metadata Tingkat Proyek dan Tingkat Studi
Sebuah daftar elemen direkomendasikan untuk mendokumentasikan metadata tingkat proyek
dan tingkat studi di file README dan/atau rekaman metadata di repositori digital (jika tersedia
dan diperlukan). Daftar ini disusun berdasarkan karakteristik data penelitian dan beberapa
standar metadata teramasuk DC dan DDI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Judul: Judul dari pengumpulan data. Dipetakan ke dc: Judul.
Investigator Utama: Orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk proses fisik
dokumen. Dipetakan ke dc:publisher.
Badan Pendanaan: Sumber dana untuk memproduksi pekerjaan. Dipetakan ke dc:
description atau dc:description.sponsorship (jika tersedia).
Nomor Hibah: Hibah atau kontrak jumlah proyek. Dipetakan ke dc: deskripsi atau dc:
description.sponsorship (jika tersedia).
Pengidentifikasi: string unik atau nomor (nomor produser atau arsip), seperti doi,
handle. Dipetakan ke dc: identifier.
Hak: pernyataan hak cipta untuk pengumpulan data. Dipetakan ke dc:rights.
Sitasi: Informasi kutipan untuk dataset. Dipetakan ke dc:identifier.citation.
Subyek: Topik atau klasifikasi kategori yang luas dari dataset. Dipetakan ke dc: subjek.
Keterangan: Ringkasan yang menggambarkan tujuan, sifat, dan ruang lingkup
pengumpulan data, karakteristik khusus dari isinya termasuk variabel utama, cakupan
bidang ilmu, dan pertanyaan apa yang PI berusaha untuk menjawab ketika mereka
melakukan penelitian itu. Dipetakan ke dc: deskripsi atau dc: description.abstract.
Cakupan geografis: cakupan geografis dari dataset termasuk ruang lingkup geografis
data, dan koding geografis disediakan dalam
Periode waktu: Waktu periode yang dicakup oleh dataset. Dipetakan ke dc: coverage.
Tanggal Pengoleksian: Tanggal ketika data dikumpulkan. Dipetakan ke
dc.date.created.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Catatan Data Koleksi: Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data.
Dipetakan ke dc: description.
Jenis data: Jenis data seperti data survei, data eksperimen, tes psikologi, data tekstual,
kode tekstual dll. Dipetakan ke dc:type.
Metodologi: Tujuan penelitian, desain penelitian, sampel, metode waktu, alam
semesta, unit observasi, sumber data, jenis data, cara pengumpulan data, deskripsi
variabel, tingkat respons, kehadiran skala umum. Dipetakan ke dc.description.
Sumber Data: Sumber pengumpulan data. Dipetakan ke dc: Source.
Bahan deskripsi studi lainnya: Bahan lain yang terkait dengan deskripsi studi,
termasuk lampiran, informasi pengambilan sampel, rincian bobot, rincian metodologi
dan teknis, publikasi berdasarkan isi studi, studi terkait atau koleksi studi. Dipetakan ke
dc:relation.
Bahasa: Bahasa penelitian serta dataset. Dipetakan ke dc:language.
Format: Jenis file data (misalnya, .sav, .sps., .spv, .por, .txt, .pdf, .doc, .xls, xml, .jpg).
Dipetakan ke dc: Format.
Tanggal Rilis Asli: Tanggal rilis asli dari dataset. Dipetakan ke dc: date atau dc:
date.issued.
Informasi Pembaruan Data: Informasi tentang pembaruan data, transformasi, versi,
ringkasan, deskripsi migrasi dan replikasi, dan informasi tentang peristiwa lain yang
telah mempengaruhi file. Beberapa metadata administratif ini dihasilkan oleh sistem.
Bisa juga termasuk deskripsi bidang ilmu untuk informasi ini.
Informasi Preservasi Data: Informasi lebih lanjut tentang sifat-sifat data, lingkungan
teknis dan informasi kepastian. Bisa juga termasuk bidang deskripsi untuk informasi
ini.
Keterangan Data File: Informasi teknis lainnya seperti kompresi atau pengkodean
algoritma, enkripsi dan dekripsi kunci, perangkat lunak, perangkat keras yang data,
sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, serta hubungan berkas. Bisa juga termasuk
deskripsi bidang ilmu untuk informasi ini.

Lampiran C Metadata DDI
Terdapat dua standar DDI: DDI Lifecycle & DDI Codebook. Keduanya kompatibel sebagai
XML-Schema dan mencakup elemen Dublin Core (DC). Kebanyakan elemen DC dapat
memetakan
langsung
ke
DDI
(Lihat
pemetaan
tabel
DC-DDI
di
https://www.ddialliance.org/resources/ddi-profiles/dc). Untuk informasi mengenai cara
membuat
metadata
DDI
dari
SPSS,
lihat
http://www.eddiconferences.eu/ocs/index.php/eddi/eddi14/paper/viewFile/144/120 .
• DDI-Lifecycle (DDI-L) dimaksudkan untuk merekam metadata seluruh proyek
penelitian termasuk tingkat proyek/studi, analisis publikasi dan variabel. DDI-L juga
disebut sebagai DDI 3 (versi saat ini 3.2)
• DDI-Codebook (DDI-C) adalah versi sederhana dari DDI-L yang bekerja paling baik
untuk data survei sederhana. DDI-C juga disebut sebagai DDI 2 (versi saat ini 2.5)
Lampiran D Kamus Skema
Representasi XML untuk kamus data dapat diekspor dari perangkat lunak dengna
menggunakan
kemampuan
pemograman
(jika
diperlukan).
Kamus
skema.
(http://xml.spss.com/spss/data/dictionary-1.0.xsd ) diinstal dengan perangkat lunak (IBM
Knowledge Center) dan ditunjukkan dengan Gambar 4.
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Gambar 4. Dokumentasi kamus skema yang disediakan oleh IBM
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Lampiran 21. STL

STL – Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: Dwi Untari (PDDI LIPI) dan Vera Marlina, UNNES (proofread)
: 31 Oktober 2020

Tema
Ekstensi file

Deskripsi
.stl (ASCII)
.stl (Binary)

Ekspansi

File stereolitografi
File bahasa stereolitografi (kesalahan nama umum)
File Bahasa Segitiga Standar (kesalahan nama umum)
File Bahasa Triangulasi Standar (kesalahan nama umum)
File Bahasa Tessellation Standar (kesalahan nama umum)

Tipe MIME

model/stl
model/x.stl-ascii
model/x.stl-binary

Struktur

“Struktur STL Binary, meskipun terdefinisi dengan baik,
tidak memungkinkan untuk membuat tanda tangan
identifikasi di bawah model tanda tangan PRONOM saat ini.
Formatnya terdiri dari header ASCII 80 byte tanpa struktur
formal, diikuti dengan nilai integer empat byte yang mewakili
jumlah faset dalam file, diikuti oleh 48 byte nilai floating
point yang mewakili koordinat 'normal' dan 'vertex' dalam 3
ruang dimensi untuk setiap segitiga, diikuti dengan dua byte,
biasanya (tetapi tidak secara eksklusif) 'jumlah byte atribut'
yang tidak terpakai. "

Versi

Tidak dapat diterapkan

Bidang utama atau area
penggunaan

Ini bukan format file khusus disiplin ilmu, dan dapat
digunakan oleh bidang / industri / disiplin ilmu apa pun yang
melibatkan pemodelan permukaan 3D. Ini adalah format file
umum dalam Manufaktur CNC, Arsitektur, Desain, Sejarah
Seni, Biologi, Kimia, Teknik, Kedokteran, Arkeologi, dll.

Sumber dan afiliasi

Awalnya dipatenkan oleh Sistem 3D , Inc. pada tahun 1986.
Saat ini pencetakan 3D merupakan standar industri de facto.

Metadata dan Standar
katalog

Umumnya bidang / industri / disiplin ilmu tertentu.
Contohnya meliputi:
DICOM (medis),
CARARE
(arkeologi), AudubonCore (biologi / ekologi), Community
Standards for 3D Data Preservation - CS3DP (akan datang),
dll.

Kesalahan Atribusi Umum

Standard Template Library (STL) - perpustakaan perangkat
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lunak untuk bahasa pemrograman C ++.
Alat yang
direkomendasikan untuk
tinjauan kurasi

Melihat, menganalisis, atau mengedit: MeshLab, Blender
Hanya melihat: GLC Viewer, Microsoft 3D Viewer
Lihat: Rekomendasi Perangkat Lunak

1 Grimm, T. Panduan Pengguna untuk Pembuatan Prototipe Cepat. Dearborn, Mich .: Society of Manufacturing Engineers,
2004, 55.
2 Kontributor Wikipedia. (2019, 20 Juli). STL (format file). Di Wikipedia, The Free Encyclopedia. Diakses pada 9 Agustus
2019 dari https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=STL_(file_format)&oldid=907075298.
3 Arsip Nasional (2016, 9 Januari). Detail untuk: Biner STL (Standard Tessellation Language). Di PRONOM. Diakses pada
9
Agustus
2019,
dari
(http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Format/proFormatSearch.aspx?status=detailReport&id=1669).
4 Arsip Nasional (2012, 16 Maret). Detail untuk: STL (Standard Tessellation Language) ASCII. Dalam PRONOM. Diakses
pada 9 Agustus 2019, dari
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Format/proFormatSearch.aspx?status=detailReport&id=156.
5 Burns, M. (1993). Format stl: format data standar untuk pembuat. Dalam Fabrikasi Otomatis: meningkatkan produktivitas
di bidang manufaktur (Bagian 6.5). Englewood Cliffs, N.J .: Prentice Hall. Diakses pada 9 Agustus 2019 dari
http://www.fabbers.com/tech/STL_Format.
6 Hull, C. W. (1984). Paten A.S. No. 4.575.330. Washington, DC: Kantor Paten dan Merek Dagang AS. Diakses pada 9
Agustus 2019, dari
http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.ht m & r = 1 & f =
G & l = 50 & s1 = 4,575,330 .PN. & OS = PN / 4.575.330 & RS = PN / 4.575.330.

Kutipan yang Disarankan: Blackwood, Elizabeth; Joubert, Doug; Sobczak, James. 2019. Primer Kurasi Data STL.
Repositori GitHub Jaringan Kurasi Data.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Lokakarya “Kurasi Data Khusus” # 2 yang diadakan di Universitas Johns
Hopkins di Baltimore, MD pada 17-18 April 2019. Lokakarya ini didanai dengan murah hati oleh Institute of
Museum and Library Services # RE- 85-18-0040-18

Deskripsi format
File STL menyimpan informasi tentang model 3D. Ini biasa digunakan untuk mencetak objek
3D. Format STL mendekati permukaan 3D dari model padat dengan orientasi segitiga (segi)
dengan ukuran dan bentuk yang berbeda (aspek rasio) untuk mencapai representasi yang cocok
untuk dilihat atau direproduksi menggunakan fabrikasi digital7. Format ini hanya
menggambarkan geometri permukaan objek tiga dimensi tanpa representasi warna, tekstur,
atau atribut model umum lainnya 8. File-file ini biasanya dihasilkan sebagai produk akhir dari
pemodelan 3D atau proses penangkapan spasial.
7 Rypl, D., & Bittnar, Z. (2006). Generation of computational surface meshes of STL models. Journal of Computational and
Applied Mathematics, 192(1), 148-151. Retrieved August 9, 2019, from https://doi.org/10.1016/j.cam.2005.04.054
8 Chakravorty, D. (2019, February 14). STL file format (3d printing) - simply explained. R etrieved August 9, 2019, from
https://all3dp.com/what-is-stl-file-format-extension-3d-printing/

Contoh disiplin dan format penggunaan bidang spesifik
File STL digunakan dalam berbagai bidang yang memanfaatkan pemodelan, pencetakan, dan
desain permukaan 3D. Tidak ada daftar lengkap, meskipun di bawah ini adalah daftar beberapa
bidang contoh dengan kemungkinan kasus penggunaan:
• Arsitektur & Desain: pemodelan/ percetakan desain bangunan
• Sejarah Seni: pemodelan / mencetak objek seni untuk dicetak, dipelajari, atau
dipamerkan
• Kimia: pemodelan / pencetakan model molekuler
• Pabrikan: pembuatan prototipe
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•

Kedokteran: pemodelan / mencetak data medis, objek, organ, dll.

Contoh dataset STL
Koleksi publik
Ada beberapa situs web dan pertukaran online di mana komunitas orang dapat berbagi file STL.
Catatan bahwa kualitas file digital, kelengkapan metadata, dan kualifikasi / keahlian
pengunggah dapat sangat bervariasi. Beberapa contoh termasuk:
• Thingiverse: Athena bust dari Altes Museum in Berlin
• NIH 3D Print Exchange: Anti-Morphine Antibody 9B1 Complexed with Morphin
Repositori Institusi
Lam, C. T., Krieger, M. S., Gallagher, J. E., Asma, B., Schmitt, J. W., Ramanujam, N. (2015).
Data from: Design of a novel lowcost point of care tampon (POCkeT) colposcope for
use
in
resource
limited
settings.
Duke
Digital
Repository.
http://hdl.handle.net/10161/10056
Merck, D., Collins, S., Merck, L., et al. (2016) Ibis mummy CT imaging: [STL files]. Ibis
Mummy CT Imaging, Brown University Open Data Collection, Browniverse: 3D
Models and Printing Digital Library. Brown Digital Repository. Brown University
Library. https://doi.org/10.7301/Z0PZ56R5{STL example used in this primer}
Reed, M. P., Boyle, K. (2018). Belt fit Manikin Representing a Two-Year-Old Child [Data set].
University of Michigan Deep Blue Data Repository. https://doi.org/10.7302/Z2BP011N
Publikasi ilmiah menggunakan file STL
• Chao, E. Y., Caravella, J. A., Watson, M. A., Campobasso, N., Ghisletti, S., Billin, A.
N., . . . Collins, J. L. (2008). Structure-guided design of N-phenyl tertiary amines as
transrepression-selective liver X receptor modulators with anti-inflammatory activity.
J Med Chem, 51(18), 5758-5765. https://doi.org/10.1021/jm800612u
•

Conner, B. P., Manogharan, G. P., Martof, A. N., Rodomsky, L. M., Rodomsky, C. M.,
Jordan, D. C., & Limperos, J. W. (2014). Making sense of 3-D printing: Creating a map
of additive manufacturing products and services. Additive Manufacturing, 1, 64-76.
https://doi.org/10.1016/j.addma.2014.08.005

Rekomendasi perangkat lunak
Viewers
• GLC Player: (opsi yang disarankan) Alat gratis untuk melihat, menavigasi, dan
mengelola model 3D. (Bekerja pada sistem operasi Mac, Linux, dan Windows. Lisensi
Publik Umum GNU.)
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•

Microsoft 3D Viewer: (opsi alternatif) aplikasi Windows 10 yang memungkinkan Anda
melihat model dan animasi 3D pada waktu sebenarnya. Penampil 3D memungkinkan
Anda melihat model 3D dengan kontrol pencahayaan, memeriksa model data, dan
memvisualisasikan shading mode yang berbeda. (Hanya berfungsi pada sistem operasi
Windows. Lisensi paten.)

Lihat, Edit, dan Analisis
• MeshLab: (opsi yang disarankan) gratis, alat dengan akses terbuka untuk membuka,
melihat, mengubah, dan memperbaiki file STL. Meskipun tidak memiliki
fungsionalitas untuk membuat file, alat ini mudah digunakan dan relatif memiliki
antarmuka yang sederhana. Dokumentasi yang layak juga tersedia untuk melakukan
tugas-tugas sederhana. (Bekerja pada Mac, Linux, dan sistem operasi Windows. Lisensi
Publik Umum GNU.)
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•

Blender: (opsi alternatif) gratis, alat dengan akses terbuka untuk pemuatan tingkat
profesional, melihat, dan memperbaiki. Meskipun sangat kuat, alat ini memiliki kurva
belajar yang tinggi dan membutuhkan kemampuan pemrosesan yang signifikan untuk
membuat file dan melakukan tindakan. Ini mungkin paling baik digunakan untuk file
yang kompleks. Ada banyak tutorial online untuk memahami dan menggunakan alat
yang kuat dari perangkat lunak. (Bekerja di Mac, Linux, dan Sistem operasi Windows.
Lisensi Publik Umum GNU.)

Pertanyaan kunci kuratorial
Untuk bertanya pada diri sendiri
• Mengingat isi dari pengajuan tersebut, repositori mana yang paling sesuai / cocok?
o Repositori umum, repositori domain, repositori institusi, repositori komersial
(mis. Thingiverse atau Sketchfab), dll.
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Untuk bertanya kepada peneliti
• Apakah STL ini mengajukan desain asli (mis., Kerucut hidung roket), model
representasional (mis., Protein struktur), atau dokumentasi dunia nyata (mis.,
pemindaian vas antik)?
• Bisakah subjek yang terkandung dalam file STL dijelaskan murni dalam hal tingkat
permukaan, geometris data?
o Apakah subjek berisi informasi tambahan terkait dengan geometri internal,
ketebalan, warna, penjelasan teks, pencahayaan, animasi, tampilan kamera, dll.
file STL mana yang tidak dapat ditangkap?
• Apakah objek ini dimaksudkan untuk direproduksi menggunakan proses fabrikasi 3D
digital?
o Apakah model 3D lengkap dan hanya berisi bermacam-macam geometri (mis.
tidak ada celah, tumpang tindih wajah, tepi / simpul yang terputus, permukaan
internal, dll.)?
• Apakah objek ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan dalam realitas virtual (VR)
atau augmented reality (AR) lingkungan Hidup?
o Platform perangkat lunak dan / atau perangkat keras apa yang digunakan dalam
tampilan asli / tampilan konfigurasi?
Rekomendasi Deposit
Berikut daftar garis besar rekomendasi penerimaan pengajuan STL untuk repositori. Minimal
dibutuhkan file dan metadata yang akan mendukung kemampuan untuk melihat dan membuka,
tetapi pemahaman yang lebih komprehensif dan penggunaan file STL mungkin memerlukan
file pendukung tambahan, dokumentasi, dan / atau metadata terperinci.
File yang diperlukan minimal:
• .stl file (file asli)
• .stl file (dikonversi ke pengkodean ASCII)
• File README (.txt atau .md)
o Menjelaskan subjek dari file STL, proses capture / proses desain, skala subjek,
unit model (mis. inci, milimeter), daftar setiap transformasi / pengeditan yang
dilakukan oleh deposan atas nama penulis asli / pembuat, perangkat lunak yang
digunakan untuk membuat file asli
• File LICENSE (.txt atau .md)
o Menjelaskan batasan yang ditempatkan pada file STL dalam hal reproduksi,
penggunaan kembali, dan remixing
File tambahan:
• Screenshot (format .tif) dari representasi model digital yang dihasilkan oleh file STL
• Gambar (format .tif) dari setiap model 3D fisik, cetakan, atau fabrikasi yang dihasilkan
dari file STL
• Dokumentasi tambahan terkait dengan pembuatan, desain, atau proses pengambilan file
STL
• Daftar produk atau publikasi lain (mis., URL, DOI, dan / atau kutipan) dimana . STL
digunakan
Tindakan preservasi
• Simpan salinan STL asli
• Konversikan file STL ke pengkodean ASCII jika perlu
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•

Untuk memeriksa penyandian file STL asli, buka dengan menggunakan editor teks
biasa (Notepad, TextEdit, dll.)

•

Konversi biner ke ASCII menggunakan MeshLab
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Prinsip-prinsip FAIR
Prinsip-prinsip FAIR9
• Agar dapat ditemukan:
o F1. metadata diberi pengidentifikasi unik dan tetap secara global (mis., DOI)
o F2. STL dijelaskan dengan metadata yang kaya
o F3. metadata secara jelas dan eksplisit menyertakan pengidentifikasi data yang
diuraikannya
o F4. Metadata terdaftar atau diindeks dalam sumber yang dapat dicari
• Agar dapat diakses:
o A1. metadata dapat diambil oleh pengidentifikasi mereka menggunakan
protokol komunikasi standar
o A2. Metadata dapat diakses, bahkan ketika STL tidak lagi tersedia
• Agar Dapat Dioperasikan:
o I1. metadata menggunakan bahasa formal, dapat diakses, dibagikan, dan
berlaku luas
o I2. metadata menggunakan kosakata yang mengikuti prinsip-prinsip FAIR
o I3. Metadata termasuk referensi yang memenuhi syarat untuk metadata lainnya
• Agar Dapat Digunakan Kembali:
o R1. metadata yang kaya dijelaskan dengan sejumlah atribut yang akurat dan
relevan termasuk lisensi penggunaan, sumber, dan domain standar komunitas
yang relevan
9

Wilkinson, M. D., et al. (2016). The Fair Guiding Principles for scientific data management and stewardship
Scientific Data, 3 (1), 160018. Diperoleh 9 Agustus 2019, dari https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.

Masalah yang belum terselesaikan dan pertanyaan lanjutan
• Bagaimana cara melacak penggunaan kembali di masa depan / remix file STL?
• Platform repositori mungkin tidak mengakomodasi informasi non-tekstual (mis.
Pratinjau image viewers, 3D model viewers, dll.)
Dokumentasi
Dokumentasi proses kurasi harus menangkap:
• Perangkat lunak yang digunakan untuk melihat, menganalisis, atau mengedit file STL
• Komunikasi, diskusi, atau pertanyaan yang diajukan selama proses kurasi antara
pengunggah dan peneliti / pencipta
• Metadata ditambahkan oleh peneliti dan / atau pencipta
• Transformasi file STL diambil oleh pengunggah atau peneliti / pembuat
Referensi tambahan dan bacaan yang disarankan
Chakravorty, Dibya. “STL File Format (3D Printing) – Simply Explained.”All3DP, 14 Feb.
2019. Retrieved August 9, 2019, from https://all3dp.com/what-is-stl-file-formatextension-3d-printing/.
Fino-Radin, Ben. “Preserving 3D Data and 3D Prints: Cooper Hewitt, Smithsonian Design
Museum.” Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, 14 May 2019. Retrieved
August 9, 2019, from https://www.cooperhewitt.org/2019/05/14/preserving-3d-dataand-3d-prints/.
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Henri, Janine. “Describing 3D Models: Thesauri, Controlled Vocabularies, and Metadata
Standards.” UCLA Library, 24 April 2019.Retrieved August 9, 2019, from
https://guides.library.ucla.edu/3D
Lampiran checklist kurasi tipe file STL
Dimodifikasi dari checklist Data Curation networks untuk Kurator DCN
Langkah PEMERIKSAAN

Langkah PEMAHAMAN

Langkah PERMINTAAN
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Langkah PENAMBAHAN

Langkah TRANSFORMASI
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Langkah EVALUASI

Langkah DOKUMEN
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Lampiran 22. Tableau

Tableau – Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: Eka Wulandari, UNNES (proofread)
: 31 Oktober 2020

Gambaran Ringkasan atau Format
Tema
Ekstensi file
.twbx .twb
Tipe MIME
struktur

Versi
Bidang utama atau
area penggunaan
Sumber dan afiliasi
Metadata

Pertanyaan kunci
untuk tinjauan
kurasi

Alat untuk tinjauan
kurasi
Tanggal dibuat
Dibuat oleh
Tanggal diperbarui
dan ringkasan
perubahan yang
dibuat

Deskripsi

application/twbx application/twb
•

.twb: format XML berpemilik yang berisi referensi ke file
sumber data eksternal.
• .twbx: paket file berpemilik terkompresi yang menyertakan
file sumber data (tabular),
• .twb (XML), dan file tambahan apapun untuk menghasilkan
buku kerja Tableau (misal, gambar).
Tableau Desktop 2019.2 (berlaku per 06-09-2019)
inteligensi bisnis, meskipun semakin meningkat di banyak disiplin
ilmu
Tableau adalah perangkat lunak berpemilik. Pada 2019, perangkat
lunak Tableau diakuisisi oleh Salesforce.
Metadata bisa dimodifikasi atau diperpanjang untuk digunakan dalam
buku kerja Tableau. Gunakan Katalog Tableau, tambahan Manajemen
Data, untuk mendapatkan tampilan lengkap dari data yang digunakan
di Tableau.
• Bisakah file buku kerja Tableau dibuka?
• Jika buku kerja Tableau disediakan sebagai file .twb, apakah
ada file sumber data yang menyertainya atau ekstrak data?
Apakah ada dokumentasi tentang cara menavigasi dan bekerja
dengan buku kerja Tableau?
• Apakah ada gambar yang menyertai untuk menunjukkan
bagaimana tampilan buku kerja, dashboard, atau story harus
diterjemahkan?
[Tableau Desktop](https://perma.cc/C655-UDH2) (berlisensi)
[Tableau Reader](https://perma.cc/8S6G-99B7) (bebas)
XML redaktur/penonton
Perangkat lunak asli sumber data (misal, Excel)
06-09-2019
Christine Malinowski (cmalin@mit.edu)
Trisha Adamus (adamus@wisc.edu)
15-11-2019 draft primer selesai
(tautan yang diperbarui, menyempurnakan semua bagian)

Kutipan yang disarankan: Malinowski, Christine, & Adamus, Trisha (2019). Tableau Primer, v.1.0,Data Curation
Network GitHub Repository.
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Karya ini dibuat sebagai bagian dari Lokakarya “Specialized Data Curation” #2 yang diadakan di Universitas
Johns Hopkins di Baltimore, MD pada 17-18 April 2019. Lokakarya ini didanai oleh Institute of Museum and
Library Services # RE- 85-18-0040-18.

Deskripsi Format
Gambaran. Perangkat lunak Tableau adalah perlengkapan produk berpemilik untuk eksplorasi
data, analisis, dan visualisasi dengan konsentrasi awal dalam inteligensi bisnis. Primer ini
berfokus pada file buku kerja Tableau - .twb dan .twbx - diproduksi menggunakan Desktop
Tableau. Seperti Microsoft Excel, Desktop Tableau menggunakan struktur file buku kerja dan
lembaran. Buku kerja dapat berisi lembar kerja, dashboard, dan story.
• Lembar kerja adalah tampilan tunggal (misal tabel, peta, bagan, dan lainnya.) dari data
yang disusun dengan menyeret dan melepaskan bidang ke "rak kolom dan baris" yang
menentukan struktur visualisasi dan "kartu tanda" yang menambahkan detail
kontekstual (misalnya representasi warna). Lihat informasi lebih lanjut tentang
komponen Desktop Tableau tertentu.
• Dashboard menggabungkan beberapa lembar kerja atau tampilan menjadi satu
pengaturan tampilan.
• Stories adalah urutan dashboard yang ditautkan bersama untuk memberikan narasi
multi-dashboard.
Tableau workbooks (.twb): Buku kerja Tableau berisi satu atau lebih lembar kerja dan
mungkin juga berisi dashboard dan story. Buku kerja Tableau tidak berisi data apa pun dan
memerlukan file sumber data untuk membuat tampilan buku kerja yang dibuat.
Tableau packaged workbooks (.twbx) adalah file zip tunggal yang berisi buku kerja (dengan
lembar kerja, dashboard, dan story) serta data dan gambar file lokal pendukung. Buku kerja
yang dikemas dimaksudkan untuk dibagikan karena, alih-alih menautkan ke sumber file data,
buku kerja tersebut berisi salinan data yang diperoleh saat buku kerja dibuat.
Desktop Tableau kompatibel mundur, berarti bahwa file buku kerja Tableau (baik .twb maupun
.twbx) yang dibuat dalam versi Desktop Tableau yang lebih lama dapat dimutakhirkan dan
dibuka dengan versi Desktop Tableau yang lebih baru, tetapi file buku kerja dibuat dengan
versi yang lebih baru dari Desktop Tableau tidak dapat diturunkan dan dibuka dengan versi
yang lebih lama.
Sementara file .twb dan .twbx adalah output utama yang dapat dibagikan dari buku kerja
Tableau, ada format file tambahan yang dapat dikaitkan dengan proyek Tableau (Lihat
Lampiran B).
Contoh dengan sampel kutipan kumpulan data
Contoh proyek
Tableau
Side Effects
of Medicinal Drugs
Data Visualization of
US Wildfire 1992 2015

Sampel kutipan kumpulan data
Lafosse, Simon, 2019, “Side Effects of Medicinal Drugs,”
https://public.tableau.com/en-us/gallery/side-effects-medicinal-dru
gs, Tableau Public.
Li, Yi, 2018, “Data Visualization of US Wildfire 1992 - 2015,”
https://doi.org/10.5281/zenodo.1242654, Zenodo
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89 DJs at Ultra Music
Festival 2015

Steen Andersen, Jesper, 2017, “Data and scripts for 89 DJs at Ultra
Music Festival 2015,” http://doi.org/10.5281/zenodo.806207,
Zenodo

Galeri umum Tableau, https://public.tableau.com/en-us/gallery/, termasuk contoh tambahan.
Pertanyaan kunci untuk tinjauan kurasi
• Bisakah file buku kerja Tableau dibuka?
• Versi Desktop Tableau apa yang dibutuhkan untuk membuka proyek Tableau?
• Apakah saya perlu memutakhirkan versi file untuk membacanya?
• Apakah buku kerja Tableau tersedia untuk umum?
• Jika buku kerja Tableau disediakan sebagai file .twb, apakah ada file sumber data yang
menyertainya (misalnya, .xls, .csv, tdsx) atau ekstrak data (.tde atau hyper)?
• Apakah ada dokumentasi tentang cara menavigasi dan bekerja dengan buku kerja
Tableau?
• Lihat Bagian 4.0 untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan README.
• Apakah ada gambar yang menyertai (misalnya, screenshot, PDF yang diekspor) untuk
menunjukkan bagaimana tampilan buku kerja, dashboard, atau story harus
diterjemahkan?
Standar metadata yang berlaku, elemen inti, dan persyaratan README
Metadata
Metadata sumber data asli tidak dapat dimodifikasi menggunakan Tableau. Metadata bisa
dimodifikasi atau diperpanjang untuk digunakan dalam buku kerja Tableau. Gunakan Katalog
Tableau, Tambahan Manajemen Data, untuk mendapatkan tampilan lengkap dari data yang
digunakan di Tableau. Pemilik data dapat secara otomatis melacak informasi tentang data
(yaitu metadata), termasuk izin pengguna, metrik penggunaan, dan sumber asalnya.
Persyaratan README
Selain komponen README dasar seperti yang didefinisikan oleh Cornell Research Data
Management Service Group "Guide to writing ‘readme’ style metadata"
(https://data.research.cornell.edu/content/readme#recommendedcontent), buku kerja Tableau
README harus mencakup:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versi Tableau Desktop tempat buku kerja dibuat
Deskripsi lembar kerja, dashboard, dan/atau story dalam buku kerja
Nama lembar kerja
Tujuan lembar kerja
Informasi sumber data buku kerja
Jika ada sumber data eksternal yang ditautkan, nama file dan lokasi dalam kaitannya
dengan buku kerja (file sumber data harus dibagikan dengan buku kerja .twb)
Jika ada ekstrak data yang disertakan (.tde atau .hyper), informasi tentang pembuatan
ekstrak (misalnya, subsetting parameters, jika berlaku)
Informasi tentang data sumber asli dari mana sumber data yang ditautkan atau ekstrak
data berasal (misalnya, pembuat, lokasi, ketersediaan, dan lainnya.)
Persyaratan keamanan data atau pembatasan akses dari ekstrak atau sumber data terkait

Sumber atau Perangkat Lunak untuk melihat atau menganalisis data
Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan Tableau, ada serangkaian video pelatihan gratis.
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Buku kerja Tableau dapat dibuka dan berinteraksi dengan menggunakan:
• Tableau Desktop (https://www.tableau.com/products/desktop) adalah perangkat lunak
berpemilik asli untuk format file .twb dan .twbx.
• Tableau Reader (https://www.tableau.com/products/reader) adalah aplikasi desktop
gratis untuk membuka dan melihat buku kerja Tableau dalam format .twbx. Tableau
Reader tidak mendukung koneksi langsung ke sumber data dan tidak akan dapat
membuka file .twb. Catatan, Desktop Tableau merupakan kompatibel mundur, artinya
bahwa file buku kerja Tableau (baik .twb maupun .twbx) yang dibuat dalam versi
Desktop Tableau yang lebih lama dapat dimutakhirkan dan dibuka oleh versi Desktop
Tableau yang lebih baru, tetapi file buku kerja yang dibuat dengan versi Desktop
Tableau yang lebih baru tidak dapat diturunkan dan dibuka dengan versi yang lebih
lama.
• Tableau Viewer (https://www.tableau.com/products/viewer) adalah opsi lisensi
berbasis peran di Server Tableau yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi
dengan konten buku kerja Tableau tanpa membahayakan keamanan data yang
mendasarinya. Mengingat peran khusus sumber ini untuk menyekat tampilan data, ini
sepertinya bukan alat yang tepat untuk berinteraksi dengan data Tableau selama proses
kurasi.
Karena buku kerja Tableau (.twb) adalah format terstruktur XML, file dapat dibuka dengan
penampil atau editor yang kompatibel dengan XML untuk meninjau kode XML sumber.
Buku kerja yang dikemas Tableau (.twbx) dapat dibongkar untuk mengakses file buku kerja
Tableau (.twb) dan folder yang berisi sumber data dan bahan tambahan (misalnya, gambar).
Untuk membongkar buku kerja pada mesin Windows atau macOS, ganti ekstensi .twbx dengan
.zip dan klik dua kali file .zip untuk membukanya. Sumber data kemudian dapat dibuka dengan
program asli atau pelengkap (misalnya, Excel atau editor teks untuk .csv). Informasi
selengkapnya tentang buku kerja yang dikemas.
Ekstrak data (.tde dan .hyper) dapat dibuka dan ditinjau menggunakan Desktop Tableau.
Catatan, versi Desktop Tableau dapat memengaruhi keterbacaan format ekstrak dengan
diperkenalkannya .hyper di versi 10.5. Informasi tentang kompatibilitas dari ekstrak dan
pemuktahiran
ekstrak
dapat
ditemukan
dalam
dokumentasi
Tableau
di:
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/extracting_upgrade.htm. Di dalam Desktop
Tableau, Anda kemudian dapat mengekspor ekstrak data ke .csv. Saat ini, tidak ada API publik
untuk dibaca dari ekstrak asli Tableau.
• Informasi selengkapnya tentang ekstrak data (.tde)
• Informasi selengkapnya tentang ekstrak data (.hyper)
• Informasi kompatibilitas terkait .hyper, .tde, dan versi Desktop Tableau
Tindakan pemeliharaan
File buku kerja Tableau adalah format berpemilik. Meskipun demikian, ada keuntungan untuk
menyimpan file data yang dibuat di Desktop Tableau dalam format .twb dan .twbx aslinya; ia
mempertahankan eksplorasi dan analisis tindakan yang dilakukan pada data sumber (misalnya,
kolom kalkulasi, tampilan data dinamis).
Untuk menyimpan data yang dimodifikasi di Tableau, data dapat diekspor ke spreadsheet excel
dan disimpan sebagai file .csv. Proses yang didokumentasikan dapat ditemukan di sini:
https://kb.tableau.com/articles/HowTo/exporting-in-excel-file-format
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Untuk menyimpan tampilan Tableau, gambar statis dari dashboard dapat disimpan sebagai file
PDF dan diekspor. Proses yang didokumentasikan dapat ditemukan di sini:
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/save_export_image.htm
Hal yang harus dicari untuk memastikan file ini memenuhi prinsip FAIR
Prinsip FAIR menekankan kemampuan kerja mesin dari aset digital. (yaitu, kapasitas sistem
komputasi untuk menemukan, mengakses, mengoperasikan, dan menggunakan kembali data
minimal tanpa campur tangan manusia).
• Findable (dapat ditemukan): File buku kerja Tableau adalah hak milik dan tidak
menyertakan pengidentifikasi unik dan persisten global saat dibuat. Langkah-langkah
tambahan akan diperlukan untuk membuat pengidentifikasi dan menyimpan file buku
kerja Tableau dalam repositori terbuka untuk memenuhi prinsip ini.
• Accessible (dapat diakses): File buku kerja Tableau mungkin berisi data yang tidak
boleh dibagikan secara luas di luar institusi. Dalam hal ini, peringatan akses ini harus
diidentifikasi dengan jelas dan informasi kontak harus disediakan untuk membahas
akses ke data.
• Interoperable (dapat dioperasikan): Kumpulan data yang digunakan untuk membuat
file buku kerja Tableau harus diidentifikasi dan dideskripsikan dengan jelas,
memberikan kosakata, ontologi, dan tesauri terkontrol jika berlaku.
• Reusable (dapat digunakan kembali): Jika tidak termasuk dalam versi visualisasi yang
tidak berpemilik, metadata Tableau perlu mendeskripsikan cakupan data, parameter
pengumpulan data, dan memastikan bahwa semua nama variabel dijelaskan atau cukup
jelas.
Cara dimana bidang dapat menggunakan format ini
Penggunaan Tableau. Visualisasi Tableau berasal dari inteligensi bisnis meskipun
penggunaannya telah meluas ke seluruh sektor swasta dan akademis. Aplikasi Tableau
utamanya terbagi dalam dua kategori:
• eksplorasi data melalui visualisasi dan pemfilteran/pembagian data, dan
• komunikasi narasi data tertentu melalui visualisasi dinamis individu, dashboards,
atau multi panel visualization stories.
Tableau sering digunakan untuk:
• penjualan atau data berbasis transaksi
• data administrasi
• data survei (lihat informasi tentang pembentukan kembali data survei di bawah)
Catatan, meskipun Desktop Tableau memang memiliki kemampuan pemetaan, alat GIS
lainnya mungkin menyediakan opsi pemetaan yang lebih kuat.
Struktur sumber data yang ideal. Tableau dioptimalkan untuk data transaksional yang
terstruktur dengan baik dimana setiap bidang/variabel memiliki kolomnya sendiri dan setiap
titik data unik yang ada di barisnya sendiri. Tableau berorientasi database, bekerja pada
Dimensi (nilai kualitatif) dan Ukuran (numerik, nilai kuantitatif), dan struktur sumber data
yang ideal cenderung tinggi/tipis (banyak baris, lebih sedikit kolom) daripada pendek/lebar
(lebih sedikit baris, lebih banyak kolom).
• Informasi tentang Dimensi dan Ukuran
• Informasi tentang pembentukan kembali (survei) data untuk Tableau
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Dokumentasi proses kurasi
Selama proses kurasi, penting untuk menyertakan:
• Versi Tableau (Desktop/Reader) yang digunakan dalam tinjauan file, dan
• Informasi tentang perubahan yang dibuat antara versi atau format file (misalnya,
mengonversi .tde ke. Ekstrak data .hyper atau memutakhirkan .twb atau .twbx ke versi
Desktop Tableau yang lebih baru), termasuk versi perangkat lunak yang digunakan.
Primer ini sebagai dokumen hidup
Primer ini dimaksudkan sebagai dokumen hidup yang harus dievaluasi dan direvisi secara
berkala saat diuji dan digunakan dalam proses kurasi. Draf awal bertujuan untuk mengungkap
format Tableau bagi kurator yang mungkin semakin sering menemukannya. Diharapkan bahwa
revisi akan diperlukan karena klarifikasi tambahan yang diperlukan ditandai, pembaruan dibuat
untuk format dan produk Tableau, dan alur kerja kurasi disesuaikan.
Lampiran A: daftar periksa jenis berkas CURATED
Model daftar periksa CURATED berikut didasarkan pada kumpulan langkah C-U-R A-T-E-D
Digital Curation Network yang distandarisasi
https://datacurationnetwork.org/resources/resources-2/.
• Periksa file dan baca dokumentasi - Lihat file di desktop Tableau dan Tableau Publik
untuk melihat file dalam format aslinya.
• Minta informasi yang hilang atau berubah.
• Tambahkan metadata agar dapat ditemukan - Tingkatkan metadata Katalog Tableau
untuk menyertakan DOI agar dapat ditemukan.
• Ubah format file untuk digunakan kembali - Data dapat diekspor ke file .csv, jika
dimodifikasi dari aslinya. - Tampilan Tableau dapat disimpan sebagai file PDF.
• Evaluasi FAIRness, dengan mempertimbangkan prinsip FAIR seperti yang dijelaskan
di bagian “Apa yang dicari untuk memastikan file ini memenuhi prinsip FAIR”.
• Dokumentasikan - Ingatlah untuk merekam tindakan yang diambil selama proses
kurasi.
Lampiran B: Format file Tableau lainnya
1. Bookmarks (.tbm): Sebuah gambar dari satu lembar kerja, Bookmarks dapat diakses
dari buku kerja manapun. Membuka sebuah bookmark di buku kerja akan
menambahkan lembar kerja ke buku kerja dalam keadaan saat pembuatan Bookmark.
Bookmarks berguna jika Anda memiliki lembar kerja tertentu yang sering Anda
gunakan.
2. Ekstrak (.hyper atau .tde): Ekstrak data Tableau adalah cuplikan data yang
dikompresi, baik bagian atau seluruh kumpulan data, yang dapat Anda gunakan untuk
berbagi data dengan orang lain atau untuk bekerja secara offline. Dimulai dengan versi
10.5, ekstrak sekarang menggunakan format .hyper, yang memungkinkan pembuatan
ekstrak yang lebih besar yang bekerja lebih efisien saat berinteraksi dengan tampilan.
Sebelum versi 10.5, ekstrak data menggunakan format .tde. Informasi spesifik tentang
konversi dan kompatibilitas .hyper dapat ditemukan di Sumber Dukungan Hyper
Tableau.
3. Sumber data (.tds): File sumber data Tableau tidak berisi data sebenarnya. Alih-alih,
ini berisi informasi yang diperlukan untuk menyambung ke sumber data (misalnya, tipe
sumber data, alamat server database, port, lokasi file lokal, tabel) serta setiap modifikasi
yang dibuat di atas data seperti properti default yang diubah, membuat grup, dan kolom
kalkulasi.
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4. Sumber Data Terpaket (.tdsx): Sumber data terpaket adalah file zip tunggal yang
berisi semua informasi file sumber data (.tds) serta salinan data berbasis lokal (misal
File Excel, Mengakses file) atau ekstrak (.tde atau .hyper). Format ini dapat digunakan
untuk membuat satu file untuk berbagi data dengan mereka yang mungkin tidak
memiliki akses ke data asli yang mendasarinya
Untuk informasi lebih lanjut tentang tipe berkas Tableau, lihat dokumentasi Tableau.
Referensi dan Sumber
Sumber umum Tableau
“How People Use Tableau.” Diakses 22 Agustus 2019. https://www.tableau.com/solutions
“Salesforce Completes Acquisition of Tableau | Tableau Software.” Diakses 21 Agustus 2019.
https://perma.cc/P94J-VQKT.
“Tableau File Types and Folders - Tableau.” Diakses 14 Mei 2019.
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/environ_filesandfolders.htm.
“Understanding Tableau Data Extracts.” Tableau Software. Diakses 6 September 2019.
perma.cc/G2QA-CNSQ.
“Workbook Version Compatibility - Tableau.” Diakses 5 September 2019.
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/engb/publish_version_compatibility.htm.
Komponen Tableau Desktop
“Dimensions and Measures, Blue and Green - Tableau.” Diakses 6 September 2019.
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/datafields_typesandroles.htm.
“Shelves and Cards Reference - Tableau.” Diakses 6 September 2019.
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/buildmanual_shelves.htm.
“Workbooks
and
Sheets
Tableau.”
Diakses
5
September
2019.
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/environ_workbooksandsheets.htm.
Cara menggunakan Tableau
“Exporting in Excel File Format.” Diakses 29 Oktober 2019.
https://kb.tableau.com/articles/HowTo/exporting-in-excel-file-format
“Export Views and Workbooks.” Diakses 29 Oktober 2019.
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/save_export_image.htm
“Managing Metadata.” Diakses 22 Agustus 2019.
https://www.tableau.com/learn/tutorials/on-demand/managing-metadata
“Reshaping Survey Data for Tableau.” The Data School (blog), diakses 24 Oktober 2016.
https://www.thedataschool.co.uk/peter-silvester/reshaping-survey-data-tableau/.
Sumber umum kurasi data
“The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship.” Diakses 22
Agustus 2019. https://www.nature.com/articles/sdata201618
“FAIR Principles.” Diakses 22 Agustus 2019. https://www.go-fair.org/fair-principles/
“Our workflow.” Digital Curation Network, diakses 13 November 2019.
https://datacurationnetwork.org/resources/resources-2/.
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Lampiran 23. Twitter

Twitter – Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: Madiareni Sulaiman (PDDI LIPI) dan Ayu Mutmainah, UNNES
(proofread)
: 31 Oktober 2020

Tinjauan
Tema
Ekstensi File
Struktur
Bidang utama atau
area penggunaan
Sumber dan afiliasi

Deskripsi

.csv, .txt, .json
Tabular, Notasi Objek Javascript
Berbagai bidang antara lain ilmu sosial, pendidikan, dan kesehatan
masyarakat.
Twitter, platform media sosial yang menyediakan data dalam
berbagai format
Pertanyaan
kunci
• Apakah data akan dibatasi atau akses terbuka?
untuk tinjauan kurasi
• Apakah data yang disimpan sesuai dengan Persyaratan
Layanan?
• Apakah ID Tweet terpisah dari tweet atau konten pengguna?
• Apakah konten dapat diakses, atau apakah banyak konten
yang hilang sejak pengumpulan data?
Alat untuk tinjauan DocNow Hydrator, Microsoft Excel, R, Python, Manajer Umpan
kurasi
Sosial, twarc
Tanggal Diciptakan
26/6/2020
Dibuat oleh
Marley Kalt, Universitas Johns Hopkins
Dorris Scott, Universitas Washington di St. Louis
Tanggal diperbarui
dan
ringkasan
perubahan
yang
dilakukan

Kutipan yang Disarankan:
Kalt, Marley and Scott, Dorris. (2020). Twitter Data Curation Primer. Data Curation Network GitHub Repository.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Workshop “Specialized Data Curation” #3 yang diadakan di Washington
University di St. Louis, MO pada tanggal 5-6 November 2019. Workshop ini telah didanai oleh Institute of
Museum and Library Services # RE -85-18-0040-18.

Deskripsi Format
Twitter adalah situs media sosial yang didirikan pada tahun 2006. Platform Twitter, dimulai
sebagai situs "microblogging" di mana individu dapat memposting pernyataan, atau "tweet,"
yang terdiri dari 140 karakter atau kurang (meningkat menjadi 280 karakter pada tahun 2017),
telah berkembang menjadi salah satu situs jejaring sosial terbesar di dunia dengan lebih dari
320 juta pengguna aktif (Molina, 2017). Popularitas dan kemampuan situs untuk berbagi
informasi dengan cepat dan dengan khalayak luas - pengguna dapat "me-retweet" tweet untuk
dibagikan dengan pengikut mereka selain pengikut penge-tweet asli, dan dapat menggunakan
"hashtag/tagar" untuk menghubungkan posting mereka ke semua tweet lain tentang suatu acara
- telah menjadikan Twitter sebagai platform yang tepat untuk berbagi berita hangat dan
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peristiwa terkini. Banyak orang menggunakan Twitter untuk menanggapi peristiwa terkini,
juga, menjadikan Twitter sarang untuk komentar politik dan sosial serta pemahaman secara
real-time. Data Twitter dapat menjadi sumber daya yang kaya bagi para peneliti, karena
kemampuannya untuk menangkap arus informasi dan sentimen publik seputar peristiwa atau
titik waktu tertentu.
Data Twitter dapat diperoleh melalui empat metode utama; mengambil tweet menggunakan
salah satu API Twitter, menggunakan kembali kumpulan data Twitter terbuka yang diarsipkan
secara online, langsung membeli kumpulan data dari Twitter, dan mengakses atau membeli
tweet dari penyedia layanan Twitter (Littman, 2017).
Data Primer ini akan fokus pada data Twitter yang diperoleh dari Application Programming
Interface (API). API adalah antarmuka yang memungkinkan dua aplikasi untuk berbicara satu
sama lain (MuleSoft, 2020). Twitter memiliki beberapa API yang memungkinkan pengguna
berinteraksi secara terprogram dengan platform melalui posting atau pengambilan tweet dan
metadata terkait.
Tiga API yang diminati adalah API Standard, Premium, dan Enterprise. Dengan API Standard,
pengguna dapat memposting, berinteraksi, dan mengambil tweet dan timeline, memposting dan
menerima pesan langsung (DM), mencari, mengikuti, dan mendapatkan ID pengguna,
mendapatkan tren, mengelola dan mengambil informasi akun, serta membuat dan mengelola
daftar ( Twitter, 2020a). API Premium dan Enterprise hadir dengan fungsi yang lebih canggih
seperti pemfilteran tingkat lanjut dan akses ke tweet historis dari rentang waktu yang lebih
lama. Salah satu perbedaan penting antara ketiga API ini adalah akses ke tweet historis.
Sementara API Standard memungkinkan pengguna untuk mencari tweet yang dibuat dalam
tujuh hari terakhir, API Premium menyediakan akses ke 30 hari terakhir dan API Enterprise
memungkinkan pengguna untuk mencari Tweet yang dibuat dari tahun 2006.
Metode umum lainnya untuk mendapatkan data Twitter adalah melalui situs web yang
mengarsipkan data Twitter, seperti TweetSets atau Documenting the Now Catalog (DocNow).
Persyaratan Layanan Twitter tidak mengizinkan tweet yang sebenarnya dipublikasikan secara
online, tetapi konten kumpulan data masih dapat diambil melalui ID tweet, yang diizinkan
untuk dibagikan secara publik. Setelah kumpulan data ID tweet diperoleh, pengguna dapat
menggunakan API atau mengunduh perangkat lunak dengan antarmuka pengguna grafis,
seperti DocNow’s Hydrator, untuk mengambil konten tweet yang terkait dengan setiap ID tweet
unik.
Pengguna juga dapat membeli data Twitter langsung dari Twitter melalui API Historical
PowerTrack. API Historical PowerTrack memberi pengguna akses ke seluruh arsip data
Twitter dan memiliki serangkaian opsi pemfilteran lanjutan (Twitter, 2020b). Data Twitter juga
dapat diakses dari sejumlah penyedia layanan Twitter komersial dan akademis seperti
DiscoverText dan Brandwatch dengan biaya tertentu.
Untuk menjaga konten atau desain tweet, dataset Twitter juga dapat dibuat melalui layanan
pengarsipan web seperti Webrecorder dan Archive-It.
Data Twitter dapat digunakan dalam berbagai format, tetapi yang paling umum adalah JSON,
file teks, dan format spreadsheet termasuk .xlsx dan .csv. Peneliti dan kurator Twitter harus
terbiasa dengan JSON karena API Twitter mengembalikan data dan metadata tweet dalam
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format JSON. Namun, untuk preservasi dan sharing, data Twitter sering kali disimpan dalam
file teks atau spreadsheet.
Berbagi data Twitter dapat dibatasi, karena Twitter’s Developer Agreement and Policy
(Pengembang Twitter, 2020) mengatur jumlah konten dan metadata yang dapat dibagikan.
Kebijakan ini hanya mengizinkan konten dan metadata untuk tweet publik untuk dibagikan
dalam kumpulan data yang tersedia untuk umum. API Twitter hanya mengembalikan tweet
yang tersedia untuk umum, tetapi pengguna dapat menjadikan pengaturan profil mereka pribadi
atau menghapus tweet kapan saja.
Seiring waktu, tweet yang dulunya bersifat publik dapat diubah menjadi pribadi, yang berarti
kumpulan data dengan konten publik dan metadata yang dibagikan sesuai dengan kebijakan
pengembang Twitter dapat menjadi tidak sesuai seiring waktu. Para peneliti dapat membagikan
seluruh kumpulan data mereka dan secara berkala memeriksa Twitter untuk memverifikasi
bahwa tweet tersebut masih bersifat publik.
Namun, cara yang lebih mudah untuk membagikan kumpulan data Twitter secara publik sesuai
dengan kebijakan Twitter adalah dengan hanya membagikan pengenal unik (ID tweet) untuk
setiap tweet. Bagi peneliti untuk mengakses konten lengkap dan metadata dari sebuah dataset,
mereka akan "hydrate/menghidrasi" dataset ID tweet, dengan membuat permintaan ke salah
satu API Twitter (atau menggunakan layanan pihak ketiga) menggunakan setiap ID tweet
sebagai permintaan pencarian. Jika tweet terkait masih tersedia untuk umum, peneliti akan
dapat mengambil konten lengkap dan metadata dari tweet tersebut; jika tidak, peneliti akan
menerima tanggapan yang menunjukkan tweet individu tidak lagi tersedia.
Penting bagi kurator untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru tentang kebijakan
pengembang terbaru Twitter, karena Twitter memperbarui persyaratan penggunaannya secara
rutin.
Contoh
Documenting the Now, sebuah komunitas dan alat yang berfokus pada pengarsipan data media
sosial, yang bertanggung jawab untuk memiliki katalog online kumpulan data Twitter yang
tersedia untuk umum.
TweetSets adalah sebuah arsip online dari kumpulan data twitter yang berbasis di Perpustakaan
Universitas George Washington. Tweet ini dikumpulkan dengan alat Social Feed Manager
mereka.
Data.world adalah sebuah platform berbagi data yang menghosting dataset Twitter (diperlukan
registrasi).
Contoh Kutipan
Kutipan Set Data
Littman,
Justin,
2017,
"Hurricanes
Harvey
and
Irma
https://doi.org/10.7910/DVN/QRKIBW, Harvard Dataverse, V1.

Tweet

ids”,

Phillips, Mark Edward. Notre Dame Cathedral Fire Dataset, dataset, 2019-04-08/2019-04-29;
(https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1477117/: diakses 3 January 2020),
University
of
North
Texas
Libraries,
UNT
DigitalLibrary,
https://digital.library.unt.edu.
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Summers,
E.
(2019).
“ACH2019
https://archive.org/details/ach2019-tweets.

Tweets.”

Internet

Archive.

Kutipan File Individual (untuk kumpulan data dengan banyak file)
Littman, Justin, 2017, "harvey_filter_tweet_ids.txt", Hurricanes Harvey and Irma Tweet ids",
https://doi.org/10.7910/DVN/QRKIBW/REEPPK, Harvard Dataverse, V1.
Pertanyaan Kunci untuk Ditanyakan sebagai Kurator
Apakah Anda memiliki informasi kontekstual dan teknis yang cukup untuk
mereproduksi kumpulan data?
• Apakah parameter pengumpulan data (misalnya, kerangka waktu tweet, hashtag
tertentu, pengguna atau kata kunci diikuti) jelas dan lengkap?
• Apakah Anda memiliki ID tweet untuk setiap tweet, agar dapat mengambil data JSON
lengkap untuk setiap tweet menggunakan API Twitter atau layanan pihak ketiga?
• Apakah Anda tahu API atau layanan mana yang digunakan deposan untuk
mengumpulkan data?
Apakah ada informasi yang berpotensi sensitif atau dapat diidentifikasi dalam kumpulan
data?
• Pertimbangkan keseimbangan antara mengarsipkan tweet yang tersedia untuk umum
pada saat pengumpulan data dengan melindungi hak privasi pengguna Twitter.
o Misalnya, Anda dapat mempertimbangkan perlindungan anonimitas yang lebih
ketat untuk tweet oleh warga negara daripada untuk tweet oleh tokoh publik dan
akun bisnis atau institusi.
• Selalu rujuk ke Persyaratan Pengembang Twitter dan panduan Kepatuhan Tweet untuk
informasi terbaru tentang bagaimana pengguna API Twitter dapat berbagi data yang
mereka kumpulkan.
Apakah ada risiko kehilangan yang tinggi untuk kumpulan data ini?
• Untuk kumpulan data Twitter yang besar (mis. Jutaan tweet), ada risiko kerugian yang
lebih rendah.
o Kemungkinan besar, seiring waktu, sebagian besar tweet ini akan tetap tersedia
untuk umum dan temuan dari kumpulan data dapat direproduksi.
o Dalam kasus ini, praktik terbaiknya adalah mengarsipkan hanya ID tweet dan
parameter koleksi untuk kumpulan data.
• Untuk set data Twitter kecil, ada risiko kerugian yang lebih tinggi.
o Seiring waktu, sebagian kecil dari tweet ini mungkin masih tersedia untuk
umum; mungkin lebih sulit untuk mereproduksi hasil dari kumpulan data asli.
o Saat menyimpan dalam arsip publik, praktik terbaiknya adalah hanya
mengarsipkan ID tweet dan parameter pengumpulan data untuk memastikan
kepatuhan dengan persyaratan layanan Twitter. Namun, kurator dan deposan
dapat mempertimbangkan opsi pengarsipan alternatif jika risiko kehilangan data
dan reproduktifitas temuan dari data dianggap terlalu besar.
Bisakah set data ini dibagikan secara publik?
• Lihat Perjanjian dan Kebijakan Pengembang Twitter, persyaratan Twitter tentang
Redistribusi Konten Twitter, dan panduan Kepatuhan Tweet Twitter untuk informasi
lebih lanjut tentang apa yang dapat dibagikan secara publik.
• Apakah ada kesepakatan penggunaan data?
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Apakah pengumpulan data sedang berlangsung?
• Bisakah peneliti menyimpan tweet tambahan yang dikumpulkan menggunakan
parameter koleksi yang sama nanti?
Klarifikasi Kunci yang Diperoleh Dari Peneliti
Kurator harus meminta klarifikasi tentang pemahaman dan pendokumentasian dataset serta
berbagi data dan mereproduksi hasil dari peneliti. Klarifikasi ini penting untuk dilakukan guna
memastikan kepatuhan terhadap kebijakan repositori atau pedoman penerbitan jurnal
akademik, dan memastikan bahwa metode yang diterapkan terekam secara akurat dalam
dokumentasi.
Klarifikasi Kunci Mengenai Memahami dan Mendokumentasikan Dataset
• Apakah ada buku kode dengan deskripsi metadata tingkat kolom? Penting untuk
memberikan deskripsi metadata tingkat kolom (misalnya, apakah kolom "id" mengacu
pada ID tweet atau ID pengguna?)
• Apakah ada kamus data atau file README dengan penjelasan singkat tentang tujuan
pengumpulan, daftar hashtag yang digunakan untuk koleksi Twitter, tanggal
pengumpulan, dan nama file?
Klarifikasi Utama Mengenai Berbagi Data dan Mereproduksi Hasil
• Apakah metode yang digunakan untuk mengumpulkan tweet termasuk dalam file
README?
o Apakah Anda mengumpulkan tweet melalui bahasa pemrograman seperti R atau
Python atau apakah Anda menggunakan program seperti NodeXL atau alat
Hydrator?
• Apakah kumpulan data telah dihapus identitasnya untuk menghapus informasi pribadi
yang sensitif? Contohnya adalah nomor telepon di akun pribadi.
• Jika tweet dikumpulkan menggunakan bahasa pemrograman, dapatkah kode yang
digunakan untuk membuat koleksi dibagikan?
• Apakah pengumpulan dan pembuatan data sesuai dengan persyaratan layanan Twitter?
Kurator seharusnya tidak merasa perlu untuk menegakkan ketentuan layanan tetapi
lebih mengingatkan peneliti tentang pentingnya mematuhi kebijakan ini.
Standar Metadata dan Persyaratan README
Pada saat publikasi data primer ini, penulis tidak mengetahui adanya standar metadata yang
dirancang khusus untuk data media sosial.
Untuk penjelasan tentang metadata yang terdapat dalam setiap catatan JSON yang diambil dari
layanan API Twitter, Twitter Developer documentation dan Social Feed Manager
documentation memiliki kamus data yang komprehensif untuk objek tweet.
File README harus dibuat untuk setiap kumpulan data Twitter yang diarsipkan, agar
pengguna memahami bagaimana data dikumpulkan dan digunakan, dan bagaimana kumpulan
data tersebut dapat direproduksi. Selain elemen README standar seperti judul kumpulan data,
penulis, dan publikasi terkait, Kegunaan README, khusus untuk kumpulan data Twitter,
meliputi:
• Jumlah tweet dalam kumpulan data
• Jangka waktu yang dicakup oleh tweet yang diarsipkan
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•
•
•
•

Istilah pencarian (mis., hashtag, kata kunci, nama pengguna) digunakan untuk
mengumpulkan tweet yang diarsipkan
Alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan tweet yang diarsipkan
Penjelasan struktur file, jika ada beberapa file yang berisi data Twitter
Informasi kontekstual seputar materi pokok kumpulan data

Sumber dan Perangkat Lunak untuk Meninjau Data
Dataset Twitter dapat ditinjau menggunakan editor teks seperti Notepad++, Sublime
Text, Atom, dan TextEdit, atau perangkat lunak spreadsheet seperti Google Sheets dan
Microsoft Excel. Selain itu, ada sejumlah pustaka dan paket yang dapat digunakan dengan
Python atau R untuk meninjau data ini. Lihat Lampiran B untuk daftar paket Python dan R
yang digunakan untuk mengumpulkan, menghidrasi, dan menganalisis data Twitter.
Doc Now Twitter Hydrator: Jika Anda ingin menghidrasi ID tweet untuk mendapatkan konten
tweet, Anda dapat menggunakan alat ini. Hydrating tweets melibatkan penggunaan tweet atau
ID pengguna untuk mengambil konten tweet. Hasil hidrasi akan diekspor dalam format .txt.
Alat Hydrator menggunakan graphical interface, jadi Anda tidak perlu menggunakan
command line atau bahasa pemrograman untuk menggunakan alat ini.
Social Feed Manager: Alat ini, dibuat oleh Perpustakaan Universitas George Washington,
memungkinkan pengguna untuk membangun koleksi tweet berdasarkan pencarian yang
disesuaikan. Social Feed Manager memungkinkan untuk membangun dan mengelola berbagai
koleksi data Twitter. Data dapat diekspor ke spreadsheet atau melalui command line.
Paket R dan Twitter: Lihat Lampiran B untuk daftar paket Python dan R yang digunakan untuk
mengumpulkan, menghidrasi, dan menganalisis data Twitter.
Tindakan Preservasi
• File data harus dikonversi ke format file terbuka dan bukan kepemilikan (misalnya, .txt,
.csv, .json)
o Catatan: Format file Microsoft Excel (misalnya, .xlsx, .xls) tidak disarankan
untuk menjaga data Twitter. Perangkat lunak Excel memiliki kecenderungan
untuk mengubah ID tweet, yang merupakan rangkaian panjang nilai numerik,
menjadi notasi ilmiah. Mengonversi data dari format ini dapat mengakibatkan
kerusakan yang tidak dapat dipulihkan atau kehilangan data
• File data harus disertai dengan file README untuk memberikan konteks tentang
parameter pengumpulan data dan cara merehidrasi data, jika perlu
• Kode apa pun yang digunakan untuk memproses data atau mereproduksi hasil harus
diarsipkan bersama dengan data mentah:
o Jika data terkait dengan karya yang diterbitkan, praktik terbaiknya adalah
mengarsipkan versi terkini dari kode apa pun, meskipun kode tersebut juga
tersedia di repositori publik, seperti GitHub
o Pastikan tidak ada kunci API, atau informasi lain yang terkait dengan kredensial
Twitter peneliti, dalam kode yang diarsipkan
• Pastikan kumpulan data yang diawetkan sesuai dengan persyaratan layanan Twitter:
o Ini mungkin berarti hanya mempertahankan ID tweet dari kumpulan data
o Lihat Perjanjian dan Kebijakan Pengembang Twitter, persyaratan Twitter
tentang Redistribusi Konten Twitter , dan panduan Kepatuhan Tweet Twitter
untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana data Twitter dapat diarsipkan
dan dibagikan
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Apa yang Diperhatikan untuk Memastikan File Memenuhi Prinsip FAIR
Dapat ditemukan
• Dataset harus tersedia untuk umum di repositori data
• Dataset harus memiliki pengenal tetap (misalnya, DOI)
Dapat diakses
• Jika memungkinkan, data harus dipublikasikan melalui penghapusan informasi
identitas pribadi (PII). Dalam banyak kasus, ini mungkin berarti mengarsipkan file yang
berisi ID tweet, bukan teks lengkap atau metadata tweet
Dapat dioperasikan
• Data harus diarsipkan dalam format file non-kepemilikan (misalnya, .csv, .txt, .json,
bukan Excel)
• Banyak alat yang ada untuk menghidrasi dan menganalisis data Twitter, seperti Twarc,
dibuat untuk teks biasa, file .csv, atau .json. Mengarsipkan data dalam format terbuka
ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan alat ini tanpa memerlukan perangkat
lunak tambahan untuk membaca atau memformat ulang data
Dapat digunakan kembali
• Set data harus mencakup informasi lengkap tentang bagaimana data dikumpulkan
• Set data yang mengarsipkan ID tweet harus memiliki panduan untuk merehidrasi data
• Set data yang mengarsipkan ID tweet harus memiliki cukup tweet dalam set data agar
tetap bermakna jika beberapa konten hilang (misalnya, dijadikan pribadi atau dihapus
dari platform Twitter) seiring waktu
Cara dimana Bidang Dapat Menggunakan Format Ini
Data Twitter menarik untuk berbagai bidang penelitian dan disiplin akademis mulai dari
humaniora hingga kesehatan masyarakat. Salah satu aspek yang menarik dari data Twitter
adalah data tersebut digunakan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif, melalui metode seperti
analisis konten dan pembelajaran mesin.
Contoh:
Humaniora Digital
#silentsam Social Media Analysis Project: Proyek ini dilakukan oleh UNC Chapel Hill Digital
Innovation Lab yang melibatkan pengumpulan dan analisis tweet terkait monumen konfederasi
Silent Sam. Tujuan lain dari proyek ini adalah untuk menetapkan praktik terbaik terkait
penggunaan data media sosial dalam humaniora digital.
Geografi
Mapping the EU Referendum on Twitter: Tweet terkait referendum UE dikumpulkan untuk
lebih memahami bagian mana dari Inggris Raya yang mendukung untuk tetap tinggal atau
meninggalkan UE.
Geologi
USGS Twitter Earthquake Dispatch (USGSted): United States Geological Survey (USGS)
membuat aplikasi perangkat lunak yang mengumpulkan tweet yang berisi kata "gempa bumi"
dan kata-kata terkait serta menyimpannya dalam database. Pusat Informasi Gempa Bumi
Nasional (NEIC) menggunakan informasi ini untuk membuat peta lokasi tweet dan
menganalisis tingkat keparahan gempa.
Kesehatan masyarakat
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HealthMap: Healthmap dibuat oleh tim peneliti untuk menambang Twitter untuk penyakit
bawaan makanan dan jenis kondisi kesehatan lainnya. Data dikumpulkan dengan paket R dan
NodeXL. Data disimpan sebagai file csv dan sebagai file Excel.
Dokumentasi Proses Kurasi: Apa yang Akan Didokumentasikan
• Langkah-langkah yang diambil untuk memahami atau melihat data
o Dokumentasikan setiap skrip atau alat yang digunakan jika kumpulan data
terhidrasi selama kurasi
• Transformasi ke data
o Mendokumentasikan tindakan apa pun yang diambil untuk membuat data ADIL
dan dapat dibagikan (misalnya, migrasi format file, membatasi kumpulan data
untuk mematuhi persyaratan penggunaan Twitter)
• Keputusan tentang data apa yang akan dibagikan
o Dokumentasikan bagaimana Anda mengambil keputusan tentang bagian mana
dari kumpulan data yang akan atau tidak akan dibagikan secara publik
Bibliografi
HealthMap (n.d.) About. Retrieved from http://www.diseasedaily.org/about.
Littman, J. (2017). Where to get Twitter data for academic research. Social Fee Manager. Retrieved
from:https://gwu-libraries.github.io/sfm-ui/posts/2017-09-14-twitter-data.
Molina, B. (2017, October 26). Twitter overcounted active users since 2014, shares surge on profit hopes. USA
Today. Retrieved from: https://www.usatoday.com/story/tech/news/2017/10/26/twitter-overcountedactive- users-since-2014-shares-surge/801968001/.
MuleSoft (2020). What is an API (Application Programming Interface). Retrieved from:
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Lampiran A Daftar Periksa Jenis File CURATED
Dimodifikasi dari Checklist for DCN Curators DCN milik Data Curation Network.
Check Step
Tindakan kurasi
Memeriksa file data dan
dokumentasi

membaca

Meninjau isi file data (misal, Buka dan
jalankan file atau kode)
Verifikasi semua metadata yang disediakan
oleh penulis dan tinjau dokumentasi yang
tersedia

Checklist curator
• File terbuka sesuai harapan
o Masalah _______________
• Kualitas metadata kaya, akurat, dan
lengkap
o Ada README / Codebook / Data
Dictiona/ry /Dokumentasi lain
o Dokumentasi menjelaskan secara
lengkap parameter pengumpulan data
o Dokumentasi menjelaskan secara
lengkap teknologi yang digunakan
untuk mengumpulkan data
o Semua variabel ditentukan
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• Dokumentasi / Metadata hilang atau tidak
ada dokumentasi / metadata
• Dokumentasi / metadata perlu dikerjakan
• Tidak ada informasi sensitif
o Dataset tidak termasuk konten yang
berpotensi sensitif yang di-tweet oleh
individu
o Jika kode disimpan dengan data,
kunci API pribadi telah dihapus
Understand Step
Tindakan kurasi
Memahami data (atau mencoba)
Periksa jaminan kualitas dan masalah
kegunaan seperti data yang hilang, judul
yang ambigu, kegagalan eksekusi kode, dan
masalah presentasi data.
Coba deteksi dan ekstrak "dokumentasi
tersembunyi" yang melekat pada file data
yang mungkin memfasilitasi penggunaan
kembali.
Tentukan apakah dokumentasi data cukup
bagi pengguna dengan kualifikasi serupa
dengan penulis untuk memahami dan
menggunakan kembali data. Jika tidak,
rekomendasikan atau buat dokumentasi
tambahan (misalnya, template readme.txt)

Checklist curator
• Organisasi data masalah yang terstruktur
dengan baik
• Header / kode didefinisikan dengan jelas
• Tentukan header
• Klarifikasi kode yang digunakan
• Klarifikasi penggunaan "kosong"
• Kontrol kualitas didefinisikan dengan
jelas
• Kontrol kualitas tidak jelas
• Perbarui atau tambahkan Metodologi
• Pengoperasian kode terkait (catatan: Anda
mungkin perlu kunci API Twitter untuk
menjalankan kode yang disimpan)
• Setoran tampaknya sesuai
kebijakan pengembang Twitter

dengan

Request Step
Tindakan kurasi
Minta informasi yang hilang atau perubahan

Checklist curator
Narasi yang menjelaskan kekhawatiran,
masalah, dan perbaikan yang diperlukan
Buat daftar pertanyaan bagi penulis data untuk penyerahan data.
untuk memperbaiki kesalahan atau masalah
apa pun
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Augment Step
Tindakan kurasi
Menambah pengiriman
Meningkatkan metadata untuk memfasilitasi
penemuan yang terbaik
Membuat dan menerapkan metadata untuk
rekaman data, termasuk kata kunci deskriptif
Jika sesuai, menyusun dan menyajikan
metadata dalam skema khusus domain untuk
memfasilitasi
interoperabilitas
dengan
sistem lain

Transform Step
Tindakan kurasi
Mengubah format file
Mengidentifikasi format file khusus dan batasannya
(misalnya, Apakah perangkat lunak tersedia secara
gratis? Tautkan atau arsipkan bersama data)
Ubah file menjadi format file non-kepemilikan
terbuka yang memperluas calon audiens untuk
digunakan kembali dan memastikan pelestarian itu
tindakan yang mungkin diambil oleh repositori
langkah selanjutnya

Checklist curator
• Dapat ditemukan cukup
• Merekomendasikan (lingkaran satu)
indeks teks lengkap / penggantian nama
file / penyusunan ulang file / deskripsi file
/ file zip menjadi satu arsip
Lainnya ______________
• Kata Kunci Cukup
o Saran _______________
• Tautan Cukup
o Tautan ke laporan / makalah
o Tautan ke kumpulan data terkait
o Tautan ke sumber data
o Link ke lainnya ___________

Checklist curator
• Format file yang disukai digunakan
• Merekomendasikan konversi (mis., Excel ke CSV)
o Pertahankan format asli
• Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk
menghidrasi tweet tersedia
• Versi perangkat lunak tidak jelas
• Perangkat lunak yang digunakan tidak jelas
• Visualisasi data dapat diakses dengan mudah, jika
visualisasi disertakan dalam penyimpanan

Pertahankan file asli jika transfer data tidak sempurna

Evaluate Step
Tindakan kurasi

Checklist curator

• Findable o Metadata melebihi penulis / judul / tanggal,
o PID Unik (DOI, Handle, PURL, dll.)
Skor set data dan rekomendasikan cara untuk
o Dapat ditemukan melalui mesin telusur web
meningkatkan FAIRness data
• Accessible o Dapat diambil melalui protokol standar (mis.,
HTTP)
o Gratis, terbuka (misal, Tautan unduhan)
• Interoperable o Metadata yang diformat dalam skema standar
(misal, Dublin Core)
o Metadata disediakan dalam format yang dapat
dibaca mesin (umpan OAI)
• Reusable o Data mencakup metadata yang memadai
tentang karakteristik data untuk digunakan
kembali
o Info kontak ditampilkan jika membutuhkan
bantuan langsung dari penulis
Mengevaluasi dan menilai catatan data keseluruhan
untuk FAIRness
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o
o

Indikator yang jelas tentang siapa yang membuat,
memiliki, dan mengelola data
Data dirilis dengan syarat penggunaan data yang
jelas (misal, Lisensi CC)

Lampiran B Sumber
APLIKASI SOFTWARE
Social Feed Manager: Alat ini, dibuat oleh Perpustakaan Universitas George Washington,
memungkinkan pengguna untuk membangun koleksi tweet berdasarkan pencarian yang
disesuaikan. Manajer Umpan Sosial memungkinkan untuk membangun dan mengelola
berbagai koleksi data Twitter. Data dapat diekspor ke spreadsheet atau melalui baris perintah.
Documenting the Now Hydrator: Alat ini memungkinkan pengguna untuk "menghidrasi" ID
tweet untuk menerima konten dan metadata lengkap dari setiap tweet, selama tweet tersebut
tersedia untuk umum di Twitter. Alat Hydrator menggunakan antarmuka grafis, jadi Anda tidak
perlu menggunakan baris perintah atau bahasa pemrograman untuk menggunakan alat ini.
Namun, pengguna harus memiliki akun pengembang Twitter terdaftar dan kredensial API
Twitter untuk menggunakan alat ini.
PYTHON LIBRARIES
twarc: Twarc adalah pustaka yang memungkinkan Anda menggunakan baris perintah untuk
mengumpulkan data Twitter sebagai objek JSON.
tweepy: Tweepy adalah perpustakaan yang memungkinkan Anda memiliki akses ke API
Twitter.
pandas: Pandas adalah pustaka yang memungkinkan Anda membaca data persegi panjang
seperti csv, tabel SQL, atau lembar Excel ke dalam bingkai data.
csv: Pustaka python bawaan ini memungkinkan Anda membaca dan menulis file csv dengan
Python.
R PACKAGES
rtweet: Paket ini memungkinkan seseorang mengakses API Twitter untuk mengumpulkan
tweet.
readr: Paket ini menyediakan fungsi untuk membaca data persegi panjang seperti file csv, tsv,
dan delimited ke dalam frame data.
readxl: Paket ini memungkinkan Anda membaca file Excel ke RStudio ke dalam bingkai data.
Paket ini mendukung format .xls dan .xlsx. Paket ini juga dapat membaca lembar Excel
individual.
streamR: Paket ini digunakan untuk mengakses API Streaming Twitter, yang memungkinkan
Anda mengumpulkan tweet yang terjadi secara real-time.
twitteR: Seperti rtweet, paket ini digunakan untuk mengumpulkan tweet. Dibandingkan dengan
rtweet, paket ini lebih tua dan tidak sering dikelola.

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 316

Lampiran 24. Wordpress

Wordpress.com (hosted) – Kurasi Data Primer
Penerjemah
Update Terakhir

: Syifa Naufal Qisty (PDDI LIPI) dan M. Gilang Renaldi Anarki,
UNNES (proofread)
: 31 Oktober 2020

Tema
Ekstensi File

Deskripsi
Ekspor XML situs WordPress.com (“WXR” (file Wordpress eXtended
RSS))
Tipe MIME
Text/xml
Struktur
Dokumen XML
Versi
Januari 2019 versi 5.1 (opsi ekspor diatur oleh versi saat ini, terlepas dari
kapan situs dibangun)
Bidang primer atau Multidisiplin, Multiguna
Area penggunaan
Sumber dan
WordPress.com ditawarkan oleh Automatic https://automatic.com/
Afiliasi
Metadata
WordPress name space; Dublin Core name space; WFW name space
Pertanyaan kunci
1. Apa tujuan dari penyimpanan di situs? 2. Apakah pengelolaan
untuk tinjauan
administrasi/kepemilikan dari situs dapat dipindah? 3. Apakah situs tidak
kurasi
akan lagi dihosting? 4.Siapa yang mungkin mau melihat situs dan untuk
jenis penggunaan apa?
Alat untuk tinjauan Program apa saja yang dapat membuka file XML (contoh: Oxygen,
kurasi
Editix, Notepad, TextEdit, dll)
Tanggal
26 April 2019
pembuatan
Dibuat oleh
Heather James, Marquette University - heather.james@marquette.edu
Tanggal diperbarui V1
dan ringkasan
perubahan
Kutipan yang disarankan: James, Heather. (2019). Wordpress.com (host) primer. Jaringan Kurasi Data GitHub.
Versi arsip dari paduan ini tersedia di:Heather James. (2019). Wordpress.com (Hosted) Data
Curation Primer. Diperoleh dari the University of Minnesota Digital Conservancy:
http://hdl.handle.net/11299/202810
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Jaringan Kurasi Data "Specialized Data Curation Workshop" # 1 dengan
Digital Library Federation (DLF) 2018 di Las Vegas, Nevada pada 17-18 Oktober 2018. Lokakarya ini telah
didanai oleh Institute of Museum and Library Services # RE-85-18-0040-18.
Lihat juga: Primer yang ditulis oleh peserta lokakarya di DLF: http://datacurationnetwork.org.

Gambaran Umum
WordPress.com adalah versi host dari perangkat lunak sumber terbuka WordPress.org
(https://en.support.wordpress.com/com-vs-org/;
https://dailypost.wordpress.com/2013/11/14/com-or-org/) yang menawarkan platform
penerbitan online gratis dengan fitur opsional, paket, dan domain khusus untuk biaya
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tambahan; https://wordpress.com/about/ Primer ini akan fokus secara eksklusif pada ekspor
situs dan proses pengarsipan WordPress.com yang gratis. Di masa depan, primer tambahan dan
/ atau penambahan pada primer ini mungkin bermanfaat untuk meliput variasi dengan situs
Rencana Bisnis WordPress.com dan perangkat lunak WordPress.org.
Deskripsi Format
WordPress.com adalah platform penerbitan online, dijalankan oleh Automattic
(https://automattic.com/), sebuah perusahaan yang dimulai oleh Matt Mullenweg - pendiri dan
pengembang perangkat lunak WordPress.org. Automattic mempertahankan hosting, backup,
keamanan, pengindeksan dan optimisasi mesin pencari, dan pengembangan fitur untuk semua
Situs WordPress.com. WordPress.com saat ini adalah salah satu platform penerbitan online
paling populer di dunia terutama berdasarkan antarmuka yang ramah pengguna / gratis untuk
membuat situs web dan blog. Automatic menawarkan pengaturan teknis yang mudah bagi
pengguna untuk membuat situs yang tampak bagus tanpa harus mengatur server dan ruang
domain. Pengguna, pada platform akun gratis, tidak dapat mengubah kode lebih lanjut untuk
memodifikasi situs mereka, mereka juga tidak dapat mengakses semua file yang terkait dengan
situs mereka. Pengguna dengan akun gratis juga tidak dapat menambahkan plugin pihak ketiga.
Saat akan mengarsipkan atau memigrasikan situs WordPress.com mereka, pengguna terbatas
pada opsi Ekspor - "Konten" (teks posting, halaman, komentar, kategori, dan tag) dan "media"
(media dalam hal ini menunjukkan semua file yang diunggah untuk mengisi situs, termasuk
gambar, audio, atau video) di dalam WordPress.com dan membuat tangkapan layar mereka
sendiri.
Untuk keperluan primer ini, situs itu sendiri dianggap sebagai data, terlepas dari konten situs.
Ini bukanlah primer yang secara khusus mengkurasi kumpulan data yang telah diunggah ke
situs web yang dihosting di WordPress.com; dengan kata lain, secara keseluruhan situs
disimpan dan dikuratori berdasarkan bagaimana situs itu digunakan kembali oleh orang lain
sebagai tipe datanya sendiri atau mungkin beberapa tipe data.
Contoh
https://digitalmarquette.wordpress.com/about/
https://sundoglit.com/washer/
https://06880danwoog.com/
http://datacurationnetwork.org (migrated to Wordpress Jan 22, 2019)
Pertanyaan kunci untuk ditanyakan pada diri sendiri
• Mengapa situs ini disimpan di repositori? Apakah situs tidak lagi dihosting? Apakah
situs tidak aktif dan tidak lagi terawat? Apakah deposan meminta kurator untuk
mengambil alih pemeliharaan situs?
• Apa harapan dan tujuan dalam pengarsipan situs ini? Apakah ada audiens yang
diharapkan atau grup pengguna untuk situs yang disimpan ini?
• Apakah pemindaian / tangkapan layar dari situs yang aktif (mis. ArchiveIt captures atau
HTTrack crawls)? Bahkan tangkapan layar mungkin berguna untuk menangkap visual
situs?
• Apakah ada harapan bahwa situs ini masih dapat menawarkan interaksi setelah
dikuratori dalam repositori? Untuk tingkat apakah dapat diberikan perangkat lunak
repositori? Fitur apa yang ditawarkan perangkat lunak repositori di sepanjang garis
widget dan plugin (mis. fitur peta, utas komentar, dll.)
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•

Bagaimana konten yang disimpan perlu berhubungan dengan apa pun yang ada/tidak
ada di situs langsung - jika ada masih ada setelah didepositkan?

Klarifikasi Kunci Untuk Didapatkan Dari Peneliti
• Apakah situs merupakan situs yang dihosting WordPress.com atau situs yang dihosting
secara independen yang menggunakan perangkat lunak WordPress.org? (Perangkat
lunak WordPress.org pada platform hosting lain akan mengarah pada serangkaian opsi
yang berbeda untuk mengekspor, dan penulis / deposan mungkin memiliki kontrol lebih
besar untuk menyesuaikan ekspor - yang tidak tercakup dalam primer ini.)
• Siapa yang akan melakukan ekspor? Diperlukan kredensial masuk WordPress.com dan
kepemilikan situs untuk melakukan ekspor. Hal ini dapat dibagikan dengan kurator
(mis. Pemilik situs dapat memberikannya masuk kredensial ke kurator), atau pemilik
dapat melakukan ekspor dan mengirim file ke kurator.
o Pilihan lain, dan merupakan rekomendasi yang lebih baik, adalah meminta
pemilik mentransfer situs ke akun WordPress.com yang dijalankan oleh
manajer repositori sehingga kurator dapat menangani ekspor dan memiliki hak
administratif untuk membandingkan dokumen XML dengan situs yang
sebenarnya. Pilihan ini hanya berfungsi jika situs tidak lagi dipertahankan.
(https://en.support.wordpress.com/transferring-a-site-to-another-wordpresscom-account/)
• Apakah ada file tambahan (media) yang terkait dengan situs ini? File tidak akan
dimasukkan dalam ekspor situs File XML dan perlu diekspor secara terpisah.
• Pembuat - siapa pembuat situs (ini tidak ditunjukkan pada XML)? Nama dan informasi
kontak serta afiliasi kelembagaan apa pun harus dikumpulkan.
• Editor - Siapa yang merupakan editor situs (disebut "penulis" dalam dokumen ekspor
XML WordPress.com)? Nama dan informasi kontak serta afiliasi kelembagaan apa pun
harus dikumpulkan.
• Pegangan untuk penulis / pembuat - sambungkan nama editor situs ke pegangan
WordPress.com mereka untuk memahami kontribusi yang ditandai dari situs “penulis.”
• Domain - apa domain publik untuk situs itu?
• Revisi ke judul situs, migrasi dari domain lain? Apakah situs ditransfer dari satu (atau
lebih banyak) domain lain sebelum disimpan?
• Tanggal pembuatan? Tanggal migrasi ke WordPress.com (jika ada)? Tanggal setoran?
Tanggal ditutup (jika ada)? Tanggal untuk revisi besar?
• Revisi besar - catatan tentang konten utama atau perubahan organisasi ke situs? Ini
tidak akan ditunjukkan dalam ekspor XML.
Standar Metadata yang berlaku, Elemen Inti, dan Persyaratan Readme
WordPress.com menggunakan ruang namanya sendiri (xmlns: wp) bersamaan dengan Dublin
Core. Elemen-elemen yang digunakan dalam file ekspor XML termasuk di bagian atas file.
File Readme harus menyertakan glosarium pembuat dan pegangan penulis, informasi tentang
plugin apa pun yang digunakan (jika ini diizinkan pada versi yang lebih lama atau
memungkinkan di masa depan untuk akun gratis), tanggal utama revisi situs, sumber migrasi
dari domain lain sebelum WordPress.com.
Perangkat Lunak untuk Melihat atau Menganalisis Data
• File ekspor XML: program dasar untuk membuka .xml (Oxygen, Editix, Notepad,
TextEdit)
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•
•

File tambahan: bervariasi
Tangkapan layar: ArchiveIt.org, HTTrack, Jing, dll. (Kedalaman menelusur dan
mencari di antara pilihan ini sangat berbeda (unduhan penuh ke tangkapan layar); ini
adalah pertanyaan tentang apa yang diperlukan untuk melestarikan tata letak visual situs
disertai teks dan unduhan file.)

Tindakan Pelestarian
Pastikan bahwa situs tersebut adalah situs yang dihosting WordPress.com
• Jika url menyertakan "wordpress.com" di bilah alamat, maka itu pasti merupakan situs
yang dihosting WordPress.com
• Periksa info Sumber Halaman dan cari baris metadata ""
o "S2" pada baris di atas dapat diganti dengan sejumlah opsi lain
Tentukan elemen yang akan diambil dan susun file individual dalam koleksi repositori
• Hasil pindai tata letak situs
• File yang diunggah
• XML teks dan metadata untuk situs
• Lainnya?
Diskusikan target dan tujuan penyimpanan dengan pemilik (lihat pertanyaan untuk bertanya
pada diri sendiri di atas).
Verifikasi rencana untuk masa depan kelangsungan situs dan tentukan siapa yang akan
melakukan ekspor (lihat klarifikasi untuk dapatkan dari peneliti di atas).
Ekspor konten situs serta perpustakaan media (lihat Proses ekspor di bawah)
Bandingkan dokumen yang diekspor XML dengan situs langsung seperti yang dipublikasikan
untuk menentukan perbedaan. Tentukan dengan pemilik / deposan tentang apakah menjelaskan
perbedaan-perbedaan ini akan penting untuk potensi penggunaan kembali situs sebagai dataset.
Pastikan file ReadMe yang menyertai situs mencakup informasi dasar (lihat standar metadata
yang dapat diterapkan, elemen inti dan persyaratan readme di atas) serta penjelasan tambahan
tentang perbedaan antara dokumen XML dan situs langsung seperti yang dipublikasikan (lihat
9 “Pembaruan dan perubahan” di bawah) dan semua file media (semua file yang diunggah)
yang harus memiliki penjelasan lebih lanjut. Mungkin itu kasus individu dimana file media
harus memiliki dokumen ReadMe sendiri.
Unggah dokumen XML, semua file media, dan semua jenis tangkapan situs lainnya ke dalam
repositori.
Proses ekspor (https://en.support.wordpress.com/export/; saat dasbor diatur Januari 2019,
dapat berubah dengan pembaruan WP):
• Login di WordPress.com dengan kredensial pemilik untuk situs yang disimpan.
• Verifikasi bahwa Anda berada di dasbor Situs Saya
• Verifikasi bahwa Anda melihat di dasbor untuk situs yang benar atau navigasikan ke
situs yang benar menggunakan "Ganti Situs" dan pilih situs yang sesuai
• Pilih "Pengaturan" di dasbor situs yang sesuai (bagian bawah kolom navigasi kiri)
• Pilih "Ekspor" pada halaman Pengaturan
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•

•

Dalam kotak "Ekspor konten Anda", pilih tombol "Ekspor Semua" untuk seluruh
ekspor situs, atau pilih tarik turun panah untuk pilihan memilih konten tertentu (pilihan
termasuk posting yang ditargetkan, halaman, atau semua feedback). (Lihat "Menerima
file yang diekspor" di bawah ini untuk catatan tentang penerimaan file XML yang
diekspor.)
Pastikan situs tidak disetel ke Pribadi (lihat "Menerima file yang diekspor" di bawah).
Di kotak "Ekspor perpustakaan media", pilih "Unduh." Ikuti petunjuk untuk menangani
unduhan sesuai dengan pengaturan mesin Anda (misalnya Simpan File atau Buka, dll.)

Cuplikan layar halaman Pengaturan di dasbor Situs Saya

Menerima file yang diekspor (per Januari 2019): Setelah membuat pilihan di kotak "Ekspor
konten Anda" (lihat tangkapan layar di atas), file XML, apakah seluruh situs atau konten yang
ditargetkan, akan tersedia melalui tautan unduhan yang dikirimkan ke email yang terkait
dengan akun pemilik. Tautan unduhan aktif selama 7 hari. Situs yang lebih besar dapat
mencakup lebih dari satu file; dalam hal ini tautan unduhan akan berisi file .zip
Jika situs WordPress.com disetel ke "Pribadi", mungkin berdampak pada ekspor file media
karena bagian dari proses ekspor membuat tautan ke file media tersebut. Hal ini terutama
ditujukan untuk pengguna yang berencana untuk bermigrasi situs daripada menyetornya, jadi
hal ini tidak akan menjadi masalah dalam proses spenyimpanan. Untuk memeriksa atau
mengubah visibilitas situs, buka “Situs Saya → Pengaturan → Umum → Visibilitas” dan pilih
“Izinkan mesin pencari untuk indeks situs ini. " Pengaturan dapat dikembalikan ke pribadi
setelah ekspor jika pemilik menginginkannya. Unduhan "Media ekspor perpustakaan” (lihat
tangkapan layar di atas) menawarkan unduhan langsung sebagai file .tar yang dapat diekstraksi.
File-file di dalamnya disusun ke dalam folder-folder yang diberi label berdasarkan tahun
(posting di situs) dan dinamai bertepatan judul item mereka pada dokumen XML. Tergantung
pada jenis file yang diunggah ke situs, beragam perangkat lunak mungkin diperlukan untuk
melihatnya. Dalam repositori, file tersebut sebaiknya diunggah dalam format file asli.
Metadata
Dokumen XML yang diekspor menunjukkan penggunaan elemen dari 3-5 ruang nama
(wordpress, wellformedweb, dublin core, dan lainnya berdasarkan kustomisasi yang diizinkan
di akun)
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Dalam metadata situs dokumen XML, "secara otomatis diisi dengan tanggal aktivitas terakhir,
yang akan menjadi tanggal ekspor.
Pembaruan dan perubahan:
Pembaruan dan perubahan ini sulit diikuti sepenuhnya. Kecuali jika kurator dapat berkonsultasi
dengan penulis situs tentang setiap item yang muncul di XML tetapi tidak di situs langsung,
mungkin sulit bagi kurator untuk menentukan postingan yang dikonsep tetapi tidak
dipublikasikan dan berlawanan dengan sesuatu yang telah dihapus. Ini terutama berlaku untuk
komentar, yang mungkin telah dikirim tetapi tidak disetujui. Untuk halaman dan posting,
mudah untuk melihat akun yang dikelola pembuat, tetapi dalam kasus ada beberapa orang yang
diberi hak istimewa untuk mengedit situs, informasi ini tidak cukup lengkap. Namun, pada
akhirnya, kurator dapat mempertimbangkan apakah memahami situs pada tingkat kedalaman
ini diperlukan. Jika perbedaan antara dokumen yang diekspor XML dan situs langsung yang
diterbitkan sudah diuraikan, dan potensi penggunaan kembali di masa depan bermanfaat, maka
hal ini perlu dijelaskan di file ReadMe yang menyertai dataset.
Informasi apa yang hilang:
Header file XML berisi penafian, “File ini tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai
cadangan lengkap situs Anda. " WordPress.com tidak memberikan penjelasan lebih lanjut
tentang pelepasan tanggung jawab hukum ini, dan dukungan pelanggan profesional hanya
tersedia untuk akun berbayar. File tema (CSS, dll.) tidak ada bersamaan dengan File XML
konten, dan file media terpisah. Tetapi tidak jelas apakah ada konten yang tidak sedang
diekspor dalam file. Tampaknya penafian hanya diarahkan ke file dukungan yang
memungkinkan untuk mengimpornya di tempat lain. Penting untuk dicatat bahwa
WordPress.com tidak mendukung versi, sehingga riwayat perubahan ke situs tidak akan dicatat
dalam dokumen XML yang diekspor. Ini harus didiskusikan dengan pemilik / deposan.
Kutipan header XML WP (header WXR)

Mengubah blog yang diekspor menjadi PDF
Pilihan lain dalam proses kurasi adalah mengubah XML yang diekspor menjadi format PDF
yang berbentuk seperti buku.
Ada beberapa alat yang tersedia untuk mengubah dokumen XML menjadi PDF. Salah satu
yang kami uji yaitu BlogBookerforWordPress (https://www.blogbooker.com/wordpress.php)
yang memproduksi .pdf dari post secara berhasil, meskipun bukan dari konten situs lainnya.
Dalam kasus situs pengujian kami, itu artinya konten sidebar seperti situs web terkait dan
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gambar spanduk dan teks serta halaman situs lainnya (Tentang, Get Involved, dll.) tidak
ditangkap. Di BlogBooker tidak ada opsi atau pengaturan untuk memaksa proses untuk
memasukkan jenis konten lainnya.
Selain itu, situs ini masih harus di-host agar BlogBooker dapat mengunduh dan memasukkan
gambar apa pun yang ditunjukkan dalam dokumen XML.
Mungkin ada program serupa lainnya yang menawarkan lebih banyak pilihan, tetapi
kemungkinan harus mengeluarkan biaya. Ada banyak plugin yang menawarkan layanan yang
sama, ada yang gratis, tetapi plugin pihak ketiga saat ini tidak dapat digunakan dengan versi
gratis dari WordPress.com
Memastikan konten memenuhi prinsip-prinsip FAIR
Findable:
Ini sebagian besar tergantung pada repositori dan cara-cara di mana perangkat lunak repositori
dapat menyediakan pencarian optimisasi mesin. Generasi metadata, khususnya metadata yang
berkontribusi pada pengindeksan mesin pencari juga akan meningkatkan kemampuan
pencarian. Akhirnya, harus diatasi bagaimana lalu lintas akan diarahkan dari siaran langsung
situs atau lokasi situs sebelumnya (apakah url masih hidup atau tautannya terputus) ke situs /
dataset.
Accessible:
Mengenai akses terbuka ke konten yang disimpan, ini harus ditangani dengan pemilik / deposan
di awal. Tidak ada yang spesifik untuk format data ini yang berdampak pada keterbukaan
konten. Tentang aksesibilitas ADA, mentransformasikan XML yang diekspor ke dalam PDF
dan membuat PDF dapat diakses melalui layar pembaca adalah pertimbangan yang berguna,
bahkan jika belum ada insentif lain untuk mentransformasikan XML ke PDF. XML sendiri
tidak menghadirkan masalah bagi pembaca layar, jadi bagi sebagian pengguna, file XML akan
menjadi yang paling berguna, tetapi ini tergantung pada kebutuhan reuse mereka. Aksesibilitas
ADA dari file media dan tangkapan layar atau situs pindaian akan sangat bervariasi dan tidak
dapat dibahas secara efektif di sini. Hambatan teknis lainnya untuk mengakses konten yang
disimpan kemungkinan tergantung pada perangkat lunak repositori dan pengaturan koleksi.
Interoperable:
Strategi terbaik untuk meningkatkan interoperabilitas konten yang disimpan adalah dengan
mengunggah beberapa format file termasuk XML, file gambar atau pemindaian situs dari situs
yang tampak langsung, dan file teks ReadMe untuk mengkontekstualisasikan danmenjelaskan
situs / dataset.
Mungkin bermasalah bahwa namespace WordPress di XML tidak tersedia untuk umum untuk
melihat indeks elemen. Ini tergantung pada apa yang digunakan ulang oleh pengguna. Solusi
lainnya mungkin menggunakan Python untuk membangun skrip untuk memetakan ruang nama
WordPress ke skema apa pun yang digunakan pengguna. Ada diskusi yang memperdebatkan
interoperabilitas XML sebagai format, tetapi solusi yang berlaku belum diidentifikasi pada saat
penulisan primer ini.
Reusable:
Sebagian besar sama dengan yang telah dijelaskan di atas. Akan sangat spesifik untuk kurator
dan deposan untuk mengukur siapa yang mungkin ingin menggunakan kembali situs / dataset
yang disimpan dan dengan cara apa. Secara umum, metadata yang jelas dan pengaturan file

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 323

sehingga file media dapat dengan mudah ditemukan ketika mereka ditunjukkan dalam ekspor
konten XML akan membantu dalam proses penggunaan kembali.
Mendokumentasikan proses kurasi, baik di dalam file ReadMe atau sebagai file tambahan juga
akan membantu pengguna memahami pilihan yang dibuat selama proses deposit dan informasi
tambahan yang dikumpulkan selama proses kurasi yang belum tercakup dalam file ReadMe.
Ini dapat membantu dalam penggunaan kembali dengan cara lain.
Lampiran A Daftar Periksa Kurasi Wordpress. Dimodifikasi oleh Heather James dari checklist Data
Curation Network Langkah-langkah yang dikuratori
Berkonsultasi:
• David Kwasny, Pustakawan Emerging Technologies, Universitas Marquette
• Elisabeth Kaune, Koordinator Metadata, Universitas Marquette
• Elizabeth Wawrzyniak, Spesialis Humaniora Digital, Universitas Marquette
Ditinjau:
• Wendy Kozlowski, Spesialis Kurasi Data, Universitas Cornell
• Lisa Johnston, Kepala Manajemen Data Penelitian / Kurasi & Co-Director University
Digital Conservancy, University of Minnesota
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Lampiran 25. Consent Forms

Consent Forms – Kurasi Data Primer
Penerjemah : Rizkiya Anisyah Putri (Direktorat RMPI BRIN)
Gambaran Format
Tema
Deskripsi
Bidang ilmu atau Beberapa kajian yang dikumpulkan dengan menggunakan penjelasan
area utama yang dan persetujuan (informed consent), perjanjian partisipan, atau lembar
digunakan
informasi persetujuan. Semua dokumen ini merujuk ke dokumen
persetujuan dan mereka memberikan notifikasi bagaimana informasi
digunakan oleh tim peneliti atau di luar tim.
Contoh bidang ilmu:
Medis, Kesehatan Publik, Ilmu Syaraf, Teknik Biomedis, Psikologi,
Sosiologi, Demogrrafi, Ekonomi, Antropologi, Pendidikan, Pekerjaan
Sosial, dst.
Pertanyaan utama
• Apakah formulir persetujuan termasuk di dalam data?
untuk
ulasan
• Apakah formulir persetujuan menyebutkan data?
kurasi
• Jika ya, apakah formulir persetujuan mengatakan bagaimana
data disimpan dan/atau dibagikan?
Pertimbangan
Mengumpulkan formulir persetujuan sebagai metadata internal
metadata spesifik
Pertimbangan
Mempertimbangkan regulasi institusi, norma dan ekspektasi
konteks spesifik
Alat untuk ulasan Mata manusia dan intelek; bahasa contoh
kurasi
Tanggal dibuat
20191213
Dibuat oleh
Shanda Hunt, Alicia Hofelich Mohr, Rachel Woodbrook
Data diperbaharui
dan
ringakasan
perubahan yang
dibuat
Ringkasan
Primer ini akan membahas pertimbagan untuk menilai penjelasan dan persetujuan (informed
consent) dataset. Penjelasan dan persetujuan (informed consent) adalah proses dimana peneliti
mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian dengan partisipasi manuasia, dan proses yang
melibatkan data yang dikoleksi akan dipakai, dan kemungkinan dibagikan oleh tim peneliti.
Dokumen ini dapat berguna bagi kurator data ketika menilai data untuk penerimaan ke dalam
repositori; untuk repositori mempertimbangkan kebijakan pengaturan mengenai data yang
diperoleh menggunakan proses subjek persetujuan; atau untuk data profesional yang bekerja
dengan peneliti pada pendidikan seputar bahasa formulir persetujuan sebelum pengumpulan
data. Untuk informasi lebih lanjut pada kurasi data subjek manusia, silakan lihat [DataPrimer
Subjek Manusia Penting]
(https://docs.google.com/document/d/1DVm2SYZO5NK1ydk8H_eF89XxQsLk0sqs3hi6gD3RoI/edit?usp=sharing)
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Pengantar Penjelasan dan Persetujuan (Informed Consent)
Lebih sering daripada tidak, penelitian diadakan dengan partisipasi manusia (subjek), dibawah
evaluasioleh komite etik. Universitas di Amerika Serikat, komite ini biasa disebut Dewan
Peninjau Kelembagaan (Institutional Review Board / IRB). Dewan Peninjau Kebijakan
bertekad jikapenelitian membutuhkan untuk diulas, jika membutuhkan ulasan yang dipercepat,
atau apabila membutuhkan ulasan penuh – penentan ditentukan melalui regulasi Departemen
Layanan Kesehatan dan Manusia dan faktor lainnya, seperti risiko potensial kepada partisipan.
Contoh University of Minnesota Human Research Determination Worksheet
Jika penerliti memerlukan ulasan penuh, kemudian peneliti perlu memberikan penjelasan dan
persetujuan (alias formuiir persetujuan) kepada partisipan lain. Jika penelitian membutuhkan
ulasan cepat (ulasan singkat dan lebih ringkas), kemudian peneliti perlu menyajikan lembar
informasi persetujuan kepada partisipan. Lembar ini menyediakan informasi yang sama dengan
formulir persetujuan, tetapi menggunakan bahasa ringkasan. Sebuah lembar informasi tidak
memerlukan tanda tangan partisipan.
Contoh: University of Minnesota Informed Consent (untuk penelitian sosial/perilaku)
Contoh: University of Minnesota Consent Information Sheet
Partisipan dibawah umur tidak bisa melakukan persetujuan di dalam penelitian. Sebagai
gantinya, partisipan di bawah umur menandatangani formulir partisipasi dalam penelitian,
dengan wali hukum menandatanganiformulir persetuan atas partisipasi mereka.
Contoh: University of Minnesota Assent Form
Dalam kondisi tertentu, ketika persetujuan tidak dibutuhkan secara hukum, mungkin
digantikan dengan persetujuana partisipan. Apabila ada persetujuan partisipan, atau apabilaada
formulir persetujuan meskipun secara hukum tidak diperlukan, terdapat pertanggungjawaban
etis bagi peneliti untuk mematuhi apa yang disajikan di dalam formulir.

Pengantar Penilaian Formulir Persetujuan untuk Kurasi Data
Untuk menentukan apakah partisipan menyetujui berbagi data, penting untuk melihat
penjelasan dan persetujuan (informed consent), lembar informasi persetujuan (untuk studi
pengecualian), atau persetujuan partisipan (untuk studi yang tidak ditinjau IRB). Beberapa
repositori, seperti ICPSR dan TalkBank, memerlukan dokumen-dokumen ini untuk diserahkan
dengan data yang akan dideposit. Repositori lain meminta dokumen-dokumen ini ketika
menyerahkan data yang dikoleksi dari manusia.

Tahap-tahap untuk Mengkaji Formulir Persetujuan
1. Cek apakah bahasa yang digunakan tentang bagaimana cara menangani data. Formulir
persetujuan sering tidak menyebutkan data sama sekali.
a. Bahasa umum: “Cantuman kajian akan dirahasiakan. Apablia ada laporan yang
perlu dipublikasikan, kami tidak akan mencantumkan informasi yang dapat
membocorkan identitas Anda.
i. Masalah #1: Menjadi masalah ketika data tidak disebutkan sama sekali.
Hal ini menyebabkan kurator perlu menerka-nerka, dan
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mempertimbangkan ekspektasi partisipan mengenai data apa yang
dibutuhkan.
ii. Masalah #2: “Dokumen”, secara tradisional, adalah cantuman koleksi
data dibandingkan data itu sendiri.
iii. Masalah #3: Pernyataan seperti “Bentuk lapora apapun yang akan kami
publikasikan, kami tidak akan memasukkan informasi apapun yang
memungkinkan identifikasi Anda,” sering digunakan sebagai justifikasi
untuk berbagi data. Walaupun itu benar, tetapi masih belum jelas dan
tidak mennyampingkan data, kami perlu mempertimbangkan apakah
partisipan mengantisipasi bahwa pernyataan ini bisa dibagikan ke dalam
repositori. Juga, secara tradisional, pernyataan ini dimasukkan ke dalam
formulir persetujuan untuk menunjukkan publikasi dari hasil di dalam
manuskrip atau laporan.
2. Bahkan ketika data disebutkan, bahasa yang digunakan bisa menjadi masalah.
a. Bahasa umum: “Data akan dibagikan secara agregat (keseluruhan)”, “Data akan
dibagikan dengan peneliti lain,” “Hanya data anonim yang akan dibagikan,” dan
“Data akan dimusnahkan”
i. Masalah #1: Dataset hampir selalu data tingkat individual dibandingkan
agregat (keseluruhan). Data keseluruhan cenderung membuat datanya tidak
dapat dengan mudah digunakan kembali untuk penelitian selanjutnya.
ii. Masalah #2: Baik untuk partisipan diberitahu bahwa data yang dibagikan
dengan peneliti lain (bahkan lebih baik jika tujuannya dinyatakan juga), tetapi
pernyataan ini tidak memasukkan berbagi data di dalam repositori publik.
iii. Masalah #3: Anonimisasi tidak bisa dijamin; selalu ada risiko (walaupun kecil)
sehingga partisipan bisa diberitahu kembali.
iv. Masalah #4: Menjamin bahwa data akan dimusnakah adalah masalah untuk
berbagi data.
3. Bahasa formulir persetujuan secara jelas menyatakan bahwa data akan dibagikan. Hal
ini merupakan contoh ideal.
a. “Kami mungkin akan mempublikasikan hasil penelitian atau membagikan data
hasil penelitian. Namun, kami akan merahasiakan nama atau informasi identitas
lainnya yang bersifat rahasia.”
b. “Kami akan menggunakan atau mungkin membagikan data untuk penelitian di
masa depan. Mereka mungkin akan berbagi dengan peneliti/institusi di luar
Universitas Minnesota. Kami tidak akan meminta persetujuan sebelum
menggunakan atau membagikannya. Kami akan menghapus data penengal
dan/atau specimen, yang mana tidak satu pun yang telah bekerja dengan mereka
untuk penelitian di masa depan akan tahu siapa Anda.”
c. “Dataset yang tidak teridentifikasi akan disiapkan untuk berbagi data kepada publik
di repositori data. Data yang tidak teridentifikasi bisa ditemukan dan digunakan
oleh peneliti lain dan publik untuk alasan apapun. Tujuan berbagi data ini adalah
untuk mendorong transparansi penelitian dan mengurangi biaya terkait dengan
penelitian di masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, mohon lihat [Lembar
Informasi
Berbagi
Data]
((https://docs.google.com/document/d/19GuL5TJCDx3DiU59kWmiTh_E64O1p
SZ40uCQvyBW0Ns/edit).”
Solusi Potensial untuk Bahasa Formulir Persetujuan yang Bermasalah
1. Bawa perhatian kembali kepada peneliti yang menyerahkan data.
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a. Banyak peneliti yang tidak berpikir untuk berbagi data ketika mereka
menuliskan formulir persetujuan, dan menunjukkan bahasa yang bertentangan
cenderung lebih diterima, terutama apabila Anda bisa memberikan alternatif
kepada peneliti.
i. Mereka bisa persetujuan ulang untuk partisipan
ii. Mereka bisa mengirimkan notifikasi untuk partisipan bahwa data
mereka akan dibagi.
iii. Mereka akan membawa isu kembali kepada IRB; namun, IRB saat ini
tidak dalam versi dengan isu berbagi data (Mozersky, 2020)
iv. Mereka bisa membagikan data di dalam repositori yang menawarkan
akses sehingga peneliti bisa menentukan siapa yang bisa mengakses
data.
b. Anda bisa merekomendasikan perubahan pada dataset sehingga lebih mudah
untuk dibagikan
i. Pemecahan atau penarikan variabel bisa memproteksi identitas
partisipan
ii. Lihat
[Data
Primer
Esensial
Subjek
Manusia]
(https://docs.google.com/document/d/1DVm2SYZO5NK1ydk8H_eF8
9-XxQsLk0sqs3hi6gD3RoI/edit) untuk informasi lebih lanjut mengenai
identifikasi dan manipulasi dataset.
2. Repositori mungkin dianggap sebagai kebijakan formal mengenai peninjauan formulir
persetujuan
a. Persetujuan deposit data mungkin memasukkan pernyataan bahwa persetujuan
yang seharusnya telah didapatkan dari semua partisipan di dalam data.
Contoh: Buka ICPSR menggunakan bahasa yang digunakan pada formulir
persetujuan deposit: “Saya menyataan bahwa semua subjek penelitian (manusia
hidup maupun organisasi yang aktif)yang informasinya direpresentasikan di
dalam Koleksi Data telah disetujui untuk dibagikan datanya dengan cara yang
tepat dan/atau Saya memiliki persetujuan institusi untuk membagi data ini
(contoh waiver of consent from your IRB)
Contoh: The National Database for Autism Research (NDAR) memasukkan ke
dalam persetujuan penyerahan: “Penyerah data seterusnya mengakui bahwa
data yang dikoleksi sesuai dengan persetujuan yang telah dinformasikan
konsisten dengan penyerahan data.”
b. Depositor (penyimpan data) mungkin perlu mengunggah penjelasan dan
persetujuan (informed consent) sebagai proses penyerahan data.
Contoh: Bio LINCC dan repositori lainnya memerlukan templat persetujuan.
Khhususnya
[Keperluan
BioLINCC]
(https://biolincc.nhlbi.nih.gov/media/guidelines/handbook.pdf?link_time=201
9-12-11_13:15:00.238612) “persetujuan IRB institusi untuk berbagi data kajian
atau bahasa yang terdapat digunakan pada persetujuan mengizinkan untuk
berbagi data penelitian dengan pemerika yang bukan terafiliasi dengan
penelitian.”

3. Repositori mungkin menawarkan layanan konsultasi persetujuan untuk memastikan
depositor menggunakan bahasa yang sesuai dengan formulir persetujuan.
Contoh: The National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
menawarkan ulasan atau masukan untuk formulir persetujuan untuk berbagi data dan
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memberikan asistensi kepada peneliti yang ingin membagikan data dari penelitian yang
menggunakan bahasa yang tidak begitu terbuka.
4. Repositori mungkin mempertimbangkan formulir persetujuan sebagai metadata
internal/cantuman.
Contoh: The University of Minnesota memasukkan penjelasan dan persetujuan
(informed consent) atau persetujuan partisipan dengan cantuman sebagai metadata
internal apabila sewaktu-waktu kami membutuhkan referensi tersebut nantinya. Kami
juga menelusur keputusan yang dibuat dan isu spesifik persetujuan untuk mendukung
pengambilan keputusan ke depannya.

Wilayah Abu-Abu (Gray Areas)
1. Ada beberapa skenario yang tidak ditujukan secara jelas melalui panduan ini. Ketika
merespon kasus yang tidak lebih jelas, mengembangkan prioritas dan pertimbangan
dalam menentukan keputusan. Sebagai contoh, pada daftar dibawah ini (Meyer, 2018)
menggunakan beberapa kondisi yang mungkin memberikan kerangka yang membantu
kapan menentukan berbagi data apabila persetujuan tidak secara jelas dikumpulkan:
a. “[…] pada umumnya, argumentasi untuk membagikan data akan menjadi lebih
kuat apabila terdapat kondisi-kondisi di bawah ini:
i. Formulir persetujuan asli tidak mencantumkan mengenai berbagi data,
dan tidak memasukkan perjanjian untuk membagikan data
ii. Data tidak secara khusus sensitf (contoh, identifikasi ulang tidak perlu
dilakukan karena tidak akan merugikan partisipan secara signifikan)
iii. Data bukan secara individual diidentifikasi dan tidak secara khusus akan
diidentifikasi ulang (contoh, tedapat insentif yang rendah untuk
siapapun yang mengidentifikasi ulang data atau data kemungkinan besar
tidak hanya tidak bisa diidentifikasi ulang atau kombinasi dengan
dataset lain yang ada)
iv. Data yang dibagikan akan bisa diakses hanya untuk kondisi tertentu,
dilindungi oleh persetujuan yang melarang identifikasi ulang
v. Berbagi akan dibatasi untuk penelitian sekunder yang berada di bawah
penelitian yang tertera di formulir persetujuan asli
vi. Berbagi akan dibatasi untuk tujuan penelitian sekunder yang tidak
diketahui oleh peserta
Penyelesaian Pemeriksaan Formulir Persetujuan
Terdapat banyak hasil potensial setelah menilai formulir persetujuan yang digunakan untuk
mengumpulkan data, dimasukkan ke dalam repositori publik. Gunakan panduan ini, dengan
Human Subjects Data Essentials Primer untuk mnentukan langkah terbaik untuk repositori dan
institusi Anda. Anda dapat memastikan bahwa Anda telah menyelesaikan dengan baik ceklis
CURATE Data Curation Network:
o Cek file dan baca dokumentasi
o Cek semua file yang diserahkan dan periksa tipe data
o Pahami data
o Pahami tipe data yang diserahkan dan kemungkinan adanya penjelasan dan
persetujuan (informed consent), lembar informasi persetujuan, persetujuan
partisipan, atau tidak ada apa-apa
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o Meminta informasi yang hilang atau berubah
o Meminta formulir persetujuan atau persetujuan lainnya apabila tidak diserahkan
bersama dengan data, tetapi Anda yakin bahwa seharusnya data tersebut
memilikinya.
o Menambahkan metadata untuk memudahkan pencarian
o Menambahkan cantuman internal dengan salinan formulir persetujuan dan
catatan dalam file readme bahwa persetujuan menunjukkan berbagi data ke
publik.
o Pengubahan format file untuk digunakan kembali
o Mengubah format file formulir persetujuan ke dalam teks atau file pdf untuk
preservasi
o Evaluasi prinsip FAIR
o Evaluasi cantuman untuk memastikan bahwa data mudah dicari (findable),
mudah diakses (accessible), dapat dioperasikan (interoperable), dan mudah
digunakan kembali (reusebale) – dalam konteks formulir persetujuan, hal ini
menunjukkan bahwa proses persetujuan ini didokumentasikan baik sebagai
bagian dari cantuman metadata repositori atau sebagau bagian dari file readme
yang disimpan secara publik. Hal ini juga memastikan, apabila dibutuhkan,
peneliti di masa depan dapat dengan yakin dengan aturan (etis) penggunaan
kembali data.
Daftar Istilah
Penjelasan dan persetujuan (informed consent): persetujuan secara sukarela untuk
berpartisipasi di dalam penelitian. Hal ini bukan formulir yang ditandatangani tetapi proses
dimana subjek penelitian memahami penelitian dan risikonya. Penjelasan dan persetujuan
(informed consent) diperlukan sebelum partisipan mengikuti dan penelitian sedang
berlangsung apabila partisipan sudah ikut. Penjelasan dan persetujuan perlu diperoleh iuntuk
semua tipe penelitian dengan subjek manusia termasuk: diagnosis, terapi, intervensi, penelitian
sosial dan perilaku, dan untuk penelitian yang dilakukan baik domestik maupun internasional.
Memperoleh persetujuan melibatkan pemberian informasi kepada subjek penelitian mengenai
haknya, tujuan penelitian, prosedur yang dilakukan, dan risiko potensial dan keuntungan
dengan berpartisipasi. Subjek penelitian perlu berpartisipasi secara sukarela. Populasi rentan
(contoh, tahanan, anak-anak, dan ibu hamil, dst) perlu mendapatkan perlindungan ekstra. Hak
subjek penelitian secara hukum mungkin tidak bisa diabaikan dan mereka mungkin akan
diminta untuk merilis pemeriksa, sponsor, lembaga atau agen dari tanggung jawab atas
kelalaian. [https://oprs.usc.edu/files/2017/04/Informed-Consent-Booklet-4.4.13.pdf]
Formulir persetujuan (consent form): formulir yang ditandatangani oleh partisipan penelitian
setelah menerima penjelasan persetujuan. Formulir perlu ditulis dengan bahasa yang mudah
dipahami oleh partisipan, minimalisasi kemungkinan adanya paksaan atau pengaruh yang tidak
semestinya, atau partisipan perlu diberikan waktu untuk mempertimbangkan keputusan
berpartisipasi. [https://oprs.usc.edu/files/2017/04/Informed-Consent-Booklet-4.4.13.pdf]
Lembar informasi persetujuan (consent information sheet): disebut juga sebagai lembar
informasi untuk penelitian yang dikecualikan, formulir ini tidak membutuhkan tanda tangan
partisipan penelitian, tetapi membagikan kepada mereka proses penelitian, pemberitahuan
kerahasiaan, sifat sukarela dari penelitian, dan kontak informasi untuk pertanyaan atau
kekhawatiran apapun yang mungkin akan muncul.
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Persetujuan (assent): Persetujuan oleh individual yang kurang kompeten untuk memberikan
formulir persetujuan secara hukum valid (contoh anak atau dewasa yang memiliki gangguan
kognitif) untuk berpartisipasi di dalam penelitian. Wali yang sah atau representative perlu
memberikan persetujuan atas nama partisipan.
[https://www.msudenver.edu/irb/guidance/irbglossaryofterms/]
Persetujuan partisipan (participant agreement): Apabila formulir persetujuan legal atau
lembar informasi persetujuan tidak dibutuhkan, peneliti mungkin akan meminta partisipan
untuk menandatangani persetujuan partisipan. Dengan persetujuan partisipan tidak diregulasi,
informasi di dalamnya akan bervariasi, tetapi secara umum berisi hal yang sama dengan
formulir persetujuan (contoh, latar belakang penelitian, bahaya/manfaat, kerahasiaan, kontak
informasi, dst).

Bibliografi
Meyer, M. N. (2018). Practical Tips for Ethical Data Sharing. Advances in Methods and
Practices in Psychological Science, 1(1), 131–144. https://doi.org/10.1177/2515245917747656
Mozersky, J., Walsh, H., Parsons, M., McIntosh, T., Baldwin, K., & DuBois, J. M. (2020). Are
we ready to share qualitative research data? Knowledge and preparedness among qualitative
researchers, IRB Members, and data repository curators. IASSIST quarterly, 43(4), 952.
https://doi.org/10.29173/iq952

Lampiran A – Tautan untuk sumber dokumentasi persetujuan
ICPSR Recommended Informed Consent Language for Data Sharing
Qualitative Data Repository (QDR) Sample Informed Consent Language
University of Michigan IRB-HSBS Biospecimen Consent Template with data sharing
language
University of Michigan IRB-HSBS General Informed Consent Template with data sharing
language
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Lampiran 26. Qualitative Data
Penulis
Mentor
Perihal
Penerjemah
Update

: Diana Castillo, Heather Coates, Mikala Narlock
: Shanda Hunt
: Mengkurasi dataset yang digunakan sebagai dasar penelitian kualitatif
: Andre Sihombing (PDDI – LIPI)
: 30 November 2021

Ikhtisar Format
Tema
Apa itu data
kualitatif?

Struktur
Bidang utama
atau area
penggunaan

Deskripsi
Data kualitatif sangat beragam, mulai dari survei dan wawancara yang
lebih tradisional, sampai dengan foto dan gambar, hingga postingan pada
media sosial (Flick, 2014). Tujuan dari analisis data kualitatif adalah
untuk mengeksplorasi pengalaman-pengalaman, interaksi, dan materi
terkait untuk menelusuri keterkaitan dan membantu mendeskripsikan
fenomena yang sedang dipelajari (Flick, 2018).
Proyek seringkali diekspor sebagai paket file untuk dimuat ke perangkat
lunak data kualitatif lainnya.
Data kualitatif digunakan oleh berbagai disiplin ilmu yang berbeda untuk
berbagai kebutuhan, mulai dari tinjauan pustaka hingga menganalisis
tema dalam wawancara, dataset, gambar, dan materi audiovisual. Ilmu
sosial merupakan disiplin ilmu yang umum menggunakan, tetapi tidak
memutup kemungkinan bidang ilmu lain juga menggunakan alat ini
untuk penelitian dengan metode kualitatif atau campuran.
•
•
•
•

Sumber dan
afiliasi

Standar
pertukaran
perangkat lunak

Humaniora
Ilmu Sosial: Ilmu Politik, Sosiologi
Ilmu Kesehatan: Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Pelayanan
Kesehatan
Peneliti kualitatif atau metode campuran

Tersedia pilihan untuk perangkat lunak yang open akses dan yang
berbayar.
Berbayar: Nvivo (perangkat lunak), ATLAS.ti (perangkat lunak),
Dedoose
(berbasis
browser)
Open
akses
/
free:
qcoder (Perpustakaan
R
untuk
analisis
kualitatif
teks)
RQDA (Paket R untuk analisis kualitatif teks tanpa format)
Taguette (Program analisis kualitatif yang dapat digunakan pada
komputer Windows, Mac, dan Linux, serta dapat juga dijalankan
menggunakan browser)
Standar REFI- QDA : https://www.qdasoftware.org/ QuDEX - Skema
Pertukaran Data Kualitatif (QuDEX). Used by UK Data Archive DDI
Standard: pdf1
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Pertanyaan
penting untuk
tinjauan kurasi

•

•
•

•
•
•
•
•

Alat untuk
tinjauan kurasi
Tanggal
Diciptakan
Dibuat oleh
Tanggal
diperbarui dan
ringkasan
perubahan yang
dibuat
1

Berapa level minimal dokumentasi (misal codebook, node structure,
dll.) yang disyaratkan agar deposit dapat diterima pada repositori
Anda?
Perangkat lunak yang digunakan? Versi perangkat lunak yang
digunakan? Apakah informasi ini sudah disimpan pada readme file?
Apakah file sudah diekspor kedalam format software berbayar atau
open akses (Sebagai contoh, pada ATLAS.ti, file dapat diekspor
sebagai atlproj atau format data kualitatif lain yang open akses)?
Tipe format data yang digunakan untuk analisis (Contoh: teks,
gambar, A/V, dll.)?
Apakah terdapat data yang berpotensi sensitif atau dilindungi,
termasuk informasi mengenai data pribadi?
Jika data telah dianonimkan, apakah ada catatan history perubahan
yang telah dilakukan?
Apakah proyek sudah menyertakan informasi terkait, termasuk
codebook?
Informasi kontekstual yang tersedia mengenai proses coding dan
analisis yang penting untuk evaluasi dan interpretasi atas temuan yang
sudah terpublikasi?

Perangkat lunak awal yang digunakan untuk membuat project,
spreadsheet, atau teks editor.
Oktober 2020
Diana Castillo, Heather Coates, Mikala Narlock

ATLAS.ti primer

Cakupan
Data kualitatif primer dirancang untuk memberikan dasar bagi kurator data dalam
mengevaluasi dataset kualitatif. Primer ini adalah lunak agnostik, yang berfokus secara spesifik
pada kebutuhan spesifik kegiatan kurasi data kualitatif.
Apa itu Data Kualitatif?
Definisi mengenai apa yang dianggap sebagai data kualitatif terus diperbarui dari waktu ke
waktu, tetapi dapat dipahami sebagai data empiris yang tidak dapat ditampilkan secara numerik
tanpa kehilangan informasi kontekstual penting yang terdapat didalamnya. Cakupannya terdiri
dari hasil survei, wawancara, foto, materi audiovisual, dan postingan di media sosial. Penelitian
kualitatif sendiri dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu, dan sering dihasilkan dengan desain
metode campuran. Data kualitatif sendiri lebih cocok untuk analisis secara holistik
dibandingkan dengan data kuantitatif.
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File yang diperlukan untuk kurasi dataset kualitatif
Diperlukan
•
•
•
•
•
•

Jika memungkinkan data dari sumber originalnya, dan selama tidak teridentifikasi
Data hasil proses (misalnya, transkrip)
Kodebuku
Readme
Instrumen untuk pengumpulan data (misalnya, survei, wawancara, dll), jika tersedia
Dokumentasi yang dihasilkan dalam aplikasi Qualitative Data Analysis Software
(QDAS) (misalnya, Nvivo, atlas.TI, dll.): memo, catatan, jaringan, klasifikasi

Idealnya:
•
•
•
•

Informasi Pernyataan persetujuan (lihat Human Subjects Data Essentials Primer)
Protokol IRB (lihat Human Subjects Data Essentials Primer)
Protokol pembelajaran atau manual prosedur
Rencana Pengelolaan Data -- untuk menunjukkan berapa lama data harus
disimpan/dapat diakses, dan ketentuan lain tentang pembagian/pengelolaan.

Pastikan file tersedia, dan dapat dibuka serta dipahami. Jika memungkinkan, simpan data
dalam dua versi, jenis tipe file project (misalnya, .atlproj untuk ATLAS.ti) dan ekspor data
menjadi data mentah dalamformat csv, teks, atau file sumber terbuka lainnya. Beberapa
perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk mengekspor seluruh proyek dalam format
sumber terbuka, seperti csv.
Memilih repositori data yang sesuai
Saat memilih repositori, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menyimpan
data dan konten Anda. Setiap repositori memiliki misi yang berbeda dan memiliki persyaratan
yang berbeda dalam penerimaan penyimpanan. Jika data Anda berisi informasi yang dapat
mengidentifikasikan data pribadi atau terikat pada persyaratan hukum atau peraturan yang akan
memerlukan akses terkontrol pada data dan/atau hasil penelitian, penting sekali untuk
mengevaluasi repositori terlebih dahulu sebelum menyimpan data.
Berikut merupakan daftar yang perlu dipertimbangkan, walaupun bukan daftar yang lengkap,
tetapi setiap repositori yang berpotensi harus dievaluasi berdasarkan kebutuhan dataset yang
paling dibutuhkan, seperti:
•

•
•

Sensitivitas data -- Seberapa sensitifkah data tersebut? Perlindungan data yang harus
ada? Apakah repositori dapat memberikan tingkat perlindungan yang sesuai untuk
memenuhi persyaratan hukum atau peraturan yang relevan?
Persisten -- Apakah repositori dapat memberikan pengidentifikasi yang persisten dan
unik untuk data Anda?
Pelestarian -- Beberapa repositori berfokus pada pelestarian dan menerapakan aturan
kepatuhan yang ketat terhadap peraturan mereka. Apakah ada batasan format tipe data
yang akan diterima repositori? Apakah ada standar metadata yang harus Anda
patuhi? Jika pelestarian sangat penting, apakah mereka memiliki rencana darurat jika
mereka harus menangguhkan layanan? Apakah mereka sudah menerima sertifikasi dari
lembaga nasional atau internasional?
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•

•

Biaya -- Banyak repositori menerapakan biaya untuk pemulihan data untuk deposit
data, terutama untuk dataset besar. Apakah repositori mengenakan biaya untuk
pengungahan data atau pemeliharaan data? Jika iya, apakah ada dana yang tersedia
untuk menutupi pengeluaran ini?
Akses -- Apakah data Anda dapat diakses secara terbuka? Apakah Anda perlu
membatasi akses ke sebagian atau seluruh data? Apakah Anda perlu menambahkan
kolaborator sebagai "Editor" pada data anda? Apakah Anda memerlukan statistik
penggunaan? Jika iya, dapatkah repositori memberikan informasi itu?

Selain persyaratan di atas, pertimbangkan bagaimana data dan publikasi, seperti presentasi dan
artikel, akan dihubungkan di mana pun konten disimpan. Jika penerbit akan menyimpan
keduanya data dan publikasi, pertimbangkan untuk menyimpan salinan cadangan data di
repositori lain yang tersedia untuk umum, seperti repositori institusi.
Urutan & Alat untuk Penggunaan Kembali Data Kualitatif
Moravcsik (2014), seorang peneliti pada bidang politik menerangkan tiga dimensi dari
transparansi penelitian:
•

•

•

Transparansi produksi, yang memberi pembaca akses ke informasi tentang metode di
mana kumpulan tertentu dari bukti, argumen, dan metode yang dikutip dipilih dari
antara seluruh pilihan yang tersedia.
o Strategi termasuk Rencana Manajemen Data, dokumentasi selama proses
penelitian, dan pengorganisasian dengan tujuan berbagi dan penggunaan
kembali (bahkan jika untuk diri sendiri).
Transparansi analitik, yang menjamin akses pembaca ke informasi tentang analisis
data. Ini memerlukan proses penafsiran yang tepat di mana seorang penulis
menyimpulkan bahwa bukti yang ada mendukung klaim deskriptif, interpretatif, atau
kausal tertentu.
Akses data, yang memberi pembaca akses ke bukti atau data yang digunakan untuk
mendukung klaim penelitian empiris.

Memastikan penggunaan kembali pada data melibatkan tindakan teknis (yaitu, mengubah
format file yang sebelumnya berbayar atau langka ke format file standar terbuka yang umum
digunakan) serta penilaian yang khusus untuk konteks proyek. Misalnya, memilih format file
yang
direkomendasikan
oleh
Library
of
Congress
(https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/) dapat memastikan akses di masa mendatang
dan akses oleh mereka yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda.
Manfaat dan tantangan berbagi data kualitatif
Meskipun data kualitatif dapat membantu menjelaskan fenomena dan menggambarkan dunia,
data tersebut tidak memiliki sejarah pelestarian dan berbagi yang sama seperti data kuantitatif
(Qualitative Data Repository [QDR], nd). Oleh karena itu, peneliti biasanya tidak
mempertimbangkan untuk menyimpan data mereka setelah proyek penelitian mereka selesai,
dan jika mereka melakukannya, peneliti dan kurator mungkin mengalami kesulitan dalam
penyiapan data untuk disimpan.
Serupa dengan berbagi data kuantitatif, berbagi data kualitatif memberikan banyak manfaat
bagi peneliti. Seperti yang akan dibahas nanti dalam panduan ini, peningkatan kepercayaan dan
transparansi serta kemampuan untuk menggunakan kembali data adalah beberapa manfaat
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utama saat berbagi data kualitatif. Mendorong peneliti untuk menyimpan file mereka dapat
membantu dalam pelestarian data, daripada membuangnya begitu proyek penelitian tertentu
telah selesai (QDR, nd). Mempertahankan data kualitatif dapat memungkinkan akses yang
lebih mudah pada data untuk studi berkelanjutan yang dilakukan oleh beberapa tim peneliti
yang mungkin saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penelitiannya. Selain itu,
berbagi data kualitatif dapat memungkinkan analisis yang lebih dalam pada data dengan
membuat lebih banyak individu mempelajari data dan memberikan wawasan tambahan (Elman
dan Kapiszewski, 2017). Pada akhirnya,selama data yang disimpan tersedia untuk umum, hal
ini dapat memberikan pelajar dan peneliti belajar bagaimana menganalisis data kualitatif yaitu
dataset yang berguna untuk dipraktikkan dan diuji (Elman dan Kapiszewski, 2017).
Meskipun terdapat banyak manfaat untuk berbagi data kualitatif dengan cara disimpan,
terdapat juga banyak tantangan yang harus dihadapi. Yang utama adalah bahwa di Amerika
Serikat, data yang dihasilkan selama penelitian kualitatif tidak dibagikan secara luas atau
disimpan dalam repositori dan peneliti mungkin tidak memikirkan kemungkinan tersebut
(QDR, nd). Sosialisasi secara intensif kepada peneliti yang melakukan penelitian kualitatif
mungkin diperlukan. Bisa dimulai dari memberi mereka informasi bahwa repositori Anda
menerima data kualitatif sampai membantu mereka untuk menyiapkan pendaftaran IRB
mereka. Jika peneliti menyatakan minat untuk menyimpan data mereka tanpa
merencanakannya maka mereka mungkin mengalami akan kesulitan saat melalui proses
tinjauan etika,.
Reproduksibilitas, transparansi, dan memaksimalkan penggunaan kembali
Kritik terhadap penelitian kualitatif umumnya telah salah memahami perbedaan mendasar
dalam filosofi, paradigma, dan metode antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Creswell
(2007) mengusulkan bahwa tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah pemahaman (daripada
hanya menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasi). Cara-cara di mana validitas
penelitian kualitatif dievaluasi tergantung pada peran dan perspektif pembaca, peserta, peneliti,
dan pemangku kepentingan lainnya. Daripada dinilai berdasarkan kriteria yang dapat
digeneralisasikan, penelitian kualitatif dilakukan dengan asumsi bahwa temuan hanya akan
valid pada beberapa kasus dan kurang valid dalam kasus lain. Menurut Lincoln & Guba (1985),
terminologi yang digunakan untuk menggambarkan validitas pada penelitian kuantitatif tidak
boleh diterapkan pada pendekatan naturalistik yang diambil dalam studi kualitatif. Seharusnya,
mereka mengusulkan penggunaan istilah-istilah seperti kredibilitas, keaslian, transferabilitas,
ketergantungan, dan konfirmabilitas. Daftar yang lebih baru datang dari sintesis pendekatan
validasi oleh Whittemore, Chase, dan Mandle (2001), yang menemukan empat kriteria utama:
kredibilitas, kekritisan, keaslian, dan integritas. Creswell (2007) menjelaskan delapan strategi
untuk mendukung validasi sebagai suatu proses: keterlibatan berkepanjangan dan pengamatan
terus-menerus di lapangan; triangulasi (dari sumber data, metode, peneliti, dan teori); mitra
bestari untuk pemeriksaan eksternal; analisis kasus negatif; mengklarifikasi bias peneliti dari
permulaan proyek; pemeriksaan anggota; deskripsi yang kaya dan lengkap untuk
memungkinkan pembaca membuat keputusan tentang transferabilitas; dan audit eksternal. Dia
merekomendasikan bahwa peneliti kualitatif menggunakan setidaknya dua dari strategi ini
dalam setiap penelitian yang dilakukan.
Konsep reproduktifitas didasarkan pada pendekatan positivistik untuk penelitian. Hal Ini
didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan hasil yang sama ketika diberikan data
dan metode yang sama. Replikabilitas adalah konsep terkait yang berfokus pada perolehan hasil
yang sama ketika menerapkan metode yang sama pada sampel atau dataset yang berbeda.
Berbeda dengan penelitian kuantitatif, ketelitian dalam penelitian kualitatif didasarkan pada
Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 336

transparansi, kredibilitas, reliabilitas, komparabilitas, dan refleksivitas (Samure & Given,
2008). Validitas, atau kredibilitas dari studi kualitatif tergantung pada pemilihan metode yang
cocok untuk pertanyaan penelitian, metode yang ketat untuk mengumpulkan dan menganalisis
berbagai sumber data berkualitas tinggi, dan kesadaran diri peneliti akan asumsi, bias, dan
pengaruh mereka pada penelitian (Patton, 1999). Keandalan dalam sebuah penelitian
menunjukkan bahwa hasil yang serupa akan diperoleh dengan menggunakan partisipan dan
metode penelitian yang serupa. Untuk sebuah penelitian agar dapat dibandingkan, peneliti perlu
memastikan bahwa semua pendapat dalam penelitian tersebut terwakili. Refleksivitas
menggambarkan pekerjaan peneliti untuk mengidentifikasi dan melaporkan bagaimana mereka
mungkin telah mempengaruhi hasil. Transparansi merupakan isu utama dalam penelitian
kualitatif. Saumure & Given (2008) menggambarkannya sebagai “kejelasan dalam
menggambarkan proses penelitian”, sedangkan Hiles (2008) mengambil pandangan yang lebih
luas. Bagaimanapun, keduanya menekankan pentingnya transparansi dengan kaitannya dengan
proses, daripada temuan. Transparansi mengharuskan peneliti untuk memberikan deskripsi
yang menyeluruh tentang proses yang mereka lakukan, atau jejak audit,yang memungkinkan
untuk evaluasi kesesuaian dari metode pa pertanyaan penelitian dan replikasi oleh orang lain.
Karakteristik penelitian kualitatif menyertakan pengaturan alami, peneliti sebagai instrumen
kunci, berbagai sumber data, analisis data induktif, pertimbangan dari maksud partisipan,
desain yang muncul, lensa teoretis, penggunaan penyelidikan interpretatif, dan akun
holistik. Secara khusus, kurator harus mengingat bahwa desain penelitian kualitatif tidak
direncanakan (tiba-tiba), daripada didefinisikan secara ketat untuk menguji hipotesis
sebelumnya. Dengan demikian, dokumentasi desain sangat penting bagi mereka yang ingin
mengevaluasi atau memperluas penelitian, atau menggunakan kembali data.
Mengapa file Readme penting untuk data kualitatif
Proyek yang terdokumentasi dengan baik sangat penting untuk memastikan transparansi dan
reproduktifitas dalam penelitian kualitatif. Data replikasi, yang mencakup data mentah,
kodebuku, dan komponen lain yang diperlukan untuk analisis awal, memungkinkan peneliti
lain untuk mereplikasi dan mengonfirmasi hasil penelitian.
Transparansi penelitian memiliki tiga dimensi: transparansi data, analitik, dan produksi
(Moravcsik 2014). Secara singkat:
•
•
•

Transparansi data memastikan akses data untuk peneliti lain secara layak.
Transparansi analitik menyediakan panduan yang jelas tentang bagaimana data
dianalisis.
Transparansi produksi memerlukan akses ke metode dimana kumpulan bukti, argumen,
dan metode tertentu dipilih.

Saat mendeskripsikan data, analisis, dan proyek, penting untuk memiliki deskripsi yang kuat
yang mencakup hal berikut :
•

Informasi deskriptif pada tingkat transparansi data harus mencakup:
o
o
o
o
o

Skema metadata yang berlaku/digunakan dalam dataset
Parameter dan/atau variabel yang digunakan
Judul kolom untuk data tabular
Kode atau simbol yang digunakan untuk merekam data yang hilang
Format khusus lainnya, singkatan, atau simbol yang digunakan.
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Informasi retensi: Berapa lama data harus disimpan? Apakah ada persyaratan
penyandang dana?
o Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan atau menganalisis
data. Sertakan informasi versi perangkat lunak bila berlaku.
o

•

Informasi deskriptif pada tingkat transparansi analitik harus mencakup:
Desain dan metodologi penelitian
kodebuku dan alat analitik lainnya
Informasi khusus tentang perangkat lunak yang digunakan, termasuk versi yang
digunakan.
o Kerangka teoritis
o Tingkat pengkodean untuk analisis
o
o
o

•

Informasi deskriptif pada tingkat transparansi produksi harus mencakup:
o
o
o
o
o

•

Sejarah proyek, tujuan, sasaran, dan hipotesis
Struktur file data dan hubungan antaranya
Kerahasiaan data, akses, dan lisensi
Publikasi terkait, presentasi, atau hasil penelitian lainnya
Setiap modifikasi yang dibuat dari waktu ke waktu

Informasi deskriptif terkait tingkat studi lainnya dapat termasuk:
Nama proyek, lembaga pendanaan, nomor pemberian hibah.
Setiap nama penyidik, afiliasi lembaga, peran, dan ID (misalnya, ORCID)
Lebih jelas tentang bagaimana studi dilakukan: apa saja perbedaan peran dan
tanggung jawab? Apakah ada perbedaan antara penelitian dan kepengarangan
dalam sitasi?
o Informasi yang benar (yaitu, informasi lisensi yang sesuai)
o
o
o

•

Standar Metadata Potensial yang perlu dipertimbangkan:
o

•

DDI -- Inisiatif Dokumentasi Data

Contoh file readme template
o
o

https://data.research.cornell.edu/content/readme
https://dataworks.iupui.edu/themes/DataWorks/txt/IUPUIDataWorks_ReadmeTemplate.txt

2

Informasi ini dapat disimpan dalam readme atau publikasi terkait; namun, pastikan ada
ketersambungan yang memadai di antara keduanya.

Contoh dataset kualitatif dan contoh kutipan
•

Data for: Exploring sources of insecurity for Ethiopian Oromo and Somali women who
have given birth in Kakuma Refugee Camp: A qualitative study
(https://data.qdr.syr.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.5064/F62T7NYQ)
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o

•

Magdalene Oral History Project (https://repository.dri.ie/catalog/dn39x152w)
o

•

Sample citation: Clarke, Killian B. 2018. "Data for: When do the dispossessed
protest? Informal leadership and mobilization in Syrian refugee camps".
Qualitative Data Repository. https://doi.org/10.5064/F6CN723S. QDR Main
Collection.

Data for: Authoritarian apprehensions: Ideology, judgment, and mourning in Syria
(https://doi.org/10.5064/F63776W4)
o

•

Sample citation: Health Service Executive. (2015) World Within Walls
collection, Digital Repository of Ireland [Distributor], Irish Qualitative Data
Archive [Depositing Institution], https://doi.org/10.7486/DRI.5999vb192

Data for: When do the dispossessed protest? Informal leadership and mobilization in
Syrian refugee camps (https://doi.org/10.5064/F6CN723S)
o

•

Sample citation: O'Donnell, Katherine, Pembroke, Sinead, & McGettrick,
Claire. (2015) Magdalene Oral History collection, Digital Repository of Ireland
[Distributor],
Irish
Qualitative
Data
Archive
[Depositing
Institution], https://doi.org/10.7486/DRI.dn39x152w

World Within Walls collection (https://repository.dri.ie/catalog/5999vb192)
o

•

Sample citation: Lalla, Amber. 2020. "Data for: Exploring sources of insecurity
for Ethiopian Oromo and Somali women who have given birth in Kakuma
Refugee
Camp:
A
qualitative
study".
Qualitative
Data
Repository. https://doi.org/10.5064/F62T7NYQ. QDR Main Collection. V1.
UNF:6:DkftR3RiyRnPMueLJQX1jg== [fileUNF]

Sample citation: Wedeen, Lisa. 2019. "Data for: Authoritarian apprehensions:
Ideology, judgment, and mourning in Syria". Qualitative Data
Repository. https://doi.org/10.5064/F63776W4. QDR Main Collection. V1.
UNF:6:xRWn9II/O2ynGGA55KH+OQ== [fileUNF]

Fifty
Victorian
Era
Novelists
(http://dx.doi.org/10.7912/D2N65J)
o

Authorship

Attribution

Data

Sample citation: Gungor, A. (2018). Fifty Victorian Era Novelists Authorship
Attribution Data. IUPUI University Library. http://dx.doi.org/10.7912/D2N65J

Alur kerja berdasarkan langkah-langkah Jaringan Kurasi Data CURATED
Gunakan panduan ini bersama dengan primer lainnya, seperti Human Subjects Data Essentials
Primer dan Kurasi Data yang Dikumpulkan melalui Informed Consent, untuk memastikan
langkah terbaik selanjutnya untuk repositori dan institusi Anda. Anda dapat memastikan bahwa
Anda telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dengan daftar periksa Jaringan Kurasi Data
CURATE :
C- Check
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Penyelesaian Penilaian Formulir Persetujuan
n Layar file untuk memastikan bahwa tidak ada data sensitif yang disertakan (Lihat (Human
Subjects Data Essentials Primer)[ https://github.com/DataCurationNetwork/dataprimers/blob/master/Human%20Subjects%20Data
%20Essentials%20Data%20Curation%20Primer/human-subjects-data-essentials-datacuration-primer.md ])
n Periksa file yang diperlukan berikut (dan tautkan ke daftar file yang direkomendasikan di
atas)
• Data sumber asli, jika memungkinkan, dan selama tidak teridentifikasi
• Data yang diproses (misalnya, transkrip), jika tersedia
• Kodebuku
• Readme
• Instrumen untuk pengumpulan data (misalnya, survei, wawancara, dll), jika ada
• Dokumentasi yang dihasilkan pada aplikasi Qualitative Data Analysis Software
(QDAS) (seperti, Nvivo, atlas.TI, dll.): memo, catatan, jaringan, klasifikasi.
U- Understand
n

Memahami jenis data yang dikirimkan dan apakah data tersebut dianalisis menggunakan
metode atau alat kualitatif (QDAS).
• Coba buka file QDAS jika memungkinkan
n Kembali pada dokumentasi (yaitu, buku kode, hierarki node) untuk skema pengkodean
atau penandaan
n Konsultasikan metode seperti yang dijelaskan dalam proposal pendanaan, manuskrip, atau
dokumentasi lain untuk memahami bagaimana data dihasilkan, dikodekan, dan dianalisis.
R-Request
n

Minta informasi atau perubahan yang hilang
Konsultasikan dengan deposan untuk mendiskusikan dokumentasi minimal apa yang
diperlukan oleh orang lain untuk mengevaluasi dan menggunakan kembali dataset (lihat
bagian Daftar Periksa Kurasi di atas)

•

A-Augment
n

Tambahkan metadata agar mudah ditemukan
Bekerjasama dengan deposan untuk membuat file readme yang berisi informasi
mengenai proyek, direktori file, informasi tentang sumber data.
Tambahkan catatan internal dengan salinan formulir persetujuan atau perjanjian dan catat
dalam file readme bahwa persetujuan tersebut mengindikasikan pembagian data secara
publik. (Lihat
(Human
Subjects
Data
Essentials
Primer)[ https://github.com/DataCurationNetwork/dataprimers/blob/master/Human%20Subjects%20Data%20Essentials%20Data%20Curation
%20Primer/human-subjects-data-essentials- data-kurasi-primer.md ])
Jika readme dibuat oleh deposan, periksa elemen yang tercantum di atas (Lihat "Mengapa
file readme penting untuk data kualitatif")

•

n

n

T-Transform
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n

Ubah format file untuk digunakan kembali
• Banyak QDAS adalah berkepemilikan / berbayar, sehiingga tidak bisa mengharapakan
interoperabilitas di antara mereka. Lihat primer khusus perangkat lunak (yaitu,
(Atlas.ti)[ https://github.com/DataCurationNetwork/dataprimers/blob/master/Atlas.ti%20Data%20Curation%20Primer/AtlasTI-data-curationprimer
.md ],
(NVivo)[ https://github.com/DataCurationNetwork/dataprimers/blob/master/NVivo%20Data%20Curation%20Primer/NVivo-data-curationprimer.md ]) untuk panduan dalam mengekstrak kunci informasi dari QDAS.
• Jika file sumber asli tidak tersedia atau dalam format berbayar, pertimbangkan untuk
mengekspornya ke format file umum yang terbuka.
• Jika memungkinkan, konversi file ke dalam definisi terbuka, format file umum
berdasarkan
rekomendasi
dari
Library
of
Congress: https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/RFS%202019-2020.pdf .

E-Evaluate
Evaluasi
untuk
FAIRness
(Lihat
alat
evaluasi
di https://fairshake.cloud/rubric/8/assessments/ atau https://fairsharing.github.io/FAIREvaluator-FrontEnd/#!/ )
• Evaluasi record untuk memastikan data Dapat Ditemukan, Dapat Diakses, Dapat
Dioperasikan, dan Dapat Digunakan Kembali. Untuk data kualitatif, fokusnya terdapat
pada mengekspor sebanyak mungkin informasi kontekstual tentang bagaimana proses
permintaan dilakukan dan menggunakan format file yang dapat diakses.
o Dapat ditemukan - Pastikan dataset digambarkan dengan metadata yang
relevan, termasuk abstrak; menetapkan DOI; Pilih repositori yang sesuai untuk
membuat data dapat diakses.
o Dapat diakses - Bervariasi tergantung pada format file; merujuk kembali pada
ke titik transformasi tentang penggunaan format umum yang didefinisikan
secara terbuka
o Interoperable - File sumber harus memiliki format file yang sama dan
didefinisikan secara terbuka, tetapi file proyek kemungkinan akan menjadi
tertutup
/
berbayar; hubungkan
ke
publikasi
terkait
jika
memungkinkan; menggunakan kosakata formal, yang dapat diakses dan berlaku
untuk menggambarkan dataset.
o Dapat digunakan kembali - Sangat bergantung pada dokumentasi; data sumber
dapat digunakan kembali bahkan jika prosesnya tidak dapat sepenuhnya
direplikasi; lisensi penggunaan data yang jelas dan dapat diakses ditentukan
dalam metadata dan readme; dokumentasi harus mencakup asal sumber data
asli.
D-Document
Dokumen (proses kurasi)
• File yang diterima - data asli dan dokumentasi apa pun yang tersedia
• Transformasi - file apa yang sudah dirubah
• Asal data sumber asli
• Protokol embargo, jika tersedia
• Protokol berbagi yang terkontrol, jika tersedia
• Korespondensi dengan depositor (mungkin diperlukan untuk mendefinisikan ruang
lingkup; batasi yang terkandung dalam sistem tertentu?)
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•
•
•

Evaluasi FAIRness
Informasi catatan repositori (misal handle/PURL, metadata, dll.)
Persyaratan tambahan apa pun pada repositori yang dimaksud
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Lampiran 27. Oral History

Oral History – Kurasi Data Primer
Penerjemah

: Hermin Triasih

Update terakhir

: 30 November 2021

Tema
Ekstensi File
Tipe MIME
Struktur

Deskripsi
Bervariasi
Bervariasi
Transkrip tekstual disertai dengan sumber utama file audio dan/atau
video
Bidang
utama Multidisiplin
atau
area
penggunaan
Sumber
dan Oral History Association (OHA)
afiliasi
https://www.oralhistory.org/about/do-oral-history/
Standar metadata
• TEI https://tei-c.org/
• PBCore
• METS
Pertanyaan utama
• Pertimbangkan mengenai kewajiban etis
untuk
ulasan
• Tentukan apakah dokumentasinya cukup
kurasi
• Periksa jaminan kualitas dan masalah kegunaan.
• Tunjukkan perangkat lunak apa yang diperlukan untuk
mengakses dan menginterpretasikan file sejarah lisan.
• Inventaris rekaman, transkripsi, dan anotasi atau informasi
administratif apa pun. Lakukan tindakan pelestarian file jika
diperlukan.
Alat
untuk
• Bervariasi
tinjauan kurasi
Tanggal
2020
Dibuat/diperbarui
Dibuat oleh
Penulis:
• JA Pryse - japryse@ou.edu
• Matthew Harp - matthew.harp@asu.edu
• Sara Mannheimer - sara.mannheimer@montana.edu
• Wanda Marsolek - mars0215@umn.edu
• WindCowles - windcowles@princeton.edu
Mentor DCN: Lisa Johnston, University of Minnesota
Kutipan yang disarankan: Pryse, J.A.; Harp, Matthew; Mannheimer, Sara; Marsolek, Wanda;
and Cowles, Wind. (2020). Oral History Interviews Data Curation Primer. Data Curation
Network GitHub Repository.
Karya ini dibuat sebagai bagian dari Lokakarya “Kurasi Data Khusus” #3 yang diadakan di
Universitas Washington di St. Louis di St. Louis, MO pada 5-6 November 2019. Lokakarya ini
telah didanai oleh Institute of Museum dan Layanan Perpustakaan # RE-85-18-0040-18.
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Deskripsi Format
Wawancara sejarah lisan dibuat dan digunakan sebagai sumber utama untuk penelitian tetapi
juga dilihat sebagai objek budaya dalam hak mereka sendiri. “Sejarah lisan” adalah istilah
inklusif yang mengacu pada proses melakukan wawancara lisan dengan peserta (disebut
sebagai narator) dan produk keluaran dari proses tersebut. Lintas disiplin sejarah lisan mungkin
menjadi bagian dari catatan sejarah; milik masyarakat warisan budaya, digunakan untuk
mengkonfirmasi keaslian, kasus penggunaan dan testimonial, diajukan sebagai bukti hukum,
termasuk dalam penelitian silsilah dan kepentingan pribadi.
Sejarah lisan bisa datang dalam bentuk digital analog audio atau rekaman videotape. Bentukbentuk tersebut dapat direkam pada perangkat ponsel, perekam audio portabel, rekaman
kamera video, atau jenis perangkat lainnya yang merekam dan/atau mengirimkan informasi
audiovisual. Sejarah lisan sebagian besar merupakan sumber data kualitatif yang sulit untuk
dipaku ke satu file atau jenis dokumen, namun mereka merupakan bagian integral dari
pengalaman manusia dan dapat menjadi sumber informasi yang kaya untuk text mining,
pemodelan topik, dan analisis historis.
Keluaran utama untuk tujuan penelitian biasanya dianggap sebagai transkrip tertulis dari
rekaman audio dan/atau video wawancara. Dengan demikian, informasi minimum yang
diperlukan untuk satu dataset sejarah lisan yang lengkap adalah transkrip dan file
dokumentasi/readme. File audio dan/atau video juga dapat disertakan; namun biasanya
dianggap sebagai produk sekunder, persepsi ini berkembang dan dataset sejarah lisan semakin
banyak termasuk file audio dan/atau video. Informasi kunci tambahan untuk dataset sejarah
lisan adalah dokumentasi wawancara dan pernyataan hak. Selanjutnya, penting untuk diketahui
bahwa transkrip kemungkinan besar bukan merupakan salinan kata demi kata dari audio; ini
berada dalam protokol yang diterima untuk jenis data ini. Audio dan video mungkin dalam
format terkompresi atau tidak terkompresi; masalah teknis terkait file transkripsi, audio, dan
video dibahas di bawah ini (Lihat Lampiran 1).
Seperti format data lainnya, kumpulan data (dataset) sejarah lisan dapat berisi informasi dari
berbagai topik. Seperti halnya jenis data lain yang mengambil informasi dari sumber manusia,
ada masalah etika penting yang harus diperhatikan untuk kurasi, selain masalah teknis. Sejarah
lisan mungkin mencakup informasi pribadi atau budaya yang sensitif, kalaupun tidak, pedoman
etika komunitas mengharuskan proses, dari wawancara hingga pelestarian dan penggunaan
data, dipandu dengan menghormati narator dan komunitas mereka. Masalah etika terkait
dengan sejarah lisan dibahas secara lebih rinci di bawah ini; untuk lebih lanjut, informasi
tambahan tentang etika dalam proyek sejarah lisan, lihat Pernyataan OHA tentang Etika.
Secara historis, pentingnya transkripsi bermula dari praktik penghancuran rekaman dan hanya
menyisakan transkrip. Praktik saat ini berkembang dan sekarang beberapa peneliti mencari
rekaman audio atau video sebagai dokumen "primer" pertama, yang berarti kurator penelitian
sejarah lisan memiliki lebih banyak variasi dalam jenis data untuk diproses yang membutuhkan
konteks yang lebih besar agar dapat digunakan kembali.
Contoh kumpulan data (dataset) sejarah lisan
Sebuah model untuk analisis dan kurasi data yang lebih baik terkait dengan sejarah lisan
melibatkan sejumlah bidang terperinci dan terstruktur yang memfasilitasi pengambilan
penelitian yang andal. Bidang berikut disusun untuk menangani data saat ini serta memformat
data migrasi untuk membantu penemuan kembali data tersebut
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Metadata deskriptif
Judul
Pencipta
ID unik barang
Koleksi
Tanggal pembuatan
Tempat pembuatan
Bahasa
Penerbit
Deskripsi

Subjek
Liputan
Tanggal mulai dan berakhir
Metadata preservasi
Format
Pengukur (pita magnetik)
Panjang
Merk saham
Durasi
Pengkodean sinyal
Label atau tanda asli
Salinan asli
Seri migrasi

Metada teknis yang disematkan
Format video
ID codec video
Kecepatan bit video
Lebar video
Tinggi video
Standar video
colorspace video
Kecepatan bingkai (frame rate) video
Format audio
ID codec audio

Wawancara dengan Annie Milne
J.A. Pryse dan Rachel Jinks
OH2020.002.01
Milne Family Collection
2/2/1992
Perpustakaan Universitas Oklahoma, Lantai
2 Laboratorium belajar, Ruang 404
Bahasa Inggris (eng)
Oklahoma History Publication Society
Wawancara dengan Annie Milne, cucu
perempuan George Milne, Pembuatan baja di
Oklahoma, tentang pengalamannya di
perkebunan Milne tahun 1913-1929
People-individualis;
Steel;
Oklahoma;
Biographies; Oral histories; Interviews;
Milne, Annie
United States – Oklahoma
1913-1929

VHS
½ inch
45 menit
Ampex
60 menit
SP
“Annie-3rd generation”
1 singel tape
Super 8 film to VHS (2001); VHS tape to
.AVI (2019)

YUV-AJA Video Systems Xena
V210
221184000
720
480
NTSC
YUV
29.97
PCM
PCM
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Kecepatan bit audio
Kedalaman bit audio
Tingkat pengambilan sampel audio
Resolusi audio
Ekstensi format
Tipe MIME
Versi format
Ukuran file
Durasi
Tanggal migrasi file
Tanggal yang dikodekan
Metadata teknis yang tidak disematkan
Pembuatan komputer
Komputer induk/ model
Komputer induk/ versi
Membangun komputer induk
Sistem operasi
Versi sistem operasi
Jenis perangkat reproduksi video
Pembuatan perangkat reproduksi video
Nama model perangkat reproduksi video
Versi model perangkat reproduksi video
Seri model perangkat reproduksi video
Perangkat perekam video tipe 1
Pembuatan perangkat pengambilan video
Nama model perangkat pengambilan video 1
Versi model perangkat pengambilan video
Nomor seri model perangkat pengambilan
video
Perangkat lunak pengambilan video
Versi driver perangkat pengambilan video
Pembuatan perangkat lunak pengambilan
video
Perangkat lunak pengambilan video
versi perangkat lunak pengambilan video
Catatan transfer

Transfer catatan teknis

1536000
16
48000
16
.mp4, .m4v, .m4a, .3gpp, .3gp, .3gpp2, .3g2,
.k3g, .jpm, .jpx, .mqv, .ismv, .f4v
3
168 GB
00:48:13:02
Super 8 film to VHS (2001); VHS tape to
.AVI (2019)
1/28/2020

Apple, Inc
iMac
Power PC
iMac14.2
macOS Mojave
10.14.6
VHS
Sony
SVO
1.25.369v4
596203962
Analog – converter digital
Blackmagic
Decklink Studio 2
2
98573920
Blackmagic Video Capture
2.3
Blackmagic
Adobe Premiere Pro
14.0.2
00:02:20 - Dropout
00:09:21 Break
00:10:11 Dropout
00:23:36 Tape break/splice
00:25:47-00:25:51 hanya saluran 1
00:25:52 Saluran 1 dan 2
00:25:52 Sinyal video diblokir/ garis
ditempel di kepala mesin pemutaran yang
tersumbat, metode pelestarian diterapkan
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Hak dan Akses
Deklarasi Hak
Nama pemegang hak
Penunjukan kontak pemegang hak
Kontak pemegang hak

Pemilik
Annie Milner
Annie Milner, Estate
Email-Amilner@aol.com

Alur Kerja

mempertimbangkan
masalah etis

Menilai dokumen

Evaluasi metadata

Evaluasi teknis

Mengecek
file-file

1. Pertimbangkan kewajiban etis. Verifikasi apakah file ini dapat dibagikan. Apakah ada
batasan etika atau hukum yang membatasi kurasi, berbagi, dan pelestarian? Apakah kita
memiliki semua dokumentasi yang sesuai?
2. Dokumentasi: Tentukan apakah dokumentasi data cukup bagi pengguna dengan
kualifikasi yang sama dengan penulis untuk memahami dan menggunakan kembali
data. Jika tidak, rekomendasikan atau buat dokumentasi tambahan (mis., template
readme.txt)
3. Metadata: Tentukan skema metadata apa (jika ada yang digunakan) dan pastikan semua
file dan dokumentasi minimal menggunakan standar konstan yang akan membantu
penemuan dan menunjukkan siapa yang dapat mengakses dan menggunakan kembali
file.
4. Evaluasi teknis: Inventarisasi jika Anda akan mengkurasi rekaman, transkripsi, dan
anotasi atau informasi administratif apa pun. Periksa jaminan kualitas dan masalah
kegunaan seperti transkripsi yang hilang, dokumen administratif, stempel waktu,
terjemahan, dan tentukan apakah ada format kepemilikan atau format terbuka.
Tunjukkan perangkat lunak apa yang diperlukan untuk mengakses dan
menginterpretasikan file sejarah lisan.
5. Menginventarisir dan menilai file. Lakukan tindakan preservasi seperti pemeriksaan
fiksasi dan persiapan untuk penyimpanan dan akses jangka panjang sebagaimana
ditentukan dengan tepat oleh langkah-langkah di atas.
Lihat juga: Lampiran 2 - daftar periksa CURATED filetype

Masalah Etika
Sejarah lisan tidak didefinisikan sebagai penelitian subyek manusia oleh Federal Common
Rule, tetapi beberapa institusi memang membutuhkan tinjauan dan persetujuan dari
Institutional Review Board (IRB). Di luar masalah peraturan, ada juga sejumlah masalah etika
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yang harus dipertimbangkan mengingat potensi informasi pribadi dan identitas pribadi yang
akan tersedia untuk umum sebagai bagian dari data dalam proyek sejarah lisan. Pertanyaan
kunci untuk ditanyakan saat Anda melihat dokumentasi dan file adalah:
1. Apakah institusi saya memerlukan persetujuan IRB untuk proyek sejarah lisan, dan jika
demikian, apakah proyek ini mendapat persetujuan?
2. Jika ada protokol IRB yang disetujui dengan proyek ini, apa yang diizinkan oleh
protokol sehubungan dengan membuat data tersedia untuk orang lain?
3. Perjanjian penggunaan apa yang sesuai, mengingat kondisi protokol IRB (jika ada)
dan/atau persetujuan yang diinformasikan?
4. Jenis data apa yang telah diberikan izin untuk dibagikan oleh proyek (misalnya, hanya
transkrip, file audio saja, file audio-video)?
5. Apakah narator telah memberikan persetujuan yang sesuai dengan informasi yang
peneliti ingin publikasikan?
6. Apakah ada bukti bahwa proyek telah memberikan kesempatan kepada peserta untuk
meninjau dan menyetujui wawancara mereka untuk rilis publik?
7. Apakah para peserta telah memberikan persetujuan untuk merilis versi arsip wawancara
mereka? (persetujuan pasca-peninjauan)
Dokumentasi
Jika tidak ada dokumentasi yang cukup disertakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini,
Anda harus menghubungi peneliti untuk mengkonfirmasi jawaban dan bekerja untuk
memasukkan dokumentasi ini. Persetujuan dapat diberikan secara lisan (oral consent);
Persetujuan lisan harus mencakup (minimal): (Sumber: template Cornell IRB)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pengakuan pewawancara dengan afiliasi/organisasi
Pernyataan bahwa rekaman untuk keperluan penelitian
Apa yang diminta untuk dilakukan oleh orang yang diwawancarai dan komitmen waktu
Info kompensasi jika sesuai
Sifat studi sukarela (dijelaskan)
Risiko dan manfaat
Pengakuan bahwa sejarah lisan sedang direkam/ditranskripsi dan dicatat
Kontak peneliti dan informasi IRB dibagikan
Peserta diperbolehkan bertanya
Pernyataan pewawancara yang meminta peserta bahwa mereka setuju untuk direkam

Standar metadata yang berlaku elemen inti dan persyaratan Readme
Lihat juga: Lampiran 1 - Praktik Terbaik: Pra-produksi, Produksi, Pasca-produksi
Data sejarah lisan lebih luas daripada jenis file tertentu atau kumpulan standar teknis, dan jenis
metadata yang ingin Anda periksa agak luas dan dalam beberapa kasus terkait dengan
pertimbangan etis dan teknis yang diberikan di atas. Oral History Association menyediakan
seperangkat alat dan sumber metadata, termasuk daftar lengkap elemen metadata dan alat
online untuk membuat kumpulan elemen yang disesuaikan. Elemen metadata kunci untuk
kurasi disertakan di bawah ini:
Metadata administratif:
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•

•

Pernyataan izin harus disertakan sebagai bagian dari file metadata dan/atau disertakan
sebagai dokumen terpisah. Informasi ini mungkin perlu ditempatkan bersama dalam
penyimpanan aman di luar repositori data publikasi untuk memastikan privasi dan
mandat pembatasan.
Metadata administratif tambahan dapat mencakup:
1. Manifes untuk mendukung gerakan pengumpulan
2. Rantai komando
3. Transfer Log

Metadata teknis:
•

•

•

Metadata tertentu akan tergantung pada format file. Misalnya, file video dapat
dijelaskan menggunakan skema Metadata Video IPTC yang mencakup bidang untuk
properti tentang apa yang dapat dilihat dan didengar dalam video, karakteristik teknis,
administratif (izin), dan komponen struktural.
Metadata teknis tambahan dapat mencakup:
1. Parametrik penyerapan - fitur teknis atau karakteristik file digital, sering kali
berguna dalam melakukan tinjauan kualitas atau proses penyerapan repositori
pada kumpulan file
2. Identifikasi Kode Waktu (warisan, digitalisasi) dan penggabungan file Sidecar.
(Juga berguna untuk tujuan metadata deskriptif)
Sertakan tanggal migrasi file dan perangkat lunak/perangkat keras yang sesuai.

Metadata deskriptif
• Metadata ini mencakup informasi yang menggambarkan wawancara itu sendiri, orangorang yang hadir, serta kata kunci dan informasi konten lainnya
• Anotasi dapat dimasukkan sebagai elemen terpisah tetapi integral dari metadata
deskriptif. Anotasi memberikan konteks dan membantu penemuan elemen konseptual
yang mungkin direpresentasikan dalam transkrip tetapi tidak dinyatakan secara
langsung. Misalnya, subjek dapat merujuk pada kesulitan yang dihadapi selama
pengalaman tertentu atau sepanjang hidup mereka yang mencakup topik seperti "hak
sipil" atau "gentrifikasi" tanpa benar-benar menggunakan istilah khusus tersebut.
Anotasi yang diberi stempel waktu memiliki nilai signifikan terutama untuk rekaman
atau sejarah bentuk panjang karena membantu penemuan.
Metadata pelestarian
• Informasi tentang kondisi fisik rekaman, dan salinan apa pun yang telah dibuat. Anda
mungkin perlu merekam metadata ini saat membuat beberapa salinan cadangan.
• Rekam migrasi file dan pemformatan ulang, seperti transformasi dari format usang.
Perhatikan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak usang, untuk menentukan
masalah aksesibilitas.
Hak dan akses metadata
Informasi tentang kepemilikan dan hak cipta, terutama sifat persetujuan yang diberikan oleh
orang yang diwawancarai.
Masalah teknis
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Sementara sejarah lisan biasanya mencakup rekaman audio atau audio-visual, transkrip
seringkali merupakan data yang paling berguna untuk tujuan penggunaan kembali, seperti text
mining, dan dapat dikodekan paling mudah dalam tipe file terbuka yang kuat dari waktu ke
waktu. Beberapa proyek akan memilih hanya mengarsipkan transkrip dan memiliki perjanjian
dengan orang yang diwawancarai untuk menghapus semua artefak audio/video (lihat Masalah
etika di atas). Beberapa pertanyaan kunci untuk ditanyakan saat Anda melihat file dan
dokumentasi adalah:
Apakah ada transkrip yang termasuk dalam tipe file terbuka?
• TEI adalah standar terbuka untuk transkripsi ucapan yang dapat dibaca manusia/mesin
https://tei-c.org/ dan merupakan format ideal untuk data ini, tetapi teks biasa atau
PDF/A dapat digunakan sebagai gantinya.
Jika data audio atau video disertakan:
• Untuk melihat file: Pemutar media VLC oleh proyek VideoLan dan organisasi nirlaba
dapat diunduh dan diinstal di Windows, Linux, Mac OS, iOS, dan platform lainnya.
VLC adalah pemutar multimedia dan kerangka kerja lintas platform gratis dan opensource yang memainkan sebagian besar file multimedia dan juga dapat memutar DVD,
CD Audio, VCD, dan berbagai protokol streaming.
•

Apa ukuran dan format yang digunakan?
o Idealnya, data ini harus dalam format terbuka (misalnya WAV, FLAC, AIFF,
MP3, MOV, MPEG, AVI, MP4). Namun, karena sifat beragam dari perangkat
perekaman, praktik penyimpanan, dan infrastruktur lokal, data-data tersebut
mungkin dalam format terkompresi (misalnya TAR, GZIP, ZIP), dalam hal ini
ada informasi teknis penting yang harus disertakan dalam dokumentasi ( Lihat
di bawah).

•

Apakah ada transfer dari satu media ke media lain?
o Jika demikian, idealnya harus ada dokumen catatan transfer yang merinci
prosedur yang diambil.

•

Apakah kualitas audio dan/atau video dapat diterima?
o (Lihat Lampiran 1 untuk praktik terbaik produksi sejarah lisan.)

•

Apa konteks dari kumpulan data (dataset) sejarah lisan yang spesifik ini?
o Secara khusus, penting untuk mengetahui apakah kumpulan data ini merupakan
bagian dari koleksi yang ada jika ada wawancara lebih lanjut yang
direncanakan, dan dalam salah satu kasus ini, yang mana kumpulan data
(dataset) saat ini yang diharapkan dapat masuk ke dalam koleksi yang lebih
besar.

Periksa File
Setelah Anda mengkonfirmasi hal di atas, sekarang saatnya untuk menginventarisasi file dan
pastikan Anda memiliki versi asli, tidak diubah dari koleksi sejarah lisan Anda.
• Inventarisasi dan nilai file dengan meninjau dokumentasi dan melihat folder file dari
penyimpanan asli. Bisakah Anda membuka dan mengakses file tersebut? Apakah filefile tersebut sesuai dengan daftar inventaris dan dokumentasi lainnya? Tanyakan pada
diri Anda apakah nama file cocok, apakah Anda memiliki konflik seperti nama file yang
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•

•

mirip atau apakah mereka menggunakan karakter khusus atau nama file non-deskriptif
yang dapat menghambat pengambilan atau interaksi perangkat lunak.
Lakukan tindakan preservasi seperti pemeriksaan fixity. Anda mungkin memiliki alur
kerja dan proses pengarsipan khusus untuk diikuti berdasarkan kebijakan atau panduan
institusional. Namun, minimal Anda dapat menjalankan permintaan checksum dasar
dan mencatat hash yang dihasilkan untuk file yang Anda kelola dengan sumber aslinya.
Log checksum dapat disimpan sebagai bentuk metadata dan digunakan untuk
pemeriksaan berkala guna memastikan ketahanan dan kepastian jangka panjang.
Persiapkan untuk penyimpanan dan akses jangka panjang sebagaimana ditentukan
dengan tepat oleh langkah 3.1 hingga 3.4. File audio/video, transkripsi, materi
tambahan, dan metadata harus dicadangkan ke opsi penyimpanan tepercaya yang
dikelola secara berkelanjutan, seperti penyimpanan yang didukung institusi atau
layanan berbasis cloud. Jika mengelola solusi pencadangan Anda sendiri, idealnya
Anda membuat dua salinan cadangan yang disimpan di lokasi fisik yang terpisah.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perangkat lunak untuk berinteraksi dengan Sejarah
Lisan dan pertimbangan untuk mempersiapkannya untuk penggunaan kembali dan
agregasi/penemuan di masa mendatang, lihat: Lampiran 3 - Sumber Daya Tambahan yang
Berinteraksi dan Menggunakan Sejarah Lisan
Apa yang harus dicari untuk memastikan file ini memenuhi prinsip-prinsip FAIR
Menghasilkan sejarah lisan yang dapat ditemukan, dapat diakses, interaktif dan dapat
digunakan kembali sangat bergantung pada metadata dan transkripsi yang kuat. Pengguna
mengandalkan transkripsi riwayat lisan untuk menganalisis, mengatur, dan menggali
informasi. Machine learning menjadi sulit tanpa transkripsi yang dihasilkan baik secara
mekanis (melalui algoritma) atau oleh manusia. Oleh karena itu seorang kurator harus meminta
akses ke file audio/visual dengan representasi tekstual dari rekaman, bersama dengan materi
pendukung seperti bukti izin, hak, dan pernyataan penggunaan kembali (Lihat Lampiran 2).
Dokumentasi proses kurasi: Apa yang Anda tangkap dari proses Kurasi
“Catatan kurator”
•
•
•
•
•
•

Data/file asli
Perubahan yang dilakukan pada data/file
Metadata asli
Perubahan/penambahan metadata
Menyertai tautan “bantuan menemukan“
Korespondensi dengan peneliti/pengirim

Pernyataan hak/lisensi

Bibliografi
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Lampiran 1: Praktik Terbaik: Pra-produksi, Produksi, Pasca-produksi
Praktik Terbaik yang Disarankan
Saat menyiapkan sejarah lisan untuk penelitian dan kurasi di masa depan, penting untuk
mengikuti pedoman yang disarankan yang akan membantu kurator data, peneliti, dan
pelanggan, mengakses informasi secara efisien dan menyeluruh. Tiga komponen kemasan
sejarah lisan adalah praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sejarawan lisan harus
memberikan perhatian yang luas pada setiap komponen pada awal setiap proyek sejarah lisan.
Lampiran 1 menyajikan pedoman tentang bagaimana melakukan dan mengemas sejarah lisan
terlepas dari format analog atau digital untuk proyek kurasi masa depan serta manajemen
pelestarian jangka panjang.
Praproduksi
Pada tahap awal pembuatan sejarah lisan, penting untuk merencanakan proyek untuk
mempertahankan materi dengan benar untuk aksesibilitas dan pengambilan kembali jangka
panjang. Langkah-langkah yang tercantum akan membantu memandu elemen praproduksi.
Niat wawancara
Apa tujuan sejarah lisan? Siapa audiens Anda? Penelitian apa yang telah dilakukan untuk
mempersiapkan sejarah lisan? Apakah ada keterampilan atau individu tambahan yang dapat
membantu mempersiapkan sejarah lisan?
Desain
Apa batas waktu (luas) dari sejarah lisan? Di manakah lokasi pencatatan sejarah lisan? Apakah
label yang tepat dikembangkan untuk perangkat penyimpanan? Berapa banyak salinan
rekaman yang dibutuhkan pada saat pembuatan (akankah perangkat penyimpanan dibawa
orang yang diwawancarai?) Bagaimana tingkat kebisingan di lokasi? Apakah sudah ada
rekaman tes pada saat hari wawancara akan dibuat?
Repositori
Apakah repositori memiliki ruang yang cukup untuk keseluruhan proyek sejarah lisan
termasuk: master pelestarian, master akses, salinan akses? Apakah repositori bersama dengan
tujuan dan standar proyek?
•
Penyimpanan data dan pertimbangan penyimpanan cadangan
•
Perlindungan data repositori internal penyimpanan eksternal (enkripsi, izin, pengakuan
embargo berlaku)
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Survei
Apakah ada materi tentang subjek yang ada dalam koleksi dan apakah materi tersebut telah
ditautkan ke rekaman baru? Apakah ada lebih banyak atau lebih sedikit informasi yang perlu
dikumpulkan?
Hak
Apakah pernyataan hak telah dibacakan kepada orang yang diwawancarai? Apa batasan hak
(sastra, royalti, batas embargo)? Pernyataan hak dan formulir izin mencakup:
•
•
•
•
•

Check-in saat wawancara dan lakukan hal yang sama ketika tersedia untuk umum
Deklarasi Hak
Nama Pemegang Hak
Penunjukan Kontak Pemegang hak
Kontak Pemegang Hak (alamat, telepon, email)

Naskah
Dikodekan / ditranskripsikan – Praproduksi memerlukan naskah yang disiapkan yang akan
memungkinkan kerangka kerja ringkas untuk keberlanjutan, efek, dan relativitas materi
pelajaran. Naskah juga memungkinkan untuk panduan referensi transkripsi yang kuat.
Dasar-dasar metadata
Metadata apa yang harus dikumpulkan? Standar apa yang akan diterapkan? Apa bidang yang
paling cepat untuk proyek Anda dan untuk aksesibilitas jangka panjang? Apakah format masa
depan dipertimbangkan?
Skema metadata yang disarankan:
TEI (Text Encoing Intiative / Inisiatif Pengkodean Teks)
Pedoman untuk pengkodean yang dapat dibaca mesin (di bidang humaniora dan ilmu sosial).
Digunakan untuk menggambarkan hierarki struktural, divisi, dan karakteristik file tertentu
(audio/video).
PBCore
Public Broadcasting Metadata Dictionary (PBCore) terdiri dari elemen, yang dapat diatur
menjadi tiga kelompok utama: Elemen Akar, Elemen Aset, Elemen Instansiasi. Elemen adalah
cara untuk menyusun informasi berdasarkan jenis informasinya. PBCore dirancang untuk
format digital lahir, terutama untuk metadata teknis.
METS
Metadata Encoding and Transmission Standard mengidentifikasi metadata struktural yang
ditemukan dalam format file audio/video. METS adalah "pembungkus" dengan sejumlah
elemen yang menyediakan struktur hierarkis untuk file sejarah lisan.
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Metadata OHA untuk Sejarah Lisan: Perangkat Interaktif
The Oral History Association (OHA) Metadata Task Force menyediakan alat dan sumber
metadata, termasuk daftar elemen metadata, alat pembangun kumpulan elemen interaktif, dan
profil praktisi di mana sejarawan lisan menjelaskan faktor-faktor yang memandu keputusan
metadata mereka.
Catatan
Catatan yang diambil praproduksi, selama produksi, dan pascaproduksi, memerlukan struktur
formal dengan penerapaan metadata yang tepat, mempertimbangkan header, dan kemungkinan
tag yang akan membantu kurasi dan pengambilan penelitian di masa mendatang. Catatan
transkripsi perlu diberi struktur yang tepat.
Produksi
Ketika komponen Praproduksi telah terstruktur secara formal pada fase berikutnya, Produksi,
akan menyertakan komponen untuk memastikan file dan format, pengeditan, dan
jenis/ukuran/luas file, dapat dioperasikan dan dikemas secara efektif untuk aksesibilitas di
masa mendatang. Komponen ini meliputi:

Metode perekaman/peralatan/transisi
Video atau audio atau keduanya (izin untuk menggunakan semua). Kumpulan perangkat,
metode, dan perangkat lunak, sangat penting untuk aksesibilitas file sejarah lisan. Merujuk
pada langkah Desain di Praproduksi, pengaturan rekaman telah diuji kualitas dan produksinya.
Perakitan peralatan yang tepat akan memerlukan: pencahayaan, alat perekam, catatan
(elektronik atau analog), pengurutan formal, dan kegunaan perangkat lunak pengeditan.
Apakah rekaman harus berkualitas siaran?
•

Ini adalah praktik terbaik untuk merekam pada kualitas tertinggi yang tersedia yaitu
standar, tidak diedit, dan tidak terkompresi.

Perangkat keras yang disarankan:
•
•
•
•

Marantz PMD-661 – Perekam digital dengan kapasitas tinggi dan mikrofon internal
yang sensitif. Kelas studio dengan metode keamanan yang disertakan (kata sandi dan
enkripsi). Mikrofon eksternal dan penyimpanan eksternal dapat dipasang.
Zoom H4N PRO Digital Multitrack Recorder - Preamp kelas profesional terpasang.
Mikrofon sensitif dan ketersediaan untuk perangkat keras eksternal yang terpasang.
Tascam DR-100 Interview Kit – Termasuk perangkat perekaman berkualitas tinggi
dengan mikrofon ultra-sensitif. Juga termasuk, mikrofon eksternal, headphone, adaptor
AC, dan dudukan mikrofon.
Kartu Memori SanDisk (Kartu penyimpanan dan kartu akses untuk cadangan atau
untuk kemudahan transfer ke perangkat pribadi)
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•
•

Kamera Video Camcorder Ultra HD Panasonic 4K HC-VX981K – Kemampuan Ultra
HD. Mikrofon berkualitas tinggi. Stabilisasi digital. Lensa zoom dan filter pencahayaan
disertakan.
Canon Vixia HF R300 dan HF R700 – Video berkualitas tinggi dengan mikrofon
internal. Waktu perekaman yang lama. Lensa zoom dan lensa eksternal yang bisa
dipasang.

Metadata/fisik/struktural
Mendefinisikan skema metadata dan perluasan bahasa yang diputuskan dalam fase Praproduksi
berfungsi sebagai pedoman untuk aplikasi formal dalam fase Produksi. Skema metadata
tertentu (minimal) akan mencakup:
•
•
•

•
•

Deskriptif: informasi yang menggambarkan wawancara itu sendiri, orang-orang
yang hadir, serta kata kunci dan informasi konten lainnya
Administratif: segala informasi tentang institusi yang mengadakan wawancara. Ini
penting jika Anda mengumpulkan sejarah lisan dalam kemitraan dengan universitas
atau institusi lain.
Preservasi: informasi tentang kondisi fisik rekaman, dan salinan apa pun yang telah
dibuat. Anda mungkin perlu merekam metadata ini saat membuat beberapa salinan
cadangan. Ini juga termasuk Metadata Asal (spesifikasi format file asli). Signal
Metadata- Raw VBI Interface – Ini termasuk mencatat celah atau gap kesalahan
dalam urutan garis sinyal video analog.
Teknis: informasi tentang "sifat fisik dan teknis objek digital." Ini berarti jenis dan
ukuran file rekaman Anda, atau informasi tentang perangkat mana yang Anda
gunakan untuk merekamnya.
Hak dan akses: informasi tentang kepemilikan dan hak cipta, terutama sifat
persetujuan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai.

Contoh Penggunaan Metadata
Milne, A. (1992, 2 Februari). Wawancara oleh J.A. Pryse dan Rachel Jinks [Rekaman kaset].
Masyarakat Publikasi Sejarah Oklahoma Program Sejarah Lisan, Masyarakat Publikasi Sejarah
Oklahoma. Koleksi Khusus, Mulhall, OK.
Metadata deskriptif

Judul
Pencipta
ID unik barang
Koleksi
Tanggal pembuatan
Tempat pembuatan
Bahasa
Penerbit
Deskripsi

Wawancara dengan Annie Milne
J.A. Pryse dan Rachel Jinks
OH2020.002.01
Milne Family Collection
2/2/1992
Perpustakaan Universitas Oklahoma, Lantai
2 Laboratorium belajar, Ruang 404
Bahasa Inggris (eng)
Oklahoma History Publication Society
Wawancara dengan Annie Milne, cucu
perempuan George Milne, Pembuatan baja di
Oklahoma, tentang pengalamannya di
perkebunan Milne tahun 1913-1929
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Subjek
Liputan
Tanggal mulai dan berakhir
Metadata preservasi
Format
Pengukur (pita magnetik)
Panjang
Merk saham
Durasi
Pengkodean sinyal
Label atau tanda asli
Salinan asli
Seri migrasi

Metada teknis yang disematkan
Format video
ID codec video
Kecepatan bit video
Lebar video
Tinggi video
Standar video
colorspace video
Kecepatan bingkai (frame rate) video
Format audio
ID codec audio
Kecepatan bit audio
Kedalaman bit audio
Tingkat pengambilan sampel audio
Resolusi audio
Ekstensi format
Tipe MIME
Versi format
Ukuran file
Durasi
Tanggal migrasi file
Tanggal yang dikodekan

People-individualis;
Steel;
Oklahoma;
Biographies; Oral histories; Interviews;
Milne, Annie
United States – Oklahoma
1913-1929

VHS
½ inch
45 menit
Ampex
60 menit
SP
“Annie-3rd generation”
1 singel tape
Super 8 film to VHS (2001); VHS tape to
.AVI (2019)

YUV-AJA Video Systems Xena
V210
221184000
720
480
NTSC
YUV
29.97
PCM
PCM
1536000
16
48000
16
.mp4, .m4v, .m4a, .3gpp, .3gp, .3gpp2, .3g2,
.k3g, .jpm, .jpx, .mqv, .ismv, .f4v
3
168 GB
00:48:13:02
Super 8 film to VHS (2001); VHS tape to
.AVI (2019)
1/28/2020
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Hak dan Akses
Deklarasi Hak
Nama pemegang hak
Penunjukan kontak pemegang hak
Kontak pemegang hak

Pemilik
Annie Milner
Annie Milner, Estate
Email-Amilner@aol.com

Pasca produksi
Setelah fase Produksi selesai dan format file pelestarian telah disimpan dengan benar, tugas
Pascaproduksi menciptakan peluang untuk membuat data yang dapat diakses untuk
penggunaan publik atau pribadi. Fase Pascaproduksi mencakup proses transkripsi dan
pengumpulan data untuk dapat ditemukan dalam katalog repositori dan database digital online.
Metadata Transkripsi
Ini berarti data tentang transkripsi. Ini termasuk layanan, perangkat keras dan perangkat lunak
yang diterapkan, tetapi juga, informasi terperinci dalam transkripsi yang harus diperhatikan
agar dapat ditemukan.
Keterangan tertutup
Teks sejarah lisan telah menjadi standar untuk menjangkau masyarakat yang tuli, kesulitan
mendengar, atau penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua.

Metadata Transkripsi
Naskah Transkrip
Tanggal Naskah
Pernyataan rekaman

Layanan transkripsi
Peralatan transkripsi

Annie Milne
4/2/1992
Rekaman VHS dibuat oleh J.A. Pryse dan
Rachel Jinks dari The Oklahoma History
Publicans Society, tersedia sebagai transfer
VHS dan kaset audio
YAYAs Transcription Services
Multiple close microphones mixed down to
stereo
Digital audio tape, standard play 44.1 KHz
Sampling frequency

Metadata transkripsi subjek
Judul
Pengantar – dimana Anda dibesarkan?

Latar belakang – Siapa orang tuamu dan
hubunganmu dengan George Milne?
Latar belakang – Kapan kamu mengunjungi The
Milne Estate?
Latar belakang - Apakah Anda mengunjungi
perusahaan baja di Oklahoma?
Pekerjaan – Kapan Anda dipekerjakan di
perusahaan Baja?

Waktu
00:00:17

00:09:08
00:19:10
00:29:22
00:42:57
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Kematian George Milne - Anda mewarisi
perusahaan baja pada tahun berapa dan apakah
Anda masih memiliki perusahaan ini?
Akhir - apakah ada sesuatu yang ingin Anda
tambahkan ke sejarah lisan ini?

00:46:00
00:58:34

Program Sejarah Lisan Terkemuka
Program Sejarah Lisan Universitas Texas Utara
•
•
•
•

Sara Wilson dan Todd Moye, OH Kurator dan arsiparis
Kantor UNT OHP menangani tahap wawancara/transkrip/penerbitan hard copy koleksi
sejarah lisan kami. https://oralhistory.unt.edu
UNT OHP berkolaborasi dengan Koleksi Khusus dan sebagian besar dengan Layanan
Perpustakaan Digital untuk layanan arsip, digitalisasi, pelestarian, dan metadata koleksi
mereka. https://digital.library.unt.edu/about/digital-library/policies/
UNT ORAL HISTORY PROGRAM GUIDELINES

Program Sejarah Lisan Universitas Negeri Oklahoma
•
•
•

Patrick Daglaris dan Sarah Milligan, Arsiparis OH
OSU OH Program follows the Best Practices Guide. OHA juga memiliki Satuan
Tugas Metadata aktif yang telah bekerja antara lain menganalisis praktik terkini di
lapangan dan mengembangkan rubrik metadata untuk sejarah lisan.
O-STATE Stories, sebuah proyek dari Oklahoma Oral History Research Program,
mencatat sejarah yang kaya, warisan dan tradisi dari Oklahoma State University.
Orang, tempat, dan peristiwa terungkap melalui narasi pribadi dan menarik dari
alumni, mahasiswa, fakultas, dan teman. Kenangan yang terekam selamanya dalam
rekaman audio dan video dengan kuat menggambarkan kontribusi signifikan OSU
dan alumninya kepada masyarakat dan berbicara tentang pengalaman individu dan
bersama dari siswa saat ini dan alumni.
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Lampiran 2: Daftar Periksa CURATED Tipe File
Model daftar periksa CURATED berikut didasarkan pada rangkaian langkah C-U-R-A-T-E-D
yang
distandarisasi
oleh
Jaringan
Kurasi
Digital
https://datacurationnetwork.org/resources/resources-2/.
Periksa file dan baca dokumentasi
• File terbuka seperti yang diharapkan
• Tinjau metadata dan dokumentasi yang tersedia
Pahami datanya
Minta informasi atau perubahan yang hilang
•

Tambahkan metadata agar mudah ditemukan
o Tingkatkan metadata agar mudah ditemukan. standar metadata akan bervariasi
tergantung pada apakah riwayat lisan dalam bentuk file audio, file video, atau hanya
transkrip teks. untuk video dan audio pbcore sangat ideal. untuk teks saja, dublincore.
standar metadata lain untuk lapisan di atas mungkin termasuk premis (untuk metadata
pelestarian), dan DACS.
o Tautan ke informasi pengumpulan terkait, bantuan temuan, konteks data

Ubah format file untuk digunakan kembali
•
•
•
•

Format file pilihan (non-eksklusif)
Pertahankan format asli
Jika perangkat lunak khusus/eksklusif diperlukan, sebutkan nama dan versinya
Pertimbangan kepatuhan ADA

Evaluasi FAIR
•

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip FAIR sebagaimana dijelaskan pada bagian
“Apa yang harus dicari untuk memastikan bahwa berkas ini memenuhi prinsip-prinsip
FAIR”.

Dokumen
• Ingatlah untuk mencatat tindakan yang diambil selama proses kurasi.
• Catatan kurator
• Komunikasi dengan pengirim data
• Perubahan yang dibuat pada file dan atau metadata
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Lampiran 3: Sumber Daya Tambahan
Berinteraksi dan Menggunakan Sejarah Lisan
Jika peneliti mencari sesuatu selain deposit repositori data, ada beberapa opsi:
Sinkronisasi Metadata Sejarah Lisan - Kentucky adalah contoh platform yang merupakan
"aplikasi berbasis web back-end tempat wawancara diimpor, dan metadata dibuat" serta
penampil atau antarmuka pengguna untuk mengalami dan berinteraksi dengan data . Sistem
meminta konten dari repositori digital dan memuat konten ke penampil dan menyelaraskan
transkripsi berdasarkan metadata yang diberi stempel waktu. Metadata melayani berbagai
tujuan termasuk penemuan, identifikasi, dan penyelarasan waktu.
Platform lain yang merupakan repositori digital tradisional dan penampil pameran untuk
sejarah lisan adalah Omeka. Misalnya Curatescape, kerangka kerja web dan aplikasi seluler
yang dibangun di atas Omeka, menyajikan sejarah lisan dalam konteks dengan cerita
komunitas. Curatescape/Omeka dirancang untuk “organisasi budaya berukuran kecil hingga
menengah, kelompok pelestarian, atau lembaga pendidikan kesempatan untuk mendapatkan
kembali suara interpretatif mereka dan terhubung kembali ke komunitas dan audiens mereka.”
(sumber)
Bagi peneliti yang tertarik dengan sifat linguistik akustik dari data, Praat adalah aplikasi yang
umum digunakan untuk visualisasi dan analisis akustik. (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/)
Platform ini menyediakan lingkungan yang disempurnakan dan terstruktur yang mengatur
informasi secara longitudinal sepanjang waktu baik dalam hubungan mereka satu sama lain
dan melalui kemampuan untuk menavigasi di dalam file atau konten itu sendiri di luar halaman
web statis dan repositori mandiri yang pada dasarnya menyediakan pemirsa dasar atau unduhan
file. Metadata yang terstruktur dengan baik, termasuk transkripsi, mendukung penemuan,
akses, dan pelestarian sejarah lisan.
Masalah yang belum terselesaikan, pertanyaan lebih lanjut di luar cakupan primer
•
•
•
•
•
•
•
•

Perincian metadata pada tingkat koleksi, item, dan file
Penyimpanan Data: Perlindungan data, Data rahasia atau terbatas, Kolaborasi (lokasi yang
dapat diakses bersama), Volume data
Cerita asal
Sifat singkat dari sejarah lisan: Pergeseran paradigma dan misi institusional mungkin
memerlukan evaluasi ulang kepemilikan. Jika dan ketika ini terjadi, dokumentasi tentang
keputusan harus kumulatif dan transparan.
Pengalihan koleksi: transisi adalah momen yang rentan, dan langkah-langkah harus
diambil sehingga semua dokumentasi dan informasi yang menyertainya “berjaladengan
sejarah lisan untuk melestarikan asal dan konteksnya.
Memproses catatan tulisan tangan
Informasi terperinci tentang kekayaan intelektual
Agregasi metadata: mengatur metadata ke dalam bentuk yang memungkinkan pencarian
silang dan interoperabilitas

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 361

Panduan Kurasi Data Ilmiah Versi 3.0 | 362

