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Database (basis data) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Hubungan 

antardata dapat ditunjukan dengan adanya field/kolom kunci dari tiap file/tabel yang ada. 

Database dapat bekerja karena adanya aplikasi yang bertugas untuk mengatur, 

menyimpan, memodifikasi data. Aplikasi itu disebut dengan software database engine 

dan lebih resminya disebut dengan DBMS (Database Management System). 

Ada banyak sekali aplikasi DBMS ini, mulai yang berjalan di komputer Personal(PC) 

sampai ke komputer skala mainframe. Contoh-contoh dari aplikasi database engine, 

misalnya seperti SQL Server oleh microsoft, MS Access oleh Microsoft, Oracle 

Database dibuat oleh Oracle, MySQL dibuat oleh MySQL AB, dan lain-lainnya. 

Dalam cloud computing terdapat beberapa database ygang dapat digunakan. Salah satu 

contohnya yaitu database yang berbasis web, antara lain : Socrata, Cebase, Dabble DB.  

Socrata 

Socrata adalah perusahaan penyedia layanan database secara cloud yang terletak di 

Seattle, Washington, USA. Perusahaan ini fokus kepada akses ke data pemerintahan.  

Innovators seperti Bank Dunia, Medicare, Data.gov, EnergyStar, New York City, 

Chicago, San Francisco, Oregon and Maryland, semua telah memilih Socrata sebagai 

database cloud mereka yang rendah biaya dan mudah digunakan. 

Awalnya website ini bernama www.blist.com, tapi karena mengalami perubahan servis 

dan layanan diubah menjadi Socrata yang beralamat di www.socrata.com. Socrata 

adalah aplikasi database online yang relatif mudah digunakan dan dirancang untuk 

keperluan nonteknis pebisnis, seperti spreadsheet dan pemrograman database. 

Ada banyak layanan yang diberikan oleh Socrata, salah satunya dengan socrata kita 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 



 
 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
2 

dapat berbagi data publik dengan masyarakat luas, menggunakan layanan bernama 

Socrata Open Data Cloud. Langsung saja kita gunakan web browser untuk menuju 

situs www.socrata.com. 

 

Berikut adalah tampilan Home dari socrata.com: 

 

 

 
 

 
Untuk membuka layanan Socrata Open Data Cloud, klik tulisan Open data di pojok 

kanan atas 

http://www.socrata.com/
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Tampilan Open Data: 

 
Di Socrata Open Data Cloud, kita dapat menyimpan berbagai tipe file yang disediakan, 

seperti file datasets (seperti ms.excel), calendar, map, chart, forms, dan file documents. 

Dengan membuka Open data, kita sebagai pengunjung dapat melihat file apa saja yang 

disimpan disana, file tersebut memang diatur sebagai data publik, jadi semua 

pengunjung dapat melihatnya. 

Contoh data yang berupa spreadsheet: 



 
 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
4 

 
Contoh data berupa kalender: 

 
Contoh data yang berupa peta lokasi: 
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Mari kita mencoba menggunakan Open Data ini, kita daftar dulu ya, pertama kita klik 

Sign Up pada bagian kanan atas web: 

 
Kemudian akan muncul form yang harus kita isi untuk mendaftar jadi bagian dari 

socrata.com. isikan semua data yang diminta ya, jangan ada yang dikosongi, dan jangan 

lupa password juga harus merupakan kombinasi huruf besar kecil dan angka. 
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Jika password dinilai lemah atau tidak sesuai, maka akan muncul tampilan seperti ini, 

perbaiki password anda. 

 
Setelah itu klik Create My Account 

Oke, dengan cepat saja kita sudah terdaftar sebagai anggota dari socrata.com, mudah 

bukan? Berikut adalah tampilan Account yang kita miliki 
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Tentu saja karena kita baru saja terdaftar, belum ada file apapun yang kita miliki. Kita 

coba membuat datasets untuk kita simpan sebagai database kita. Klik Create a new 

Dataset 

 
Lalu kita diberi 3 pilihan untuk memasukkan data yang kita buat, apakah langsung 

dengan tempate dari socrata.com, upload file bertipe .xls / .xlsx, ataukah ingin 

mengupload file lainnya. 
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Apabila ingin memasukkan data langsung ke template yang disediakan, pilih Design 

from Scratch 

 
Sedangkan jika ingin memasukkan data dari file yang sudah kita miliki, maka pilih 

Import a Data File 
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Atau jika ingin mengunggah file lainnya pilih Upload a Non-Data File, bisa jadi tipe 

filenya berupa .pdf, .doc, dan lain-lain. 

 
Kita coba pilih yang pertama, yaitu Design from scratch. Kita akan diminta 

mendeskripsikan data yang akan kita buat. 
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Kemudian klik next, lalu finish 

 
Tampilan datasets hampir sama dengan ms.excel, kita dapat menambahkan komlom dan 

baris sesuai kebutuhan. 
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Untuk menambah kolom misalnya, klik icon + dan isikan nama kolom dan tipe datanya 

di form sebelah kanan ini, kemudian klik Create 
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Setelah kolom dibuat kita dapat mengisi barisan sel dibawahnya, data ini akan secara 

periodik disimpan oleh server selagi kita mengisinya. 

 
Apabila data sudah selesai dimasukkan dan kita hendak mempublikasikannya ke semua 

orang, maka klik Publish Dataset di sebelah kiri atas. 
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Tampilan dataset setelah di publish: 

 
Selesai. Satu data telah kita simpan pada Open Data. 

Sekarang kita coba membuat datasets dengan mengimpor data dari drive komputer kita. 

Langkah-langkah awalnya sama seperti tadi, tetapi pada pilihan berikut klik Import a 

Data File. Ingat, kita hanya dapat mengimport data dari file yang bertipe .xls , .csv , .tsv 

atau .xlsx  
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Lalu kita diminta mengambil data dari drive komputer atau dari internet. Misalnya kali 

ini kita pilih dari drive komputer. 

Masukkan file yang mau kita ambil datanya, lalu klik Upload a file 

 
Setelah itu akan muncul tampilan dari data yang kita import 
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Jika sudah oke, klik Next. 

 
Deskripsikan file data anda 
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Klik next, lalu Finish 

 
Hasil tampilan akan sama dengan data dari file yang kita import, kita masih dapat 

mengedit data tersebut disini, sama seperti sebelumnya. 
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Klik Publish datasets, kemudian agar data kita dapat dilihat semua orang klik manage. 

Pada form permission beri tanda pada Public, lalu klik update 

 
Hasilnya akan tampil di Open Data berikut: 
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