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ABSTRAK
Produksi peta versi cetak di Indonesia, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, 

terus meningkat sesuai dengan kebutuhan penggunaan yang juga terus meningkat. Peta 
merupakan produk visualisasi kartografis. Namun demikian sampai sekarang dari 
pengamatan empirik sering dijumpai adanya “penyimpangan” berupa hasil peta yang 
masih belum sesuai dengan kaidah kartografis.

Kaidah kartografis diterapkan dalam desain dan produksi peta dengan tujuan 
tercapainya efektivitas penggunaan. Efektivitas ini semakin dibutuhkan jika penggunaan 
peta tersebut  terkait dengan persoalan hukum. Penggunaan yang tidak efektif berakibat 
juga pada tidak tepatnya sasaran peta. Penelitian yang terkait dengan sasaran 
penggunaan peta secara efektif telah membuktikan perlunya dilakukan pendekatan kognitif 
dalam desain, selain munculnya kebutuhan akan pendidikan pokok ataupun pelatihan 
tambahan tentang disiplin kartografi.

Kontemplasi profesi mendorong sebuah upaya minimal, di antaranya “sosialisasi 
penyadaran kembali” adanya kaidah kartografis yang harus diterapkan dengan sebaik-
baiknya dalam setiap desain peta.

1. SUBJEK DAN OBJEK KARTOGRAFI

Subjek kartografi merupakan studi tentang manifestasi grafis fenomena keruangan 
(spasial) atau fenomena geografis. Objek kartografi adalah pembuatan peta sebagai refleksi 
dunia atau alam nyata (real world) yang setepat mungkin. 

Definisi yang dibuat oleh International Cartographic Association (1973), dan 
rekomendasi pemutakhiran definisi oleh International Cartographic Association (ICA)
Working Group (1992), memandang kartografi sebagai ilmu faktual berhubungan dengan 
pembuatan peta berketepatan (akurasi) tinggi. Akurasi diperoleh melalui pengukuran 
berdasarkan model matematis yang membantu memindahkan gambaran permukaan bumi 
pada bidang datar secara akurat. Sebagai ilmu kognitif, kartografi dipandang dari sudut 
penggunaan peta. Visualisasi peta yang menarik dan efektif dapat dihasilkan melalui model 
kognitif. Secara manual-tradisional, kaidah kartografis mendasari penyajian keruangan 
dalam desain dan visualisasi peta. Kaidah kartografis adalah ketentuan ilmiah tentang 
desain dan visualisasi peta dalam berbagai komponen grafis (elemen grafis dan variabel 
grafis). 

Berdasar teori kartografis dan pendekatan psikologis, proses desain diarahkan melalui 
kaidah kartografis untuk menghasilkan visualisasi peta agar efektif dalam penggunaannya. 
Penggunaan yang efektif adalah yang mampu menimbulkan pengertian, perasaan senang, 
pengaruh dalam bersikap, interaksi dan manfaat, serta menimbulkan tindak lanjut yang 
makin baik atas produk peta tersebut. Penggunaan yang efektif juga dicirikan dengan 



terjadinya interpretasi yang akurat, keyakinan, dan preferensi (kesukaan) yang tinggi. Van 
Der Wel dkk. (1994) menyebutkan kriteria peta yang efektif sebagai validitas kartografis, 
yaitu menarik, mudah dibaca, dan berguna.

Pendekatan psikologis dalam kaidah kartografis antara lain dilakukan melalui prinsip 
simbolisasi (semiologi) dan penerapan hasil penelitian tentang stimulus dan respon. 
Pendekatan tersebut juga dilakukan melalui kognisi visual dan pemrosesan informasi, serta 
melalui persepsi dan komunikasi kartografis. 

Subjek dan objek kartografi telah mengalami perkembangan akibat pesatnya kemajuan 
teknologi, setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir ini. Perkembangan ini merupakan 
akibat kemajuan disiplin eksternal, seperti kemajuan teknologi komputer, penginderaan 
jauh, dan sistem penentuan posisi melalui satelit (antara lain dengan cara satelit Global 
Positioning System atau GPS), serta perkembangan teknologi internet. Demikian pula, 
terjadi perkembangan akibat kemajuan teknologi internal, yaitu dari teknologi proses 
optik-mekanik, foto-kimia, dan cetak off-set yang secara cepat mampu menghasilkan 
penggandaan produk dalam jumlah besar, ke teknologi percepatan dan peningkatan 
kualitas proses kartografi secara elektronik dengan komputer. Perkembangan tersebut 
mengubah cara-cara tradisional dalam disiplin kartografi. Perubahan cara kerja yang terjadi 
dengan pesat tersebut tidak terlepas dari dua hal. Pertama, kebutuhan masyarakat akan data 
keruangan yang besar untuk mengatasi dan mengelola masalah lingkungan. Kedua, 
kemajuan elektronik menjanjikan suatu cara mengelola data keruangan yang sangat besar 
dalam kurun waktu yang terbatas. Kemajuan teknologi elektronik dan sistem berkomputer, 
termasuk sistem dan program untuk proses kartografi, telah semakin memasyarakat sampai 
ke tingkat kepemilikan dan operasional pribadi. 

2. FAKTA PENERAPAN YANG SERING TERJADI

Penerapan teknologi digital dalam kartografi diperlukan untuk percepatan dan 
peningkatan volume serta kualitas produksi peta, baik melalui visualisasi peta dasar 
rupabumi maupun peta tematik. Sejauh yang diketahui, fungsi kognitif belum diterapkan 
secara operasional untuk membantu dalam desain, visualisasi, dan produksi peta. Contoh 
elemen visualisasi yang umum terjadi adalah penggunaan berbagai warna kualitatif untuk 
menyajikan fenomena kuantitatif; penggunaan warna-warna sangat terang dengan saturasi
penuh; disajikannya  unsur-unsur geografis yang seharusnya tidak perlu jika disesuaikan 
dengan tujuan peta sehingga menyebabkan bias bahkan salah dalam interpretasi. 
Berdasarkan pengamatan empiris, sampai sekarang, masih sering terjadi kejanggalan dan 
keburukan hasil visualisasi kartografis secara digital yang dapat berdampak pada ketidak-
efektifan penggunaan. Jika kaidah kartografis sudah diterapkan dalam bentuk spesifikasi
pembuatan peta, yang juga sering terjadi adalah kurangnya pemahaman terhadap 
spesifikasi itu sendiri.

Sementara itu Antle dan Klinkenberg (1999) menyebutkan adanya tiga kriteria 
efektivitas penggunaan peta, yaitu (1) akurasi, yang dimaksud adalah akurasi interpretasi 
terhadap data keruangan; (2) konfidensi (confidence), yaitu keyakinan dalam membuat 
keputusan pilihan; dan (3) preferensi (kesukaan), bersifat subjektif dan individual; 
pertanyaan-pertanyaan mengenai preferensi akan membantu menjelaskan perbedaan-
perbedaan individual. 

Visualisasi peta yang efektif harus mempertimbangkan ketiga kriteria tersebut. 
Konfidensi dan preferensi tampak berhubungan langsung dengan aspek kognitif karena 
kedua hal tersebut merupakan bagian dari proses internal. Desainer peta secara kognitif 



harus berpegang pada integritas dan harus memahami pentingnya peran hasil interpretasi 
yang akurat. Desainer peta juga harus memahami kriteria interpretasi fenomena geografis 
sehingga dapat memilih bentuk visualisasi yang paling tepat berdasarkan kaidah 
kartografis.

Makalah ini menyajikan masalah visualisasi peta yang bersifat statik, disebut peta 
statik. Peta statik tersebut dapat berupa visualisasi dalam bentuk digital (peta statik 
temporal) dan dapat juga dalam bentuk hardcopy atau hasil cetak (peta statik permanen). 
Peta statik dalam visualisasi secara digital dapat digunakan antara lain untuk keperluan 
atlas elektronik dan peta tampilan di internet (web maps). Peta statik dalam visualisasi 
analog dapat digunakan antara lain untuk keperluan tayang-tinjau (overview), laporan, 
publikasi peta tematik, dan atlas sekolah. Sebaliknya, dalam makalah ini tidak dibahas 
perihal peta dinamis ataupun peta interaktif.

3. PROBLEMATIKA DALAM DESAIN PETA

Eckert dalam Wood (1979), pada tahun 1908, pernah menuliskan pandangannya yang 
modern tentang problematik dalam desain peta: “Seni menggambar peta disebut kartografi. 
Ini merupakan seni teknis yang dipandu dan dimantapkan oleh kaidah ilmiah meskipun 
teori matematis yang rumit sebaiknya dihindari.” Selanjutnya, “Dengan generalisasi, seni 
berkembang menjadi pembuatan peta, kemudian seleksi dan presentasi dikontrol oleh 
perasaan subjektif pribadi. Peta yang tidak berseni akan tampil buruk, sebaliknya, peta 
yang didesain secara baik dan cermat akan menyembunyikan kesalahan faktual”. Akan 
tetapi lebih lanjut Eckert menambahkan, “Penggunaan warna tidak boleh didasarkan pada 
selera pribadi semata, melainkan harus didasarkan pada logika”. Tema yang dituju adalah, 
“Logika peta mempertahankan kaidah yang mendasari pembuatannya dan memandu 
persepsi kartografis”. 

Pandangan ini menarik, mengingat bahwa sudah ditulis hampir seabad yang lalu, dan 
hingga sekarang masih merupakan bahan pengkajian dan analisis secara sistematis. 
Pandangan ini disebut modern karena pada saat itu kartografi sudah didefinisikan dengan 
pengertian yang masih relevan dengan pengertian sampai sekarang dalam konteks peta 
sebagai fokus sentral. “Seni” lebih menonjol meskipun sudah dilandasi dengan apa yang 
disebut sebagai kaidah ilmiah dan pengertian tentang generalisasi. Logika digunakan untuk 
kepentingan pembuatan dan persepsi peta, yang pada akhirnya memiliki sasaran untuk 
mendukung penyajian atau visualisasi peta yang efektif. 

4. PENGERTIAN DAN KONSEP KARTOGRAFI

Pengertian tentang kartografi diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari International 
Cartographic Association (ICA, 1973) dalam Artimo (1994), Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(Boss, 1977), Imhof dalam Swiss Cartographic Society (1977), Guptill and Starr (1984) 
dalam Kraak dan Ormeling (1996), Keates (1989), Dent (1990), Taylor (1991) dalam 
Kraak dan Ormeling (1996), Anson dan Gutsell (1992) dalam Artimo (1994), Robinson 
dkk. (1995), dan Kraak dan Ormeling (1996). Dari berbagai pengertian tersebut, pengertian 
dari Taylor (1991) lebih meliput berbagai aspek yang terkait, lugas, komprehensif, dan 
relevan, yaitu: “kartografi merupakan pengorganisasian, penyajian, pengkomunikasian, 
dan pemeliharaan (utilisasi) geo-informasi dalam bentuk grafis, digital, dan taktil (tactile); 



termasuk semua tahap dari penyiapan data hingga penggunaan akhir dalam pembuatan peta 
ataupun berbagai produk informasi keruangan yang terkait”. 

Dalam hubungan antara kartografi dengan geografi, Tyner (1992) menyatakan bahwa 
segala sesuatu yang memiliki komponen keruangan dapat dipetakan, apakah berupa unsur 
fisik aktual di bumi, sebuah konsep, bahkan berupa sebuah opini sekalipun. Jika fenomena 
tersebut beragam dalam hal lokasi maka akan merupakan realitas geografis yang dapat 
disajikan dalam bentuk peta. 

Menurut Robinson dkk. (1985 dan 1995), kartografi meliputi lima konsep berikut. 
a) Konsep geometrik yang merupakan dasar untuk pengembangan sistem referensi lokasi, 

seperti lintang, dan bujur, serta berbagai jenis grid rektangular, dan mengantar kepada 
akurasi pemetaan pada umumnya. 

b) Konsep teknologi, karena kartografi diterima sebagai teknologi untuk memproduksi 
peta, dan peta diterima sebagai media untuk menyimpan informasi keruangan. Konsep 
ini memandang kartografi sebagai sebuah rangkaian proses koleksi data, desain peta, 
produksi, dan reproduksinya. Penekanan konsep berada pada teknologi berkomputer.  

c) Konsep penyajian, konsep ini dilatarbelakangi oleh kepentingan tentang apa yang 
dilakukan dalam bidang kartografi dan hubungannya dengan disiplin pemetaan dan 
disiplin terkait lainnya. Desain peta merupakan fokus sentral dengan sasaran ada pada 
efisiensi pemetaan. 

d) Konsep artistik, konsep ini dimaksudkan terutama untuk menerapkan pengertian tentang 
kualitas visual (seperti warna, keseimbangan, kontras, pola, karakter garis, seleksi, 
eksagerasi, dan karakter grafis lainnya) untuk menciptakan bentuk dan hubungan yang 
dapat menanamkan kesan dan sensasi yang sesuai setepat-tepatnya, yaitu kesan yang 
realistik atas lingkungan yang dipetakan. 

e) Konsep komunikasi, konsep ini menunjukkan tugas pokok kartografi sebagai sarana 
komunikasi yang efektif melalui penggunaan peta. Dasarnya adalah keyakinan bahwa 
grafik atau gambar (termasuk peta) memainkan peran penting bagi manusia dalam 
berpikir dan berkomunikasi.  

Sasaran seluruh konsep tersebut adalah efisiensi. Berikut adalah Tabel 1 tentang 
konsep dan sasaran kartografi. 

Tabel 1. Berbagai konsep kartografis dan sasarannya
Konsep Sasaran

Konsep geometrik akurasi pemetaan
Konsep teknologi efisiensi pemetaan
Konsep penyajian efisiensi desain peta 
Konsep artistik efektivitas persepsi
Konsep komunikasi media komunikasi 

Diolah dari Robinson dkk. (1985 dan 1995).

Robinson dkk. (1995) menyebutkan ada empat komponen proses kartografi, yaitu 
pembuat peta, pengguna peta, peta, dan domain data. Pembuat peta memilih informasi dari 
domain data dan memasukkannya ke dalam format peta. Kemudian pengguna peta 
mengamati dan merespon atau menginterpretasi informasi tersebut. Jadi, selain proses 
koleksi dan seleksi data, dalam kartografi terdapat tiga kategori proses lainnya, yaitu: (1) 
proses memanipulasi dan menggeneralisasi data, mendesain, dan mengkonstruksi peta, (2) 
proses membaca atau melihat pada peta, dan (3) proses merespon atau menginterpretasi 
informasi. 



Tabel hubungan antara konsep kartografi tersebut di atas dengan proses yang dominan 
ditunjukkan sebagai berikut (Tabel 2).

Tabel 2. Berbagai konsep kartografis dan proses yang dominan
Konsep Proses yang terkait dominan 

Konsep geometrik desain dan konstruksi peta
Konsep teknologi konstruksi peta
Konsep penyajian desain peta
Konsep artistik respon pengguna peta
Konsep komunikasi desain peta, dan membaca peta

Diolah dari Robinson dkk. (1985 dan 1995).

Akhirnya, tabel berikut menyajikan keterkaitan antara konsep, proses yang dominan, 
dan sasarannya. 

Tabel 3. Keterkaitan antara konsep kartografis, proses yang dominan, dan sasarannya
Konsep Proses yang dominan Sasaran

Konsep geometrik desain dan konstruksi peta akurasi pemetaan
Konsep teknologi konstruksi peta efisiensi pemetaan
Konsep penyajian desain peta efisiensi desain peta
Konsep artistik respon pengguna peta efektivitas persepsi
Konsep komunikasi desain peta dan membaca peta media komunikasi
Diolah dari Robinson dkk. (1985 dan 1995).

5. KAIDAH KARTOGRAFIS

Kaidah kartografis merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi dasar dan acuan 
dalam desain dan visualisasi peta agar memberikan hasil yang baik dan efektif. Kraak dan 
Ormeling (1996) menyebut kaidah kartografis dengan istilah cartographic grammar atau 
cartographic rule, dan bermanfaat untuk memperbaiki transfer informasi dengan 
menggunakan karakteristik murni berbagai karakteristik simbol grafis. 

Dua sumber pustaka utama berbahasa Inggris, tentang kaidah kartografis bagi peta 
garis, disarikan dari Keates (1989) dalam “Cartographic design and production”, dan dari 
Robinson dkk. (1995) dalam “Element of cartography”. Pada dasarnya, kedua sumber 
tersebut secara prinsip memiliki kesamaan pemahaman dan konsistensi. Sedikit perbedaan 
terdapat hanya pada beberapa pendekatan dan beberapa peristilahan. 

Keates (1989) menguraikan kaidah dalam desain peta dengan segala saling 
keterkaitannya secara sistematis, sebagai berikut. 
1) Pemahaman tentang visi dan persepsi 

Seorang kartografiwan mendesain peta dengan menggunakan persepsi visual, 
imajinasi visual, dan pengalaman visual. Respon pengguna peta dikondisikan di antaranya 
dengan karakteristik visual dari peta tersebut selain juga dikondisikan oleh kemampuan 
dan keterampilannya dalam memproses informasi secara visual. 
2) Prosedur desain 

Desain adalah membuat sesuatu yang belum ada. Desain harus diuji sebelum 
diwujudkan. Dalam konteks desain peta, terdapat prosedur dalam lima tahap. 



a) Tahap konsep awal. Kegiatan ini merupakan konsep dan perencanaan awal dari peta, 
mencari hubungan yang sepadan antara isi peta yang diinginkan, wilayah geografis, 
skala, dan format peta. 

b) Tahap persiapan, yaitu tahap untuk menyusun dan menguji hipotesis, 
memformulasikan beberapa kemungkinan penyelesaian masalah dan mengimajinasikan 
atau memvisualisasikan peta dalam bentuk tertentu. Secara kartografis, tahap ini 
merupakan tahap eksperimen dengan spesifikasi yang menterjemahkan gagasan umum 
ke dalam simbol yang khusus. 

c) Tahap inkubasi. Tahap ini mengendapkan sejenak gagasan yang tengah direncana dan 
divisualisasikan. Ini dimaksudkan untuk memperoleh penyegaran konsep desain 
dengan melupakan atau mengalihkan perhatian sejenak, dan diharapkan agar didapat 
penglihatan yang baru atas apa yang telah dilakukan, dimungkinkan adanya perubahan 
atau masukan baru. 

d) Tahap iluminasi. Tahap ini mewujudkan fisik peta secara spontan dalam pendekatan 
yang berbeda, memungkinkan untuk diperoleh formulasi baru sama sekali pada seluruh 
desain. 

e) Tahap verifikasi. Tahap ini mewujudkan prototipe peta, sebagian atau seluruhnya 
dalam tahapan produksi yang lengkap. Proses ini dapat diiterasi dengan setiap kali 
melakukan penyempurnaan desain.  

3) Simbol kartografis
Semiologi kartografis adalah pemikiran teoretis tentang simbol kartografis, yaitu 

hubungan simbol dengan fenomena yang disajikan dan keefektifannya dalam 
mengkomunikasikan informasi kepada pengguna peta (Boss, 1977). Simbol kartografis 
memiliki dua kategori dasar, yaitu elemen grafis dan variabel grafis. Elemen grafis terdiri 
atas simbol titik, simbol garis dan simbol luasan (area). Dalam penerapannya, elemen 
grafis dikombinasikan dengan variabel grafis yang di antaranya adalah unsur bentuk, 
dimensi (ukuran), warna, nilai (value), orientasi, dan kerapatan. Kombinasi-kombinasi ini 
digunakan untuk simbolisasi fenomena kualitatif dan kuantitatif. 
4) Objektif kartografi 

Objektif kartografi merupakan uraian teknis dengan sistematika sebagai berikut: 
a) komposisi peta, yaitu tentang informasi latar belakang dan latar depan;
b) kontrol terhadap kontras antara simbol dengan sekitarnya, selalu diawali dengan 

kontras yang minimum;
c) legibilitas atau tingkat kemudahan untuk dilihat;
d) kategori-kategori yang konsisten, yaitu tentang perlakuan terhadap klasifikasi dan sub 

klasifikasi unsur-unsur yang dipetakan;
e) bentuk-bentuk yang mudah dikenal;
f) reduksi simbol garis, untuk mengurangi “pemborosan” dan keruwetan tampilan;
g) penggunaan warna putih, lebih ditujukan untuk mencapai kontras yang seimbang 

dengan warna lainnya;
h) simbol komplementer, yaitu keseimbangan antara simbol titik dan garis dengan simbol 

area, dengan peran masing-masing baik sebagai informasi latar belakang maupun 
sebagai informasi latar depan;

i) tingkat penegasan, yaitu penerapan kontras dalam warna dikaitkan dengan tingkat 
kepentingan unsur yang disimbolkan tersebut; 

j) pengujian desain, yaitu menguji berbagai kemungkinan kombinasi dan penataannya. 
5) Generalisasi 

Generalisasi adalah salah satu aspek desain yang penting dengan sasaran efesiensi 
penyajian peta secara grafis dalam keterbatasan skala kecil. Tahapan proses generalisasi 



meliputi seleksi, omisi (penghapusan), penggabungan, eksagerasi, dan penggeseran, serta 
selalu memelihara karakteristik geografis. 
6) Penempatan nama-nama 

Jumlah nama-nama geografis di peta umumnya banyak sehingga harus diatur 
penempatannya dengan cermat dan rapih agar unsur dapat disajikan secara bersih dan tidak 
ruwet. 

Robinson dkk. (1995) menyebutkan bahwa objektif desain peta adalah meningkatkan 
gambaran lingkungan pada pikiran si pengguna peta sesuai dengan tujuan peta. Uraian 
sistematikanya adalah seperti berikut. 
1) Proses desain

Proses desain, mirip dengan prosedur desain oleh Keates (1989), diberikan dalam tiga 
tahap, sebagai berikut.
a) Tahap gagasan grafis. Tahap ini merupakan tahap berimajinasi dan berkreasi, 

memikirkan berbagai kemungkinan grafis, mempertimbangkan berbagai alternatif 
untuk mendekati permasalahan, dan memvisualisasi solusinya. 

b) Tahap pengembangan rencana grafis yang spesifik. Analisis dilakukan terhadap 
berbagai kemungkinan alternatif dan memberi bobot terhadap rencana umum 
sebelumnya. Di sini diputuskan bermacam-macam symbol, antara lain jumlah 
klasifikasi dan batas kelas, penggunaan warna, hubungan tipografis, dan ketebalan 
garis. 

c) Tahap penyiapan spesifikasi detail untuk konstruksi peta, secara manual ataupun 
digital. Penerapan cara digital secara signifikan berdampak pada proses desain. 
Prosedur yang dilakukan dengan komputer umumnya memadukan tahap pelaksanaan 
sehingga tidak begitu tampak batas antar tahapannya. Selain itu, hasil kerja final dapat 
langsung diplot atau diprint secara otomatis.  

2) Pertimbangan perseptual
Dasar bagi pertimbangan perseptual menurut Robinson dkk. (1995) tidak berbeda 

dengan apa yang telah disebutkan oleh Keates (1989), yaitu meliputi elemen grafis dan 
variabel grafis, serta kelas dari simbol.
3) Komunikasi grafis 

Komunikasi grafis mengutamakan pengertian tentang persepsi terhadap kompleksitas 
grafis. Maksudnya adalah bahwa komunikasi dengan sarana grafis bergantung pada peran 
persepsi terhadap penyajian grafis. 
4) Prinsip desain 

Prinsip desain peta meliputi (a) legibilitas, (b) kontras visual, (c) organisasi latar 
belakang-latar depan, termasuk komposisi dan keseimbangan visual, dan (d) organisasi 
hirarkis. 

Kaidah desain secara kartografis yang telah diuraikan secara sistematis tersebut di 
atas perlu diterapkan untuk menghasilkan visualisasi peta yang efisien dan efektif karena
dalam penerapan metode digital pengetahuan kartografi tradisional tetap penting sampai 
kapanpun (Hansen, 1994). 

Kartografi, sebagaimana bidang-bidang yang lain, telah mengembangkan tradisi dan 
konvensi, termasuk kaidah kartografis. Handoyo (2002) telah membuktikan sintesis yang 
produktif antara kaidah kartografis dengan faktor kognitif visual dalam desain dan 
visualisasi peta.

6. PETA



1) Definisi dan fungsi peta
Peta memiliki peran penting dan strategis sebagai media penyajian fenomena spasial 

atau keruangan. Peta juga merupakan sarana untuk memahami potensi suatu wilayah, baik 
bagi para geografiwan, perencana, sejarawan, ekonom, petani, geologiwan, dan bagi yang 
terlibat dalam ilmu dasar ataupun rekayasa. 

Peta adalah sebuah model grafis tentang aspek keruangan dari realitas. Menurut 
kartografiwan Perancis, peta adalah sebuah citra konvensional, umumnya pada bidang 
datar, tentang fenomena konkrit atau abstrak yang dapat dilokasikan dalam ruang. Board 
dalam Kraak dan Ormeling (1996), menyebutkan peta sebagai sebuah representasi 
informasi atau abstraksi realitas geografis secara visual, digital, atau taktil. Sementara 
Salichtchev (1983), secara ringkas menyatakan bahwa peta merupakan model ‘gambar-
simbol’ tentang realitas. 

Berbagai definisi tentang peta, yaitu dari ICA, Robinson dkk. (1995), Keates (1989), 
Dent (1990), Board (1990), Rais (1993), Kartografiwan Perancis dalam Kraak dan 
Ormeling (1996), Kraak dan Ormeling (1996), dapat dirangkum satu pengertian, bahwa 
peta adalah sebuah representasi grafis dan petunjuk lokasi tentang fenomena geografis, 
termasuk lingkungan, budaya, dan abstraksi mental, baik pada media kertas secara analog, 
dalam bentuk digital, maupun taktil.  

Peta memiliki beberapa karakteristik dasar sebagai media visualisasi informasi 
keruangan (Robinson dkk., 1985), salah satunya adalah menyajikan realitas bumi melalui 
tanda-tanda perlambangan yang disebut simbol kartografis. Peta membantu proses 
pengambilan keputusan tentang apa yang akan dianalisis, formulasi dampak keruangan, 
dan mengkomunikasikan keputusan ini (Kraak dan Ormeling, 1996).
2) Desain peta

Desain peta adalah perancangan untuk menyajikan fenomena geografis dalam 
komposisi secara grafis, dan merupakan identitas disiplin ilmu kartografi (Bos, 1982). 
Desain peta bertujuan untuk mencapai efektivitas pembuatan dan penggunaan peta dalam 
segala aspeknya, baik dalam wujud analog, maupun digital. Penerapan kaidah kartografis 
dengan baik dan benar akan menghindarkan kesalahan dan kegagalan desain.

Menurut Salichtchev (1983), desain peta secara grafis dimaksudkan sebagai desain 
secara artistik. Desain peta memiliki tiga objek, yaitu: a) ekspresi estetik, b) adaptasi 
terhadap kebutuhan pengguna, dan c) tingkat nilai ekonomi yang maksimum dalam 
memecahkan masalah. Menurut Imhoff (1982), permasalahan dalam desain peta umumnya 
berasal dari tuntutan untuk menyajikan isi informasi yang sangat rapat (padat), dan sangat 
tingginya tuntutan untuk menyajikan ketepatan (presisi) seluruh informasi dalam struktur 
metrikal. 

Robinson dkk. (1995) menyatakan bahwa desain peta bukan merupakan proses 
mekanis seperti halnya memotret dengan kamera. Desain peta merupakan proses dengan 
karakteristik tertentu sebagai berikut.
a) Sangat kompleks, tidak ada batas opsi untuk mengorganisasi karakter visualisasi;
b) Sangat kreatif, mengembangkan desain grafis dengan persyaratan dasar yaitu kemauan 

untuk berpikir dalam konteks visual;
c) Kompromistis, sering timbul konflik antara objek-objek “intelektual” dengan “visual”;
d) Merupakan kombinasi antara pilihan-pilihan intuisif dan rasional.

Makalah ini terkait dengan desain dan visualisasi peta yang menghasilkan jenis peta 
statik, baik peta statik temporal, maupun peta statik permanen. 



7. PETA CITRA

Untuk dapat memahami dan menerapkan kaidah kartografis dalam desain peta citra, 
berikut diuraikan beberapa karakteristik tentang peta citra. 
1) Pengertian

Lerner dan Denegre (1994) menguraikan bahwa peta citra (image maps) adalah peta 
dengan latar belakang seluruh atau sebagian citra penginderaan jauh, yang selanjutnya 
informasi tematik (informasi grafis) disajikan padanya dalam berbagai cara visualisasi. 
Dalam pembuatan peta citra, secara tradisional kartografi telah berhasil  
mengkombinasikan penyajian grafis simbol-simbol titik, garis dan area. Demikian pula 
dengan teknik dan kombinasi pola bayangan (shades) maupun warna. 
2) Karakteristik

Citra merupakan penyajian khusus berupa piksel yang berkisar antara hitam-kelabu-
putih atau berwarna. Tampilan “fotografis” citra merupakan distribusi piksel yang 
“estetik”. Tampilan tersebut bukan sekedar mosaik, melainkan citra yang menampilkan 
realitas dengan unsur kenampakan yang mudah dikenal. 
3) Teknik distribusi elemen citra

Peta citra memerlukan teknik distribusi tertentu antara data kartografis dengan data 
citra. Kombinasi ini dapat melalui pendekatan isi ataupun desain kartografis. Sejauh ini 
tidak ada aturan umum yang standar untuk peta citra. Format yang ada adalah format 
standar, yaitu data citra dalam wujud raster dan data kartografis dalam wujud vektor, 
dengan kombinasi tergantung seberapa besar bagian isi citra yang dibutuhkan untuk 
keperluan visualisasi. 
4) Ketentuan penyajian peta citra

Lerner dan Denegre (1994) menyebut dua hal yang perlu diperhatikan sehubungan 
dengan kombinasi antara informasi citra dengan informasi grafis kartografis, yaitu:
a) rasio antara isi dan latarbelakang, yaitu:

(1) peta citra dengan penajaman fotografis (photo-enhanced image maps);
(2) peta citra dengan penajaman grafis (graphics-enhanced image maps); dan
(3) peta citra dengan penajaman subjek (subject-enhanced image maps);

b) penataan nama-nama geografis atau toponimi, yang merupakan salah satu sistem 
referensi geografis dan komponen penting dalam peta.

Uraian butir d.1) tersebut di atas dirangkum dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Kombinasi informasi grafis dan informasi citra
No. Uraian Kelebihan Kekurangan

i) Peta citra dengan perbaikan 
fotografis:
latarbelakang citra fotografis 
mendominasi tampilan atas 
elemen grafis. Citra dapat 
berupa band tunggal hitam-
putih, false atau true color, atau 
mosaik yang diperbaiki untuk 
memperoleh kualitas yang 
bagus;
elemen grafis umumnya dalam 
satu warna.

 Penyajian dekat 
dengan realitas, 

 Memungkinkan 
untuk interpretasi 
lanjut,

 Memungkinkan 
untuk mengoreksi 
interpretasi yang 
terdahulu,

 Tampilan estetik 
citra.

 Sulit untuk membacanya terutama 
bagi non spesialis karena kurangnya 
legenda yang seragam,

 Jika kategori permukaan tidak 
terkait dengan kategori liputan 
lahan, akan terjadi efek “noise”
karena tidak homogennya kategori,

 Hanya cocok untuk peta jaringan 
jalan dan jaringan sungai.

ii) Peta citra dengan perbaikan 
grafis:

 Memungkinkan 
untuk mendapat 

 Citra tidak dapat diinterpretasi lagi, 
informasi tematik (grafis) sangat 



elemen grafis lebih dominan. 
Sedangkan elemen citra hanya 
sebagai latarbelakang saja dan 
umumnya dalam satu warna
(monokrom).

informasi peta rinci,
 Tidak ada wilayah 

“kosong” di peta 
(seperti pada peta 
garis tradisional),

 Tampilan estetik 
dapat sangat 
menarik.

dominan dan kurang dalam kontras,
 Dalam beberapa hal informasi citra 

sepenuhnya hilang karena 
penerapan multiwarna,

 Hanya cocok untuk peta jaringan 
jalan dan peta jaringan sungai.

iii) Peta citra dengan perbaikan 
subjek:
perbaikan subjek merupakan 
jawaban untuk masalah 
keseimbangan (balancing) 
antara tampilan elemen citra 
dengan elemen grafis, dengan 
mengutamakan subjek yang 
dipentingkan untuk ditonjolkan. 

 Piksel asli dan 
kontras (rasio 
spektral) tidak 
hilang, citra masih 
dapat diinterpretasi,

 Kategori permukaan
masih terdefinisi 
dengan jelas dan 
tertuang dalam 
legenda,

 Kategori permukaan 
lahan mudah 
dipisah-pisahkan 
meskipun tidak 
berkait dengan 
liputan lahan.

 Proses dengan prosedur yang lama 
dan mahal,

 Hanya cocok untuk peta liputan atau 
penggunaan lahan, adakalanya 
kontras di dalam kategori dapat 
mengganggu karena adanya 
diversifikasi jenis lahan,

 Warna permukaan lahan dapat juga 
mengganggu dan sulit diinterpretasi. 

(Lerner dan Denegre, 1994)

Lerner dan Denegre (1994) menyebutkan bahwa ketentuan tentang toponimi 
didasarkan pada bagaimana memelihara kemudahan pembacaan nama-nama geografis 
pada peta citra (readability). Penggunaan warna untuk teks ternyata berbeda dengan apa 
yang sudah ditentukan dalam peta garis non-citra. Dalam peta citra dapat digunakan 
warna-warna teks yang berbeda meskipun nama-nama tersebut memiliki kategori unsur 
yang sama. Umumnya digunakan teks warna putih atau kuning untuk area yang gelap, 
sedangkan untuk area yang terang dapat digunakan teks berwarna hitam atau coklat. Di 
luar hal itu tetap sama mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan untuk peta garis, misalnya, 
untuk jenis dan ukuran huruf.
5) Evaluasi kartografis

Secara tipologis terdapat kriteria kartografis (selain kriteria geometris) yang dapat 
digunakan untuk mengevaluasi kualitas peta citra beserta tingkatan karakteristiknya 
masing-masing sebagai berikut. 

Tabel 5. Kriteria kartografis dalam desain peta citra
Kriteria 

Kartografis
Tingkatan 

Karakteristik
Nilai yang 
diterapkan

a. Kelengkapan informasi 
yang ditambahkan

i. Overprint dengan data handal dan lengkap
ii. Overprint dengan data pendekatan dan digeneralisasi
iii. Tanpa overprint

i. 3
ii. 2

iii. 1
b. Penepatan lokasi informasi 

yang ditambahkan
i. Data dan proses kartografis standar
ii. Data dan proses kartografis disesuaikan dengan 

keadaan 
iii. Data dan proses kartografis opsional (fakultatif)

i. 3
ii. 2

iii. 1
c. “Kosmetik” kartografis i. Batas tepi yang akurat antara citra dengan lembar 

peta
i. 3



ii. Batas tepi tidak dikoreksi
iii. Citra sebagai data awal (raw image)

ii. 2
iii. 1

(Lerner dan Denegre, 1994:63-72)
Penilaian pada kolom terakhir tersebut untuk mengetahui sampai di mana kualitas peta 

citra yang dihasilkan dalam suatu desain visualisasi. 

8. PETA STATIK

Peta statik adalah hasil visualisasi peta yang dapat dalam bentuk digital (peta statik 
temporal) dan juga dalam bentuk hardcopy atau hasil cetak (peta statik permanen). Peta 
statik ini adalah jenis peta yang menjadi bahasan visualisasi dalam makalah ini. Gambar 1 
berikut menunjukkan keberadaan peta statik sebagai hasil proses digital. 

Gambar 1. Diagram peta digital dan peta statik

Menurut Dibiase dkk. (1992), lawan peta statik adalah peta animatif. Visualisasi peta 
statik membutuhkan variabel visual, sedang visualisasi peta animatif membutuhkan 
variabel dinamis, yaitu durasi gambar (scene), tingkat perubahan antar gambar, dan urutan 
gambar.

9. VISUALISASI 

Visualisasi memiliki perkembangan konseptual yang terkait dengan konsep 
komunikasi kartografis. 

1) Komunikasi kartografis
Komunikasi adalah proses pengiriman informasi (Salichtchev, 1983). Informasi adalah 

data yang dikirim dari seseorang ke orang lain, secara lisan, tertulis, atau dengan berbagai 
peralatan teknis. Komunikasi kartografis adalah penyampaian pesan berkarakteristik 
geografis melalui peta sebagai media kepada pengguna. Pembuatan dan penggunaan peta 
tersebut diterima sebagai satu kesatuan pemikiran dan perlakuan. Setiap kartografiwan 
pada saat melakukan desain dan visualisasi peta harus sekaligus memikirkan tentang 
bagaimana peta tersebut dibaca, diinterpretasi, dan digunakan. 

Proses-proses 
pemetaan secara 
teknologi digital

Peta Digital
(dalam format 
digital)

Peta Statik (dalam 
format digital atau 
hardcopy)

Hasil

Untuk:

Untuk:

 Penggabungan, revisi
 Proses analitikal 

keruangan (SIG)
 Eksplorasi data (digital 

image processing)

 Overview (tayang-tinjau)
 Report/laporan
 Publikasi (penggunaan 

untuk publik, atlas 
sekolah, dll)
 digital statik (atlas 

elektronik, web maps)



Pada suatu sistem komunikasi terdapat input informasi yang dikirim dengan cara 
tertentu kepada penerima, yang selanjutnya menghasilkan output. Peta merupakan sumber 
informasi yang dapat dilihat atau dibaca oleh pengguna.  Dapat juga dilakukan analisis 
terhadap input, pengiriman, dan penerimaan peta tersebut sebagai sebuah sistem. 

Diagram berikut merupakan konsep dasar dari teori tentang komunikasi kartografis 
(Keates, 1982).

Gambar 2.  Diagram konsep dasar komunikasi kartografis (Keates, 1982)

Menurut Muchreke dan Muchreke (1992), proses komunikasi kartografis adalah 
seperti dalam Gambar 3 berikut.

Gambar 3.  Diagram proses komunikasi kartografis (Muchreke dan Muchreke, 1992)

Dalam proses komunikasi kartografis, pembuat memperoleh data realitas medan dan 
melakukan abstraksi kartografis untuk menghasilkan peta. Adapun pengguna peta 
mengalami relasi timbal balik dengan peta dalam proses membaca dan menganalisis peta, 
dan juga mengalami relasi timbal balik dengan realitas fisik dalam proses interpretasi peta.

Untuk keperluan evaluasi hasil desain peta perlu diperoleh umpan balik (feedback) 
agar kartografiwan dapat melakukan pemeriksaan atas dampak produksinya, dan dapat 
menyesuaikan visualisasi petanya (Kraak dan Ormeling, 1996).
2) Pengertian visualisasi

Visualisasi melalui peta telah lama dikemukakan sebagai metode geografis 
fundamental, dan diilustrasikan oleh Philbrick (Philbrick, 1953 dalam MacEachren, 1994). 
Philbrick mengatakan, bahwa “…bukan hanya sebuah gambar yang bermakna seribu kata 
tetapi interpretasi atas suatu fenomena bergantung pada visualisasi secara geografis melalui 
peta”. Ini menunjukkan pentingnya peran visualisasi peta yang mampu mengungkapkan 
makna suatu fenomena geografis. 

Visualisasi adalah aktivitas menuangkan atau menggambarkan gambaran yang ada di 
pikiran ke suatu media. Peta merupakan media untuk visualisasi. Dihubungkan dengan 

PetaKartografiwan Pengguna Peta

(decode)(code)
PenerimaPengirim Saluran

- realitas - refleksi dari realitas

Sandi Buka-sandi

Abstraksi
kartografis

Koleksi
data

Interpretasi
peta

Baca dan 
analisis peta

Realitas 
pengguna 

peta

Realitas 
pembuat peta

Realitas 
medan

Peta



pemahaman tentang fungsi peta sebagai media komunikasi, MacEachren (1990) 
menyebutkan bahwa visualisasi merupakan suatu cara pandang baru tentang aplikasi 
kartografi (sebagai sarana riset) yang menyeimbangkan perhatian antara komunikasi visual 
(yang telah berkembang selama tiga dekade terakhir) dengan berpikir visual (yang telah 
menjadi perhatian masyarakat kartografi sejak separuh awal abad ini). Atau dengan kata 
lain, visualisasi kartografis adalah visualisasi data dan informasi keruangan dengan 
menggunakan peta sebagai alat utama (MacEachren, 1994). DiBiase dkk. (1992) 
membedakan berpikir visual dengan berkomunikasi visual sebagai berikut. Bervikir visual 
adalah meproduksi pengetahuan dan cara untuk menyajikan dan menafsirkan secara grafis, 
sementara berkomunikasi visual adalah mendistribusikan pengetahuan yang telah ada 
dalam bentuk grafis yang jelas. Berpikir visual adalah eksploratori, sementara 
berkomunikasi visual adalah eksplanatori.

MacEachren (1991) mendefinisikan juga bahwa visualisasi adalah kemampuan 
manusia untuk mengembangkan atau menciptakan gambaran (imajinasi) mental (bahkan 
termasuk hubungan yang kadang-kadang tidak mempunyai bentuk visual), menggunakan 
suatu piranti yang dapat mendukung dan memperbesar kemampuan ini. Piranti visualisasi 
yang bagus (canggih) akan memungkinkan suatu proses visual dan kognitif secara hampir 
otomatis memfokus pada suatu pola yang diinginkan.
3) Visualisasi dan komunikasi

Visualisasi merupakan perkembangan konsep komunikasi dengan peta sebagai 
medianya. Perkembangan konseptual ini semakin jelas pada beberapa telaahan berikut. 

DiBiase (1990) dan MacEachren (1990) dalam MacEachren (1994) mencoba  
menghubungkan antara manfaat visualisasi secara pribadi, yang terus menerus 
berkembang, dengan hal sebaliknya tentang minimnya opsi pada penyajian kepada publik. 
Gambar 4 berikut ini menggambarkan kurva urutan riset berbagai peran visualisasi 
kartografis. Pada bagian eksplorasi, peta dan penyajian grafis berperan sebagai fasilitator 
untuk berpikir visual yaitu memproduksi pengetahuan dan cara untuk menyajikan dan 
menafsirkan secara grafis, sedangkan pada bagian presentasi, peta menunjukkan fungsi 
komunikasi kepada penyimak (audience) yang lebih luas.

Gambar 4. Kurva peran penyajian grafis (DiBiase, 1990; dalam 
MacEachren, 1994)

Perkembangan kombinasi fungsi visualisasi dengan fungsi komunikasi digambarkan 
pada diagram kubikal (MacEachren, 1994). Diagram ini dilengkapi oleh Kraak dan 
Ormeling (1996) sebagai karakterisasi grafis dari visualisasi. Karakterisasi ini didasarkan 



pada perlakuan kartografi (atau setidaknya penggunaan peta) sebagai sebuah kubus. Hal ini 
dilatarbelakangi adanya link antara visualisasi ilmiah dengan kartografi. Visualisasi bukan 
hanya tentang pembuatan peta tetapi juga tentang penggunaan peta. 

Gambar 5. Fungsi komunikasi dan fungsi visualisasi (Kraak dan Ormeling, 1996)

Gambaran kubus ini menjelaskan tentang pendekatan dalam penggunaan peta yang 
dikonseptualisasikan sebagai ruang berdimensi tiga, yaitu:
a) penggunaan peta dari pribadi (membuat peta untuk kebutuhan pribadi) ke publik (peta 

disiapkan untuk penyimak yang lebih luas);
b) penggunaan peta untuk mengungkapkan hal-hal yang belum diketahui (untuk 

mengetahui sesuatu yang menarik) versus menyajikan hal-hal yang sudah diketahui 
(tentang informasi keruangan);

c) penggunaan peta dengan interaksi manusia-peta yang tinggi (peta dapat dimanipulasi) 
secara substansial, versus interaksi rendah. 

Gambaran kubus tersebut tidak memiliki batas yang jelas (bahkan semakin kabur), 
tetapi dapat diidentifikasi adanya dua sudut ekstrim, yaitu sudut Visualisasi Geografis 
(GVIS) dan sudut komunikasi kartografis. Sementara fungsi analisis berada di antaranya. 
Sudut GVIS meliputi penggunaan peta pribadi, pengungkapan yang belum diketahui, dan 
interaksi tinggi, sedangkan sudut komunikasi kartografis meliputi penggunaan peta publik, 
penyajian yang sudah diketahui, dan interaksi rendah.

rendah

pribadipublik
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grafik interaktif tinggi untuk mengungkapkan pola keruangan 
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Dalam komunitas kartografi internasional telah diterima bahwa visualisasi identik 
dengan kartografi dan merupakan suatu perkembangan independen yang memiliki 
pengaruh besar dalam kartografi (Taylor, 1994). Aspek-aspek dasar, kognisi, komunikasi, 
dan formalisasi dalam pandangan ini saling dihubungkan oleh visualisasi yang interaktif 
(Gambar 6).

Gambar 6. Visualisasi kartografis (Taylor, 1994)

Peterson (1994) memandang visualisasi kartografis sebagai perkembangan logis dari 
komunikasi kartografis. Banyak ahli sependapat bahwa visualisasi mencakup dua hal yaitu 
komponen analisis atau berpikir secara visual, dan komponen komunikasi atau presentasi, 
dan juga meyakini bahwa komunikasi adalah sub-komponen dari visualisasi.
5) Visualisasi dan kognisi

Visualisasi diinterpretasikan sebagai kreasi internal maupun eksternal dari suatu citra 
(image). Di sini konsepsi proses kognitif sangat diperlukan untuk memahami bentuk 
visualisasi dan hubungan yang ada di antaranya. Peran visualisasi dan kognisi akan 
semakin tampak dengan bantuan piranti tertentu yang memadai. 

6) Terapan dalam visualisasi
Taylor (1994) dalam “The future of cartographic and geographic visualization” 

dengan subjek diskusi “Perspectives on visualization and modern cartography”, 
menyatakan bahwa masih sangat jarang adanya penelitian tentang bagaimana reaksi 
pemakai peta terhadap produk-produk kartografi berkomputer. Hal ini menjadi salah satu 
hal yang meyakinkan Handoyo (2002) untuk perlunya melakukan analisis kartografi 
kognitif. 

Akhirnya, sebagaimana MacEachren (2001) menyatakan bahwa bukti visual semakin 
menjadi sentral bagi para ilmuwan dan penganalisis kebijaksanaan untuk berpikir, 
MacEachren memberikan dua jenis pendekatan dalam visualisasi geografis, yaitu (a) 
pendekatan semantik yang mengandalkan validitas simbol (sign vehicle) dan (b) 
pendekatan pragmatik yang didasarkan pada validitas hasil interpretasi. Handoyo (2002) 
melakukan penggabungan kedua pendekatan tersebut guna menggali proses berpikir visual. 

visualisasi

interaksi dan dinamik

formalisasi
(teknologi komputer yang baru)



Transformasi atas informasi lingkungan geografis dilakukan dalam kartografi agar 
informasi tersebut bermanfaat. Robinson, dkk. (1995) menyebut tiga transformasi 
fundamental meliputi survei, generalisasi dan penggunaan peta. Pengertian bahwa 
lingkungan geografis juga merupakan lingkungan keruangan yang terkait dengan berbagai 
jenis kegiatan dan fungsi termasuk disiplin dan kepentingannya dapat disarikan dari 
Bintarto dalam catatan kuliah tentang "Ilmu Geografi" dan tentang "Keterkaitan Beberapa 
Disiplin Ilmu dengan Kesejahteraan" (2002). Transformasi informasi fundamental dari 
Robinson, dkk. dan pengertian tentang lingkungan geografis dari Bintarto tersebut dapat 
dikembangkan lebih lanjut berkaitan dengan adanya kebutuhan akan desain dan visualisasi 
kartografis bersama unsur keruangannya. Gambar 7 berikut mengilustrasikan keterkaitan 
tersebut.

Gambar 7.  Konsep transformasi informasi geografis dan kebutuhan visualisasi 
kartografis beberapa disiplin dan kepentingan
(dikembangkan dari Robinson, dkk., 1995, dan Bintarto, 2002)

10. CATATAN HASIL DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

Dalam penelitian oleh Handoyo (2002) telah terbukti adanya sintesis yang erat antara 
desain dan visualisasi kartografis dengan penerapan prinsip kognitif visual. Penelitian 
dilakukan melalui pengamatan empirik, pengisian dan evaluasi kuesioner kognitif, dan 
berbagai analisis. Beberapa hasil penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut.

Terdapat sintesis kaidah kartografis dan enam domain psikologi kognitif, dan 
berfungsi sebagai pengarah kognitif kartografis melalui kuesioner kognitif kartografis.
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Keenam domain tersebut meliputi persepsi, atensi, memori, representasi pengetahuan, 
imagery, dan berpikir. 

Kaidah kartografis berfungsi untuk memberikan arahan teknis dalam desain dan 
visualisasi peta, sedang enam domain psikologi kognitif berfungsi untuk mengarahkan 
proses internal, di antaranya proses berpikir melalui teknik kuesioner. Kedua fungsi 
mengarahkan tersebut secara bersama bermakna untuk mengingatkan, mendorong dan 
memperbaiki seperti uraian berikut.
a) Mengingatkan, akan adanya kaidah kartografis yang harus diikuti untuk desain dan 

visualisasi peta, dan untuk memikirkan mengapa kaidah tersebut diterapkan.
b) Mendorong, agar menerapkan kaidah kartografis dalam desain dan visualisasi peta 

secara digital, dan agar memahami alasan kognitif penerapan kaidah tersebut.
c) Memperbaiki, pengingatan dan pendorongan tersebut a) dan b) akan memperbaiki cara 

pikir dan cara kerja agar menghasilkan desain dan visualisasi peta yang lebih baik.  
Kuesioner merupakan jawaban dari 53 subjek responden atas 37 butir pertanyaan dan 

pernyataan sehingga total adalah 1961 jawaban (termasuk jawaban kosong).
Efektivitas hasil pengarahan sementara tampak pada efektifnya preferensi pilihan 

terhadap hasil desain kartografis, yaitu diperolehnya sebagian besar jawaban dengan skor-
skor tertinggi pada efektivitas hasil desain kartografis.

Sementara itu, latar belakang responden adalah beragam, yaitu:
Latarbelakang pendidikan: Sekolah Lanjutan 39%, Diploma 21%, Sarjana 40%; Kursus 
kartografi: < 1 tahun 8%, 1 tahun 41%, 2 tahun 13%, dan belajar sendiri 38%; dan 
Pengalaman kerja desain peta: < 1 tahun 13%, 1-2 tahun 15%, dan > 2 tahun 72%.

Seluruh jumlah latarbelakang pendidikan menunjukkan signifikansi rendahnya jumlah 
yang ikut kursus kejuruan dan memiliki spesialisasi untuk melakukan pekerjaan desain dan 
visualisasi peta secara digital. Hal ini merupakan keadaan yang kurang menguntungkan 
dalam rangka menghadapi pekerjaan desain dan visualisasi peta di Indonesia pada 
umumnya. Kurang menguntungkan dalam arti bahwa sangat kurangnya tenaga spesialisasi 
kartografis yang sangat dibutuhkan akan berdampak pada menurunnya status kualitas 
pekerjaan desain dan visualisasi peta pada umumnya.

Seluruh jumlah kejuruan kartografi menunjukkan signifikansi cukup tingginya jumlah 
yang melakukan cara belajar sendiri mendesain peta secara digital. Pekerjaan desain dan 
visualisasi peta membutuhkan pemahaman yang tinggi akan konsep dan teknik kartografis 
serta keterampilan yang khusus, sehingga tingginya jumlah subjek yang belajar sendiri 
akan kurang menguntungkan dan menimbulkan tanda tanya tentang kualitas hasil desain 
dan visualisasi petanya.  

Dari jumlah mereka yang belajar sendiri sementara menunjukkan sangat perlunya 
dilakukan pengarahan kognitif untuk memberi bekal yang cukup dalam mendesain dan 
visualisasi peta secara digital. Hal ini tidak terlepas dari asumsi umum yang dapat ditarik 
yaitu bahwa yang berlatarbelakang sekolah lanjutan pasti memiliki pengetahuan yang lebih 
sedikit dibandingkan yang sarjana. 

Ada pun dari data pengalaman kerja, yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 
tahun ternyata sebesar 72%. Jumlah ini cukup signifikan, yang berarti telah melakukan 
proses-proses internal kognitif temporal dan repetitif yang lebih lama. Ini untuk sementara 
diperkirakan mudah untuk menyerap arahan kognitif dengan lebih baik. Namun ini 
menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kesenjangan waktu yang cukup signifikan yaitu 
bahwa relatif sudah cukup lama tidak ada kesinambungan masukan tenaga baru yang 
terdidik dalam kejuruan kartografis untuk bekerja dalam desain dan visualisasi peta secara 
digital. Kemungkinan lain adalah kurangnya penyelenggaraan pendidikan kejuruan 
kartografi di Indonesia pada akhir-akhir ini.



Bahasan atas hitungan analisis dan penyajian grafis juga menghasilkan bahwa 
kelompok diploma dan kelompok kejuruan kartografi selama dua tahun, serta kelompok 
yang berpengalaman lebih dari dua tahun memiliki hasil-hasil yang terbaik dibanding yang 
lainnya. Maknanya  adalah bahwa pekerjaan desain dan visualisasi peta secara kartografis 
benar memerlukan pendidikan khusus sebagai spesialisasi serta memerlukan terus menerus 
penambahan pengalaman untuk meningkatkan keterampilan dan akumulasi proses kognitif. 
Peningkatan ini diperlukan, terlebih karena tingginya dinamika perkembangan teknologi 
digital serta tuntutan semakin beragamnya jenis produk dan media visualisasi sebagai 
konsekuensi atas perkembangan teknologi tersebut. 

Selanjutnya atas apresiasi terhadap teknologi digital, pada umumnya subjek memiliki 
apresiasi yang tinggi terhadap digunakannya teknologi digital untuk desain peta. Hal ini 
artinya bahwa pada umumnya subjek memahami tujuan, karakteristik, kelebihan dan 
kekurangan serta konsekuensi diterapkannya teknologi digital untuk desain peta. Teknologi 
digital dipercaya (reliable) dapat diandalkan sebagai alat untuk meningkatkan kecepatan, 
kualitas dan kuantitas hasil desain dan visualisasi peta, termasuk juga peningkatan 
kemudahan, keluwesan dan kenyamanan kerja.

Atas pemahaman terhadap kaidah kartografi, pada umumnya subjek memiliki 
pemahaman yang tinggi tentang adanya kaidah kartografis untuk diterapkan dalam desain 
peta secara digital. Setidaknya dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap kaidah 
kartografis semakin meningkat dengan akumulasi temporal dan repetitif peningkatan 
pemahaman dan keterampilan kartografis.

Atas pemahaman terhadap proses-proses kognitif, pada umumnya subjek memiliki 
pemahaman yang sedang-sedang saja terhadap perlunya melakukan proses berpikir dalam 
proses mendesain peta secara digital. Hal ini tampak bahwa subjek belum memiliki 
kesadaran atau bahkan pengetahuan yang cukup akan pentingnya potensi proses-proses 
internal, salah satunya adalah cara berpikir tertentu, untuk membantu meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan misalnya diterapkan pada proses desain dan visualisasi 
peta. Hal ini juga menunjukkan perlunya diberikan arahan kognitif. 

Atas kemauan berpikir-beralasan, hasil skor menunjukkan cenderung sangat 
fluktuatif tidak teratur. Maknanya adalah bahwa secara umum sulit untuk diperoleh 
homogenitas agar setiap subjek mau berpikir-beralasan serta menuliskan alasan tersebut. 
Sebagian besar memiliki kemauan yang rendah untuk berpikir dan beralasan. Tidak mudah 
untuk memiliki kemauan berpikir dan beralasan dalam menggali jawaban “mengapa 
demikian”. Kesimpulannya adalah bahwa untuk mengatasi hal tersebut diperlukan 
Pemberian motifasi untuk berpikir melalui arahan kognitif. 

Atas kebutuhan akan panduan kognitif untuk desain peta secara digital, 99% 
menghendaki adanya panduan kognitif. Ada pun seorang yang merasa tidak membutuhkan 
memberi alasan "lebih mudah praktek langsung di depan komputer". Hal ini menunjukkan 
adanya kepercayaan bahwa pada dasarnya panduan akan membantu untuk mendesain dan 
visualisasi peta dengan hasil yang lebih baik. Hal ini merupakan indikasi adanya 
perkembangan yang baik dalam proses kognitif berpikir dan mengambil keputusan 
berhubungan dengan arahan yang dibutuhkan dalam melakukan desain dan visualisasi peta 
kartografis secara digital.

Atas efektivitas hasil desain peta secara digital, ada indikasi bahwa visualisasi peta-
peta pada kuesioner tersebut memang efektif sebagai hasil desain kartografis. Hal ini dapat 
diindikasikan bahwa para subjek setidaknya telah mengalami suatu arahan kognitif selama 
menjawab isian kuesioner sehingga telah terbantu dalam mengambil keputusan 
menentukan pilihan peta-peta mana yang efektif.



Tentang panduan, sebagai sebuah uraian tentang ketentuan-ketentuan kognitif 
kartografis panduan ini sepenuhnya dipercaya akan dapat membantu membimbing dan 
mengarahkan untuk mengambil keputusan kognitif kartografis dalam merancang desain 
dan visualisasi peta agar dihasilkan peta yang efektif.

Penelitian juga telah berhasil mengembangkan sebuah "model kognitif arahan" sebagai 
modifikasi berupa tambahan terhadap model kognitif Waugh dan Norman (1965). Dalam 
hubungannya dengan panduan kognitif kartografis yang dibutuhkan dapat ditunjukkan 
letak pada model konfigurasinya pada Gambar 8 berikut.

Gambar 8. Diagram panduan kognitif kartografis dalam model kognitif arahan 
melalui kuesioner

Sebagai keluaran lanjut, Panduan Kognitif Kartografis adalah suatu panduan tentang 
mendesain dan memvisualisasi peta secara digital yang bercirikan dinamis-interaktif. 
Panduan ini dapat diimplementasikan dalam wujud digital semacam program "help", 
namun tampaknya lebih efektif jika diwujudkan berupa sebuah buku manual yang dapat 
diletakkan di sebelah komputer tempat bekerja. Selain menerangkan tentang tujuan, maka 
isi pokok panduan ini adalah berbagai contoh visualisasi grafis yang didasarkan pada 
sistematika dan jenis kaidah kartografis, baik untuk peta garis maupun peta citra. 
Perbedaan fundamental panduan ini dengan spesifikasi peta pada umumnya adalah bahwa 
pada panduan ini bukan diberikan tentang "bagaimana" mendesain atau mengkonstruksi 
suatu simbol, melainkan diberikan keterangan tentang "alasan" mengapa desain terhadap 
simbol tersebut dipilih. Dalam setiap halaman panduan setidaknya terdapat tiga bagian. 
Bagian pertama berisi "visualisasi simbol", disertai judul, bagian kedua berisi keterangan 
simbol, dan bagian ketiga berisi "alasan". 

Sebagai sebuah model, disertakan dua buah contoh dalam presentasi, yaitu tentang 
kontras latarbelakang-latardepan dan simbol area homogen kuantitatif. 

11. CATATAN PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pengamatan empiris hingga sekarang terbukti bahwa 
pekerjaan desain dan visualisasi peta secara kartografis membutuhkan pendidikan 
kejuruan. Dengan demikian pendidikan kejuruan sangat perlu untuk direalisasikan. 
Penambahan pengalaman juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan 
meningkatkan akumulasi proses kognitif kartografis. 

Arahan melalui Panduan 
Kognitif Kartografis untuk 

Desain Peta 
Secara Digital

(1)

(2)

(3)

“Model Kognitif Waugh & Norman”, 
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Pengalaman

“Penggugahan kesadaran dan 
penggalian berpikir kognitif melalui 
Kuesioner Kognitif Kartografis”

“Pengambilan keputusan, merupakan 
pemrosesan lebih lanjut secara 

internal masalah-masalah visual dan 
spasial dalam desain dan visualisasi 

peta secara digital”



Berdasarkan temuan tentang “model kognitif arahan”, peran arahan cara berpikir 
kognitif kartografis sangat penting dengan tingkat kebutuhan sangat tinggi, maka 
penelitian pengembangan lanjutan dan pembuatan panduan kognitif kartografis perlu
direalisasikan. Realisasi penelitian pengembangan dan pembuatan ini dapat dilaksanakan 
dan dipublikasikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang berdasarkan pada 
peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai hasil kerjasama antara badan yang 
berwenang dalam perpetaan nasional dengan masyarakat akademis perguruan tinggi dan 
masyarakat perpetaan pada umumnya. 
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