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BAB I. PEMETAAN DIGITAL 
 
 
 
 
 
 
 

A. Pengertian Peta 

 

Peta merupakan representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak yang 

dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau 

benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil atau diskalakan. Peta mengandung arti komunikasi, artinya merupakan suatu 

sinyal atau saluran antara si pengirim pesan (pembuat peta) dan si penerima pesan 

(pemakai peta).  

Peta merupakan alat untuk melakukan komunikasi antara pembuat peta dan pengguna 

peta, sehingga peta dituntut untuk dapat menyajikan fungsi dan informasi dari obyek 

yang digambarkan secara optimal. Dengan demikian peta digunakan untuk mengirim 

pesan, informasi tentang realita.mKadang-kadang si pengirim pesan akan menemui 

kesukaran dalam menyampaikan pesannya agar dapat dimengerti oleh si penerima 

pesan. Pada keadaan ini mungkin gambarlah yang dapat dipakai sebagai sarana dalam 

menyampaikan pesan tersebut kepada si penerima pesan. 

Agar pesan (gambar) itu dapat dimengerti, maka harus ada bahasa yang sama antara si 

pengirim dan si penerima. Disinilah peranan si pembuat peta yang harus bisa memahami 

apa yang hendak disampaikan tersebut dan diterjemahkan kedalam bahasa symbol agar 

si penerima dapat mengerti. Dalam pemakaian bahasa symbol si pembuat peta harus 

memahami betul masalahnya, bukan hanya dari bentuk symbol itu saja, tetapi juga 

dalam hal penempatannya, arti symbol tersebut, desain atau dengan kata lain penyajian 

secara keseluruhan dari peta itu sendiri agar peta mudah dibaca, mudah dimengerti, 

MODUL  
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mudah ditafsirkan, mudah dianalisa, sehingga memberi manfaat semaksimal mungkin 

sesuai maksud dan tujuannya. Untuk merepresentasikan hasil (yang berbentuk peta/ data 

spasial) supaya informatif, perlu pekerjaan kartografi terutama dalam perancangan 

simbol dan tata letak peta yang baik berdasarkan kaidah yang ada di bidang kartografi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Skala Peta 

 

Skala pada peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya 

dari wilayah yang digambarkan dalam peta. Ada beberapa cara untuk menunjukkan 

perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya tersebut. Skala sangat 

berguna untuk menghitung jarak antara dua lokasi di dalam peta, sehingga 

memungkinkan kita untuk dapat langsung mengukur jarak dengan hanya melihat pada 

peta tanpa harus mendatangi langsung lokasi dan mengukurnya. 

Selain berdasarkan ukurannya, jenis skala yang lazim ditemui dalam kartografi adalah 

berdasarkan bentuknya. Bentuk-bentuk skala dibedakan sebagai berikut. 

1. Skala Verbal Skala verbal adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak 

pada peta dalam suatu kalimat langsung yang tegas. Contohnya, pada sebuah 

peta dituliskan Skala 1 cm untuk 1 km. Ini berarti bahwa setiap jarak 1 cm dalam 

peta setara dengan jarak 1 km pada jarak sesungguhnya. Contoh lainnya 1 inci = 

1 mil, artinya 1 inci di peta mewakili 1 mil di lapangan. Jadi, skalanya adalah 1 : 

63.360 (1 mil = 63.360 inci). 

Real World  Peta/ Model dari Dunia Nyata 

Gambar 1. Pemodelan Real World 
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2. Skala Angka Skala angka menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam 

perhitungan angka. Skala ini paling lazim ditemui dalam kompilasi peta. 

Contohnya, pada sebuah peta dituliskan Skala 1 : 1.000.000. Ini berarti bahwa 

setiap jarak 1 satuan jarak dalam peta setara dengan jarak 1.000.000 satuan yang 

sama pada jarak sesungguhnya. Misalkan satuan yang digunakan adalah cm, 

maka 1 : 1.000.000 berarti setiap jarak 1 cm di peta mewakili jarak 1.000.000 cm 

atau 10.000 meter atau 10 km pada wilayah sesungguhnya. Skala jenis ini dengan 

satuan centimeter telah dijadikan sebagai sistem skala peta resmi internasional. 

Namun, ada pula beberapa negara yang menggunakan satuan inci berbanding 

satuan mil. Beberapa negara tersebut antara lain, Inggris dan negara-negara 

persemakmuran Inggris. 

3. Skala Batang atau Skala Grafis Skala batang menggunakan batang garis lurus 

yang memiliki beberapa ruas dengan jarak yang sama di antara ruas-ruas 

tersebut, seperti halnya garis bilangan. Skala tersebut dapat pula berbentuk grafis 

(gambar) yang menunjukkan jarak antarbagian. Contoh: 

 

 

 

Gambar 2. Skal Garis 

 

Secara umum, perhitungan skala peta dapat digunakan untuk menghitung jarak 

sesungguhnya dari wilayah yang digambarkan pada peta. Demikian pula sebaliknya, 

dengan membandingkan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya, kita dapat 

mengetahui skala peta tersebut. 

https://2.bp.blogspot.com/-QO_hvxT0FK0/WQkLyMUmceI/AAAAAAAAB8g/cCru2evCl4U8C-nX-emTcTbkZyKaBOxzQCLcB/s1600/Contoh%2BSkala%2BBatang%2Batau%2BSkala%2BGrafis.png
http://www.guruips.com/2017/04/jenis-jenis-peta-berdasarkan-isi-skala.html
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Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan dalam perhitungan skala. Pada 

perhitungan skala angka, untuk menghitung jarak wilayah sesungguhnya dengan 

menggunakan peta, kita dapat memakai rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

C.  Generalisasi 

Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta 

dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Semua peta 

disajikan dalam skala kecil dari bagian bumi. Penggambaran pada skala yang lebih kecil 

ini akan melibatkan adanya generalisasi. Adalah tidak mungkin untuk menyajikan pada 

peta semua unsur-unsur yang ada di bumi, karena akan mengakibatkan peta menjadi 

penuh dan sukar dibaca.  

Jadi generalisasi perlu untuk mempertahankan kejelasan dari peta. Pada setiap  

pembuatan peta, bentuk dari unsur-unsur terrain di generalisasi sampai tingkat tertentu. 

Pada pemetaan topografi hal ini mempunyai peranan penting. Terdapat 2 macam 

Generalisasi yaitu  

1. Generalisasi Geometris 

Generalisasi geometris adalah penyederhanaan bentuk, eksagerasi (perbesaran ) 

dai unsur-unsur, dan pergeseran (displacement) dari unsur-unsur sebagai akibat 

dari eksagerasi tadi. Terdapat 2 macam Generalisasi Geometris:  

a) Generalisasi Geometris Murni Di sini hanya bentuk geometris dari unsur-

unsur yang berubah  

https://1.bp.blogspot.com/-sp2nTj5HZ90/WQkNMqCBbEI/AAAAAAAAB8s/YZWeRFX2ZoUu4M9ajA8dZoQ5YtrnpfaRgCLcB/s1600/Rumus%2Bperhitungan%2Bskala%2Bangka.png
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b) Generalisasi Geometris Konsep Generalisasi Geometris dilakukan 

bersamaan dengan generalisasi konsep, misalnya : klasifikasi jalan, 

klasifikasi hutan, dan sebagainya.  

 

2. Generalisasi Konsep  

Generalisasi konsep tidak dilakukan oleh kartografer melainkan oleh orang yang  

mengetahui tentang subyek tersebut. Prosesnya terdiri dari klasifikasi dan 

kombinasi. Contoh : untuk peta tanah (soil map) bila terdapat 20 macam klas 

tanah akan disederhanakan klas tanahnya pada peta yang lebih kecil skalanya. 

Misalnya menjadi 8 klas tanah yang ada hubungannya satu sama lainnya. Hal ini 

tentu saja hanya seorang ahli tanah yang dapat mengerjakan. 

 

Generalisasi penting untuk dilakukan dalam proses pembuatan sebuah peta karena hal 

sebagai berikut:  

a) Bertambahnya padat isi peta dikarenakan reduksi skala Pada semua peta, 

penyajian permukaan bumi mengalami reduksi. Tingkat reduksi ini bervariasi, 

pada peta skala besar, tingkat reduksinya kecil. Sebaliknya, pada peta skala kecil, 

tingkat reduksinya besar. Apabila isi peta tidak dikurangi sebanding dengan 

reduksi kertas, maka pada peta skala kecil penyajian detail akan menjadi sangat 

padat dan sulit dibaca. 

b) Terbatasnya kemampuan pandangan mata. Harus diperhatikan bahwa mata 

mempunyai kemampuan melihat yang terbatas yaitu 0,02 mm pada jarak 30 cm 

dari mata. Bila kontrasnya baik, garis-garis halus dengan lebar garis 0,04 mm 

masih dapat dilihat. Ini merupakan batas kemampuan pandangan mata manusia 

oleh karena itu harus dihindarkan adanya garis yang sangat kecil, yang 

diakibatkan oleh skala. 

c) Ukuran minimum. Adalah tidak baik untuk memperkcil bentuk dari elemen-

elemen peta sampai ke ingkat minimum untuk dilihat dan minim untuk dicetak.  

 

 Prinsip-prinsip yang harus dipertahankan dalam penyajian peta adalah :  

 Obyek-obyek yang penting harus ditonjolkan  

 Perbedaan dalam bentuk harus jelas  
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 Harus dihindarkan reduksi kontras yang disebabkan karena pencetakan warna 

muda dan penyinaran yang lemah  

 Harus diperhatikan kemudahan dalam proses reproduksinya. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Generalisasi adalah sebagai berikut 

a) Skala. 

Skala menentukan ukuran gambar obyek pada peta. Tingkatan generalisasi 

tergantung dari skala yang dipilih. Makin kecil skala makin besar tingkat 

generalisasi. Penyajian hams disederhanakan untuk mempertahankan tingkat 

kejelasan dari peta. Misalnya, pada skala 1/10.000 pemisahan antara bangunan 

dan macam-macam jalan akan kelihatan pada suatu kota. Pada skala 1/50.000 

dengan kota yang sama akan diperlihatkan jalan jalan utama saja dan 

penggabungan rumah-rumah menjadi blokblok. Pada skala 1/100.000 kota 

tersebut akan disajikan ke dalam peta berupa symbol lingkaran atau bujur 

sangkar. 

b) Maksud / Tujuan dari peta  

Ada bermacam-macam peta sesuai dengan maksud dan tujuan. Unsur-unsur 

utama yang berhubungan dengan maksud/tujuan peta tadi hams lebih ditonjolkan 

dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Pertama kita hams menetapkan unsur-

unsur apa yang akan diperlihatkan (sesuai spesifikasi peta) dan barulah 

ditentukan tingkat penyederhanaan yang akan dilakukan untuk penyajiannya. 

Skala dan maksud/tujuan peta sangat erat hubungannya, sehingga sakala harus 

dipilih untuk memenuhi maksud/tujuan peta. Ini berarti bahwa unsur-

unsur/informasi yang disajikan harus jelas terbaca atau dimengerti. Jika tingkat 

penyederhanaannya (generalisasi) mengakibatkan unsur-unsur/ informasi tidak 

dapat disajikan dengan detail yang cukup dalam skala yang dipilih, berarti 

skalanya terlalu kecil, sehingga harus diperbesar.  

 

Aspek-aspek yang menentukan Generalisasi adalah sebagai berikut: 

a) Pemilihan (selection) 

Maksud/tujuan dari peta adalah factor utama dalam penentuan unsur-unsur  apa 

yang harus diperlihatkan pada peta. Pemilihan unsur juga berhubungan dengan 
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skala peta, misalnya : pada peta topografi ingin memberikan penyajian 

selengkapnya termasuk unsur buatan manusia, tetapi pada peta topografi hanya 

menyajikan unsur alam saja. 

b) Penyederhanaan.  

Bila unsur yang harus disajikan, terlalu kecil dan terlalu kompleks untuk 

disajikan seluruhnya, harus disederhanakan untuk menjaga tingkat kejelasan dari 

peta. Skala disini memegang peranan penting, misalnya pada peta 1: 10.000 

semua bangunan disajikan sendiri-sendiri dengan bentuk dan ukuran yang betul. 

Pada peta 1 : 50.000 bangunan-bangunan tidak bisa digambar sendiri sendiri 

melainkan digabung menjadi blok. Bangunan yang penting masih tetap 

diperlihatkan tersendiri dengan suatu penyederhanaan dan eksagerasi bentuk, 

atau dengan symbol misalnya masjid. 

c) Penghilangan (Omittance). 

Untuk mempertahankan tingkat kejelasan peta beberapa unsur dapat dihilangkan. 

Contoh : peta dengan skala kecil, jalan kelas tiga dan jalan setapak yang 

dianggap tidak penting bisa dihilangkan, tetapi untu peta hutan jalan setapak 

yang berada di hutan cukup penting, tidak boleh dihilangkan. 

d) Eksagerasi (Exaggeration).  

Merupakan teknik memperbesar penyajian suatu unsur pada peta dari ukuran 

sesungguhnya bila dikalikan dengan skala peta. Hal ini dilakukan untuk 

mempertahankan kejelasan dari unsur tersebut. Tingkat eksagerasi pada peta 

bertambah sebanding dengan pengecilan skala peta.  

Eksagerasi dilakukan hanya pada detail yang penting, misalnya jalan dengan 

lebar 5 m pada peta 1 : 10.000 dapat digambar dengan garis tebal 0,5 mm, tetapi 

pada skala 1 : 50.000 penggambaran jalan dengan garis tebal 0,1 mm. Walaupun 

garis tersebut dapat dicetak tapi akan tidak jelas kelihatan pada peta bila sudah 

dicampur detail lainnya. Oleh karena itu perlu diperbesar (eksagerasi) agar dapat 

jelas terlihat yaitu dengan mempertebal garis. Biasanya simbol yang dieksagerasi 

diletakkan sepanjang sumbu dari posisi yang sesungguhnya utuk unsur garis, dan 

diletakkan di titik sumbu bila berupa unsur titik.  

e) Pergeseran (Displacement). 
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Setiap eksagerasi berarti unsur tersebut menempati tempat yang lebih besar  pada 

peta yang akan mengakibatkan unsur di sekitarnya harus digeser untuk 

menghindari penggambaran yang overlap. Biasanya gambar bangunan akan 

mengalami pergeseran akibat eksagerasi dari jalan. Hal ini akan nampak sekali 

bila 2 bangunan yang berhadapan dan berseberang jalan. 

f) Emphasizing (menitik beratkan).  

Telah disebutkan bahwa tujuan dari generalisasi adalah memproduksi peta 

dengan berbagai informasi yang dapat dilihat jelas dan dapat mengadakan 

interpretasi. Oleh karena itu pertama isi peta hams direduksi sesuai dengan yang 

dikehendaki, setelah itu detail yang kurang penting dihilangkan dan detail 

penting ditonjolkan atau digambar sesuai skala. 

g) Kombinasi.  

Bila skala peta direduksi, maka detail pada peta akan terlihat lebih kecil sehingga 

tidak setiap unit dapat disajikan pada posisi yang betul. Oleh karena itu diadakan 

kombinasi dengan bentuk tertentu. Proses generalisasi diperlukan untk 

mempertahankan bentuk pada tempat yang terbatas. Hal ini dilakukan dengan 

mengkombinasikan beberapa unit yang berbeda ke dalam satu symbol, sehingga 

bentuk utama akan tetap terlihat. Misalnya kombinasi beberapa bangunan ke 

dalam satu simbol. 

h) Klasifikasi 

Dalam hubungannya dengan tingkat generalisasi, untuk mempertahankan  tingkat 

kejelasan dan menghindari penuhnya detail, perlu dilakukan penyederhanaan 

beberapa tipe dari unsur alam maupun unsur buatan manusia dengan cara 

membuat klasifikasi, misalnya klasifikasi jalan, klasifikasi hutan, dan 

sebagainya.  

 

Kesulitan yang dihadapi dalam generalisasi adalah karena generalisasi itu bersifat 

subyektif (menurut pandangan sendiri). Misalnya sebuah peta 1 : 10.000 diberikan pada 

15 orang kartografer untuk digeneralisasi ke skala 1 : 50.000, basil yang didapat adalah 

15 macam bentuk generalisasi yang berbeda. Akan sangat sulit untuk menentukan mana 

yang baik atau mana yang sama sekali salah. Juga sangat sulit untuk memberikan cara-

cara (aturan) dalam melakukan generalisasi yang dapat dipakai sebagai ketentuan mutlak 
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dan dapat diikuti dalam segala keadaan. Sekalipun demikian, ada beberapa petunjuk 

umum 

yang perlu diperhatikan yaitu:   

a) Memperhatikan maksud /tujuan peta 

Pemilihan detail harus sesuai dengan tujuan peta, dan penyederhanaan yang 

ndisebabkan karena skala harus memenuhi tujuan peta. Pemilihan dilakukan 

terhadap unsur yang penting yang berhubungan dengan peta. 

b) Memelihara sifat / karakter daerah  

Di dalam penyederhanaan bentuk, agar dipertahankan agar diperoleh 

kenampakan yang sama (visual impression) yang berarti juga mempertahankan 

sifat/karakter daerah yang dipetakan.  

c) Memelihara tingkat generalisasi  

Adalah perlu untuk mengadakan generalisasi dengan tingkat yang sama untuk 

seluruh peta (series). Tingkat generalisasi untuk detail yang padat dan daerah 

terbuka hams sama, agar diperoleh kesan yang sama dengan peta aslinya.  

 

Pelaksanaan Generalisasi ada 3 cara :  

a) Langsung, generalisasi dilakukan dengan menggunakan garis tipis pada peta asli 

yang telah dikecilkan dari peta dasar (base map).  Kebaikan : pengaruh 

generalisasi dengan segera terlihat. Kejelekan : melakukan interpretasi pada skala 

kecil biasanya agak sukar bahkan  terkadang tidak mungkin bila factor 

pengecilan tersebut besar sekali. 

b) Generalisasi dilakukan pada peta asli, yang dianggap sebagai peta dasar (base  

map), jadi menggunakan garis tebal. Kebaikan : apa yang akan dihasilkan terlihat 

dengan jelas dan menggunakan garis tebal akan lebih mudah.  Kejelekan : agak 

sukar untuk membayangkan/menilai bagaimana hasil akhirnya (setelah 

diperkecil).  

c) Generalisasi dilakukan pada skala perantara (intermediate scale). 

Cara ini adalah yang terbaik, dalam hal ini ada dua pengecilan (reduction) yang 

diperlukan, yakni : pada peta ash dan kemudian setelah dilakukan generalisasi 

sebagai basil akhir. Misal : peta 1 : 10.000 diperkecil menjadi 1 : 25.000 

kemudian pada 1 : 25.000 dilakukan generalisasi, dikecilkan lagi menjadi 1 : 
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50.000.  Cara (1) & (2) tersebut di atas digunakan pada pengecilan sekitar 1/4 - 

1/5 kali. Bila melakukan generalisasi sampai 1/10 kali atau lebih, hams dilakukan 

dulu pada skala perantara.  

 

D. Jenis Peta 

Berdasarkan ukuran skalanya peta dibedakan menjadi lima, yaitu sebagai berikut: 

a) Peta skala kadaster atau peta teknik dengan skala 1 : 100 sampai 1 : 5000. Peta 

ini biasa digunakan untuk pengukuran tanah. 

b) Peta berskala besar, yaitu peta berskala 1 : 5000 sampai 1 : 250.000. Peta ini 

umumnya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit, 

misalnya desa atau kecamatan. 

c) Peta berskala sedang, yaitu peta berskala 1 : 250.000 sampai 1 : 500.000. Peta ini 

digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti pemetaan 

kabupaten atau kota. 

d) Peta berskala kecil, yaitu peta berskala 1 : 500.000 sampai dengan 1 : 1.000.000. 

Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang luas seperti provinsi. 

e) Peta geografi berskala lebih dari 1 : 1.000.000. Biasa digunakan untuk 

menggambarkan wilayah negara, regional, benua, atau dunia. 

 

Berdasarkan isinya Peta dapat dibagi menjadi:  

a) Peta Umum 

Peta umum menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara 

umum, baik kenampakan alam maupun buatan manusia. Peta umum sendiri dapat 

dibedakan kembali menjadi tiga macam peta, yaitu : 

b) Peta Dunia 

Yaitu peta yang menggambarkan letak, bentuk, dan wilayah negara – negara di 

dunia. Umumnya dunia mengunakan skalta yang relatif kecil karena cakupan 

wilayahnya yang begitu luas. 

c) Peta korografi.  

Peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian 

permukaan bumi yang bercorak umum. Peta korografi umumnya berskala sedang 

hingga kecil, yaitu antara 1 : 250.000 hingga di atas 1: 1.000.000. 
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d) Peta topografi 

Peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi dengan 

menggunakan garis-garis kontur. Garis kontur adalah garis-garis pada peta yang 

menunjukkan perbedaan ketinggian suatu tempat. Peta topografi juga 

menggambarkan kenampakan alam, misalnya pola aliran sungai dan morfologi, 

serta kenampakan buatan manusia, misalnya jalan dan permukiman. Peta 

topografi biasanya berskala besar, yaitu 1 : 25.000 atau 1 : 50.000. 

e) Peta Khusus/Tematik 

Peta khusus ialah peta yang menggambarkan suatu aspek atau gejala – gejala 

khusus di permukaan bumi saja. Peta khusus sering disebut juga dengan peta 

tematik karena peta ini hanya memuat tema – tema khusus yang ada muka bumi. 

Contoh dari peta khusus adalah peta persebaran flora, fauna, peta persebaran 

hasil tambang, peta kepadatan penduduk, dan lain – lain. 

E. Unsur dan Komposisi dalam Peta 

 

Komposisi peta disebut juga tata letak atau layout peta.  Komposisi peta merupakan 

unsur terpenting dalam mengatur informasi tepi peta. Informasi tepi peta adalah semua 

keterangan yang terdapat di tepi peta (bagian atas, bawah, kiri, maupun kanan peta). 

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam mengatur komposisi peta adalah adanya 

keseimbangan (balance) dalam komposisi atau tata letak informasi-informasi tepi peta. 

Komposisi peta sangat menentukan hasil sebuah peta. Ukuran huruf, dan tipe huruf 

mempunyai peranan sangat penting dan perlu pertimbangan khusus. 

Berikut dijelaskan Komposisi Peta pada Peta Rupa Bumi dan Peta Tematik 

a) Komposisi Peta Rupa Bumi: 

 Komposisi peta rupabumi bersifat baku 

 Model Komposisi suatu negara berbeda 

 Sistem proyeksi UTM sejak 1973 

 Hasil interpretasi data penginderaan jauh 

 Informasi lebih akurat 

 Dibuat oleh Bakosurtanal dan Jantop 
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Gambar 3. Contoh Komposisi Peta Topografi 

b) Peta Tematik 

 Komposisi peta disesuaikan/tidak sama dengan peta rupabumi 

 Komposisi mempertimbangkan asas keserasian, keseimbangan, keselarasan, 

dan kerapian dengan memperhatikan wilayah 

 Unsur seni sangat mendominasi hasil peta 

 Tidak ada aturan baku 

 Model komposisi peta bermacam-macam 
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Gambar 4. Contoh Komposisi Peta Tematik 

 

Rangkuman 

1. Peta merupakan representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak 

yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi 

atau benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil atau diskalakan. Peta mengandung arti komunikasi, artinya merupakan 

suatu sinyal atau saluran antara si pengirim pesan (pembuat peta) dan si penerima 

pesan (pemakai peta).  
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2. Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada 

peta dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. 

Semua peta disajikan dalam skala kecil dari bagian bumi. Penggambaran pada skala 

yang lebih kecil ini akan melibatkan adanya generalisasi. Adalah tidak mungkin 

untuk menyajikan pada peta semua unsur-unsur yang ada di bumi, karena akan 

mengakibatkan peta menjadi penuh dan sukar dibaca.  

3. Komposisi peta disebut juga tata letak atau layout peta.  Komposisi peta merupakan 

unsur terpenting dalam mengatur informasi tepi peta. Informasi tepi peta adalah 

semua keterangan yang terdapat di tepi peta (bagian atas, bawah, kiri, maupun kanan 

peta). Faktor utama yang harus diperhatikan dalam mengatur komposisi peta adalah 

adanya keseimbangan (balance) dalam komposisi atau tata letak informasi-informasi 

tepi peta. 

 

Latihan 

1. Jelaskan Definisi dari Peta? 

2. Jelaskan definisi skala dan jenis-jenisnya? 

3. Apa itu Generalisasi?  Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek Geralisasi? 

4. Sebutkan dan jelaskan jenis peta berdasarkan skala dan isi? 

5. Jelaskan perbedaan Peta Topografi dan Tematik berdasarkan Tata Letak 
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                   BAB I.  STANDAR DATA SPASIAL 
 

 

 

 

 

 

Standarisasi Data digital  sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi data. Tanpa 

Standar yang jelas data digital tetap menjadi data yang susah untuk diolah dan dianalisis. 

Standarisasi berguna untuk saling tukar menukar data jika diperlukan baik antar unit di 

dalam institusi maupun antar institusi. Berikut disampaiakan penjelalasan mengenai 

stadarisasi data spasial digital di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikutip 

dari dokumen struktur data spasial yang ada di BPN  

A. Standar Sistem Proyeksi dan Penomoran Peta 

Standar sistem proyeksi diperlukan untuk memastikan adanya kesamaan pola distorsi 

sudut, luas dan jarak pada peta. Seperti telah diketahui, setiap sistem proyeksi peta hanya 

mampu meminimalkan distorsi, tidak menghilangkan. Karakteristik distorsi tersebut 

berbeda – beda  untuk  setiap  sistem  proyeksi.  Dengan  adanya  kesamaan  pola 

distorsi, diharapkan peta – peta pendaftaran diseluruh wilayah indonesia dapat disatukan 

dalam satu sistem peta tunggal. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sistem koordinat nasional 

menggunakan sistem koordinat proyeksi Transverse Mercator Nasional dengan lebar 

zone 3˚  atau disingkat TM3˚. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, sistem 

koordinat TM3
o
  memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Meridian sentral zone TM-3
o
   terletak 1,5 derajat di timur dan barat meridian 

sentral zone UTM yang bersangkutan 

MODUL  

I 
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2. Besaran faktor skala di meridian sentral yang digunakan dalam Zone TM-3
o
 

adalah 0,9999 

3. Titik  nol  semu  yang  digunakan  mempunyai  koordinat  (X)  = 200.000 m 

barat dan (Y) = 1.500.000 m selatan. 

4. Model matematik  bumi sebagai bidang referensi adalah spheroid pada datum 

WGS-1984 dengan parameter a = 6.378.137 meter dan f = 1 / 298,25722357 

 

World Geodetic System 1984 (WGS 84) selanjutnya dikenal juga dengan Datum 

Geodesi Nasional 1995 (DGN 95). Selengkapnya, datum ini mempunyai parameter 

sebagai berikut : 

 Jari-jari ekuator (a)              = 6.378.137 m 

 Penggepengan (f)                 = 1 : 298,25722357 

 Setengah sumbu pendek (b) = 6.356.752,314 m 

 Jari-jari kutub (c)                 = 6.399.593,626 m 

 Eksentisitas I kuadrat (e2)     = 0,006694380 

 Eksentrisitas II kuadrat (e'2)  = 0,006739497 

 

Berdasarkan titik semu tersebut dan dengan beberapa penyederhanaan, satu zone TM-3
o 

 

akan berupa sebuah persegi panjang dengan dengan koordinat titik kiri bawah adalah 

(32.000, 282.000) dan titik kanan atas adalah (368.000, 2.166.000). 

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka pembagian zone TM3
o
 adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 5. Pembagian Zona TM3 

 

Dalam penggambaran Peta Pendaftaran, satu zone TM-3
o
  dibagi menjadi beberapa 

lembar. Penomoran lembar tersebut disesuaikan dengan skala peta yang akan dibuat. 

 

1. Penomoran Lembar Peta Skala 1:10.000 

 

Untuk peta skala 1:10.000, satu zone TM-3 dibagi menjadi bujur sangkar kecil dengan 

ukuran 6.000 m x 6.000 m sehingga terbentuk 314 baris dan 56 kolom bujur sangkar. 

Nomor kolom dan baris masing – masing bujur sangkar tersebut dijadikan dasar 

penomoran lembar pada skala 1:10.000. Format penomoran lembar pada skala 1:10.000 

adalah kk.bbb dimana kk adalah nomor kolom (2 digit) dan bbb adalah nomor baris (3 

digit). Penomoran baris dimulai dari nomor satu dan makin membesar kearah atas. 

Penomoran kolom dimulai dari nomor satu dan makin membesar ke arah kanan. 

Sebagai contoh, bujur sangkar yang terletak pada baris pertama kolom pertama 

mempunyai nomor lembar 01.001, bujur sangkar yang terletak pada baris terakhir 

kolom terakhir mempunyai nomor lembar 56.314. 
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Gambar 6. Pembagian Lembar Skala 1:10000 

 

2. Penomoran Lembar Peta Skala 1:2.500 

Satu lembar peta skala 1:10.000 dibagi menjadi 16 lembar peta skala 1:2.500 dengan 

ukuran masing – masing 1.500 m. Penomoran kotak dimulai dari kotak kiri bawah 

dengan nomor urut satu. Nomor ini makin membesar ke arah kanan. Setelah kolom 

keempat, penomoran dilanjutkan dari baris diatasnya dan membesar lagi kearah kanan. 

Demikian selanjutnya sampai baris keempat. Format penomoran lembar skala 1:2.500 

adalah kk.bbb-mm dimana kk.bbb adalah nomor lembar skala 1:10.000 dan nn adalah 

nomor kotak skala 1:2.500. 
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Gambar 7. Pembagian Lembar Skala 1 : 2500 

 

3. Penomoran Lembar Peta Skala 1:1.000 

Satu lembar peta skala 1:2.500 dibagi menjadi 9 lembar peta skala 1:1.000 dengan 

ukuran masing – masing 500 m. Penomoran kotak dimulai dari kotak kiri bawah 

dengan nomor urut satu. Nomor ini makin membesar ke arah kanan. Setelah kolom 

ketiga, penomoran dilanjutkan dari baris diatasnya dan membesar lagi kearah kanan. 

Demikian selanjutnya sampai baris ketiga. Format penomoran lembar skala 1:2.500 

adalah kk.bbb- mm-n dimana kk.bbb-mm adalah nomor lembar skala 1:2.500 dan n 

adalah nomor kotak skala 1:1.000. 

 

 

Gambar 8. Pembagian Lembar Skala 1 : 1000 

4. Penomoran Lembar Peta Skala 1:500 

 

Satu lembar peta skala 1:1.000 dibagi menjadi 4 lembar peta skala 1:500 dengan ukuran 

masing – masing 250 m. Penomoran kotak dimulai dari kotak kiri bawah dengan nomor 

urut satu. Nomor  ini  makin  membesar  ke  arah  kanan.  Setelah  kolom ketiga,   

penomoran   dilanjutkan   dari  baris   diatasnya   dan membesar lagi kearah kanan. 

Demikian selanjutnya sampai baris ketiga. Format penomoran lembar skala 1:500 

adalah kk.bbb- mm-n-o    dimana  kk.bbb-mm-n  adalah  nomor  lembar  skala 1:1.000 

dan o adalah nomor kotak skala 1:500. 
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Gambar 9. Pembagian Lembar Skala 1:500 

5. Penomoran Lembar Peta Skala 1:250 

 

Satu lembar peta skala 1:500 dibagi menjadi 4 lembar peta skala 1:250 dengan ukuran 

masing – masing 125 m. Penomoran kotak dimulai dari kotak kiri bawah dengan nomor 

urut satu. Nomor ini makin membesar ke arah kanan. Setelah kolom kedua, penomoran 

dilanjutkan dari baris diatasnya dan membesar lagi kearah kanan. Demikian selanjutnya 

sampai baris kedua. Format penomoran lembar skala 1:250 adalah kk.bbb.nn.m.o.p 

dimana kk.bbb.nn.m.o adalah nomor lembar skala 1:500 dan p adalah nomor kotak 

skala 1:250. 

 

 

Gambar 10. Pembagian Lembar Skala 1:250 

 

 

B. Standar Satuan Gambar 

 

Standar  satuan  gambar  ini  sangat  terkait  dengan  data  spasial utama yang dikelola 

oleh BPN, yaitu bidang tanah. Setiap bidang tanah memiliki  identitas  unik  yang  

disebut  dengan  nomor  identitas  bidang. Nomor identitas bidang ini terdiri dari 13 
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digit numerik. Delapan digit pertama merupakan kode desa persil yang bersangkutan 

dan 5 digit berikutnya dikenal dengan istilah nomor induk bidang. Nomor identitas 

bidang  tersebut  selalu  unik  untuk  setiap  bidang  diseluruh  wilayah indonesia karena 

kode desa bersifat unik, tetapi nomor induk bidang (5 digit   terakhir)   bisa   sama   

untuk   desa   yang   berbeda.   Pada  peta pendaftaran,  yang  ditampilkan  hanyalah 

nomor induk  bidangnya saja, yaitu  5  digit  terakhir.  Oleh  karena  itu,  satuan  peta  

pendaftaran seharusnya di buat perdesa, mengikuti sistem penomoran nomor identitas 

bidang. Hal ini berarti dalam satu file peta digital hanya ada satu kode desa saja. Jika 

diperlukan untuk mengimport data ke dalam SIG, nomor identitas bidang sebagai kode 

yang unik dengan mudah bisa diperoleh dengan menggabungkan kode desa dengan 

nomor induk bidang setiap bidang tanah. Bagi kantor yang memiliki dua zone, maka 

dilakukan penyederhanaan pembagian zone  per desa  dilihat dari kecenderungan desa 

tersebut masuk ke dalam zone berapa. Untuk keperluan pencetakan perlembar 

berdasarkan peta – peta perdesa tersebut akan dijelaskan pada bagian standar format 

pencetakan. 

 

C. Standar Penamaan File dan Direktori 

 

Setiap file dengan satuan per desa  disimpan dengan nama file sesuai dengan kode 

desanya. Struktur direktori untuk penyimpanan file dimulai dari kode kantor. Kode 

kantor mempunyai sub direktori kode kecamatan. File peta digital disimpan dibawah 

kode kecamatan sesuai dengan kecamatan desa yang bersangkutan seperti gambar 

berikut ini : 
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Gambar 11. Struktur Direktori Penyimpanan Data 

Untuk kepentingan back up data secara permanen, data disimpan dalam bentuk CD 

data. CD tersebut dilengkapi dengan sampul yang menerangkan isi CD tersebut dan 

informasi – informasi penting lainnya. 

D. Standar Penamaan Layer dan Entitas 

Peta-peta digital yang dibuat dengan perangkat lunak CAD pada umumnya 

diorganisasikan dalam beberapa layer. Layer adalah sebuah lapisan transparan yang 

memuat entity tertentu. Setiap entity yang memiliki  kesamaan  tema  digambar  pada  

satu  layer.  Dilain  pihak, perangkat lunak SIG mengorganisasikan data dalam bentuk 

tabel. Untuk mempermudah proses import   kedalam sistem informasi geografis, 

penamaan layer harus konsisten. Sebagai contoh tabel batas persil pada SIG akan 

selalu diambil dari layer batas persil dengan identitas persil yang bersangkutan akan 

selalu diambil dari entity teks pada layer identitas persil. Jika  penamaan layer dan tipe 

entitynya tidak konsisten, maka logika pemrograman dalam proses import sulit untuk 

diterapkan. Selain nama layer, tipe entity yang terdapat pada suatu layer juga harus 

sama. Sebagai contoh : layer batas persil tidak boleh memiliki entity selain polyline. 

Contoh lainnya adalah layer NIB tidak boleh memiliki entity selain teks. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin tidak ada kesalahan penempatan entity pada suatu layer. 

Secara umum nama layer didefinisikan sebagai 6 digit desimal dan dikelompokkan  

berdasarkan  layer  batas  administrasi,  layer  kadastral, layer perairan, layer 

transportasi, layer titik tinggi geodesi, layer titik dasar teknis, layer bangunan, layer 
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teks, layer penggunaan tanah, layer kontur dan layer bingkai / frame dan layer raster. 

Standar penamaan layer tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 12. Contoh layer Standar 

 

E. Standar Struktur Data Spasial 

 

Struktur data spasial yang dipakai adalah data spasial dengan topologi. Topologi  

didefinisikan  sebagai  aturan  geometri  dalam  suatu ruang yang menjamin integritas 

data spasial. Tipe topologi disesuaikan dengan type entity. Tidak semua entity pada 

peta digital memiliki topologi, tetapi semua entity adalah bagian dari topologi. Sebagai 

contoh, teks NIB yang  tersimpan  pada  layer  NIB  tidak  mempunyai  topologi  

tetapi digunakan sebagai centroid pada topologi persil. Beberapa  tipe   entity yang 

dipakai sebagai element topologi antara adalah titik, garis / polyline, luasan / area dan 

teks. 
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Gambar 13. Tipe Entitas Sebagai Elemen Topologi
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Beberapa tipe topologi  yang sering dipergunakan untuk membuat peta digital antara lain: 

1. Topologi Node. Topologi Node adalah hubungan spasial  diantara feature titik. Sebagai 

contoh adalah topologi sebaran titik GPS. Tipe topologi ini menyimpan koordinat semua 

node (dalam sistem koordinat tertentu). Node tersebut bisa berupa titik, ujung suatu link 

atau perpotongan link. 

 

Gambar 14. Topologi Node 

2. Topologi  jaringan.  Topologi  jaringan  adalah  hubungan  spasial diantara garis seperti 

diilustrasikan pada gambar berikut : 

 

Gambar 15. Topologi Jaringan 

Berdasarkan  topologi  node  seperti  yang  dijelaskan  diatas,  bisa dibuat link. Link 

tersebut mempunyai arah yang bisa ketahui dengan menyimpan  informasi  mengenai  

mengenai  node  awal  dan  node akhir link tersebut.  Link terbentuk oleh beberapa garis 

lurus yang menghubungkan beberapa vertex sehingga link bisa berupa kurva yang  

halus.  Contoh  topologi  jaringan  adalah  adalah  topologi jaringan jalan, saluran listrik, 

sungai dan lain-lain. 

3. Topologi Poligon. Topologi Poligon adalah hubungan spasial diantara feature geografik 

yang berupa luasan. 
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Gambar 16. Topologi Poligon 

Poligon pada dasarnya dibentuk oleh link. Sebuah poligon didefinisikan dengan 

menyimpan link yang membatasi poligon tersebut. Dengan topologi ini, sebuah garis 

yang merupakan perbatasan poligon akan digambar sekali saja. 

 

4. Topologi Kiri – Kanan (contiguity) 

 

 

Gambar 17. Topologi Kiri Kanan 

 

 

 

Dengan adanya topologi kiri – kanan ini, topologi bisa menjawab pertanyaan mengenai 

konektivitas sebuah poligon, misalnya poligon tetangga. 

Data – data digital hasil dijitasi ataupun penggambaran langsung secara digital sering kali masih 

mengandung kesalahan sehingga belum siap untuk dibangun topologinya. Beberapa kesalahan 

yang sering terjadi antara lain: 

1. Duplikasi  objek.  Setiap  objek  dalam  satu  layer  tidak  boleh kongruen (sama dan 

sebangun) pada posisi yang sama. 
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Gambar 19. Segment yang sangat Pendek 

 

Gambar 18. Duplikasi Objek 

2. Segment  yang  sangat  pendek.  Segmen  yang  sangat  pendek sering kali menimbulkan 

tampilan yang kurang indah (jagged/bergerigi). Dengan pertimbangan tertentu, segmen 

ini sebaiknya dihilangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objek  grafik  yang  berupa  garis/polyline,  luasan/area  selalu memiliki node dan 

vertek. Pada suatu layer yang sama, setiap garis yang bersilangan harus berpotongan 

pada satu vertek seperti gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 20. Persilangan 

 

4. Tidak ada “dangling lines”. Dangling lines adalah suatu kondisi dimana sebuah garis 

tidak kontinyu. Ketidakkontinyuan tersebut bisa disebabkan oleh overshoot atau 

undershoot. 
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Gambar 21. Garis Dagling 

 

 

5. Beberapa centroid dalam satu luasan / area. Setiap poligon harus memiliki satu satu 

centroid pada layer yang sama, tidak boleh lebih. Centroid tersebut bisa berupa titik 

(label) ataupun teks (anotasi). Pada kondisi tertentu, misalnya centroid persil yang 

berupa teks NIB, teks tersebut harus unik. Namun adakalanya teks tersebut tidak unik 

seperti teks yang menjelaskan penggunaan lahan, karena penggunaan lahan bisa saja 

sama untuk beberapa luasan/area. 

 

 

Gambar 22. Centroid Dalam Poligon 

6. Node clustering. Jarak antar setiap node dalam suatu peta digital harus harus dibatasi 

dengan toleransi tertentu. Beberapa node yang berdekatan melebihi tolerasi disebut 

dengan cluster. 
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Gambar 23. Node Clustering 

7. Pseudo Node. Pesudo node adalah node yang menghubungkan dua garis atau polyline. 

 

 

 

Gambar 24. Pseudo Node 

 

8. Sliver Polygon. Sliver poligon adalah poligon yang memanjang dengan luas yang sangat 

kecil. 

 

 

Gambar 25. Sliver Poligon 

 

9. Kesederhanaan  bentuk.  Objek  –  objek  yang  terlalu  rumit sebaiknya disederhanakan 

dengan tetap memperhatikan tingkat keakurasian informasi yang akan ditampilkan. 

Objek garis yang terlalu rumit seringkali menimbulkan ukuran data menjadi besar dan 

proses refreshing gambar di komputer menjadi lambat. 
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Gambar 26. Generalisasi 

Untuk mencapai integritas data spasial seperti yang diinginkan, ada dua  proses  yang  harus  

dilalui yaitu  clean-up  data  dan  pembangunan topologi.  Proses  clean  up  akan  mengoreksi  

beberapa  kesalahan  data seperti berikut ini: 

 

 

Gambar 27. Perbaikan Kesalahan Dengan Proses Clean - Up 

 

Proses clean-up data hanya akan mengkoreksi kesalahan data pada toleransi tertentu. Kesalahan 

data diluar jangkauan toleransi akan terdeteksi dalam proses pembangunan topologi. 
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Dengan  pembangunan  topologi,  kondisi  data  yang  diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk entitas yang berupa luasan 

•    Luasan hanya memiliki satu centroid saja 

•    Tidak ada sliver poligon 

•    Tidak ada dangling line 

•    Tidak ada pseudo node 

•    Link yang membentuk area harus berupa polyline 

2. Tidak ada duplikasi objek baik duplikasi link maupun duplikasi centroid. 

3. Untuk entitas yang berupa jaringan, kesalahan link harus benar – benar 

dipertimbangkan. Pertimbangan tersebut dijelaskan pada bagian validasi data. 

 

F. Standar Jenis Topologi 

 

Standar penamaan topologi dibuat untuk menjamin bahwa topologi suatu entity tidak dibuat 

lebih dari satu buah. Hal ini dimaksudkan untuk penghematan  ukuran  file.  Penamaan  

topologi,  dan  layer-layer  yang dipakai sebagai unsur pembentuk topologinya adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 28. Standar Jenis Topologi 

 

 

G. Standar Penulisan Teks 

Teks sangat berpengaruh dalam proses import peta dxf kedalam database sistem informasi 

geografis. Teks biasanya akan menjadi identitas suatu objek, misalnya NIB, nama jalan, nama 

sungai, dan lain – lain. Jika penulisan teks tersebut salah atau tidak mengikuti aturan tertentu, 

maka ada kemungkinan proses import menjadi terhambat atau mengakibatkan data di dalam 

database menjadi tidak akurat. Oleh karena itulah, format teks juga dibakukan. Penulisan teks 

mengikuti hal hal sebagai berikut: 

1. Teks NIB terdiri dari 5 digit numerik dengan posisi titik insert didalam persil (sebaiknya 

pada centroid-nya). Dalam satu desa, tidak ada teks nib yang sama. 

2. Standar penulisan SU adalah jenis dokumen : nomor dokumen / tahun dokumen. Sebagai 

contoh, SU nomor 10 tahun 2001 ditulis SU : 10/2001. Contoh lainnya, GS nomor 14 

tahun 1981 ditulis GS : 14/1981. Titik insert teks nomor GS/SU harus berada didalam 

persil dan tidak overlap dengan teks lainnya seperti teks NIB. Dalam satu desa, tidak ada 

nomor GS/SU yang sama. 

3. Standar  penulisan  nomor  hak  adalah  singkatan  hak  diikuti dengan nomor haknya. 

Singkatan hak tersebut adalah M untuk Hak  Milik,  U  untuk  Hak  Guna  Usaha,  B  

untuk  Hak  Guna Bangunan, P untuk Hak Pakai, L untuk Hak Pengelolaan, R untuk 

HMRSS  dan  W  untuk  Hak  Wakaf.  Sebagai  contoh,  Hak  Milik nomor 18 ditulis 
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M.15, Hak Guna Bangunan nomor 20 ditulis B.20, dan seterusnya. Titik insert teks 

nomor hak harus berada didalam persil dan tidak overlap dengan teks lainnya seperti 

teks nib atau teks nomor GS/SU. Dalam satu desa, tidak ada nomor hak yang sama. 

4. Teks  nama unsur  – unsur transportasi ditulis lengkap (tanpa singkatan) atau disingkat 

dengan pola yang teratur. Penulisan teks – teks tersebut dilakukan dengan pola “title 

case”, yaitu semua kata diawali dengan huruf kapital. Titik insert teks nama jalan harus 

berada didalam batas jalan / tidak boleh diluar dan dekat dengan garis tengah jalan tetapi 

tidak overlap. 

5. Teks  nama  unsur  -  unsur  perairan  ditulis  lengkap  (tanpa singkatan) dengan pola 

“title case” . Titik insert teks tersebut harus berada didalam batas sungai, selokan atau 

saluran dan dekat dengan garis tengah sungai, selokan atau saluran tetapi tidak overlap. 

 

H. Standar Format Pencetakan 

 

Peta pendaftaran BPN dibuat pada skala 1:10.000 atau 1:2500 atau  1:1000. 

1. Elemen – Elemen Peta Pendaftaran 

Elemen elemen pada peta pendaftaran BPN adalah : 

a) Muka Peta 

Ukuran muka peta disesuaikan dengan ukuran grid, yaitu 

 Muka peta skala 1:10000 berukuran 60 cm x 60 cm 

 Muka peta skala 1:2500 berukuran 60 cm x 60 cm 

 Muka peta skala 1:1000 berukuran 50 cm x 50 cm 

Didalam muka peta ini tergambar grid koordinat yang berbentuk seperti tanda 

tambah (+). 

Bidang gambar dibuat dengan ukuran panjang dan lebar 20 cm lebih besar daripada 

muka peta untuk peta skala 1:1000 dan 1:2500,  sedangkan  untuk  skala  1:10.000  

ukuran  muka  peta sama  dengan  bidang  gambar.  Bidang  gambar  dibatasi  oleh 

sebuah garis kontinyu berbentuk segiempat sama sisi. 

b)  Informasi Tepi 
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Informasi tepi dibatasi dengan garis kontinyu dengan jarak 2 cm di sebelah kanan 

bidang gambar. Informasi tepi ini berukuran lebar 15 cm dengan panjang 

disesuaikan dengan panjang bidang gambar. Informasi tepi memuat: 

 Kotak Judul, Arah Utara dan Skala 

 

Judul peta pendaftaran adalah “PETA DASAR PENDAFTARAN”  ditulis  

dengan  huruf  tegak  atau  Times New Romans dengan ukuran font 28. Jarak 

antara garis batas informasi tepi dengan bagian atas judul peta adalah 1.5 cm. 

Arah utara digambarkan dengan anak panah tegak lurus keatas  dengan  huruf  U  

diatasnya.  Sayap  anak  panah bagian kiri diwarnai hitam. 

Ukuran anak panah disesuaikan dengan skala petanya seperti terlihat pada 

gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 29. Arah Utara 

 

 

 

 

 

 

Skala Peta Panjang Kaki Ukuran Sayap Lebar Sayap 

1:10000 4.5 cm 3.5 cm 1.5 cm 

1:2500 6.0 cm 4.5 cm 1.5 cm 

1:1000 6.0 cm 4.5 cm 1.5 cm 



36 
 

 

Huruf U dibuat menggunakan font Arial dengan ukuran 14. Jarak huruf dengan 

panah adalah 2 mm. Skala peta terdiri dari skala grafis dan numeris. Penulisan. 

skala peta adalah 

• Skala 1 : 10000 

• Skala 1 : 2500 

• Skala 1 : 1000 

Huruf untuk penulisan skala adalah arial  dengan ukuran 

font 12. Jarak antara huruf bagian atas dengan kaki anak 

panah adalah 

 

Skala  grafis  dibuat  dengan  3  garis  horisontal  paralel dengan panjang 8 cm 

dan masing – masing berjarak 1 mm. Garis dibagi menjadi 5 kolom. Lebar kolom 

pertama adalah 10 mm dibagi  menjadi 10 garis vertikal dengan lebar masing – 

masing 1 mm. Lebar kolom kedua adalah 2 cm dengan kotak bagian bawah 

diwarnai  hitam. Lebar kolom  ketiga  adalah  2  cm  dengan  kotak  bagian  atas 

diwarnai hitam. Lebar kolom keempat adalah 2 cm dengan kotak bagian bawah 

diwarnai hitam. Lebar kolom kelima adalah 1 cm dengan bagian atas diwarnai 

hitam. Diatas skala grafis, ditulis tanda ukuran jarak dengan font arial ukuran 6. 

Angka tersebut adalah: 

 

Jarak antara skala numeris dengan bagian atas angka skala grafis serta jarak antara 

skala grafis dengan garis batas kotak adalah : 
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Contoh penggambaran skala  numeris dan grafis untuk peta skala 1 : 10000 adalah 

: 

 

 

Gambar 30. Skala Batang 

 Kotak Lokasi 

Kotak ini adalah untuk menunjukkan lokasi desa dan kecamatan pada lembar 

tesebut. Kotak lokasi dibuat dengan  ukuran  15  cm  x  4  cm.  Kotak  lokasi  

dibagai menjadi empat baris dengan jarak antar baris 1 cm dan dua kolom 

dengan lebar kolom pertama 5.5 cm. Isi kolom pertama baris petama dan 

kolom pertama baris ketiga adalah KECAMATAN, sedangkan isi baris 

kedua kolom pertama dan baris keempat kolom pertama adalah 

DESA/KELURAHAN. Ukuran garis kotak adalah 0.33 mm. Ukuran huruf 

adalah Arial dengan ukuran 12. Penulisan huruf rata kiri dan terletak 

dibagian tengah kotak. 

 Kotak Petunjuk Lembar 

Kotak penunjuk lembar peta dan keterangannya dibuat dengan ukuran 15 cm 

x 12 cm pada semua skala. Keterangan yang ditulis adalah: 

 Tulisan PETUNJUK LEMBAR dengan jenis font Arial ukuran 14. 

Jarak antara huruf dengan garis kotak adalah 1 cm. 

 Diagram peta yang menunjukkan posisi peta yang bersangkutan 

terhadap peta yang berdampingan dibuat dalam bentuk 9 bujur 

sangkar dengan komposisi 3 baris dan 3 kolom. Ukuran masing – 

masing bujur sangkar adalah 2 cm x 2 cm dengan tebal garis 0.2 mm. 

Bujur sangkar yang terletak ditengah menunjukkan posisi peta yang 

bersangkutan dibuat dengan garis lebih tebal yaitu 0.5 mm. Jarak 

antara kotak diagram dengan tulisan petunjuk lembar adalah 8 mm. 
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 Pada masing – masing bujur sangkar ditulis nomor lembar yang 

sesuai dengan posisinya. Penulisan nomor lembar tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 Untuk peta skala 1 : 10000 pada masing – masing bujur 

sangkar ditulis nomor lembar peta skala 1:10000 dengan font 

Arial ukuran 

 Untuk peta skala 1 : 2500 nomor lembar peta terdiri  dari  dua  

baris  yaitu  baris  pertama berisi nomor zone dan lembar peta 

skala 1 : 10000 dan baris kedua berisi nomor lembar skala 1: 

2500. Baris pertama dibuat menggunakan font Arial 

berukuran 8. Baris kedua dibuat menggunakan font Arial 

berukuran 14. 

 Untuk peta skala 1 : 1000 nomor lembar peta terdiri  dari  dua  

baris  yaitu  baris  pertama berisi nomor zone dan lembar peta 

skala 1 : 10000 dan baris kedua berisi nomor lembar skala 1: 

1000. Baris pertama dibuat menggunakan font Arial 

berukuran 8. Baris kedua dibuat menggunakan font Arial 

berukuran 14. 

 Keterangan.  Keterangan  digunakan  untuk menuliskan informasi 

yang dianggap penting dalam proses pembuatan peta dasar 

pendaftaran. Judul KETERANGAN  dibuat  dengan  font Arial 

berukuran 11. Jarak antara bagian atas huruf dengan kotak diagram 

adalah 1 cm atau 1.5 cm. Isi keterangan dibuat dengan jarak 8 mm 

dari judul keterangan dan dibuat dengan font Arial berukuran 8 

dengan jarak spasi 1. 

 Kotak Legenda Kotak  legenda  berisikan  simbol  unsur  –  unsur  alam 

maupun buatan manusia yang digunakan dalam peta. Ukuran kotak legenda 

adalah: 
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Informasi yang ditampilkan pada kotak legenda adalah : 

i. Bagian atas kotak ditulis LEGENDA dengan font Arial Jarak antara 

bagian atas tulisan legenda dengan garis kotak legenda adalah 7 mm. 

ii. Simbol yang mengacu pada simbolisasi standar BPN. Keterangan simbol 

ditulis disebelah kiri dengan font Arial berukuran 7. Simbol tersebut 

dikelompokkan berdasarkan BATAS ADMINISTRASI, TITIK dan 

KONTUR.  Pengelompokan  tersebut  ditulis  dengan font Arial 

berukuran 8. 

iii. Sumber data ditulis dengan huruf Arial atau huruf tegak   dengan   ukuran   

sesuai  dengan   bidang penulisan yang tersedia. 

 

 Kotak Informasi Pejabat Pembuat 

 

Kotak informasi instansi pembuat peta dibuat dengan ukuran 15 cm x 3 cm 

untuk semua skala. Isi kotak ini adalah : 

Logo BPN dan disebelah kanannya ditulis BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL dengan font Arial berukuran 18. 

Bagian organisasi pembuat ditulis dengan font Arial berukuran 11. Contoh 

redaksi organisasi pembuat adalah : 

 

 

 Kotak Proyek dan Tahun Anggaran 

Kotak proyek dan tahun anggaran pelaksanaannya dibuat dengan ukuran 15 

cm x 2 cm untuk semua skala. Kotak proyek ditulis dengan font Arial ukuran 

16 – 18. Penulisan proyek nama proyek misalnya PROYEK 

ADMINISTRASI PERTANAHAN, PROYEK     KOMPUTERISASI     

KANTOR PERTANAHAN,  dan lain – lain. Tahun  anggaran proyek ditulis   
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dengan   font   Arial  berukuran  12-14.   Contoh penulisan  tahun  anggaran  

adalah  TAHUN  ANGGARAN 2004. 

 Kotak Pengesahan 

Kotak Pengesahan dibuat dengan ukuran: 

 

Redaksi kotak pengesahan adalah sebagai berikut 

 

 

Tulisan pada kotak pengesahan ditulis dengan font Arial berukuran  10.  

Tulisan tempat dan tanggal  pengesahan berada 1 cm dibawah garis kotak 

pengesahan. 

 Kotak Identifikasi Perusahaan Pelaksana 

Kotak identifikasi perusahaan pelaksana dibuat dengan ukuran 15 cm x 2 cm 

untuk semua skala. Isi dari kotak ini terdiri dari dua baris kalimat yaitu baris 

pertama adalah PELAKSANA dan baris kedua adalah pihak yang 

melaksanakan pekerjaan tersebut, misalnya PT. INDOMAP GEOMATIKA. 

Baris pertama ditulis dengan font Arial 12. Baris kedua ditulis dengan huruf 

Arial berukuran 14. 

 

c) Informasi Tambahan. Ada beberapa informasi tambahan yang diberikan pada peta 

pendaftaran yaitu : 

 

 Informasi   mengenai   nama   propinsi   yang  ditulis Propinsi  :  Nama  

Propinsi.  Teks  nama  propinsi  ditulis pada  kiri  atas  bidang  gambar  
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dengan  jarak  antara bagian bawah teks dengan garis batas bidang gambar 

adalah 0.5 cm. Teks propinsi ditulis dengan font Times New Romans 

berukuran 24. 

 

 Informasi mengenai nama kabupaten yang ditulis Kabupaten : Nama 

Kabupaten. Teks nama kabupaten ditulis 0.5 cm diatas bidang gambar 

dengan titik tengah pada bagian tengah bidang gambar tersebut. Teks nama 

kabupaten ditulis dengan font Times New Romans berukuran 24. 

 Informasi Nomor Lembar yang ditulis Nomor Lembar : nomor lembar. 

Nomor lembar ditulis pada kiri atas informasi tepi dengan jarak antara garis 

batas informasi tepi dengan bagian bawah teks adalah 0.5 cm. Teks nomor 

lembar ditulis dengan font Times New Roman berukuran 24. 

 Absis ditulis pada bagian bawah bidang gambar 

 Ordinat ditulis disebelah kiri bidang gambar 

 Nomor kolom ditulis tepat diantara dua absis. Nomor baris ditulis tepat 

diantara dua ordinat. Nomor kolom dan nomor baris ditulis dengan font 

Arial berukuran 18. Penulisan  nomor  kolom  dan  nomor  baris  tersebut 

adalah: 

 

Skala                   Nomor  Kolom                      Nomor Baris 

 

1 : 10000                A, B, C, D, E, F                    1 , 2, 3, 4, 5, 6 

 

1 : 2500                 A, B, C, D, E, F                    1 , 2, 3, 4, 5, 6 

 

1 : 1000                   A, B, C, D, E                        1 , 2, 3, 4, 5 

 

d) Bingkai Peta 

Bingkai peta pendaftaran adalah garis persegi panjang yang mengelilingi bidang 

gambar dan informasi tepi. Bingkai peta pendaftaran ini berjarak masing-masing 3 

cm disekeliling bidang gambar dan informasi tepi 
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Gambar 31. Pembuatan Layout dengan Viewport 

 

2.  Metode Pembuatan Layout 

Layout  peta  dibuat  pada  'layout  tile',  dengan  muka  peta  yang berupa viewport. 

Ukuran viewport tersebut disesuaikan dengan ukuran muka peta seperti yang dijelaskan  

 

diatas. Dengan demikian, peta pendaftaran tetap kontinyu dalam satu desa, tetapi dalam 

proses pencetakan bisa ditampilkan perlembar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Kontinyu Per Desa                     Layout Dengan Viewport 

 

 

 

Pemotongan peta menjadi satu lembar tidak perlu dilakukan karena alasan berikut ini: 

  Pemotongan     peta     per    lembar    tersebut     menghambat 

pembentukan  peta  tunggal.  Seperti  diketahui,  ukuran  dan cakupan 

peta  berbeda  – beda untuk skala 1:10000, 1:2500, 1:1000. 

Akibatnya, area yang sama pada skala 1:10000 dibuat menjadi 1 file 

skala 1:10000, 16 file skala 1:2500 dan 144 file skala 1:1000. Jika 

suatu bidang tanah yang terdapat pada peta – peta    tersebut    dipecah    

atau    digabungkan    akan    timbul permasalahan peta mana yang akan 

diedit. 

 Pembuatan peta indeks menjadi tidak efisien. 
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  Pemotongan   peta   per   lembar   cenderung   mengakibatkan 

permasalahan  pada  saat  edge  matching.  Seringkali  dijumpai objek 

jalan bertemu dengan objek sungai, objek sungai yang buntu, jalan buntu 

yang tidak terhubung sama sekali ke jalan lainnya, dan lain – lain. Selain 

itu pula, antara persil – persil yang bersebelahan tetapi terletak pada 

lembar yang berbeda sering kali tidak match (terjadi gap atau overlap). 

  Proses pencarian suatu bidang tanah juga sangat sulit jika peta peta 

tersebut dibagi – bagi per lembar. 

 

 

I. Standar Legenda 

 

Legenda pada pendaftaran memberikan keterangan mengenai objek objek yang tergambar di 

dalam peta. Legenda dibuat sama untuk semua jenis dan skala peta, tetapi item yang ditampilkan 

bisa berbeda beda. Sebagai contoh, legenda mengenai batas persil biasanya ditampilkan pada 

peta pendaftaran tetapi tidak ditampilkan pada peta dasar pendaftaran. 
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Gambar 32. Legenda Peta 

 

 

Rangkuman 

1. Standar sistem proyeksi diperlukan untuk memastikan adanya kesamaan pola distorsi sudut, 

luas dan jarak pada peta. Seperti telah diketahui, setiap sistem proyeksi peta hanya mampu 

meminimalkan distorsi, tidak menghilangkan. Karakteristik distorsi tersebut berbeda – beda  

untuk  setiap  sistem  proyeksi.  Dengan  adanya  kesamaan  pola distorsi, diharapkan peta – 

peta pendaftaran diseluruh wilayah indonesia dapat disatukan dalam satu sistem peta tunggal. 

2. Peta – peta digital yang dibuat dengan perangkat lunak CAD pada umumnya diorganisasikan 

dalam beberapa layer. Layer adalah sebuah lapisan transparan yang memuat entity tertentu. 

Setiap entity yang memiliki  kesamaan  tema  digambar  pada  satu  layer.  Dilain  pihak, 

perangkat lunak SIG mengorganisasikan data dalam bentuk tabel. Untuk mempermudah 

proses import   kedalam sistem informasi geografis, penamaan layer harus konsisten 

3. Topologi  didefinisikan  sebagai  aturan  geometri  dalam  suatu ruang yang menjamin 

integritas data spasial. 
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Latihan 

1. Jelaskan mengapa perlu ada standarisasi data spasial? 

2. Jelaskan apa itu topologi? 

3. Jelaskan kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dalam pembuatan topologi? 
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BAB III. SISTEM INFORMASI 
GEOGRAFIS 

 
 
 

 

A. Pengertian Sistem Informasi Geografis 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan satu Sistem dan metode untuk mengolah dan 

menganalisis data khususnya data spasial. SIG menggabungkan perangkat keras, perangkat 

lunak, dan data spasial untuk mendapatkan informasi bereferensi geografis. SIG memodelkan  

berbagai informasi dari dunia nyata di muka bumi yang bersifat kompleks dalam bentuk 

informasi yang lebih sederhana dalam bentuk digital. Informasi yang dihasilkan merupakan 

informasi spasial berupa peta digital disertai dengan data atribut. Perolehan informasi spasial 

yang dilakukan melalui proses analisis spasial menjadi kekuatan utama dalam SIG  dibandingkan 

dengan sistem informasi lainnya.  

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengolahan dan penyajian data spasial secara 

digital mempunyai peran yang strategis untuk memudahkan dalam membuat perencanaan 

maupun keputusan yang berhubungan dengan posisi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai 

contoh paling sederhana adalah dalam kehidupan sehari hari, kita memanfaatkan SIG untuk 

mencari rute perjalanan maupun mencari alamat dengan menggunakan Aplikasi Google Map. 

Bagaimana konsep membangun informasi berbasis spasial dengan menggunakan SIG akan 

dijelaskan dalam Modul ini. Modul ini secara lebih rinci akan menjelaskan tentang pengertian 

SIG, data spasial, operasi spasial, dan pemodelan spasial dalam SIG. 

 

B. Komponen Sistem Informasi Geografis 

 

SIG melibatkan 3 komponen utama yaitu Brainware, Hardware dan Software. Ketiga komponen 

tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, semakin berkembang hardware dan kebutuhan 

aplikasi/penggunaan SIG, akan diikuti dengan perkembangan Software yang mendukung. 

MODUL  

II 
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Brainware berkaitan dengan manusia yang merancang maupun menggunakan SIG, Brainware 

memegang fungsi paling utama dalam SIG, sedangkan Hardware atau Perangkat Keras SIG 

adalah perangkat komputer beserta perangkat lainnya yang berfungsi mendukung operasional 

perangkat lunaknya (software SIG dan software pendukung lainnya) dengan standar/spesifikasi 

tertentu. Spesifikasi perangkat keras SIG sangat menentukan kecepatan pengolahan data, akses 

data, kecepatan tampilan data, resolusi gambar, serta kemampuan penyimpanan data. Terdapat 

tiga kelompok perangkat keras SIG yang biasa digunakan adalah sebagai berikut: 

 Alat masukan data (digitizer, scanner, keyboard komputer, CD/DVD reader). 

 Alat penyimpan dan pengolah data (hard disk, CD, DVD). 

 Alat penampil serta penyaji keluaran/informasi (monitor komputer, printer, plotter). 

 

Komponen dalam SIG yang tidak kalah penting adalah Software/ Perangkat Lunak SIG. 

Terdapat beberapa Software SIG yang mempunyai kesamaan fungsi dan tujuan namun berbeda 

pada interface/tampilan, bahasa pemrograman, aturan main, maupun fasilitas purna jualnya. 

Pemilihan perangkat lunak SIG, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 Software SIG yang akan dipakai harus memenuhi kebutuhan dan harus disesuikan 

dengan kebutuhan. 

 Software SIG harus akan dipakai merupakan Software yang user friendly serta banyak 

dipakai. 

 Terdapat jaminan perawatan serta peningkatan kemampuan terhadap Software SIG 

tersebut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Mempunyai fasilitas tukar menukar data (data interoperability) dengan software SIG 

lainnya. 

Beberapa contoh software SIG yang sering digunakan dan dipakai dalam secara umum adalah 

sebagai berikut: 

 ArcGIS, Quantum GIS, MapInfo untuk SIG. 

 Aplikasi CAD untuk entri data. 

 ERDAS serta ER-Mapper untuk pengolahan data penginderaan jauh. 

 

 

https://www.geologinesia.com/2016/06/pengertian-komponen-dan-manfaat-penginderaan-jauh.html
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C. Perbedaan Aplikasi Berbasis CAD dan Berbasis SIG 

 

Badan Pertanahan Nasional memproduksi peta-peta kadastral maupun pet-peta tematik berbasis 

bidang tanah. Untuk memproduksi peta-peta tersebut, AutoCAD merupakan aplikasi yang sering 

dipakai. AutoCAD merupakan aplikasi berbasis CAD (Computer Aided Design) yang berfungsi 

utama sebagai alat bantu untuk mendesain dan merancang. AutoCAD dikenal secara luas di 

dunia sebagai perangkat lunak untuk mendesain dan merancang suatu konstruksi bangunan, 

bidang kearsitekan, bidang permesinan, tata interior, dan pengembangan ruang kota.  

Di dunia Survey pengukuran dan Pemetaan dikenal AutoCAD Map yang merupakan versi 

AutoCAD yang dikhususkan untuk pemetaan. AutoCAD Map dilengkapi dengan fasilitas input 

data, analisis, manipulasi data output data.  AutoCAD Map memiliki banyak kelebihan, antara 

lain software tersebut dapat digunakan untuk proses penggambaran atau membuat suatu desain 

rancangan dalam bentuk Peta. 

Pada awal AutoCAD Map merupakan software yang lebih mengutamakan input data dalam hal 

ini penggambaran peta daripada analisis data spasial. Untuk keperluan tersebut AutoCAD Map 

dilengkapi dengan fasilitas pendefinisian sistem koordinat sesuai dengan keperluan yang 

hasilnya dapat dibaca oleh sistem SIG lain.  

Namun pada saat ini AutoCAD Map juga dapat digunakan untuk analisis data-data peta digital 

dengan mengunakan konsep Sistem Informasi Geografi. Semakin berkembangnya kegitan 

pemetaan mendorong Developer Aplikasi AutoCAD Map untuk selalu menambah tools yang 

berguna untuk aplikasi survei pemetaan. AutoCAD Map mampu untuk melakukan standarisasi 

data dengan konsep topologi, dapat juga dilakukan penghapusan atau modifikasi topologi, buffer 

point, dan garis serta poligon. Menganalisis data dengan metode overlay object, point, garis dan 

poligon dengan menggunakan intersect, union, identity. 

Untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan kadaster AutoCAD biasanya dipakai sebagai aplikasi 

untuk penggambaran hasil pengukuran menjadi sebua peta maupun digitasi data. Hal tersebut 

karena kemudahan AutoCAD Map dalam proses input maupun editing peta digital. Setelah 

dihasilkan Peta digital yang sesuai dengan standar proses analisis data dilanjutkan dengan 

menggunakan aplikasi berbasis SIG.  

Aplikasi berbasis SIG seperti Arc GIS merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk melakukan 

analisis data-data spasial maupun tekstual. Meskipun perbedaaannya dengan aplikasi berbasis 
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CAD sudah semakin menipis namun kekuatan aplikasi berbasis SIG dalam hal kemudahan dan 

Efisiensi analisis data belum dapat dikalahkan oleh aplikasi berbasis CAD. 

  

D. Data Pada SIG 

 

Data dalam SIG dibagi menjadi 2 berdasarkan jenisnya yaitu data spasial dan data atribut berikut 

dijelaskan perbedaan antara kedua jenis data tersebut: 

1. Data Spasial 

Data spasial merupakan komponen utama dari SIG. Data spasial adalah data yang memiliki 

referensi geografis atau posisi, data tersebut merupakan model/ penyederhanaan dari dunia nyata 

yang diwujudkan dalam objek-objek kartografis dengan skala, simbol dan bentuk tertentu sesuai 

dengan keperluan dan tujuannya. Mengapa dunia nyata perlu dimodelkan karena dunia nyata 

memiliki kompleksitas baik dari ukuran, jenis, maupun waktunya. 

Sebagai contoh objek di lapangan adalah bidang tanah. Untuk keperluan pendaftaran tanah 

bidang tanah perlu direkam posisi maupun ukuran geometrinya. Untuk keperluan tersebut bidang 

tanah perlu dimodelkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana dalam wujud 2 Dimensi 

dan dengan skala tertentu dalam wujud peta, meskipun sebenarnya bidang tanah merupakan 

objek 3 Dimensi dan mempunyai bentuk dan penggunaan yang bervariasi antara satu dengan 

yang lainnya. Namun demikian untuk keperluan pengembangan data dan keperluan analisis yang 

lebih kompleks bidang tanah dapat direkam dengan wujud yang lebih kompleks seperti misalnya 

dimodelkan secara 3 Dimensi (3D) untuk memenuhi keperluan pendaftaran ruang 3D. 

Pada saat ini kemampuan pengambilan data secara 3D sudah semakin berkembang dengan 

semakin digunakannya teknologi laser scaning maupun fotogrametri untuk mendapatkan model 

secara 3D. Kemampuan tersebut juga diimbangi dengan perkembangan aplikasi GIS untuk 

pengolahan data berbasi 3D sehingga mampu menghasilkan peta yang mampu memodelkan real 

word/ dunia nyata hampir mirip seperti aslinya. 

Karakteristik Data Spasial adalah sebagai berikut :  

 Dibentuk oleh keterkaitan yang nyata antara objek geometris dengan atribut yang 

menjelaskan objek tersebut;  

 Data spasial memiliki georeferensi yang nyata di muka bumi;  
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 Data spasial terkategori dan direpresentasikan sebagai objek titik, garis atau area, atau 

ruang sesuai dengan karakter dasar dari objek tersebut dalam dunia nyata;  

 Bentuk Data Spasial Data spasial sering diwujudkan dalam dua bentuk yaitu data digital 

dan data analog. Data digital dihasilkan atas suatu proses digital menggunakan perangkat 

komputer, sedangkan data analog dihasilkan dari proses manual ataupun cetak dari data 

digital. Data digital pada saat ini lebih banyak dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi 

dibandingkan data analog karena alasan efektivitas dan efisiensi. 

SIG mengolah 2 jenis data spasial dalam bentuk data digital. Data tersebut adalah data dengan  

bentuk struktur data raster atau vektor. Struktur data ini memiliki karakteristik masing-masing 

yang berbeda. Bentuk struktur data ini juga memerlukan metode pengolahan dan teknis analisis 

yang berbeda. Berikut akan dijelaskan perbedaan antara 2 jenis data spasial trsebut: 

a) Data Raster 

Pada struktur data raster informasi disimpan dalam piksel, setiap piksel mengandung 

informasi kuantitatif (angka) yang terpisah dengan piksel di sekitarnya. Rangkaian angka 

digital yang dimuat dalam data raster tersebut merepresentasikan satu jenis informasi. 

Masing-masing piksel memiliki informasi numeris yang bersifat diskrit sesuai dengan 

obyek yang diwakilinya di lapangan. Struktur data raster tidak memiliki tabel keterangan 

atau atribut yang menyimpan informasi dari data raster tersebut. Contoh data dengan 

struktur raster adalah data-data penginderaan jauh atau data-data hasil pemotretan digital.  

 

b) Data Vektor 

Data vektor merupakan data yang umum digunakan dalam SIG. Data vektor menyimpan 

bentuk geometris dan posisi objek dalam bentuk vektor dan tabel atribut. Terdapat 

keterkaitan antara masing-masing fitur data vektor dengan identitas yang tersimpan pada 

tabel atributnya. Bentuk keterkaitan logikal antar fitur objek dalam data vektor 

dinamakan dengan topologi.  

Data tipe vektor terdiri dari titik (point), garis (line), poligon/area (polygon) dan model 

3D (surface dan solid) Titik adalah fitur objek paling sederhana. Titik atau point adalah 

sebuah bentuk data tak berdimensi yang dibentuk dari sebuah koordinat x dan y. Titik 

biasanya digunakan untuk menggambarkan objek yang terlalu kecil jika digambarkan 
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dengan skala tertentu untuk ditampilkan sebagai sebuah poligon atau garis, misal lokasi 

dari sebuah gedung, atau juga sebuah kota pada peta skala kecil.  

Objek titik yang saling terangkai akan membentuk fitur garis. Sebuah data vektor garis 

dibentuk oleh sebuah start node dan diakhiri dengan sebuah end node. Pada garis 

lengkung, terdapat beberapa node diantara start node dan end node tersebut. Node di 

antara start node dan end node disebut sebagai vertex. Garis digunakan untuk 

merepresentasikan fitur memanjang yang terlalu kecil untuk ditampilkan sebagai poligon 

pada skala tertentu seperti jalan dan sungai. Garis juga digunakan untuk 

merepresentasikan fitur yang tak memiliki informasi ruang seperti batas administratif 

desa, kota, atau negara. Contoh dari fitur objek garis ini adalah jalan, sungai, jalur listrik 

dan objek lain yang hanya memerlukan informasi tekait ukuran panjang geometri.  

Apabila nilai koordinat dari titik awal dan titik akhir adalah sama maka terbentuk sebuah 

fitur objek poligon. Fitur objek poligon ini adalah fitur yang memiliki atribut luas 

geometri. Pada sebuah poligon, start node dan end node berada pada satu koordinat yang 

sama. Start node dan end node haruslah bertemu pada koordinat yang sama tersebut, 

karena jika tidak bertemu, maka hanya akan membentuk sebuah arc. Poligon dapat 

berbentuk sebuah lingkaran, segi empat atau bentuk yang tidak beraturan. Poligon 

digunakan untuk merepresentasikan sebuah area. 

Data Vektor bisa berupa model 2 dimensi (2D) maupun Model 3 Dimensi (3D).. Model 

3D adalah kumpulan geometri yang terdiri dari titik-titik X,Y, Z pada ruang 3D. Model 

3D dapat diperoleh secara otomatis (misalnya dengan teknik penyiaman – scanning) 

maupun dibuat secara manual (dengan cara menggambar geometri 3D dengan tangan 

melalui mouse) ataupun dibuat secara prosedural.  

Pada dasarnya model 3D dapat dikategorikan menjadi dua: 

 Solid atau model volumetrik : yaitu model 3D yang mendefinisikan batas dan isi 

model 3D secara utuh dengan koordinat 3D. Dengan kata lain seluruh permukaan dan 

isi model memliki nilai koordinat 3D karena tidak ada ruang hampa di tengahnya. 

Teknik pemodelan yang dapat diimplementasikan untuk mendukung pemodelan solid 

(solid modeling) adalah CSG (Constructive Solid Geometry). 

 Poligon atau Cangkang: yaitu model 3D yang disusun dari kumpulan permukaan 

(polygonal surfaces) untuk membentuk kesan 3D. Permukaan model memiliki 
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koordinat 3D namun di tengah/bawah model merupakan ruang hampa tanpa 

koordinat. Teknik pemodelan yang dapat diterapkan untuk mendukung teknik 

pemodelan cangkang adalah BREP (Boundary Representation) 

 

2. Data Atribut 

Data Atribut merujuk pada jenis informasi yang terkandung pada data spasial. Data ini dapat 

berbentuk simbolik, kuantitatif ataupun sebagai data deskriptif dan terekam sebagai data atribut. 

Data spasial dan data atribut saling terkait dan saling memperkuat informasi yang dikandung 

dalam data tersebut. SIG mendasarkan pada kedua komponen tersebut dalam berbagai analisis 

spasial yang dilakukan.  

Komponen spasial dan atribut dapat diwujudkan menjadi sebuah informasi spasial seperti peta-

peta digital yang pada saat ini banyak digunakan pada berbagai aplikasi online.  

 

E. Input Data Pada SIG 

Ada beberapa metode input data dalam SIG yaitu : a. digitasi peta eksisting melalui digitizer atau 

onscreen digitizing. b. penyiaman atau scanning c. entri manual dari tabel hasil pengukuran dan 

tabel koordinat d. transfer data digital 

Proses digitasi merupakan proses yang umum dilakukan dalam proses input data spasial. Proses 

ini dilakukan menggunakan media digitizer atau menggunakan perangkat komputer melalui 

proses digitasi layar. Proses digitasi secara umum terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan, 

proses digitasi, dan editing data hasil digitasi. Tahap persiapan sebelum digitasi ditujukan untuk 

menyiapkan berbagai data terkait yang diperlukan dalam proses digitasi tersebut. Data pokok 

yang akan didigitasi harus diperiksa ketersediaan kontrol lapangannya. Kontrol lapangan ini 

dapat diabaikan jika telah terdapat grid koordinat pada sebuah peta dasar awal yang akan di 

digitasi.  

Proses digitasi adalah proses pengubahan bentuk data dari bentuk analog ke dalam bentuk digital 

atau data raster ke dalam bentuk vektor. Data vektor merupakan data pokok yang diolah dalam 

SIG. Oleh karena itu berbagai bentuk data masukan pada umumnya diubah menjadi data vektor 

dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Proses masukan dapat dilakukan dengan menggunakan 

perangkat keras digitizer atau menggunakan layar komputer berbantuan perangkat lunak SIG 

(Onscreen Digitazion). Perangkat lunak SIG pada saat ini memiliki fitur digitasi yang lengkap. 
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Proses input juga dilakukan pada data atributnya. Data atribut ini merupakan data-data tabular 

yang terhubung secara topologi dengan fitur spasial. Proses editing dilakukan setelah proses 

digitasi selesai. Editing meliputi koreksi kesalahan, input data yang hilang, dan pembangunan 

topologi. Data hasil digitasi diverifikasi melalui layar ataupun melalui data peta tercetak. 

Perbaikan dilakukan terhadap kesalahan geometris ataupun posisi fitur.  

Kesalahan-kesalahan undershoot dan overshoot merupakan jenis kesalahan yang sering terjadi 

pada proses digitasi. Perbaikan geometri juga dilakukan dengan proses penggeseran vertek untuk 

memperhalus bentuk fitur dan sesuai dengan data asli. Proses editing juga dilakukan terhadap 

data atribut fitur. Proses ini dilakukan jika masih terdapat kesalahan atau tidak kesesuaian 

dengan yang seharusnya.  

Proses pengubahan vektor secara otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan modul raster to 

vector pada berbagai perangkat lunak SIG. Metode ini  menggunakan data raster hasil scanning 

sebagai input data, dengan menggunakan algoritma tertentu aplikasi SIG mendeteksi titik, garis 

untuk mendapatkan data vektor secara otomatis. Metode ini sering menimbulkan kesalahan 

apabila kualitas data raster awal kurang baik,  

 

F.  Analisis Spasial Pada SIG 

 

Analisis spasial merupakan satu kekuatan yang dimiliki oleh SIG. Pengambilan kesimpulan atas 

suatu analisis spasial didasarkan pada operasi-operasi spasial. Operasi spasial mencakup proses-

proses spasial sederhana hingga yang bersifat kompleks dengan melibatkan lebih dari satu data 

spasial.  

Operasi spasial secara umum dibagi menjadi tiga yaitu operasi layer tunggal, operasi layer 

ganda, dan transformasi spasial. Operasi layer tunggal adalah operasi yang dilakukan hanya pada 

satu layer, sedangkan operasi layer ganda adalah operasi yang dilakukan dengan melibatkan dua 

layer atau lebih.  

 

1. Operasi layer tunggal 

Operasi layer tunggal.  dilakukan pada satu layer data spasial. Operasi spasial yang 

termasuk pada kategori operasi layer tunggal adalah pengubahan, pemilihan, dan 

klasifikasi fitur.  
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 Pengubahan fitur meliputi proses penambahan, penghapusan, penggeseran, 

pemecahan dan penggabungan, eliminasi, penyatuan objek, dan buffer. Operasi-

operasi tersebut menghasilkan perubahan geometri pada data spasial yang diolah 

atau menghasilkan data spasial baru dari hasil proses tersebut. Operasi 

pengubahan fitur dilakukan untuk mengubah bentuk fitur pada satu data spasial 

yang telah ada. Pengubahan dilakukan dengan proses digitasi ataupun penyalinan 

dari obyek lain pada data tersebut. Operasi ini dapat dilakukan terhadap fitur data 

bertipe titik, garis ataupun poligon. Buffering adalah satu bentuk proses 

pengubahan fitur yang terotomasi. Operasi ini menghasilkan satu data baru yaitu 

bentuk area penyangga (buffer) dari fitur yang telah ada. Area penyangga dihitung 

dari posisi obyek fitur yang telah ada dalam satuan metrik tertentu.  

 Operasi pemilihan dengan cara terotomasi akan menghemat waktu yang 

signifikan dalam proses analisis spasial. Modul operasi pemilihan menjadi satu 

modul standar pada semua perangkat lunak SIG. Operasi pemilihan fitur sering 

pula disebut sebagai operasi pencarian. Operasi ini sangat membantu apabila data 

spasial yang diolah memiliki jumlah rekord yang besar. Proses ini juga akan 

sangat membantu apabila pencarian didasarkan pada proses multi kondisi. 

Kecepatan proses pada beberapa perangkat lunak SIG sangat dipengaruhi oleh 

besarnya data dan tipe data spasial tersebut. Operasi pemilihan fitur dilakukan 

melalui ekspresi logikal pada tabel atribut ataupun menggunakan perangkat 

graphical user interface (GUI). Operasi logikal dilakukan dengan memberikan 

input dalam bentuk perintah logikal pada perangkat lunak. Operasi pemilihan 

dengan menggunakan ekspresi logikal pada umumnya dilakukan terhadap 

perangkat database atau tabel atribut data spasial. Hasil pemilihan fitur akan 

memberikan luaran dengan penandaan warna tertentu pada baris basis data dan 

fitur GUI. Pemilihan dengan menggunakan GUI dapat dilakukan secara interaktif 

pada perangkat visual.  

 

 Operasi klasifikasi pada umumnya didasarkan pada kesamaan atau kelas interval 

dari suatu nilai atribut. Operasi klasifikasi banyak dimanfaatkan untuk 

menghasilkan peta-peta tematik tertentu. Operasi klasifikasi dapat dilakukan 
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dengan proses logikal ataupun kategori sederhana menggunakan modul yang telah 

tersedia pada perangkat lunak. Operasi klasifikasi aritmetik dapat dilakukan pada 

fitur yang memiliki data numeris, sedangkan operasi klasifikasi kategorikal dapat 

dilakukan terhadap fitur yang memiliki data baik numeris ataupun karakter.  

 

 

2. Operasi layer ganda 

Operasi layer ganda dilakukan dengan menggunakan minimal dua layer data spasial. 

Operasi ini dapat menghasilkan data spasial baru dengan nilai data yang berasal dari data-

data spasial yang dikenai operasi tersebut. Operasi layer ganda dibagi menjadi operasi 

tumpang susun (overlay), analisis kedekatan jarak (proximity), dan analisis korelasi 

spasial.  

 Tumpang Susun (overlay) Operasi tumpang susun secara umum dilakukan pada 

data bertipe vektor. Operasi tumpang susun dapat dilakukan pada data bertipe titik 

dengan poligon, garis dengan poligon, atau poligon dengan poligon. Operasi 

tumpang susun menghasilkan data spasial baru yang memiliki bentuk geometri 

baru dan data atributal penggabungan kedua data spasial masukan. Operasi 

tumpang susun juga dapat dilakukan pada data raster dengan menggunakan 

operasi matematis. Contoh operasi ini adalah proses matematis yang dilakukan 

dalam pemrosesan data penginderaan jauh Operasi ini menghasilkan satu data 

spasial baru bertipe raster dengan nilai dari masingmasing piksel sebesar hasil 

perhitungan formula tersebut.  

 Kedekatan Jarak (proximity) Analisis kedekatan jarak (proximity) merupakan 

analisis yang didasarkan pada jarak geometrik untuk menentukan kedekatan jarak 

dari satu atau lebih objek target.  

 Korelasi Spasial Analisis korelasi spasial banyak digunakan dalam proses 

pemodelan. Analisis regresi menggunakan modul scatterplot pada SAGA adalah 

contoh proses korelasi spasial. Fotheringham dkk (2000) menyebut operasi ini 

dengan istilah spatial regression models. Selain itu, proses formulasi model dapat 

juga dilakukan melalui analisis statistik multivariat yang kemudian diaplikasikan 

dengan operasi matematis pada perangkat lunak SIG. Beberapa perangkat lunak 
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SIG telah menyediakan modul-modul untuk operasi korelasi spasial ini. Pengguna 

dapat menggunakannya untuk analisis tertentu yang sesuai. Proses ini dapat 

dilakukan pada data vektor dengan vektor, vektor dengan raster atau raster dengan 

raster. Operasi korelasi spasial vektor dengan vektor atau vektor dengan raster 

dapat dilakukan apabila pada data spasial vektor terdapat data yang bertipe 

numeris. Sedangkan pada data spasial dengan tipe raster, operasi akan dapat 

dilakukan dengan baik. Operasi korelasi spasial ini juga mensyaratkan sebaran 

data dari kedua data spasial tersebut adalah sama baik lokasi ataupun sistem 

proyeksi yang digunakannya. Ketidaksamaan lokasi akan mengakibatkan 

kegagalan proses operasi korelasi spasial ini. Operasi scatterplot dapat dengan 

mudah diaplikasikan pada data-data spasial seperti disebutkan di atas. 

3. Transformasi Spasial  

Operasi lain yang termasuk kategori transformasi spasial adalah digitasi dan generalisasi 

peta, proyeksi dan transformasi berbasis pada grid. Proses dalam operasi ini pada 

umumnya menghasilkan data baru dengan satu kondisi yang baru. Beberapa proses 

membangun data spasial baru seperti pada proses digitasi, sementara proses lain hanya 

mengubah atribut intrinsiknya seperti proses transformasi dan proyeksi. Pembentukan 

data vektor dapat dilakukan dengan menggunakan teknik ploting dari suatu data 

koordinat. Proses ini menghasilkan satu data spasial digital baru yang selanjutnya 

digunakan dalam berbagai analisis pada SIG. Generalisasi merupakan proses pengubahan 

geometri data dengan pengurangan vertek sehingga diperoleh bentuk yang lebih 

sederhana. Proses ini dapat dilakukan secara terotomasi melalui modul yang telah 

tersedia pada perangkat lunak SIG. Data digital hasil digitasi ini perlu memiliki titik ikat 

sebagai acuan georeferensi dalam satu sistem proyeksi tertentu. Proses pemasangan titik 

ikat ini adalah satu contoh dari proses transformasi dan proyeksi. Proses proyeksi dapat 

pula dilakukan dengan mengubah sistem proyeksi pada data spasial menjadi satu sistem 

proyeksi yang lain. terdapat tiga metode transformasi yang banyak digunakan untuk 

rektifikasi data raster dalam SIG yaitu nearest neighbor, bilinear interpolation, dan cubic 

convolution. 
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Rangkuman 

1. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan satu Sistem dan metode untuk mengolah dan 

menganalisis data khususnya data spasial. SIG menggabungkan perangkat keras, perangkat 

lunak, dan data spasial untuk mendapatkan informasi bereferensi geografis. SIG memodelkan  

berbagai informasi dari dunia nyata di muka bumi yang bersifat kompleks dalam bentuk 

informasi yang lebih sederhana dalam bentuk digital. Informasi yang dihasilkan merupakan 

informasi spasial berupa peta digital disertai dengan data atribut. Perolehan informasi spasial 

yang dilakukan melalui proses analisis spasial menjadi kekuatan utama dalam SIG  

dibandingkan dengan sistem informasi lainnya.  

2. SIG melibatkan 3 komponen utama yaitu Brainware, Hardware dan Software. Ketiga 

komponen tersebut saling mendukung satu dengan yang lain 

3. Data dalam SIG dibagi menjadi 2 berdasarkan jenisnya yaitu data spasial dan data atribut. 

Data spasial merupakan komponen utama dari SIG. Data spasial adalah data yang memiliki 

referensi geografis atau posisi, data tersebut merupakan model/ penyederhanaan dari dunia 

nyata yang diwujudkan dalam objek-objek kartografis dengan skala, simbol dan bentuk 

tertentu sesuai dengan keperluan dan tujuannya. Data Atribut merujuk pada jenis informasi 

yang terkandung pada data spasial. Data ini dapat berbentuk simbolik, kuantitatif ataupun 

sebagai data deskriptif dan terekam sebagai data atribut. Data spasial dan data atribut saling 

terkait dan saling memperkuat informasi yang dikandung dalam data tersebut. SIG 

mendasarkan pada kedua komponen tersebut dalam berbagai analisis spasial yang dilakukan.  

 

Latihan 

1. Jelaskan pengertian Sistem Informasi Geografis! 

2. Jelaskan perbedaan software berbasi CAD dan SIG! 

3. Jelaskan perbedaan data spasial dan atribut! 

4. Sebutkan dan jelaskan jenis data spasial! 

5. Sebutkan dan jelaskan operasi spasial dalam SIG!   

 


