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PETA·DAN.·piERLENGKAPANN'¥A

Oleh
He'ruPra,mon'o

Abstrak

Banyak or~ng tidakmengirabahwa,ternyata terdapat bidangilmu
pengetahuan atau aktivitas yang perhatianutamanya ialah masalahper
petaan..Peta,meskipun sudah banyak dikenalorang, tetapi pengertian
yang benar tentangpeta belum banyakdimilikLPeta bukanpula sekedar
karya seni, tetapi lebih daripadaitu ialah sebagai karya ilmiah. Agar
maksud atau isi petadapatdenganmudah dipahami dan dapat diguna
kan secaramaksimal oleh .pembacapeta,- makaketerangan yangmenyer
tai gambar peta' periu diberikan secara lengkap. Keterangan tersebut
merupakan perlengkapan peta yang tidak boleh dilalaikan.
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1. PENDAHULUAN

Peta telah sangat umumdikenal orang, karena hampir di setiap
instansi memiliki dan menampilkannya.Pada· pendidikan formal,
peta sudah diperkenalkan sejakSe,koiah .Dasar. Peta sesungguhnya
dapat dil(atakan sebagai alatkomunikasi antara pembuat peta dan
pembacapeta. Oleh sebab itu, karena peta biasanya ditampilkan da
lam 'bentukgrafis maka perluadanya keterangan-keteranganyang
berhubungandengan isi peta itu sendiri. Jadi keterangan-keterangan
tersebut ~merupakan perlengkapan peta yang sangat pentingagar
pembaca peta dapatmemahami maksud dari pembuatpeta. Semakin
lengkap isi keterangan.suatu peta', maka semakin'baik kualitas .peta
tersebut.

2. KARTOGRAFr DAN PETA

Bidang ilmu .pengetahuan yang sangat menaruh perhatian pada
masaIahperpetaanadaiah Kartografi atau 'Cartography. Menueut
Asosiasi Kartografi Internasional, Kartografi didefinisikan sebagai
"seni, ilmu pengetahuandan teknologipembuatanpeta,bersama"!'
sarna dengan mempelajari petasebagai do.kumen ilmiahdankaryQ.
seni" (Robinson, 1978:3).

Dalamarti l~as,kartografipadawaktuini.·meliputi setiapaktivi~
tas ·yangperhatianutamany.aialahtentangpembuatandan .pe1:lg;~~w
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naanpeta. ,Hal ini meliputi pengajaran tentang ketrampilan menggu
nakan peta, mempelajari sejarah kartografi, memelihara koleksi pe
ta,kepustakaanpeta" merancang dan membuat peta, chart, bagan,
dan atlas.

Kartografi sering dicitrakan sebagai tempat pertemuanantara il
mu pengetahuan'dan seni. Proses kartografi melibatkanbanyak akti
vitas intelektual yang menggunakan c;lasar-dasar ilmiah. Prinsip-prin
sipnyadiperoleh melalui analisisdata ilmiah' yang mendasarkan diri
pada ilmu pengetahuan Geo<desi,Geografi, dan Psikologi.Selain da
ripada itu pembuatan peta akan senantiasa diusahakan sebaik mUI)g
kin, dalam arti menghindaripenampilan yangburuk. Oleh sehab itu

, kartografi sebenarnyajuga merupakan suatu seni kreatifdengan cara
yang teliti.

Menurut Multilingual Dictionary of Technical Terms inCarto
graphy, peta didefinisikan sebagai ""suatugambaran darikenampak
ankon·kret atau abstrak yang dipilih pada atau dalam hubungannya
dengan permukaan bumi atau suatu benda langit, biasanya berskala
dan digambar pada medium yang datar" (Bas, 1977,:2). Secara sing
kat Muehrcke (1978:2) mengatakan bahwa suatu peta adalah setiap
gambaran geografis dari lingkungan. Robinson (1978:4) menunjuk
kan beberapa batasan yang penting tentang peta sebagai: (a) peng
gambaran peta adalah sistematik' secara dimensional, (b) petabiasa
nyadibuat pada permukaan yang datar karena berbagai pertimbang
an, (c) peta hanyadapat memperlihatkan suatu fenomena geografis
yang terpilih dan telah dila.kukan penyederhanaan atau generalisasi.

Dari beberapa pendapat dan definisi. di atas,maka dapat diru
muskan tentang ciri-ciri umum.yang membatas~peta sebagai berikut:
1) Peta merupakan gambaran dari kenampakan yang konkret dan

ataupun abstrak.
2) Kenampakan tersebut merupakan' fenomena geografis yang se

ngaja dipilih dan digeneralisir.
3) Fenomena geografis tersebut terdapat padaatau mempunyai hu

bungan denganpermukaan bumi atau suatubenda langit.
4) Penggambaran ,kenampakan biasanyadilakukan pacta medium

yang datar, dengan memperhatikan skala.

3. PERLENGKAPAN PETA

Semua keterangan yang berhubungan dengan isi peta sudah se
-layaknya 'apabiladimuat sekaIlgus-·pada lembar peta, agar,pembaca-
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~~~~~.~~~~t~~f~~~p~~herseri~y~pe
ta'~fi~__ft~i~~~.~katl'l1lem.e?uhiruatl.g,peta.
Akibatny:a keterangan~keterangan tentang .. isipeta'dikelomppkkan
dan dimuat atauditempatkan di luarkerangka(frame) peta.Sedang
dalam peta-peta pulau, pembuatpetalebih leluasamenempatkanke
terangan didalam kerangka·· peta,denganmempertimbangkan kese~

imbangan kenampakan p~ta.

Perlengkapan petameliputi: judul, skala,legenda, inset, petun
jukarah (orientasi), jaring-jaring (grid),sumber data, ·pembuat peta,
danwaktu pembuatan peta.·· Padapeta detailseperti peta topografi
beberapa keterangan ·biasanya ditambahkanyaitugrafikkonversi,
daftarkata-kata, cara membaca grid, sistem prc:>yeksi, jenis corak
warna, nomor lembar peta danketerangan nomor sambungan peta.
J?ibawah iniakan.~iu.raikanb~berapaketeranganYangbiasa diserta~

kanpada peta, dan dianggappenting.

1 centimetre to 10 kilometres
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"atau:
1 inch ·to 10 miles

atau·dalambahasaln·donesiamungkin:
I-Centimeter sesuaidengan -10 kilometer

c. Skalagrafisataubatang (graphic or bar scale). Skala grafis
inibentuknyamiripdengan penggariskecil yangdicetak pa
cia peta.Meskipun-demikian tanda-tandayang terdapatpa
da..skala ini ukurannya tidak samadengan penggaris biasa.
Dalam skala ini,batangataugarisdibagi-bagiuntukme
nunjukkanpanjangd.idalampeta terhadap unit jarak di la
panganataupermukaan bumi.
Misalnya:

··~~.......-==::::·I-
1050 10 20 30

kilometer

d. Skala luas
Skala jenis ini .menunjukkan perbandinganantara luas di
dalamp.etadengan'luas di -permukaan bumi.
Mi~nya:

1 : 1.OOO.()()()2
lniberartisatu satuan,luasdidalam peta samadengan satu
jutasat~an luas yang' samadipermukaanbumi.Contoh
konkret~bila·luasdidalampetaadalah satucentimeter2,

makaluassesu.ngguhnyadi permukaan bumi -adalah satn
juta .centimeter2•

3) Legends
Legend~ataukunci, sangatpentingpadapeta karena<menyaji
kanketerangan tentang berbagai simbul yangdigunakan.Setiap
simbulyang tampildi dalampeta akandigambardan diterang
kan didalamlegenda tepat sebagaimanayang tergambar dida
lampeta"b'aikdalamukuranmaupuncarapenggambaran.nya.
T.anpa legenda, -seorangpembacapetaakankesulitan:dalamm·e
mM'ami isi<ataumaksudpeta.
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4) Inset
Kata inset (bahasa ,lnggris) berarti sisipan. Jadi pengertian
umumdariinsetdalam kart()grafiadalah peta yang disisipkandi
dalampetautaIlla.Maksud'dari penyisipan:ini. ialah:
a. Untukmemberikan kejelasanhubunganantara lingkungan

yang tergambardi dalam petadengan,lingkungan, yang le
bih luasdisekelilingnya. Dengandemikianskala insetakan
lebih keeil daripada skala peta'utama.

b. UntJlk 'memberikan kejelasan lebih lanjut tentangkenam
pakan ,lingkungan yang tergambar didalam peta 'dalam
kaitannyadengan sesuatuatau beberapakepentingan. Da
lam,'hal ini skala inset akan lebih besar daripada skalapeta
utama.

Irtsettidak harus ada didalam setiappeta kecualiadanya per
tiI11bangan-pertimbangandiatas.

'5) Petunjnkarah(orienta~i)
Padapeta duniaataum,appae InJlndiabadpertengahan,bagian
at",~dari su~tu lembaranpetaadalahmenunjukkan arah timur
jauh (orient). Hal ini disebabkan karena bagian bumiyang pa
ling jauhdikenalpada waktu. itu ialah ba,gian timuf" sementara
sorga letaknya di atas. Tetapi sekarang pada umumnya ditetap
kanb·ahwa bagian atas lembar peta adalah utara, dan yang di
bagianbawah adalahselatan.
Terciapat tiga macam .penunjllkan arah (misalnya .Utara)".seba
gaiberikut:
a. Utarageografis atan utarayang benar (true north). Arah

utara ini mengikutig4ris bujur atau meridian. Jadi dalam
hal inididasarkanpadasistemkoordinatrnembola(spheri
cal,coordinates), yangj.aring-jaringnyadisebutgrid,geogra
fis ataugraticule terdiri dari garis-garis'lil1tang (latitude)
dan garis-garisbujur (longitude = meridian). .

b. Utara'grid{grid north)
Arahutara inididasarkan pada sistemkoordinatmendatar
(plane coordinates). Dalamhal ini lokasidibuat padasuatu
permukaanyangdatar.

c. Utaramagnetik{magneticnorth)
Arah' utara ini mel~gikuti','arah jarum ·kompas yang'senan
tiasameluruskall diri ter.hadap •kekuatanm'edan magnit
bumi.
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.6) Jarin.g-jaring .' atau grid
Pada suatupetasering dijumpai jaring-jaringataukisi-kisiyang
terdiridari garis..garis <mendatar .dan ,legak. Jaring-jaring. terse
'butdimaksudkanagar seseoran'g mudah dalam menetapkan ·dan
·menc~rilokasisesuatupadapeta (== sistemkoordinat). Sistem
koordinat ·ini adaduamaeam yaitu memboladan·mendatar (li
hat '5) a dan b). Jaring-jaringyang mengikuti sistemkoordinat
membolaatau sferisyaitu grid geografis.biasanya terdapatpada
peta-peta berskala kecil.Sedang jaring-jaring, yartgmengikuti
sistemkoordinatmendatar biasanya terdapat pacta peta-peta
berskala besar, sepertipet~.topografi.

7) Su·mberdata
Data bagi pembuatanpetadapatdiperolehseeara langsung (pri
mer),dapatpula seeara tidaklangsungyaitu menggunakan data
yangtelah dikumpulkan olehpihak lain (sekunder).Penyebutan
tentang sumber dataperlu dicantumkandidalampem.buatan
peta agar peIllbacapetadapatmencek kembali·bilamana diper
lukan, di samping sebagai kelaziman 'dalam,etispenyajiankarya
ilmiah.

8) Pembuatpeta
Peta dapat dibuat seeara perseorangan, .dapat pula dibuat oleh
lembaga baik pemerintah maupunswasta. Tentu saja tujuan da
ri pemb.uatan·peta' tersebut sesuai:dengan 'kepentinganatau per
hatian masing-masing.Sebagai pertanggungjawaban dalam
pembuatanpeta,makapembuat peta wajib menyebutkan iden
titasnyadi dalam lembar .. peta yang dibuatnya.Peta-peta yang
bersifat rahasiadart 'sangat detailbiasanya· hanyadibuat oleh
lembaga pemerintah.

9) Waktu..·pembuatanpeta
Petapada .u.mumnyamenunjukkan tentang' kondisi-kondisi pa
da suatu waktu tertentu, dan· waktu tersebutmerupakan masa
lampau.b,agipembaeapeta. Denganmengingat.bahwa di dunia
tidakadayang 'abadi .seiring'·dengan~rjalananwaktu, maka
pembuatp.eta wajibmencantumkan saat 'atauwaktu petadisele
saikan.Sebaliknyabagipemakaipetaharus benar-benarmem
perhatikanketerangan. tentang hal terse:but agar tidak terjadi
kesalahandalamp.emakaiannya.Petayangmenggunakan infor
,masi sensusbias,anyamemuat "pula tentan.g waktu ·data dikum-
pulkan.
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10) Sistem Proyeksi
Sistem proyeksi peta adalahsuatusistem transformasidari
permukaan (bumi) yang sferis---ke permukaanyangmendatar.
Macam proyeksidapatdikenal yai~u:- silindris,-konik (kerucut),
asimutaI,pseudosilindris, dan campuran (Robinson,
1978:59-60).Masing-masing~istem proyeksiakanmemberikan
hasilpeta yang berbeda-dari yang lain. Periu kiranya diketahui
bahwa bumi tidaklah benar-benarbulat, melainkan pepatpada
kedua kutub-nya.Garis tengahekuatorial bumiadalah 12.757
kilometer,danpanjang sumbukutub adalah 12.714 kilometer.
Sedang keliling ekuatorial bumi ± 40.075 kilometer (Strahler,
1969:10).

11) Daftarkata-kata
Daftar kata-kata (glossary)ialah deretan- kata-kata/istilah' se
tempat yang disertai penjelasan tentang- artimasing-masingka
ta/istilah yangberlaku umum.

4. PENUTUP

Demikianlahy serba sedikit tentangpetadan perlengkapannya.
Semoga hal ini bermanfaat, dan setidak-tidaknya menambah penge
tahuan bagi yang banyak -menggunakan jasa peta. Banyak fenomena
di permukaan bumi ini yang dapat dipetakan sepanjang rnasih ber
kaitan dengan ruang di permukaan bumi.Sehingga tidak menghe
rankanapabila peta merupakan alat bantu yang pentingbagi ahii
geografi khususnya,dan bagi perencana,ahli sejarah, ahli ekonomi,
ahli pertanian, dan lain sebagainya.Peta yangdibuat atau dipergu
nakan hanya akan mencapai kegunaan yang optimum apabila diser
tai keterangan-keterangan yang layak sebagai- perlengkapannya.
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Gambarl

Penempatan perlengkapanpetapada peta· ber-seri
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KeteraBgan:

1 = Judul
2 = Judul induk
3 = Grafik konversi
4 = Daftarkata-kata
5 = Petunjuk batas administra

tip
6 = Pembuat petadanwaktu

pembuatan, serta sumber
nya·

7 = Petllnjuk sambungan peta

8 = Petunjuk membaca grid
9 = Petunjukorientasi

10 = Skala peta
11= Legenda
12 = Petunjuk proyeksi dan

false origin
13 = Jenis-jenis warna

14 = Nomor lembar. (seri)peta
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Gambar 2

Penempatanperlengkapanpeta padapeta tidak ber-seri
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Keterangan:

1 = Judul
2 = Skalapeta
3 = Petunjuk orientasi
4 = Leg:enda
5 = Inset
6 = Sumber data
7 = Pembuat peta
8 = Waktu pembuatan peta
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