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Bicara soal peta saat ini pasti memunculkan interpretasi yang beragam,
dari peta kepulauan yang tergambar pada secarik kertas, navigasi google
map pada layar smartphone, hingga mind map Tony Buzan yang berisi
ide-ide liar. Peta telah melampaui batas geografis yang telah menjadi
bagian dari identitasnya sejak awal kehadirannya.

Kini peta tidak hanya digunakan dalam fungsi strategisnya, namun juga menggali fungsi lain
dari dimensi imajinernya. Dimensi imajiner peta membantu kita memilah dan
mengkategorikan berbagai konsep dan menjadikannya lebih mudah dipahami. Mulai dari
navigasi hingga strategi perang, peta telah digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai
fitur informasi yang penting untuk mencapai tujuan komunikasi.
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Kemampuan peta menerima dan meneruskan informasi dibentuk oleh empat
tingkatan fitur informasi pada peta yaitu:

Atribut preattentive atau atribut yang mampu mempercepat
penyampaian informasi. Pada prakteknya, atribut ini terdiri dari
elemen grafis tanda berupa; simbol, ikon, indeks dan teks. Selain itu
penggunaan analogi bentuk, ukuran dan warna juga masuk ke dalam
tingkat informasi preattentive yang dimuat pada peta.

Informasi struktural yang berkaitan dengan tata ruang dan skala.
Fitur informatif ini menganalogikan peta sebagai perumpamaan
ruang tanpa menyertakan semua yang ada pada ruang fisik. Jarak
antar bidang bentuk peta dengan tepi peta membentuk analogi
ruang dalam dimensi imajiner peta. Jarak ini kemudian ditingkatkan
akurasinya melalui skala.

Proyeksi Imajiner ketika kita berinteraksi dengan peta, kita akan
memproyeksikan informasi tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin
kita capai. Struktur tambahan yang diterapkan pada peta seperti garis
yang menghubungkan satu tanda ke tanda lainnya yang kita buat pada
peta merupakan ciri utama pada tingkat ini.

Estetika yang membentuk Kesan dan asosiasi. Pada berbagai peta,
seringkali kita menemukan ilustrasi yang menarik atau perspektif
spasial yang artistik yang dibuat untuk merepresentasikan tujuan
komunikasi. Unsur estetik ini memancing kesan dan asosiasi pembaca
pada informasi yang dimuat dalam peta.

Keempat tingkatan informasi pada peta tersebut membuat peta menjadi sangat bermanfaat
bagi kita dan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan dimuat di
dalamnya. Setiap tingkatan juga memiliki fungsi dan penerapan yang berbeda pada setiap
peta. Bahkan terdapat konvensi-konvensi umum tentang peta seperti orientasi utara pada peta
yang digambarkan melalui ilustrasi mata angin. Konvensi ini dibuat agar kita tidak melihatnya
secara terbalik.
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Pengaruh lainnya adalah terjadinya perluasan makna pada peta dan penggalian dimensi
imajiner peta lebih dalam sehingga melahirkan banyak jenis peta tanpa harus terikat pada
fungsi geografis. Ketika anda melihat peta lokasi festival atau rute commuter, tentunya anda
tidak mengharapkan skala yang akurat ataupun analogi bentuk yang sesuai dengan realitas,
karena anda hanya membutuhkan identifikasi pada atribut preattentive seperti ikon, simbol
dan teks yang merujuk pada suatu lokasi. Anda juga tidak mengharapkan bentuk geografis
ketika melihat sketsa mind map dari Tony Buzan yang hanya memuat fungsi utama peta yaitu
pengorganisiran dan pengkategorian informasi.
Perluasan makna yang juga meluaskan jangkauan praktek perancangan peta membuat peran
desainer komunikasi visual menjadi penting pada perancangan peta diluar kategori peta
kartografis. Desainer merancang peta dalam konteks, untuk tujuan yang berbeda dan
ditujukan pada segmen yang berbeda juga. Sehingga, semua informasi yang perlu
distrukturkan atau dikategorikan dapat dirancang dalam format peta dengan menguatkan
unsur estetika. Penguatan unsur estetika pada desain peta dilakukan untuk membantu
memudahkan penggunanya menafsirkan dan mengingat fitur peta.

Luasnya cakupan informasi peta dan kemampuannya mengkomunikasikan banyak
hal dalam satu bidang membuat peta menjadi instrumen komunikasi visual yang
menarik. Saat ini, ketika teknologi navigasi semakin canggih dan konten visual
semakin marak di dunia digital, peta semakin populer digunakan untuk berbagai
kebutuhan informasi dari informasi strategis, navigasi hingga konten visual untuk
informasi publik dan pemasaran. Oleh karena itu, pada buletin Citra Wacana edisi
keempat di bulan April ini, kami akan menggali lebih dalam mengenai peta.
Tentunya bahasan ini melampaui batasan geografis karena dibahas dalam cakupan
desain komunikasi visual dan perannya sebagai instrumen komunikasi visual.
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MELACAK PERSEBARAN
KOPI NUSANTARA
DENGAN PETA

Anda tentu mengetahui bahwa secangkir kopi di hadapan anda saat ini tidak hadir begitu saja.
Kopi di Indonesia memiliki sejarah panjang yang bertautan dengan sejarah kolonialisme di
negeri ini. Kopi yang pada awalnya dibawa oleh VOC dan mulai dibudidayakan bumi
Parahyangan yang saat ini adalah di Jawa Barat menghasilkan keuntungan besar bagi negeri
kincir angin tersebut sehingga tanaman ini disebarkan ke seluruh nusantara untuk
meningkatkan keuntungan bagi VOC.
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Saat ini, produksi kopi tidak hanya berada di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia. Sejarah
panjang budidaya kopi di berbagai daerah di Indonesia menjadikannya sebagai identitas
tertentu untuk daerah penghasilnya. Meskipun pada umumnya kopi di Indonesia hanya berasal
dari varietas arabika dan robusta, budidaya dan sejarahnya melahirkan nama-nama baru
dengan kekhasan masing-masing.

Peta infografis kopi yang dirancang oleh Poligrabs pada tahun 2017 ditujukan untuk
memetakan persebaran kopi di Indonesia berdasarkan lokasi asal dan nama populernya.
Peta ini tidak hanya memuat informasi lokasi geografis tapi juga berbagai informasi
pendukung lainnya seperti linimasa sejarah kopi, data ekspor kopi Indonesia, sajian khas kopi
di berbagai daerah di Indonesia, dan proses produksi kopi. Ragam informasi tersebut disusun
ke dalam sebuah infografis berjudul Sejarah Kopi Nusantara.

Ketika anda melihat infograﬁs Sejarah Kopi Nusantara sambil menikmati secangkir kopi
panas, anda tidak perlu lagi bertanya-tanya bagaimana kopi ini bisa ada di cangkir anda.
Infograﬁs ini mampu menjawab semua pertanyaan anda dalam sekali teguk dan anda
dapat menggali informasi lainnya dari infograﬁs ini pada tegukan-tegukan kopi
berikutnya. Infograﬁs sejarah kopi nusantara memang dirancang agar anda mampu
merangkum sejarah kopi di indonesia dalam secangkir kopi yang anda nikmati saat ini.

References
https://99designs.com/blog/video-animation/tips-for-whiteboard-animation-videos/
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HAL YANG PERLU KAMU KETAHUI
SEBELUM MERANCANG
INFOGRAFIS PETA
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Infografis memiliki kemampuan eksplorasi yang tidak terbatas untuk memuat berbagai tipe
konten, tentunya kita tahu tentang itu. Selain infografis, peta juga memiliki kemampuan
mengesankan dalam memuat, meringkas dan menampilkan informasi kompleks berdasarkan
lokasi atau geografis. Perluasan makna peta dalam perancangannya memungkinkan kita
merancang infografis peta yang mengedepankan unsur-unsur persuasif infografis untuk
memuat informasi kompleks.
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APA ITU PETA INFOGRAFIS
Pada dasarnya, infografis peta adalah infografis yang menyajikan informasi mengenai suatu
tempat dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tempat tersebut. Infografis peta dapat
kita temukan pada peta wisata, peta event/acara, peta hasil pemilu dan lainnya. Pengemasan
informasi melalui infografis peta mampu mempermudah orang untuk membaca, memahami
dan berinteraksi dengan peta, sebagaimana infografis pada umumnya.

PETA DUNIA

PETA INFOGRAFIS
Coronavirus COVID - 19
WORLD MAP
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Berbeda dengan peta kartografis ataupun peta teknik yang memuat informasi spesifik dan
meringkas detail untuk menyajikan informasi yang lengkap, peta infografis memuat
informasi yang sudah terbingkai untuk tujuan komunikasi tertentu. Peta infografis dirancang
untuk menyajikan informasi yang bersifat eksplanatif, bukan informasi deskriptif, sehingga
tujuan perancangan peta infografis jelas berbeda dengan peta kartografis. Misalnya, pada
peta wisata yang disajikan pada brosur wisata, ketepatan skala dan titik lokasi bukanlah fitur
informasi yang diprioritaskan, melainkan analogi lokasi dan ilustrasi penanda lokasi yang
menarik yang dijadikan fitur informasi utama.

KAPAN PETA INFOGRAFIS
DIBUTUHKAN
Peta infografis memang sangat menarik baik secara visual
maupun secara informasi, namun tidak semua informasi
dapat disajikan dengan pendekatan ini. Peta infografis
dibutuhkan ketika kita ingin menyajikan informasi yang
menempatkan lokasi sebagai pesan utama yang akan
disampaikan. Peta infografis memungkinkan eksplorasi
elemen visual tambahan seperti chart dan diagram untuk
memperlihatkan perbedaan nilai pada setiap lokasi yang
ditampilkan, garis berwarna terang untuk merujuk alur
lintas dari satu tempat ke tempat lainnya, ilustrasi penanda
tempat untuk menarik perhatian pembaca, dan ornamen
visual lainnya untuk membuat informasi menjadi menarik.
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BAGAIMANA MERANCANG PETA INFOGRAFIS
Setelah memahami fungsi dan konsep peta infografis, anda tentunya
ingin mencoba untuk merancangnya. Namun, sebelum anda mulai
merancangnya perhatikan poin-poin berikut.

Tentukan segmen informasi
Dalam komunikasi visual, pengetahuan dan
pemahaman terhadap segmen informasi baik secara
demografis maupun psikografis adalah elemen utama
untuk memulai perancangan. Segmen informasi
menentukan gaya penulisan konten, pemilihan gaya
visual dan format peta infografis.

Rancang konten menarik
Perhatikan headline! Seperti pada infografis, headline
peta infografis merupakan deduksi informasi awal
yang mengajak pembaca untuk membaca informasi
lanjutan. Headline juga merupakan sorotan utama
yang sangat penting dalam visualisasi peta

Pilih elemen visual berdasarkan konten
Memahami konten merupakan bagian penting dalam
proses perancangan infografis. Dalam perancangan
peta infografis, pemahaman terhadap simbol-simbol
representatif yang merujuk pada lokasi tertentu juga
menjadi tahapan penting dalam proses visualisasi.
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Gunakan satu peta untuk satu tema
Infografis adalah visualisasi informasi yang sudah
terbingkai, ringkas dan merujuk pada segmen tertentu.
Penggunaan banyak peta dalam satu tema dapat
mengurangi keringkasan informasi dan efisiensinya
dalam menyampaikan pesan. Namun, jika tema yang
diangkat memang perbandingan antar wilayah, maka
penggunaan lebih dari satu peta dalam satu tema
sangat dimungkinkan.

1 TEMA = 1 PETA

INFOGRAPHIC MAP
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Evaluasi kesesuaian konten dengan visualisasi
Check, re-check, triple check. Dalam setiap
perancangan infografis tahapan evaluasi merupakan
bagian yang sangat penting untuk menghindari
kesalahan konten ataupun potensi ambiguitas pesan.
Banyaknya informasi yang dimuat dalam peta infografis
dan kecenderungannya menjadi perumpamaan ruang
yang sebenarnya menjadikan proses evaluasi sangat
penting dalam perancangan peta infografis.

Kelima poin di atas dapat dijadikan panduan dalam perancangan peta infografis karena
sebagaimana penjelasan sebelumnya, peta infografis memiliki perbedaan besar dengan peta
kartografis pada umumnya.

Peta infograﬁs memungkinkan penyajian informasi berbasis lokasi menjadi lebih
menarik dan mudah dipahami. Kombinasi keunggulan peta dan infograﬁs juga
memungkinkan adopsi konten yang lebih padat dan beragam. Kombinasi ini juga
menjawab berbagai kebutuhan penyajian informasi bagi korporasi dan lembaga
publik yang biasanya memiliki konten informasi berbasiskan lokasi geograﬁs
berupa sebaran. Apapun jenis lembaganya, siapapun stakeholder-nya ketika anda
memiliki informasi berbasis lokasi peta infograﬁs menjadi pilihan tepat untuk
meningkatkan jangkauan informasi yang anda sajikan.
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PETA INFOGRAFIS,
LEBIH BAIK INTERAKTIF
ATAU STATIS?

Sejak pandemi covid-19, popularitas peta interaktif mulai melonjak dan digunakan di
berbagai website di seluruh dunia untuk menunjukkan peta sebaran infeksi virus Covid-19.
Bagaimana tidak, pemetaan sebaran virus Corona yang awalnya dipublikasikan oleh
Universitas John Hopkins ini kemudian diadopsi oleh WHO dan Google , bahkan setiap
negara membuat peta interaktifnya sendiri termasuk Indonesia .
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Sebenarnya, peta interaktif sudah sering digunakan sebelum

https://covid19.go.id/peta-sebaran

pandemi, namun belum semasif pada saat digunakan dalam
pemberitaan tentang pandemi. Peta interaktif biasanya dibuat
untuk mengkomunikasikan peta sebaran berbasiskan lokasi.
Peta tersebut dapat memuat data geografis, data demografis,
data statistik hasil survey ataupun peta tujuan wisata.
Meskipun menarik, peta interaktif memiliki kelemahan serius
jika ditujukan untuk digunakan sebagai instrumen komunikasi.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DARI PETA INTERAKTIF
Sebelum merancang peta interaktif, kita perlu memperhatikan beberapa hal yang
kemungkinan akan menyulitkan dalam proses perancangannya. Seperti:
Kerja lebih

i

Saat ini, orang cenderung memilih informasi ringkas atau hanya inti-inti dari
informasi untuk menyerapnya sesegera mungkin. Terutama jika berkaitan
dengan konten digital yang memiliki traffic tinggi. Ketika informasi yang
disajikan membutuhkan interaksi, kebanyakan orang malah tidak tertarik atau
merasa kesulitan.

Potensi kehilangan informasi kunci
Keinginan orang untuk menyerap informasi secepat mungkin meningkatkan
potensi kehilangan informasi, terutama jika dibutuhkan interaksi lebih untuk
memproses informasi.

Responsivitas mobile
Bayangkan bagaimana penerima informasi akan berinteraksi dengan konten anda,
apakah mereka cenderung menggunakan desktop atau smartphone. Keterbatasan
fisik smartphone dan kustomisasinya berpotensi menciptakan kerumitan baru,
terutama pada elemen interaktif yang menjadi fitur penjelajah utama dalam
penyajian informasi.

Biaya pengembangan
Perancangan peta interaktif tidak hanya melibatkan periset, penulis dan desainer
tapi juga IT developer dan UI/UX designer untuk memastikan peta tersebut dapat
berinteraksi dengan baik dan menyajikan informasi yang sesuai. Pengembangan
ini tentu saja memakan biaya lebih mahal dan waktu yang lebih panjang daripada
perancangan peta statis ataupun peta infografis.

Keempat poin tersebut dapat dijadikan panduan pertimbangan utama bagi kita sebelum
memulai perancangan peta interaktif.
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PETA INTERAKTIF VERSUS PETA STATIS
Peta interaktif dirancang agar pengunjung situs
berinteraksi dengan peta melalui klik, scroll, swipe
atau zoom. Sementara sajian ilustrasi kartografis pada
peta interaktif tidak begitu menarik pengunjung situs
untuk berinteraksi, tambahan elemen grafis seperti
lingkaran merah yang merepresentasikan data juga
seringkali tumpang tindih dengan elemen grafis lain
sehingga tidak terbaca.
Diperlukan ketertarikan khusus bagi pembaca untuk berinteraksi dengan peta, seperti halnya
keinginan mereka membaca artikel panjang. Peta interaktif akan lebih efektif digunakan jika
ditujukan untuk segmen khusus yang memang memiliki urgensi, namun jika yang dituju
adalah segmen luas maka peta ini tidak begitu berdampak.

PETA INTERAKTIF

PETA STATIS

?

Berbeda dengan peta interaktif, peta statis mampu menampilkan informasi relevan sejak awal
ia disajikan, seperti poster ataupun gambar. Kemampuan peta statis memproses informasi
dengan cepat membuatnya lebih populer dikemas menjadi infografis peta. Peran highlight
text, ilustrasi dan eksplorasi warna membuatnya mudah untuk dipahami dan mudah dibagikan
melalui berbagai platform sehingga meski peta interaktif muncul, peta statis dalam format
infografis tetap dibutuhkan untuk menerjemahkannya.
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MEMILIH BERDASARKAN TUJUAN KOMUNIKASI
Dalam perancangan infografis, pemahaman terhadap segmen berdasarkan demografi dan
psikografi merupakan variabel utama sebelum merancang infografis. Oleh karena itu, perilaku
segmen menjadi pertimbangan penting dalam proses perancangan. Dalam pembahasan
mengenai infografis interaktif pada INCH conference di Vancouver, disebutkan bahwa 85
persen orang yang mengunjungi infografis tidak menggunakan elemen interaktif yang
disajikan melainkan hanya membaca atau melihat informasi utama yang disajikan.

X

X

Dalam perancangan peta infograﬁs, pertanyaan bahwa peta sebaiknya dirancang
interaktif atau statis tentu harus dikembalikan pada tujuan perancangannya.
Segmentasi penerima informasi dan proses perancangannya juga perlu menjadi
pertimbangan penting. Meskipun begitu, jika tujuan yang ingin dicapai adalah
menyajikan informasi yang mudah dipahami, menarik, berkesan dan mudah
dibagikan, maka peta infograﬁs statis merupakan pilihan yang sempurna.

Ref
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid19.who.int/
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MEMETAKAN PIKIRAN
DENGAN MIND MAP

Alkisah, di masa kekaisaran Roma hiduplah seorang penyair bernama Simonides (circa
556-468 SM). Suatu hari dia diundang untuk membacakan puisi di sebuah perjamuan.
Nahas, gedung perjamuan itu runtuh, menewaskan sebagian besar tamunya. Kondisi para
korban demikian mengenaskan hingga tidak bisa dikenali lagi. Namun, Simonides - salah
satu yang selamat - sanggup mengidentifikasi mereka dengan cara menghubungkan posisi
duduk setiap korban di meja perjamuan dengan ingatan visualnya. Dari pengalaman itu
Simonides menyadari bahwa kita sanggup meningkatkan daya ingat dengan cara memilih
lokasi dan membangun mental image dari sesuatu yang ingin kita ingat. Prinsip inilah yang
kini mendasari mind map (peta pikiran).
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Seperti lokasi-lokasi dalam peta, otak manusia menyimpan berbagai informasi di dalam
sel-selnya. Informasi-informasi tersebut saling terkait oleh hubungan asosiasi, mirip
jalan-jalan dalam peta yang menghubungkan antar kota atau tempat-tempat lain. Jika kita
membutuhkan Google Maps untuk mencari rute perjalanan, maka mind map digunakan
dalam navigasi informasi-informasi agar kita mampu memahami sesuatu dengan lebih baik
atau mencari solusi-solusi yang efektif.

Mind map adalah diagram visual penuh warna yang kita kenali dari bentuk bercabang yang
mengelilingi sebuah gagasan utama. Setiap cabang kemudian terbagi menjadi beberapa
cabang, dan demikian seterusnya. Diagram mind map terdiri dari unsur visual dan teks yang
mewakili suatu ide, dan warna-warna berbeda yang menunjukkan pembagian kategori.
Unsur-unsur itulah yang merangsang logika (otak kiri) dan kreativitas (otak kanan) manusia
secara serentak sehingga membuat kita lebih baik dalam menyerap informasi dibandingkan
catatan konvensional. Dalam buku Mind Map Mastery: The Complete Guide to Learning and
Using the Most Powerful Thinking Tool in the Universe, Tony Buzan, penggagas mind map,
mengatakan alat ini dapat membantu kita dalam memproses informasi, memunculkan ide-ide
baru, memperkuat ingatan, dan meningkatkan cara kita menyelesaikan berbagai persoalan
lebih baik daripada menggunakan cara berpikir linear.
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CARA MEMBUAT MIND MAP YANG EFEKTIF
Hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat mind map adalah kertas polos yang besar,
beberapa pensil atau pena aneka warna, subyek yang ingin dieksplorasi, pikiran yang
terbuka, dan imajinasi.

Buat gambar yang mewakili subyek Anda tepat di
tengah-tengah kertas, gunakan setidaknya tiga
warna. Gambar utama ini berfungsi untuk
membangun imajinasi dan merangsang asosiasi
dalam pikiran.

Pilih sebuah warna dan gambar cabang yang tebal
dari gambar utama. Usahakan bentuk cabang tidak
kaku melainkan melengkung agar lebih menarik
untuk mengingat informasi dalam cabang itu.
Semakin jauh percabangan dari gambar utama,
ketebalannya semakin tipis. Hal ini menandakan
kuat-lemahnya hubungan dengan subyek utama.

Capital

Capital

POLIGRABS
Creative Studio

Beri keyword pada cabang dengan satu kata yang
dicetak kapital atau gunakan gambar / icon yang
mewakili.

Buat sub-cabang dari cabang itu, kemudian buat
sub-sub-cabangnya. Gunakan keyword atau gambar
di setiap sub cabang.
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Pilih warna lain dan buat cabang baru dari gambar
utama. Susun setiap cabang mengelilingi gambar
utama (radial). Lalu lakukan langkah 3 dan 4 untuk
setiap cabang. Ulangi sampai anda memiliki 5-6
cabang utama. Penting menyusun untuk menyusun
cabang secara radial untuk membebaskan kita dari
cara berpikir yang linear.

Periksa kembali setiap cabang dan sub-subnya, cari
ide-ide atau asosiasi baru, kemudian lengkapi
cabang-cabang itu.

Anda bisa menghubungkan beberapa cabang
dengan garis panah lengkung untuk mempertegas
korelasi di antara keduanya.

Proses mind map yang kita bahas di atas sesungguhnya meniru cara kerja otak
manusia. Dalam otak, informasi diteruskan lewat percabangan sel-sel otak.
Sel-sel tersebut kemudian saling membuat hubungan yang membangun asosiasi
dari informasi yang dibawanya. Dengan mempraktekkan mind map, fungsi alami
otak kita akan semakin kuat sehingga memungkinkan kita berpikir lebih kreatif
dan efektif.

Ref
Mind Map Mastery: The Complete Guide to Learning and Using the Most Powerful Thinking Tool in the Universe, Tony Buzan, 2018
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