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A.

Konsep Kartografi sebagai teknik dan metode dalam pemetaan digital

Akuisisi dan konversi data digital

Representasi simbol, label dan atribut dalam Kartografi 

Teknologi desain peta dan produksi peta digital

Penerapan KUGI dalam desain dan kartografi digital

Perkembangan teknologi visualisasi data geospasial berbasis web/internet

PRASYARAT

Kartografi, Pemetaan Terestris Lanjut

BAHAN PUSTAKA

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOMATIKA

SILABUS MATA KULIAH

BAHAN KAJIAN

Utama

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang ilmu kartografi yang diterapkan pada data spasial digital

Mahasiswa memiliki pengetahuan  pengolahan data dari akuisisi hingga visualisasi menggunakan perangkat digital

Mahasiswa memiliki kemampuan mengelola pemetaan berdasarkan prinsip kartografi secara hirarki dengan 

harmonisasi serta implementasi terhadap perkembangan teknologi kartografi digital

Mahasiswa memiliki pengetahuan serta dapat mengikuti serta menerapkan informasi geospasial melalui 

teknologi pemetaan digital berbasis internet/web.

Mahasiswa memiliki pengalaman untuk mampu menerapkan konsep pemetaan dan menyajikan secara digital

MATA KULIAH

Pada mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan prosedur, ilmu 

dan teknik kartografi sebagai metode dalam pembuatan peta dengan menggunakan teknologi komputer. Dasar teori 

mengenai elemen kartografi seperti generalisasi dari unsur-unsur yang akan disajikan beserta skala peta; pemilihan 

simbol dan warna untuk suatu unsur muka bumi sesuai dengan informasi geospasial yang akan disajikan; tata letak peta 

peletakan isi peta serta teks seperti pemilihan jenis dan ukuran huruf akan diberikan sehingga mahasiswa akan 

memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat karakteristik dan mendesain sebuah peta dengan teknologi digital. 

Dimana kemampuan mengolah data baik berbentuk vektor maupun raster akan mampu mengolah data geospasial, serta 

mampu mengaplikasikan dengan menggunakan aplikasi pemetaan secara digital untuk menganalisis aplikasi pemetaan 

kontur, profil, volume dan visualisasi peta secara digital.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

DESKRIPSI MATA KULIAH

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Mampu menerapkan teknologi informasi & komunikasi serta perkembangan teknologi terkini dalam bidang 

geodesi, surveying, hidrografi, penginderaan jauh, fotogrametri, sistem informasi geografis, dan kadaster.

Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pada bidang geodesi, 

surveying, hidrografi, penginderaan jauh, fotogrametri, dan kadaster.

Mampu melakukan akuisisi data spasial menggunakan metoda pengukuran modern, pengolahan data geospasial, 

menggunakan perangkat lunak standar industri, dan membuat desain standar dan analisis pada bidang geodesi, 

surveying, hidrografi, penginderaan jauh, fotogrametri, dan kadaster.

Mampu menyusun laporan ilmiah dan memberikan solusi berdasarkan kepemimpinan, kreativitas dan 

keterampilan komunikasi serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.
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