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Kata Pengantar 

 

Yang harus disyukuri dari kehidupan ini adalah masih diberi kesempatan untuk 

hidup, memperbaiki diri, dan berbuat baik. Untuk itu tiada ucapan terima kasih 

paling tinggi yang patut disampaikan selain kepada Allah SWT, tuhan semesta 

alam pemberi kehidupan dan kesempatan. 

 

Buku ini ditulis untuk menambah referensi tutorial AutoCAD Map berbahasa 

Indonesia yang jumlahnya masih sedikit. Baik buku cetak, buku elektronik 

(eBook), maupun situs berbahasa Indonesia yang membahas AutoCAD Map 

masih bisa dihitung dengan jari. 

 

Secara garis besar, isi buku ini membahas cara membuat peta dengan AutoCAD 

Map. Tutorial membuat peta dijelaskan mulai dari nol sampai peta siap untuk 

dipublikasikan.  

 

Untuk memahami urutan pekerjaan pembuatan peta, sudah disediakan bagan alir 

pembuatan peta di bagian awal buku ini. Urutan pembahasan tutorial pembuatan 

peta juga mengikuti bagan alir ini. 

 

Agar mendapatkan manfaat optimal, praktekkan tutorial dalam buku ini secara 

bertahap. Dan untuk melengkapi latihan, bersama buku ini disertakan beberapa 

file pendukung. 

 

Jika belum punya, silakan download gratis file pendukung (Frame.dwg dan 

PetaAdministrasiKecamatan.png) di www.asifah.com dengan mengisi nama dan 

email terlebih dahulu. Kemudian backup file pendukung agar bisa digunakan 

berulang kali untuk latihan. 

 

 

http://www.asifah.com/
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Pembuatan tutorial dalam buku ini menggunakan AutoCAD Map 3D 2009. Tetapi 

penulis sudah cek di beberapa AutoCAD Map versi lain, cara menggunakan fitur 

yang dibahas di buku ini sama saja. 

 

Setelah mempelajari buku ini, penulis berharap pembaca bisa membuat peta 

dengan AutoCAD Map dan mengetahui fitur-fitur bermanfaat yang dimiliki 

software ini. 

 

Ibarat mobil yang melaju dimalam hari untuk menempuh perjalanan yang 

panjang, tidak perlu memiliki lampu depan yang jangkaunnya sampai puluhan 

kilometer.  

 

Yang diperlukan hanyalah lampu depan dengan jangkauan beberapa meter saja 

dan keinginan untuk bergerak kedepan. Sedikit demi sedikit jalanan gelap nun 

jauh didepan akan terang. 

 

Begitupun dengan ilmu. Pada awalnya tidak diperlukan ilmu yang super banyak 

untuk mencapai suatu tujuan yang panjang. Yang diperlukan hanyalah sedikit 

ilmu dan keinginan untuk bergerak mengamalkan dan mengajarkan. Sedikit demi 

sedikit ilmu yang masih gelap nun jauh didepan akan terang. 

 

Dengan semangat itulah buku ini lahir. Walaupun belum sempurna dan 

penulisnya-pun masih harus terus belajar. Semoga buku ini bermanfaat untuk 

pembaca dan penulis, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. 

 

Batulicin, Agustus 2015 

 

Asep Assafah 

 



www.asifah.com                 Asep Assafah Halaman 5 
 

Daftar Isi 

Kata Pengantar ............................................................................ .. 

Daftar Isi ....................................................................................... 

Bagan Alir Pembuatan Peta ......................................................... 

Edit Image Peta Dengan Photoshop .............................................. 

Auto Digitasi Dengan Print2CAD ................................................... 

Edit Hasil Auto Digitasi ............................................................... 

Georeferensi Dengan Rubber Sheet ............................................. 

Menyiapkan Titik Referensi ..................................................... 

Tahapan Rubber Sheet .......................................................... 

Drawing Cleanup Dan Topology ................................................... 

Konversi DWG Ke Data SIG ......................................................... 

Membuka Data SIG .................................................................... 

Menambah Kolom Pada Data SIG ................................................. 

Menambah Data Pada Kolom ....................................................... 

Merubah Theme Layer ................................................................ 

Menambahkan Frame Pada Peta .................................................. 

Menambahkan Legenda .............................................................. 

Mempublikasikan Peta ................................................................ 

Convert DWG Ke PNG Atau JPG .............................................. 

Convert DWG Ke PDF ............................................................ 

Mencetak Ke Printer .............................................................. 

Materi Tambahan ........................................................................... 

Tentang Penulis .............................................................................. 

 

3 

5 

6 

7 

11 

15 

19 

19 

22 

25 

33 

37 

42 

45 

49 

53 

56 

61 

61 

64 

67 

69 

70 

 

 



www.asifah.com                 Asep Assafah Halaman 6 
 

Bagan Alir Pembuatan Peta 

Dalam Buku “Membuat Peta Dengan AutoCAD Map” 
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Edit Image Peta Dengan Photoshop 

 

Dalam buku ini, digitasi akan dilakukan oleh software. Untuk itu sebelum image 

peta di digit, periksa terlebih dahulu kualitas image dan objek yang ada 

didalamnya.  

 

Software digitasi tidak bisa membedakan objek mana yang harus didigit dan 

mana yang tidak. Dia juga tidak bisa membedakan kualitas image peta yang baik 

dan yang tidak. Yang dia lakukan hanyalah melakukan auto digitasi dari image 

yang dimasukkan. 

 

Untuk itu sebelum image peta dimasukkan kedalam software digitasi, lakukan 

editing terlebih dahulu. Jumlah software editing image banyak sekali. Dalam buku 

ini akan digunakan salah satu contoh software editing image terbaik yaitu 

Photoshop. 

 

Adapun tahapan editing yang akan dilakukan dengan program Photoshop 

terhadap image  PetaAdministrasiKecamatan.png (File disertakan bersama 

buku ini, Jika belum punya silakan download gratis di www.asifah.com dengan 

mengisi nama dan email terlebih dahulu) adalah sebagai berikut: 

 

1. Buka Program Adobe Photoshop CS. 

 

2. Buka file image dengan cara Klik menu File > Open > cari dan klik file 

PetaAdministrasiKecamatan.png > klik Open. 

 

3. Hapus objek yang tidak diperlukan dengan melakukan cropping, caranya atur 

besar kecil tampilan gambar > klik croop tool > klik diujung kiri atas kotak 

peta > klik diujung kanan bawah kotak peta.  

 

http://www.asifah.com/
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Kalau sudah terbentuk kotak dengan garis putus-putus seperti gambar 

dibawah ini, tekan enter. 

 

 

 

4. Hapus teks-teks yang tidak diperlukan dengan menggunakan tool eraser. 

Caranya klik eraser tool. 

 

 

 

5. Atur master diameter eraser menjadi 150 px dan Hardness menjadi 100%. 
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6. Hapus dengan cara arahkan kursor ke objek teksnya, kemudian klik. Arahkan 

lagi ke teks disampingnya, kemudian klik lagi. Lakukan terus seperti itu 

sampai objek teks terhapus semua. 

 

 

 

7. Hasil edit image dengan menggunakan langkah-langkah diatas akan tampak 

seperti gambar dibawah ini. 
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8. Simpan hasil edit image dengan cara klik menu File > Save. 

 

Penggunaan Photoshop untuk editing, silahkan disesuaikan dengan kondisi image 

peta-nya. Kualitas image sebuah peta, tentunya akan berbeda-beda. Sehingga 

pekerjaan editing juga mungkin tidak sesederhana tahapan diatas. 

 

Photoshop memiliki banyak fitur hebat untuk editing image. Buku ini hanya 

memberikan gambaran dan contoh kalau Photoshop bisa digunakan dalam 

tahapan untuk menghasilkan auto digitasi yang baik. 
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Auto Digitasi Dengan Print2CAD 

 

Digitasi biasanya dilakukan secara manual. Pekerjaan tersebut sangat memakan 

waktu apabila jumlah objek di peta sangat banyak. Belum lagi kalau jumlah peta 

yang harus didigit sampai ratusan, maka bukan lagi memakan waktu, tetapi 

menghabiskan waktu. 

 

Apabila dikerjakan oleh yang sudah ahli dan orangnya teliti, digitasi manual 

memang bisa memberikan hasil yang mungkin lebih baik dibanding dengan 

software. Akan tetapi dari segi waktu, tetap tidak mungkin mengalahkan 

kecepatan digitasi dengan software. 

 

Sampai dengan saat ini, banyak sekali software digitasi yang sudah lahir untuk 

mengatasi kekurangan-kekurangan dari pekerjaan digitasi yang dilakukan secara 

manual. Salah satu software digitasi yang sudah penulis coba dan memberikan 

hasil yang sangat baik adalah Print2CAD. 

 

Print2CAD adalah sebuah software grafik editor yang mempunyai kemampuan 

untuk mengkonversi file PDF dan image menjadi file AutoCAD (DWG/DXF). 

Software ini mempunyai banyak pilihan pengaturan dalam melakukan konversi 

dari data raster menjadi vektor. Apabila dilakukan pengaturan yang tepat, 

Print2CAD mampu memberikan hasil yang sangat baik.  

 

Sayangnya, Print2CAD tidak gratis. Di situs resminya Print2CAD 2015 6th 

Generation dijual dengan harga $199 untuk yang Professional Edition. Silahkan 

cek harga ter-update di http://www.backtocad.com/engl/order-print2cad.html.  

 

(Penulis tidak terafiliasi dengan www.backtocad.com dan tidak mendapatkan 

keuntungan dari situs tersebut).  

http://www.backtocad.com/engl/order-print2cad.html
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Untuk mempraktekkan tutorial dalam buku ini, bisa gunakan terlebih dahulu yang 

versi trial. Fitur Print2CAD yang versi trial sama dengan yang versi berbayarnya. 

Silahkan download versi trial di http://www.backtocad.com/engl/print2cad-free-

trial.html. 

 

Setelah download, silahkan install terlebih dahulu software-nya. Kemudian 

lakukan auto digitasi dengan pengaturan dan tahapan sebagai berikut: 

 

1. Buka Program Print2CAD, kemudian pada bagian option pilih Convert 

TIFF/JPEG/... to DWG/DXF. 

 

2. Klik Choose Files > cari dan klik file PetaAdministrasiKecamatan.png hasil 

edit Photoshop > klik Open. 

 

 

http://www.backtocad.com/engl/print2cad-free-trial.html
http://www.backtocad.com/engl/print2cad-free-trial.html
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3. Klik Vectorization > klik tab Vectorization 1 > kemudian lakukan pengaturan 

seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

Masih pada kotak dialog Raster to Vector Conversion > klik tab Vectorization 2 

> kemudian lakukan pengaturan seperti gambar dibawah > klik OK. 
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4. Klik Optimization > klik tab Recognition, Layer, Colors > kemudian lakukan 

pengaturan seperti gambar dibawah > klik OK. 

 

 

 

5. Klik Start dan biarkan software bekerja sampai muncul kotak dialog yang 

memberikan informasi “Conversion completed” dan juga memberikan 

informasi letak direktori hasil konversi. Konversi selesai, silahkan klik OK pada 

kotak dialog yang muncul dan tutup program Print2CAD. 

 

Diluar kemampuan software, baik tidaknya hasil Print2CAD akan dipengaruhi oleh 

kualitas image peta-nya. Untuk itu perlu diketahui apabila kualitas image peta-

nya kurang baik, maka hasilnya juga akan kurang baik. Begitupun sebaliknya, 

apabila image peta-nya baik, maka hasilnya juga akan baik. 

 

Apabila hasil auto digitasi menggunakan Print2CAD kurang baik, maka tentu perlu 

dilakukan editing hasil di AutoCAD Map untuk menyempurnakan data vektor hasil 

konversi. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas tahapan editing hasil auto 

digitasi file PetaAdministrasiKecamatan.png.   
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Edit Hasil Auto Digitasi 

 

Hasil auto digitasi file PetaAdministrasiKecamatan.png walaupun cukup baik, 

tetapi masih belum sempurna. Sebelum digunakan pada tahapan selanjutnya, 

data vektor hasil auto digitasi perlu untuk di edit terlebih dahulu. 

 

Editing hasil digitasi bisa langsung dilakukan di AutoCAD Map. Untuk itu, hasil 

digitasi file PetaAdministrasiKecamatan.png akan di edit menggunakan 

AutoCAD Map dengan cara sebagai berikut: 

 

1. Buka Program AutoCAD Map. 

 

2. Klik menu File > Open > cari dan klik file hasil konversi (Print2CAD-

PetaAdministrasiKecamatan.dwg) > klik Open. 
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Garis hasil digitasi ada 2 yang hampir berimpit, yaitu warna hijau dan putih. 

Kalau di zoom, yang warna putih lebih baik dan halus. Oleh karena itu yang 

akan dihapus secara massal adalah seluruh objek yang berwarna hijau. 

  

3. Klik salah satu objek yang berwarna hijau > klik kanan > pilih Properties > 

lihat bagian color pada properties warnanya apa (ternyata warnanya hijau, 

tapi didefinsikan dengan angka 0,255,0). 

 

4. Klik menu Tools > Quick Select atau melalui command prompt ketikkan 

perintah qselect > enter. 

 

5. Pada kotak dialog Quick Select yang muncul, lakukan pengaturan seperti 

gambar dibawah ini. 

 

 

 

Kalau sudah diatur seperti gambar diatas, silahkan klik OK. 
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Pada command prompt akan ada informasi jumlah objek yang terpilih (1590 

item(s) selected). Kalau informasinya 0 item selected, berarti Value yang 

dipilih salah. Kalau salah, silahkan ulangi perintah Quick Select.  

 

6. Kalau semua objek warna hijau sudah terpilih, silahkan tekan tombol delete 

pada keyboard. 

 

7. Silahkan hapus seluruh kata-kata yang ada di dalam area dengan cara blok 

kata-katanya, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Kata-kata 

didalam area, jenis objeknya sama dengan garis yang membentuk area, 

sehingga kalau menggunakan tool quick select, semuanya akan terpilih dan 

ikut terhapus. Hasil edit sampai dengan langkah ke-7 akan tampak seperti 

gambar dibawah ini. 
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Editing hasil auto digitasi tentunya akan berbeda-beda. Silahkan disesuaikan 

dengan kondisi image petanya. Apabila objek peta hasil auto digitasi banyak yang 

hilang atau jauh dari yang diharapkan, maka proses editing juga bisa dilakukan 

sekalian dengan digitasi manual. 

 

Overlaykan image peta dengan hasil auto digitasi apabila akan dilakukan editing 

dan sekaligus digitasi manual. Kombinasi auto digitasi dan digitasi manual adalah 

salah satu langkah terbaik untuk menyempurnakan dan menghasilkan data 

vektor yang sangat baik.  
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Georeferensi Dengan Rubber Sheet 

 

Georeferensi adalah proses penempatan objek sebuah peta yang belum 

mempunyai sistem koordinat ke dalam sistem koordinat tertentu. Georeferensi 

harus dilakukan terlebih dahulu sebelum peta digital digunakan untuk analisa 

spasial dan berbagai keperluan lainnya. 

 

Peta hasil auto digitasi, biasanya belum menggambarkan posisi yang tepat di 

permukaan bumi sesuai sistem koordinat yang digunakan. Dengan kata lain 

belum mempunyai sistem koordinat. 

 

Dalam buku ini, georeferensi peta hasil auto digitasi akan menggunakan fitur 

rubber sheet di AutoCAD Map. Untuk memudahkan, pekerjaannya dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu menyiapkan titik referensi dan rubber sheet. 

 

Menyiapkan Titik Referensi 

 

Untuk melakukan georeferensi dengan rubber sheet di AutoCAD Map, diperlukan 

titik referensi. Titik referensi adalah titik koordinat sebenarnya dari objek peta 

yang akan di rubber sheet.  

 

Titik referensi yang digunakan untuk rubber sheet harus akurat, karena akan 

menjadi acuan titik-titik objek peta yang lain. Apabila tidak akurat, maka titik 

koordinat seluruh objek peta hasil rubber sheet juga tidak akan akurat. 

 

File image PetaAdministrasiKecamatan.png memiliki informasi koordinat yang 

bisa digunakan sebagai titik referensi. Untuk mendapatkan titik referensi dari file 

image peta, gunakan cara berikut ini: 
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1. Buka file backup image PetaAdministrasiKecamatan.png yang belum di 

edit.  

 

 

 

2. Siapkan tempat untuk mencatat titik referensi, seperti program Notepad, 

Microsoft Word, atau bisa juga buku. Kemudian catat titik referensi 

berdasarkan informasi koordinat pada peta. 

 

3. Empat ujung kotak dari frame peta merupakan titik koordinat yang bagus 

untuk dijadikan titik referensi, karena titiknya jelas dan posisinya menyebar. 
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Agar bisa melakukan rubber sheet diperlukan minimal dua titik referensi, akan 

tetapi semakin banyak dan merata semakin baik.  

 

Dalam buku ini, akan diambil empat ujung kotak frame peta sebagai titik 

referensi. Di bawah ini adalah contoh gambar titik referensi yang sudah 

dicatat menggunakan program notepad. 

 

 

 

Apabila sebuah image peta tidak mencantumkan informasi koordinat, maka untuk 

mendapatkan minimal 2 titik referensi bisa mencoba menggunakan bantuan citra 

atau peta lain yang sudah ada koordinatnya.  

 

Pengambilan titik referensi di lapangan, merupakan cara yang harus diambil 

apabila tetap tidak dapat titik referensi. Agar hasilnya baik, pengambilan titik 

koordinat referensi di lapangan sebaiknya menggunakan alat ukur dengan 

ketelitian tinggi. 
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Tahapan Rubber Sheet 

 

Rubber sheet adalah proses penyesuain data yang tidak seragam berdasarkan 

pergerakan dari titik kontrol yang diketahui ke lokasi yang baru. Fitur rubber 

sheet di AutoCAD Map hampir sama dengan kombinasi dari fitur move, scale, dan 

rotate. Hanya saja rubber sheet menggunakan titik kontrol yang lebih banyak. 

 

Proses rubber sheet bisa menghasilkan data yang lebih akurat dibandingkan 

dengan menggunakan fitur kombinasi dari move, scale, dan rotate. Akurasi hasil 

rubber sheet akan dipengaruhi oleh jumlah titik kontrol. Semakin banyak dan 

menyebar maka akan semakin akurat. 

 

Hasil auto digitasi file Print2CAD-PetaAdministrasiKecamatan.dwg akan di 

rubber sheet dengan tahapan sebagai berikut: 

 

1. Pastikan file gambar Print2CAD-PetaAdministrasiKecamatan.dwg hasil 

edit sudah terbuka di AutoCAD Map.  
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2. Pilih menu Map > Tools > Rubber Sheet atau bisa juga melalui Command 

prompt dengan mengetik perintah ADERSHEET. 

 

3. Pada Command prompt akan muncul permintaan Base point 1: > klik ujung 

kotak kiri atas. 

 

4. Pada Command prompt akan muncul permintaan Reference point 1: > 

masukkan titik referensi kiri atas 302000,9670000 > enter. 

 

5. Pada Command prompt akan muncul permintaan Base point 2: > klik ujung 

kotak kanan atas. 

 

6. Pada Command prompt akan muncul permintaan Reference point 2: > 

masukkan titik referensi kanan atas 402000,9670000 > enter. 

 

7. Pada Command prompt akan muncul permintaan Base point 3: > klik ujung 

kotak kanan bawah. 

 

8. Pada Command prompt akan muncul permintaan Reference point 3: > 

masukkan titik referensi kanan bawah 402000,9570000 > enter. 

 

9. Pada Command prompt akan muncul permintaan Base point 4:, klik ujung 

kotak kiri bawah. 

 

10. Pada Command prompt akan muncul permintaan Reference point 4: > 

masukkan titik referensi kiri bawah 302000,9570000 > enter. 

 

11. Pada Command prompt akan muncul permintaan Base point 5:, karena 

hanya akan menggunakan 4 titik referensi maka langsung tekan enter saja. 
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12. Pada Command prompt akan muncul permintaan Select objects by 

[Area/Select]<Area>: > maka ketik saja pada Command prompt S atau 

Select > enter. 

 

13. Pada Command prompt akan muncul permintaan Select objects: dan kursor 

berubah menjadi kotak kecil yang siap digunakan untuk memilih objek. Pilih 

seluruh objek yang ada di peta dengan cara memblok dari kanan bawah 

kotak sampai kiri atas kotak, kemudian tekan enter. 

 

14. Untuk memunculkan hasil rubber sheet di tengah layar, pada command 

prompt ketik z > enter > e > enter. 

 

15. Kalau langkah-langkahnya sudah benar, maka gambar akan bergeser ke 

titik-titik referensi dan ukuran serta bentuknya sudah berubah. 

 

16. Jangan lupa untuk menyimpan hasil rubber sheet dengan cara klik menu File 

> Save. 

 

Sekarang, file Print2CAD-PetaAdministrasiKecamatan.dwg sudah berada 

pada sistem koordinat yang benar. Silahkan cek beberapa titik koordinat hasil 

rubber sheet dan bandingkan dengan titik koordinat pada image peta 

PetaAdministrasiKecamatan.png.  

 

Apabila setelah dibandingkan tidak sesuai, maka silahkan ulangi lagi tahapan 

rubber sheet diatas. Tetapi apabila sudah sesuai, maka silahkan lanjutkan ke 

bagian selanjutnya yaitu mengenai drawing cleanup dan topology.  
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Drawing Cleanup Dan Topology 

 

Drawing cleanup adalah fitur AutoCAD Map yang berfungsi untuk membetulkan 

kesalahan-kesalahan geometry dari peta digital. Fitur ini dapat membantu 

meningkatkan akurasi dan juga bisa menghapus objek-objek detil yang tidak 

diperlukan dari sebuah peta yang kompleks. 

 

Peta digital yang dihasilkan dari survey lapangan, digitasi, atau scanning biasanya 

mengandung kesalahan-kesalahan yang harus dibetulkan. Beberapa contoh 

kesalahan tersebut diantaranya adalah duplicates object, undershoots, dan 

overshoots. 

 

AutoCAD Map mempunyai 11 cleanup actions yang bisa digunakan untuk 

melakukan drawing cleanup. Adapun fungsi setiap cleanup actions tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

a) Delete duplicate objects. Berfungsi untuk menghapus objek yang 

berbagi posisi yang sama, baik itu garis, titik, ataupun teks. 

 

b) Erase short objects. Berfungsi untuk menghapus objek yang lebih 

pendek berdasarkan toleransi yang ditentukan. 

 

c) Break crossing objects. Berfungsi untuk memecah atau membagi objek 

yang menyilang satu sama lain dan kemudian menambahkan node di 

titik persilangan tersebut.  

 

d) Extend undershoots. Berfungsi untuk memanjangkan garis yang 

seharusnya bertemu dengan objek didepannya. 
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e) Apparent intersections. Berfungsi untuk mempertemukan dua ujung 

garis dengan cara memanjangkan masing-masing garis sampai 

berpotongan. 

 

f) Snap clustered nodes. Berfungsi untuk menggeser atau membetulkan 

node dari banyak objek yang seharusnya berada di posisi node yang 

sama. 

 

g) Dissolve pseudo nodes. Berfungsi untuk menghilangkan node atau titik 

yang tidak perlu dari sebuah bentuk geometry. 

 

h) Erase dangling objects (overshoots). Menghapus objek garis yang 

panjangnya melebihi titik yang seharusnya. 

 

i) Simplify objects. Berfungsi untuk menyederhanakan atau mengurangi 

titik yang tidak perlu dari sebuah objek yang kompleks seperti garis 

kontur, sungai, atau belokan jalan. 

 

j) Zero-length objects. Berfungsi untuk menghapus objek line, arc, dan 

polyline yang mempunyai panjang nol (zero). 

 

k) Weed 3D polyline vertices. Berfungsi untuk menambah atau menghapus 

vertex dari objek 3D polyline.  

  

Tidak semua cleanup actions harus digunakan. Penggunaannya disesuaikan 

dengan kesalahan-kesalahan yang dimiliki sebuah peta. Apabila sebuah peta 

hanya memiliki tiga kesalahan, maka gunakan tiga cleanup actions yang sesuai 

untuk menghilangkan kesalahan tersebut. 

 

File gambar Print2CAD-PetaAdministrasiKecamatan.dwg hasil rubber sheet, 

masih mengandung kesalahan-kesalahan geometry yang harus dibetulkan. Untuk 
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itu, gambar tersebut akan dijadikan contoh dalam melakukan proses drawing 

cleanup. Adapun tahapan drawing cleanup tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Pastikan file gambar Print2CAD-PetaAdministrasiKecamatan.dwg hasil 

rubber sheet sudah terbuka di AutoCAD Map.  

 

2. Klik menu File > Save as > ketikkan nama file 

PetaAdministrasiKecamatan.dwg > klik Save. Hal ini bertujuan apabila 

nanti terjadi kesalahan dalam melakukan drawing cleanup, maka masih ada 

file aslinya. 

 

3. Hapus frame peta dan garis-garis pendeknya dengan cara klik atau blok 

objeknya, kemudian tekan delete pada keyboard. Hasilnya akan tampak 

seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

4. Klik menu Map > Tools > Drawing Cleanup atau bisa juga melalui command 

prompt dengan mengetikkan perintah mapclean. 
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5. Pada kotak dialog Drawing Clenaup yang sudah muncul lakukan pengaturan 

sebagai berikut. Pada bagian objects to include, pilih option Select all > klik 

Next. 

 

 

 

6. Pada bagian Cleanup Actions lakukan pengaturan sebagai berikut: 

 

a) Klik Break Crossing Objects > klik Add 

b) Klik Extend Undershoots > klik Add > Tolerance isi 20 > ceklis kotak 

Break Target 

c) Klik Erase Dangling Objects > klik Add > Tolerance isi 1300 

d) Klik Erase Short Objects > klik Add > Tolerance isi 500 

e) Klik Snap Clustered Nodes > klik Add > Tolerance isi 900 > ceklis 

kotak Points > ceklis kotak Snap to Node 

f) Klik Dissolve Pseudo Nodes > klik Add 

g) Klik Delete Duplicates > klik Add > Tolerance isi 0 > ceklis kotak 

Linear Objects dan Points. 

 

7. Pada bagian Selected Actions, pastikan urutannya seperti gambar dibawah. 

AutoCAD Map akan mengeksekusi cleanup actions sesuai urutan dari atas. 



www.asifah.com                 Asep Assafah Halaman 29 
 

Jadi urutan yang berbeda akan menyebabkan hasil yang berbeda. Untuk 

mengatur urutan bisa menggunakan tombol panah yang ada disamping 

kotak Selected Actions. 

 

 

 

Pada bagian Options pilih Automatic, kemudian klik Next. 

 

8. Pada bagian Cleanup Method, pilih opsi Modify original objects. Sedangkan 

pada bagian Convert Selected Objects unceklis semua kotak pilihan.  
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Klik tombol Save > berikan nama file settingcleanup (nama file bebas) > 

cari letak folder untuk menyimpan file > klik Save. 

 

Pengaturan Drawing Cleanup memang tidak harus disimpan. Penyimpanan 

ini bermanfaat ketika akan mengerjakan tugas yang sama dengan 

pengaturan yang sama, maka tinggal load file pengaturannya. 

 

Setelah pengaturan Drawing Cleanup disimpan, klik tombol Finish. 

 

9. Untuk memastikan semua error pada peta sudah dihilangkan dengan 

drawing cleanup, lakukan tes dengan tahapan topology berikut ini: 

 

Tahapan Topology 

 

a) Klik menu Map > Topology > Create 

 

b) Pada bagian Topology type, pilih option Polygon. Pada topology name isi 

dengan Kecamatan (nama bisa bebas). Kemudian klik Next. 
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c) Pada halaman Select Links, pilih option Select all > klik tombol layer > 

klik 0 > klik Select. 

 

 

 

d) Karena yang wajib di-setting adalah halaman Topology Type dan Select 

Links, maka biarkan setting halaman lainnya default. Kemudian langsung 

klik Finish. 

 

10. Dari hasil topology ternyata masih ada error yang ditunjukkan oleh segitiga 

berwarna kuning.  

 

11. Kembali lakukan Drawing Cleanup. Klik menu Map > Tools > Drawing 

Cleanup atau bisa juga melalui command prompt dengan mengetikkan 

perintah mapclean. 

 

12. Pada kotak dialog Drawing Cleanup yang sudah muncul lakukan pengaturan 

sebagai berikut. 

 

Klik tombol Load > klik nama file pengaturan yang sudah disimpan pada 

langkah ke-8 (settingcleanup) > klik Open. 
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13. Silahkan cek apakah pengaturan sudah sama seperti yang diinginkan. Kalau 

sudah, langsung klik Finish. 

 

14. Cek lagi dengan melakukan Topology seperti pada langkah ke-4. Apabila 

topology berhasil, pada command prompt akan ada pesan: 

 

Topology successfully created with 10 polygons, 27 links, and 18 nodes. 

 

 

 

15. Proses Drawing Cleanup dan sekaligus Topology sudah selesai, silahkan 

simpan file gambar PetaAdministrasiKecamatan.dwg dengan cara klik 

menu File > Save.  

 

Peta hasil drawing cleanup dan topology sudah bisa digunakan untuk melakukan 

berbagai keperluan seperti analisa spasial, plotting, dan presentasi. Pada bagian 

selanjutnya, akan dibahas penggunaan hasil drawing cleanup dan topology untuk 

membuat data Sistem Informasi Geografis (SIG) dan berbagai macam peta 

tematik.  
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Konversi DWG Ke Data SIG 

 

Dalam buku ini, peta hasil drawing cleanup dan topology akan dirubah atau 

dikonversi menjadi file Autodesk SDF (Spatial Data Files). 

 

SDF adalah format file berbasis geospasial dari Autodesk yang dioptimasi untuk 

penyimpanan data dalam jumlah besar. Autodesk SDF dirancang sebagai data 

SIG, oleh karena itu sama seperti format file SIG lain yang isinya teridiri dari data 

atribut dan sekaligus data spasial. 

 

Format file SDF juga sama seperti format file SIG lain yang mampu melakukan 

pengelolaan data SIG dalam jumlah besar, analisa-analisa SIG, dan pembuatan 

peta-peta tematik dengan mudah. 

 

AutoCAD Map 3D mampu bekerja dengan file DWG dan SDF. Adapun diantara 

kelebihan SDF dibandingkan dengan DWG adalah sangat cepat diakses. AutoCAD 

Map 3D bisa membaca dan menampilkan puluhan ribu feature per detik. Selain 

itu DWG tidak bisa berfungsi seperti data SIG pada umumnya. 

 

Untuk melakukan konversi file DWG ke SDF, ikuti tahapan berikut ini: 

 

1. Pastikan file PetaAdministrasiKecamatan.dwg yang sudah di topology, 

terbuka di AutoCAD Map. 

 

2. Klik menu Map > Tools > Export atau melalui command prompt ketikkan 

mapexport. 

 

3. Pada kotak dialog Export Location, Files of type pilih Autodesk SDF (*.sdf). 

Pilih lokasi folder untuk menyimpan file sdf, ketikkan nama file (Kecamatan), 

kemudian klik OK.  
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4. Pada kotak dialog Export yang sudah muncul, Klik tab Selection. Pada bagian 

Select objects to export, pilih Select all. Pada bagian Select polygon topology 

to export, pilih nama topology yang sudah dibuat (Kecamatan). Supaya lebih 

jelas lihat gambar dibawah ini. 
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5. Klik tab Feature Class. Pada bagian ini akan menentukan data atribut apa 

saja yang akan dilink-kan dengan data spasialnya. Pada bagian Object to 

Feature Class Mapping, pilih option Create a single class.  

 

6. klik Select Attributes, pada kotak dialog Select Attributes klik tanda + 

Topologies > + Polygon > + Polygon Centroid, kemudian centang Area dan 

Perimeter. Klik OK. Supaya lebih jelas lihat gambar dibawah ini. 

 

 

 

7. Klik tulisan Point+Line+Polygon, kemudian klik Polygon. Supaya lebih jelas 

lihat gambar dibawah ini. 
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8. Pengaturan pada bagian yang lainnya biarkan default. Kemudian klik OK.  

Pada command prompt akan menampilkan informasi mengenai export yang 

sudah dilakukan. 

 

Command: mapexport 

"10 object(s) of 52 selected, exported in 1 sec(s). 

 

Peta yang sudah dalam format SDF memiliki struktur database yang bisa diedit 

langsung di AutoCAD Map. Pada bagian selanjutnya akan dibahas cara menambah 

kolom (Field) dan baris data di struktur database hasil konversi. Semua 

pekerjaan editing data atribut dan data spasial akan dilakukan langsung di 

AutoCAD Map.  
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Membuka Data SIG 

 

Selain dirancang sebagai peralatan CAD (Computer Aided Design), AutoCAD Map 

juga bisa befungsi sebagai peralatan SIG. Seperti AutoCAD Map 3D 2009 yang 

penulis gunakan, bisa berfungsi sebagai peralatan SIG dan mampu bekerja 

dengan data-data sebagai berikut: 

 

a) Data yang dikelola oleh sistem database seperti: 

 Oracle 

 ArcSDE 

 SQL Server 

 MySQL 

b) Data file SIG berupa: 

 SDF 

 SHP 

c) Web server seperti:  

 WFS 

 WMS 

d) Tabel data seperti: 

 Microsoft Access 

 Microsoft Excel 

e) Data raster seperti: 

 Citra satelit 

 Foto udara 

 

Hasil konversi pada bab sebelumnya berupa data file SIG  berformat SDF. Untuk 

itu dalam bab ini akan dijelaskan cara membuka file SDF tersebut di AutoCAD 

Map (Meskipun tutorial dalam buku ini menggunakan AutoCAD Map 3D 2009, 

tetapi penulis sudah cek di beberapa AutoCAD Map versi lain caranya sama saja).  
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Adapun tahapan untuk membuka file SDF di AutoCAD Map adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Pada Program AutoCAD Map yang sudah terbuka, klik menu File > New > 

pilih template map2d.dwt > Open. 

 

2. Pastikan Task Pane sudah tampil. Kalau belum muncul dilayar, silahkan 

tampilkan dengan cara klik menu View > Task Pane atau melalui command 

prompt ketikkan mapwspace > enter > on > enter. 

 

3. Klik tab Dispaly Manager pada Task Pane, kemudian klik Data > Connect to 

Data. Supaya lebih jelas lihat gambar di bawah ini. 

 

 

 

4. Akan muncul kotak dialog Data Connect. Pada Data Connections by Provider 

klik Add SDF Connection. Pada bagian Source file or folder, klik simbol 

kertas untuk mencari nama file sdf yang akan dibuka. Kemudian setelah file 

sdf-nya dipilih, klik open. 

 



www.asifah.com                 Asep Assafah Halaman 39 
 

 

 

5. Apabila sudah ada data sdf yang terpilih seperti gambar di bawah ini, klik 

Connect. 
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6. Akan muncul halaman Add Data to Map. Centang kotak kecil disamping 

nama file Kecamatan, kemudian klik Edit Coordinate Systems. Untuk 

contoh lihat gambar di bawah ini. 

 

 

 

7. Pada kotak dialog Edit Spatial Contexts, klik Edit. 

 

 

 

8. Pada kotak dialog Select Coordinate System, Category pilih UTM,WGS84 

Datum, Coordinate Systems pilih UTM84-50S. Kemudian klik OK. 
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9. Pada kotak dialog Edit Spatial Contexts, klik OK. 

 

 

 

10. Sekarang pada kolom Coordinate System sudah ada informasi koordinatnya, 

yaitu UTM84-50S. Apabila sudah seperti gambar diatas, silahkan klik Add to 

Map. 

 

11. Data sdf sudah tampil dilayar AutoCAD Map, silahkan tutup kotak dialog Data 

Connect. 
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12. Untuk menampilkan tabel data atribut (Data Table) dari file yang terbuka, 

silahkan klik nama layer pada tab display manager (pada contoh gambar 

dibawah ini, nama layernya adalah Kecamatan), kemudian klik Table. 

 

 

 

 

Menambah Kolom Pada Data SIG 

 

Apabila melihat Data Table pada gambar diatas, kolomnya hanya ada tiga yaitu 

AREA, PERIMETER, dan FeatId (FeatId adalah kolom otomatis yang dibuat oleh 

AutoCAD Map).  

 

Untuk membuat data tabel ini lebih informatif akan ditambahkan satu kolom 

baru. Kolom baru yang akan ditambahkan adalah Kecamatan. Kolom ini akan diisi 

oleh nama-nama kecamatan.  
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Adapun cara untuk menambah kolom baru pada file Kecamatan.sdf adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Pastikan file Kecamatan.sdf sudah terbuka di AutoCAD Map. 

 

2. Pada Task Pane, klik tab Map Explorer > klik tanda + SDF_1 > klik tanda + 

Schema1 > klik kanan Kecamatan > pilih Edit Schema. 

 

3. Pada kotak dialog Schema Editor, klik Kecamatan. Kemudian klik New 

Property. 
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4. Pada bagian Name, isi dengan Kecamatan. Type pilih Data. Description isi 

Nama Kecamatan. Data Type pastikan terpilih String. Length isi 50. 

Kemudian klik OK. 

 

 

 

5. Pada Task Pane, klik tab Display Manager. Klik layer Kecamatan > klik kanan 

> Refresh Layer. Kalau langkahnya sudah betul, maka pada data tabel akan 

ada tambahan kolom Kecamatan. Untuk sementara kolom Kecamatan akan 

terisi dengan <Null> secara otomatis. Untuk lebih jelas, lihat gambar 

dibawah ini. 
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Menambah Data Pada Kolom 

 

Kolom Kecamatan yang masih <Null> akan diisi dengan nama-nama kecamatan. 

Ikuti tahapan berikut ini untuk mengganti tulisan <Null> dengan nama 

kecamatan: 

 

1. Pastikan data tabel layer Kecamatan sudah terbuka di AutoCAD Map. 

 

2. Buka file backup image PetaAdministrasiKecamatan.png yang belum di 

edit untuk melihat informasi nama kecamatan setiap area atau gunakan 

gambar dibawah ini untuk mengetahui nama kecamatan setiap area.  
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3. Pada data tabel, klik cell Kecamatan baris ke-1. Kemudian double klik sampai 

kursor aktif di cell tersebut. Hapus tulisan <Null> dan ganti dengan Kusan 

Hilir (Nama kecamatan berdasarkan data spasial yang terpilih, kemudian 

melihat informasi pada image PetaAdministrasiKecamatan.png yang 

sudah dibuka). Supaya lebih jelas lihat gambar di bawah ini. 
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4. Pada data tabel, klik cell Kecamatan baris ke-2. Kemudian double klik sampai 

kursor aktif di cell tersebut. Hapus tulisan Null dan ganti dengan Sungai 

Loban. 

 

5. Isi cell Kecamatan baris ke-3 sampai ke-10 dengan cara yang sama pada 

langkah ke-3 dan ke-4. 
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6. Apabila semua nama kecamatan sudah terisi seperti gambar diatas, maka 

klik kanan layer Kecamatan > Check In features. Symbol pensil pada data 

tabel akan hilang dan data atribut sudah terupdate. 

 

7. Agar tidak perlu melakukan connect data setiap kali akan bekerja dengan file 

Kecamatan.sdf, maka simpan hasil pekerjaan dengan klik menu File > Save 

As > beri nama Peta Administrasi.dwg > Save. 
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Merubah Theme Layer 

 

Warna setiap area data spasial layer Kecamatan masih seragam. Agar lebih 

informatif dan menarik, maka warnanya akan dirubah. Untuk merubah warna 

setiap area Kecamatan, ikuti tahapan sebagai berikut: 

 

1. Pastikan file Peta Administrasi.dwg sudah terbuka di AutoCAD Map. 

 

2. Pada Task Pane, klik tab Display Manager. Kemudian klik layer Kecamatan > 

klik Style. 

 

 

 

3. Pada Style Editor, klik New Theme. 
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4. Pada kotak dialog Theme Polygons, Property pilih Kecamatan. Minimum dan 

Maximum value biarkan default. 
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5. Masih pada kotak dialog Theme Polygons, perhatikan Style range yang 

berwarna coklat. Kita akan merubah warnanya dengan cara klik kotak 

dengan simbol titik-titik (...) disamping warna coklat. 

 

6. Pada bagian Foreground color range, pilih option Color palette. Kemudian 

pilih Land Cover 3 palette. Yang lainnya biarkan default dan langsung klik 

OK. 

 

 

7. Pada kotak dialog Theme Polygons, Style range sudah berubah. Kemudian 

langsung klik OK. 

 

8. Pada Style Editor, ada baris yang tidak terpakai (default). Klik baris tersebut, 

kemudian klik Delete. 
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9. Warna setiap kecamatan sudah berubah, untuk itu silahkan tutup Style 

Editor. Hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini. 
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Menambahkan Frame Pada Peta 

 

Sebelum peta dipublikasikan, tambahkan frame untuk menampung legenda dan 

informasi tambahan lainnya. Silahkan buat frame sesuai kebutuhan atau gunakan 

beberapa template yang disediakan AutoCAD Map. 

 

Cara mengakses template dari AutoCAD Map yaitu klik menu File > New. Pada 

kotak dialog Select template, secara default AutoCAD Map memilih map2d.dwt 

(Inilah template yang sering digunakan).  

 

Silahkan pilih template selain map2d.dwt yang memiliki tampilan frame yang 

bagus. Pilihannya banyak seperti yang ditampilkan dalam gambar dibawah ini. 

 

 

 

Untuk melengkapi latihan dalam buku ini, penulis juga sudah menyertakan frame 

siap pakai. File Frame.dwg disertakan bersama buku ini, jika belum punya 

silahkan download gratis di www.asifah.com dengan cara mengisi nama dan 

email terlebih dahulu. 

http://www.asifah.com/


www.asifah.com                 Asep Assafah Halaman 54 
 

Untuk menggabungkan file Frame.dwg dan Peta Administrasi.dwg ikuti 

tahapan sebagai berikut: 

 

1. Pastikan file Peta Administrasi.dwg sudah terbuka di AutoCAD Map. 

 

2. Buka file Frame.dwg. 

 

 

 

3. Pada window Frame.dwg, copy semua objek frame peta dengan cara blok 

atau tekan Ctrl+A pada keyboard. 

 

4. Jika semua objek frame peta sudah terpilih, klik kanan di layar 

penggambaran > pilih Copy. 

 

5. Masuk ke window Peta Administrasi.dwg dengan cara klik menu Window > 

pilih Peta Administrasi.dwg > klik kanan di layar penggambaran > pilih 

Paste to Original Coordinates. Hasilnya akan terlihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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6. Seluruh objek frame peta sudah dikelompokkan dalam layer Frame, sehingga 

dengan mudah bisa ditampilkan ataupun tidak ditampilkan. Apabila akan 

menonaktifkan layer frame, silahkan matikan melalui layer control atau 

ketikkan perintah layer pada command prompt, kemudian matikan layernya. 

 

 

 

7. Seluruh teks dan garis pada frame peta bisa di edit. Untuk edit teks seperti 

skala, silahkan double klik teksnya, atau klik teksnya kemudian klik kanan > 

pilih Mtext Edit.  
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Menambahkan Legenda 

 

Agar lebih informatif, penyajian peta harus disertai dengan legenda. AutoCAD 

Map mempunyai fitur Create Legend yang bisa digunakan untuk membuat 

legenda secara otomatis. 

 

Untuk menggunakan fitur Create Legend AutoCAD Map, ikuti tahapan sebagai 

berikut: 

 

1. Pastikan file Peta Administrasi.dwg sudah terbuka di AutoCAD Map dan 

layer Frame sudah ditampilkan. 

 

2. Klik tab Display Manager pada Task Pane, kemudian unceklis layer Map Base 

dan Default. 

 

3. Masih pada tab Display Manager pada Task Pane > klik layer Kecamatan > 

klik Tools > pilih Create Legend. Supaya lebih jelas lihat gambar dibawah ini. 
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4. Tempatkan legenda didalam kotak LEGENDA dengan cara arahkan kursor 

kedalam kotak LEGENDA, kemudian klik. 

 

 

 

5. Buat ukuran tabel legenda menjadi proporsional, caranya klik objek tabel 

legenda > ketikkan perintah scale pada command prompt. 

 

6. Pada command prompt akan muncul permintaan Specify base point: > klik di 

ujung kotak baris ke-2. 
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7. Pada command prompt akan muncul permintaan Specify scale factor or 

[Copy/Reference] <1.0000>: > ketikkan 0.7 > enter. 

 

8. Hapus kotak default karena tidak terpakai. Caranya klik salah satu garis 

tabel > klik angka 1 > klik kanan > Delete Row. 

 

 

 

9. Apabila letak tabel legenda belum pas, silahkan geser-geser dengan cara klik 

salah satu garis tabel > ketikkan perintah move pada command prompt > 

klik dilayar penggambaran > geser tabel sesuai keinginan. 

 

10. Kecilkan kolom tabel legenda dengan cara klik diujung baris garis ke-1, 

kemudian geser kesebelah kiri. 
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11. Apabila hasil edit legenda sudah proporsional dan sesuai dengan yang 

diinginkan, silahkan tekan tombol escape pada keyboard sampai tabel 

legenda tidak ter-select. Sampai dengan langkah ke-11 hasilnya akan 

terlihat seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

12. Garis-garis tabel legenda bisa dihilangkan, namun kalau dihilangkan tidak 

terhubung lagi dengan layer-layer yang ada di display manager. Jadi kalau 

layer ada yang berubah, maka tabel legenda tidak otomatis ikut berubah. 

 

Apabila ingin menghilangkan garis-garis pada tabel legenda, bisa dengan 

cara klik salah satu garis objek tabel > ketikkan perintah explode pada 

command prompt > klik atau blok objek garis pada tabel sampai seperti 

gambar dibawah > tekan delete pada keyboard.  
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13. Hasil garis-garis tabel legenda yang dihapus akan tampak seperti gambar 

dibawah ini.  
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Mempublikasikan Peta 

 

Untuk mempublikasikan peta, AutoCAD Map mendukung banyak format. Dalam 

buku ini akan dibahas tiga format yang paling sering digunakan. Ketiga format 

tersebut adalah: 

 

1. Format PNG atau JPG/JPEG 

2. Format PDF 

3. Format hardcopy 

 

Untuk penjelasan dan cara mempublikasikan ke dalam tiga format tersebut akan 

dijelaskan pada bagian selanjutnya. 

 

 

Convert DWG Ke PNG Atau JPG/JPEG 

 

PNG (Portable Network Graphics) adalah jenis file gambar yang umumnya dipakai 

untuk web. Format PNG ini diperkenalkan untuk menggantikan format 

penyimpanan citra GIF. Citra dengan format PNG mempunyai faktor kompresi 

5%-25% lebih baik dibandingkan dengan GIF. 

 

JPG adalah jenis data yang dikembangkan oleh Joint Photographic Experts 

Group (JPEG) dan dijadikan standar untuk para fotografer profesional. JPEG 

merupakan format yang paling sering digunakan di internet. File JPG cocok 

digunakan untuk gambar yang memiliki banyak warna dan gradien 

 

AutoCAD Map menyediakan fitur untuk mengkonversi DWG ke jenis file gambar 

diatas (PNG dan JPG). Adapun caranya adalah sebagai berikut: 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/GIF
https://id.wikipedia.org/wiki/GIF
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
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1. Pastikan file Peta Administrasi.dwg yang sudah ada frame dan legendanya 

terbuka di AutoCAD Map. 

 

2. Klik menu File > Plot... atau tekan Ctrl+P pada keyboard, atau bisa juga 

melalui command prompt dengan mengetik plot kemudian enter. 

 

3. Pada kotak dialog plot yang muncul, pilih nama printer PublishToWeb 

JPG.pc3 (Jika akan convert DWG ke JPG) atau PublishToWeb PNG.pc3 

(Jika akan convert DWG ke PNG). Kalau sudah memilih muncul kotak dialog, 

pilih saja Use the default paper size.  Agar lebih jelas lihat gambar dibawah 

ini. 

 

 

 

4. Pada bagian Plot scale, unceklis kotak Fit to paper dan units isi dengan 100. 

Pada bagian Plot area, pilih Window. Kemudian klik tombol Window< dan 

blok peta dari mulai kanan bawah frame sampai dengan kiri atas frame. 
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Jangan lupa ceklis kotak Center the plot. Pengaturan sampai dengan langkah 

ke-4 akan terlihat seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

5. Masih pada kotak dialog Plot, klik tombol Preview untuk melihat gambaran 

peta yang akan di convert. Apabila tampilannya belum sesuai yang 

diinginkan, silahkan tekan tombol escape pada keyboard dan setting lagi 

kotak dialog plot. Tetapi apabila semua objek peta sudah masuk kedalam 

kertas dan tampilannya sesuai dengan yang diinginkan, silahkan klik kanan 

> pilih plot. 

 

6. Akan muncul kotak dialog Browse for Plot File. Silahkan pilih folder yang 

akan menjadi tempat menyimpan hasil JPG atu PNG-nya. Kemudian ketikkan 

nama file yang akan menjadi hasil-nya (nama bisa bebas). 
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7. Klik Save. Dibawah ini adalah contoh gambar berformat PNG hasil convert 

dari Peta Administrasi.dwg. 

 

 

 

 

Convert DWG Ke PDF 

 

PDF (Portable Document Format) adalah salah satu standar yang digunakan 

dalam berbagi file format elektronik. Format ini mudah dan murah untuk 

didistribusikan. Setiap orang bisa dengan mudah melihat isinya dan juga 

mencetaknya. Adapun tahapan untuk convert file DWG ke PDF adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pastikan file Peta Administrasi.dwg yang sudah ada frame dan legendanya 

terbuka di AutoCAD Map. 

 

2. Pada frame peta, edit tulisan skala dengan cara double klik teksnya. 

Kemudian ganti dengan tulisan 150.000. 

 

3. Klik menu File > Plot... atau tekan Ctrl+P pada keyboard, atau bisa juga 

melalui command prompt dengan mengetik plot kemudian enter. 

 

4. Pada kotak dialog plot yang muncul, pilih nama printer DWG to PDF.pc3. 

Agar lebih jelas lihat gambar dibawah ini. 

 

 

 

5. Pada bagian Paper size, pilih ISO A0. Pada bagian Plot scale, unceklis kotak 

Fit to paper dan units isi dengan 150. Pada bagian Plot area, pilih Window. 
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Kemudian klik tombol Window< dan blok peta dari mulai kanan bawah 

frame sampai dengan kiri atas frame. Jangan lupa ceklis kotak Center the 

plot. Pengaturan sampai dengan langkah ke-5 akan terlihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 

 

6. Masih pada kotak dialog Plot, klik tombol Preview untuk melihat gambaran 

peta yang akan di convert. Apabila tampilannya belum sesuai yang 

diinginkan, silahkan tekan tombol escape pada keyboard dan setting lagi 

kotak dialog plot. Tetapi apabila semua objek peta sudah masuk kedalam 

kertas dan tampilannya sesuai dengan yang diinginkan, klik kanan > pilih 

plot. 

 

7. Akan muncul kotak dialog Browse for Plot File. Silahkan pilih folder yang 

akan menjadi tempat menyimpan hasil PDF-nya. Kemudian ketikkan nama 

file yang akan menjadi hasil-nya (nama bisa bebas) dan klik Save. 
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Mencetak Ke Printer 

 

Apabila akan mempublikasikan peta berupa hardcopy, maka peta harus dicetak 

melalui printer atau plotter. Namun sebelum mencetak peta, jangan lupa untuk 

mengganti tulisan skala pada frame peta dan sesuaikan skala dengan ukuran 

maksimal kertas yang bisa dicetak oleh printer yang digunakan. Untuk mencetak 

peta melalui printer, ikuti tahapan sebagai berikut: 

 

1. Pastikan file Peta Administrasi.dwg yang sudah ada frame dan legendanya 

terbuka di AutoCAD Map. 

 

2. Pada frame peta, edit tulisan skala dengan cara double klik teksnya. 

Kemudian ganti sesuai yang diinginkan. Sebagi contoh bisa diganti dengan 

600.000 karena akan diprint menggunakan printer yang hanya bisa 

mencetak kertas maksimal ukuran Legal.  

 

3. Klik menu File > Plot... atau tekan Ctrl+P pada keyboard, atau bisa juga 

melalui command prompt dengan mengetik plot kemudian enter. 

 

4. Pada kotak dialog plot yang muncul, pilih nama printer sesuai dengan printer 

yang  digunakan (dibawah ini menggunakan printer Canon iP2700 series). 

Pada bagian Paper size, pilih Legal. Pada bagian Plot scale, unceklis kotak Fit 

to paper dan units isi dengan 600.  

 

Pada bagian Plot area, pilih Window. Kemudian klik tombol Window< dan 

blok peta dari mulai kanan bawah frame sampai dengan kiri atas frame. 

Jangan lupa ceklis kotak Center the plot. 

 

Pengaturan sampai dengan langkah ke-4 akan terlihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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5. Masih pada kotak dialog Plot, klik tombol Preview untuk melihat gambaran 

peta yang akan dicetak. Apabila tampilannya belum sesuai yang diinginkan, 

silahkan tekan tombol escape pada keyboard dan setting lagi kotak dialog 

plot.  

 

Tetapi apabila semua objek peta sudah masuk kedalam kertas dan 

tampilannya sesuai dengan yang diinginkan, klik kanan > pilih plot (Pastikan 

printer sudah terhubung ke komputer dan dalam keadaan menyala). 
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Materi Tambahan 

 

Data SIG yang sudah dibuat dengan tutorial dalam buku ini bisa digabungkan 

dengan data SIG yang lain. Dengan tehnik penggabungan tersebut, AutoCAD Map 

bisa digunakan untuk membuat peta tematik jenis apapun. 

 

AutoCAD Map adalah gabungan antara software CAD dan SIG yang hebat. Fitur 

AutoCAD Map yang digunakan dalam buku ini hanya sebagian kecil dari sekian 

banyak yang tersedia.  

 

AutoCAD Map mempunyai ratusan fitur yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan 

dan pengelolaan peta. Bahkan bisa digunakan untuk melakukan analisa-analisa 

SIG seperti software-software SIG pada umumnya. 

 

Kunjungi: 

www.asifah.com 

Untuk belajar AutoCAD Map lebih banyak. 

 

Semoga buku ini bermanfaat dan berkah untuk pembaca dan penulis. Silakan 

dipelajari dan dipraktekkan untuk membuat peta-peta jenis lain. Jika pembaca 

ingin mendapatkan materi tambahan silakan kunjungi situs penulis.  

 

Terakhir, buku ini belum sempurna dan masih harus diperbarui. Pembaca 

dipersilakan untuk memberi masukkan kepada penulis melalui situs atau email. 

Terima kasih banyak atas segala perhatiannya.  

 

  

http://www.asifah.com/
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Tentang Penulis 

 

Asep Assafah adalah lulusan Diploma I Pengukuran Dan 

Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) 

Tahun 2003 dan Diploma IV STPN Jurusan Perpetaan Tahun 

2009. 

 

Sejak dibangku kuliah penulis sudah bergelut dengan dunia 

pemetaan. Selain mempelajari software pemetaan yang lain, 

Bapak dua anak ini secara khusus tertarik dengan AutoCAD Map. 

 

Pengalaman menggunakan AutoCAD Map di tempat kerja dan hasil mendalami 

secara mandiri dibagikan di situs pribadinya www.asifah.com. Tutorial AutoCAD 

Map yang diterbitkan di situsnya sudah dibaca oleh puluhan ribu orang. 

 

Hingga saat ini penulis masih terus menerbitkan tutorial AutoCAD Map di 

www.asifah.com. Penulis dapat dihubungi melalui situs www.asifah.com atau 

email info@asifah.com. 

 

 

 

 

 

 

http://www.asifah.com/
http://www.asifah.com/
http://www.asifah.com/
mailto:info@asifah.com

