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ABSTRAK

Saefurokim.2009. Pengukuran dan Pemetaan Titik Dasar Teknik Orde 4 Di
Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. 62 halaman.

Kata Kunci : Pengukuran, Pemetaan Titik dasar teknik orde 4

Pengukuran dan pemetaan kadastral harus memenuhi kaidah-kaidah
teknis pengukuran dan pemetaan. Agar bidang tanah yang diukur dan dipetakan
dapat diketahui letak maupun batasnya diatas peta, serta dapat direkotruksi batas-
batasnya di lapangan apabila batas-batas bidang tersebut rusak atau hilang. Oleh
karena itu diperlukan adanya titik ikat yang permanen dan mempunyai koordinat
pasti agar dapat dijadikan referensi dalam pengukuran. Titik dasar teknik
merupakan titik kontrol untuk pengukuran bidang tanah juga berfungsi sebagai
kerangka dasar untuk peta dasar pendaftaran suatu wilayah, dengan kata lain titik
dasar sangat penting dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral.

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini untuk memasang, mengukur dan
memettakan Titik dasar Teknik orde 4 di desa Kartikajaya kecamatan Patebon
kabupaten kendal. Adapun manfaat  dari penyusunan tugas akhir ini untuk
memberikan sumbangan kepada instansi terkait, memberikan informasi kepada
masyarakat untuk turut memelihara titik dasar teknik tersebut, menambah
pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai
teknik pengukuran dan pemetaan Titik Dasar Teknik Orde 4.

Tahap pertama dari kegiatan ini adalah melakukan survei pendahuluan
untuk mengamati daerah yang akan di pasang titik dasar teknik orde 4 dan
menentukan tempat yang akan dipasang titik dasar tersebut. kegiatan pengukuran
dilakukan dengan menggunakan metode Terrestrial dengan poligon tertutup
sempurna dan membentuk loop yang diikatkan pada dua buah titik dasar teknik
orde 3. Alat yang digunakan dalam pengukuran berupa satu set Total Station merk
Topcon GTS 230. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui titik koordinat titik
dasar teknik dengan mengukur jarak dan sudut.

Hasil dari kegiatan ini adalah peta dasar teknik orde 4 yang akan
dijadikan kerangka dan titik ikat dalam pengukuran bidang tanah di desa
Kartikajaya. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah 1).
Pemasangan titik dasar teknik orde 4 dilakukan pada tempat yang setrategis dan
mudah dijangkau yaitu di tepi-tepi jalan. 2). Sebelum melakukan pemasangan titik
dasar teknik terlebih dahulu dilakukan survei lapangan. Survei ini dimaksudkan
untuk mengetahui lokasi yang akan dipasang titik dasar teknik. 3). Dalam
pengukuran titik dasar teknik orde 4 dapat dilakukan dengan metode terrestrial
dengan poligon tertutup sempurna yang membentuk loop dan diikatkan pada titik
dasar teknik orde 3. Alat yang digunakan yaitu Total Station merk TOPCON GTS
320. 4). Pemetaan titik dasar teknik orde 4 dapat dilakukan dengan menggunakan
program Autodesk Map 2004. 5). Bentuk persebaran titik dasar teknik orde 4 di
desa Kartikajaya tersebar secara merata dan terletak di tepi-tepi jalan. Saran yang
dapat disampaikan oleh penulis 1). Mengingat pentingnya titik dasar teknik orde 4
dalam pengukuran bidang tanah untuk pensertifikatan diharap instansi terkait
dapat memperbanyak pemasangan titik dasar tersebut. 2). Masyarakat diharap
agar turut menjaga titik dasar teknik orde 4 untuk kepentingan bersama.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi tanah yang begitu penting mengakibatkan timbulnya

berbagi macam masalah. Karena masalah tanah dari dahulu sampai sekarang

selalu ada dan akan terus ada, baik yang langsung berhubungan dengan

hukum/pengadilan maupun sebatas pada keluarga. Masalah tanah

disebabkan oleh hak atas kepemilikannya yang tidak jelas akibat pesatnya

pertumbuhan penduduk di Indonesia, serta pembangunan yang terus

meningkat.

Pemerintah sebagai pemegang hak berfungsi mengatur kepemilikan

tanah berusaha membuat kebijaksanaan yang dapat mengakomodasi hak-

hak yang bersifat individu dalam rangka penerbitan hak penguasaan atas

tanah. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960

yang berisi : meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi penyusunan hukum

tanah nasional, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan

serta memberi kepastian hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  yang berisi tentang

Pendaftaran   Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan  Nasional nomor 3 Tahun 1997 berisi tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 merupakan dasar bagi

pendaftaran tanah di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin kepastian

hukum dan kepastian  hak atas tanah. Agar dapat memberikan jaminan
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kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka pengukuran bidang

tanah yang dimohon harus memenuhi kaidah-kaidah teknik kadastral dan

kaidah-kaidah yuridis,  dimana cara dan prosedur perolehan data ukuran

bidang tanah memenuhi  asas kontradiktif delimitasi dan asas publisitas.

Menurut Peraturan ini tetap dipertahankan  tujuan dan sistem yang

digunakan, yang pada hakikatnya sudah di tetapkan dalam Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA). Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka

memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dan sistem

publikasinya adalah sistem negatif, tetapi mengandung unsur positif karena

akan menghasilkan surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dikelola dan

dikoordinasikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugas

lapangan Badan Pertanahan Nasional memerlukan staf-staf yang bergerak

dibidang pengukuran, salah satunya juru ukur (surveyor berlisensi).

Pendaftaran tanah dilakukan dengan dua cara yaitu dengan

sistematik dan sporadik. Sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek

pendaftaran tanah belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah

desa/kelurahan. Sedangkan untuk sporadik yaitu pendaftaran bidang-bidang

tanah atas permintaan pemegang dan atau penerima hak yang bersangkutan

secara individual atau massal dalam wilayah atau bagian wilayah dari

desa/kelurahan.
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Pendaftaran tanah mampu

memberikan jaminan kepastian hukum yaitu:

1. Peta-peta yang dibuat dalam rangka pendaftaran tanah harus

membuktikan bahwa letak, batas-batas, ukuran-ukuran, dan luas yang

benar dan sah menurut hukum (dapat direkonstruksi di lapangan

seperti keadaan semula).

2. Daftar-daftar isian pendaftaran tanah yang diselenggarakan dalam

rangka pendaftaran hak atas tanah membuktikan bahwa pemegang hak

yang terdaftar didalamnya adalah pemegang hak yang sebenarnya dan

sah menurut hukum.

3. Setiap peralihan hak termasuk pembebanan atas hak tersebut harus

didaftar di dalam daftar umum, sehingga dapat memberikan gambaran

yang lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pengukuran dan pemetaan kadastral pada prinsipnya harus

dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dengan cara pengikatan

terhadap titik dasar teknik nasional terdekat sekitar bidang tanah tersebut.

Namun apabila titik dasar tekniknya belum tersedia, pengukuran bidang

tanah dapat dilaksanakan dengan sistem koordinat lokal, apabila titik-titik

dasar tekniknya sudah tersedia harus ditranformasikan ke dalam sistem

koordinat nasional.

Pengukuran dan pemetaan kadastral harus memenuhi kaidah-

kaidah teknis pengukuran dan pemetaan. Agar bidang tanah yang diukur dan

dipetakan dapat diketahui letak maupun batasnya di atas peta, serta dapat
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direkotruksi batas-batasnya di lapangan apabila batas-batas bidang tersebut

rusak atau hilang. Oleh karena itu diperlukan adanya titik ikat yang

permanen dan mempunyai koordinat pasti agar dapat dijadikan referensi

dalam pengukuran. Titik dasar teknik merupakan titik kontrol untuk

pengukuran bidang tanah juga berfungsi sebagai kerangka dasar untuk peta

dasar pendaftaran suatu wilayah, dengan kata lain titik dasar sangat penting

dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral.

Titik dasar teknik di lapangan dibedakan menjadi 5 orde yaitu orde

0,orde 1, orde 2, orde 3 dan odre 4. Titik dasar teknik orde 0 dan 1 dipasang

oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosortanal). Titik

dasar teknik odre 2, orde 3, orde 4 dilakukan oleh Badan Pertanahan

Nasional (BPN). Tetapi dalam pelaksanaannya pemasangan titik dasar

teknik orde  3 dan orde 4 dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat. Jarak

antar titik dasar teknik orde 2 adalah ± 10 Km, sedangkan orde 3

kerapatannya ± 1-2 Km, dan orde 4 kerapatannya sampai dengan 150 meter.

(Pasal 1 (8) PMNA /KBPN No 3Th 1997)

Pemasangan titik dasar teknik orde 3 dan orde 4 sangat penting

mengingat akan kebutuhan kegiatan pengukuran bidang tanah. Di

Kabupaten Kendal pemasangan titik dasar teknik orde 3 secara umum telah

dilaksanakan tetapi titik dasar teknik orde 4 yang belum terpasang semua,

hanya beberapa kelurahan atau desa yang sudah dipasang. Penghambat

pemasangan titik dasar teknik tidak lain adalah karena faktor biaya, karena

untuk pemasangan titik dasar teknik memerlukan biaya yang sangat besar.
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Di desa Kartikajaya titik dasar teknik yang sudah terpasang

hanyalah titik dasar teknik orde 3 yang berjumlah dua yaitu titik dasar

teknik dengan nomor 11-08-053 dan 11-08-054, sehingga pemasangan titik

dasar teknik orde 4 sangat diperlukan agar mempermudah dalam pegukuran

bidang tanah di desa Kartikajaya kecamatan Patebon kabupaten Kendal.

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengambil tugas akhir

dengan judul PENGUKURAN DAN PEMETAAN TITIK DASAR

TEKNIK ORDE 4 DI DESA KARTIKAJAYA KECAMATAN PATEBON

KABUPATEN KENDAL.”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara Pengukuran dan Pemetaan Titik Dasar Teknik Orde

4 yang ada di Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon Kabupaten

Kendal.

2. Di mana saja lokasi yang cocok Titik Dasar Teknik Orde 4 yang ada

di Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

3. Bagaimana bentuk persebarannya Titik Dasar Teknik Orde 4 yang

ada di Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

C. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu,
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1. Memasang dan mengukur titik dasar teknik orde 4 di desa

Kartikajaya kecamatan Patebon kabupaten Kendal.

2. Memetakan titik dasar teknik orde 4 yang ada di desa Kartikajaya

kecamatan Patebon kabupaten Kendal.

3. Memberikan informasi tentang bentuk persebaran titik dasar teknik

orde 4 yang ada di desa Kartikajaya kecamatan Patebon kabupaten

Kendal.

D. Manfaat Tugas Akhir

Bagi Pembangunan

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait.

2. Memberikan informasi kepada masyarakan untuk turut memelihara

Titik Dasar Teknik Orde 4.

Bagi Ilmu Pengetahuan

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti dan

pembaca mengenai teknik pengukuran dan pemetaan Titik Dasar

Teknik Orde 4.

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hasil

penelitian.

3. Untuk mengembangkan kepustakaan bagi peneliti-peneliti lainnya.
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E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman atau kekeliruan dalam

menafsir judul tugas akhir ini dan akan membatasi masalah yang dibahas,

maka dalam bagian ini akan diberi batasan-batasan sebagai berikut;

1. Pengukuran

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengukuran adalah

cara, proses, perbuatan mengukur.

2. Pemetaan

Peta merupakan suatu representasi atau gambaran unsur-

unsur atau kenampakan-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 (ICA, 1973). Pemetaan

itu sendiri merupakan proses, cara perbuatan membuat peta

(KBBI,1989: 67).

3. Titik Dasar Teknik

Titik Dasar Teknik adalah titik yang mempunyai koordinat

yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu

sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat

untuk keperluan pengukuran dan rekontruksi batas (Pasal 1 (13) PP

no.24 tahun 1997).
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4. Orde 4

Orde adalah peringkat titik-titik dasar teknik berdasarkan

kerapatan dan ketelitian sehingga dapat dibedakan dalam 5 (lima)

peringkat yaitu orde 0 sampai orde 4 dan berfungsi sebagi titik ikat

pengukuran dan pemetaan (Pasal 1 (8) PMNA /KBPN No 3Th

1997). Kerapatan orde 4 yaitu sampai dengan 150 meter.

5. Titik Dasar Teknik Orde 4

Titik dasar teknik orde 4 adalah titik yang mempunyai

koordinat TM 3 yang diperoleh dari suatu pengukuran dan

perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik

kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekontruksi

batas yang kerapatan atau ketelitiannya sampai dengan 150 meter.

F. Sistematika Tugas Akhir

Sistematika Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan agar pokok

permasalahan yang dibatasi dapat secara urut dan terarah. Secara garis besar

sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian

awal, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian awal Tugas Akhir terdiri atas sampul depan, halaman judul,

halaman pengesahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar

lampiran.
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Bagian inti dari tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat,

penegasan istilah dan sistematika laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang peraturan-peraturan tentang titik dasar teknik, Titik

dasar teknik, pengukuran titik dasar teknik, pemetaan titik dasar

teknik.

BAB III METODE SURVEI

Berisi tentang data dan alat survei, metode pengumpulan data, metode

pengukuran, metode pemetaan, tahapan pelaksanaan pengukuran dan

pemetaan Titik dasar teknik.

BAB IV HASIL SURVEI DAN ANALISIS

Berisi tentang gambaran umum daerah suvei, pelaksanaan pengukuran

titik dasar teknik, analisis hasil pengukuran dan pemetaan titik dasar

teknik.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Titik Dasar Teknik

1. Pengertian Titik Dasar Teknik

Titik Dasar Teknik adalah titik yang mempunyai koordinat

yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu

sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat

untuk keperluan pengukuran dan rekontruksi batas (Pasal 1 (13) PP

no.24 tahun 1997).

2. Kasifikasi Titik Dasar Teknik

Titik Dasar Teknik diklasifikasikan menurut tingkat

kerapatannya yaitu Titik Dasar Teknik orde 0, Titik Dasar Teknik

orde 1, Titik Dasar Teknik orde 2, Titik Dasar Teknik orde 3, Titik

Dasar Teknik orde 4 dan Titik Dasar Teknik perapatan.

Titik Dasar Teknik orde 2 dipasang dengan kerapatan ± 10

Km, sedangkan Titik Dasar Teknik orde 3 dipasang  dengan kerapatan

± 1-2 Km, dan Titik Dasar Teknik orde 4 dipasang dengan kerapatan

sampai dengan 150 meter.

3.  Pemasangan dan Pengukuran

Pemasangan Titik Dasar Teknik orde 0 dan 1 dilakukan oleh

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosortanal),
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sedangkan Titik Dasar Teknik orde 2, orde 3, orde 4 dan Titik Dasar

Teknik perapatan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pengukuran Titik Dasar Teknik orde 2 diikatkan ke Titik

Dasar Teknik orde 0 atau orde 1, pengukuran Titik Dasar Teknik orde

3 diikatkan ke Titik Dasar Teknik orde 2, pengukuran Titik Dasar

Teknik orde 4 diikatkan ke Titik Dasar Teknik orde 3.

4. Ukuran Titik Dasar Teknik

Titik Dasar Teknik dibuat dengan beton cor berkerangka besi

dengan ukuran sebagai berikut:

a. Titik Dasar Teknik orde 2  : (35×35×80) cm

b. Titik Dasar Teknik orde 3  : (30×30×60) cm

c. Titik Dasar Teknik orde 4 : (20×20×40) cm atau disesuaikan

dengan kondisi lapangan.

Adapun simbolisasi Titik Dasar Teknik pada peta yaitu:

Orde 0 dan 1 : ukuran  (3×3) mm

Orde 2  : panjang sisi-sisinya 3 mm

Orde 3  : panjang sisi-sisinya 3 mm

Orde 4 Nasional : dengan garis tengah 3 mm

Orde 4 Lokal : dengan garis tengah 3 mm

Perapatan  : ukuran (3×3) mm

5.  Penomeran Titik Dasar Teknik

a. Titik Dasar Teknik orde 2 terdiri dari 5 digit, 2 digit merupakan

kode propinsi, 3 digit adalah nomor urut Titik Dasar Teknik.
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b. Titik Dasar Teknik orde 3 terdiri dari 7 digit, 2 digit pertama

kode propinsi, 2 digit selanjutnya kode kota/kabupaten, dan 3

digit terakhir merupakan nomor urut Titik Dasar Teknik.

c. Titik Dasar Teknik orde 4 terdiri dari 11 digit, 2 digit pertama

kode propinsi, 2 digit selanjutnya kode kota/kabupaten, 2 digit

berikutnya kode kecamatan, 2 digit berikutnya kode desa, dan 3

digit terakhir merupakan nomor urut Titik Dasar Teknik.

B. Titik Dasar Teknik Orde 4

Titik dasar teknik orde 4 adalah titik yang mempunyai koordinat

yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem

tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan

pengukuran dan rekontruksi batas yang kerapatan atau ketelitiannya sampai

dengan 150 meter. Pemasangan titik dasar teknik orde 4 dilakukan oleh

Kantor Pertanahan setempat. Sedangkan pengukurannya diikatkan ke titik

dasar teknik orde 3 terdekat.

Kontruksi titik dasar teknik orde 4 adalah beton berukuran 20 x 20

x 40 cm atau disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam pemetaannya

simbol yang digunakan adalah lingkaran dengan titik tengah 3 mm. Sistem

penomeran titik dasar teknik orde 4 terdiri dari 11 digit, 2 digit pertama

kode propinsi, 2 digit selanjutnya kode kota/kabupaten, 2 digit berikutnya

kode kecamatan, 2 digit berikutnya kode desa, dan 3 digit terakhir

merupakan nomor urut Titik Dasar Teknik. Berikut ini contoh penomeran

titik dasar teknik orde 4.
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11.08.14.18.001
Nomor titik dasar teknik orde 4
Kode desa Kartikajaya
Kode kecamatan Patebon
Kode kabupaten Kendal
Kode propinsi Jawa Tengah

C. Peraturan-Peraturan Tentang Titik Dasar Teknik

1. UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.

2. PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997.

D. Pengukuran Titik Dasar Teknik

Metode pengukuran Titik Dasar Teknik antara lain:

1. Pengamatan Satelit

Yaitu model penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi

dimana posisi titik dinyatakan dengan melakukan pengukuran terhadap

konstelasi satelit. GPS (Global Positioning System) merupakan salah

satu sistem dari model pengamatan satelit yang ada.

2. Pengukuran Fotogrametrik

Yaitu penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi secara

tidak langsung melalui media foto udara. Foto udara yang dipakai

diperoleh melalui pemotretan udara dan diikatkan kepada titik kontrol

lapangan.
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3. Pengukuran Terrestrial

Yaitu penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi diman

setiap titik yang akan diketahui koordinatnya dilakukan pengukuran

jarak, sudut, atau kombinasi keduanya.

Berdasarkan metode terrestrial titik dasar teknik diukur dengan

cara:

a. Poligon

Metode poligon adalah salah satu cara penentuan posisi

horizontal banyak titik dimana titik satu dengan lainnya

dihubungkan satu sama lain dengan pengukuran sudut dan jarak

sehingga membentuk rangkaian titik-titik (poligon). Metode ini

dilakukan untuk pengukuran titik dasar teknik orde 4 dan titik dasar

teknik perapatan.

Metode poligon dapat dilakukan dengan beberapa cara

antara lain:

1) Pengukuran titik dasar teknik dilakukan dengan cara poligon

terikat ( tidak membentuk suatu loop) yang terikat dititik awal

dan titik akhir.

2) Pengukuran titik dasar teknik dilakukan dengan cara poligon

terikat sempurna ( tidak membentuk suatu loop) yang terikat

pada 2 (dua) titik yang salin terlihat pada awal jaringan dan 2

(dua) titik yang saling terlihat pada akhir jaringan.
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3) Pengukuran dengan cara poligon tertutup (pengukuran titik

dasar teknik diawali dan diakhiri di satu titik yang telah

diketahui koordinatnya) hanya dilakukan bila pada jaringan

poligon tersebut ditemukan minimal 2 (dua) titik ikat yang

telah diketahui koordinatnya.

4) Pengukuran titik dasar teknik dilakukan dengan cara poligon

tertutup yang menbentuk lebih dari satu loop dilakukan dengan

memperhitungkan jaringan dan luas areal pengukuran titik

dasar teknik.

b. Triangulasi

Metode triangulasi adalah salah satu cara penentuan posisi

horizontal banyak titik dimana titik satu dengan lainnya

dihubungkan sehingga membentuk rangkaian segitiga atau jaring

segitiga dimana pada setiap segitiga dilakukan hanya pengukuran

sudut.

c. Trilaterasi

Metode trilaterasi adalah salah satu cara penentuan posisi

horizontal banyak titik dimana titik satu dengan lainnya

dihubungkan, sehingga membentuk rangkaian segitiga atau jaring

segitiga dimana pada setiap segitiga hanya dilakukan pengukuran

jarak.
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d. Triangulaterasi

Metode triangulaterasi adalah salah satu cara penentuan

posisi horizontal banyak titik dimana titik satu dengan lainnya

dihubungkan sehingga membentuk rangkaian segitiga atau jaring

segitiga dimana pada setiap segitiga dilakukan pengukuran jarak

dan pengukuran sudut.

E. Pemetaan Titik Dasar Teknik

1. Pengertian Peta dan Pemetaan

Peta merupakan suatu representasi atau gambaran unsur-unsur

atau kenampakan-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. Pemetaan itu sendiri merupakan proses,

cara perbuatan membuat peta (KBBI,1989: 67).

Pemetaan adalah tahapan yang harus dilakukan dalam

pembuatan peta, yang dilakukan ya itu  pengumpulan data, dilanjutkan

dengan pengolahan data dan penyajian data dalam bentuk peta (Juhadi

dan Liesnoor, 2001 ; 59).

2. Penggolongan Peta

Peta dibuat untuk berbagai tujuan dan kepentingan, sehingga

terdapat tema dan judul peta. Namun dari berbagai tema dan judul peta

tersebut dapat digolongkan beberapa tema besar. Penggolongan peta
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sangat diperlukan untuk mengetahui fungsi dan kegunaan peta secara

tepat dan pemilihan atau pencarian peta secara tepat.

Klasifikasi peta dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu

penggolongan peta menurut isi peta, skala peta, dan kegunaan peta

adalah  sebagai berikut :

a. Penggolongan Peta Menurut Isi (content)

1) Peta Umum atau Peta Rupa Bumi

Peta yang menggambarkan bentang alam secara umum di

permukaan bumi, dengan menggunakan skala tertentu.

2) Peta Tematik

Peta yang memuat tema-tema khusus untuk kepentingan

tertentu, yang bermanfaat dalam penelitian, ilmu pengetahuan,

perencanaan, pariwisata dan sebagainya.

3) Peta Navigasi (Chart)

Peta yang dibuat secara khusus atau bertujuan praktis untuk

membantu para navigasi laut, penerbangan maupun perjalanan.

Unsur yang di gambarkan dalam chart meliputi route

perjalanan dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh atau

sangat penting sebagai panduan perjalanan seperti lokasi kota-

kota, ketinggian daerah / bukit-bukit, maupun kedalaman laut.

b. Penggolongan Peta Berdasarkan Skala (Scale)

1) Peta skala sangat besar : 1 : 10.000

2) Peta skala besar  : < 1 : 100.000 – 1 : 10.000
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3) Peta skala sedang  : 1 : 100.000 – 1 : 1.000.000

4) Peta skala kecil  : > 1 : 1.000.000

c. Penggolongan Peta Berdasarkan Kegunaan (Purpose)

Meliputi peta pendidikan, peta ilmu pengetahuan, informasi umum,

turis, navigasi, aplikasi teknik, perencanaan.

3. Komposisi Peta Tematik

Komposisi peta sering disebut dengan layout peta. Komposisi

peta merupakan unsur terpenting dalam mengatur informasi tepi peta.

Informasi tepi peta yaitu semua keterangan yang terdapat di tepi peta,

pada bagian atas, bawah, atau samping kanan dan kiri.

Pada peta tematik komposisi peta dapat dibuat sedemikian rupa

dengan mempertimbangkan asas keserasian keseimbangan, keselarasan,

dan kerapian. Unsur seni dari pembuat peta sangat mendominasi hasil

peta, komposisi peta yang selaras, serasi, dan seimbang ditambah

kerapian akan menghasilkan tampilan peta yang menarik.

Komposisi peta tematik meliputi:

a. Judul Peta

Pada peta tematik judul peta disesuaikan dengan tema peta

yang dibuat, dan posisi judul dapat diubah-ubah sedemikian rupa

dengan bentuk wilayah. Judul peta tematik harus memuat tiga hal

yaitu tema peta, nama lokasi yang dipetakan dan tahun pembuatan

peta.
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b. Skala Peta

Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik dipeta

dengan jarak sebenarnya dari dua titik di peta. Jarak sebenarnya

disebut jarak horisontal kedua titik tersebut di permukaan bumi.

Skala peta harus dicantumkan pada peta, karena dapat digunakan

untuk memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di

permukaan bumi.

Berdasarkan bentuknya ada dua macam skala peta, yaitu :

1) Skala Angka (skala numeris), merupakan skala yang

ditampilkan dalam ujud besaran angka. Contoh: Skala 1 :

25.000 artinya setiap satu cm pada peta sama dengan 25.000

cm atau 0.25 km di lapangan.

2) Skala Garis (skala grafis), merupakan skala yang di tampilkan

dalam bentuk garis seperti petunjuk penggaris (sebagai satuan

cm) dan keterangan skalanya dalam kilometer (sebagai jarak

sebenarnya).

c. Orientasi Peta

Orientasi peta adalah suatu tanda petunjuk peta, bukan

arah mata angin. Arah yang di tampilkan pada peta hanya arah

utara saja dengan posisi arah utara selalu mengahadap keatas,

sesuai dengan utara grid.
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d. Garis Tepi Peta

Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis

yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta

berada di dalam garis tepi peta atau dengan kata lain tidak tidak ada

informasi yang berada di luar garis tepi peta. Komponen peta yang

dimaksud berada di dalam garis tepi meliputi judul peta, skala peta,

orientasi peta, legenda, sumber peta dan garis lintang dan bujur

peta.

e. Nama Pembuat Peta

Informasi yang berada di luar garis tepi peta terluar hanya

informasi pembuat peta yang di letakkan pada bagian luar peta

berbatasan dengan garis tepi peta terluar. Letaknya pada sisi kanan

bagian bawah di luar garis tepi peta. Pembuat peta sebaiknya

menuliskan kata-kata disalin, disusun, digambar atau dibuat secara

jujur. Membuat peta dengan cara menyalin atau ngeblat informasi

yang ada tanpa menambahkan atau memasukkan ide dari pembuat

peta maka identitas yang ditulis adalah disalin oleh. Apabila

pembuat peta menggambarkan peta dengan menambah informasi

data lain maka dapat ditulis dengan digambar oleh. Kalau peta

tersebut dibuat dengan ide murni dari pembuat peta maka dapat

ditulis dengan kata dibuat oleh.
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f. Koordinat Peta

Koordinat menunjukan lokasi absolute di bola bumi.

Koordinat dalam peta tematik dapat digunakan dengan dua cara

yaitu koordinat lintang bujur dan koordinat x dan y atau dikenal

dengan dengan sistem UTM (Universal Transverse Mercator).

g. Sumber Peta

Sumber peta dapat terdiri dari dua macam yaitu sumber

data dan sumber peta, sumber peta berasal dari peta dasar yang

digunakan sedangkan sumber data berasal dari data statistik yang

digunakan. Informasi sumber peta pada peta tematik berisi tentang

sumber peta dan skala, sedangkan sumber data berisi tentang jenis

data, sumber data, dan tahun data.

h. Legenda Peta

Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak

harus ada pada peta. Legenda peta berisi tentang keterangan

simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta.

Peranan legenda peta sangat penting dalam pembacaan peta, maka

legenda peta harus dibuat secara benar dan baik serta pada posisi

yang serasi dan seimbang.

i. Inset Peta

Inset peta ada dua macam jenis inset peta yaitu inset

pembesaran peta dan inset lokasi wilayah. Inset pembesaran peta

banyak dijumpai pada Atlas, kegunaannya menerangkan informasi
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penting dari suatu pulau. Kenampakan pulau tersebut pada skala

tertentu tampak sangat kecil sehingga perlu diperbesar. Sedangkan

pada inset lokasi wilayah banyak dijumpai pada peta-peta tematik.

Inset lokasi ini kegunannya untuk menjelaskan lokasi suatu daerah

pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi.

j. Simbol

Simbol merupakan suatu media komunikasi grafis, atau

suatu alat untuk mengadakan komunikasi antara pembuat peta

dengan pengguna peta. Secara sederhana simbol dapat diartikan

suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti. Simbol

dalam suatu peta memegang peranan yang sangat penting, bahkan

dalam peta tematik atau peta khusus simbol merupakan informasi

utama untuk menunjukkan tema dan membaca suatu peta (Juhadi

dan Liesnoor, 1999 ; 17).

Menurut artinya simbol dibedakan atas dua yaitu simbol

kualitatif dan simbol kuantitatif. Simbol kualitatif adalah simbol

yang berbentuk titik, garis, maupun luas melukiskan keadaan asli

suatu unsur dan tidak mempunyai nilai atau kuantitas dari unsur

yang diwakili. Simbol yang dipetakan hanya menampilkan identitas

suatu objek saja. Sedangkan simbol kuantitatiif merupakan simbol

baik berupa titik, garis maupun luas yang selain melukiskan

keadaan asli dari suatu unsur juga menunjukkan adanya nilai atau

kuantitas dari unsur yang diwakilinya. Contoh-contoh dari simbol
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kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat pada gambar 1, gambar 2, dn

gambar 3.

      Simbol Kualitatif Titik

             Simbol Kuantitatif Titik

         Gambar 1. Model Simbol Titik Kualitatif dan Kuantitatif

   (Sumber: Juhadi dan Lisnoor, 1999 : 56)



24

   Simbol Kualitatif Garis

  Simbol Kuantitatif Garis

Gambar 2. Model Simbol Garis Kualitatif dan Kuantitatif

                             (Sumber: Juhadi dan Liesnoor, 1999 : 56).
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Simbol Kualitatif Area

  Simbol Kuantitatif Area

Gambar 3. Model Simbol Luas Kualitatif dan Kuantitatif

(Sumber: Juhadi dan Liesnoor, 1999 : 57).
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Penggunaan simbol pada peta bidang tanah pada prinsipnya sama

dengan simbol yang digunakan pada peta tematik, yaitu simbol titik, simbol

garis, dan simbol area. Simbol pada peta bidang tanah dibedakan

panggunaanya untuk masing-masing skala seperti pada gambar 4 dan

gambar 5.

Gambar 4. Simbol Peta Bidang Tanah Skala 1:10000

(Sumber: Petunjuk Teknis PMNA/KBPN No3 tahun 1997)



27

Gambar 5.  Simbol Peta Bidang Tanah Skala 1:1000 dan 1:2500

(Sumber: Petunjuk Teknis PMNA/KBPN No3 tahun 1997)

Peta dasar teknik adalah peta yang menggambarkan penyebaran

titik dasar teknik pada suatu cakupan wilayah tertentu. Fungsi peta dasar

teknik antara lain adalah:

1) Dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembuatan titik-titik

dasar teknik baru.

2) Dapat digunakan sebagai media pembagian lembar peta dasar

pendaftaran/ peta pendaftaran.
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3) Digunakan oleh petugas ukur dalam persiapan pengukuran untuk

melihat lokasi bidang tanah yang akan diukur dan ketersediaan titik

dasar teknik di lokasi tersebut, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi

apakah pemohon pengukuran harus menyediakan minimal dua buah

titik dasar teknik, serta penggunaan sistem koordinat nasional atau

sistem koordinat lokal.
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BAB III

METODE SURVEI

A. Lokasi Survei

Lokasi survei adalah lokasi tempat dilaksanakannya survei. Lokasi

survei terletak di desa Kartikajaya kecamatan Patebon kabupaten Kendal.

B. Variabel Survei

Variabel survei adalah obyek survei atau apa yang menjadi titik

perhatian suatu survei.

C. Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka. Data

yang digunakan dalam pemetaan ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang dapat diambil secara langsung dari

lapangan dengan cara pengukuran sudut dan jarak antar titik dasar

teknik yang terpasang ataupun titik bantu ukur yang dilakukan secara

optis.

2. Data sekunder adalah data yang diambil dari data yang telah

terdokumentasikan yaitu buku referensi tentang titik dasar teknik.

D. Alat Survei

1. Alat ukur

a. Total Station (TS) TOPCON GTS 230 dengan ketelitian 5”.

b. Prisma 2 buah.

2. Alat Tulis
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a. Formulir isian DI 103

b. Balpoin

3. Alat Penunjang

a. Paku payung

b. Spedol

4. Alat Pemetaan

a. Seperangkap Komputer dengan software Autodesk  Map 2004,

Microsoft Word 2007 dan Microsoft Excel 2007.

b. Printer

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi lapangan

Merupakan metode yang dilaksanakan melalui pengamatan

secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti

dimana peneliti melakukan pengamatan atau pemusatan perhatian

terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto,

1998:146). Hal-hal yang diamati meliputi lokasi pengukuran yakni

bidang tanah, batas bidang tanah dan titik dasar teknik untuk

memperoleh data-data sebagai berikut.

a. Data ukuran sudut dan jarak antar titik dasar teknik yang

terpasang ataupun titik bantu ukur yang dilakukan secara optis.

b. Lokasi detail situasi, yaitu berupa sketsa lapangan tiap titik

dasar teknik.
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2. Wawancara

Wawancara adalah cara mendapatkan informasi dengan

bertanya langsung kepada responden (Irawati Singarimbun,

1987:192). Kegiatan ini dilakukan dengan bertanya kepada warga

setempat.

F. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Titik Dasar

Teknik orde 4 di Desa Kartikajaya adalah dengan menggunakan metode

terrestrial dengan polygon sepurna yang membentuk lebih dari satu loop

yang diikatkan pada titik dasarteknik orde 3 yang telah diketahui

koordinatnya.

G. Metode Pemetaan

1. Sistem Koordinat

Setiap pembuatan titik dasar teknik dihitung dengan

menggunakan sistem proyeksi koordinat nasional. Sistem proyeksi

nasional adalah sistem koordinat yang digunakan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN). Sistem koordinat ini menggunakan

sistem proyeksi Tranverse Mercantor (UTM) kemudian dipersempit

lagi menjadi sistem koordinat TM-3º Sistem proyeksi koordinat
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nasional yaitu Tranverse Mercantor (TM) dengan lebar Zone 3º (tiga

derajat) dan selanjutnya disebut TM-3º.

Hubungan antara UTM dengan TM-3º yaitu setiap zone

UTM (lebar 6º) dibagi menjadi dua zone TM-3º. Meridian sentral

zone TM-3º terletak 1,5º (satu koma lima derajat) di timur dan barat

meridian sentral zone UTM yang bersangkutan. Sistem penomerannya

juga berpedoman dengan sistem penomeran zone UTM. Nomer zone

terdiri dari tiga dijit dimana dua dijit pertama berisi nomer zone UTM

dan satu dijit terakhir merupakan letak zone TM-3º. Sebagai contoh

untuk zone UTM dengan nomor 49 dibagi menjadi dua zone TM3º

dengan masing-masing nomor zone 49.1 (sebelah barat) dan 49.2

(sebelah timur).

Model matematika bumi sebagai bidang Ellipsoid Referensi

adalah spheroid pada datum WGS-1984 atau dikenal dengan nama

GRS 1984 dengan parameter a = 6.378.137 meter dan f =

1/298,25722357. Basaran faktor skala di meridian sentral (k) yang

digunakan adalah 0,9999. Titik nol semu yang digunakan adalah timur

(x) 200.000 meter, dan utara (y) 1.500.000 meter.

2. Teknik Pemetaan

Pengolahan data dan penggambaran peta bidang tanah

dilakukan dengan menggunakan program Autodesk Map 2004.

Autodesk Map 2004 adalah sebagian kecil program Sistem Informasi

Geografis untuk pengolahan dan penyajian informasi yang berkaitan
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dengan spasial berupa peta. Khusus kegiatan pemetaan kadastral

(pemetaan berbasis bidang-bidang tanah untuk pendaftaran hak atas

tanah) menggunakan Autodesk Map 2004 karena kegiatan ini

memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dalam pemetaannya.

Sebelum menggunakan Program Autodesk Map 2004 ada

beberapa langkah-langkah penggunaan program yang harus dilakukan

antara lain sebagai berikut:

a. Membuka Program

1) Klik tombol start pada desktop

2) Arahkan Kursor ke Program, kemudian sorot pada

Autodesk Map 2004

3) Kemudian klik Autodesk Map 2004. Atau dapat dilakukan

dengan  cara double klik ikon Autodesk Map 2004 pada

desktop

b. Mengelompokkan toolbar untuk penggambaran

Setelah membuka program Autodesk Map 2004 untuk

pertama kalinya, toolbar yang ditampilkan tidak sesuai dengan

yang diinginkan. Autodesk Map 2004 menyediakan drawing

toolbar yang sangat banyak untuk keperluan pemetaan, jika itu

ditampilkan semua malah akan mengganggu karena tampilan

layer gambar menjadi sempit, maka harus diatur terlebih dahulu

sesuai keperluan pengambaran. Caranya sebagai berikut:
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1) Klik menu file view

2) Pilih toolbar kemudian klik kiri, kotak dialog costumize

muncul

3) Klik toobar beri tanda chekmark pada kotak toolbar

4) Klik kiri klose

Gambar 6. Kotak dialog Customize

c. Memformat tampilan kearah utara

1) Klik menu Format, arahkan kursor pada units lalu klik.

Kotak dialog Drawing Units muncul.

2) Pada Length Type pilih “Decimal” Length Precision pilih

ketelitian 3 angka dibelakang koma.

3) Pada Angle Type pilih Deg/Min/Sec angle Precision pilih

0d00’00.00”.

4) Klik Clockwise.

5) Pada Units to scale drag and drop content pilih meters.

6) Pada kotak dialog klik direction, maka kotak dialog

Direction Control muncul.



35

7) Pada Base Angle pilih North 270d0 , klik OK.

8) Klik OK kotak dialog Drawing Units.

Gambar 7. Kotak Dialog Drawing Units

d. Mengatur Dimension Style

Fasilitas ini memungkinkan untuk memberikan angka

berupa jarak dan sudut sesuai dengan garis yang digambar

secara otomatis. Langkah-langkahnya sebagai beikut:

1) Klik menu Format, arahkan kursor pada Dimension Style

lalu klik. Kotak dialog Dimension Style Manager muncul.

2) Klik Modify, muncul kotak Dialog Modify Dimension

Style Standar.

3) Klik Line And Arrow Chek List Klik pada Dim line1, Dim

line 2, Ext line 2, Ext line 3.

4) Klik text, pilih Above pada kotak Vertical, pilih centered

pada kotak Horizontal, pilih Aigned with dimension line.

5) Klik primary Units, pilih decimal pada kotak units format

pilih 3 angka dibelakang koma pada kotak precision.
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6) Pada angular dimension pilih units format degrees

minutes second, pilih precision 0d00 00.00 .

7) Klik OK pada kotak Dialog Modify Dimension Style

Standart.

8) Klik Close pada kotak Dimension Manager.

Gambar 8. Kotak Dialog Dimension Style Manager

e. Mengatur Point style

1) Klik format, arahkan kursor ke point style lalu klik. Kotak

dialog point style muncul

2) Klik jenis point yang diinginkan

3) Ketik besar huruf pada point style

4) Pilih set size in absolute units kemdian OK
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Gambar 9. Dialog point style

f. Membuat Layer

Sebelum memasukkan data, layer harus dibuat terlebih

dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Klik Format - layer - new.

2) Ketik obyek yang akan digunakan untuk menggambar

misalnya: “jalan” pilih warna, bentuk garis dan

ketebalannya klik OK.

3) Setelah layer terbentuk maka dapat langsung menggambar

sesuai layer yang telah dibuat

g. Cara menggambar

1) Import dari file koordinat

Klik Pemetaan >> Import Titik Dasar Teknik

kemudian muncul jendela dialog seperti gambar 10
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Gambar 10. Jendela dialog Import Point

Pada kolom Format Data terdapat 2 (dua) pilihan:

a) DXYO (deskripsi, X, Y Orde Titik)

b) XYDO (X, Y, deskripsi, Orde Titik)

Kemudian klik File Data, pilih pada direktori

mana file tersebut disimpan.

Jika orde tidak diisi, maka bisa dipilih manual

dengan mengaktifkan checkbox Set Orde Titik Manual

kemudian pilih orde titiknya. Untuk mengimport titik

detail pilih ordenya titik detail.

Jika garis poligon akan digambar maka centang

checkbox Gambar garis.

2) Menggambar Titik Dasar Teknik manual

Penggambaran titik dasar teknik orde 4 bisa

dilakukan melalui menu Pemetaan >> Gambar Titik
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Dasar Teknik >> Orde 4. Selanjutnya Autodesk akan

menanyakan identitas titik tersebut. Setelah memasukkan

identitas titik, Autodesk menanyakan absis ordinat titik

dasar teknik orde 4 tersebut.

h. Pembuatan File/Document

1) Pada menu pilih file.

2) Arahkan kursor pada save as, klik Kotak Dialog Save

Drawing As tampil.

3) Pada file name, ketik nama file (misalnya nama filenya:

coba), file disimpan pada drive D.

4) Klik Save.

H. Tahapan Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Titik Dasar Teknik

Tahapan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan titik dasar teknik

antara lain:

1. Pemasangan Titik Dasar Teknik

Tahapan pemasangan titik dasar teknik adalah sebagai berikut:

a. Inventarisasi

Tahap inventarisasi ini meliputi pengumpulan Peta

dasar teknik, peta topografi atau peta lain yang telah ada untuk

suatu wilayah yang akan dipasang titik dasar teknik.

Data yang dikumpulkan dari peta dasar teknik yaitu:
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1) Jumlah dan distribusi TDT orde 0, orde 1 dan orde 2 yang

telah ada dalam satu propinsi bila yang akan dipasang TDT

orde 2 yang baru.

2) Jumlah dan distribusi TDT orde 0, orde 1, orde 2 dan orde 3

yang telah ada dalam sutu Kabupaten/Kota bila yang akan

dipasang TDT orde 3 yang baru.

3) Jumlah dan distribusi TDT orde 0, orde 1, orde 2, orde 3

dan orde 4 yang telah ada dalam satu Desa/Kelurahan bila

yang akan dipasang TDT orde 4 yang baru.

Data yang dikumpulkan dari peta topografi atau peta

lain yaitu:

1) Kondisi geografis, sarana Prasarana wilayah yang ada.

2) Penetapan batas wilayah yang akan dipasang titik dasar

teknik.

3) Ketersediaan lembar peta dasar pendaftaran/peta

pendaftaran di lokasi yang akan dipasang titik dasar teknik.

b. Perencanaan

Yang harus diperhatikan dalam perencanaan

pemasangan Titik Dasar Teknik  adalah sebagai berikut:

1) Lokasi titik dasar teknik tersebar merata dalam wilayah

kerja yang akan dipasang titik dasar teknik misalnya dengan

sistem GRID.

2) Mudah dijangakau ( dipinggir jalan, area pemukiman)
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3) Dicantumkan nomor titik yang akan dipasang.

4) Pemberian nomor harus memperhatikan nomor titik yang

telah ada sebelumnya.

c. Survei Pendahuluan

Kegiatan dalam survei pendahuluan ini antara lain

adalah:

1) Melihat kondisi lapangan untuk memastikan lokasi

pemasangan titik dasar teknik sesuai perencanaan.

2) Titik-titik yang akan dipakai sebagai titik ikat diperiksa

kondisi fisiknya.

3) Tugu-tugu instansi lain yang ada diperiksa kondisinya,

apakah bisa dijadikan sebagai titik dasar teknik orde 4.

Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi

titik dasar teknik adalah:

1) Diusahalkan teletak pada tanah-tanah Negara dan kondisi

tanah yang stabil (misalnya di halaman kantor-kantor

pemerintah)

2) Sebelum dipasang harus mendapat ijin dari pemilik tanah.

3) Bila memakai tugu instansi lain harus dicanumkan

nomornya. Misalnya tugu DTK-027 akan dipakai sebagai

titik dasar teknik orde 4 dengan nomor 126, maka

penomerannya menjadi DTK-027/126.
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Apabila pengukuran titik dasar teknik  dengan metode

pengamatan satelit maka harus diperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Lokasi mudah dicapai.

2) Ruang pandang bebas ke langit minimal 15º dari horizon.

3) Jauh dari interferensi elektrik.

Apabila pengukuran titik dasar teknik dengan metode

pengukuran terrestris maka harus diperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Harus dapat dilihat dari titik sebelum dan sesudahnya.

2)  Sudut tidak terlalu lancip/tumpul (antara 30º - 330º).

3) Tidak pada kemiringan curam dan tanah rawa.

d. Monumentasi

Pada dasarnya tahap monumentasi adalah pemasangan

kontruksi fisik titik dasar teknik dimana pemasangannya

dilakukan berdasarkan peta perencanaan yang telah diperbaiki

pada saat survei pendahuluan.

2. Pengukuran Titik Dasar Teknik

Pengukuran titik dasar teknik dilaksanakan setelah selesai

melaksanakan pemasangan kontruksi titik dasar teknik. Pengukuran

titik dasar teknik dilakukan untuk mendapatkan data ukuran sudut dan

jarak antar titik dasar teknik yang terpasang ataupun titik bantu ukur
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yang dilakukan secara optis. Alat yang digunakan dalam pengukuran

yaitu satu set TOTAL STASION merk TOPCON GTS 230 dengan

ketelitian 5”.

3. Pemetaan Titik Dasar Teknik

Proses pemetaan titik dasar teknik dilakukan dengan

menggunakan program Autodesk Map 2004, pembuatan peta dasar

teknik didasarkan dari data hasil pengukuran lapangan. Kegiatan

dalam tugas akhir ini dapat dilihat pada gambar 11.

Gambar 11. Diagram alir kegiatan tugas akhir

Persiapan Penelitian
• Menyusun rancangan

kerja
• Menyiapkan

Landasan Teori
• Mengumpulkan buku

Literatur

Pemasangan titik dasar
teknik

Pengolahan Data

Peta  Dasar Teknik Orde 4

Survei Pendahuluan

Pengukuran

Digitasi

Cek  ulang

Situasi detail
lokasi

Penomeran titik dasar
teknik
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BAB IV

HASIL SURVEI DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Daerah Survei

Lokasi pengukuran dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir adalah

di Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Desa

Kartikajaya terletak pada koordinat 276500-280000 mT dan 739500-

742000 mU. luas wilayah Desa Kartikajaya adalah 3,32 Km² atau 7,49%

dari luas seluruh Kecamatan Patebon yaitu 44,31 Km² ketinggian desa

Kartikajaya adalah antara 0-3 meter di atas permukaan air laut. Jarak dari

kantor desa ke kantor Kecamatan adalah 9 Km sedangkan jarak ke ibukota

Kabupaten adalah 14 Km.

Desa Kartikajaya berbatasan langsung dengan Desa Wonosari dan

Laut Jawa dibagian utara, Desa Wonosari dibagian selatan dan timur, Desa

Bangunsari dan Desa Pidodo Wetan dibagian barat. Desa Kartikajaya

terbagi menjadi 13 Rt, 3 Rw dan 3 Dusun/dukuh. Jumlah penduduk adalah

3042 jiwa yang terdiri dari penduduk perempuan 1503 jiwa dan laki-laki

1539 jiwa. (Kecamatan Patebon Dalam Angka 2007).



45



46

B. Pelaksanaan Pengukuran Titik Dasar Teknik Orde 4

Kegiatan pengukuran titik dasar teknik dilaksanakan setelah selesai

melaksanakan pemasangan tugu-tugu titik dasar teknik. Pengukuran titik

dasar teknik dilakukan untuk menetukan koordinat titik dasar teknik dengan

cara mengukur jarak dan sudut antar titik dasar teknik sehingga didapat

ukuran yang tepat.

Alat yang digunakan dalam pengukuran titik dasar teknik adalah

Total Station tipe TOPCON GTS 230. Total Station adalah alat teknik yang

digunakan untuk mengukur jarak dan sudut suatu titik.

Gambar 13. Total Station
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 Bagian-bagian Total Station antara lain adalah:

1. Badan alat

Badan alat Total Station adalah bagian utama karena didalam

badan alat tersebut pembacaan data ukur dapat dilakukan. Badan alat

dilengkapi juga dengan berbagai alat pendukung yang fungsinya

saling berkaitan. Alat-alat tersebut adalah sebagi berikut.

a. Teropong

Teropong yang digunakan dalam total station dilengkapi

dengan alat untuk memfokuskan bidikan agar benang prisma dapat

terlihat dengan jelas, didalam teropong terdapat benang silang

sebagai pemandu bidikan pada benang prisma. Teropong pada total

station dilengkapi dengan sinar laser yang memancar ke prisma.

b. Tabung nivo

Tabung nivo adalah alat yang digunakan untuk

meyetandarkan alat pada kedudukan tertentu, yaitu kedudukan

vertikal dan horizontal.

c. Layar Display

Layar display adalah layar yang menampilkan hasil dari

pengukuran.

d. Optical plummet teleskop

Yaitu lensa yang membantu surveyor untuk menyenterkan

badan alat terhadap titik patok tempat alat berdiri.
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2. Kaki  tiga

Kaki tiga adalah alat untuk meletakan badan alat. Alat ini

dapat diatur kedudukannya (tinggi atau rendahnya) sesuai dengan

keadaan di lapangan. Kaki tiga juga dapat digunakan sebagai

pembantu untuk mengatur posisi nivo, khususnya nivo vertikal.

3. Prisma

Prisma adalah alat yang digunakan sebagai titik bidikan.

Fungsi alat prisma adalah menerima sinar laser dari Total station dan

memantulkannya kembali sehingga total station mendapat data sudut

dan jarak. Dalam penggunaannya prisma harus dipasang severtikal

mungkin untuk mengurangi kesalahan data ukur. Dalam pengukuran

titik dasar teknik ini prisma yang digunakan berjumlah dua buah, yang

satu berada di belakang total station (backsight), dan prisma yang satu

berada didepan total station (foresight).

Cara penggunaan pesawat total station secara garis besar dapat

dideskripsikan sebagai berikut:

1. Memasang alas kaki tiga sebagai alas badan alat, yaitu dengan

mengatur kedudukan kaki tiga setelah satu kaki telah tertancap sebagi

titik tumpu, kemudian angkat dan gerakan kedua kaki yang lain secara

bersamaan dan tancapkan ketanah hingga kokoh, kemudian atur

permukaan kaki tiga hingga kelihatan rata dengan menggunakan

kontroller.
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2. Pasang badan alat di atas kaki tiga.

3. Atur kedudukan gelembung nivo vertikal atau horizontal dengan

bantuan kontroller pada kaki tiga dan kontrol pada badan alat.

4. Datarkan instrumen dengan memakai nivo piringan dan sekrup

penyetel.

5. Kendorkan sekrup kerangka bawah, geserkan instrumen hingga tetap

terpasang titiknya pada benang silang pemusat optis, sampai diperoleh

pemusatan dan keseimbangan nivo yang sempurna.

6. Setelah total station sudah dalam keadaan standar pasang prisma di

belakang dan depan.

7. Bidik prisma yang terletak dibelakang, fokuskan sampai benang

prisma terlihat jelas, nyalakan alat dengan menekan tombol ON, nol-

kan titik yang diduduki prisma belakang (backsight) dengan menekan

O set, kemudian tekan tombol Distance untuk mengetahui jarak dari

total station dan Prisma backsight. Catat hasil ukuran di formulir data

ukur.

8. Putar alat, bidik prisma depan (foresight), fokuskan sampai benang

pada prisma terlihat jelas. Maka sudut horisontal akan terukur. Catat

hasil ukur sudut yang ditampilkan di layar display. Kemudian tekan

tombol Distance untuk mengetahui jarak alat dan prisma foresight,

catat hasil ukuran. Setelah selesai matikan alat agar menghemat

baterai.

9. Lepas alat, kemudian pindah ke titik yang selanjutnya.
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Metode pengukuran yang dilakukan adalah metode terrestrial

dengan pengukuran titik dasar teknik dilakukan dengan cara poligon

tertutup yang membentuk lebih dari 1 (satu) loop dengan diikatkan pada 2

titik dasar teknik orde 3 yang telah diketahui koordinatnnya.

C. Pemetaan Titik Dasar Teknik Orde 4

Pemetaan bidang tanah dilakukan dengan digital menggunakan

program Autodesk Map 2004. Autodesk Map 2004 adalah sebagian kecil

program Sistem Informasi Geografis untuk pengolahan dan penyajian

informasi yang berkaitan dengan spasial berupa peta. Khusus kegiatan

pemetaan kadastral (pemetaan berbasis bidang-bidang tanah untuk

pendaftaran hak atas tanah) menggunakan Autodesk Map 2004 karena

kegiatan ini memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dalam pemetaannya.

Langkah-langkah untuk menggambar peta dasar teknik dengan

Program Atuodesk Map 2004:

1. Cara Membuka Program

a. Klik tombol start pada desktop

b. Arahkan kursor ke Program, kemudian sorot pada Autodesk Map

2004, kemudian klik Autodesk Map 2004 (lihat gambar)12.

c. Atau dapat dilakukan dengan cara double klik ikon Autodesk Map

2004 pada desktop.
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Gambar 14. Tampilan All Program

Gambar 15. Tampilan awal Autodesk Map 2004

2. Pembuatan File/Document

a. Pada menu pilih file

b. Arahkan kursor pada save as, klik kotak dialog Save Drawing As

tampil

c. Pada file name, ketik nama file (misalnya nama filenya: Kartikajaya),

file disimpan pada drive D

d. Klik Save.
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 Gambar 16. Kotak Dialos Save As

3. Cara Penggambaran

a. Insert Raster Image

1) Klik menu Map kemudian arahkan kursor ke Image lalu pilih

Insert.... kemudian muncul kotak dialog Insert Image.

2) Pilih Image Raster yang ada di deroktori D

3) Pilih file dengan nama Scan Kartikajaya, kemudian klik

Open

4) Muncul dialog Image Correlation  kemudian klik OK

5) Ketik Z lalu Enter kemudian E lalu Enter, agar peta yang

diimport terlihat.

Gambar  17. Kotak dialog Insert Image



53

b. Rubber Sheeting

Rubber Sheeting digunakan untuk memasukkan peta pada

koordinat yang sebenarnnya dengan menggunakan titik ikat.

Semakin banyak titik ikat yang digunakan semakin akurat. Cara

melakukannya sebagai berikut:

1) Pilih menu Pemetaan, pilih Rubber Sheet

2) Peta di zoom kemudian klik di salah satu titik yang akan

dijadikan titik ikat, kemudian masukkan koordinat yang

sesuai. Lalu Enter.

3) Lakukan langkah 2 sampai 4 kali

4) Setelah sampai titik Base Point 4 kemudian Enter, pada saat

ditanyakan titik Base Point 5 klik Enter lagi, lalu ketik all

dan Enter. Kemudian Enter lagi.

5) Ketik Z lalu Enter kemudian E lalu Enter, agar peta yang

baru di-Rubber Sheeting terlihat.

Gambar 18. Cara Rubber Sheeting
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c. Digitasi Peta Dasar

Setelah peta Raster sudah berkoordinat sesuai dengan

yang sebanarnya maka langkah pembuatan peta selanjutnya adalah

digitasi peta raster agar menjadi vektor dan bisa dianalisis, berikut

adalah cara digitasi peta raster:

1) Digitasi peta dimulai dari digitasi batas Desa dengan

mengeklik ikon  kemudian digitasi batas desa yang ada

pada peta raster sampai selesai. Sebaiknya pada waktu

mendigitasi peta di-zoom sebesar mungkin agar lebih valid

hasilnya,

2) Setelah selasai digitasi batas Desa dilanjutkan digitasi jalan

dengan mengeklik ikon

3) Setelah digitasi jalan kemudian digitasi sungai dengan cara

mengeklik ikon

Gambar 19. Hasil digitasi
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d. Import Titik Dasar Teknik

Setelah selesai digitasi langkah pembuatan peta

selanjutnya adalah memasukkan hasil pengukuran dan

penghitungan kedalam program Autodesk Map 2004.

Sebelum melakukan Import Titik Dasar Teknik hasil

penghitungan yang ada dalam Excel di copy ke Notepad terlebih

dahulu, kemudian ke Autodesk Map 2004.

Langkah-langkah Import Titik Dasar Teknik sebagai

berikut:

1) Klik menu Pemetaan, pilih Import Titik Dasar Teknik/Titik

Detail

2) Format Data pilih XYDO

3) Klik File Data, pilih direktori dimana letak menyimpan data

koordinat dalam format Notepad (*txt) kemudian blok file

tersebut.

4) Klik Open pada dialog open file.

Gambar 20. Dialog Import Point Dan dialog Open
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5) Maka muncul Dialog Import Point yang sudah ada datanya.

6) Klik OK pada dialog Import Point

Gambar 21. Dialog Import Point yang sudah ada datanya

Gambar 22. Titik dasar teknik sudah masuk ke Peta dasar

e. Plot

1) Klik Pemetaan kemudian arahkan kusor ke Plot kemudian

pilih Peta Pendaftaran Tanah.

2) Maka akan muncul jendela dialog peta pendaftaran tanah. Isi

semua kolom pada dialog tersebut.
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3) Klik Plot

Gambar 23. Dialog plot peta pendaftaran

4) Maka peta dasar teknik sudah ada Grid dan Framenya.

Gambar 24. Peta dasar teknik sudah ber-Grid dan Frame

5) Langkah selanjutnya adalah peta di print, caranya yaitu klik

File pilih Plot

6) Klik Plot Device, pilih nama Printer

7) Klik Plot Setting, pilih paper size A3
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Pada Drawing Orientation pilih Landcape
8) Pada Plot Scale pilih Scaled to Fit

9) Klik OK

Gambar 25. Kotak dialog Plot setting

D. Analisis Hasil Pengukuran dan Pemetaan Titik Dasar Teknik Orde 4

1. Pengukuran Titik Dasar Teknik

Metode yang digunakan dalam pengukuran titik dasar teknik

di desa Kartikajaya, kecamatan Patebon kabupaten Kendal adalah

dengan mengunakan metode Terrestrial dengan poligon tertutup

sempurna yang membentuk lebih dari satu loop. Alat yang digunakan

dalam pengukuran ini adalah Total Station Merek TOPCON GTS 320,

alat tulis, formulir, paku payung dan spedol.

Hambatan-hambatan  yang dihadapi pada waktu pengukuran

titik dasar teknik di Desa Kartikajaya antara lain adalah medan yang

diukur masih terdapat banyak kebun yang kurang terawat dan banyak
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pohon yang masuk ke bahu jalan sehingga menganggu jarak pandang

pengukuran.

2. Pemetaan Titik Dasar Teknik

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengukuran titik dasar

teknik yang dilakukan di desa Kartikajaya, kecamatan Patebon

kabupaten Kendal setelah dihitung kesalahannya tidak melebihi

toleransi kesalahan sehingga data tersebut dapat digambar.

Penggambaran peta titik dasar teknik di desa Kartikajaya digambar

secara digital dengan menggunakan Software Autodesk Map 2004.

a. Hambatan-hambatan pemetaan titik dasar teknik antara lain:

1) Program yang digunakan tidak diajarkan pada waktu

perkuliahan sehingga agak menghambat kegiatan pemetaan

karena program tersebut harus dipahami dan dikuasai

terlebih dahulu.

2) Ikon-ikon untuk penggambaran terlalu banyak dan harus

diatur terlebih dahulu sebelum digunakan.

b. Kebaikan dan kelemahan program Autodesk Map 2004

Kebaikan/ keunggulan Program Autodesk Map 2004

antara lain:

1) Program Autodesk Map 2004 dapat menggabungkan

beberapa jenis data, misalnya data grafis dengan data base.
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2) Program Autodesk Map 2004 dapat menampung data dari

program lain seperti: Excel, Access,  Dbase, Oracle, dan

lain-lain.

3) Program Autodesk Map 2004 dapat menampilkan data

grafis (spasial) dan data tekstual secara bersamaan, jika

sudah link dengan data base.

4) Perubahan ukuran sekecil apapun dapat mengakibatkan

perubahan luasan atau volume, oleh karena itu Program

Autodesk Map 2004 merupakan program pemetaan yang

sangat teliti.

5) Program Autodesk Map 2004 dapat digabungkan dengan

program lain yang didesain dengan basis Autodesk.

Kelemahan dari Program Autodesk Map 2004 ini hanya

digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Kantor

Pertanahan di Indonesia karena program ini khusus untuk

pemetaan kadastral (pemetaan berbasis bidang-bidang tanah

untuk pendaftaran hak atas tanah).

3. Persebaran titik dasar teknik orde 4

Bentuk pola persebaran pemasangan titik dasar teknik di desa

Kartikajaya tersebar merata di tempat-tempat yang setrategis dan

mudah dijangkau seperti di tepi-tepi jalan, pertigaan dan perempatan
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jalan. Rata-rata jarak antar titik dasar teknik tersebut adalah sampai

dengan 150 meter.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan titik dasar

teknik di Desa Kartikajaya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pemasangan titik dasar teknik orde 4 dilakukan pada tempat yang

setrategis dan mudah dijangkau yaitu di tepi-tepi jalan.

2. Sebelum melakukan pemasangan titik dasar teknik orde 4 terlebih

dahulu dilakukan survei lapangan. Survei ini dimaksudkan untuk

mengetahui lokasi yang akan dipasang titik dasar teknik. Sehingga

didapat lokasi pemasangan titik dasar teknik yang setrategis dan

mudah dijangakau.

3. Dalam pengukuran titik dasar teknik orde 4 dapat dilakukan dengan

metode terrestrial dengan poligon tertutup sempurna yang membentuk

loop dan diikatkan pada titik dasar teknik orde 3. Alat yang digunakan

yaitu Total Station merk TOPCON GTS 320.

4. Pemetaan titik dasar teknik orde 4 menggunakan program Autodesk

Map 2004.

5. Bentuk persebaran titik dasar teknik orde 4 di desa Kartikajaya

tersebar secara merata dan terletak di tepi-tepi jalan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan

saran sebagai berikut:

1. Mengingat akan pentingnya titik dasar teknik orde 4 dalam

pengukuran bidang tanah untuk pensertifikatan diharap instansi terkait

dapat memperbanyak pemasangan titik dasar tersebut.

2. Masyarakat diharap agar turut menjaga titik dasar teknik orde 4 untuk

kepentingan bersama.
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