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INTISARI 

lchsan,  Muhammad.  2019.  Peta Pemetaan Tanah Sistematis Lengkap Dusun

Cebur (Blok  I) Kabupaten Semarang Berbasis Sistem lnformasi Geografis Tahun

2019. Program Studi Survei dan Pcmetaan Wilayah D3, Jurusan Geografi Fakultas

llmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2019. 

Kala  Kunci : Pemetaan, Peta Bidang Tanah, Pengukuran Bidang Tanah, 

PTSL  (Pemetaan  Tanah Sistemalis Lcngkap). 

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah memang memerlukan 

acuan arah dan  informasi geospasial. Diperlukannya peta dasar  pendaftaran dan 

peta kerja yang dapat dijadikan   sebagai acuan dalam melakukan kegiatan 

pengukuran bidang tanah dilapangan. Dipilihnya  pengukuran  dan pemetaan di 

Dusun Cebur Desa Kalibeji Kecamatan Tuntang Kabupatcn   Semarang   dalam 

penelitian ini karena pentingnya tanah yang bersertifikat untuk desa-desa. 

Jenis data survci ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode

pengumpulan data  dilakukan dengan metode observasi, studi dokumentasi, dan 

studi  kepustakaan.  Metode pcngukuran  yang digunakan adalah metode trilaterasi 

dan metode polar. Kemudian metode pengolahan data menggunakan  alat meteran 

dan program AutoCAD. 

Hasil survei ini menunjukan bahwa di Desa Kalibeji memilik beberapa dusun

yang terdiri dari  Dusun  Kaliglagah, Dusun Cebur, Dusun Bejirejo, Dusun 

Bejiwetan, dan Dusun Kebrok. Kegiatan   Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL)  di Dusun  Cebur  Desa  Kalibeji  Kecamatan  Tuntang  Kabupaten

Semarang penulis dapat Mengetahui pengukuran secara  kadastral dan pengindraan 

jauh menggunakan citra, mengetahui cara menggunakan aplikasi AutoCAD. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pengukuran bidang tanah dengan 

menggunakan meteran di Blok I Dusun Cebur terdapat 45 bidang, dengan luas 

terbesar milik Suratno  dengan  luas 4712 m2 dan untuk luas terkecil milik Sukir 

dengan luas 131 m2
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BAB 1

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah memerlukan acuan arah 

dan informasi geospasial. Diperlukannya peta dasar pendaftaran dan peta kerja 

yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pengukuran 

bidang tanah di lapangan. Kegiatan pengukuran di lapangan tentunya dapat 

memberikan informasi yang membantu dalam mengidentifikasi posisi bidang 

tanah,titik dasar teknik dan usur geografis. (Dirjen II Kementrian ATR/BPN). 

Kebutuhan akan tanah semakin meningkat, antara lain disebabkan 

meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, sedangkan luas 

tanah terbatas atau tetap. Meningkatnya pembangunan di segala bidang 

tentunya karena adanya tuntutan sebagai dampak positif dan keberhasilan

pembangunan yang sedang dilaksanakan mengakibatkan diperlukan tanah. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat berupa pengaduan dan 

pernyataan tidak puas yang disampaikan baik melalui media massa atau 

melalui media elektronik lainnya kepada kantor pertanahan. (Harsono, 

Indonesia, Peraturan, & Tanah, 2003) 

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap merupakan kegiatan 

pendaftaran tanah yang belum bersertifikat di wilayah desa/kelurahan atau 

nama lainnya yang setingkat, untuk di sertifikatkan. Penyelenggaraan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap biasanya dapat dilaksanakan sebai
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kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan 

tahunan dari suatu proyek/program. (Dirjen II Kementrian ATR/BPN). 

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dilaksanakan 

di Dusun Cebur Desa Kalibeji Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 

ditetapkan menjadi lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Desa Kalibeji 

juga melaksanakan program PTSL dan bekerja sama dengan BPN yaitu untuk 

memberikan pelayan untuk tanah yang belum bersertifikat untuk di ukur dan 

di sertifikatkan. 

Dari salah satu kegiatan megumpulkan data fisik yang meliputi : 

a) Pendaftaran batas bidangan tanah, 

b) Pengukuran batas bidangan tanah, 

c) Pemetaan  bidangan tanah, 

d) Pengumuman data fisik, 

e) Menjalankan prosedur dan memasukan data dan informasi yang berkaitan 

dengan data fisik bidangan tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman 

kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

pengukuran dan pemetaan bidangan tanah. (Dirjen Infrastruktur 

Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, 2016) 

Dari uraian diatas penulis penulis tertarik mengambil penelitian dengan 

judul “Pemetaan Tanah Sistematis Lengkap Dusun Cebur (Blok 1)

Kabupaten Semarang”  
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Dipilihnya pengukuran dan pemetaan di Dusun Cebur Desa Kalibeji 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dalam penelitian ini karena 

pentingnya tanah yang bersertifat untuk desa-desa di Indonesia. Perlu adanya 

pengukuran dan pemetaan untuk membantu keluhan masyarakat khususnya 

dalam pemetaan bidang tanah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dihadapi meliputi : 

1. Bagaimana proses pemetaaan tanah sistematis lengkap di Blok 1 Dusun 

Cebur? 

2. Bagaimana teknis dalam pengukuran dan perhitungan dalam program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap? 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

1. Memetakan bidang tanah di Blok 1 Dusun Cebur. 

2. Membuat Peta bidangan tanah, Ichtisar,  dengan perhitungan lengkap, dan 

melakukan registrasi. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Pada dasarnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan dan Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama perkuliahan, khususnya dalam bidang survei lapangan, pengukuran 

dan pemetaan. 

2. Meningkatkan kemampuan dalam sosialisasi, berinteraksi serta dapat 

bekerja sama dalam dunia kerja. 
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3. Mengetahui proses pembuatan peta bidang tanah dan pembuatan sertipikat 

tanah secara baik, benar dan sesuai prosedur. 

1.5 Batasan  Istilah  

Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah : 

A. Pengukuran Tanah 

Kegiatan pengukuran dilapangan untuk mengukur bidangan tanah dan 

untuk mengukur tanah membutuhkan alat ukur yaitu Theodolite, Total

Station, waterpass dan meteran. Adapun penetapan batas bidang tanah 

adalah penunjukan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda 

batasnya yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah atau kuasanya dan 

berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah atau kuasanya 

dan di bidang tanah yang berbatasan dengan didampingi oleh pejabat yang 

berkompeten. Sebelum dilaksanakan pengukuran pada suatu bidang tanah, 

pemegang hak atas tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut 

batas dan serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu. (Dirjen II 

Kementrian ATR/BPN). 

B. Peta Bidang Tanah 

Peta bidang tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-

bidang di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang 

tanah mengenai letak, batas tanah berdasarkan penunjukan batas oleh 

pemilik tanah atau yang dikuasakan. (Dirjen II Kementrian ATR/BPN). 

C. Pemetaan 



5 

Pemetaan adalah proses atau cara pembuatan peta (KBBI). Peta 

merupakan fenomena geografikal dalam wujud yang diperkecil dan 

mempunyai kegunaan yang luas apabila di desain dengan tujuan khusus. 

Kegunaan peta antara lain untuk kepentingan pelaporan (recording), 

peragaan (displaying), analisis (analysing), dan pemahaman dalam 

interaksi (interelevation), dari obyek atau kenampakan secara keruangan 

(spatial – relationship) (Sinaga, 1992). 

D.  Pengertian PTSL 

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah kegiatan 

pendaftaran tanah  yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 

obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk 

pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam 

rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai 

bidang-bidang tanahnya. (Dirjen II Kementrian ATR/BPN). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemetaan 

Peta merupakan suatu gambaran atau unsur-unsur atau kenampakan-

kenampakan abstrak, yang dipiih dari permukaan bumi yang berkaitan dengan 

permukaan bumi atau benda-benda di angkasa, dan umumnya digambarkan 

pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Peta menggambarkan 

fenomena geografikal dalam wujud yang diperkecil dan mempunyai kegunaan 

yang luas apabila didesain dengan tujuan khusus. Kegunaan peta antara lain : 

a) Kepentingan pelaporan (recording) 

b) Peragaan (displaying) 

c) Analisis (analysing) 

d) Pemahaman dalam interaksi (intereletation) dari obyek atau kenampakan 

secara keruangan (spatial – relationship). 

Sebagai alat bantu, peta mempunyai peranan penting bagi manusia 

terutama dalam melakukan pengamatan lapangan, laporan penelitian, atau 

dalam mempelajari berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia (Sinaga, 1992). 

Klasifikasi peta menurut Bos, Es (1977) dalam Juhadi dan Dewi Liesnoor 

S. (2001), peta dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu peta 

berdasarkan isi, berdasarkan skala, dan berdasarkan kegunaan. 

1. Peta berdasarkan isi antara lain: 
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a) Peta Umum atau peta rupa bumi adalah peta yang menggambarkan 

bentang alam secara umum dipermukaan bumi, dengan menggunakan 

skala tertentu. Peta-peta yang termasuk kedalam peta umum adalah 

antara lain: peta dunia, topografi, dan atlas yang memuat mengenahi 

bentang alam secara umum.  

b) Peta Tematik adalah peta yang memuat informasi tema-tema tertentu 

(khusus) dan digunakan untuk kepentingan tertentu yang bermanfaat 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, bidang 

perencanaan wilayah, kepariwisataan dan kebudayaan, ekonomi, 

sosial, dan politik.  

c) Peta Navigasi adalah peta yang dibuat secara khusus dan praktis untuk 

membantu navigasi laut, penerbangan, ataupun perjalanan darat. 

Unsur yang digambarkan dalam peta tersebut berupa rute perjalanan 

yang berguna dalam panduan perjalanan seperti lokasi atau letak suatu 

kota, kedalaman laut, maupun ketinggian daerah.  

2. Peta berdasarkan skala:  

a) Peta skala sangat besar, peta dengan skala > 1 : 10.000.  

b) Peta skala besar, peta dengan skala < 1 : 100.000 -1 : 10.000.  

c) Peta skala sedang, peta dengan skala 1 : 100.000 - 1 : 1.000.000.  

d) Peta skala kecil, peta dengan skala > 1 : 1.000.000.  

3. Peta berdasarkan kegunaannya 
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Peta yang digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya sesuai dengan 

kegunaanya, contoh penggunaan peta untuk media pembelajar, atau peta 

sarana pendidikan dan lain-lain.  

2.2 Pengukuran Tanah 

Pengukuran tanah adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan dilapangan 

dengan mengukur bidangan tanah, bangunan, jalan, sawah, dan sebagainya 

dengan menggunakan alat ukur seperti Total station, Waterpass, Theodolite,

dan meteran. 

1. Macam-macam alat pengukuran : 

a) Theodolit 

Alat ukur yang dipakai untuk mengukur ketinggian tanah dengan 

sudut datar dan sudut tegak. Tingkat akurasi hasil pengukuran sudut 

oleh Theodolit mencapai satuan detik. Umumnya, Theodolit sering 

diaplikasikan saat penentuan sudut siku-siku, menetukan ketinggian, 

dan pemetaan situasi. (Wedagama, 2013) 

Gambar 1. Alat Ukur Theodolit.  

b) Waterpass 
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Alat untuk mengukur beda tinggi antara dua atau lebih titik yang 

berdekatan. Perbedaan tingkat keinggian bisa diamati dari garis-garis 

visir/sumbu teropong horisontal yang ditujukan ke arah rambu-rambu 

ukur vertikal. Kegiatan ini biasanya disebut waterpassing atau 

leveling. Sistem acuan atau referensi yang digunkan yaitu rata-rata 

tinggi permukaan air laut atau MSL (Mean Sea Level ). (Wedagama, 

2013) 

Gambar 2. Alat Ukur Waterpass. 

c) Total station 

Adalah gabungan kemampuan antara theodolit elektronik dengan 

alat pengukur jarak elektronik dan pencatat data elektronik. Alat ini 

dapat membaca dan mencatat sudut horisontal dan vertikal bersama-

sama dengan jarak miringnya. Bahkan mampu melakukan operasi 

perhitungan mateematis seperti menghitung jarak datar, koordinat, 

dan beda tinggi secara langsung. (Wedagama, 2013). 
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Gambar 3. Alat Ukur Total staion. 

d) Meteran  

Adalah  alat yang bisa dimanfaatkan untuk ukuran jarak atau 

panjang tanah dengan satuan mm, cm, inchi, atau feet. Meteran juga 

dapat diandalkan untuk membuat sudut siku-siku, mengukur sudut, 

dan membuat lingkaran. (Wedagama, 2013). 

Gambar 4. Alat Ukur Meteran. 

2.3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 

meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam satu 

wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk 

pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka 
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menghimpun dan meyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang –

bidang tanahnya. Sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Tidak Lengkap 

adalah kegiatan pendaftaran tanah yang di lakukan secara tidak serentak dan 

untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan usaha tertentu. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan 

sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan 

dari suatu proyek/program. 

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan 

pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik adalah kegiatan 

mengumpulkan data fisik yang meliputi : 

1. Penetapan batas bidang tanah, 

2. Pengukuran batas bidang tanah, 

3. Pemetaan bidangan tanah, 

4. Pengumuman data fisik, 

5. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang 

berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan 

berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang 

mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 

Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan dengan cara sistematis 

mengelompok dalam satu wilaya desa/kelurahan lengkap, disamping harus 
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didukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah yang 

terbaru maupun lama.(Harsono, Indonesia, Peraturan, & Tanah, 2003) 

Tujuan dari pelaksanaan pengukuran PTLS secara mengelompok dalam 

satu wilayah desa / kelurahan adalah : 

a. Mempercepat waktu pelaksanaan di bandingkan pelaksanaan pengukuran 

secara sporadik. 

b. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan. 

c. Dapat sekaligus diketahui bidang – bidang tanah yang belum terdaftar dan 

yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. 

d. Bidang – bidang tanah yang bermasalah/sengketa dapat langsung 

diketahui oleh petugas ukur/warga dalam satu wilayah/kelurahan. 

e. Persetujuan batas sebelah menyebelah (asas contradictoir delimitatie) 

relatif lebih mudah dilaksanakan. 

f. Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran. 

2.4 Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis 

Lengkap 

Pendaftaran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap (PTSL) 

desa/kelurahan atau nama lain setingkat tersebut ditetapkan menjadi lokasi 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam menetapkan lokasi sebaiknya 

mempertimbangkan ketersediaan Peta Dasar untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, agar dapat dicapai pemetaan lengkap desa 

demi desa, maka dalam penetapan lokasi wajib memperhatikan seluruh bidang 
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tanah dalam satuan wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain yang setingkat 

tersebut dapat diukur dan dipetakan secara lengkap. (Harsono et al., 2003) 

a. Ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah 

Dalam melakukan pendaftaran pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah sistematis lengkap dibutuhkan peta dasar sesuai dengan standar 

yang berlaku (sesuai Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No.3 tahun 1997). Peta dasar dapat berupa : 

1. Peta foto udara (baik dari pesawat udara atau Unmanned Aerial 

Vechile (UAV/drone). 

2. Peta citra satelit resolusi tinggi (CSRT). 

3. Peta garis. 

b. Metode Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 

Metode pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah sistematis lengkap yaitu : 

1. Metode terestrial. 

2. Metode fotogrametris. 

3. Metode pengamatan satelit. 

4. Metode kombinasi terestrial, fotogrametris, dan atau pengamatan 

satelit. 

c. Petugas Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 

Petugas pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah sistematis lengkap dilaksanakan oleh panitia ajudikasi 
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percepatan dan satuan tugas (satgas) fisik. Satgas fisik dapat 

dilakukan oleh : 

1. Petugas ukur Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Bidang 

Pertanahan Nasional. 

2. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB). 

3. Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB). 

d. Proses Pengukuran Bidang Tanah dan Pengumpulan Informasi 

Bidang Tanah 

Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah – kaidah 

teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur 

dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas di atas peta 

serta dapat direkonstruksi batas – batasnya di lapangan. Obyek 

pengukuran dan pemetaan adalah seluruh bidang tanah yang belum 

terdaftar maupun telah terdaftar yang ada dalam satu wilayah 

administrasi desa/kelurahan secara lengkap sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. Proses pengukuran bidang tanah dan pengumpulan 

informasi bidang tanah meliput : 

1. Persiapan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 

2. Pemasangan tanda bata bidang tanah. 

3. Penunjukan tanda batas bidang tanah. 

4. Penetapan batas bidang tanah. 

5. Pelaksanaan batas bidang tanah. 
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6. Pengumpulan informasi bidang tanah. 

e. Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah 

1. Proses pemetaan bidang tanah digambar secara digital 

menggunakan aplikasi Autodesk Map (AutoCAD) dan aplikasi 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). 

2. Setiap bidang tanah yang dipetakan harus diberi Nomor 

Identifikasi Bidang (NIB). Pemberian NIB dilakukan pada saat 

bidang – bidang tanah tersebut diplot di atas Peta Dasar 

Pendaftaran secara digital. 

Kegiatan Pemetaan Bidang Tanah meliputi : 

a. Pembuatan peta bidang tanah, 

b. Pembuatan peta pendaftaran, 

c. Pembuatan daftar peta pendaftaran, 

d. Pembuatan surat ukur, 

e. Pembuatan daftar tanah, 

f. Pembuatan daftar surat ukur. 

f. Mengentri data dan Integrasi Pada KKP 

1. Entri data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang 

tanah dilakukan pada aplikasi KKP, 

2. Entri data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik pada 

aplikasi KKP menghasilkan informasi tentang : Gambar Ukur, 

Peta Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran, Surat Ukur, 

serta informasi lainnya, 
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3. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran 

dan terintegrasi pada KKP akan menghasilkan Nomor Identifikasi 

Bidang (NIB), 

4. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran 

dan terintegrasi pada KKP merupakan bidang tanah yang harus 

sudah divalidasi dalam KKP. 

g. Pengumuman 

1. Pengumuman untuk memenuhi dan memberikan kesempatan 

kepada warga masyarakat pemilik tanah atau pihak laian yang 

berkepentingan untuk mengajukan sanggahan mengenai nama 

kepememilikan, luas, letak dan bentuk bidang tanah, 

2. Pengumuman meliputi seluruh bidang tanah yang diukur dan atau 

dipetakan. Apabila terdapat bidang tanah yang bersengketa dan 

atau berperkara dibuatkan catatan di dalam peta pengumuman. 

3. Apabila terdapat bidang tanah sertifikat yang tidak dapat 

dipetakan meskipun dalam satu desa/kelurahan tersebut seluruh 

proyek bidang tanah telah dipetakan, maka pengumuman 

dilakukan agar pemilik seripikat tanah untuk melapor guna 

melakukan verifikasi. 

4. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan 

berdasarkan penelitian Panitia Pengukuran/Survei, terdapat 

kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tercantum 
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pada Peta Bidang Tanah maka dilakukan perubahan pada peta 

bidang tanah dan peta pendaftaran. 

h. Kendali Mutu Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang 

Tanah Sistematis Lengkap 

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis 

lengkap, meliputi: 

1. Kendali Mutu Peta Dasar Pendaftaran 

Kendali mutu peta dasar pendaftaran mengacu kepada toleransi 

peta dasar: 

a. Daerah Permukiman, komersial dan atau industri, ketelitian 

yang digunakan adalah 0.3 mm x skala peta. 

b. Daerah non – permukiman, non – komersial, non – industri, 

ketelitian yang digunakan adalah 0,5 mm x skala peta. 

2. Kendali mutu penggolongan data pada aplikasi KKP 

a. Validasi data spasial. 

b. Validasi data tekstual. 

i. Pelaporan Tim 

Tim secara periodik dan berkesinambungan menyampaikan 

laporan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

sistematis lengkap. Tim pelaksanaan melaporkan kemajuan 

pencapaian kegiatan tahap demi tahap dalam periode waktu tertentu 

dalam presentase mengenai realisasi fisik bidang tanah yang 
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dilakukan pengukuran dan pemetaan yang laporannya disampaikan 

kepada Kantor Pertanahan. 

2.5 Pengukuran Bidang Tanah 

Sebelum dilaksanakan pengukuran atas suatu bidang tanah, pemegang hak 

atas tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas serta harus 

ada penetapan batasnya terlebih dahulu. Pengumpul Data Fisik adalah Satgas 

Pengukuran dan Pemetaan yang bekerja atas nama Panitia Ajudikasi pada 

Pendaftaran Tanah Sistematik atau Petugas Ukur yang bekerja atas nama 

Kepala Kantor Pertanahan pada Pendaftaran Tanah Sporadik. Sedangkan tugas 

tim ajudikasi adalah menyelesaikan masalah konflik atau sengketa tanah 

melalui pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini ditunjuk oleh pihak yang 

bersengketa untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat meningkat. 

Pengumpul Data Fisik terdiri dari para pegawai BPN atau dapat juga terdiri 

dari bukan pegawai BPN. Penetapan batas tanah dibedakan atas Tanah Hak dan 

Tanah Negara. 

a) Penetapan Batas Tanah Hak 

Pengumpul Data Fisik terdiri dari pegawai BPN 

1. Prinsip dasar penunjukan batas-batas bidang tanah dan pemasangan 

tanda batasnya dilakukan oleh pemegang hak atas tanah atau 

kuasanya, dan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas 

tanah atau kuasanya dari bidang tanah yang berbatasan. 

2. Berdasarkan penunjukan batas sebagaimana dijelaskan di atas, 

Pengumpul Data Fisik menetapkan batas tersebut yang dituangkan 
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dalam d.i. 201 (Daftar Isian/Form Isian yang digunakan untuk 

pencatatan kegiatan pelayanan pertanahan dan produk pertanahan). 

3. Dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir dalam 

waktu yang ditentukan, Pengumpul Data Fisik berdasarkan 

penunjukan pemegang hak atas tanah menetapkan batas sementara

dan dicatat dalam d.i. 201 (Daftar Isian/Form Isian yang digunakan 

untuk pencatatan kegiatan pelayanan pertanahan dan produk 

pertanahan) ruang I.3. (ruang sketsa bidang tanah) dan pada Gambar 

Ukurnya. 

4. Dalam hal pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah 

yang berbatasan tidak bersedia menunjukkan batas atau tidak hadir 

pada waktu yang telah ditentukan, penetapan batas sementara 

dilakukan oleh Pengumpul Data Fisik berdasarkan batas fisik yang 

kelihatan, misalnya pagar, pematang dan lain-lain serta penetapan 

batas sementara tersebut dicatat pada d.i. 201 (Daftar Isian/Form Isian 

yang digunakan untuk pencatatan kegiatan pelayanan pertanahan dan 

produk pertanahan)ruang I.3. (ruang sketsa bidang tanah) serta 

Gambar Ukurnya. 

Contoh catatan tersebut pada butir 3) dan 4) berbunyi: “Batas yang

ditetapkan sifatnya sementara, disebabkan karena pemegang hak dan/atau 

pemegang hak yang berbatasan tidak berada ditempat atau tidak bersedia 

menunjukan batas“. 
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Pengumpulan Data Fisik terdiri bukan pegawai BPN Prosedur penunjukan 

dan penetapan batas sama dengan prosedur sebagaimana diuraikan dalam butir 

1 di atas, yang berbeda adalah penetapan batas tidak dilakukan oleh Pengumpul 

Data Fisik tetapi oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis atas nama Panitia 

Ajudikasi dan penetapan batas yang dilakukan oleh Satgas Pengumpul Data 

Yuridis dituangkan dalam d.i. 201 (Daftar Isian/Form Isian yang digunakan 

untuk pencatatan kegiatan pelayanan pertanahan dan produk pertanahan). 

b)  Penetapan Batas Tanah Negara 

1. Pengumpul Data Fisik terdiri dari pegawai BPN 

2. Apabila di lapangan ditemui bidang tanah dengan status hukum 

merupakan tanah negara dan bidang tanah sekelilingnya juga tanah 

negara. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan 

kepentingan pemerintah dengan memberikan catatan dalam daftar 

isian 201 (Daftar Isian/Form Isian yang digunakan untuk pencatatan 

kegiatan pelayanan pertanahan dan produk pertanahan) ruang I.3. 

(ruang sketsa bidang tanah). Oleh Pengumpul Data Fisik tanpa 

keharusan penunjukan batas dari yang menguasai bidang tanah dan 

yang mengusai bidang tanah yang berbatasan, ini dicatat dalam daftar 

isian 201 (Daftar Isian/Form Isian yang digunakan untuk pencatatan 

kegiatan pelayanan pertanahan dan produk pertanahan. 

3. Dalam hal disekeliling bidang tanah negara yang akan ditetapkan 

batasnya, adalah Tanah Hak, sebelum diadakan penetapan batas 

diperlukan kesepakatan batas dengan pemegang hak atas tanah 
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berbatasan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan untuk 

menentukan batas, para pemegang hak atas tanah yang berbatasan 

tidak hadir, Pengumpul Data Fisik dapat menetapkan batas sementara 

sesuai petunjuk. 

Pengumpul Data Fisik terdiri bukan pegawai BPN Prosedur penunjukan 

batas dan penetapan batas sama dengan prosedur sebagaimana diuraikan , yang 

berbeda adalah penetapan batas tidak dilakukan oleh Pengumpul Data Fisik 

tetapi oleh “Pengumpul Data Yuridis”. 

c) Tanda Batas 

Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila 

dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada 

titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut. Untuk 

sudut-sudut batas yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-

benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau 

tugu patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas. Bahan, 

bentuk, ukuran serta kontruksi tanda-tanda batas sesuai pasal 22 (Tentang 

Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah). 

d) Pemberian Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 

Dalam sistem pendaftaran tanah terdapat 2 jenis informasi, yaitu 

informasi mengenai letak bidang tanah yang diuraikan dalam peta

pendaftaran dan informasi mengenai hal-hal yang melekat pada bidang 

tanah tersebut seperti pemegang hak, penggunaan tanah, apakah ada 
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sengketa di atas tanah tersebut dan lain sebagainya. Untuk 

mengidentifikasi satu bidang tanah dan membedakan dengan bidang tanah 

lainnya, diperlukan tanda pengenal bidang tanah yang bersifat unik, 

sehingga dengan mudah mencari dan membedakan bidang tanah yang 

dimaksud dengan bidang tanah lainnya. 

Selain untuk maksud-maksud tersebut diatas, NIB merupakan 

penghubung antara Peta Pendaftaran dan daftar lainnya yang ada dalam 

proses pendaftaran tanah. Dalam sistem komputerisasi pendaftaran tanah 

NIB yang unik diperlukan sebagai penghubung yang efisien antara data 

yang diperlukan dan sebagai akses informasi atas suatu bidang tanah. 

2.6  Tata Cara Pemberian NIB 

Kegiatan pendaftaran tanah sebagian besar dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan. Begitu juga dengan penyimpanan dokumen-dokumen yang ada 

kaitannya dengan       proses pendaftaran tanah seperti peta pendaftaran tanah, 

buku tanah, surat ukur, daftar tanah, dan daftar isian lainnya disimpan di Kantor 

Pertanahan. Oleh karena seluruh informasi yang berkenaan dengan bidang 

tanah berada di Kantor Pertanahan maka NIB diberikan berdasarkan Wilayah 

Administari Pemerintahan supaya unik dan mudah dalam pencarian. NIB 

diberikan terhadap bidang tanah pada pendaftaran tanah Sistematik maupun 

pendaftaran tanah Sporadik setelah batas-batas tanah tersebut ditetapkan dan 

dicantumkan dalam daftar isian 201. NIB dialokasikan dan diberikan kepada 

Petugas Penetapan Batas sebelum berangkat ke lapangan 
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NIB terdiri dari 13 digit, cara penulisannya sebagai berikut : 

a) 2 digit pertama : 1-99 adalah kode Propinsi 

b) 2 digit kedua : 1-99 adalah kode Kabupaten/Kotamadya 

c) 2 digit ketiga : 1-99 adalah kode Kecamatan 

d) 2 digit keempat : 1-99 adalah kode Desa/Kelurahan 

e) 5 digit terakhir : 1-99999 adalah Nomor Bidang Tanah 

Contoh : 

Bidang tanah nomor 102 terletak di Kelurahan Duri Kelapa, NIB nya 

sebagai : 

09. 03.05.02.00102 

Nomor Bidang Tanah adalah nomor yang berurutan per-Desa/Kelurahan 

diberikan sesuai dengan urutan; penyelesaian penetapan batasnya pada 

pendaftaran tanah sporadik atau dapat dialokasikan pada pendaftaran tanah 

sistematik asalkan tidak ada NIB ganda atau NIB kosong. 

00102 = Nomor Bidang Tanah 

02 = kode Kelurahan Duri Kelapa 

05 = kode Kecamatan Kebon Jeruk 

03 = kode Kotamadya Jakarta Barat 

09 = kode Propinsi DKI Jakarta 
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2.7 Pelaksanaan Pengukuran Bidang Tanah 

Pengukuran  dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap 

dilaksanakan di Dusun Cebur, Desa Kalibeji Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang ditetpkan menjadi lokasi pendaftaran tanah sistematis 

lengkap. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan ; letak 

geografis, bentuk geometris, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran 

sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan selain itu untuk mendapatkan 

data ukuran bidang tanah sebagai unsur rekontruksi batas apabila karena 

sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang, dapat direkontruksi 

kembali pada posisi semula sesuai batas yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

1.  Kegiatan  Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Dusun 

Cebur Desa Kalibeji Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang penulis 

dapat Mengetahui pengukuran secara kadastral dan Pengindraan jauh 

menggunakan citra, mengetahui cara menggunakan aplikasi Autocad, 

Mengetahui bagaimana cara mengukur dengan menggunakan meteran, 

dapat berbaur atau bersosialisasi dengan masyarakat setempat, 

mengetahui cara menggambar di GU dan kertas D.201. 

2. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pengukuran bidang tanah 

dengan menggunakan meteran di Blok 1 Dusun Cebur  terdapat 45 bidang, 

dengan luas terbesar milik Suratno dengan luas 4712 m2 dan untuk luas 

terkecil milik  Sukir dengan luas 131 m2. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan di Dusun Cebur Desa Kalibeji Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang, peneliti dapat menyarankan agar: 

1. Perlu adanya program dari pemerintahan yaitu kegiatan Pengukuran 

Tanah Sistematis Lengkap setiap tahunnya agar dapat membantu 

masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah dapat memiliki 

sertifikat resmi Dari progam pemerintah tersebut. 

2. Penyajian peta desa perlu dikembangkan sebagai salah satu data 

informasi bagi masyarakat. 

3. Kegiatan pengukuran dilapangan dengan menggunakan alat ukur 

meteran yang disediakan hanya berukuran 50 meter. Sedangkan luasan 

bidangan seperti sawah memiliki luas lebih dari 50 meter, oleh sebab 

itu harus menyediakan alat ukur meteran berukuran 100 meter. 
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