
 

 

ABSTRAK 

 

 

Purwaningsih, Dwi Asri. 2010. Pemetaan Bidang-Bidang Tanah Dalam Rangka Sertifikasi 

Hak Atas Tanah Secara Sporadik Selama Periode Bulan Februari Tahun 2009 Di Kelurahan 

Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Tugas Akhir, Survei dan Pemetaan 

Wilayah, Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata kunci : Pemetaan, Bidang Tanah, Sertipikat, Sporadik, Periode. 

Tanah adalah salah satu Sumber Daya Alam yang sangat berharga bagi kehidupan 

manusia. Dari tanah pulalah seseorang dapat meningkatkan status sosial. Seiring dengan 

perkembangan jaman, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai kebutuhan akan terus 

meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk tempat usaha. Sehubungan dengan 

hal itu, meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan agar 

tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini 

adalah memetakan bidang tanah yang digunakan untuk membuat sertipikat hak atas tanah 

selama periode bulan Februari tahun 2009 di Kelurahan Kebondalem. Sedangkan manfaat 

dari penulisan Tugas Akhir ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemetaan 

dengan menggunakan software Autodesk Map 2004 dengan aplikasi FAS4SAS, memberikan 

informasi tentang proses sertifikasi hak atas tanah secara sporadik, memberikan informasi 

tentang metode pengukuran dan pemetaan kadastral yang digunakan.  

Metode yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, observasi atau survei 

langsung dilapangan. Sedangkan alat yang digunakan pita ukur, GPS, seperangkat komputer 

dan software Autodesk Map 2004 dengan aplikasi FAS4SAS serta alat tulis. Hasil Pengukuran 

dilapangan akan digambarkan pada Gambar Ukur, Surat Ukur dan Peta Bidang Tanah dan 

Peta Pendaftaran dengan menggunakan softaware Autodesk Map 2004 dengan aplikasi 

FAS4SAS 

Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah merupakan salah satu kegiatan dalam rangka 

penerbitan sertipikat. Untuk keperluan pendaftaran hak, pengukuran bidang tanah dilakukan 

setelah selesai melakukan penetapan dan pemasangan tanda batas pada bidang tanah yang 

dimohon. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan posisi atau letak 

geografi, batas, luas dan bentuk geometris bidang. Setelah dilakukan pengukuran dan 

pembuatan peta bidang tanah, maka selanjutnya adalah pembuatan Peta Pendaftaran selama 

bulan Februari Tahun 2009.  

Berdasarkan hasil penyusunan Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa pendaftaran 

tanah pada bulan Februari tahun 2009 di Kelurahan Kebondalem terdapat delapan (8) 

Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah, tetapi yang telah selesai sampai menjadi sertipikat 

terdapat empat (4) atas nama Ahmad Toha, Suhartinah, Chalimi, dan Taniah. Sedangkan 

saran dalam Tugas Akhir ini adalah hasil pemetaan yang berupa Peta Bidang Tanah dan Peta 

Pendaftaran diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca, sehingga dapat lebih 

bermanfaat.  

 

 


