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2015

RANCANGAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Kuliah : Praktik Pengukuran dan Pemetaaan Kadaster Lanjut sks :2
Program Studi :D-IV

HARD SKILLS:
- Mampu melakukan pengukuran dan administrasinya dalam rangkap pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah,
- Mampu melakukan rekonstruksi batas bidang tanah
- Mampu membuat peta tunggal
- Mampu melakukan Pemetaan properti 3D
- Mampu melakukan Pemetaan objek perairan dalam rangka kadaster perairan.

SOFT SKILLS: Daya juang, Kreativitas

Matriks Pembelajaran :

Minggu

Kemampu
an akhir

yang
diharapka

n

Materi/Pokok
Bahasan

Referansi

Strategi
Pembelajaran

Latih
an

yang
dilak
ukan

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Bob
ot

1 2 3 4 5 6 7 8

1

 Mengena
l tujuan 
mata 
kuliah

 Ice 
breaking

 Memban

Berkenalan, 
presentasi rencana 
pembelajaran
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gun 
atmosfer 
pembelaj
aran

2-3
Mampu 
melakukan
pengukura
n dan 
administra
sinya 
dalam 
rangkap 
pemecaha
n, 
pemisahan
dan 
penggabun
gan bidang
tanah 
SOFT 
SKILLS: 
kerjasama 
tim, Daya 
juang.

- pengukuran 
dalam 
rangka 
pemecahan, 
pemisahan 
dan 
penggabung
an bidang 
tanah

1. BPN,  Petunjuk
Teknis  PMNA 3
/ 1997

2. Modul  Praktik
PPK Lanjut

1. Presentasi 
dosen 
mengenai 
langkah kerja 
praktikum

2. Kelas dibagi 
menjadi 
beberapa tim 
untuk 
melakukan 
Praktik di 
lapangan sesuai
dengan langkah
kerja yang 
diberikan

- Prak
tik 
pen
guk
ura
n 
dala
m 
rang
ka 
pem
eca
han,
pem
isah
an 
dan 
pen
gga
bun
gan 
bida
ng 
tana
h

- Kelengkapan dan 
Ketelitian data 

- Kebenaran konsep 
dalam pelaporan

- Kerjasama tim
- Daya juang

15%

4-6
Mampu 
melakukan
pengukura

- pengukuran 
dalam 
rangka 

a. BPN,  Petunjuk
Teknis  PMNA 3
/ 1997.

1. Presentasi 
dosen 
mengenai 

- Prak
tik 
pen

- Kelengkapan dan 
Ketelitian data 

- Kebenaran konsep 
15%
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n dalam  
rangka 
rekonstruk
si batas 
bidang 
tanah

SOFT 
SKILLS: 
kerjasama 
tim, Daya 
juang.

rekonstruksi 
batas  secara
teristris 
langsung 
dan tidak 
langsung

- pengukuran 
dalam 
rangka 
rekonstruksi 
batas secara 
extra 
teristris

b. Abidin,
Hasanuddin.,
Andrew  Jones,
2000,  “Survey
dengan  GPS”,
Pradya
Paramita,
Jakarta

c. Abidin,
Hasanuddin.,
Andrew  Jones,
Joenil  Kahar,
2000,
“Pemetaan
Posisi  dengan
GPS  dan
Aplikasinya”,
Pradya
Paramita,
Jakarta

d. Modul  Praktik
PPK Lanjut

langkah kerja 
praktikum

2. Kelas dibagi 
menjadi 
beberapa tim 
untuk 
melakukan 
Praktik di 
lapangan sesuai
dengan langkah
kerja yang 
diberikan

guk
ura
n 
dala
m 
rang
ka 
reko
nstr
uksi 
bata
s

dalam pelaporan
- Kerjasama tim
- Daya juang

7-8 Mampu
memprese
ntasikan
langkah
kerja  dan
hasil
praktik
serta
menjawab
pertanyaa
n  yang
berhubung

- pengukuran 
dalam 
rangka 
pemecahan, 
pemisahan 
dan 
penggabung
an bidang 
tanah

- pengukuran 
dalam 
rangka 

Presentasi Laporan 
dan langkah kerja 
praktik setiap tim 
di dalam kelas

- Sem
inar 
hasi
l

- Ketepatan 
Penjelasan

- Kemampuan 
menjawab 
pertanyaan

- Kerjasama tim
- Komunikasi

20%
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an  dengan
praktik

SOFT 
SKILLS: 
kerjasama 
tim, Daya 
juang, 
komunikasi

rekonstruksi 
batas  secara
teristris 
langsung 
dan tidak 
langsung

- pengukuran 
dalam 
rangkarekon
struksi batas
secara extra 
teristris

9-10

Mampu 
membuat 
peta 
tunggal

SOFT 
SKILLS: 
Daya juang

1. Standarisasi 
peta digital

2. Penyatuan 
peta 

1. BPN,  Petunjuk
Teknis  PMNA 3
/ 1997.

2. Modul  Praktik
PPK Lanjut

Presentasi dosen 
mengenai langkah 
kerja praktikum 
dilanjutkan
Praktik secara 
individu  di 
laboratorium 
sesuai dengan 
langkah kerja yang 
diberikan.

- Prak
tik 
stan
dari
sasi 
peta
dan 
pem
bua
tan 
peta
tun
ggal

- Ketepatan data
- Kebenaran konsep 

dalam pelaporan
- Daya juang dalam 

menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
waktu yang 
ditentukan

10%

11-12
Mampu
melakukan
Pemetaan
ruang

SOFT
SKILLS:
Daya juang

1. Konsep 
Kadaster 3D

2. Penggunaan 
Autocad 3D 
untuk 
pemetaan 
ruang

1. Stoter, J. and P.
Van  Oosterom
(2006).  3D
cadastre  in  an
international
context  legal,
organizational,
and
technological

Presentasi dosen 
mengenai langkah 
kerja praktikum 
dilanjutkan
Praktik secara 
individu di 
laboratorium 
sesuai dengan 
langkah kerja yang 

- Prak
tik 
pen
ggu
naa
an 
Aut
oca
d 

- Ketepatan data
- Kebenaran konsep 

dalam pelaporan
- Daya juang dalam 

menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
waktu yang 
ditentukan

10%
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aspect.  Boca
Raton, Taylor &
Francis.

2. Modul  Praktik
PPK Lanjut

diberikan. 3D 
unt
uk 
pem
etaa
n 
rua
ng

13-14 Mampu
melakukan
Pemetaan
objek
kadaster
perairan
guna
menunjan
g  kadaster
perairan.

SOFT
SKILLS: 
kerjasama
tim,  Daya
juang

1. Pemetaan 
objek 
Kadaster 
perairan

2. Penggunaan 
Autocad 3D 
untuk 
pemetaan 
ruang 
perairan

Modul Praktik PPK 
Lanjut

Presentasi dosen 
mengenai langkah 
kerja praktikum 
dilanjutkan
Praktik secara 
individu di 
laboratorium 
sesuai dengan 
langkah kerja yang 
diberikan 

Prak
tik 
pen
ggu
naa
an 
Aut
oca
d 
3D 
unt
uk 
pem
etaa
n 
rua
ng 
pera
iran

- Ketepatan data
- Kebenaran konsep 

dalam pelaporan
- Daya juang dalam 

menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
waktu yang 
ditentukan

10%

15-16 Mampu
memprese
ntasikan
langkah
kerja  dan
hasil
praktik
serta

1. Standarisasi 
peta digital

1. Penyatuan 
peta

2. Konsep 
Kadaster 3D

3. Penggunaan 
Autocad 3D 

Kelas dibagi 
menjadi beberapa 
tim 
Setiap tim bertugas
untuk 
mempresentasikan 
laporan dan 
langkah kerja 

Sem
inar 
Hasi
l

- Ketepatan 
Penjelasan

- Kemampuan 
menjawab 
pertanyaan

- Kerjasama tim
- Komunikasi

20%

6



menjawab
pertanyaa
n  yang
berhubung
an  dengan
praktik

SOFT
SKILLS: 
kerjasama
tim,
komunikasi

untuk 
pemetaan 
ruang

4. Penggunaan 
Autocad 3D 
untuk 
pemetaan 
ruang 
perairan

praktik

FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah:PRAKTIK PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER LANJUT  sks :2
Program Studi   :D-IV PERTANAHAN (PERPETAAN)  Pertemuan ke: 2-3

A.TUJUAN TUGAS:
Mampu melakukan pengukuran dan administrasinya dalam rangkap pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah 
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B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan : 
- pengukuran dan administrasinya dalam rangka pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah.

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Praktik kelompok  untuk melakukan pengukuran dalam rangka pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
- Data Pengukuran, Gambar Ukur dan laporan sesuai dengan format laporan yang diberikan.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Kelengkapan dan Ketelitian data 
- Kebenaran konsep dalam pelaporan
- Kerjasama tim
- Daya juang 

POLA PENILAIAN KOMPETENSI

KRITERIA 1: KELENGKAPAN DAN KETELITIAN DATA
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

KELENGKAPAN
DATA

Data ukur lengkap 
sesuai standar, 
Gambar Ukur 
dibuat sesuai 

Data ukur lengkap
sesuai  standar,
Gambar  Ukur
dibuat  sesuai

Data Ukur lengkap
sesuai standar,
Gambar Ukur 
dibuat sesuai 

Data ukur 
lengkap, Gambar 
Ukur dibuat tidak 
sesuai dengan 

Data ukur tdak 
lengkap, Gambar 
Ukur dibuat tidak 
sesuai dengan 
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dengan yang 
dipersyaratkan, 
pengukuran 
diikatkan pada 
sistem  koordinat 
nasional, tulisan 
dan sketsa jelas 
rapi dan gampang 
dimengerti

dengan  yang
dipersyaratkan
dan  pengukuran
diikatkan  pada
sistem  koordinat
nasional

kaidah yang 
dipersyaratkan 
pengukuran 
diikatkan pada 
sistem koordinat 
lokal

kaidah atau 
sebaliknya 
Gambar ukur 
dibuat sesuai 
dengan kaidah 
namun data ukur 
tidak lengkap.

kaidah yang 
dipersyaratkan

KETELITIAN DATA Data lebih teliti 
dari standar yang 
ditetapkan

Data mempunyai 
ketelitian sesuai 
standar yang 
ditetapkan

Data mempunyai 
ketelitian sedikit 
kurang dari 
standar yang 
ditetapkan

Data mempunyai 
terlalu banyak 
kesalahan 

Tidak ada data

KRITERIA 2: KEBENARAN KONSEP PELAPORAN

DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

KEBENARAN
KONSEP DALAM
PELAPORAN

Isi laporan tepat 
sesuai dengan 
konsep bahkan 
analisis dan 
sintetis nya 
membantu 
memahami 
konsep

Isi laporan tepat 
dengan analisis 
standar

Isi laporan 
Sebagian besar 
tepat  namun 
masih ada yang 
terlewatkan

Isi laporan Kurang 
sesuai dengan 
konsep

Tidak  ada  konsep
yang disajikan

KRITERIA 3: DAYA JUANG

DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

DAYA JUANG Dapat Dapat  Dapat Dapat Dapat
9



menyelesaikan 
pekerjaan kurang 
dari waktu yang 
ditargetkan

menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
dengan waktu 
yang ditargetkan

menyelesaikan 
pekerjaan lebih 1 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

menyelesaikan 
pekerjaan lebih  2 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

menyelesaikan
pekerjaan > 2 hari
dari  waktu  yang
ditargetkan

KRITERIA 4: KERJASAMA TIM

DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

KERJASAMA Seluruh anggota 
tim dapat 
memjelaskan 
proses 
pengukuran 
disertai dengan 
analisis

Seluruh anggota 
tim dapat 
menjelaskan 
seluruh proses 
pengukuran tanpa
disertai dengan 
analisis

Hanya sebagian 
anggota tim dapat
memjelaskan 
proses 
pengukuran 

Sebagian besar 
anggota tim tidak 
dapat 
memjelaskan 
proses 
pengukuran

Seluruh  anggota
tim  tidak  dapat
memjelaskan
proses
pengukuran

FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah:PRAKTIK PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER LANJUT  sks :2
Program Studi   :D-IV PERTANAHAN (PERPETAAN)  Pertemuan ke: 4-6

A.TUJUAN TUGAS:
Mampu melakukan pengukuran dalam  rangka rekonstruksi batas bidang tanah
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B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan : 
- pengukuran dalam rangka rekonstruksi batas bidang tanah secara teristris (langsung, tidak langsung) dan ekstra teristris

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Praktik kelompok untuk melakukan pengukuran dalam rangka rekonstruksi batas bidang tanah

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
- Data Pengukuran, Gambar Ukur dan laporan sesuai dengan format laporan yang diberikan.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Kelengkapan dan Ketelitian data 
- Kebenaran konsep dalam pelaporan
- Kerjasama tim
- Daya juang

POLA PENILAIAN KOMPETENSI

KRITERIA 1: KELENGKAPAN DAN KETELITIAN DATA
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

KELENGKAPAN Data ukur lengkap Data ukur lengkap Data Ukur lengkap Data ukur Data ukur tdak 
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DATA sesuai standar, 
Gambar Ukur 
dibuat sesuai 
dengan yang 
dipersyaratkan, 
pengukuran 
diikatkan pada 
sistem koordinat 
nasional, tulisan 
dan sketsa jelas 
rapi dan gampang 
dimengerti

sesuai  standar,
Gambar  Ukur
dibuat  sesuai
dengan  yang
dipersyaratkan
dan  pengukuran
diikatkan  pada
sistem  koordinat
nasional

sesuai standar,
Gambar Ukur 
dibuat sesuai 
kaidah yang 
dipersyaratkan 
pengukuran 
diikatkan pada 
sistem koordinat 
lokal

lengkap, Gambar 
Ukur dibuat tidak 
sesuai dengan 
kaidah atau 
sebaliknya 
Gambar ukur 
dibuat sesuai 
dengan kaidah 
namun data ukur 
tidak lengkap.

lengkap, Gambar 
Ukur dibuat tidak 
sesuai dengan 
kaidah yang 
dipersyaratkan

KETELITIAN DATA Data lebih teliti 
dari standar yang 
ditetapkan

Data mempunyai 
ketelitian sesuai 
standar yang 
ditetapkan

Data mempunyai 
ketelitian sedikit 
kurang dari 
standar yang 
ditetapkan

Data mempunyai 
terlalu banyak 
kesalahan 

Tidak ada data

KRITERIA 2: KEBENARAN KONSEP PELAPORAN

DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

KEBENARAN
KONSEP DALAM
PELAPORAN

Isi laporan tepat 
sesuai dengan 
konsep bahkan 
analisis dan 
sintetis nya 
membantu 
memahami 
konsep

Isi laporan tepat 
dengan analisis 
standar

Isi laporan 
Sebagian besar 
tepat  namun 
masih ada yang 
terlewatkan

Isi laporan Kurang 
sesuai dengan 
konsep

Tidak  ada  konsep
yang disajikan

KRITERIA 3: DAYA JUANG
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DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

DAYA JUANG Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan kurang 
dari waktu yang 
ditargetkan

Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
dengan waktu 
yang ditargetkan

 Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan lebih 1 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan lebih  2 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

Dapat
menyelesaikan
pekerjaan > 2 hari
dari  waktu  yang
ditargetkan

KRITERIA 4: KERJASAMA TIM

DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

KERJASAMA Seluruh anggota 
tim dapat 
menjelaskan 
proses 
pengukuran 
disertai dengan 
analisis

Seluruh anggota 
tim dapat 
menjelaskan 
seluruh proses 
pengukuran tanpa
disertai dengan 
analisis

Hanya sebagian 
anggota tim dapat
memjelaskan 
proses 
pengukuran 

Sebagian besar 
anggota tim tidak 
dapat 
memjelaskan 
proses 
pengukuran

Seluruh  anggota
tim  tidak  dapat
memjelaskan
proses
pengukuran

FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah:PRAKTIK PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER LANJUT  sks :2
Program Studi   :D-IV PERTANAHAN (PERPETAAN)  Pertemuan ke: 7-8
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A.TUJUAN TUGAS:
Mampu mempresentasikan hasil praktik dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan hasil Praktik

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan : 
- Pengukuran dan administrasinya dalam rangka pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah
- Pengukuran dalam rangka rekonstruksi batas bidang tanah

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Presentasi Laporan dan langkah kerja praktik setiap tim di dalam kelas

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
- Presentasi digital dalam bentuk power point.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Ketepatan Penjelasan
- Kemampuan menjawab pertanyaan
- Kerjasama tim
- Komunikasi

KRITERIA 1: KETEPATAN PENJELASAN
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

KELENGKAPAN
KONSEP

Lengkap dan 
integratif 

Lengkap Masih kurang 2 
aspek yang belum

Hanya 
menunjukkan 

Tidak ada konsep
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terungkap sebagian konsep 
saja

KEBENARAN
KONSEP

Diungkapkan 
dengan tepat, 
sesuai dengan 
konsep aslinya 
bahkan analisis 
dan sintetis nya 
membantu 
memahami 
konsep

Diungkap dengan 
tepat, namun 
deskriptif

Sebagian besar 
konsep sudah 
terungkap, namun
masih ada yang 
terlewatkan

Kurang dapat 
mengungkapkan 
aspek penting

Tidak  ada  konsep
yang disajikan

KRITERIA 2: KEMAMPUAN MENJAWAB PERTANYAAN
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

PEMILIHAN
STRATEGI

PENJELASAN

Strategi yang 
dipilih dalam 
menjawab, 
selain tepat 
juga mampu 
menyederhana
kan 
kompleksitas 
menjadi hal 
yang dapat 
diterima 
anggota lain 
dengan mudah

Strategi yang dipilih 
sesuai dengan konsep
yang dijelaskan. 
Misalnya, 
menjelaskan tentang 
prosedur, maka dipilih
penjelasan dengan 
bagan dll

Mampu 
menjelaskan, 
walaupun dengan 
strategi yang 
standard, seperti 
memberi ceramah
pada anggota 
temannya

Strategi yang 
dipilih kurang 
sesuai dengan 
konsep yang 
dijelaskan, 
sehingga anggota 
malah 
kebingungan dan 
harus menambah 
pengetahuan 
sendiri

Tidak mampu 
menjelaskan 
apapun

KRITERIA 3: KERJASAMA TIM
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DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

KERJASAMA Seluruh anggota 
tim dapat 
memjelaskan 
proses 
pengukuran 
disertai dengan 
analisis

Seluruh anggota 
tim dapat 
memjelaskan 
seluruh proses 
pengukuran tanpa
disertai dengan 
analisis

Hanya sebagian 
anggota tim dapat
memjelaskan 
proses 
pengukuran 

Sebagian besar 
anggota tim tidak 
dapat 
memjelaskan 
proses 
pengukuran

Seluruh  anggota
tim  tidak  dapat
memjelaskan
proses
pengukuran

KRITERIA 4: KOMUNIKASI
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

ISI Memberi inspirasi
pendengar untuk 
mencari lebih 
dalam

Menambah
wawasan

Pembaca masih 
harus menambah 
lagi informasi dari 
beberapa sumber

Informasi yang 
disampaikan tidak
menambah 
wawasan bagi 
pendengarnya

Informasi yang 
disampaikan 
menyesatkan atau
salah

ORGANISASI Sangat runtut dan
integratif sehingga
pendengar dapat 
mengkompilasi isi 
dengan baik

Cukup runtut dan 
memberi data 
pendukung fakta 
yang disampaikan

Tidak didukung 
data, namun 
menyampaikan 
informasi yang 
benar

Informasi yang 
disampaikan tidak
ada dasarnya

Tidak mau 
presentasi

GAYA PRESENTASI Menggugah 
semangat 
pendengar

Membuat 
pendengar 
paham, hanya 
sesekali saja 
memandang 
catatan

Lebih banyak 
membaca catatan

Selalu membaca 
catatan 
(tergantung pada 
catatan)

Tidak berbunyi

FORMAT RANCANGAN TUGAS
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Nama Mata Kuliah:PRAKTIK PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER LANJUT  sks :2
Program Studi   :D-IV PERTANAHAN (PERPETAAN)  Pertemuan ke: 9-10

A.TUJUAN TUGAS:
- Mampu membuat peta tunggal

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan : 

- Standarisasi Peta, Penyatuan peta

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Praktik individu  standarisasi peta dan pembuatan peta tunggal

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
- Peta digital sesuai standar BPN-RI dengan format CAD disubmit ke email dosen pengampu sesuai dengan batas 
yang telah ditentukan.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Ketepatan data
- Daya juang dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan
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POLA PENILAIAN KOMPETENSI

KRITERIA 1:  KETEPATAN DATA
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

KETEPATAN DATA Tepat dan sesuai 
dengan TOR 
dengan zero error 
pada data peta 
digital

Tepat dan  sesuai
dengan  TOR
dengan 1-5 % eror
pada  data  peta
digital

Tepat  dan sesuai 
dengan TOR 
dengan 5-10 % 
eror pada data 
digital

Tepat  dan sesuai 
dengan TOR 
dengan 10 – 20 % 
eror pada data 
digital

Tepat  dan sesuai 
dengan TOR 
dengan > 20% 
error pada data 
digital

KRITERIA 2: KEBENARAN KONSEP PELAPORAN
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

KEBENARAN
KONSEP DALAM
PELAPORAN

Isi laporan tepat 
sesuai dengan 
konsep bahkan 
analisis dan 
sintetis nya 
membantu 
memahami 
konsep

Isi laporan tepat 
dengan analisis 
standar

Isi laporan 
Sebagian besar 
tepat  namun 
masih ada yang 
terlewatkan

Isi laporan Kurang 
sesuai dengan 
konsep

Tidak  ada  konsep
yang disajikan

KRITERIA 3: DAYA JUANG
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

DAYA JUANG Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan kurang 
dari waktu yang 
ditargetkan

Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
dengan waktu 
yang ditargetkan

 Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan lebih 1 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan lebih  2 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

Dapat
menyelesaikan
pekerjaan lebih >=
2  hari  dari  waktu
yang ditargetkan

FORMAT RANCANGAN TUGAS
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Nama Mata Kuliah:PRAKTIK PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER LANJUT  sks :2
Program Studi   :D-IV PERTANAHAN (PERPETAAN)  Pertemuan ke: 11-12

A.TUJUAN TUGAS:
Mampu memetakan objek kadaster ruang 3D

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan : 
- Pembuatan model 3D objek kadaster ruang

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Praktik individu untuk melakukan pembuatan model kadaster ruang 3D

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
- Model 3D dalam format CAD disubmit ke email dosen pengampu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Ketepatan data
- Kebenaran konsep dalam pelaporan
- Daya juang dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan

POLA PENILAIAN KOMPETENSI
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KRITERIA 1:  KETEPATAN DATA
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

KETEPATAN DATA Tepat dan sesuai 
dengan TOR 
dengan zero error 
pada data peta 
digital

Tepat dan  sesuai
dengan  TOR
dengan  1-5  %
error  pada  data
peta digital

Tepat  dan sesuai 
dengan TOR 
dengan 5-10 % 
error pada data 
digital

Tepat  dan sesuai 
dengan TOR 
dengan 10 – 20 % 
error pada data 
digital

Tepat  dan sesuai 
dengan TOR 
dengan > 20% 
error pada data 
digital

KRITERIA 2: KEBENARAN KONSEP PELAPORAN

DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

KEBENARAN
KONSEP DALAM
PELAPORAN

Isi laporan tepat 
sesuai dengan 
konsep bahkan 
analisis dan 
sintetis nya 
membantu 
memahami 
konsep

Isi laporan tepat 
dengan analisis 
standar

Isi laporan 
Sebagian besar 
tepat  namun 
masih ada yang 
terlewatkan

Isi laporan Kurang 
sesuai dengan 
konsep

Tidak  ada  konsep
yang disajikan

KRITERIA 3: DAYA JUANG
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

DAYA JUANG Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan kurang 
dari waktu yang 
ditargetkan

Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
dengan waktu 
yang ditargetkan

 Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan lebih 1 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan lebih  2 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

Dapat
menyelesaikan
pekerjaan > 2 hari
dari  waktu  yang
ditargetkan

FORMAT RANCANGAN TUGAS

20



Nama Mata Kuliah:PRAKTIK PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER LANJUT  sks :2
Program Studi   :D-IV PERTANAHAN (PERPETAAN)  Pertemuan ke: 13-14

A.TUJUAN TUGAS:
Mampu memetakan objek kadaster perairan

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan : 
- Pembuatan model objek kadaster perairan

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Praktik individu untuk melakukan pembuatan model 3D objek kadaster perairan

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
- Model 3D dalam format CAD disubmit ke email dosen pengampu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Ketepatan data
- Kebenaran konsep dalam pelaporan
- Daya juang dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan
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POLA PENILAIAN KOMPETENSI

KRITERIA 1:  KETEPATAN DATA
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

KETEPATAN DATA Tepat dan sesuai 
dengan TOR 
dengan zero error 
pada data peta 
digital

Tepat dan  sesuai
dengan  TOR
dengan 1-5 % eror
pada  data  peta
digital

Tepat  dan sesuai 
dengan TOR 
dengan 5-10 % 
eror pada data 
digital

Tepat  dan sesuai 
dengan TOR 
dengan 10 – 20 % 
eror pada data 
digital

Tepat  dan sesuai 
dengan TOR 
dengan > 20% 
error pada data 
digital

KRITERIA 2: KEBENARAN KONSEP PELAPORAN

DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

KEBENARAN
KONSEP DALAM
PELAPORAN

Isi laporan tepat 
sesuai dengan 
konsep bahkan 
analisis dan 
sintetis nya 
membantu 
memahami 
konsep

Isi laporan tepat 
dengan analisis 
standar

Isi laporan 
Sebagian besar 
tepat  namun 
masih ada yang 
terlewatkan

Isi laporan Kurang 
sesuai dengan 
konsep

Tidak  ada  konsep
yang disajikan

KRITERIA 3: DAYA JUANG
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

DAYA JUANG Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan kurang 
dari waktu yang 
ditargetkan

Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
dengan waktu 
yang ditargetkan

 Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan lebih 1 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

Dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan lebih  2 
hari dari waktu 
yang ditargetkan

Dapat
menyelesaikan
pekerjaan > 2 hari
dari  waktu  yang
ditargetkan

FORMAT RANCANGAN TUGAS
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Nama Mata Kuliah:PRAKTIK PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER LANJUT  sks :2
Program Studi   :D-IV PERTANAHAN (PERPETAAN)  Pertemuan ke: 15-16

A.TUJUAN TUGAS:
Mampu mempresentasikan hasil praktik dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan hasil Praktik

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan : 
- Penyatuan peta
- Konsep Kadaster 3D
- Penggunaan Autocad 3D untuk pemetaan ruang
- Penggunaan Autocad 3D untuk pemetaan ruang perairan

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Presentasi Laporan dan langkah kerja praktik setiap tim di dalam kelas

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
- Presentasi digital dalam bentuk power point.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Ketepatan Penjelasan
- Kemampuan menjawab pertanyaan
- Kerjasama tim
- Komunikasi
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KRITERIA 1: KETEPATAN PENJELASAN
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

KELENGKAPAN
KONSEP

Lengkap dan 
integratif 

Lengkap Masih kurang 2 
aspek yang belum
terungkap

Hanya 
menunjukkan 
sebagian konsep 
saja

Tidak ada konsep

KEBENARAN
KONSEP

Diungkapkan 
dengan tepat, 
sesuai dengan 
konsep aslinya 
bahkan analisis 
dan sintetis nya 
membantu 
memahami 
konsep

Diungkap dengan 
tepat, namun 
deskriptif

Sebagian besar 
konsep sudah 
terungkap, namun
masih ada yang 
terlewatkan

Kurang dapat 
mengungkapkan 
aspek penting

Tidak  ada  konsep
yang disajikan

KRITERIA 2: KEMAMPUAN MENJAWAB PERTANYAAN
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

PEMILIHAN
STRATEGI

PENJELASAN

Strategi yang 
dipilih dalam 
menjawab, 
selain tepat 
juga mampu 
menyederhana
kan 
kompleksitas 
menjadi hal 
yang dapat 
diterima 
anggota lain 
dengan mudah

Strategi yang dipilih 
sesuai dengan konsep
yang dijelaskan. 
Misalnya, 
menjelaskan tentang 
prosedur, maka dipilih
penjelasan dengan 
bagan dll

Mampu 
menjelaskan, 
walaupun dengan 
strategi yang 
standard, seperti 
memberi ceramah
pada anggota 
temannya

Strategi yang 
dipilih kurang 
sesuai dengan 
konsep yang 
dijelaskan, 
sehingga anggota 
malah 
kebingungan dan 
harus menambah 
pengetahuan 
sendiri

Tidak mampu 
menjelaskan 
apapun
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KRITERIA 3: KERJASAMA TIM

DIMENSI Sangat
Memuaskan

Memuaskan Batas Kurang
Memuaskan

Di bawah
standard

SKOR

KERJASAMA Seluruh anggota 
tim dapat 
memjelaskan 
proses 
pengukuran 
disertai dengan 
analisis

Seluruh anggota 
tim dapat 
memjelaskan 
seluruh proses 
pengukuran tanpa
disertai dengan 
analisis

Hanya sebagian 
anggota tim dapat
memjelaskan 
proses 
pengukuran 

Sebagian besar 
anggota tim tidak 
dapat 
memjelaskan 
proses 
pengukuran

Seluruh  anggota
tim  tidak  dapat
memjelaskan
proses
pengukuran

KRITERIA 4: KOMUNIKASI
DIMENSI Sangat

Memuaskan
Memuaskan Batas Kurang

Memuaskan
Di bawah
standard

SKOR

ISI Memberi inspirasi
pendengar untuk 
mencari lebih 
dalam

Menambah
wawasan

Pembaca masih 
harus menambah 
lagi informasi dari 
beberapa sumber

Informasi yang 
disampaikan tidak
menambah 
wawasan bagi 
pendengarnya

Informasi yang 
disampaikan 
menyesatkan atau
salah

ORGANISASI Sangat runtut dan
integratif sehingga
pendengar dapat 
mengkompilasi isi 
dengan baik

Cukup runtut dan 
memberi data 
pendukung fakta 
yang disampaikan

Tidak didukung 
data, namun 
menyampaikan 
informasi yang 
benar

Informasi yang 
disampaikan tidak
ada dasarnya

Tidak mau 
presentasi

GAYA PRESENTASI Menggugah 
semangat 
pendengar

Membuat 
pendengar 
paham, hanya 
sesekali saja 
memandang 
catatan

Lebih banyak 
membaca catatan

Selalu membaca 
catatan 
(tergantung pada 
catatan)

Tidak berbunyi
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