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MODUL 

I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan, pemahaman teori yang mencakup 

berbagai pengertian pengukuran dan pemetaan, tujuan diadakannya kegiatan, 

metode-metode yang diperlukan dan diterapkan serta hasil akhir dan pelaporan 

perlu dipahami oleh seorang surveyor. Terkait dengan pekerjaan pengukuran dan 

pemetaan kadastral maka seorang surveyor kadastral atau pun juru ukur kadastral 

harus mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk dapat memahami hal ini 

diperlukan berbagai penjelasan yang berhubungan dengan pengukuran dan 

pemetaan kadastral. 

 Kompetensi dasar yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat 

menjelaskan definisi pengukuran dan pemetaan kadastral. Dengan mempelajari 

modul ini mahasiswa akan mengenal dan lebih mudah dalam mempelajari hal-hal 

yang terkait dengan pengukuran dan pemetaan kadastral 

Pada modul ini akan dipelajari tentang pengertian pengukuran kadastral 

dan   pengertian pemetaan kadastral serta beberapa penjelasan terkait dengan 

pengertian pendaftaran tanah dan penetapan batas bidang tanah. 

 

A. Pengertian Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 

Pengukuran kadastral adalah pekerjaan pengukuran dalam rangka proses 

pendaftaran tanah. Pengukuran ini mempunyai aspek legalitas sehingga hasil 

pengukuran merupakan dokumen penting bagi instansi terkait yaitu Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Mengingat pentingnya 

pengukuran ini maka kaidah-kaidah pengukuran harus benar-benar diperhatikan, 

apalagi dengan basis spasial berupa bidang-bidang tanah maka diperlukan 

spesifikasi pengukuran yang semakin lengkap dan detil. 
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Pemetaan kadastral adalah pemetaan dalam rangka proses pendaftaran 

tanah. Dalam pengertian yang spesifik merupakan kegiatan menggambarkan hasil 

pengukuran bidang tanah secara sistematik maupun sporadik dengan suatu metode 

tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, drafting film atau media 

lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media 

tempat pemetaan bidang tanah tersebut.  

Pada dasarnya hasil pemetaan ini sudah tertentu sebagaimana kebutuhan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional seperti Peta 

Dasar Teknik, Peta Dasar Pendaftaran, Peta Bidang Tanah dan Peta Pendaftaran. 

Pengukuran bidang tanah secara sistematik adalah proses pemastian letak 

batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan 

atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah secara sistematik.  

Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak 

batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya 

atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-

pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran 

tanah secara sporadik. 

 

B. Pengertian 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. 

Spesifikasi patok tanda batas bidang tanah mengacu pada Peraturan Menteri 

Negara Agraria No. 3 Tahun 1997, pasal 22 sebagai berikut : 

1. Untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 ha, dipergunakan tanda 

batas sebagai berikut: 
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- Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris 

tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasuukan ke dalam tanah sepanjang 80 

cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah, atau 

- Pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan semen) 

panjdng sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 

5 cm, dimasukan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm 

dicat merah, atau 

- Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lain yang kuat dengan panjang sekurang-

kurangnya 100 cm, lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm dimasukan ke 

dalam tanah sepanjang 80 cm, dan selebihnya 20 cm dipermukaan tanah dicat 

warna merah, dengan ketentuan bahwa untuk di daerah rawa panjangnya kayu 

tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, 

yang 1 meter dimasukkan ke dalam tanah   danyang muncul ke permukaan 

tanah dicat merah, atau 

- Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang besarnya 

sekurang-kurangnya 20 cm x 20 cm dan tinggi sekurang-kurangnya 40 cm 

yang setengahnya dimasukan ke dalam tanah, atau 

- Tugu dari beton, batu kali atau granit dipahat sekurang-kurangnya sebesar 10 

cm persegi dan panjang 50 cm, yang 40 cm dimasukan ke dalam tanah dengan 

ketentuan bahwa apabila tanda batas itu terbuat dari beton ditengah-tengahnya 

dipasang paku atau besi. 

 

2. Untuk bidang tanah yang luasnya 10 ha atau lebih dipergunakan tanda batas 

sebagai berikut : 

- Pipa besi panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan bergaris tengah sekurang-

kurangnya 10 cm, dimasuukan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedang 

selebihnya diberi tutup dan dicat merah, atau 

- Besi balok dengan  panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan bergaris tengah 

sekurang-kurangnya 10 cm, dimasuukan ke dalam tanah sepanjang 1 m, 

sedang selebihnya diberi tutup dan dicat merah, atau 
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- Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lain yang kuat dengan panjang sekurang-

kurangnya 1,5 m, lebar kayu sekurang-kurangnya 10 cm dimasukan ke dalam 

tanah sepanjang 1 m, dan selebihnya dipermukaan tanah dicat warna merah, 

atau 

- Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang besarnya 

sekurang-kurangnya 30 cm x 30 cm dan tinggi sekurang-kurangnya 60 cm 

yang setengahnya dimasukan ke dalam tanah, atau 

- Pipa paralon yang diisi dengan beton  panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan 

bergaris tengah sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukan ke dalam tanah 

sepanjang 1 m, sedang selebihnya dicat merah. 

 

C. Penetapan Batas Bidang Tanah 

Bidang tanah adalah satuan bidang yang mempunyai batas-batas tertentu. 

Sebuah bidang tanah dapat hanya seluas 60 m² dan bisa ratusan, ribuan meter 

persegi. 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. Dalam melaksanakan pekerjaan 

pengukuran bidang tanah dikenal adanya pengumpul data fisik. 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. Pengumpul 

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

pegawai Badan Pertanahan Nasional (misalnya Surveyor Kadaster/ Asisten 

Surveyor Kadaster). 

 

1. Penetapan Batas Tanah Hak 

a. Pengumpul Data Fisik Oleh pegawai BPN 

1) 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. 
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2) Berdasarkan penunjukan batas sebagaimana dijelaskan di atas, 

Pengumpul Data Fisik menetapkan batas tersebut yang dituangkan dalam 

DI 201. 

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 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 ruang I.3. (ruang sketsa bidang tanah) serta Gambar 

Ukurnya. 

5) 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“. 

b. Pengumpul Data Fisik oleh Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) 

Prosedur penunjukan dan penetapan batas sama dengan prosedur 

sebagaimana diuraikan dalam butir a) di atas. Perbedaannya adalah penetapan 

batas tidak dilakukan oleh Pengumpul Data Fisik melainkan oleh Satgas 

Pengumpul Data Yuridis atas nama Panitia Ajudikasi dan penetapan batas yang 

dilakukan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis dituangkan dalam d.i. 201. 

 

2. Penetapan Batas Tanah Negara 

a. Pengumpul Data Fisik oleh pegawai BPN 

1) Apabila di lapangan ditemui bidang tanah dengan status hukum 

merupakan tanah negara dan bidang tanah sekelilingnya juga tanah 

negara, penetapan batasnya  dilaksanakan sesuai butir 1. namun dengan 

mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan pemerintah 
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dengan memberikan catatan dalam daftar isian 201 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. 

2) 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 

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. 

 

b. Pengumpul Data Fisik oleh Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) 

Prosedur penunjukan batas dan penetapan batas sama dengan prosedur 

sebagaimana diuraikan dalam butir a) di atas, yang berbeda adalah penetapan 

batas tidak dilakukan oleh Pengumpul Data Fisik tetapi oleh “Pengumpul 

Data Yuridis”. Hasil penetapan batas dituangkan dalam d.i. 201. 

 

3. 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 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 
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sebagai penghubung yang efisien antara data yang diperlukan dan sebagai akses 

informasi atas suatu bidang tanah. 

 

 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 

Administrasi 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 terdiri dari 13 digit yang terdiri dari: 

* 2 digit pertama : 01-99 adalah kode Propinsi  

* 2 digit kedua  : 01-99 adalah kode Kabupaten/Kotamadya 

* 2 digit ketiga : 01-99 adalah kode Kecamatan 

* 2 digit keempat : 01-99 adalah kode Desa/Kelurahan 

* 5 digit terakhir : 00001-99999 adalah Nomor Bidang Tanah 

 Kode Propinsi dan Kode Kabupaten/Kotamadya  

 Kode Kecamatan dan Kode Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan. 

 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. 

 Antara masing-masing kode propinsi, kode kabupaten/kotamadya, kode 

kecamatan, kode desa/kelurahan dan nomor bidang tanah dipisahkan oleh 

tanda baca titik. 
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Sebagai contoh, bidang tanah nomor 00102 terletak di Kelurahan Duri 

Kelapa, NIB nya sebagai berikut : 

09.03.05.02.00102 

09   = kode Propinsi DKI Jakarta 

03  = kode Kotamadya Jakarta Barat 

05   = kode Kecamatan Kebon Jeruk 

02  = kode Kelurahan Duri Kelapa 

00102   = nomor urut Bidang Tanah di Kelurahan Duri Kelapa 

 

1. Pelaksanaan Pengukuran Bidang Tanah 

Sehubungan dengan pasal 77, permohonan pengukuran bidang tanah 

diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.  

 Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut 

kepada Kantor Wilayah untuk bidang tanah dengan luas 10 – 1000 Ha. 

 Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut 

kepada Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada Kepala 

Kantor Wilayah untuk bidang tanah dengan luas > 1000 Ha. 

Petugas ukur, petugas perhitungan dan petugas pemetaan hanya dapat 

melaksanakan pengukuran setelah menerima surat tugas pengukuran, surat tugas 

perhitungan dan surat tugas pemetaan  dari pejabat yang berwenang sesuai dengan 

pasal 77 (2). Hasil pengukuran dan dan perhitungan disajikan dalam bentuk peta 

pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Jika wewenang pengukuran berada pada Badan Pertanahan Nasional, peta 

pendaftaran dibuat oleh Kepala Sub Direktorat Pengukuran dan Pemetaan  

Terestris/Fotogrametris yang diketahui oleh Direktur Pengukuran dan 

Pemetaan dan diserahkan kepada  Kantor Pertanahan setempat. 

 Jika wewenang pengukuran berada pada Kantor Wilayah, maka pemetaan 

dilakukan di atas peta pendaftaran yang tersedia di Kantor Pertanahan. Jika 

peta pendaftaran belum ada, maka  peta pendaftaran dibuat oleh Kepala 

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan diketahui oleh Kepala Kantor 

Wilayah dan diserahkan kepada  Kantor Pertanahan setempat. 
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LATIHAN 1 

Buat kelompok diskusi dengan anggota 5 – 10 orang. Selanjutnya lakukan 

pembahasan dalam kelompok terhadap pertanyaan – pertanyaan di bawah ini. 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengukuran kadastral! 

2. Mengapa pemetaan kadastral diperlukan, bagaimana pula keterkaitan 

dengan berbagai aturan di BPN RI? 

3. Apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah sistematis, jelaskan! 

4. Jelaskan pula pengertian pendaftaran tanah sporadis! 

5. Apa arti penting tanda batas bidang tanah? 

6. Sebutkan berbagai macam tanda batas bidang! 

7. Secara garis besar apa yang menjadi dasar bahwa berbagai material tanda 

batas bidang tersebut dapat di gunakan? 

8. Tuliskan sebuah contoh NIB, dan terangkan penulisan NIB tersebut! 

9. Bagaimana penulisan NIB suatu bidang tanah yang terletak pada dua desa 

yang saling berbatasan? 

10. Jelaskan kewenangan pengukuran bidang tanah terkait luasan yang akan 

diukur! 

 

RANGKUMAN 

Pengukuran dan pemetaan  kadastral adalah pekerjaan pengukuran dan 

petaan dalam rangka proses pendaftaran tanah. Pengukuran dan pemetaan ini 

mempunyai aspek legalitas sehingga hasil pengukuran dan pemetaannya 

merupakan dokumen penting bagi instansi terkait yaitu Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 

Sebelum pekerjaan pengukuran dilaksanakan diperlukan terlebih dahulu 

penetapan tanda batas bidang. Tanda batas bidang ini juga spesifik dan diatur baik 

bahan, ukuran maupun tata cara pemasangannya. Hal penting untuk diketahui pula 

bahwa setiap bidang tanah harus diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 

sebagai identifikasi unik atas bidang tanah yang telah terdaftar di BPN. 
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EVALUASI  MATERI 1 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap benar di bawah ini! 

1. Pekerjaan pengukuran dalam rangka proses pendaftaran tanah disebut sebagai 

survei: 

a. Survei topografi 

b. Survei hidrografi 

c. Survei kadastral 

d. Survei geologi 

 

2. Di bawah ini termasuk nama-nama peta kadastral, kecuali: 

a. Peta Bidang Tanah 

b. Peta Planimetris 

c. Peta Pendaftaran 

d. Peta Dasar Teknik 

 

3. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah: 

a. Pengukuran sistematis bagian dari pendaftaran tanah sistematis. 

b. Pengukuran sistematis dapat dilakukan oleh petugas ukur BPN  dan SKB. 

c. Pemetaan adalah proses penggambaran dari hasil ukuran di lapangan. 

d. Pemetaan kadastral bukan hal penting di BPN RI. 

 

4. Pendaftaran tanah sistematis adalah: 

a. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. 

b. Dilakukan serentak dalam wilayah/ sebagian wilayah desa. 

c. Dilakukan terhadap bidang tanah yang belum terdaftar. 

d. Jawaban a, b dan c benar. 

 

5. Pendaftaran tanah sporadis  adalah: 

a. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. 

b. Dilakukan terhadap satu atau beberapa obyek bidang tanah. 
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c. Dimohonkan secara individual. 

d. Jawaban a, b dan c benar. 

 

6. Dibawah ini terkait pemasangan  tanda batas bidang  tanah, pernyataan yang 

salah adalah adalah: 

a. Dipasang pada tiap pojok bidang tanah. 

b. Dapat dipasang disepanjang sisi bidang tanah. 

c. Dapat berupa pagar tembok. 

d. Dapat berupa pagar tanaman. 

 

7. Berikut ini berbagai macam material tanda batas bidang yang 

direkomendasikan BPN RI, kecuali: 

a. Pipa besi 

b. Pipa paralon 

c. Kayu besi 

d. Beton 

 

8. Untuk mengidentifikasikan bidang  tanah perlu diberikan: 

a. NIB 

b. NIP 

c. NIM 

d. NIS 

 

9. Nomor unik suatu bidang tanah, diberikan dalam berapa digit, dan kriteria apa 

yang dipergunakan, pilih salah satu jawaban di bawah ini: 

a. 7 digit, hanya berdasar urutan wilayah desa 

b. 13 digit, hanya berdasar urutan wilayah desa 

c. 7 digit , berdasar wilayah administrasi 

d. 13 digit berdasar wilayah admnistrasi dan nomor unik dalam wilayah desa 

atau kelurahan. 
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10. Sebagai contoh nomor unik bidang  tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta 

13.03.05.02.00102, angka 03 melambangkan wilayah: 

a. Kabupaten 

b. Kecamatan 

c. Desa/Kelurahan 

d. Jawaban a, b dan c semua salah. 

 

11. Sebagai contoh nomor unik bidang  tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta 

13.03.05.02.00102, angka 00102  mempunyai arti: 

a. Kode kabupaten 

b. Kode desa 

c. Kode nomor bidang dalam wilayah desa 

d. Kode nomor bidang dalam wilayah kecamatan 

 

12. Apabila akan diukur luasan bidang tanah seluas 750 Ha, maka kewenangan 

pengukuran pada: 

a. Kantor Pertanahan 

b. Kantor Wilayah BPN 

c. BPN Pusat 

d. Kantor Cabang 

 

13. Apabila suatu bidang berbentuk persegi dengan panjang sisi 3 km, maka 

kewenangan pengukuran pada: 

a. Kantor Pertanahan 

b. Kantor Wilayah BPN 

c. BPN Pusat 

d. Kantor Cabang 

 

14. Penyajian dalam bentuk peta yang merupakan gambaran bidang-bidang tanah 

yang telah didaftar, adalah peta: 

a. Peta Dasar Pendaftaran Tanah 
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b. Peta Pendaftaran Tanah 

c. Peta Bidang Tanah 

d. Peta Dasar Teknik 

 

15. Hasil pekerjaan bidang fisik terakhir dalam proses pendaftaran tanah berupa: 

a. Surat ukur 

b. Gambar ukur 

c. Peta Bidang Tanah 

d. Peta Pendaftaran 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 

 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

saudara terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus : 

    Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan = --------------------------------------------   X   100 % 

      15 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 - 100 %    =   Baik Sekali; 

   80 -   90 %    =   Baik; 

   70 -   80 %    =   Cukup; 

        <  70 %    =   Kurang. 

 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan 

mengulangi kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara 

kuasai secara baik. 
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MODUL 

II 

PENGUKURAN BIDANG 

TANAH 

 

 

 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, setelah dilakukan penetapan dan mungkin 

juga penataan batas, maka pekerjaan berikutnya adalah melakukan pengukuran 

terhadap bidang tanah yang bersangkutan. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan 

untuk menentukan letak geografis, bentuk geometris, luas, situasi bidang tanah 

untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan terutama untuk 

mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas batas 

apabila karena sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang. 

 Kompetensi dasar yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat 

menerapkan secara sistematik standar prosedur dan teknik pengukuran bidang 

tanah. Modul ini akan memudahkan mahasiswa untuk  mempelajari berbagai 

macam metode pengukuran bidang tanah yang bisa diterapkan di Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

Pada modul ini akan dipelajari tentang metode pengukuran kadastral 

dengan berbagai metode yaitu metode terestrial, fotogrametris, ekstra terestrial 

dan metode lainnya. 

 

A. METODE TERESTRIAL 

Pengukuran bidang tanah dengan cara terrestrial untuk pendaftaran tanah 

sistimatik maupun sporadik adalah pengukuran secara langsung dilapangan 

dengan cara mengambil data berupa ukuran sudut dan/atau jarak. Pada prinsipnya 

yang dimaksudkan disini adalah sudut dan jarak pada bidang datar, jadi apabila 

ada hal-hal akibat dari keadaan lapangan yang akan mempengaruhi pelaksanaan 

untuk mendapatkan ukuran dalam bidang datar, dikerjakan dengan teknik-teknik 

pengambilan data yang benar. 
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Alat-alat dan perlengkapan yang digunakan dalam pengukuran bidang tanah 

cara terrestrial adalah : 

1. Untuk pengukuran sudut digunakan alat ukur dengan ketelitian bacaan 

     minimal 20” misal sejenis Theodolit WILD-T0. 

2. Untuk pengukuran jarak digunakan : EDM dan Pita ukur baja. 

3. Alat bantu untuk membuat garis siku-siku yaitu prisma. 

4. Alat bantu menunjukan tanda batas yaitu jalon. 

5. Formulir Gambar Ukur. 

6. Formulir pengukuran, alat tulis dan lain sebagainya. 

Pelaksanaan pengukuran bidang tanah dengan cara terrestrial dapat 

dilakukan dengan beberapa metoda pengukuran, tergantung dari metoda mana 

yang paling praktis digunakan dikaitkan dengan keadaan lapangan yang dihadapi 

dan juga keperluan data ukur yang harus diperoleh. 

Metoda pengukuran terrestris terdiri dari : 

1. Metoda offset. 

Alat utama yang digunakan pada metoda offset adalah pita/rantai ukur dan alat 

bantu lain untuk membuat sudut siku-siku serta jalon. Ada dua cara yang dapat 

dilakukan untuk pengukuran titik-titik detail dengan cara offset, yaitu : 

a. Metoda Siku-siku (Garis Tegak Lurus) 

 Pada Metoda ini setiap titik detail diproyeksikan siku-siku terhadap garis 

ukur (yang menghubungkan  dua titik kerangka dasar), kemudian diukur jarak-

jaraknya. Garis-garis aa’, bb’,cc’ dan dd’ adalah garis tegak lurus pada garis ukur 

AB. Dengan mengukur jarak-jarak  Aa’, a’d’, d’b’,  b’c’, c’B, aa’, dd’, bb’dan cc’, 

posisi titik-titik a, b, c dan d secara relatif dapat ditentukan/ digambarkan. 
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Gambar 2.1.  Pengukuran bidang tanah metode siku-siku 

 

b.  Metoda Mengikat (Interpolasi) 

 Berbeda dengan cara siku-siku, pada metoda ini titik-titik detail diikat 

dengan garis lurus pada garis ukur. Pengukuran dengan metoda ini dapat dibagi 

atas dua cara yaitu dengan cara pengikatan pada sembarang titik dan cara 

perpanjangan sisi. 

1). Cara Mengikat Pada Titik Sembarang. 

Tentukan sembarang pada garis ukur AB titik-titik a’, a”, b’, b”, c’, c” 

(usahakan agar segitiga-segitiga a’a”a, b’b”b, c’c”c merupakan segitiga 

sama sisi atau sama kaki). Dengan mengukur jarak-jakak Aa’, Aa”, Ab’, 

Ab”, Ac’, Ac”, Bc”, Bc’, Bb”,Bb’, Ba”, Ba’ dan  a’a, a”a, b’b, b”b, c’c, 

c”c; maka posisi titik-titik a, b, c dapat ditentukan/ digambarkan. 



17 

 

 

Gambar  2.2. Pengukuran bidang tanah metode mengikat pada sembarang titik 

 

2). Cara Perpanjangan Sisi 

Cara yang lebih sederhana bila dilakukan dengan menarik garis lurus 

(perpanjangan) dari detail-detail sampai memotong garis ukur AB. 

- Garis da, ab, cb dan dc diperpanjang sehingga memo- tong garis AB 

pada titik a’, b’, c’dan d’. 

- Ukur jarak-jarak : Aa’, Ab’, Ac’, Ad’, Bd’, Bc’, Bb’, Ba’ dan a’a, ad, 

b’b, bc, c’b, ba,  d’c, cd.   

- Dari ukuran jarak-jarak tersebut diatas titik-titik a, b, c, dapat 

ditentukan/ digambar. 

 

A B

d

c
a

b

a’ b’ c’ c”a” b”
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Gambar 2.3. Pengukuran Bidang Tanah Metode Perpanjangan Sisi 

 

       3).  Cara Trilaterasi Sederhana 

Cara trilaterasi sederhana pada prinsipnya mengikatkan titik-titik detail 

dari dua titik tetap sehingga bidang tanah dapat digambarkan dengan baik 

dan benar. 

Pada gambar dibawah ini, jarak yang diukur adalah jarak-jarak Aa, Ab, 

Ac, Ad; Ba, Bb, Bc, Bd. Dengan demikian titil a, b, c dan d dapat 

digambarkan. 

A B

d

c

a

b

 

Gambar 2.4. Pengukuran bidang tanah metode trilaterasi sederhana 

A B

d

c
a

b

a’ b’ c’ d’
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2. Metoda Polar 

Cara ini merupakan cara yang banyak digunakan dalam praktek, terutama 

untuk pengukuran bidang/ detail-detail yang cukup luas dan tidak beraturan 

bentuknya. Cara pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan theodolit 

kompas atau theodolit repetisi/ reiterasi. Sesuai dengan alat yang digunakan  

untuk menentukan letak titik-titik dengan metoda polar dapat dilakukan dengan 

cara : 

a. Dengan unsur azimuth dan jarak 

-  Pengukuran azimuth titik-titik detail dilakukan dari titik dasar teknik yang 

telah diketahui koordinatnya. 

  -  Pengukuran jarak mendatar dilakukan dengan menggunakan pita ukur 

atau EDM. 

 

TDT-1

TDT-2
TDT-3

a

b c

d

Metode polar dengan unsur jarak dan azimuth

Pengukuran
azimuth titik-titik
detail dilakukan
dari TDT yang 
telah diketahui
koordinatnya.

Pengukuran jarak
mendatar

dilakukan dengan
menggunakan
pita ukur atau

EDM.

Gambar 2.5. Pengukuran metode polar dengan azhimut dan jarak 
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b. Dengan unsur sudut  dan jarak 

- Sama dengan cara pengukuran diatas, pengukuran sudut titik-titik detail 

dilakukan dari titik dasar teknik yang telah diketahui koordinatnya ke 

titik-titik detail a, b, c, dan d.  

- Pengukuran jarak datar dilakukan dengan menggunakan pita ukur atau 

EDM dari titik tempat berdiri alat ke titik-titik detail. 

TDT-1

TDT-2
TDT-3

a

b c

d

Metode polar dengan unsur jarak dan sudut

pengukuran sudut
dilakukan dari

TDT ke titik a, b, 
c, d

Pengukuran jarak
datar dilakukan

dengan
menggunakan
pita ukur atau
EDM dari titik
tempat berdiri

alat ke titik-titik
detail.

 

Gambar 2.6. Pengukuran metode polar dengan sudut dan jarak 

 

3. Ukuran lebih dan Toleransi 

Dalam menentukan setiap titik batas, dibutuhkan minimal 3 data ukuran yang 

diukur dengan menggunakan minimal 2 (dua) titik tetap/referensi. 

Contoh : 

 Sudut, sudut, sudut.  
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     Sudut, sudut, jarak. 

 

 

 

 

 

 

 Sudut, jarak, jarak. 

 

 

 

 

 

 Jarak, jarak, jarak. 

 

 

 

 

 

 

Toleransi yang diperbolehkan untuk setiap titik batas bidang tanah adalah: 

 Untuk daerah pemukiman:  10 cm. 

 Untuk daerah pertanian   :    25 cm. 

Berdasarkan metoda pengukuran terrestril yang telah diuraikan diatas, 

pengambilan data ukuran bidang tanah secara terrestrial baik untuk pendaftaran 

tanah sporadik maupun sistimatik adalah untuk memperoleh data ukuran yang 

dapat membentuk bidang-bidang tanah secara utuh, artinya setiap bidang tanah 

dapat dipetakan sesuai bentuk dan ukurannya dilapangan, tidak diperkenankan 

memaksakan menggambar bidang tanah dengan suatu jarak atau arah perkiraan, 

harus diambil data ukuran lebih sebagai kontrol hitungan. 
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Beberapa cara mendapatkan data ukuran terestris untuk menggambarkan bidang 

tanah dapat dilakukan sebagai berikut :  

- Dilakukan secara manual; yaitu pengukuran dilaksanakan dengan menggunakan 

alat ukur theodolit atau pita ukur, perhitungan koordinat menggunakan 

kalkulator secara manual dan penggambarannya menggunakan mistar, pena, 

techen scale dan mistar skala. 

 

 

 

 

 

- Semi komputerisasi; yaitu pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur 

theodolit atau pita ukur, perhitungan koordinat dan penggambarannya dilakukan 

dengan bantuan komputer dan sofware. 

 

 

 

 

- Komputerisasi  penuh;  yaitu  pengukuran  (pengambiln data),  perhitungan dan 

penggambaran dilakukan secara otomasi menggunakana komputer (Total 

Station). 

 

 

 

 

 

Dari ketiga cara diatas, dalam pengukuran bidang tanah yang harus tetap 

dilaksanakan adalah pembuatan gambar ukurnya dengan sket dan catatan 

langsung di lapangan. 

Tahapan pengukuran bidang tanah dengan cara terrestrial : 

1. Siapkan peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran di lapangan 

Data 

Recorder 
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2. Tentukan sistem koordinat yang akan dipakai sesuai dengan data yang tersedia 

3. Cari titik dasar teknik terdekat  dengan bidang tanah yang tersedia dilapangan 

berdasarkan informasi dari peta dasar teknik dan buku tugu pada daerah 

tersebut 

4. Tentukan bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya 

5. Cantumkan NIB pada DI 201 

6. Ukur bidang tanah dengan suatu atau kombinasi dari metoda pengukuran 

trrestrial yang paling sesuai dengan peralatan dan keadaan lapangannya (Misal 

; pengukuran bidang tanah sporadik, pengukuran bidang tanah sistematik, 

pengukuran HGU dan lain sebagainya) 

7. Buatkan gambar ukurnya.  

8. Tentukan luas bidang tanahnya. (lihat pada contoh pengisian Gambar Ukur). 

 

4. Pengukuran terestris dengan menggunakan petagaris sebagai peta dasar 

pendaftaran 

Pelaksanaan pengukuran bidang tanah dengan menggunakan peta garis 

sebagai peta dasar pendaftaran adalah dengan melakukan pengukuran terrestris 

(sebagaimana telah dijelaskan diatas) dan mengikatkan terhadap titik dasar teknik 

terdekat apabila sudah tersedia disekitar bidang tanah yang diukur. Apabila sudah 

tersedia titik dasar teknik nasional sekitar bidang tanah yang diukur, maka 

pengukuran bidang tanah tersebut harus diikatkan terhadap titik dasar teknik 

nasional. 

Apabila di sekitar bidang tanah tidak tersedia titik dasar teknik pengukuran 

bidang tanah dapat diikatkan pada detail-detail yang mudah diidentifikasi secara 

pasti di lapangan dan di peta garis seperti: pojok tembok, tiang listrik, perempatan 

pematang , pagar dan lain sebagainya. Pengukuran dapat juga dilakukan dengan 

terlebih dahulu membuat titik dasar teknik perapatan dari titik-titik dasar teknik 

yang digunakan untuk pembuatan peta garis tersebut. 
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Gambar 2.7. Pengukuran terestris dengan menggunakan peta garis 

 

Tahapan pengukuran bidang tanah dengan peta garis sebagai peta dasar : 

1. Siapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran. 

2. Siapkan copy lembar peta garis yang memuat letak bidang tanah yang akan 

diukur untuk dibawa ke lapangan. 

3. Tentukan  bidang  tanah  yang  akan  diukur  dan  telah ditetapkan tanda 

batasnya dilapangan. 

4. Tentukan letak perkiraan pada peta garis.  

5. Buatkan gambar ukurnya. 

6. Ukur bidang tanah tersebut secara terestris. 

7. Untuk keperluan pemetaan bidang tanah yang telah diukur, perlu diikatkan 

terhadap titik dasar teknik terdekat sekitar bidang tanah atau terhadap beberapa 

titik detail yang jelas (minimal 3 titik), tergambar pada peta garis dan mudah 

diidentifikasi di lapangan (perempatan pematang sawah, ujung trotoar, pojok 

jembatan dan lain sebagainya ) 

8. Cantumkan angka-angka ukurnya pada gambar ukur. 
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9. Gambarkan bidang tanah dan tandai titik-titik yang dipakai sebagai titik ikat 

pada copy peta garis. 

10. Cantumkan Nomor Bidang (NIB) pada tengah-tengah bidang tanah di peta. 

11. Lembar copy peta garis yang dibawa ke lapangan tersebut dipakai sebagai 

dasar untuk memetakan bidang tanah pada lembar asli drafting film. 

 

B.  METODA FOTOGRAMETRIS 

Pengukuran bidang tanah dengan metoda fotogrametrik untuk pendaftaran 

tanah sistematik maupun sporadik adalah identifikasi bidang-bidang tanah dengan 

menggunakan blow-up atau peta foto yang merupakan hasil pemetaan 

fotogrametrik. Metoda ini biasanya dilaksanakan untuk daerah terbuka (mudah 

untuk diidentifikasi). 

Alat dan perlengkapan yang digunakan untuk pengukuran bidang tanah 

yaitu : 

- Blowup atau Peta foto skala 1 : 2500 atau skala 1 : 1000. 

- Meteran/pita ukur, untuk mengukur sisi-sisi bidang tanah. 

- Jarum prik, untuk menandai titik batas bidang tanah pada peta foto/blow up. 

- Formulir Gambar Ukur 

- Alat-alat tulis dan lain sebagainya. 

1. Penggunaan Blow up foto udara. 

Blow up foto udara merupakan perbesaran dari pada foto udara dengan 

skala pendekatan. Blow up foto udara menggambarkan detail keadaan lapangan 

dari image citra foto . Blow up foto udara bukan merupakan peta. Pengukuran 

bidang tanah dilaksanakan dengan cara terrestris atau plotting digital sedangkan 

blow up hanya digunakan sebagai sket bidang tanah dan untuk mencantumkan 

data ukuran-ukuran sebagai pelengkap Gambar Ukur. 

Ciri-ciri blow up foto udara biasanya belum dilengkapi dengan format 

peta, legenda serta simbol-simbol kartografi. Sedangkan yang ada hanya 

keterangan tentang saat pemotretan yaitu pada bagian tepinya. 
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Gambar 2.8  . Blow up foto udara 

 

Tahapan identifikasi dan pengukuran bidang tanah dengan menggunakan 

blow up foto udara: 

1. Siapkan peralatan yang akan digunakan untuk identifikasi lapangan. 

2. Siapkan lembar blow up foto udara yang memuat letak bidang-bidang tanah 

yang akan diukur. 

3. Tentukan  bidang  tanah  yang  akan  diukur  dan  sudah  ditetapkan tanda 

batasnya dilapangan. 

4. Tentukan letaknya pada blow up foto udara. 

5. Identifikasi setiap tanda batas dilapangan, kemudian tandai dengan jarum prik 

di blow up foto udara pada posisi yang sama seteliti mungkin (bukan 

perkiraan). 
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6. Hubungkan tanda batas yang bersangkutan dengan tinta merah ukuran 0.1 mm 

sehingga membentuk bidang tanah sesuai bentuk bidang tanah sebenarnya di 

lapangan. 

7. Cantumkan Nomor Bidang Tanah (NIB) pada blow up foto udara di tengah-

tengah bidang, sesuai NIB pada daftar isian 201nya. 

8. Ukur sisi-sisi bidang tanah dengan meteran. 

9. Cantumkan angka jaraknya di blow up foto udara dengan tinta biru pada sisi-

sisi yang sesuai. 

10. Isi formulir gambar ukurnya, sedangkan gambar bidang tanahnya adalah copy 

blow up foto udara ukuran A4 yang memuat bidang tanah atau bidang-bidang 

tanah tersebut yang dilampirkan pada gambar ukur.  

11. Demikian seterusnya untuk bidang-bidang tanah lainnya. 

12. Pembentukan bidang tanah adalah dengan cara memplot batas bidang tanah 

hasil identifikasi lapangan kedalam peta pendaftaran dengan menggunakan 

data-data ukuran (blow up hanya digunakan sebagai referensi orientasi).   

 

Gambar 2.9. Blow 

Up Foto Dalam 

Pengukuran Bidang 

Tanah 
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Gambar 2.10 . Hasil pengukuran dengan blow up foto 
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2. Penggunaan Peta Foto 

Peta foto adalah peta yang menggambarkan detail lapangan dari citra foto 

dengan skala tertentu. Peta foto sudah melalui proses pemetaan fotogrametri oleh 

karena itu ukuran-ukuran pada peta foto sudah benar, dengan demikian detail-

detail yang ada di peta foto dan dapat didentifikasi dilapangan mempunyai posisi 

sudah benar di peta. 

Contoh Peta Foto  

 

Gambar 2.11. Peta foto 

 

Pengukuran bidang tanah menggunakan peta foto sebagai peta dasar 

pendaftaran dilaksanakan dengan cara identifikasi titik-titik batas bidang tanah 

yang sudah ditetapkan di lapangan. 
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Identifikasi adalah melihat detail dilapangan kemudian menandai detail 

yang posisinya sama pada peta foto. Oleh karena itu sangat efektif untuk daerah 

terbuka seperti; pesawahan, ladang terbuka dan lain sebagainya. Semua titik batas 

bidang tanah yang ditunjukan oleh penunjuk batas ditandai pada peta foto. Titik-

titik batas tersebut dihubungkan dengan garis sehingga membentuk  bidang-

bidang tanah yang sesuai dengan keadaan dilapangan. Pada setiap bidang tanah 

kemudian diberi nomor bidang tanah sesuai dengan nomor bidang tanah pada DI 

201. 

Pengukuran di lapangan pada prinsipnya tidak diperlukan. Salah satu atau 

beberapa sisi bidang tanah dapat diukur dilapangan untuk pengecekan atau 

memastikan bahwa titik batas yang diidentifikasi telah benar. Hasil ukuran 

tersebut dicantumkan pada sisi-sisi yang sesuai di peta foto.  

Tahapan pengukuran bidang tanah dengan peta foto sebagai peta dasar 

pendaftaran dengan cara identifikasi lapangan : 

1. Siapkan peralatan yang akan digunakan untuk identifikasi lapangan. 

2. Siapkan lembar peta foto yang memuat letak bidang-bidang tanah yang akan 

diukur. 

3. Tentukan  bidang  tanah  yang  akan  diidentifikasi dan  sudah  ditetapkan tanda 

batasnya dilapangan. 

4. Tentukan letaknya di peta foto. 

5. Identifikasi setiap tanda batas dilapangan, kemudian tandai dengan jarum prik 

di peta foto pada posisi yang sama seteliti mungkin (bukan perkiraan). 

6. Hubungkan tanda batas yang bersangkutan dengan tinta merah ukuran 0.1 mm 

sehingga membentuk bidang tanah sesuai bentuk bidang tanah sebenarnya di 

lapangan. 

7. Cantumkan Nomor Bidang Tanah (NIB) di peta foto pada tengah-tengah 

bidang, sesuai NIB pada daftar isian 201nya. 

8. Ukur salah satu atau beberapa sisi bidang tanah dengan meteran untuk 

menghindari kesalahan identifikasi. 

9. Cantumkan angka jaraknya di peta foto dengan tinta biru pada sisi-sisi yang 

sesuai. 
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10. Isi formulir gambar ukurnya, sedangkan gambar bidang tanahnya adalah copy 

peta foto ukuran A4 yang memuat bidang tanah dan atau bidang-bidang tanah 

sekitarnya.  

11. Demikian seterusnya untuk bidang-bidang tanah lainnya. 

12. Tentukan luas bidang tanahnya dengan mengukur pada peta foto. 

Contoh penggunaan peta foto dalam identifikasi bidang tanah (peta foto overlay 

dengan drafting film): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. 

Penggunaan Peta 

Foto Dalam 

Identifikasi Bidang 
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Contoh drafting film (overlay) hasil identifikasi dengan menggunakan foto udara : 

 

Gambar 2.13. Hasil identifiaksi dengan peta foto 
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Apabila terdapat titik-titik batas yang tidak dapat diidentifikasi misalnya 

terhalang atau tertutup pohon sehingga sulit untuk menentukan posisinya pada 

peta foto, maka dilakukan pengukuran  tambahan  (suplesi) dengan cara 

mengikatkan pada detail-detail terdekat yang kelihatan sehingga titik batas 

tersebut dapat ditentukan di peta. 

 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 . Pengukuran Suplesi 

 

Titik A adalah contoh yang tidak jelas di peta foto (terhalang). Untuk itu perlu 

diadakan pengukuran suplesi dari titik B, C dan F. 

 

3. Penggunaan Peta Garis Digital Fotogrametris 

Pengukuran bidang tanah dengan menggunakan peta garis digital hasil 

pemetaan fotogrametris pada prinsipnya adalah identifikasi dengan blow up foto 

udara. Hasil identifikasi dan data ukuran tersebut selanjutnya digunakan untuk 

editing peta garis dan menghasilkan peta pendaftaran. 

Tahapan pengukuran bidang tanah dengan menggunakan peta garis digital 

fotogrametris sebagai peta dasar pendaftaran pada daerah pesawahan/tambak : 

1. Siapkan peralatan yang akan digunakan untuk identifikasi lapangan. 

2. Siapkan lembar blow up foto udara yang memuat letak bidang-bidang tanah 

yang akan diukur. 

A 

1 4 6 

1 4 5 
D 

E 

C 

B 

F 
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3. Tentukan  bidang  tanah  yang  akan  diukur  dan  sudah  ditetapkan tanda 

batasnya dilapangan. 

4. Tentukan letaknya pada blow up foto udara. 

5. Identifikasi setiap tanda batas dilapangan, kemudian tandai dengan jarum prik 

di blow up foto udara pada posisi yang sama seteliti mungkin (bukan 

perkiraan). 

6. Hubungkan tanda batas yang bersangkutan dengan tinta merah ukuran 0.1 mm 

sehingga membentuk bidang tanah sesuai bentuk bidang tanah sebenarnya di 

lapangan. 

7. Cantumkan Nomor Bidang Tanah (NIB) pada blow up foto udara di tengah-

tengah bidang, sesuai NIB pada daftar isian 201nya. 

8. Ukur sisi-sisi bidang tanah dengan meteran. 

9. Cantumkan angka jaraknya di blow up foto udara dengan tinta biru pada sisi-

sisi yang sesuai. 

10. Isi formulir gambar ukurnya, sedangkan gambar bidang tanahnya adalah copy 

blow up foto udara ukuran A4 yang memuat bidang tanah atau bidang-bidang 

tanah tersebut yang dilampirkan pada gambar ukur.  

11. Demikian seterusnya untuk bidang-bidang tanah lainnya. 

12. Pembentukan bidang tanah adalah dengan cara mengedit batas bidang tanah 

hasil identifikasi lapangan kedalam peta garis dijital dengan menghapus atau 

menambah garis batas bidang tanah.   
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Gambar  2.15. Peta garis hasil ploting digital 

 

 

 

Gambar 2.16. Pembentukan bidang tanah setelah diedit 
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C. METODA  PENGAMATAN SATELIT (EKSTRATERESTRIAL) 

Metode pengamatan satelit sering disebut juga sebagai metode 

ekstraterestrial dikarenakan pengukuran tetap dilaksanakan dengan mendatangi 

lokasi pengukuran akan tetapi digunakan media satelit positioning yang berada di 

luar angkasa. Satelit yang biasa digunakan adalah satelit Global Positioning 

syatem (GPS) 

 

 Peralatan: 

 Seluruh pengamatan harus mempergunakan receiver GPS jenis geodetic 

atau surveying yang mampu mengamati codes dan carrier phase. 

Penggunaan Receiver GPS jenis navigasi tidak diperkenankan. 

 Receivers single frequency (L1) atau dual frequency (L1 dan L2) lebih 

diharapkan. 

 Komponen dari sutu receiver harus dari merk dan jenis yang sama. 

 Minimal digunakan 2 (dua) receiver GPS secara bersamaan selama 

pengamatan. 

 

 Metoda yang dapat digunakan: 

 Rapid Static Positioning atau Real Time 

 Stop and Go 

 

 Lama pengamatan bergantung pada panjang baseline (jarak titik batas ke titik 

referensi), jumlah/geometri satelit dan jarak antar epoch. 

 

 Berbasiskan differential positioning dengan menggunakan data fase dan harus 

diperoleh fixed ambiguity resolution. 

 

 Setiap titik batas (baseline) diamati minimal 2 (dua) kali pada waktu yang 

tidak berurutan 
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 Pengukuran dilakukan dengan menggunakan minimal 1 (Satu) titik dasar 

teknik nasional (orde 0,1,2,3,4) yang terdekat sebagai referensi dengan jarak 

maksimum antara titik batas bidang tanah dan titik referensi sebesar 10 km. 

 

 Ketelitian atau ellips kesalahan titik yang diperkenankan pada tingkat 

kepercayaan 68% (1) adalah: 

 10 cm untuk daerah pemukiman dan 

 25 cm untuk daerah pertanian. 

 

D. Metode Kombinasi Terestris, Fotogrametris Dan Pengamatan Satelit 

Pengukuran bidang tanah untuk pendaftaran tanah sistimatik maupun 

sporadik bisa juga dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa metode yaitu; n 

metoda terrestrial, fotogrametrik atau pengamatan satelit, hal tersebut 

dimungkinkan untuk dilaksanakan jika kondisi medan mengharuskan perlunya 

penggabungan atau karena ketersediaan peralatan dan bahan/peta kerja yang 

tersedia. Penggunaan metode tersebut pada dasarnya harus memenuhi kaidah-

kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat 

dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat 

direkontruksi batas-batasnya di lapangan. 

 

LATIHAN 2 

1. Sebutkan beberapa metode pengukuran yang dapat dipergunakan untuk 

pengukuran bidang tanah! 

2. Jelaskan salah satu metode pengukuran bidang tanah secara terinci, sertai 

dengan contoh kasus dilapangan! 

3. Uraiakan persamaan antara metode pengikatan pada sembarang titik dengan 

trilaterasi sederhana! 

4. Melihat perbedaan yang ada antara metode pengikatan pada sembarang titik 

dan trilaterasi sederhana, tentukan metode mana yang lebih teliti! 

5. Sebutkan kesulitan apa yang bisa terjadi apabila digunakan metode 

perpanjangan sisi! 
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6. Produk dari pemetaan fotogramtris yang mana, yang dapat digunakan untuk 

pengukuran bidang tanah! Beri penjelasan terinci! 

7. Jelaskan perbedaan blow up foto dengan peta foto! 

8. elaskan apa yang dimaksud dengan pengukuran secara ekstraterestrial! 

9. Apabila akan digunakan pengukuran dengan pengamatan satelit, sebutkan 

metode, dan peralatan yang dierlukan! 

10. Jelaskan keuntungan pemetaan dengan citra satelit dibanding dengan foto 

udara! 

 

RANGKUMAN 

Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan letak geografis, 

bentuk geometris, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan 

peta pendaftaran dan terutama untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah 

sebagai unsur pengembalian batas batas apabila karena sesuatu hal batas-batas 

bidang tanah tersebut hilang. 

Pengukuran bidang tanah dapat dilakukan dengan berbagai macam 

metode. Metode-metode ini pada dasarnya sama dengan metode pengukuran 

secara umum, yang membedakan hanya pada unit spasialnya yang berupa bidang 

tanah dan spesifikasi khusus terkait hasilnya akan dipetakan pada skala yang besar 

dan mengandung aspek legalitas. Metode- metode pengukuran tersebut meliputi 

metode terestrial, fotogrametris, ekstra terestrial dan metode lainnya. 

 

EVALUASI MATERI 2 

Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap benar di bawah ini! 

1. Pekerjaan pengukuran bidang tanah tanah pada prinsipnya digunakan untuk  

menentukan beberapa hal dibawah ini, yaitu; 

a. Letak geografis 

b. Bentuk geometris 

c. Luas bidang tanah 

d. Jawaban a,b dan c benar 
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2. Di bawah ini termasuk termasuk metode dalam pekerjaan pengukuran bidang 

tanah, kecuali: 

a. Terestrial 

b. Planimetris 

c. Fotogrametris 

d. Citra satelit 

 

3. Beberapa peralatan yang dipergunakan untuk pengukuran terestris adalah, 

kecuali; 

a. Theodolith 

b. EDM 

c. Pita ukur 

d. Pantograf 

 

4. Pengikatan bidang tanah dengan membentuk segitiga sembarang pada garis 

ukur disebut; 

a. Metode siku-siku 

b. Metode pengikatan pada sembarang titik 

c. Metode perpanjangan sisi 

d. Metode trilaterasi 

 

5. Toleransi yang diperbolehkan untuk pengukuran bidang tanah di daerah 

permukiman adalah: 

a. 10 cm 

b. 15 cm 

c. 20 cm 

d. 25 cm 

 

6. Di bawah ini hasil pemetaan secara fotogrametris, yaitu; 

a. Foto udara 

b. Blow up foto 
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c. Peta foto 

d. Jawaban a, b, ddan c benar 

 

7. Kriteria pengukuran bidang tanah dengan blow up foto, seperti tersebut di 

bawah, kecuali; 

a. Hanya sebatas identifikasi batas-batas bidang 

b. Diperlukan formulir gambar ukur 

c. Diperlukan pengukuran sisi-sisi bidang 

d. Jawaban a, b, dan c salah 

 

8. Pengukuran bidang tanah dengan peta foto, mempunyai spesifikasi seperti 

tersebut di bawah ini, yaitu; 

a. Orientasi salah 

b. Tidak ada skala 

c. Tanpa formulir gambar ukur 

d. Pengukuran jarak tidak seluruhnya 

 

 

9. Pengukuran tambahan untuk menentukan posisi suatu titik pada metode 

fotogrametris disebut; 

a. suksesi 

b. suplesi 

c. densiti 

d. sekresi 

 

10. Di bawah ini keuntungan peta foto dibanding peta garis yaitu; 

a. menampilkan gambaran permukaan bumi yang sebenarnya 

b. gambaran grafisnya mudah dipahami karena berupa titik, garis dan luasan 

c. informasi sangat banyak sehingga sulit dipahami 

d. tidak ada seleksi data 
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11. Pengukuran bidang tanah dengan menggunakan peta garis digital hasil 

pemetaan fotogrametris pada prinsipnya adalah ; 

a. identifikasi dengan blow up foto  

b. tanpa diperlukan pengukuran  

c. identifikasi tanda batas 

d. tanpa diperlukan gambar ukur 

 

12. Pengukuran dengan pengamatan satelit, dapat dilakukan dengan peralatan; 

a. Teropong huble 

b. Receiver sinyal satelit 

c. Modulator sinyal satelir 

d. Sensor optis 

 

13. Di bawah ini satelit yang bisa digunakan untuk penentuan posisi, kecuali; 

a. Landsat 

b. GPS 

c. Dorris 

d. Glonass 

14. Beberapa metode penentuan posisis dengan satelit, tersebut di bawah kecuali; 

a. Statik 

b. Statik singkat 

c. Stop and go 

d. Dinamis  

 

15. Berikut citra penginderaan jauh yang banyak digunakan BPN RI dalam 

kegiatan pemetaan, kecuali; 

a. Landsat 

b. Ikonos 

c. GPS 

d. Quickbird 
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UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 

 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini. 

 

Rumus : 

    Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan = --------------------------------------------   X   100 % 

      15 

 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 - 100 %    =   Baik Sekali; 

   80 -   90 %    =   Baik; 

   70 -   80 %    =   Cukup; 

        <  70 %    =   Kurang. 

 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan 

mengulangi kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara 

kuasai secara baik. 
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MODUL 

III 

PENGUKURAN DALAM RANGKA  

PEMELIHARAAN DATA  PENDAFTARAN 

TANAH 

 

 

 

Dalam pelaksanaan pengukuran terkait pemeliharaan data pendaftaran tanah, pada 

dasarnya tidak berbeda dengan pengukuran pada pendaftaran tanah pertama kali. 

Kegiatan pengukuran ini meliputi pengukuran dalam rangka pemisahan bidang 

tanah, pemecahan bidang tanah dan penggabungan bidang. Mengingat kegiatan ini 

merupakan pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka ketersediaan dokumen 

pengukuran terutama gambar ukur yang telah dibuat, menjadi dasar utama dalam 

pelaksanaan pekerjaan lapangan. 

 Kompetensi dasar yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat 

menerapkan teknik pengukuran pemisahan, pemecahan dan penggabungan bidang 

tanah. 

Pada modul ini akan dipelajari tentang tata cara  pengukuran kadastral 

untuk pekerjaan pemisahan, pemecahan dan penggabungan bidang tanah yang 

telah terdaftar. 

 

Pengantar 

Untuk pengukuran pemisahan baru atau pemecahan atau penggabungan 

bidang tanah, harus dipersiapkan terlebih dahulu Gambar Ukur/ Gambat Ukur-

Gambar Ukur bidang tanah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan 

dan mengoreksi batas dan luas bidang tanah yang akan dipecah atau dipisahkan 

atau digabungkan. Data dari Gambar Ukur juga dapat digunakan untuk mencari 

titik-titik ikat yang digunakan pada saat pengukuran serta dengan ukuran-ukuran 

yang dicatat pada gambar ukur titik-titik batas bidang tanah dapat dikembalikan 

pada posisi sebenarnya dilapangan atau berdasarkan titik-titik batas tadi dapat 
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dilakukan penambahan ukuran-ukuran baru untuk pemisahan atau penggabungan 

suatu bidang tanah. 

Gambar ukur yang akan digunakan untuk pemisahan/pemecahan dan 

penggabungan pada prinsipnya adalah dokumen yang memuat data hasil 

pengukuran bidang tanah yang berupa jarak, sudut, azimuth maupun gambar 

bidang tanah dan situasi sekitarnya. Selain data-data tersebut diatas juga 

dicantumkan keterangan-keterangan lain yang mendukung untuk memudahkan 

dalam penatausahaan gambar ukur. 

Catatan pada gambar ukur merupakan informasi tambahan yang dapat 

digunakan sebagai data pemisahan/pemecahan dan penggabungan bidang tanah. 

Penggunaan gambar ukur tidak terbatas pada satu bidang tanah saja, tetapi dapat 

sekaligus beberapa bidang tanah dalam satu formulir gambar ukur. Gambar ukur 

yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan ini digunakan untuk keperluan 

pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik. 

 

A. Teknik Pengukuran Pemisahan Bidang Tanah 

Pengertian pemisahan bidang tanah adalah membagi satu bidang tanah 

menjadi lebih dari satu bidang tanah dengan menyisakan bagian bidang tanah 

induk. 

Tahapan pelaksanaan pengukuran pemisahan : 

1. Siapkan Gambar Ukur data pendaftaran tanah sebelumnya 

2. Cari titik-titik yang dapat digunakan sebagai referensi untuk keperluan 

pengukuran tersebut, titik-titik tersebut dilapangan dapat berupa : 

- Beberapa titik batas bidang tanah, kalau ada 

- Beberapa titik batas bidang tanah besebelahan yang masih tercatat pada    

gambar ukur 

- Titik dasar teknik atau titik-titik lain yang digunakan sebagai titik ikat 

pengukuran bidang tanah. 

3. Rencanakan pekerjaan pengukuran pemisahan serta harus disesuaikan dengan 

titik referensi yang tersedia. 
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4. Menyiapkan data ukuran-ukuran dari rencana sebagai unsur setting untuk 

pemisahan bidang tanah di lapangan dan juga titik-titik referensi yang 

digunakan 

5. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran 

6. Pemasangan patok – patok batas bidang yang akan dipisah 

7. Pengukuran pemisahan semuanya dapat dilakukan dengan data dari gambar 

ukur 

8. Pengukuran titik-titik batas baru hasil dari pemisahan sebagian asli dari data 

gambar ukur, sebagian dari hitungan sudut atau jarak berdasarkan koordinat 

yang dibentuk oleh data ukuran 

9. Penggambaran kembali titik-titik batas seluruhnya dari data sudut dan jarak 

hasil hitungan atau data koordinat 

10. Mencantumkan NIB seluruhnya pada DI 201 

11. Membuatkan gambar ukur baru. 

 

B. Teknik Pengukuran Pemecahan Bidang Tanah 

Pengertian pemisahan bidang tanah adalah membagi habis satu bidang tanah 

menjadi lebih dari satu bidang tanah tanpa menyisakan bagian bidang tanah induk. 

Dalam proses pemecahan tersebut, maka Nomor Induk Bidang (NIB) lama hapus 

dan lahir NIB baru masing – masing persil hasil dari pemecahan bidang tanah. 

Tahapan pelaksanaan pengukuran pemecahan : 

1. Siapkan Gambar Ukur data pendaftaran tanah sebelumnya 

2. Cari titik-titik yang dapat digunakan sebagai referensi untuk keperluan 

pengukuran tersebut, titik-titik tersebut dilapangan dapat berupa : 

- Beberapa titik batas bidang tanah, kalau ada 

- Beberapa titik batas bidang tanah besebelahan yang masih tercatat pada    

gambar ukur 

- Titik dasar teknik atau titik-titik lain yang digunakan sebagai titik ikat 

pengukuran bidang tanah. 

3. Rencanakan pekerjaan pengukuran pemecahan serta harus disesuaikan 

dengan titik referensi yang tersedia. 
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4. Menyiapkan data ukuran-ukuran dari rencana sebagai unsur setting untuk 

pemecahan bidang tanah di lapangan dan juga titik-titik referensi yang 

digunakan 

5. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran 

6. Pemasangan patok – patok batas bidang yang akan dipecah 

7. Pengukuran pemecahan semuanya dapat dilakukan dengan data dari gambar 

ukur 

8. Pengukuran titik-titik batas baru hasil dari pemecahan sebagian asli dari data 

gambar ukur, sebagian dari hitungan sudut atau jarak berdasarkan koordinat 

yang dibentuk oleh data ukuran 

9. Penggambaran kembali titik-titik batas seluruhnya dari data sudut dan jarak 

hasil hitungan atau data koordinat 

10. Mencantumkan NIB seluruhnya pada DI 201 

11. Membuatkan gambar ukur baru 

 

C. Teknik Pengukuran Penggabungan Bidang Tanah 

Pengertian penggabungan bidang tanah adalah menggabungkan beberapa 

bidang tanah menjadi satu bidang tanah. Dalam proses penggabungan tersebut, 

maka Nomor Induk Bidang (NIB) lama hapus dan lahir NIB baru hasil 

penggabungan. 

Tahapan pelaksanaan pengukuran penggabungan : 

1. Siapkan Gambar Ukur data pendaftaran tanah sebelumnya 

2. Cari titik-titik yang dapat digunakan sebagai referensi untuk keperluan 

pengukuran tersebut, titik-titik tersebut di lapangan dapat berupa : 

- Beberapa titik batas bidang tanah, kalau ada 

- Beberapa titik batas bidang tanah besebelahan yang masih tercatat pada    

gambar ukur 

- Titik dasar teknik atau titik-titik lain yang digunakan sebagai titik ikat 

pengukuran bidang tanah. 

3. Rencanakan pekerjaan pengukuran penggabungan serta harus disesuaikan 

dengan titik referensi yang tersedia. 
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4. Menyiapkan data ukuran-ukuran dari rencana sebagai unsur setting untuk 

penggabungan bidang tanah di lapangan dan juga titik-titik referensi yang 

digunakan 

5. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran 

6. Pemasangan patok – patok batas bidang baru yang akan digabung 

7. Pengukuran penggabungan semuanya dapat dilakukan dengan data dari 

gambar ukur 

8. Pengukuran titik-titik batas baru hasil dari penggabungan sebagian asli dari 

data gambar ukur, sebagian dari hitungan sudut atau jarak berdasarkan 

koordinat yang dibentuk oleh data ukuran 

9. Penggambaran kembali titik-titik batas seluruhnya dari data sudut dan jarak 

hasil hitungan atau data koordinat 

10. Mencantumkan NIB seluruhnya pada DI 201 

11. Membuatkan gambar ukur baru 

 

LATIHAN 3 

1. Jelaskan pengertian pemisahan, pemecahan dan penggabungan dalam 

pengukuran bidang tanah ! 

2. Uraiakan penomoran gambar ukur untuk pemisahan, pemecahan dan 

penggabungan ! 

3. Sebutkan informasi apa saja yang perlu diisikan dalam formulir gambar ukur 

pemisahan, pemecahan dan penggabungan pada halaman pertama! 

4. Sebutkan pula informasi gambar ukur yang dapat Saudara dapatkan dari 

halaman kedua! 

5. Data apa saja  yang diperlukan dalam pemisahan, pemecahan dan 

penggabungan! 
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RANGKUMAN 

Gambar ukur pada prinsipnya adalah dokumen yang memuat data hasil 

pengukuran bidang tanah yang berupa jarak, sudut, azimuth maupun gambar 

bidang tanah dan situasi sekitarnya.Selain data-data tersebut diatas juga 

dicantumkan keterangan-keterangan lain yang mendukung untuk memudahkan 

dalam penatausahaan gambar ukur. 

Pengembalian batas, pemisahan dan penggabungan adalah pengukuran yang 

dilaksanakan ke dua atau beberapa kali terhadap bidang tanah tersebut, oleh 

karena itu pengukurannya harus berdasarkan data pendaftaran tanah pertama atau 

sebelumnya. 

 

EVALUASI MATERI 3 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap benar di bawah ini! 

 

1. Salah satu bahan kerja untuk pengukuran dalam rangka pemecahan adalah : 

a. Surat Ukur 

b. Gambar Ukur 

c. Gambar Situasi 

d. Peta Bidang Tanah 

 

2. Informasi dalam gambar ukur yang akan digunakan untuk pemecahan 

memuat : 

a. Koordinat batas bidang 

b. Situasi pengamatan 

c. Sketsa bidang tanah 

d. Data perhitungan 

 

3. Pernyataan yang salahdibawahiniadalah; 

a. Beberapatitik batas bidangtanah, kalauada 
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b. Beberapatitik batas bidangtanahbersebelahan yang masihtercatat pada    

gambar ukur 

c. Titikdasarteknikatautitik-titiklain yang 

digunakansebagaititikikatpengukuranbidangtanah 

d. Titik bantu pengukuran bidang tanah 

 

4. Pernyataan yang benar di bawahiniadalah; 

a. Hasil dari penggabungan dibuatkan Gambar Ukur baru 

b. Hasil dari penggabungan tetap menggunakan Gambar Ukur lama 

c. Hasil dari penggabungan tetap menggunakan Surat Ukur lama 

d. Hasil dari penggabungan dibuatkan beberapa Surat Ukur baru 

 

5. Hasil dari pengukuran pemecahan adalah ; 

 

a. Hasil dari pemecahan dibuatkan satu Gambar Ukur baru 

b. Hasil dari pemecahan dibuatkan beberapa Gambar Ukur baru 

c. Hasil dari pemecahan dibuatkan beberapa Gambar Ukur dan satu Gambar 

Ukur induk lama 

d. Hasil dari pemecahan dibuatkan satu Surat Ukur baru 

 

6. Lampiran gambar ukur hasil pemisahan diperlukan apabila pengukurannya 

menggunakan media; 

a. Fotoudara 

b. Citra satelit 

c. Alatukur total station 

d. Jawaban a, b dan c semuabenar 

 

7. Tata Cara Penggambaran Gambar Ukur hasil pemisahan seperti tertera di 

bawah ini, kecuali; 

a. Gambar ukur merupakan hasil ukuran pemisahandi lapangdan tidak dibuat 

di kantor. 
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b. Gambar ukur memuat data hasil pemisahan, dibuat sedemikian rupa 

sehingga gambar bidang tanah dan catatannya terbaca dengan jelas pada 

satu formulir. 

c. Setiap formulir gambar ukur hanya menerangkan gambar bidang tanah 

yang dimuat didalamnya. 

d. Data ukuran  dicatat menggunakan pensil tahan air. 

 

8. Pengukuran pemisahan bidang tanah dibuat dalam Gambar Induk lamaberisi; 

a. Bidang tanah induk dan beberapa bidang pemisahan 

b. Bidang tanah induk saja 

c. Beberapa bidang pemisahan saja 

d. Bidang tanah induk sisa dan beberapa bidang pemisahan 

 

9. Pembuatangambarukurdengan media citrasatelitresolusi tinggi 

dapatdigunakanpemecahan bidang tanah untukdaerah 

a. perkotaan 

b. hutan 

c. pertanian 

d. semak belukar 

 

10. GambarUkur hasil dari penggabungan 

a. Hanya satu Gambar Ukur 

b. Gambar Ukur hasil gabungan dibuat salinan dan dibagikan kepada pemilik 

bidang tanah sebelum digabung  

c. Hanya satu Gambar Ukur tetapi Surat Ukur terdiri dari bidang – bidang 

tanah lama  

d. Hanya satu Gambar Ukur dengan Surat Ukur baru dan Surat Ukur lama 

terdiri dari bidang – bidang tanah sebelumnya 
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UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

saudara terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus : 

    Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan = --------------------------------------------   X   100 % 

      15 

 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 - 100 %    =   Baik Sekali; 

   80 -   90 %    =   Baik; 

   70 -   80 %    =   Cukup; 

        <  70 %    =   Kurang. 

 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara 

dapat meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika 

tingkat penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan 

mengulangi kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara 

kuasai secara baik. 
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MODUL 

IV 

PEMBUATAN PETA 

KADASTRAL 

 

 

Pembuatan peta kadastral dalam modul ini meliputi  pembuatan Peta Dasar 

Pendaftaran, Peta Bidang Tanah, Peta Pendaftaran dan Peta Kerja. Pembahasan 

meliputi definisi dan beberapa pengertian yang meliputi materi skala peta, sistem 

koordinat, sistem penomoran peta baik nasional maupn lokal, proses pemetaan, 

material dan jumlah pembuatannya, ukuran dan format lembar peta, kartografi dan 

simbol.  

Kompetensi dasar yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang, Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran, Pembuatan Peta Bidang, 

Pembuatan Peta Pendaftaran dan  Penyiapan Peta Kerja. 

Modul ini berisi penjelasan, dan tata cara pembuatan peta-peta kadastral 

dalam mendukung program pendaftaran tanah dan terkait peta kerja lebih pada 

program pendafataran tanah sistematik lengkap. 

 

A. PETA DASAR PENDAFTARAN 

Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat penyebaran titik dasar 

teknik dan obyek-obyek dilapangan khususnya bidang-bidang tanah yang 

dipergunakan sebagai dasar pendafataran tanah. Peta dasar pendafataran dapat 

berupa peta garis maupun peta foto dalam skala tertentu sesuai dengan luasan 

obyek bidang tanah. Peta dasar ini dapat dibuat bersamaan dengan pengukuran 

bidang-bidang tanah, ataupun dari peta lain dalam koordinat local akan tetapi 

harus ditransformasikan ke dalam koordinat nasional yaitu Transver Mercator 3º. 

Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa Peta Dasar Pendaftaran dan Peta 
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Pendaftaran mempunyai penomoran lembar peta dan format yang sama persis. 

Penomoran lembar peta ini bersifat unik sehingga tidak akan ada nomor peta yang 

sama untuk seluruh wilayah Negara Indonesia. 

1. Skala Peta 

Skala peta situasi dan  peta dasar pentaftaran dibuat sama, yaitu, 

 daerah pemukiman dengan skala 1:1000 atau 1:500 

 daerah bukan pemukiman (misalnya pertanian) dengan skala 1:2.500 

 daerah perkebunan untuk permohonan HGU dibuat dengan skala 

1:10.000 

2. Sistem Koordinat 

Peta dasar pendaftaran mempunyai sistem koordinat nasional (pasal 13). 

Untuk peta dasar pendaftaran yang masih dalam sistem koordinat lokal harus 

ditransformasikan ke dalam sistem nasional. Metoda untuk melaksanakan 

transformasi ini antara lain dengan cara transformasi koordinat secara numeris 

atau grafis. Secara numeris dapat dilakukan dengan software tertentu, misalnya 

untuk peta-peta fotogrametrik yang masih menggunakan koordinat lokal. Secara 

grafis dilakukan pada peta-peta terrestrial dengan cara replacing grid  atau secara 

dijital menggunakan software dengan rumus-rumus transformasi koordinat yang 

ada. 

Skema kegiatan transformasi koordinat dapat dilihat pada diagram berikut. 
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3. Sistem Penomoran Peta 

Sistem penomoran peta dibedakan menjadi sistem nasional dan lokal. 

Sistem penomoran peta nasional digunakan jika titik-titik dasar teknik yang 

tersedia memiliki koordinat  nasional. Sedangkan sistem penomoran peta lokal 

digunakan jika titik-titik dasar teknik yang tersedia masih memiliki koordinat 

lokal. 

a. Sistem Nasional 

 Untuk pemetaan dalam sistem koordinat proyeksi nasional, TM-3, digunakan 

sistem penomoran peta nasional. 

Peta dengan Koordinat Lokal 

Pengukuran 

dengan GPS 

Pemilihan Titik 
Sekutu di Peta 

Identifikasi Titik 

Sekutu di 

Lapangan 

Parameter 

Transformasi 

Proses Hitungan 

Transformasi 

Pembuatan Grid-grid 
Sistem Nasional 

Data Ukuran 

Sistem Lokal 

Data Dijital  
Lokal R

ep
la

c
in

g
 G

ra
d
e 

(l
ih

a
t 

G
a
m

b
a
r 

7
-1

3
) 

Peta  Lama  

dg. Koordinat 

Nasional tetapi 
Format Lama 

Peta Baru secara Dijital Peta Baru secara Manual 

P E T A  S I S T E M  N A S I O N A L  

Manual Software 
Hitungan 

Program 

Hitungan 

Transformasi 

F O R M A T  L E M B A R  N A S I O N A L  

Dijitasi 

 Titik Sekutu  Data Ukuran  Data Dijital   

Koordinat Sistem Nasional 

Gambar 4.1.  

Skema Pelaksanaan Transformasi Sistem Koordinat 
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 Jika suatu wilayah pemetaan telah diketahui koordinatnya dalam sistem 

nasional, maka nomor peta untuk wilayah tersebut dapat diketahui.  

 Nomor peta terdiri dari nomor zone dan nomor lembar peta. 

Nomor Zone.  Nomor zone yang digunakan adalah nomor zone sistem 

proyeksi TM-3 yang terdiri dari 3 (tiga) digit yang terdiri dari nomor zone UTM 

(2 dijit) dan nomor letak zone TM-3 (1 dijit) yang dipisahkan oleh tanda baca titik 

sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2.3.2. Contoh yang digunakan pada bab ini 

adalah Zone TM-3 yang terletak pada sebelah kanan meridian sentral zone 48 

UTM, yaitu zone nomor 48.2 

 Nomor Lembar Peta dan Nomor Peta.  Pemberian nomor lembar peta 

skala 1:10.000 berdasarkan pada pembagian satu zone TM-3 menjadi wilayah-

wilayah yang tercakup pada peta skala 1:10.000 dengan ukuran 60 cm x 60 cm 

yang berarti 6.000 m x 6.000 m di lapangan (lihat pasal 15).  Titik awal 

pembagian lembar ditetapkan pada koordinat X=32.000 m dan Y=282.000 m. 

Dari titik awal tersebut dibuat kolom dan baris dengan lebar 6.000 meter sehingga 

akan terbentuk 56 kolom (arah X) dan 314 baris (arah Y). Nomor kolom menuju 

arah kanan (timur) dengan nomor 01 sampai nomor 56 sebanyak dua dijit. Nomor 

baris  menuju arah atas (utara) dengan nomor 001 sampai dengan nomor 314 

sebanyak tiga dijit (lihat lampiran 6).  Penomoran masing-masing kotak (lembar 

peta skala 1:10.000) di ambil dari nomor kolom dan nomor baris yang terdiri dari 

lima dijit yaitu dua dijit pertama menunjukkan nomor kolom dan tiga dijit 

selanjutnya adalah nomor baris. Dimana antara nomor kolom dan nomor baris 

dipisahkan oleh tanda baca titik.  

Contoh   : 55.314 

Keterangan : 55 adalah nomor kolom lembar peta 

    314 adalah nomor baris lembar peta 

Nomor Peta Skala 1:10.000 terdiri dari Nomor zone (3 digit) dan nomor lembar 

peta (5 digit). Antara nomor zone dan nomor lembar peta dipisahkan oleh tanda 

baca garis datar (minus). Sebagai contoh, jika peta tersebut terletak pada zone 

TM-3 48.2 maka nomor peta menjadi: 

Contoh  : 48.2-55.314 
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   48.2 adalah nomor zone TM-3 

   55.314 adalah nomor lembar peta skala 1:10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian nomor lembar peta skala 1:2.500 dibuat dengan cara membagi 

lembar peta skala 1:10.000 menjadi 16(enam belas) lembar dengan rincian 

4(empat) lembar kearah kolom dan 4(empat) lembar ke arah baris, dengan format 

ukuran muka peta 60 cm x 60cm yang berarti 1.500 m x 1.500 m di lapangan. 

Penomoran dilakukan dari kiri ke kanan untuk setiap baris dan dimulai dari baris 

paling bawah yang terdiri dari dua dijit dari nomor 01 dan berakhir dengan nomor 

16. 

Pemberian nomor lembar peta  skala 1:2.500 yaitu dengan menambahkan 

2(dua) dijit pada 5 (lima) dijit nomor lembar peta skala 1:10.000 sehingga menjadi 

7 dijit yang dipisahkan oleh tanda baca garis datar.  

Contoh dari gambar di atas: 

 01 02 03 04 

 05 06 07 08 

 09 10 11 12 

 13 14 15 16 

55 
3

14
 

6.000 m 

6.000 m 

1.500 m 

1.500 m 

Gambar 4.2. Pembagian lembar peta skala 
1:10.000 menjadi 1:2500 

Lembar peta skala 1:10.000 

Lembar peta skala 1:2.500 
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 Nomor Lembar Peta 55.314-05 

 Dimana: 

  55.314 adalah nomor lembar peta skala 1:10.000 

  05 adalah nomor urut lembar peta 1:2.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya Nomor Peta Skala 1:2.500 terdiri dari Nomor zone (3 digit) dan 

nomor lembar peta (7 digit) sehingga berjumlah 10 (sepuluh dijit). Antara nomor 

zone dan nomor lembar peta dipisahkan oleh tanda baca garis datar. 

 Contoh dari gambar di atas: 

 Nomor Peta 48.2-55.314-05 

 Dimana: 

  48.2 adalah nomor zone TM-3 

  55.314-05 adalah nomor lembar peta 1:2.500 

 1 2 3 

 4 5 6 

 7 8 9 

01 02 

06 08 

04 

09 12 10 

05 

1.500 m 

1.500 m 

500 m 

500 m 

Lembar peta 1:2.500 

 

Lembar peta 1:1.000 

Gambar 4.3. . Pembagian Lembar Peta skala 1:2.500 

menjadi 1:1.000 
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Seperti halnya peta skala 1:2.500, peta skala 1:1.000 dibuat dengan cara 

membagi peta skala 1:2.500 menjadi 9 (sembilan) lembar peta dengan rincian 

3(tiga) lembar pembagian ke arah kolom dan 3(tiga) lembar ke arah baris. Dengan 

demikian satu lembar peta mempunyai format ukuran muka peta 50 cm x 50 cm 

atau 500 m x 500 m di lapangan. 

 Penomoran dilakukan dari kiri ke kanan untuk setiap baris dan dimulai 

dari baris paling bawah yang terdiri dari dua dijit dari nomor 1 dan berakhir 

dengan nomor 9. 

Pemberian nomor lembar peta  1:1.000 dilakukan dengan menambahkan 

1(satu) digit dari 7(tujuh) dijit nomor lembar peta skala 1:2.500 sehingga menjadi 

8 dijit yang dipisahkan dengan tanda baca garis datar. 

 Contoh dari gambar diatas :  55.314-05-5 

 Keterangan :  

55.314-05  adalah nomor lembar peta skala 1:2.500-nya 

5                    adalah nomor urut lembar peta skala 1:1000 

Selanjutnya Nomor Peta Skala 1:1.000 terdiri dari Nomor zone (3 digit) dan 

nomor lembar peta (8 digit) sehingga berjumlah 11 (sebelas dijit). Antara nomor 

zone dan nomor lembar peta dipisahkan oleh tanda baca garis datar. 
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Contoh dari gambar di atas : 48.2-55.314-05-5 

Keterangan :  

 48.2              adalah nomor zone 

 55.314-05-5  adalah nomor lembar peta skala 1:1000 

Apabila diperlukan peta skala 1:500, maka satu lembar peta skala 1:1.000 

dibagi menjadi 4 (empat) lembar peta dengan rincian 2(dua) lembar pembagian ke 

arah kolom dan 2(dua) lembar pembagian ke arah baris. Satu lembar peta 

mempunyai format ukuran muka peta 50 cm x 50 cm atau 250 m x 250 m di 

lapangan.  Penomoran dilakukan dari kiri ke kanan untuk setiap baris dan dimulai 

dari baris paling bawah yang terdiri dari 1 (satu) dijit dari nomor 1 dan berakhir 

dengan nomor 4. Pemberian nomor lembar peta  1:500 dilakukan dengan 

menambahkan 1(satu) dijit dari 8(delapan) dijit nomor lembar peta skala 1:1.000 

sehingga menjadi 9 (sembilan) dijit yang dipisahkan dengan tanda baca garis 

datar. Setelah ditambahkan nomor zone (3 dijit), nomor peta skala 1:500 menjadi 

12 (dua belas) dijit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.  Contoh Penomoran Peta skala 1:500 dan skala 1:250 

1 
 1 2 

 3 4 

2 

8 

4 6 
 

5 
 1 2 

 3 4 

4 

4 

1 2 

Skala 1:500 
Skala 1:250 

Nomor peta: 48.2-55.314-05-5-2 Nomor peta 48.2-55.314-05-5-2-4 
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Pada peta skala 1:250 dapat dilakukan hal yang sama seperti pada peta skala 

1:500, sehingga penomoran akan menambah 1(satu) dijit lagi dari pemberian 

nomor peta skala 1:500 sehingga akan menjadi 13 (tiga belas) dijit. 

 

Ringkasan sistem penomoran peta nasional. 

Skala 

Peta 

No Zone    

TM-3 (3 

digit) 

Kolom/ 

Baris 

Lembar 

1:10.000 

(5 dijit) 

No.Ur

ut 

Lemb

ar 

1:2.50

0  

(2 

dijit) 

No.Ur

ut 

Lemba

r 

1:1.00

0  

(1 

dijit) 

No.Ur

ut 

Lemba

r 

1:500  

(1 

dijit) 

No.Ur

ut 

Lemba

r 

1:250  

(1 

dijit) 

1:10.000 48.2 - 55.314     

1:2.500 48.2 - 55.314 - 05    

1:1.000 48.2 - 55.314 - 05 - 5   

1:500 48.2 - 55.314 - 05 - 5 - 2  

1:250 48.2 - 55.314 - 05 - 5 - 2 - 4 

 

b. Sistem Lokal 

Sistem koordinat lokal yaitu dalam cakupan daerah tertentu menggunakan 

sistem koordinat sendiri. Dengan demikian akan memungkinkan satu peta lokal  

dengan peta lokal yang lain mempunyai koordinat dan sistem penomoran yang 

sama. 

Berdasarkan pasal 79 butir e dan  sudah diterangkan pada bab 2.1.2 

pemasangan dan pengukuran dua titik dasar teknik orde 4 harus dilaksanakan pada 

setiap permohonan pengukuran, apabila belum ada peta dasar teknik. Untuk 

selanjutnya petugas ukur harus membuat pembagian lembar peta pada wilayah 

desa tersebut. Pembagian lembar dibuat dengan berpedoman pada batas wilayah 

administrasi desa. 
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 Apabila tidak ada peta batas administrasi dibuat dengan batas kira-kira. 

Kelengkapan detail situasi pada peta tersebut akan sangat membantu dalam 

pembuatan lembar peta. 

 Secara prinsip penomoran peta tetap berpedoman pada nomor zone dan 

nomor lembar peta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor Zone. Nomor zone hanya terdapat pada sistem koordinat nasional. 

Sedangkan pada sistem koordinat lokal nomor zone dapat digunakan kode desa/ 

kelurahan. 

Desa Cempaka 

Baru 
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04 Skala 1:1.000 
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Desa Sanansari 

Kel. Belimbing 

0
 

Batas Desa/ Kel. Jalan 

Batas lembar 

peta skala 

1:2.500 

Titik Dasar Teknik Orde 

4 

Batas lembar peta skala 1:1.000 

Contoh : 07-03.03 

 07 = kode desa Cempaka Baru 

 03 = nomor kolom 

 03 = nomor baris 

5 
Batas lembar peta 

skala 1:1.000 dengan 

nomor 5, ditulis 07-

03.03-5 

Gambar 4.5. Contoh Pembagian Lembar Peta skala 1:2.500 

dan skala 1:1.000 pada Koordinat Lokal 

 

Keterangan : 
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Nomor Lembar Peta.  Pembagian lembar peta dibuat pada skala 1:2.500 

saja (dengan luas 1.500 x 1.500 m). Catatan: pembagian pada skala 1:10.000 tidak 

dibuat. Penomoran  berpedoman pada nomor kode desa/ kelurahan, nomor kolom 

dan baris. Pemberian koordinat lokal dimulai dari nomor lembar di sebelah ujung 

selatan-barat.  Apabila sudah tersedia peta dengan koordinat lokal, maka 

koordinat peta tersebut dipakai sebagai pedoman. Penomoran lembar pada peta 

skala 1:1.000, skala 1:500 dan skala 1:250, tahap kegiatannya sama dengan sistem 

nasional. 

Dalam hal ini penentuan batas desa/ kelurahan belum definitif sehingga 

penentuan batas dilakukan dengan perkiraan saja, akan memungkinkan terjadinya 

kelebihan lembar peta dari perencanaan yang sudah dibuat. Untuk itu lembar 

tersebut ditiadakan dan tidak perlu dilakukan perubahan nomor lembar peta. 

Hasil pengukuran bidang tanah dipetakan pada lembar yang sudah ada 

nomor dengan berpedoman pada detail situasi yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan 

Pengukuran 

Pemasangan dan Pengukuran 

TDT Orde 4 

Pembagian Lembar Peta 

skala 1:2.500 

 

Peta Administrasi 

 Desa/ Kelurahan 

 Definitip atau Perkiraan 

 

 Peta Pendaftaran 

 

Peta dengan  

Koordinat Lokal 

 

CEK 

TIDAK ADA 

Peta Skala 1:1.000 

Peta Skala  

1:500 

Gambar 4.6 

Diagram Pembuatan Pembagian Lembar Peta dengan Sistem 

Koordinat Lokal 
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4. Proses Pemetaan 

Apabila ditinjau dari proses pengukuran. data ukuran, pengolahan data 

hitungan dan pemetaannya dapat dilakukan dengan cara manual dan semi dijital 

dan dijital.  

Secara Manual. Proses pemetaan secara manual baik  metoda terrestrial 

ataupun fotogrametrik apabila memenuhi kriteria-kriteia berikut : 

 

Tabel 4.1. Proses dan Hasil Kegiatan Pemetaan Secara Manual 

 

NO 

 

PROSES 

KEGIAT

AN 

METODA 

TERRESTRIAL  FOTOGRAMETRIK 

1 Peralatan 

Pengukura

n 

Alat ukur sudut/ 

jarak, misalnya 

T1, T0, Waterpas,  

meteran. 

Alat ukur sudut/ jarak/ GPS, 

misalnya T0, T1, Trimble, 

Leica, meteran, EDM 

2 Data 

Ukuran 

Dicatat di DI 103  Konvensional : 

 Dicatat di DI 103 

 GPS Receiver : 

 Formulir Reconnaisance 

 Data Pengamatan  

 Formulir data waterpas 

3 Pengolaha

n Data 

 Manual dengan 

kalkulator 

 Dicatat di DI 

104 

 Konvensional : 

 Manual dengan kalkulator 

 Dicatat di DI 104 

 GPS receiver : 

 Dicatat di DI 101, 101A, 

101B, 101C 

 Formulir hitungan tinggi 

 Koordinat Hasil Triangulasi 
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Udara 

4 Pemetaan  Tracing 

manual/ kartir 

 Peta garis 

 Ploting stereoplotter 

 Tracing manual 

 Peta garis/ peta foto 
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Tabel 4.2. 

Proses dan Hasil Kegiatan Pemetaan Secara Semi Dijital 

 

No 

 

PROSES 

KEGIATAN 

METODA 

OTERRESTRIAL  FOTOGRAMETRIK 

1 Peralatan 

Pengukuran 

Alat ukur sudut/ 

jarak, misalnya T0, 

T1, waterpas, 

meteran. 

Alat ukur sudut/ jarak/ GPS, misalnya 

T0, T1,  Trimble, Leica, waterpas, EDM 

2 Data Ukuran Dicatat di DI 103  Konvensional : 

 Dicatat di DI 103 

 GPS Receiver : 

 Formulir Reconnaisance 

 Data Pengamatan  

 Formulir data waterpas 

3 Pengolahan 

Data 

 Dihitung 

menggunakan 

software perataan 

 Data dijital dalam 

data storage. 

 Print out  

koordinat hasil 

perataan 

 Konvensional : 

 Dihitung menggunakan software 

perataan (XY dan Y) 

 Print out  koordinat hasil perataan 

 GPS receiver : 

 Diproses dengan softwware  

perataan 

 Dicatat di DI 101, 101A, 101B, 

101C 

 Print out  koordinat hasil perataan 

tinggi 

 Koordinat Hasil Triangulasi Udara 

 Data dijital dalam data storage 

4 Pemetaan  Tracing manual/ 

kartir 

 Ploting stereoplotter 

 Tracing manual/ plot plotter 
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 Plot menggunakan 

plotter 

 Peta garis 

 Peta garis/ peta foto 

 

 Secara Semi Dijital. Pada pemetaan semi dijital diperoleh data dijital, 

yaitu data pengolahannya. Kriterianya seperti tabel  di atas. 

 Secara Dijital.  Sesuai dengan kebutuhan  untuk updating data dan 

reproduksi peta yang dibutuhkan, pemetaan dijital akan diperoleh data ukuran dan 

data hasil pengolahan berupa data dijital, baik data tekstual maupun data grafis 

(georaphical data). Kriteria-kriteria pemetaan secara dijital adalah seperi berikut.  

 

Tabel 4.3 

Proses dan Hasil Kegiatan Pemetaan Secara Dijital 

 

NO 

 

PROSES 

KEGIATA

N 

METODA 

TERRESTRIAL  FOTOGRAMETRIK 

1 Peralatan 

Pengukuran 

Alat ukur sudut/ jarak 

elektronik, misalnya 

Total Station, EDM 

Alat ukur sudut/ jarak/ GPS, 

misalnya Total Station, EDM 

 

2 Data 

Ukuran 

 Data dijital disimpan 

dalam bentuk disket 

 Print out data ukuran 

GPS Receiver : 

 Formulir Reconnaisance 

 Data Pengamatan  

3 Pengolahan 

Data 

 Dihitung 

menggunakan software 

perataan 

 Data dijital dalam data 

storage. 

 Print out  koordinat 

hasil perataan 

 GPS Receiver : 

 Diproses dengan software 

perataan 

 Dicatat di DI 101, 101A, 

101B, 101C 

 Print out  koordinat hasil 

perataan tinggi 
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 Koordinat Hasil Triangulasi 

Udara 

 Data dijital dalam data 

storage 

4 Pemetaan  Plot menggunakan 

plotter 

 Peta garis 

 Ploting stereoplotter 

 Plot menggunakan plotter 

 Peta garis/ peta foto 

 

Data Editing, Data Updating dan Reproduksi Peta. Kelebihan pemetaan 

secara dijital adalah diperolehnya data dijital sebagai hasil proses pemetaannya 

selain hardcopy berupa diapositip, negatip film atau sefia. Data dijital ini dapat 

digunakan untuk editing  dan updating data  (pembaruan data) dan reproduksi 

peta.  Proses pemetaan dan updating-nya  menggunakan CAD software dan GIS 

software tertentu, misalnya AutoCad, Microstation, ArcInfo, Smallworld, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Ukuran 

Dijital 

Data Storage 

Data Tekstual Graphical Data 

Editing/ Updating Data 

Reproduksi 

Peta 

Gambar 4.7.  

Pembaruan Peta dari Data Dijital 
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Untuk memudahkan editing  dan updating data, masing-masing data 

dikelompokkan dalam layer (untuk CAD software yang menggunakan sistem 

layering) atau berdasarkan objek yang sejenis (untuk GIS software yang 

menggunakan sistem orientasi objek). Layer (lapisan data) disebut juga dengan 

tema peta, karena berisi sekelompok geographical feature tertentu, misalnya 

jalan, sungai, bangunan dan sebagainya. Sedangkan pada GIS Software yang 

menggunakan sistem orientasi objek, objek-objek dikelompokkan berdasarkan 

jenisnya. 

Untuk keseragaman penggunaan layer supaya mengikuti aturan sebagai 

berikut : 

 Tabel 4.4  

Tabel Nomor Layer dan Jenis Kelompok 

No Jenis Kelompok (Kode) No layer Warna 

1 Batas Administrasi (ADM) 1 Coklat 

2 Batas Bidang (PERSIL) 2 Putih 

3 Perairan (AIR) 3 Biru 

4 Jalan dan Rel (JLN) 4 Merah 

5 Titik Tinggi dan Ketinggian (TOP) 5 Oranye 

6 Tugu Titik Dasar Teknik (TDT) 6 Merah 

7 Bangunan (BANG) 7 Oranye 

8 Text (TEXT) 4 Putih 

9 Pemukiman (KP) 8 Putih 

10 Tanaman/ perkebunan (POHON) 9 Hijau 
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Backup Data. Data dijital dalam bentuk softcopy baik berupa data tekstual 

maupun graphical data harus dibuat backup data-nya. Bentuk softcopy dapat 

berupa disket, CD-Rom, Magnetic Disk atau media penyimpanan lain (external 

data storage). 

Apabila ditinjau dari instansi pembuat, peta dasar pandaftaran dibedakan 

menjadi peta dari BPN dan peta dari instansi lain.  

Peta dari instansi lain yang masih bersistem lokal harus memenuhi 

persyaratan dalam hal besar skala, ketelitian peta dan harus diadakan pengecekan 

lapangan sesuai dengan pasal 17. Untuk selanjutnya peta tersebut harus 

ditransformasikan dalam sistem nasional. 

  

5. Material dan Jumlah Pembuatan 

Peta Dasar Pendaftaran dibuat pada bahan yang stabil, kuat dan tahan 

misalnya drafting film, sepia. . Untuk penggandaanya dapat dibuat pada drafting 

film 0.03 atau sepia atau dapat juga pada kertas diazo/ blue print/ lightdrug. 

Jumlah penggandaan dibuat sesuai kebutuhan. 

 

6. Ukuran dan Format Lembar Peta  

 Ukuran lembar peta dasar pendaftaran adalah  93 cm x 76 cm untuk peta 

dasar pendaftaran  skala 1 : 1000, 103 cm x 86 cm untuk peta dasar pendaftaran 

skala 1 : 2.500 dan 83 cm x 66 cm untuk peta dasar pendaftaran skala 1 : 10.000, 

yang dibatasi  garis penuh dengan ketebalan 0.3 mm dan di dalamnya terdiri atas : 

ADM 

PERSIL 

AIR 

JLN 

 

Gambar 4.8.  

Susunan Layer dalam Kumpulan Data 
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Muka peta. Ukuran muka peta adalah 50 cm x 50 cm untuk peta dasar 

pendaftaran skala 1 : 1000, 60 cm x 60 cm untuk peta dasar pendaftaran skala 1 : 

2.500 dan skala 1 : 10.000. 

Bidang gambar. Bagian yang melingkupi muka peta dengan titik pusat 

sama dengan titik pusat muka peta dan dibatasi garis penuh dengan ukuran 70 cm 

x 70 cm untuk peta dasar pendaftaran skala 1 : 1000, 80 cm x 80 cm untuk peta 

dasar pendaftaran skala 1 : 2.500 dan 60 cm x 60 cm untuk peta dasar pendaftaran 

skala 1 : 10.000. 

7. Kartografi dan Simbol 

Penggambaran/plotting peta dasar pendaftaran tergantung dari detail-detail 

yang akan digambar. Metoda pembuatan peta dasar pendaftaran dari proses 

pengukuran titik dasar teknis secara terrestrial  maka semua detail situasi 

dipetakan.  

  

B. PEMBUATAN PETA BIDANG TANAH 

Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih 

pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data 

fisik (pasal 1 ayat 6). 

Dari definisi diatas, jelas dimaksudkan bahwa setiap data hasil pengukuran 

bidang tanah baik yang dilaksanakan secara sistematik maupun sporadik harus 

dibuatkan peta bidang tanahnya.  

Peta bidang tanah ini selain merupakan bagian (lampiran)  DI 201 B pada 

pendaftaran tanah sporadik dan DI 201C pada pendaftaran tanah sistematik, yang 

digunakan sebagai salah satu data fisik pada pengumuman, juga dapat digunakan 

untuk melengkapi peta pendaftaran yang telah tersedia. 

Pembuatan peta bidang tanah adalah berdasarkan data gambar ukur baik 

itu dilakukan dengan cara pengukuran terrestrial atau dengan cara identifikasi 

pada peta foto. 
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Oleh karena itu pembuatan peta bidang sebenarnya adalah salinan/kutipan 

dari manuskrip (kartiran) sehingga bentuk dan ukuran luasnya  dianggap relatif  

benar. 

Format dan ukuran kertas hasil akhir (hard copy) dari peta bidang tanah  

yaitu ukuran A3 pada kertas HVS 80 gram (pasal 31 ayat 3), dengan demikian 

untuk blanko (bingkai) peta ini dapat disediakan/ dicetak terlebih dahulu atau 

apabila pembuatannya secara dijital dapat dibuat dengan file tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan data yang di extract (digabungkan) dapat berupa batas bidang-

bidang tanah, jalan sungai atau benda benda lain yang dapat dijadikan petunjuk 

untuk memudahkan mengenal lokasi bidang tanah (pasal 31 ayat 5e,f). 

1. Metoda Manual 

Secara manual peta bidang tanah dibuat pada blanko (bingkai) peta bidang 

tanah yang telah disiapkan terlebih dahulu, menggunakan skala yang sama dengan 

peta asalnya. Cara manual hanya dapat dilakukan dengan cara menyalin atau 

mengutip bidang-bidang tanah dan detail situasi penting lainnya dengan cara 

menempatkan manuskrip pada meja gambar (meja kaca dengan lampu penerang) 

dan diatasnya ditempatkan bingkai peta bidang tanah sedemikian rupa sehingga 

bidang-bidang tanah yang akan disalin menempati posisi yang cukup simetris . 

 

(a)   (b) 

Bidang 

gambar 

Bidang 

gambar 

Kotak 

Keterangan 

Kotak 

Keterangan 
Kertas HVS  

(A3) 8o Gram 

Keterangan 

Gambar 4.9. 

Bingkai peta (a) dibuat secara manual, (b) file dijital 
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Gambar 4.10. 

Penyalinan manuskrip menjadi peta bidang tanah 

 

Manuskrip/ peta yang dapat digunakan untuk disalin menjadi peta antara 

lain : 

 Manuskrip (kartiran gambar ukur) yang dikerjakan secara manual ; 

 Kartiran gambar ukur (GU) pada peta dasar pendaftaran, jika peta 

dasar pendaftaran berupa peta garis (pasal 32 ayat 1). 

 Kartiran pada peta dasar pendaftaran berupa peta foto yang  

merupakan hasil identifikasi batas pemilikan dan pengukuran sisi-

sisi bidang tanah (pasal 32 ayat 2). 

 

2. Metoda Dijital  

Peta bidang tanah yang dibuat secara dijital merupakan extraction 

(ektraksi) bidang-bidang tanah yang diambil dari : 

 Manuskrip/ kartiran gambar ukur yang dikerjakan secara  dijital ; 

 Hasil dijitasi peta dasar pendaftaran dijital baik peta garis atau peta 

foto yang telah melalui proses editing sesuai hasil penetapan batas, 

identifikasi dan data ukuran sisi-sisinya ; 

 

 

 

 

 

Peta Bidang Tanah 

Manuskrip  

bingkai Peta 
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Gambar 4.11. Hasil extract peta dijital dan bingkai peta 

  

3. Tata Cara Pembuatan Peta Bidang 

Pembuatan peta bidang tanah pada pendaftaran tanah sistematik harus 

dibuat sedemikian  rupa dengan batas wilayah yang jelas, misalnya digambarkan 

satu blok atau satu RT. Jika tidak dapat digambarkan per blok/ RT, maka dibuat 

secukupnya sesuai  format yang ada, hanya perlu ditambahkan dengan informasi 

nomor peta bidang tanah dan informasi lembar bersebelahan untuk memudahkan 

sistim penyimpanan dan pencariannya jika diperlukan . Informasi nomor lembar 

ini dapat dicantumkan pada kolom/kotak keterangan.  

Agar masyarakat dapat dengan mudah membaca hubungan antara obyek 

pada peta bidang tanah dengan subyek pada daftar bidang tanah (DI 201B dan 

atau  DI 201C) maka pada peta bidang tanah dicantumkan masing-masing nomor 

bidangnya. 

Nomor bidang adalah 5 (lima) digit terakhir dari NIB, tanpa angka 0 nya, 

misal NIB bidang tanah tersebut ; 0904010600231, maka nomor bidang tersebut 

adalah 231 (pasal 31 ayat 5 g) . 

Detail situasi penting yang digambarkan antara lain jalan/ gang berikut 

namanya, sungai serta arah aliran dan  namanya, tempat ibadah, dan detail lainnya 

Peta Dijital                                                 Bingkai Peta                                          

extract 
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yang dapat memperjelas informasi dan memudahkan untuk dikenali oleh 

masyarakat, misalnya transmisi tegangan tinggi.  

Pada pendaftaran tanah sporadik pembuatan peta bidang tanah harus 

dilengkapi dengan informasi kepemilikan bidang berbatasan, dan jika terdapat 

bidang tanah yang berbatasan tersebut telah terdaftar maka perlu dicantumkan 

nomor bidangnya (bila telah tertata sesuai PMNA/Ka.BPN No.3/1997) atau 

dicantumkan nomor hak dan nomor GS/SU jika masih belum tertata sesuai 

PMNA/Ka.BPN No. 3/1997. 

Sedangkan bidang tanah yang belum terdaftar dicantumkan nama 

pemegang hak dan status tanahnya. 

Dalam penggambaran perlu di perhatikan : 

 Penomoran nomor bidang harus  jelas, jangan  sampai  terjadi 

keraguan membaca, misalnya antara  angka 0 dengan 6,  3 dengan 8, 

2 dengan  5  dan 2 dengan 7. 

 Penggambaran bidang harus jelas, dengan ukuran tebal garis  0.2 

mm 

 Penomoran bidang diatas harus sesuai  dengan  daftar lampirannya 

(daftar bidang tanah). 

Apabila terjadi sanggahan selama masa pengumuman, maka bidang tanah 

tersebut harus dilaksanakan pengecekan ulang. Prosedur pengecekan dimulai dari 

pembuatan peta bidang tanah, perhitungan luas sampai dengan pembuatan gambar 

ukurnya. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak terdapat keraguan, maka 

perlu dilaksanakan pengukuran ulang dengan memperhatikan batas-batas tanah 

yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Penetapan 

batas 

Pengukuran 

batas 
Kartiran/ 

Manuskrip 

Hitungan 

Luas 

Peta Bidang 

Tanah 

Gambar 

Ukur 

 Keterangan : 

 

Alur kerja 

Alur pengecekan 

  

Gambar 4.12. Skema pengecekan ulang 
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Jika ternyata terjadi kesalahan dalam proses pembuatan peta bidang ini 

maka harus dilakukan perubahan atau dibuat peta bidang baru. Peta bidang lama 

dimusnahkan (pasal 33 ayat 1 dan pasal 35 ayat 2). 

 

C. PEMBUATAN PETA PENDAFTARAN 

Peta Pendaftaran tanah adalah peta yang mmenggambarkan bidang-

bidang tanah yang telah didaftar untuk keperluan pendaftaran tanah. Peta ini 

mempunyai format dan ukuran serta penomoran lembar peta yang sama persis 

dengan peta dasar pendaftaran, yang membedakan adalah informasi bidang-

bidang tanah yang tergambar pada peta pendaftaran sudah jelas batas-batas, 

sudah ditetapkan dan sudah dilakukan pengukuran secara kadastral dan telah 

didaftar dalam rangka pendaftaran tanah.  

 Ketentuan-ketentuan: 

1. Lembaran peta pendaftaran,  dibuat diatas drafting film dg ukuran dan 

format sebagaimana PDP, setiap bidang diberi nomor pendaftaran, 

pembagian lembar, penomoran, legenda dan aturan pembuatan 

sebagaimana PDP. 

2.  Metode penggambaran bidang tanah 

  a. Tersedia gambar-gambar bidang tanah hasil kartiran dengan skala yang 

sama, dapat langsung dikartir dg mengoverlaykan pada beberapa 

bidang tanah tsb. 

b. Tersedia GU yang berupa peta foto, dapat langsung     dikartir di atas 

peta foto tsb atau overlaynya. 

c. Hanya tersedia GU berupa sketsa dan secara     manual. Dikartir dulu di 

kertas padalarang,    selanjutnya dibuat dg mengoverlaykan diatas     

kertas padalarang tsb. 

d. Untuk pengeplotan dg menggunakan plotter, pembuatan      peta 

pendaftaran  dapat langsung dilakukan pada     drafting film. 

           CARA PENGISIAN (lihat juknis PMNA/KBPN 3/1997 atau 

Standarisasi PT Sistematis)  
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D. PENYIAPAN PETA KERJA 

Peta Kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk 

mengidentifikasi, mendeliniasi dan atau memetakan batas bidang tanah 

yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja 

dapat berupa peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) maupun peta foto 

udara yang dicetak pada skala paling kecil 1:5000. 

Perlu diketahui bersama bahwa teknis Pengukuran dan Pemetaan 

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dalam rangka 

pendaftaran tanah dilaksanakan dengan metode terestris, fotogrametris, 

pengamatan satelit dan kombinasi dari ketiga metode tersebut. Pemilihan dan 

penentuan metode pengukuran dan pemetaan di lapangan sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab setiap Kantor Pertanahan. Sebelum pelaksanaan pengukuran 

dan pemetaan bidang tanah harus disediakan Peta Kerja yang bersumber dari :  

a. Peta Dasar Pendaftaran 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 

Pendaftaran berasal dari peta foto udara dari wahana pesawat udara 

berawak dengan kamera metrik. Peta Dasar Pendaftaran yang berusia 

maksimal 2 tahun dapat dipergunakan untuk pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah dengan metode fotogrametris.  

b. Data mentah CSRT (raw data) dan/atau peta foto udara dari wahana 

pesawat udara nirawak (Unmanned Aerial Vehicle). Data mentah CSRT 

(raw data) dan/atau peta foto udara tersebut perlu dikoreksi secara 

geometrik terlebih dahulu, sehingga dapat digunakan untuk pengukuran 

dan pemetaan dengan metode fotogrametris sesuai dengan kondisi wilayah 

pada setiap Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah. Apabila tidak 

dilakukan koreksi geometri sebelumnya maka tidak dapat digunakan untuk 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan metode fotogrametris.  
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LATIHAN 4 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peta bidang? 

2. Apa beda peta bidang dibandingkan dengan peta dasar pendaftaran? 

3. Bagaimana proses pembuatan peta bidang secara manual? 

4. Bagaimana proses pembuatan peta bidang secara digital? 

5. Jelaskan peralatan, bahan dan ukuran peta bidang? 

6. Apa beda tatacara pembuatan peta bidang yang luas dibandingkan dengan 

bidang yang sempit? 

7. Berapakah skala peta bidang yang diatur oleh peraturan? 

8. Informasi apa yang tercantum dalam suatu lembar peta bidang? 

9. Siapakah yang mengesahkan peta bidang? 

10. Apa kelebihan dan kelemahan skala numeris dan grafis? 

 

RANGKUMAN 

Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih 

pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data 

fisik. Peta bidang tanah dapat dilkukan secara manual dan dijital.  

Nomor bidang adalah 5 (lima) digit terakhir dari NIB, tanpa angka 0 nya, 

misal NIB bidang tanah tersebut ; 0904010600231, maka nomor bidang tersebut 

adalah 231. Apabila terjadi sanggahan selama masa pengumuman, maka bidang 

tanah tersebut harus dilaksanakan pengecekan ulang. Prosedur pengecekan 

dimulai dari pembuatan peta bidang tanah, perhitungan luas sampai dengan 

pembuatan gambar ukurnya. 
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EVALUASI MATERI 4 

 

1. Skala berikut merupakan skala standar yang digunakan dalam peta 

dasar pendaftaran, kecuali:  

a. 1 : 10.000 

b. 1 : 5.000 

c. 1 : 2.500 

d. 1 : 1000 

 

2. Titik awal pembagian lembar (titik nol semu) ditetapkan pada 

koordinat :  

a. X=32.000 m dan Y=282.000 m. 

b.  X=33.000 m dan Y=283.000 m. 

c. X=23.000 m dan Y=228.000 m. 

d. X=302.000 m dan Y=822.000 m. 

 

3. Dari titik awal tersebut dibuat kolom dan baris dengan lebar 6.000 

meter sehingga akan terbentuk :: 

a. 55 kolom (arah X) dan 413 baris (arah Y). 

b. 65 kolom (arah X) dan 341 baris (arah Y). 

c. 56 kolom (arah X) dan 314 baris (arah Y). 

d. 66 kolom (arah X) dan 143 baris (arah Y). 

 

4. Jumlah dijit pada penomoran peta skala 1:2500, 

a. 5 digit 

b. 6 digit 

c. 8 digit 

d. 10 digit 

 

5. Nomor zone pada system nasional  diganti dengan: 

a. Nomor sembarang 
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b. Nomor kode desa 

c. Nomor kode kecamatan 

d. Semua jawaban salah 

 

6. Ukuran format lembar peta dasar pendaftaran adalah: 

a. 93 cm x 76 cm 

b. 39 cm x 67 cm 

c. 98 cm x 78 cm 

d. 89 cm x 87 cm 

 

7. Nomor Peta Skala 1:2.500 terdiri dari: 

a. Nomor zone (3 digit) dan nomor lembar peta (5 digit)  

b. Nomor zone (3 digit) dan nomor lembar peta (7 digit)  

c. Nomor zone (3 digit) dan nomor lembar peta (9 digit)  

d. Nomor zone (3 digit) dan nomor lembar peta (10 digit)  

 

8. Nomor lembar peta 48.255.314-05-5 bisa dipastikan menunjukan peta 

dengan skala: 

a. 1 : 500 

b. 1 : 1000 

c. 1 : 2500 

d. 1 : 10.000 

 

9. Pada pendaftaran tanah sporadik pembuatan peta bidang tanah harus 

dilengkapi dengan informasi kepemilikan bidang berbatasan, jika bidang 

tanah berbatasan tersebut belum  terdaftar, maka dicantumkan: 

a. nama pemegang hak dan status tanah 

b. nama pemegang hak  

c. status tanah 

d. nomor pajak 
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10. Apabila terjadi sanggahan selama masa pengumuman, maka bidang tanah 

tersebut harus: 

a. ditangguhkan pendaftaran tanahnya 

b. dilanjutkan apa adanya  

c. dilaksanakan pengecekan ulang  

d. tidak perlu diproses pendaftarannya 

 

11. Berikut petugas yang bisa menjadi pelaksana pembuatan peta bidang, 

kecuali: 

a. Satgas pengukuran dan pemetaan  

b. Pihak ketiga yang ditetapkan  

c. Aparat desa 

d. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

 

12. Informasi yang dapat diambil dari peta pendaftaran adalah  adalah: 

a. Nomor identifikasi bidang tanah 

b. Nama pemilik bidang tanah  

c. Luas bidang 

d. Semua jawaban benar  

 

13. Berikut ini hal-hal terkait dengan Peta Kerja, kecuali: 

a. Dapat dibuat dari peta dasar pendaftaran 

b. Dapat dibuat dari citra satelit resolusi tinggi 

c. Dapat dibuat dari citra foto hasil pemetaan fotogrametris 

d. Dapat dibuat dari peta atlas 

 

14. Berikut fungsi dari peta bidang tanah, kecuali: 

a. Peta kerja bagi panitia pemeriksa tanah  

b. Peta untuk pembuatan GU 

c. Lampiran dalam proses permohonan/pemberian hak  

d. Dasar pembuatan surat ukur 
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15. Salah satu fungsi batas administrasi desa dalam pembuatan peta bidang 

adalah: 

a. dalam hal kewenagan petugas pengukuran 

b. dalam hal pemberian NIB 

c. dalam hal penggunaan tanah 

d. dalam hal sengketa batas 

 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

saudara terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus : 

    Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan = --------------------------------------------   X   100 % 

      15 

 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 - 100 %    =   Baik Sekali; 

   80 -   90 %    =   Baik; 

   70 -   80 %    =   Cukup; 

        <  70 %    =   Kurang. 

 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara kuasai secara 

baik. 
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MODUL 

V 

PEMETAAN INDEKS 

GRAFIS 

 

 

Pemetaan Indeks Grafis (GIM–Graphical Index Mapping) adalah penyusunan 

informasi mengenai bidang-bidang tanah yang telah terdaftar sebagai data 

pendukung bagi kegiatan administrasi pertanahan. Informasi mengenai bidang 

tanah yang terdaftar akan dinyatakan dalam 2 (dua) produk yang saling berkaitan 

dan tidak dapat dipisahkan, yaitu ; Daftar Tanah dan Peta Indeks Grafis yang 

dituangkan dalam Peta Pendaftaran. 

 Kompetensi dasar yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat 

menjelaskan definisi pemetaan indeks grafis, mengumpulkan, menganalisis dan 

memetakan tanah-tanah terdaftar yang  belum dipetakan dalam peta pendaftaran. 

Dengan mempelajari modul ini mahasiswa akan mengetahui prosedur dalam 

pelaksanaan pemetaan indeks grafis. 

Pada modul ini akan dipelajari tentang pengumpulan data bidang tanah 

terdaftar, analisis data bidang tanah dan pemetaan dalam rangka pembuatan peta 

indeks grafis. 

 

A. PENGERTIAN PEMETAAN INDEKS GRAFIS 

Pemetaan Indeks Grafis atau Graphical Index Mapping diperlukan untuk 

mendukung data pendaftaran tanah. Kegiatan ini diperlukan karena tidak setiap 

pengukuran bidang tanah dibarengi dengan proses pemetaan dalam peta 

pendaftaran. Pada dasarnya informasi mengenai bidang tanah yang terdaftar akan 

dinyatakan dalam 2 (dua) produk yang saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan, yaitu ; Daftar Tanah dan Peta Indeks Grafis yang dituangkan dalam 

Peta Pendaftaran. 
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Daftar Tanah adalah daftar yang memuat informasi tentang bidang-bidang 

tanah yang telah terdaftar di dalam suatu desa/kelurahan (Daftar Tanah) atau 

kabupaten / kotamadya (Daftar Tanah Negara). Dalam daftar tanah dibukukan 

semua bidang tanah, baik yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum maupun 

pemerintah dengan sesuatu hak maupun tanah negara yang terletak di desa yang 

bersangkutan. 

Daftar Tanah terdiri dari 2 (dua) buah yaitu ; DI 203 dan DI 203 A . DI 

203 (lampiran 48) terdiri dari 11 (sebelas) kolom, dan diisi dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Kolom 1 diisi dengan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB). NIB 

diberikan dengan melanjutkan nomor bidang terakhir yang terdaftar pada desa 

atau kelurahan tersebut. 

2. Kolom 2 diisi dengan luas bidang tanah yang bersangkutan dan dinyatakan 

dalam meter persegi. 

3. Kolom 3 diisi dengan nomor lembar peta pendaftaran dimana bidang tanah 

tersebut berada.  

4. Kolom 4 diisi dengan nomor kotak lembar peta pendaftaran dimana bidang 

tanah tersebut berada. 

5. Kolom 5 diisi dengan NIB bidang yang lama apabila bidang tanah tersebut 

adalah bidang baru yang diakibatkan perubahan data fisik. 

6. Kolom 6 diisi dengan jenis dan nomor hak dari bidang tanah yang 

bersangkutan.  

7. Kolom 7 diisi dengan status bidang tanah dan nomor haknya. 

8. Kolom 8 diisi untuk mencatat bidang tanah dengan status tanah negara.  

9. Kolom 9 diisi dengan tanggal penerbitan surat ukur dari bidang tanah yang 

bersangkutan. 

10. Kolom 10 diisi dengan nomor gambar ukur dari bidang tanah yang 

bersangkutan. 

11. Kolom 11 diisi dengan keterangan perubahan yang terjadi pada bidang tanah 

yang bersangkutan, misalnya ; pemisahan, penggabungan, perubahan status 

bidang tanah dan lain-lain. 
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DI 203A (lampiran 49) terdiri dari 11 (sebelas) kolom, dan diisi dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 

2. Kolom 2 diisi dengan dengan Nomor Indentifikasi Bidang (NIB). NIB 

diberikan dengan melanjutkan nomor bidang terakhir yang terdaftar pada desa 

atau kelurahan tersebut. 

3. Kolom 3 diisi dengan luas bidang tanah yang bersangkutan dan dinyatakan 

dalam meter persegi. 

4. Kolom 4 diisi dengan nomor lembar peta pendaftaran dimana bidang tanah 

tersebut berada.  

5. Kolom 5 diisi dengan nomor kotak lembar peta pendaftaran dimana bidang 

tanah tersebut berada.  

6. Kolom 6 diisi dengan letak desa/kelurahan dimana bidang tanah tersebut 

berada. 

7. Kolom 7 diisi dengan letak kecamatan dimana bidang tanah tersebut berada. 

8. Kolom 8 diisi dengan yang menguasai bidang tanah tersebut. 

9. Kolom 9 diisi dengan P bila bidang tanah tersebut adalah bidang tanah 

pertanian dan diisi dengan ---- bila bidang tanah tersebut adalah bidang tanah 

non pertanian. 

10. Kolom 10 diisi dengan NP bila bidang tanah tersebut adalah bidang tanah non 

pertanian dan diisi dengan ---- bila bidang tanah tersebut adalah bidang tanah 

pertanian. 

11. Kolom 11 diisi dengan keterangan perubahan yang terjadi pada bidang tanah 

yang bersangkutan, misalnya ; pemisahan, penggabungan, perubahan status 

bidang tanah dan lain-lain.  

Peta Indeks Grafis adalah peta yang memuat bidang-bidang tanah yang 

sudah terdaftar haknya dan bidang-bidang tanah tersebut belum dipetakan pada 

peta pendaftaran. Secara skematis diagram alir pelaksanaan pemetaan indeks 

grafis seperti pada gambar di bawah. 
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                          Gambar 5.1 . Diagram alir pemetaan indeks grafis 

 

B. METODE PEMETAAN INDEKS GRAFIS 

Langkah – langka pemetaan indeks grafis terdiri dari : 

1. Persiapan 

2. Pengumpulan Data  

3. Analisis Data 

4. Identifikasi Lapangan 

5. Pemetaan 

6. Pemeliharaan 

7. Hasil Kegiatan 

 

1. Persiapan 

Tahapan persiapan yang dilakukan secara garis besar meliputi persiapan 

administrasi dan teknis. Persiapan administrasi diperlukan untuk kelancaran 

operasional di lapangan. Pengirim tenaga lapangan harus menyiapkan surat 

pemberitahuan kepada kepala daerah setempat hingga aparat desa. Hal tersebut 

wajar dilakukan karena menyangkut kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 
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Persiapan teknis meliputi persiapan peralatan teknis yang akan dibawa 

termasuk peta kerja yang akan menjadi referensi pemetaan. Peralatan yang 

dibawa harus dikalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak menyebabkan 

kesalahan sistematis karena alat. 

 

2. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan data fisik dari bidang-bidang tanah yang telah terdaftar. 

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah : 

1. Dokumen yang tersedia di Kantor Pertanahan 

a. Salinan Daftar Tanah / Daftar Tanah Negara (DI 203 atau DI 203 A). 

b. Salinan Surat Ukur (DI 207), Gambar Situasi dan Gambar Ukur (DI 107). 

c. Salinan peta-peta yang memuat lokasi bidang tanah yang dimaksud pada 

Daftar Tanah. Misalnya ; peta PP 10, peta kawasan pengembangan (real 

estate) dan lain-lain. 

d. Salinan peta dasar pendaftaran yang akan dijadikan dasar pembuatan peta 

indeks grafis. 

2. Dokumen yang tersedia pada instansi lain. 

a. Salinan peta atau daftar yang dimiliki oleh PBB. 

b. Salinan peta atau keterangan yang diperoleh dari Lurah atau Kepala Desa. 

 

3. Analisis Data 

Setiap bidang tanah yang telah tercatat dalam Daftar Tanah diteliti apakah 

dapat langsung dipetakan pada salinan lembar peta dasar pendaftaran / peta 

pendaftaran yang telah tersedia. 

Data yang tersedia di Kantor Pertanahan digunakan untuk 

mengidentifikasi lokasi bidang tanah di atas peta dasar pendaftaran dengan 

menggunakan salah satu dari data yang tersedia, yaitu : 

a. Peta-peta yang ada (peta PP 10, peta kawasan pengembangan dll.) dimana 

bidang tanah tersebut mungkin telah dipetakan. 
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b. Lokasi dalam kaitannya dengan bidang tanah yang lain seperti terlihat pada 

letak bidang tanah tersebut pada SU/GS dan GU. 

c. Lokasi dalam kaitannya dengan bangunan atau benda-benda fisik lainnya yang 

memperlihatkan letak bidang tanah tersebut pada SU/GS/GU atau dengan cara 

menghubungkan hasil pengukuran (bangunan atau benda fisik yang dapat 

diidentifikasi pada peta dasar pendaftaran). 

d. Lokasi dalam kaitannya dengan jalan besar atau jalan yang bersebelahan, yang 

diperlihatkan dan diberi nama pada SU/GS/GU. 

e. Lokasi bidang tanah lainnya yang dicatat pada SU/GS/GU yang bersebelahan. 

f. Peta foto, blow up atau foto udara (jika tersedia) dapat membantu identifikasi 

lokasi bidang tanah karena banyaknya obyek atau detail yang muncul pada 

media tersebut. 

Data yang tersedia digunakan apabila data yang telah tersedia di Kantor 

pertanahan tidak dapat menentukan secara pasti lokasi bidang tanah tersebut, 

dengan cara menganalisis data tersbut; 

a. Daftar himpunan ketetapan pajak, yang memuat nama wajib pajak, lokasi dan 

alamat wajib pajak, luas obyek, rujukan peta obyak pajak. 

b. Peta-peta PBB, (peta desa dan peta blok). Peta PBB dibandingkan dengan 

peta dasar pendaftaran yang tersedia. Dengan melihat lokasi bidang tanah 

pada peta PBB dapat ditentukan lokasi bidang tanah lainnya yang berada di 

sekitarnya. 

Hasil akhir dari analisis data adalah informasi tentang bidang-bidang tanah 

yang dapat dipetakan pada peta dasr pendaftaran dan daftara bidang tanah yang 

harus diidentifikasi di lapangan. 

 

4. Identifikasi Lapangan 

Identifiaksi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tambahan 

di lapangan yang dapat membantu mengidentifikasi lokasi bidang tanah atas peta 

dasar pendaftaran/peta pendaftaran yang telah tersedia. 

 Kegiatan identifiaksi lapangan dilakukan dengan langkah sebagai berikut; 
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1. Menemui lurah/kepala desa untuk memberitahukan adanya pekerjaan 

lapangan yang akan dilakukan. 

2. Menemui Ketua RT/RW dan minta bantuan dalam mengidentifikasi lokasi 

bidang tanah. 

3. Menemui pemilik tanah di lokasi dan jika perlu melihat dokumen atau 

sertipikat yang dimiliki dan memeriksa keberadaan batas fisik di lapangan. 

4. Mengidentifikasi batas fisik dilapangan dan langsung memindahkan ke 

salinan peta dasar pendafatran. 

5. Jika perlu lakukan pengukuran sederhana untuk dapat menentukan lokasi 

bidang terhadap detil situasi sekitarnya. 

Jika hal tersebut di atas tidak memungkinkan untuk dapat mementukan 

lokasi bidang tanah, hal ini harus di catat dalam di 203 aatau di 203A. 

 

5. Pemetaan 

Bidang tanah yang dapat diidentifikasi di lapangan kemudian dipetakan 

dan diberi NIB dalam peta dasar pendaftaran atau peta pendafatran. Pemberian 

NIB juga dilakukan pada surat ukur dan buku tanah. Apabila bidang tanah 

tersebut ditentukan lokasinya berdasar dokumen-dokumen yang ada atau berdasar 

hasil identifikasi lapangan bidang tersebut dipetakan berdasarkan data ukuran 

yang terdapat dalam gambar ukur. Tata cara penggambarannya sebagaimana 

ketentuan yang ada. 

 

6. Pemeliharaan 

Pada dasarnya pembuatan daftar tanah dan peta pendafatran yang 

dihasilkan dalam kegiatan pemetaan indeks grafis dilakukan dalam rangka 

penyelenggaraan taat usaha pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan berkewajiaban 

untuk memelihara data tersebut dan memperbaharuio peta dan daftar bila terjadi 

perubahan data fisikmaupun data yuridis dan pemberian NIB untuk bidang tanah 

laiinya akan mengikuti nomor urut terakhir. 
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7. Hasil Kegiatan 

Setelah lokasi pendaftaran sistematis ditetapkan, Kepala Kantor 

Pertanahan menyiapkan peta ddasar pendafatran yang telah memuat pemetaaan 

bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya dalam bentuk peta indeks grafis. 

Pemetaan indeks grafis pada pendaftaran sporadis hanya dilakukan untuk 

bidang tanah yang telah terdaftar sebelum diberlakukannya PP 24 Tahun 1997, 

dan belum dipetakan dalam peta pendaftaran. 

Hasil pemetaan indeks grafis pada pendafatran tanah sistematis adalah 

daftar (di 203 dan di 203A), sedangkan pada pendaftaran tanah sporadis adalah 

berupa peta pendafatran, daftara tanah, daftara nama, daftara surat ukur, dan daftar 

hak. 

Prioritas dalam pelaksanaan pemetaan indeks grafis adalah; 

1. Lokasi desa /kelurahan dipriorotaskan untuk pendafataran sistematis. 

2. Telah tersedia peta dasar pendafataran/peta pendaftaran. 

3. Jumlah transaksi tanah dan sertifikasi tanah yang cukup tinggi. 

4. Pertumbuhan ekonomi tinggi. 

5. Luas areal kehutanan seminimal mungkin. 

6. Jumlah luas bidang tanah yang terdaftar besar. 

 

LATIHAN 5 

1. Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang pemetaan indeks grafis! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daftar tanah! 

3. Jelaskan pula apa pengertian peta indeks grafis! 

4. Uraikan tahapan pemetaan indeks grafis! Sertai dengan diagaram alirnya. 

5. Sebutkan dokumen yang dapat dikumpulkan di Kantor Pertanahan! 

6. Sebutkan pula dokumen pada instansi lain yang dapat digunakan dalam 

mendukung kegiatan pemetaan indeks grafis! 

7. Jelaskan arti penting analisis data dalam pekerjaan GIM! 

8. Apa arti penting identifikasi lapangan, dan mengapa mesti dilakukan? 

9. Uraikan tahapan identifiaksi lapangan! 

10. Jelaskan bagaimana tata cara pemetaan dalam kegiatan GIM! 
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RANGKUMAN 

Pemetaan Indeks Grafis atau Graphical Index Mapping diperlukan untuk 

mendukung data pendaftaran tanah. Kegiatan ini diperlukan karena tidak setiap 

pengukuran bidang tanah dibarengi dengan proses pemetaan dalam peta 

pendaftaran. Pada dasarnya informasi mengenai bidang tanah yang terdaftar akan 

dinyatakan dalam 2 (dua) produk yang saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan, yaitu ; Daftar Tanah dan Peta Indeks Grafis yang dituangkan dalam 

Peta Pendaftaran. 

Pemetaan indeks grafis pada pendaftaran sporadis hanya dilakukan untuk 

bidang tanah yang telah terdaftar sebelum diberlakukannya PP 24 Tahun 1997, 

dan belum dipetakan dalam peta pendaftaran.Hasil pemetaan indeks grafis pada 

pendafatran tanah sistematis adalah daftar (di 203 dan di 203A), sedangkan pada 

pendaftaran tanah sporadis adalah berupa peta pendafatran, daftara tanah, daftara 

nama, daftara surat ukur, dan daftar hak. 

 

EVALUASI MATERI 5 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap benar di bawah ini! 

1. Dalam daftar tanah (di 203) mencakup informasi, sebagai berikut; 

a. NIB 

b. Luas bidang 

c. Nomor peta pendaftaran 

d. Jawaban a, b dan c semua benar 

 

2. Dalam daftar tanah (di 203A) mencakup informasi, sebagai berikut; 

a. NIB 

b. Luas bidang 

c. Nomor peta pendaftaran 

d. Jawaban a, b dan c semua benar 
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3. Jika 1. Pengumpulan data, 2. Analisis, 3. Pemetaan, dan 4. Hasil, maka 

urutan  yang benar dalam kegiatan GIM adalah; 

a. 1-2-3-4 

b. 3-2-1-4 

c. 1-3-2-4 

d. 2-3-1-4 

 

4. Dokumen yang tersedia di Kantor Pertanahan antara lain, kecuali; 

a. Salinan daftar tanah. 

b. Peta kawasan pengembangan 

c. Peta dasar pendafataran 

d. Peta PBB 

 

5. Di bawah ini yang tidak terkait data-data dari instansi lain, yaitu; 

a. Daftar himpunan ktetapan pajak. 

b. Peta blok PBB 

c. Peta desa 

d. Peta foto 

 

6. Dalam penggunaan data PBB harus benar-benar dicermati, karena hal –hal 

tersebut dibawah ini, kecuali; 

a. Subyek pajak bisa berbeda 

b. Bentuk bidang bisa berbeda 

c.  Luasan bisa berbeda 

d. Orientasi selalu benar 

 

7. Berikut ini pernyataan tentang Peta PBB, yang salah adalah; 

a. Ketelitian tinggi 

b. Skala pendekatan 

c. Letak relatif sangat berguna untuk identifikasi obyek 

d. Bentuk bidang kadang berbeda dengan di lapangan. 
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8. Tujuan identifikasi lapangan adalah; 

a. Melihat-lihat keragaman penduduk 

b. Meneliti kondisi rumah 

c. Mengidentifikasi lokasi 

d. Pendekatan dengan lurah 

 

9. Dalam identifikasi lapangan dapat melakukan hal-hal seperti dibawah ini, 

kecuali; 

a. Menemui lurah/ kepala desa 

b. Menemui pemilik bidang tanah 

c. Memindahkan tanda batas bidang 

d. Melakukan pengukuran bidang 

 

10. Pemeliharaan hasil GIM menjadi tanggungjawab; 

a. Kantor Pertanahan 

b. Kantor Wilayah BPN 

c. Kantor Kecamatan 

d. Kantor Desa 

 

11. Yang bukan merupakan hasil kegiatan GIM, adalah; 

a. Peta pendaftaran 

b. Daftar tanah 

c. Daftar nama 

d. Peta bidang tanah 

 

12. Prioritas lokasi kegiatan GIM diantaranya; 

a. Lokasi desa /kelurahan dipriorritaskan untuk pendafataran sistematis. 

b. Telah tersedia peta dasar pendafataran/peta pendaftaran. 

c. Jumlah transaksi tanah dan sertifikasi tanah yang cukup tinggi. 

d. Jawaban a, b dan c semua benar 
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13. Keuntungan langsung dari kegiatan GIM adalah; 

a. Kantor pertanahan mendapat dana besar 

b. Kantor pertanahan mendapatkan piagam penghargaan 

c. Pendaftaran tanah sistematis menjadi lebih lancar 

d. Desa menjadi sejahtera 

 

14. Pengukuran sederhana dalam identifikasi bidang dilakukan dengan; 

a. Pita ukur 

b. GPS 

c. Citra satelit 

d. ETS 

 

15. Dalam hal kegiatan pendaftaran tanah sistematis, hasil kegiatan GIM adalah 

berupa; 

a. Daftar tanah 

b. Daftar nama 

c. Daftar hak 

d. Daftar surat ukur 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini. 

Rumus : 

    Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan = --------------------------------------------   X   100 % 

      15 
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Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 - 100 %    =   Baik Sekali; 

   80 -   90 %    =   Baik; 

   70 -   80 %    =   Cukup; 

        <  70 %    =   Kurang. 

 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan 

mengulangi kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara 

kuasai secara baik. 
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MODUL 

VI 

PEMBUATAN  

SURAT UKUR 

 

 

Pembahasan materi pembuatan surat ukur dalam modul ini didahului pertama 

dengan uraian ketentuan-ketentuan khusus surat ukur, kedua pembahasan tentang 

tatacara pengisian surat ukur (DI 207), ketiga tentang perubahan, penghapusan 

dan pembuatan surat ukur baru, keempat tentang pelaksana dan pengawasan 

pembuatan surat ukur, dan terakhir tentang pengesahan surat ukur. 

Kompetensi dasar yang diharapkan adalah setelah mempelajari modul ini, 

diharapkan mahasiswa mampu membedakan gambar ukur dan surat ukur, 

mengetahui tatacara pembuatan surat ukur, mengetahui bagaimana cara 

perubahan, penghapusan dan pembuatan surat ukur baru, mengetahi kewenangan 

pelaksana dan pengawasan pembuatan surat ukur, dan pengesahan surat ukur. 

 

A. PENGERTIAN SURAT UKUR 

Media surat ukur. Media surat ukur berupa kertas ukuran A4 yang disebut 

dengan DI 207. Surat ukur terdiri atas empat halaman. Halaman satu berisi 

keterangan mengenai mengenai lokasi, seluruh keterangan pengukuran, bidang 

yang diukur, dan pemilik bidang tanah yang diukur. Halaman dua dan bila perlu 

halaman tiga diperlukan untuk menggambarkan bidang tanah beserta gambar 

bidang tanah di sekelilingnya. Halaman empat diisi  keterangan-keterangan dan 

tandatangan pengesahan. 

Format tektual. Format tektual masing-masing halaman sebagai berikut: 
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Halaman satu, 

Bagian 1 Bagian 2 

Bagian 3 

Bagian 4 

Bagian 5 

 

Bagian 1 adalah kolom identifikasi yang berisikan kotak-kotak sebanyak 19 

dijit. Pada kotak-kotak tersebut diisikan nomor identifikasi bidang yang disisipi 

nomor hak atas tanah. Contoh: 

 

                   

 

Bagian 2 terdiri atas dua bagian. Bagian atas ditulis Daftar Isian 207, dan 

bagian bawah ditulis NIB: ................................  

Contoh: 

 

DAFTAR ISIAN 207 

NIB : ..................................... 

 

Bagian 3 terdiri atas dua bagian. Bagian atas ditulis Surat Ukur, dan bagian 

bawah ditulis Nomor: ................/................ Contoh: 

 

SURAT UKUR 

Nomor : ..................../.................... 

 

Bagian 3 terdiri atas beberapa bagian keterangan  yang menjelaskan letak 

bidang tanah yang diterangkan dalam surat ukur. 

Contoh:  

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM 

Propinsi: ......................................................................... 

Kabupaten / Kota: ............................................................ 
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Kecamatan: .................................................................... 

Desa/Kelurahan: ............................................................. 

Peta: .................................................. Nomor:................... 

Lembar:............................................. Kotak:..................... 

........................................................................................ 

Keadaan tanah:  ................................................................ 

 

........................................................................................ 

Tanda-tanda batas ................................................................. 

........................................................................................ 

Luas: ................................................................................ 

........................................................................................ 

Penunjukkan dan penetapan batas : ....................................... 

 

Halaman dua, dan tiga 

Pada halaman ini digambarkan bidang tanah yang disalin atau yang dipetakan 

/ diukur.  Terdapat tiga keterangan yang harus dicantumkan pada halaman ini 

yaitu skala, arah utara dan penjelasan. Penempatan ketiganya mengikuti aturan: 

1. Skala  di tempatkan  di atas bagian tengah dengan format tulisan: 

Contoh: 

Skala:  ......................... 

2. Penunjuk arah utara ditempatkan  pada posisi sebelah kiri bagian tengah, 

dengan posisi panah menunjuk kebagian atas bidang gambar. Ukuran tanah 

berkisar 6 cm, dengan ukuran bilah proporsional: 

Contoh:  
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3. Penjelasan , ditempatkan pada posisi sebelah kiri bagian bawah; 

Contoh: 

  Penjelasan: .................................. batas tanah ini 

 

Halaman empat 

Pada halaman empat terdapat terdapat dua format yang digunakan untuk dua 

kepentingan yang berbeda. Pertama untuk surat ukur yang menjadi arsip kantor 

pertanahan, dan kedua untuk menjadi bagian sertipikat. Format halaman empat ini 

terdiri atas lima bagian: 

 

Bagian 1 

Bagian 2 Bagian 3 

Bagian 4 

 

Bagian 1 berisi keterangan mengenai status tanah, misalnya: sengketa, dan 

nomor-nomor daftar isian. 

Contoh: 

Hal lain-lain: ................................................................. 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

Daftar Isian 302 tgl. ..........................No. ....................... 

Daftar Isian 307 tgl. ..........................No. ....................... 

 

Bagian 2  dikosongkan untuk format surat ukur yang diarsipkan sedangkan 

untuk format surat ukur yang dijadikan bagian sertipikat bagian ini diisi 

keterangan pengesahan. 
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Contoh: 

Surat ukur yang diarsipkan 

.......................Tgl .......................... 

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

Kantor Pertanahan 

Kabupaten / Kota 

 

.............................................. 

NIP. ...................................... 

Surat ukur yang menjadi bagian sertipikat 

.......................Tgl .................................... 

      

           Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten / Kota 

.................................................................... 

 

 

 

........................................................ 

NIP. ............................................... 

 

.......................Tgl .................................... 

Kepala Seksi Pengukuran dan pendafftaran 

Tanah 

       Kantor Pertanahan 

        Kabupaten / Kota 

............................................................................. 

 

 

 

................................................................ 

NIP. ....................................................... 
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Bagian 3  berisi keterangan tambahan, 

Contoh: 

                                    Pemisahan 

Lihat Surat Ukur  Penggabungan Nomor:............./..........Nomor hak:.................. 

                                      Pengganti 

 

Dikeluarkan Surat Ukur Luas Nomor 

Hak 

Sisa Luas 

Tanggal Nomor 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisanya diuraikan dalam surat ukur nomor: ......../........ Nomor hak .......... 

 

Ukuran dan jenis material. Surat ukur digambarkan di kertas ukuran A4, 

ketebalan kartun manila, terdiri dari dua lembar digunakan bolak balik. 

Data ataupun  keterangan lainnya  ditulis dengan huruf tegak (ukuran minimal 

1,5 mm dan ketebalan 0,2 mm)  yang jelas dan mudah dibaca. Keterangan –bila 

perlu– hanya ditulis dengan huruf kapital atau dengan mesin ketik. 

Data ukuran adalah data otentik. Data yang ditulis adalah data rata-rata hasil 

ukuran. Namun karena sifat surat ukur yang merupakan salinan / kartirang dari 
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peta pendaftaran atau penggambaran hasil ukuran bidang, disarankan untuk 

menggambar secara hati-hati agar terhindar dari kesalahan tulis. Apabila terjadi 

kesalahan penulisan, segeralah dihapus kemudian diganti dengan data yang benar. 

Ada dua cara penulisan data ukuran pada bidang gambar surat ukur: (1) sudut 

jurusan dan jarak, dan (2) koordinat. Penulisan data hasil kartiran ditulis dengan 

satuan panjang meter dengan satuan terkecil sentimeter.  

Contoh: 2,34 m  artinya  2 meter 34 sentimeter 

Data sudut ditulis dengan satuan derajat dengan satuan terkecil menit. 

Contoh: 308°14’ artinya  308 derajat 14 menit. 

Data ukuran yang ditulis adalah data rata-rata hasil ukuran atau data hasil 

hitungan perataan. Sudut jurusan menyatakan arah (searah jarum jam)  garis batas 

yang beracuan pada sumbu Y.  

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

Contoh: dalam sudut dan jarak lengkap sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1.  Penulisan gambar halus  dengan cara sudut dan jarak. 

 

92°15’          14,40 

A         B 

Atinya sudut jurusan dari A ke 

B adalah  92°15’ dengan jarak 

14,40 meter 

 

 

A         B 

Atinya sudut jurusan dari B ke 
A adalah  272°15’ dengan jarak 

17,12 meter 

 

A B 

C D 
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Untuk penulisan dengan cara koordinat, koordinat ditulis pada sistem 

kartesian (X, Y) bukan koordinat geodetik ( lintang bujur).  Sistem koordinat yang 

dimaksud adalah koordinat dalam proyeksi TM3° dengan ellipsoid WGS ’84. 

Contoh: dalam bentuk koordinat lengkap sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2. Penulisan gambar halus  dengan cara koordinat. 

 

Penulisan angka luas hasil hitungan luas yang dicantumkan dalam surat ukur 

harus memenuhi toleransi ketelitian ½ √L.  

Adapun cara penulisan luas sebagai berikut: 

 Luas kurang dari 1 ha: luas hitungan ditulis sampai dengan fraksi satuan 

meter. 

 Luas 1 ha s.d. 5 ha : luas hitungan ditulis sampai dengan fraksi puluhan 

meter. 

 Luas 5 ha s.d. 100 ha : luas hitungan ditulis sampai dengan fraksi ratusan 

meter. 

 Luas di atas 100 ha : luas hitungan ditulis sampai dengan fraksi ribuan 

meter. 

Contoh: 

 Hitungan 995,6 m² ditulis 996 m² 

 Hitungan 45.564,45 m² ditulis 45.560 m² 

 Hitungan 857.880,25 m² (85,788025 ha) ditulis 857.900 m² (85,79 ha) 

A B 

C D 

A  X= 300.000,12 

     Y= 245.603,34 

 

B  X= 300.025,99 

    Y= 245.601,34 

 

C  X= 300.024,90 

     Y=245.576,74 

 

D  X= 300.002,76 

     Y= 245.573,86 
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 Hitungan 1.255.678,25 m² (125,567825 ha) ditulis 1.256.000 m² (125,6 

ha) 

Tidak ada kehususan dalam penggunaan tinta dan alat gambar. Namun 

demikian, diupayakan digunakan tinta yang tidak mudah luntur dan tidak mudah 

terhapus.  Untuk kerapihan dan kejelasan informasi gambar diperkenankan 

digunakan penggaris dan pena. Penggambar bidang disarankan digunakan 

komputer, printer atau plotter. Hal ini dimaksudkan agar penggambaran, 

perbaikan dan penyimpanannya menjadi lebih mudah.  

Penomoran surat ukur dilakukan untuk kemudahan dalam peyimpanan dan 

pencarian kembali dokumen surat ukur tersebut. Terdapat dua jenis penomoran 

yang hampir sama yaitu NIB ; disisipkan  dengan nomor hak diantara kode 

kelurahan/desa dengan nomor urut bidang di kelurahan/desa tempat  bidang 

tersebut terletak. Nomor yang kedua adalah nomor identifikasi bidang (NIB). 

Namun untuk kemudahan penatausahaan surat ukur, surat ukur harus dilengkapi 

dengan nomor surat ukur yang dibuat dengan ketentuan (urutan waktu 

pembuatannya, nama desa letak tanah, dan tahun pembuatan; ketiganya dipisah 

dengan garis miring).   Urutan nomor surat ukur dimulai dengan angka 1 (satu)  

dan selanjutnya berurutan dengan penambahan 1 tanpa memperhatikan tahun 

pembuatannya.  

Contoh:   

 

 

 

Ketentuan tambahan: untuk pendaftaran tanah sporadik sampai dengan 31 

Desember 1997, dan pendaftaran tanah sistematik sampai dengan  31 Maret 1998 

masih menganut sistem penomoran yang lama. 

Surat ukur disimpan pada lemari pada rak dan tidak dicampur dengan 

dokumen lain. Lemari diusahakan merupakan lemari yang aman dari berbagai 

kemungkinan bahaya.  Ketentuan penyimpanan surat ukur sebagai berikut: 

 

Contoh format sampul jilid SU 

1023 / Kedawung /  1999 

 

No. urut pembuatan 

 

Nama desa/ luarah 

 

Tahun pembuatan  
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

KANTOR PERTANAHAN 

KOTA JAKARTA SELATAN 

Jl. Trunojoyo No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 

 

SURAT UKUR 

Nomor: 150 s.d. 200 

 

Kelurahan Pasar Minggu (07) 

Kecamatan Pasar Minggu (03) 

Tahun 1999 

 SU disimpan per desa dan disusun sesuai dengan urutan per tahun, khususnya 

pada daerah dengan kegiatan pendaftaran yang padat. Untuk daerah yang 

tidak padat, penghimpunan tidak dibatasi per tahun. 

 SU disarankan dihimpun atau dibundel untuk setiap 50 lembar SU. 

Selanjutnya dijilid menggunkan hardcover dengan format sampul seperti 

pada contoh. 

 Nomor SU disesuaikan dengan nomor dalam daftar SU DI. 311. 

 SU dapat berupa file digital atau micro film 

 Setiap surat ukur yang telah diterbitkan dicatat dalam daftar SU (daftar isian 

311B) dan ditutup setiap akhir bulan. Daftar ini dihimpun setiap 100 lembar 

dan dijilid dengan hardcover. 

 

B. FORMAT DAN TATACARA PENGISIAN SURAT UKUR (DI 207) 

1. Pengisian Format Surat Ukur 

Halaman pertama 

Pada kotak identifikasi secara berurutan ditulis kode: 

Propinsi    (dua digit) 

Kabupaten/Kotamadya (dua digit) 

Kecamatan   (dua digit) 

Desa / Kelurahan   (dua digit) 
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Jenis Hak   (dua digit) 

Nomor Bidang Tanah  (dua digit) 

Nomor Identifikasi Bidang (NIB) diisi lengkap 13 digit 

Contoh: 09.02.05.07.01035 

Pada Nomor.......   dituliskan nomor surat ukur, seperti yang telah 

dijelaskan di atas. 

Pada isian lokasi bidang tanah diisi lengkap. 

Contoh: 

Propinsi : DKI Jakarta   

Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Selatan 

Kecamatan: Pasar Minggu 

Desa / Kelurahan: Pasar Minggu 

Pada ruang peta  ditulis nama peta yang memuat bidang tanah yang akan 

didaftarkan.  Dalam hal ini peta tersebut dapat berupa peta dasar pendaftaran yang 

bersistem koordinat nasional ataupun lokal. Pilihan pengisian peta sebagai 

berikut, 

Peta foto skala ................................ 

Peta garis kala ................................  

Peta foto digital skala ................................ 

Peta garis digital skala ................................ 

Pada ruang nomor, diisi nomor sesuai  nomor peta pendaftaran letak tanah 

bersangkutan. 

Ruang lembar, dikosongkan. 

Pada ruang kotak, diisi nomor kotak sesuai  nomor kotak peta pendaftaran 

letak tanah bersangkutan. 

Pada ruang keadaan tanah, ditulis penggunaan tanah pada waktu diadakan 

pengukuran batas bidang tanah dengan mengacu kepada DI.201. Pilihan 

pengisiannya sebagai berikut: 

Tanah terdapat bangunan 

Tanah kering / darat 

Tanah persawahan 
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Lihat peta foto (jika tersedia peta foto) 

Pada ruang Tanda batas  ditulis pilihan-pilihan sebagai berikut: 

Patok kayu 

Patok besi 

Patok beton 

Patok pagar 

( Patok lain- lain sesuai dengan PMNA 3/1997) 

Pada ruang luas ditulis luas bidang tanah dengan angka dan huruf yang 

ditulis dengan tanda kurung. Jika pengukuran dilakukan oleh juru ukur swasta ( 

surveyor berlisensi), ditulis nama juru ukur tersebut dalam tanda kurung. 

Pada ruang penunjukkan dan penetapan batas ditulis siapa (nama pemilik) 

penunjuk batas. 

Halaman kedua dan ketiga 

Halaman kedua dan jika perlu  halaman tiga digunakan untuk 

penggambaran bidang tanah yang akan didaftar dan bidang tanah sekelilingnya.  

Apabila data fisik bidang tanah merupakan kutipan dari peta pendaftaran, 

skala peta dapat dibuat sama dengan skala peta pendaftarannya atau dapat 

diperbesar untuk lebih memperjelas letak bidang tanah dan disesuaikan dengan 

ukuran surat ukur.  

Batas bidang tanah dibuat lebih tebal dibading dengan batas sekelilingnya. 

Jika batas merupakan batas sementara (sengketa atau adanya perencanaan 

prasarana umum), penggambaran dibuat dengan garis putus-putus.   

Detail yang digambar hanyalah batas bidang tanah. Skala yang digunakan 

sebagai berikut: 

 1 : 500 untuk bidang tanah dengan luas kurang dari 250 m² 

 1 : 1000 untuk bidang tanah dengan luas antara 250 – 1000 m² 

 1 : 2500 untuk bidang tanah dengan luas antara 1000 – 5000 m² 

 1 : 10000 untuk bidang tanah dengan luas antara 5000 – 80000 m² 

 Skala yang lebih kecil sesuai dengan luas bidang tanah bersangkutan 
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Gambar 6.3. Sketsa bidang tanah hasil kartiran ( penulisan dengan sudut dan 

jarak) 

Untuk bidang tanah yang sangat luas yang menggunakan skala lebih kecil 

daripada 1 : 50.000, maka gambar bidang tanah dibuat pada lembar terpisah dan 

dijilid menjadi satu. 

Apabila ditemukan suatu detail bidang tanah yang sukar digambarkan pada 

skala gambar yang telah ditetapkan karena bidang tersebut cukup kecil, detail 

bidang tanah tersebut haruslah diperbesar dengan menggambarkan secara teliti 

detail bidang tanah tersebut dalam suatu kotak yang disebut inzet.  Detail bidang 

tanah tersebut digambarkan dengan skala yang lebih besar daripada skala gambar 

bidang tanah secara keseluruhan dan dibuat khusus untuk  detail bidang tanah itu 

saja namun tetap dapat memberikan gambaran letak dan kondisi detail bidang 

tanah secara relatif. Inzet dibuat dalam bentuk kotak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman keempat 

Pada ruang lain-lain ditulis-hal-hal yang dianggap perlu, misalnya: jika 

terjadi sengketa batas dan belum disesuaikan, maka kondisi sengketa ditulis 

dengan  pilihan sebagai berikut: 

 Sengketa dalam proses ................. 
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 Sengketa dalam proses di Pengadilan 

 Sengketa dalam proses di Mahkamah Agung 

Jika hak yang terdaftar di atas hak orang lain, jenis haknya ditulis dengan 

pilihan sebagai berikut: 

 Hak milik nomor ........... 

 Hak Guna Bangunan Nomor .......... 

 Hak Pakai Nomor .......... 

Ruang daftar isian 302 dikosongkan. Ruang daftar isian 307 diisi tanggal 

dan nomor daftar isian 307 sistematik.  

Ruang tanda tangan diatur sebagai berikut: untuk surat ukur yang menjadi 

arsip, pada ruang tanda tangan diisi dengan tanggal dan tanda tangan Ketua 

Panitia Ajudikasi yang sebelumnya diparaf oleh wakil ketua bidang pengukuran 

dan pendaftaran tanah (pada pendaftaran tanah sistematik) atau Kepala Seksi 

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah setelah diparaf oleh Kepala Sub Seksi 

Pengukuran, Pemetaan dan Konversi (pada pendaftaran tanah sporadik).   

Untuk surat ukur yang menjadi bagian sertipikat, ruang tanda tangan 

bagian kanan tidak perlu ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi (pada 

pendaftaran tanah sistematik), atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah  (pada pendaftaran tanah sporadik). Namun cukup ditulis ttd. Tanggal yang 

ditulis sesuai dengan tanggal surat ukur yang menjadi arsip. Ruang tanda tangan  

di sebelah kiri ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi (pada pendaftaran 

tanah sistematik), atau Kepala Kantor Pertanahan  (pada pendaftaran tanah 

sporadik) dan diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan sertipikat 

(ruang h pada sertipikat). 

Sesuai dengan pembuatan dan penandatanganan surat ukur selesai, surat 

ukur yang merupakan arsip kantor dikilid per 100 lembar. Untuk memudahkan 

pengambilan surat ukur, penjilidan dilakukan dengan cara lepas (loose leaf) bukan 

dijilid mati. 
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2. Perubahan, Penghapusan Dan Pembuatan Surat Ukur Baru 

Apabila terjadi pegukuran ulang yang berakibat pada perubahan fisik dan 

luas, pada surat ukur dilakukan perubahan sesuai dengan data perubahan tersebut. 

Perubahan dapat dilakukan langsung pada surat ukur atau dapat pula diganti 

dengan surat ukur pengganti jika surat ukur lama tidak memungkinkan digunakan 

kembali. apabila suatu bidang tanah mengalami pemecahan sertipikat, maka untuk 

keperluan pendaftaran tanahnya masing-masing bidang dibuatkan surat ukur 

sebagai pengganti surat ukur lama, dan surat ukur lama dinyatakan tidak berlaku 

lagi dengan memberikan catatan sebagai berikut: 

“Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas 

bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak ...... Nomor ......... s.d. 

......... (lihat buku tanah nomor: ...........)” 

Kalimat di atas dibubuhi tandatangan kepala kantor pertanahan tau pejabat 

yang ditunjuk berikut cap dinas kantor pertanahan. 

Untuk pemisahan bidang tanah, surat ukur lama tetap berlaku untuk 

bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan, dan pada 

nomor surat ukur dan nomor haknya ditamkan kata “sisa” dengan tinta merah. 

Luas tanah yang tercantum adalah luas tanah semula dikurangi luas tanah yang 

dipisahkan. 

Untuk bidang tanah hasil penggabungan, bidang tanah tersebut dibuatkan 

surat ukur baru.  Pendaftaran tanah penggabungan ini dilakukan dengan 

menyatakan tidak berlaku lagi surat ukur atas bidang-bidang tanah yang digabung 

dengan memberikan catatan sebagai berikut: 

“Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas 

bidang-bidang tanah hasil penggabungan dengan tanah Hak ...... Nomor ......... 

/.........,  yaitu Hak  ...... Nomor ..... s.d. .......... (lihat surat ukur / buku tanah 

nomor: .......s.d.........)” 

Kalimat di atas dibubuhi tandatangan kepala kantor pertanahan tau pejabat 

yang ditunjuk berikut cap dinas kantor pertanahan. 
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Suatu bidang tanah yang telah dihapus haknya karena suatu hal, maka di 

dalam surat ukurnya nomor hak yang telah dihapus tersebut dicoret dengan tinta 

hitam. 

 

3. Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembuatan Surat Ukur 

Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, surat ukur dibuat oleh satuan 

tugas (satgas) Pengukuran dan Pemetaan. Dalam pendaftaran sporadik, surat ukur 

dibuat oleh petugas pengukuran atau yang ditunjuk.  Jika pengukuran dan 

pemetaan dilakukan oleh pihak ketiga, pembuatan surat ukur dilaksanakan oleh 

pihak ketiga tersebut. 

Pada pendaftaran tanah sistematik, pengawasan pembuatan surat ukur 

dilaksanakan oleh Ketua Panitian Ajudikasi atas nama Kepala Seksi Pengukuran 

dan Pendaftaran Tanah. Pada pendaftaran tanah sporadik, surat ukur dibuat dan 

diparaf oleh  Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi dan 

ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. 

 

4. Pengesahan Surat Ukur 

Pada pendaftaran tanah secara sistematik, surat ukur disahkan oleh Ketua 

Panitian Ajudikasi atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. 

Pada pendaftaran tanah sporadik, pengesahan surat ukur dibuat dan diparaf oleh  

Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi dan ditandatangani oleh 

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. 

Pada pendaftaran tanah secara sistematik,  pengesahan salinan untuk 

lampiran sertipikat dilakukan oleh Ketua Panitian Ajudikasi atas nama Kepala 

Kantor Pertanahan. Pada pendaftaran tanah secara sporadik,  pengesahan salinan 

untuk lampiran sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 
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LATIHAN 6 

1. Sebutkan media yang bisa dijadikan surat ukur! 

2. Hal apa saja yang dibahas dalam format tekstual surat ukur? 

3. Apa beda dalam hal format surat ukur arsip kantor dan lampiran 

sertipikat? 

4. Apa beda dalam hal pengesahan surat ukur pada pendaftaran tanah 

sistematis dan sporadis? 

5. Apa beda surat ukur dan gambar ukur? 

6. Berikan contoh penulisan angka ukur pada sebidang tanah dengan cara 

sudut jurusan dan jarak ! 

7. Berikan contoh penulisan angka ukur pada sebidang tanah dengan cara 

koordinat ! 

8. Apa ketentuan penggunaan tinta dan alat gambar pada pembuatan surat 

ukur? 

9. Bagaimana ketentuan penulisan luas pada surat ukur? 

10. Bagaimana ketentuan penyimpanan surat ukur? 

 

RANGKUMAN 

Surat ukur merupakan kutipan/salinan gambar/gambarhalus bidang tanah yang 

telah diukur dari peta pendaftaran atau gambar ukur. Surat ukur digunakan untuk 

kegiatan pendaftaran hak atas tanah.  

Data ukuran adalah data otentik. Data yang ditulis adalah data rata-rata hasil 

ukuran. Namun karena sifat surat ukur yang merupakan salinan / kartirang dari 

peta pendaftaran atau penggambaran hasil ukuran bidang, disarankan untuk 

menggambar secara hati-hati agar terhindar dari kesalahan tulis. Ada dua cara 

penulisan data ukuran pada bidang gambar surat ukur: (1) sudut jurusan dan jarak, 

dan (2) koordinat. Penulisan data hasil kartiran ditulis dengan satuan panjang 

meter dengan satuan terkecil sentimeter.  

Apabila terjadi pegukuran ulang yang berakibat pada perubahan fisik dan luas, 

pada surat ukur dilakukan perubahan sesuai dengan data perubahan tersebut. 

Perubahan dapat dilakukan langsung pada surat ukur atau dapat pula diganti 
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dengan surat ukur pengganti jika surat ukur lama tidak memungkinkan digunakan 

kembali. apabila suatu bidang tanah mengalami pemecahan sertipikat, maka untuk 

keperluan pendaftaran tanahnya masing-masing bidang dibuatkan surat ukur 

sebagai pengganti surat ukur lama, dan surat ukur lama dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 

 

EVALUASI MATERI 6 

1.  Ukuran media kertas yang bisa digunakan untuk surat ukur: 

a. A0 

b. A1 

c. A3 

d. A4 

 

2. Ketebalan  kertas yang bisa digunakan untuk surat ukur: 

a. Buffalo 

b. Kartun Manila 

c. Asturo 

d. Minyak 

 

3. Bangyaknya digit pada bagian 1 kolom identitas adalah, 

a. 17 

b. 18 

c. 19 

d. 20 

 

4. Pada halaman dua, skala dibuat di bagian tengah sebelah, 

a. atas 

b. kanan 

c. bawah 

d. kiri 
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5. Surat ukur yang dijadikan arsip, ditandatangani oleh, 

a. Kepala sub Seksi Pengukuran, Pemetaan, dan Konversi 

b. Kepala seksi pengukuran dan pedaftaran tanah 

c. Kepala Kantor Pertanahan 

d. Kepala Kantor Wilayah 

 

6. Huruf terkecil dan ketebalan yang diperkenankan dalam penulisan 

angka ukur: 

a. 1,7 mm dan 0,05 mm  

b. 1,6 mm dan 0,1 mm  

c. 1,5 mm dan 0,2 mm 

d. 1,4 mm dan 0,3 mm 

 

7. Teradapat 2 cara yang diperkenan dalam penulisan data pada bidang 

ganbar, yaitu: 

a. Sudut jurusan–jarak, dan  koordinat kartesian 

b. Sudut jurusan–jarak, dan  koordinat geodetik 

c. Sudut jurusan–asimut, dan  koordinat kartesian 

d. Sudut jurusan–asimut, dan  koordinat geodetik 

 

8. Penomoran surat ukur yang benar adalah, 

a. Desa / No. urut pembuatan / Tahun pembuatan 

b.  Tahun pembuatan / No. urut pembuatan / Desa  

c. No. urut pembuatan / Desa / Tahun pembuatan 

d. No. urut pembuatan / Tahun pembuatan/ Desa 

 

9. Luas 345,678 m², dalam surat ukur ditulis 

a. 345,678 m² 

b. 345,68 m² 

c. 345,7 m² 

d. 346 m² 
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10. Skala yang digunakan dalam surat ukur untuk luas 4500 m² 

a. 1 : 500 

b. 1 : 1000 

c. 1 : 2500 

d. 1 : 10000 

 

11. Data ataupun  keterangan lainnya  ditulis dengan huruf tegak  dengan 

ketentuan: 

a. ukuran minimal 1,5 mm dan ketebalan 0,2 mm   

b. ukuran minimal 1,5 mm dan ketebalan 0,3 mm  

c. ukuran minimal 1,4 mm dan ketebalan 0,2 mm 

d. ukuran minimal 1,4 mm dan ketebalan 0,3 mm 

 

12. Ada dua cara penulisan data ukuran pada bidang gambar surat ukur:  

a. pertama sudut jurusan, kedua koordinat. 

b. pertama sudut jurusan dan jarak, kedua koordinat. 

c. pertama sudut jarak, kedua koordinat. 

d. pertama sudut jurusan, kedua jarak. 

 

13. Penulisan jarak 2,34  m artinya   

a. 2 meter 3 sentimeter 4 sentimeter 

b. 2 meter 3 milimeter 4 milimeter 

c. 2 meter 34 sentimeter 

d. 2 meter 3 meter 4 meter 

 

14. Dalam gambar halus, data ukuran yang ditulis adalah  

a. data mentah ukuran  

b. data ukuran terbesar 

c. data hitungan sebelum perataan.  

d. data rata-rata hasil ukuran atau data hasil hitungan perataan. 
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15. Penulisan dilakukan dengan cara koordinat : 

a. lintang bujur 

b. sembarang 

c. langit 

d. kartesian 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 

 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

saudara terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus : 

    Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan = --------------------------------------------   X   100 % 

      15 

 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 - 100 %    =   Baik Sekali; 

   80 -   90 %    =   Baik; 

   70 -   80 %    =   Cukup; 

        <  70 %    =   Kurang. 

 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan 

mengulangi kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara 

kuasai secara baik. 
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KUNCI JAWABAN 

 

Evaluasi Materi 1 

1.c  2. b 3. b 4. d 5. d 6. d 7. b 8. a 9. d     10.a    

11. c 12. b 13. b 14. b 15. A 

 

Evaluasi Materi 2 

      1.d          2. b 3. d 4. b 5. a 6. d 7. d 8. d 9. b     10.a      

      11. a 12. b 13. a 14. d 15. c 

 

Evaluasi Materi 3 

1. b 2. c 3. d 4. a 5. b 6. d 7. d  8. d 9. a 10. a 

 

Evaluasi Materi 4 

 

1. b 2. a 3. c 4. d 5. d 6. a 7. b  8. b 9. a 10. c 

11. c 12. d 13. d 14. b 15. b 

 

Evaluasi Materi 5 

1.d  2. d 3. a 4. d 5. d 6. d 7. a  8. c 9. c 10. - 

11.d 12. d 13. c 14. a 15. a 

 

Evaluasi Materi 6 

1. d 2. b 3. c 4. d 5. b 6. c 7. a 8. c  9.d 

10. c 11. a 12. b 13. c 14. d 15. d 

 

 

 


