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MODUL 

III 
TATA LAKSANA PENGUMPULAN DATA FISIK  

 

A. Maksud dan Tujuan  

1. Maksud dilakukannya kegiatan paraktikum ini adalah agar praktikan mampu 

mensimulasikan tahapan (administratif) dalam rangka kegiatan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah yang dimohon oleh masyuarakat; 

2. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah agar praktikan dapat melaksanakan kegiatan 

yang dilakukan oleh petugas pelaksana pada Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan mulai 

dari pembuatan Surat Tugas Pengukuran, Surat Pemberitahuan Pengukuran, Gambar 

Ukur, Daftar Tanah, Peta Bidang Tanah, DI 311 B dan konsep Surat Ukur. 

 

B.  Peralatan 

Dalam rangka memperlancar kegiatan praktikum ini, diperlukan bahan-bahan atau 

peralatan seperti : formulir/daftar isian  (Surat Tugas Pengukuran,  DI 107 A, DI 203, DI 

207, DI 311 B),  Peta Bidang Tanah serta alat tulis misalnya pensil, pena atau ballpoit 

tahan air, rapido, penggaris dan penghapus. 

  

C. Dasar Teori  

Gambar Ukur (GU) merupakan data otentik hasil pengukuran bidang tanah di 

lapangan yang berupa jarak, sudut, sudut jurusan, asimut, gambar bidang tanah dan situasi 

DI sekitarnya. Mengingat posisi GU yang merupakan hasil identifikasi dan pengukuran 

langsung bidang tanah di lapangan, menjadikan GU merupakan dokumen penting yang 

dapat dipergunakan untuk merekonstruksi batas bidang tanah apabila suatu saat terdapat 

batas bidang tanah yang hilang, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan jika 

pada suatu saat terjadi suatu perkara terhadap bidang tanah dimaksud. Untuk itu, GU 

dibuat sedemikian rupa sehingga gambar bidang tanah dan catatannya terbaca dengan  

jelas pada suatu formulir yaitu DI 107 (Sistematik) atau DI 107 A (Sporadik).  

Sedangkan Surat Ukur yang merupakan hasil kutipan penggambaran bidang tanah 

di peta pendaftaran atau hasil pengukuran langsung di lapangan,  merupakan media yang 
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mentransformasikan bidang tanah beserta ukuran lapangannya yang telah disederhanakan. 

Mengingat aspek-aspek penting yang melekat pada produk tersebut, maka pembuatannnya 

perlu memperhatikan standarisasi kualitas minimal yang harus dicapai maupun prosedur 

administratif mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian akhir. 

 

D. Langkah Kegiatan dan Tata Cara Pengisian 

1. Surat Tugas Pengukuran, Lampiran III.1 

Surat tugas pengukuran merupakan bukti (formal) petugas ukur ditunjuk kepala kantor 

atau oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah  

yang dimohon masyarakat. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik surat tugas 

dimaksud tidak diperlukan, karena penunjukan petugas ukur langsung dengan surat 

keputusan. Adapun isi surat dimaksud adalah: 

a. Nomor diisi sesuai dengan nomor urut surat penugasan pengukuran. 

b. Cantumkan nama, pangkat dan jabatan dari koordinator lapangan dan petugas ukur 

serta jenis pekerjaan pengukuran dan nama (alamat) pemohon. 

c. Isi nama lokasi letak bidang tanah dan jumlah (dan luas) bidang tanah yang diukur. 

d. Tuliskan jangka waktu (berapa hari) pelaksanaan pengukuran. 

e. Tuliskan sumber biaya pengukuran, dalam hal ini merujuk dan mencantumkan 

nomor dan tanggal daftar isian 302 dan daftar isian 305). 

f. Surat dimaksud ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang 

ditunjuk dan diberi kewenangan untuk itu. 

g. Sebagai bukti telah dilakukan pengukuran, maka pada pojok kiri bawah ditanda-

tangani oleh pemohon. 

 

2. Surat Pemberitahuan Pengukuran Lampiran III.2 

Surat Pemberitahuan Pengukuran ini berfungsi untuk memberitahukan pada pemohon, 

pemilik-pemilik tanah yang berbatasan serta perangkat desa atau kelurahan setempat 

bahwa akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah guna pengukuran bidang tanah 

oleh Kantor Pertanahan. Surat ini dikirimkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum 

pengukuran dimaksud dilaksanakan. Surat ini biasanya dibuat oleh petugas administrasi 
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bersamaan dengan pembuatan surat tugas pengukuran. Dalam pendaftaran tanah secara 

sistematik surat tugas dimaksud tidak diperlukan, karena pemberitahuan pelaksanaan 

pengukuran dan penetapan batas bidang tanah dilakukan melalui penyuluhan oleh 

petugas kepada pemilik tanah. 

 

3. Gambar Ukur, Lampiran III.3 

Setiap hasil pengukuran bidang tanah oleh petugas ukur di lapang harus langsung dicatat 

pada Gambar Ukur (GU). Dalam pendaftaran tanah secara sporadik menggunakan 

Gambar Ukur (daftar isian 107 A). Gambar Ukur digambar di atas kertas (dengan 

ketebalan seperti kertas kartun manila) dengan ukuran A4, terdiri dari 2 (dua) halaman, 

digunakan secara bolak-balik. Adapun tata cara pengisian gambar ukur sebagai berikut:  

a. Halaman pertama, menjelaskan mengenai nomor GU, lokasi bidang tanah, keterangan 

pengukuran serta denah lokasi secara umum. Adapun format tekstual DI 107 A 

(Sporadik) halam pertama, dibagi dalam 8 (delapan) bagian yaitu: 

1) Bagian 1, berisi nama institusi Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota setempat beserta logo BPN; 

2) Bagian 2, ditulis DI 107 A dan nomor urut gambar ukur. Di bawah atau di atasnya 

ditulis nomor sebanyak 15 digit yaitu: 

- Dua (2) digit angka yaitu: digit ke-1 dan ke-2, merupakan kode tim petugas 

ukur, dalam hal pengukuran sporadis cukup ditulis : 00; 

- Lima (5) digit angka yaitu: digit ke-3 sampai dengan ke-7, ditulis nomor urut 

permohonan pengukuran (DI 302); 

- Delapan (8) digit angka yaitu: digit ke-8 sampai dengan ke-15, ditulis tanggal, 

bulan dan tahun pelaksanaan pengukuran; 

Contoh :  

D I 107 A atau,  00 01234 10 10 2005 

00 01234 10 10 2005 DI 107A 

3) Bagian 3 berisi judul naskah yaitu Gambar Ukur dan tahun pembuatan; 

4) Bagian 4 berisi lokasi bidang tanah dengan beberapa keterangan seperti : nomor 

peta pendaftaran dan foto udara serta nama desa/kelurahan dan kabupaten/kota; 
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5) Bagian 5 berisi keterangan pemohon  seperti nama, alamat dan tanda tangan 

pemohon; 

6) Bagian 6 berisi keterangan pengukur yang meliputi: nama dan tanda tangan 

Petugas Ukur atau Badan Hukum, serta tanggal pelaksanaan pengukuran; 

7) Bagian 7 berisi formalisasi persetujuan batas bidang tanah dengan menuliskan 

nama terang dan tanda tangan persetujuan dari pemilik bidang tanah yang 

bersebelahan sesuai letak bidang tanah yaitu : Utara, Timur, Selatan dan Barat; 

8) Bagian 8 yang menempati bagian paling bawah berisikan, sket lokasi bidang tanah 

beserta lingkungannya secara umum, memuat lokasi-lokasi yang mudah dikenali 

seperti mesjid, taman, jalan utama, sungai, jembatan, pasar dan lainnya;  

b. Halaman kedua dan ketiga, untuk menggambarkan sketsa bidang tanah yang diukur 

dengan menggunakan simbol-simbol kartografi tertentu. Pada halaman kedua 

digambarkan bidang tanah sesuai dengan data ukuran lapang (asli) sedangkan pada 

halaman ketiga untuk menggambarkan bidang tanah yang sama yang telah dikartir 

dengan data ukuran yang telah dirata-ratakan (gambar ukur halus).  

1)  Penggambaran Sketsa Bidang Tanah (Hasil Ukuran Lapangan) 

a) Penggambaran sketsa bidang tanah beserta lingkungan di sekitarnya dibuat 

sejelas mungkin. Seluruh data hasil ukuran harus dicantumkan (baik 

pengukuran dilakukan dua kali atau lebih); 

b) Situasi di sekeliling bidang tanah serta titik ikat (TDT) yang digunakan untuk 

melakukan ikatan pengukuran harus digambarkan. 

c) Pada bidang tanah dituliskan NIB; 

d) Tanda panah (arah orientasi utara) ditempatkan pada bagian yang kosong; 

e) Tidak diperkenankan menggambarkan dua atau lebih bidang tanah dengan 

letak yang saling berjauhan (terpisah) dalam satu GU.   

2) Penggambaran Halus (Kartiran) 

a) Penggambaran (gambar halus) ini dilakukan dengan mengkartir sketsa bidang 

tanah dengan tetap mencantumkan data ukuran namun dalam bentuk yang telah 

diratakan atau telah menjalani proses hitung perataan. Penggambaran 

menggunakan skala peta yang disesuaikan dengan luas bidang tanah yaitu: 
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(1) Skala 1 : 500 untuk bidang tanah dengan luas  250 m
2
; 

(2) Skala 1 : 1.000 untuk bidang tanah dengan luas  250 m
2
 – 1.000 m

2;
 

(3) Skala 1 : 2.500 untuk bidang tanah dengan luas  1000 m
2
 – 5.000 m

2;
 

(4) Skala 1 : 10.000 untuk bidang tanah dengan luas  5.000 m
2
 – 80.000 m

2;
 

(5) Skala yang lebih kecil sesuai dengan luas bidang tanah yang diukur. 

b) Bidang tanah yang sudah terdaftar dituliskan NIB dan batas bidang tanah 

ditebalkan; 

c) Data ukuran yang dicantumkan adalah data yang telah diproses perataan. 

d) Cantumkan pula: 

(1) luas hasil perhitungan dalam satuan meter persegi (m
2
) atau hektar 

ditengah gambar; 

(2) skala gambar  di sebelah atas bagian tengah; 

(3) penunjuk arah orientasi utara di sebelah kiri bagian tengah; 

 

4. Peta Bidang Tanah, Lampiran III.4 

 Peta Bidang Tanah merupakan bagian (lampiran) berkas yang dibuat guna pelaksanaan 

sarana pengumuman. Peta dimaksud dibuat berdasarkan salinan atau kutipan dari 

manuskrip (kartiran) sehingga bentuk dan ukuran luasnya dianggap relatif sama. Format 

dan ukuran kertas hasil akhir (hard copy) peta dimaksud  yaitu ukuran A3 pada kertas 

HVS 80 gram, dengan format: 

a. Bagian bidang gambar berukuran 30 cm x 25 cm, berisi data batas-batas bidang 

tanah, jalan berikut namanya, sungai (nama dan arah aliran) serta detail-detail 

lainnya.  

Pada gambar bidang tanah diisi nomor bidang tanah (NIB)  tanpa angka 0 (nol) di 

depannya, misalnya untuk NIB: 1201061200123 maka nomor bidang tanah tersebut 

cukup ditulis angka 123;    

b. Bagian kotak keterangan dengan ukuran 8 cm x 25 cm yang terdiri dari: 

1) Kotak judul peta (PETA BIDANG TANAH), arah Utara dan skala numeris; 

2) Kotak lokasi peta menurut letak administrasi: RT/RW, Dusun, Desa/Kelurahan, 

Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi; 
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3) Kotak legenda, nomor dan petunjuk lembar; 

4) Kotak pengesahan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan 

(dalam pendaftaran tanah secara Sporadik) atau Ketua Panitia Ajudikasi (dalam 

pendaftaran tanah secara Sistematik). 

 

5. Daftar Surat Ukur, Lampiran III.5 

Daftar Surat Ukur (DI 311 B) dibuat per-desa/kelurahan per-tahun, setiap akan 

dikeluarkan Surat Ukur bagi bidang tanah yang didaftar. Daftar isian ini terdiri dari 9 

(sembilan) kolom yang terdiri dari: 

a. Kolom 1, 2 dan 3 diisi dengan nomor, tanggal (bulan dan tahun) surat ukur dibuat 

serta luas bidang tanah (hasil pengukuran); 

b. Kolom 4, diisidengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB); 

c. Kolom 5, diisi n nomor permohonan pengukuran  yang ada pada daftar isian 302; 

d. Kolom 6 dan 7, diisi dengan nomor lembar dan kotak letak tanah pada Peta 

Pendaftaran; 

e. Kolom 8, diisi dengan nomor Gambar Ukur; 

f. Keterangan, diisi dengan hal-hal lain yang penting untuk dicatatkan dalam daftar 

isian ini.   

 

6. Surat Ukur, Lampiran III.6 

Surat Ukur (DI 207) yang digambar di atas kertas ukuran A4, terdiri dari 4 (empat) 

halaman. Adapun format tekstual DI 207 serta cara pengiasiannya sebagai berikut:  

a. Halaman pertama, berisi keterangan mengenai lokasi, keterangan pengukuran, 

bidang yang diukur dan pemilik bidang tanah yang diukur. 

1) Bagian 1, yaitu kolom identifikasi terdiri dari kotak-kotak sebanyak 19 buah, 

diisikan nomor identifikasi bidang yang disisipi dengan nomor kode hak dan 

nomor hak atas tanah. 

    Contoh : 

1 2  0 1  1 5  0 4  1  0 0 1 1 1 
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2) Bagian  2, ditulis dengan “Daftar Isian 207” dan pada bagian bawahnya ditulis  

NIB …………………… (13 digit) 

3) Bagian  3, ditulis dengan “SURAT UKUR” dan pada bagian bawahnya ditulis 

Nomor : …………../ ……………/…………… 

Contoh :  

              Nomor SU : 1234/Kauman/2019 

 Keterangan :    1234   : Nomor  sesuai nomor urut pembuatannya; 

     Kauman : Nama Desa/Kelurahan letak tanah; 

  2019      : tahun pembuatan SU 

4) Bagian 4 terdiri dari keterangan yang menjelaskan letak bidang tanah yaitu: 

a) Isi nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan letak 

tanah yang diukur; 

b) Tuliskan jenis peta dan nomor peta pendaftaran dimaka bitang tanah tersebut 

dipetakan; jenis peta misalnya: peta foto, peta garis, peta foto digital atau 

peta garis digital (dan skala……)  

c) Tuliskan nomor lembar dan kotak letak bidang tanah tersebut di atas; 

d) Keadaan tanah, ditulis jenis penggunaan tanah pada waktu diadakan 

pengukuran batas bidang tanah (mengacu pada DI 201) 

e) Pada ruang tanda batas ditulis (berupa pilihan) yaitu: patok kayu / patok besi 

/ tembok pagar / lain-lain (sesuai dengan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997); 

f) Pada ruang luas, ditulis luas bidang tanah dengan angka dan huruf (ditulis 

dalam tanda kurung). Jika pengukuran dilakukan oleh juru ukur swasta 

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

g) Pada ruang Penunjukan dan Penetapan Batas, ditulis siapa (nama Pemilik) 

yang menunjukkan batas bidang tanah; 

b. Halaman kedua (dan bila perlu dengan halaman ketiga), dipergunakan untuk 

menggambarkan bidang tanah beserta bidang-bidang tanah lain di sekitarnya. 

Terdapat 3 (tiga) keterangan yang harus dicantumkan pada halaman ini yaitu: 

1) Skala gambar bidang tanah, ditempatkan di sebelah atas bagian tengah.  
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2) Penunjuk arah Utara, ditempatkan pada posisi sebelah kiri bagian tengah dengan 

posisi panah menunjuk ke bagian atas bidang gambar. 

3) Penjelasan, ditempatkan pada posisi sebelah kiri bagian bawah. 

Contoh: Penjelasan : ………………. Batas tanah ini. 

c. Sedangkan halaman keempat, berisi keterangan-keterangan dan tanda tangan 

pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Halaman empat terdapat dua jenis format 

yang digunakan untuk dua kepentingan yang berbeda. Pertama, untuk SU yang 

menjadi arsip Kantor Pertanahan dan kedua adalah SU untuk menjadi bagian 

sertipikat. Adapun format dan pengisiannya adalah: 

1) Bagian 1, diisi keterangan (hal lain-lain) mengenai status tanah, missalnya: 

sengketa (tulis proses saat ini), dan nomor dan tanggal daftar isian: DI 302 dan 

DI 307 (pengukuran); 

2) Bagian 2, berisi keterangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. 

a) Untuk Surat Ukur yang menjadi arsip: 

    ……………, Tanggal……………… 

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

………………………………… 

  

 ------------------------------------------ 

 NIP. ………………………………. 

 

b. Untuk Surat Ukur  yang menjadi bagian sertipikat : 

UNTUK SERTIPIKAT 

………..., Tanggal……… 

Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota 

………………………… 

 

………, Tanggal……………… 

Kepala Seksi Infrastuktur Pertanahan 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

………………………..… 

 

TTD 

 

------------------------------------ 

NIP. ………………………… 

---------------------------------------- 

NIP. …………………………… 
 

3) Bagian 3, adalah bagian keterangan tambahan jika ada perubahan, penghapusan 

atau pembuatan SU baru (pemisahan, penggabungan). 
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7. Daftar Tanah, Lampiran III.7 

Pembuatan daftar tanah (DI 203) dimaksudkan untuk mencatat semua bidang tanah baik 

tanah hak maupun tanah negara (DI 203 A) dari suatu desa/kelurahan. Untuk 

memudahkan pembuatannya sebaiknya daftar isian ini dibuat dengan menggunakan 

sarana komputer. Daftar ini terdiri dari 11 (sebelas) kolom yaitu: 

a. Kolom 1, diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah; 

b. Kolom 2, diisi dengan luas bidang tanah hasil pengukuran; 

c. Kolom 3 dan 4, berisi keterangan nomor dan lembar peta pendaftaran; 

d. Kolom 5, diisi dengan NIB lama (jika terjadi pemecahan bidang tanah); 

e. Kolom 6, 7 dan 8, berisi keterangan tentang hak yaitu nomor dan jenis hak serta 

status hak di atas bidang tanah tersebut (misalnya Hak Pakai di atas Hak Milik) atau 

tanah negara; 

f. Kolom 9, diisi dengan tanggal dan nomor Surat Ukur; 

g. Kolom 10, diisi dengan nomor GU (lihat GU); 

h. Keterangan, diisi dengan hal-hal lain yang penting untuk dicatatkan dalam daftar 

isian ini.   

 

 

 

 

 


