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ABSTRAK 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas kasih sayang 

dan pertolongan-Nya sehingga pelaksanaan pembuatan proyek perubahan 

yang bertema Informasi Bidang Tanah Lengkap (SIBATAL)  di Provinsi 

Gorontalo telah di buat.  

Untuk dapat mewujudkan kebijakan satu peta perlu dibuat informasi 

bidang tanah lengkap skala besar hal ini akan memberikan informasi yang 

tepat dan akuran dan dapat dijadikan acuan dalam perbaikan data spasial, 

referensi perencanaan tata ruang, peningkatan pajak bumi dan bagunan, 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan 

dan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Hal yang dapat dilakukan dengan 

cara kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan analisis dari berbagai peta yang 

ada dari berbagai instansi pemerintah seperti peta PBB dari Dispemda, Peta 

Bidang Tanah dari ATRBPN, Peta Tata Ruang dari PUPR, Peta Kawasan 

Kehutanan dari BPKH, Base Map dari BIG. 

Laporan proyek perubahan ini dibuat sebagai prasyarat dalam 

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Adapun 

kekurangan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan yang 

ditemukan menjadi suatu pengalaman dan masukan yang sangat berharga 

bagi kami dikemudian hari. 

Demikian laporan proyek perubahan ini kami sampaikan atas 

perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

     Bogor,  21 Maret 2019 

 

 

     Dedi Rahmat Wiganda, ST 

                          Penyusun 
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SISTIM INFORMASI BIDANG TANAH LENGKAP (SI BATAL) 

DI PROVINSI GORONTALO  

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Untuk dapat mewujudkan kebijakan satu peta perlu dibuat informasi 

bidang tanah lengkap skala besar hal ini akan memberikan informasi yang 

tepat dan akuran dan dapat dijadikan acuan dalam perbaikan data spasial, 

referensi perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan dan perumusan kebijakan dan pengambilan kebijakan yang 

lebih baik. Hal yang dapat dilakukan dengan cara kompilasi, integrasi, 

sinkronisasi dan analisis dari berbagai peta yang ada dari berbagai instansi 

pemerintah seperti peta PBB dari Dispemda, Peta Bidang Tanah dari 

ATRBPN, Peta Tata Ruang dari PUPR, Peta Kawasan Kehutanan dari BPKH, 

Base Map dari BIG. 

Dalam pelayanan di kantor pertanahan karena data bidang tanah 

belum lengkap menyebabkan pelayanan lama dan berbeda persepsi antar 

seksi di kantor pertanahan oleh sebab itu dengan membuat informasi bidang 

tanah lengkap akan memberikan informasi secara cepat baik sudah terdaftar 

atau belum terdaftar, informasi NJOP, arah kebijakan Tata Ruang, masuk 

dikawasan kehutanan ataupun tidak. 

Salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Seksi Pengukuran 

dan Pemetaan Kadastal di Kanwil BPN Provinsi Gorontalo yaitu pembukuan 

serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan 

perairan untuk itu membuat Informasi Bidang Tanah Lengkap sangat sesuai 

dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut. 

Berdasarkan surat pengaduan dari Ombusdman nomor: 

0011/SRT/07/II/2019/ORI-GTO tanggal 19 Februari 2019 tentang 

pemberitahuan kunjungan Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo 

dalam rangka koordinasi Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat di 

Lingkungan kantor wilayah  ATR/BPN Provinsi Gorontalo. Penggajuan dari 
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saudara Muhamad Usman Hasan tanggal laporan 13 September 2018, no berkas 

5692/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tanggal  06 Februari 2019 karena pengantian 

pejabat. Penggajuan dari saudara Kadir Usman (Adny Usman) tanggal laporan 

22 Januari 2019, no berkas 1975/2018 tanggal 28 maret 2018 , tanggal  07 

Februari 2019 untuk sidang panitia Penggajuan dari saudara Zulkarnaen 

(Darson Pakaya) tanggal laporan 01 Pebruari 2019, no berkas 994/2018 

tanggal 12 Februari 2018, tanggal  22 Januari 2019 belum ada tindak lanjut. 

Karena dari beberapa kantah ada laporan ke ombusdman tentang 

keterlambatan permohonan layanan pertanahan maka diangkap perlu untuk 

melakukan inovasi dan berfikir kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut 

hal ini yang menyebabkan saya membuat tema ini 

B. Tujuan 

 

Informasi bidang tanah lengkap bertujuan untuk menerapkan prinsip 

satu standar, satu referensi, satu basis data dalam pengelolaan Informasi 

Geospasial, yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan data spasial, 

referensi perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan dan perumusan kebijakan dan pengambilan kebijakan yang 

lebih baik. 

a. Jangka Pendek 

Tersedianya informasi bidang tanah lengkap dari hasil kompilasi, 

integrasi, sinkronisasi dan analisis ( peta PBB, peta bidang tanah terdaftar, 

peta RTRW, peta kawasan hutan) untuk Desa Marisa Selatan.  

 

b. Jangka Menengah 

Tersedianya informasi bidang tanah lengkap dari hasil kompilasi, 

integrasi, sinkronisasi dan analisis ( peta PBB, peta bidang tanah terdaftar, 

peta RTRW, peta kawasan hutan) untuk Kecamatan Marisa. 
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c. Jangka Panjang 

1. Tersedianya informasi bidang tanah lengkap dari hasil kompilasi, integrasi, 

sinkronisasi dan analisis ( peta PBB, peta bidang tanah terdaftar, peta 

RTRW, peta kawasan hutan) untuk satu Kabupaten Pohuwato.  

2. Tersedianya portal informasi bidang tanah lengkap yang dapat di akses 

oleh semua pihak baik instansi pemerintah, swasta atau masyarakat. 

 

C. Manfaat 

1. Internal 

a. Tersedianya data informasi bidang tanah lengkap memberikan 

informasi bidang tanah dari status tanah kepemilikan, tanah yang 

sudah terdaftar dan belum terdaftar. 

b. Informasi bidang tanah lengkap sangat bermanfaat untuk menpercepat 

pekerjaan permohonan di kantor pertanahan dalam hal sebagai arahan 

untuk membuat kesesuaian penggunaan tanah dan tata ruang, tidak 

termasuk kawasan hutan. 

c. Akan memudahkan akses informasi bidang tanah lengkap untuk seksi 

seksi lain di kantor pertanahan seperti pengadaan tanah cepat di 

ketahui luas, harga tanah, untuk seksi sengketa mengetahui bidang 

tanah yang tumpang tindih, untuk seksi penataan pertanahan 

mengetahui arahan kebijakan dan pengunaan tanah karena sudah ada 

peta RTRW, untuk seksi hubungan hukum pertanahan memudahkan 

dalam membuat SK permohonan rutin dari keadaan tanah dan 

kesesuain dari peta RTRW dan peta Kawasan Kehutanan. 

d. Membantu dalam membuat peta kerja dalam rangka pekerjaan PTSL 

 

2. Eksternal 

a. Tersedianya sistem informasi layanan publik yang lebih cepat dan 

akuntabel (pelayanan prima) akan sangat mempengaruhi persepsi 

publik terhadap akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan di 

sektor pelayanan pertanahan dan mendukung reformasi birokasi dan 

perbaikan kinerja kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan 

b. Instansi pemerintah dan masyarakat bisa dengan cepat mengetahui 

informasi bidang tanah baik data fisik maupun data atribut seperti 
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informasi status tanah, NJOP, penggunaan tanah, kesesuaian dengan 

tata ruang, mencegah tidak termasuk kawasan kehutanan. 

c. Dengan terintegrasinya informasi bidang tanah lengkap ini memberikan 

dampak pada pemerintah daerah dalam hal pajak bumi dan bangunan 

dimana memberikan informasi luas, status kepemilikan, terupdate 

untuk bisa memberikan pajak yang benar dan berkeadilan serta dapat 

meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan 

bangunan. 

d. Untuk BPKH dapat mengetahui bidang tanah mana yang masuk 

kawasan hutan 

e. Untuk PUPR sesuai dengan rencana tata ruang akan dapat di ketahui 

bidang mana yang sesuai dan bidang mana yang tidak sesuai dengan 

peta RTRW 

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pelaksanaan salah satunya koordinasi dengan instansi 

pemerintah daerah, dispemda untuk ketersediaan peta PBB, dengan PUPR 

untuk peta RTRW, dengan BPKH untuk peta Kawasan Kehutanan, dengan 

BIG untuk peta Base Map/Citra Satelit dan peta Bidang Tanah dari BPN. 

Setelah ketersediaan peta selanjutnya melakukan kompilasi, integrasi, 

sinkronisasi, editing,edgematching,topologi,analisis, menyamakan titik 

referensi pada satu sitem proyeksi, peta-peta yang ada dengan penyesuaian 

layer layer dan data atribut yang akan di gunakan. 

. Untuk menuju kebijakan satu peta harus ada inovasi guna 

memberikan pelayanan sesuai amanat perundangan yang berlaku.Upaya 

kreatif dan inovatif dapat diimplementasikan dengan cara segera 

mengintegrasikan Peta Peta yang berbasis bidang supaya lebih tepat dan 

akurat. 

 Ruang lingkup proyek perubahan yang akan dilakukan adalah 

kompilasi, integrasi, sinkronisasi, editing, edgematching, topologi, 

menyamakan titik referensi pada satu sistem proyeksi, peta-peta yang ada 

dengan penyesuaian layer layer,analisis data fisik dan data atribut dari Peta 
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peta yang berbasis bidang tanah. Adapun pelaksanaan proyek perubahan 

tersebut akan dilakukan secara bertahap, yaitu rencana jangka pendek 

selama 2 bulan untuk 1 Desa Marisa Selatan, jangka menengah selama 6 

bulan untuk 1 Kecamatan Marisa dan selanjutnya jangka panjang selama 1-2 

tahun 1 Kabupaten Pohuwato, dan dapat diharapkan dibuat portal informasi 

bidang tanah lengkap satu kabupaten. Adapun langkah-langkah kegiatan 

penting agar tetap sejalan dengan tujuan dari proyek perubahan ini akan 

dijabarkan pada bab selanjutnya. 

BAB II RENCANA PROYEK PERUBAHAN 

A. Output Kunci 

No. OUT PUT 
 

DESKRIPSI 

 
1. 

 

 
Jangka pendek 
Terbangunnya  Peta Informasi 
Bidang Tanah Lengkap di Kantor 
Pertanahan Pohuwato Desa 
Marisa Selatan Kecamatan 
Marisa Kabupaten Pohuwato 
 
 

 
kompilasi, integrasi, sinkronisasi, 
editing, edgematching,topologi, 
analisis, penyesuaain sistem 
proyeksi, penyesuaian layer, 
penyesuaian program GIS yang 
dipakai. Desa Marisa Selatan, 
Kecamatan Marisa, Kabupaten 
Pohuwato dalam waktu 2 bulan. 

 
2. 

 
Jangka menengah 
Tersedianya  Peta Informasi 
Bidang Tanah Lengkap di Kantor 
Pertanahan Pohuwato se-
Kecamatan Marisa Kabupaten 
Pohuwato 
 
 

 
kompilasi, integrasi, sinkronisasi, 
editing, edgematching,topologi, 
analisis, penyesuaain sistem 
proyeksi, penyesuaian layer, 
penyesuaian program GIS yang 
dipakai. Kecamatan Marisa, 
Kabupaten Pohuwato dalam waktu 
6 bulan setelah Seminar. 

 
3. 

 
Jangka panjang 
Terwujudnya Peta Informasi 
Bidang Tanah Lengkap di Kantor 
Pertanahan Pohuwato se-
Kabupaten Pohuwato 
 
 

 
kompilasi, integrasi, sinkronisasi, 
editing, edgematching,topologi, 
analisis, penyesuaian layer, 
penyesuaain sistem proyeksi, 
penyesuaian program GIS yang 
dipakai. diKabupaten Pohuwato 
dalam waktu 1 tahun diharapkan 
bisa dibangun portal informasi 
bidang tanah lengkap satu 
Kabupaten Pohuwato 
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B. Pertahapan  

NO TAHAPAN UTAMA 

WAKTU 

ALOKASI 
BIAYA 

Maret 
2019 April 2019 Mei 2019 

3 4 1 2 3 4 1 2 

1 TAHAP PERSIAPAN 500.000 

  Membangun Tim Efektif                       

  

Koordinasi dan konsultasi dengan 
Mentor (stakeholder primer) / Coach 

                    - 

  

Rapat Pembentukan Tim dan  
Penerbitan SK 

                    - 

2 TAHAP PELAKSANAAN 8.750.000 

  

Inventarisasi Peta dengan instansi 
Pemerintah Dispemda, PUPR, BIG, BPKH 

                1.000.000 

  

Konsultasi teknis dengan nara sumber 
(stakeholder utama) 

                500.000 

  

Kompilasi, integrasi, sinkronisasi, editing, 

edgematching, topologi, penyesuain 
sistem proyeksi, penyesuaian layer, 
analisis 

                6.000.000 

  
Sosialisasi terhadap stakeholder 
sekunder 

                1.000.000 

  Sosialisasi Kepada Masyarakat                 250.000 

3 TAHAP MONEV 500.000 

  Evaluasi pelaksanaan                 350.000 

  

Penyusunan Laporan dan Rencana 
Tindak Lanjut 

                150.000 

                BIAYA 9.750.000 

  

Untuk Tahapan selanjutnya adalah jangka menengah selama 6 bulan 

sampai dengan 1 kecamatan dan selanjutnya jangka panjang selama 1-2 

tahun 1 kabupaten, dan dapat diharapkan dibuat portal informasi bidang tanah 

lengkap satu kabupaten. 
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C. Tim Perubahan 

 

Tim Proyek Perubahan di atas dibentuk lebih merujuk untuk membangun 

koalisi dengan seluruh stakeholders yang terkait baik internal maupun 

eksternal. 

Deskripsi Tim: 

Nara Sumber: 

Narasumber berfungsi untuk memfasilitasi dan menjadi pendamping 

Project sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan proyek 

perubahan. 

Project Tim: 

1. Mentor bertugas mengarahkan, membimbing dan menyetujui serta 

mendukung proyek perubahan. 

PROJECT SPONSOR

Margaretha Elya Lim 
Putraningtyas, S.T., M.Eng

Kabid IP BPN Prov. Gorontalo

COACH

Nunung Nurhidayah, 
S.Pd., MAP.

PROJECT LEADER

Dedi Rahmat Wiganda, S.T

Kasi PPK

PROJECT TIM: 

Seksi Administrasi, 
Dokumentasi dan 
Publikasi:

Hermawan Dwi Astanto,
S.Tr

Seksi Analisis dan 
Implementasi Program:

Hanang Dewantoro, S.Tr

NARA SUMBER

Dispemda, PUPR, 
BPKH, BIG,

ATRBPN

(bagian pemetaan)
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2. Coachbertugas memberikan bimbingan, arahan, masukan serta konseling 

kepada Poject Leader selama Proyek Perubahan berlangsung. 

3. Project Leader bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses 

proyek perubahan dan kesuksesan proyek perubahan. 

4. Hermawan Dwi Astanto, S.Tr bertugas membantu project leader 

mengkoordinasikan dan menyiapkan seluruh administrasi yang 

diperlukan, dokumentasi kegiatan dan menyiapkan bahan publikasi dan 

membuat dokumentasi dan editing publikasi proyek perubahan 

5. Hanang Dewantoro, S.Tr bertugas membatu project leader 

mengkoordinasikan bersama narasumber dan membantu dalam kegiatan 

kompilasi, integrasi, sinkronisasi, editing, topologi, analisis, penyesuain 

sistem proyeksi, penyesuaian layerpeta yang ada ke dalam software GIS 

dan menyiapkan bahan/konten yang diperlukandalam simulasi serta  

pendampingan implementasi program di Kantor Pertanahan 

 

 

D. Identifikasi Stakeholder 

 

Stakeholder yang diidentifikasi terlibat dalam proyek perubahan ini 

antara lain : 

Stakeholder Primer, yaitu mereka yang langsung dipengaruhi (dapat bersifat 

positif maupun negatif) oleh program yang dijalankan oleh suatu organisasi 

publik tertentu. 

Dalam hal ini Stakeholder Primer-nya adalah Kepala Bidang Infrastruktur 

Pertanahan Kantor Wilayah BPN Prov. Gorontalo (internal). 

Stakeholder Sekunder, yaitu mereka yang tidak langsung dipengaruhi (dapat 

bersifat positif maupun negatif) oleh program yang dijalankan oleh suatu 

organisasi publik tertentu.Dalam hal ini oleh program Stakeholder Sekunder-

nya adalah: 

1. Kepala Kantor Pertanahan (eksternal) 

2. Pusdatin (eksternal) 

3. Bendahara (eksternal) 

4. Kasi PPD(internal) 

5. Kasi Tematik (internal) 
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6. Kasi IP (eksternal) 

7. Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastal (eksternal) 

8. Kasubsi Tematik (eksternal) 

9. Dispemda (eksternal) 

10. PUPR (eksternal) 

11. BPKH (eksternal) 

12. BIG (eksternal) 

13. Petugas Loket Pelayanan (eksternal) 

14. Masyarakat (eksternal) 

15. Staf Bidang IP selaku anggota Tim Efektif 

Stakeholder Utama, yaitu mereka yang bisa memiliki pengaruh positif/ negatif 

terhadap program pemerintah dan keberadaan mereka sangat penting bagi 

organisasi yang memiliki program tersebut. Dalam hal ini Stakeholder Utama 

adalah Pusat Data dan Informasi BPN (eksternal). 

Selanjutnya, berdasarkan kelompok kecenderungan dukungan, maka 

stakeholder tersebut dapat dibuat sebagaimana berikut: 
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Interest 

Influence 

Kepala Bidang IP (Internal) 

Pusdatin (eksternal) 

Kepala Kantor Pertanahan (eksternal) 

Kasi IP (eksternal)  

Kasi PPD (eksternal) 

Kasi Tematik (eksternal) 

Kasubsi Tematik (eksternal) 

Staf Bidang IP selaku anggota Tim Efektif 

(Promoters) (Latents) 

(Defenders) (Apathetics) 

 

Masyarakat 
PUPR 
BPKH 
BIG 
Dispemda 

Bendahara  
Petugas Loket Pelayanan  
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KETERANGAN  

 

  : Hirarki/Pelaporan    : Kolaborasi 

  : Dana      : Aspirasi 

  : Koordinasi  

 

 

 

Kabid IP Kanwil 

Kasi PPD 

Kepala Kantor 

Kasi Tematik 

Masyarakat 

Bendahara 

Petugas Loket Pelayanan 

Kasi IP 

Kasubsi Tematik 

Kasubsi PPK Reformer 

Proyek 

Perubahan BIG 

PUPR 

DISPEMDA 

BPKH 

Staf Bidang IP anggota 

Tim Efektif 

Pusdatin 
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PERAN STAKEHOLDER 

Kepala Bidang IP Kantor Wilayah BPN Povinsi GorontaloIbu. 

Margaretha Elya Lim Putraningtyas, S.T., M.Eng 

selaku atasan langsung dan mentor berperan memberikan 

dukungan penuh, arahan, pertimbangan, dan menetapkan tim 

efektif serta melaksanakan bimbingan dan masukan selama 

proyek perubahan dilaksanakan 

 

Pusdatin ATRBPN memegang peranan penting dalam 

memberikan dukungan arahan, pimbingan, pertimbangan dan 

kebijakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan 

permasalahan di lapangan. 

 

Kepala Kantor Pertanahan selaku penanggung jawab kegiatan 

di Kantor Pertanahan berperan penuh untuk mendukung 

implementasi penggunaan software GIS. 

 

Kepala Seksi Pengukuran Pemetaan Dasar selaku penanggung 

jawab memberikan data, informasi tentang peta peta dasar 

yang ada dari bidang infrastruktur Kanwil BPN. 

 

 

Kepala Seksi Tematik selaku penanggung jawab memberikan 

data, informasi tentang peta peta tematik yang telah dibuat  

dari bidang infrastruktur Kanwil BPN. 

 

Kepala Seksi infrastruktur pertanahan selaku harus 

memberikan data bidang tanah yang telah terdaftar di desa 

tersebut berikut daftar tanah dan memantau pekerjaan 

kasubsi pengukuran dan pemetaan kadastral dan kasubsi 

tematik. 

 

Kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan kadastal  

membatu untuk kompilasi, integrasi, sinkronisasi, 

editing,edgematching,topologi. 

 

 

Kepala subseksi tematikmembatu untuk dalam pekerjaan, 

analisis, penyesuain sistem proyeksi, penyesuaian layer. 

 

 

Kepala Bidang IP Wilayah 

BPN Prov. Gorontalo 

PUSDATIN ATRBPN 

Kepala Kantor Pertanahan 

Kasi PPD 

Kasi Tematik 

Kepala Seksi IP 

Kepala Sub Seksi PPK 

Kepala Sub Seksi Tematik 
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Staf Bidang IP selaku anggota dalam Tim Efektif merupakan 

stakeholder yang berperan penting dalam kesuksesan proyek 

perubahan melalui tim efektif sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

Bendahara membantudalam membiaya pelaksanaan membuat 

informasi bidang tanah lengkap 

 

 

Petugas Loket Pelayanan  membantu dalam memberikan 

informasi yang cepat ke pada pemohon 

 

  

Masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan dan 

tanggapan terkait layanan kantor pertanahan. 

 

Balai Pemantapan Kawasan Hutan memberikan data peta 

kawasan kehutanan. 

 

Badan Informasi Geospasial memberikan data peta sebagai 

base map. 

 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan data 

peta RTRW 

 

 

Dinas Pendapatan Daerah memberikan data peta PBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staf Bidang IP anggota 

Tim Efektif 

Bendahara 

Petugas Loket Pelayanan  

Masyarakat 

BPKH 

BIG 

PUPR  

DISPEMDA 
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E. Identifikasi Potensi Masalah 

 

 Potensi Masalah Strategi Mengatasi Masalah 

 
INTERNAL 

 

1. 

Kesiapan SDM khususnya yang 

menangai analisa pelaporan, 

pencatatan  untuk bekerja tepat 

waktu dan konsisten 

Penguatan kapasitas SDM melalui 

pelatihan berkala, penguatan Tim 

work 

2. 
Overlapping tugas, ditempat yang 

berbeda 

Penyusunan Jadual yang jelas, 

agar lebih tertib dalam penugasan 

3. 
Ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung 

Optimalisasi kinerja tim dan 

pengadaan sarana dan prasarana 

4. 

Tatalaksana yang masih 

konvensional 

Pelatihan menggunakan Software 

Autocad  Map 2012, Arcgis 10.1, 

Mapinfo 

 

 EKSTERNAL 
 

1. Kesediaan Peta-peta dari Instansi 

Dispemda, PUPR, BPKH, BIG 

Membangun komitmen dan 

kesepakatan bersama / sosialisasi 

serta kolaborasi 

2. Tidak antusian salah satu Instansi Membangun komitmen, kerjasama 

dan kolaborasi 

3. Keterbatasan akses masyarakat Sosialisasi kepada masyarakat 

melalui beberapa media 

4. Masih ada ego sektoral Membangun komitmen, kerjasama 

dan kolaborasi dengan MOU 
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F. Resiko 

Pelaksanaan proyek perubahan ini akan dilakukan secara bertahap, 

yaitu rencana jangka pendek selama 2 bulan untuk 1 desa/kelurahan, jangka 

menengah selama 6 bulan dengan target 1 kecamatan dan selanjutnya 

rencana jangka panjang selama 1-2 tahun meliputi 1 kabupaten dan membuat 

portal informasi bidang tanah lengkap. Resiko tidak tepat dengan target waktu 

yang ditetapkan bagi keberhasilan pencapaian, kemungkinan akan ditemui 

untuk rencana jangka panjang yang disebabkan oleh terbatasnya pagu 

anggaran dalam DIPA Kanwil yang belum bisa mengakomodir usulan untuk 

pembuatan peta sistem informasi bidang tanah lengkap  untuk 1 Kabupaten 

Pohuwato. 

 

G. Kriteria Keberhasilan 

 

1. Jangka Pendek : 

Terbangunnya  Peta Informasi Bidang Tanah Lengkap di Kantor 

Pertanahan Pohuwato Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato 

. 

2. Jangka Menengah 

Tersedianya Peta Informasi Bidang Tanah Lengkap di Kantor Pertanahan 

Pohuwato se-Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 

 

3. Jangka Panjang : 

Terwujudnya Peta Informasi Bidang Tanah Lengkap di Kantor Pertanahan 

Pohuwato se-Kabupaten Pohuwato dan terwujudnya portal informasi 

bidang tanah lengkap yang bisa diakses oleh instansi pemerintah maupun 

masyarakat. 

. 
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H. Faktor Pendukung Keberhasilan 

 

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian tujuan proyek Perubahan 

antara lain, yaitu: 

1. Dukungan penuh dari Tim Efektif yang solid dalam mengelola 

Proyek perubahan dan sekaligus para Stakeholder baik internal 

maupun eksternal; 

2. Dibantu dengan sumber daya manusia yang handal dan mampu 

mengunakan beberapa software GIS maka akan membantu dalam 

proyek perubahan ini 

3. Beberapa data dari peta-peta yang sudah ada di bawah ini: 

Peta bidang tanah sesuai dengan KKP ada 750 bidang, Peta PBB 

ada 294 bidang, Peta RTRW, Peta Kawasan Kehutanan, Peta dari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Wajib Pajak Bidang Tanah Terdaftar (BPN) Daftar Buku Tanah 

Overlap Peta PBB, BPN,RTRW Peta PBB 
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BAB III 

PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

A. Peta Pajak Bumi dan Bangunan 

a. Bentuk file 

File yang di pake pada Peta Bumi dan Bangunan dari aplikasi Mapinfo (tab) 

dari file ini bisa di export ke file shp, dxf .  Nama file terdiri  kode provinsi, 

kabupaten, kecamatan,  kelurahan/desa, blok , bidang tanah, Layer 

digunakan bidang, bangunan, jalan, sungai, blok, text. 

Contoh file peta pajak bumi dan bangunan 

 

 

b. Data Atribut 

Dari bidang tanah terdapat nomor bidang tanah yang biasa disebut NOP 

(Nomor Objek Pajak) dengan nama file sesuai dengan kode provinsi, 

kabupaten, kecamatan,  kelurahan/desa, blok , bidang tanah. Data atributnya 

sebagai berikut : 

1. NOP (Nomor Objek Pajak) 

2. Nama Wajib Pajak 

3. Alamat 

4. Luas Bumi 

5. Luas Bangunan 

6. NJOP Bumi (Nilai Jual Objek Pajak) 

7. NJOP Bangunan ((Nilai Jual Objek Pajak) 

8. Dll 
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Contoh Data Atribut Peta Pajak Bumi dan Bangunan 

 

c. Sistem Koordinat 

Koordinat yang dipakai Universal Transverse Mercator(UTM) atau lintang 

bujur,  Peta Pajak Bumi dan Bangunan memetakan seluruh bidang yang ada 

di kelurahan atau desa tersebut oleh sebab itu ketelitian kurang diperhatikan. 

d. Pembuatan 

Dalam pembuatan peta pajak bumi dan bangunan melalui verifikasi bidang 

tanah perdesa, di ukur bidang tanah, bagunan di data dan struktur bangunan, 

nama wajib pajak di catat di SPOP, ditentukan blok dengan memperhatikan 

unsur alam. Untuk mementukan nilai jual objek pajak yang buat adalah 

pegawai pajak melalui beberapa tahapan. Batas administrasi dan blok di 

ambil dari peta rupa bumi dan toponimi. Instansi yang membuat dulu kantor 

pajak bumi dan bangunan tetapi sekarang setelah otonomi daerah peta pajak 

bumi dan bangunan di serahkan ke masing masing kabupaten atau kota yang 

mengelola dinas pendapatan daerah (DISPEMDA) dari semenjak di ke 

daerahkan peta ini jarang dilakukan update. Kadang nama dan luas di update 

tapi petanya tidak. Aplikasi SISMIOP (Sistem Informasi Objek Pajak) dipake  

untuk membantu dalam mempercepat atau menampilkan objek pajak. 
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 Contoh file peta pajak bumi dan bangunan di Mapinfo 

 

 

e. Penggunaan 

Peta Pajak Bumi dan Bangunaan dengan berbasis bidang tanah di gunakan 

untuk membuat peta sebaran bidang tanah lengkap yang memberikan 

gambaran umum luas, bentuk, posisi, dari bidang tanah, struktur dan jenis 

bangunan, unsul lainya serta membuat nama wajib pajak, nilai jual objek 

pajak bumi dan bangunan yang hal ini untuk setiap wajib pajak harus 

membayar pajak. Karena dibuat Peta Pajak Bumi dan Bangunan 

memudahkan merekap, menjumlah, menentukan klas atau nilai tanah, 

membuat blok, memberi nomor yang unik dan tidak ada yang sama di seluruh 

negeri ini. 

 

B. Peta Bidang Tanah yang sudah terdaftar (Bersertifikat) dari BPN 

Peta dari Badan Pertanahan Nasional yaitu peta bidang tanah yang sudah 

bersertipikat biasa di muat di peta pendaftaran tanah yang sekarang sudah 

melalui aplikasi KKP Web (Komputerisasi Kantor Pertanahan) 

a. Bentuk File 

Untuk bidang tanah di badan pertanahan Nasional mengunakan aplikasi 

Autocad Map 2012 baik mengolah, editing, penyimpanan, print dalam bentuk 

file dwg, dalam penggunaan aplikasi autocad Map 2012 lebih mudah, pamilier, 

teliti. Untuk tambahan fictur dalam Autocad Map 2012 di tambah aplikasi 

GeoKKP untuk menghubungkan berkas dengan KKP Web dalam hal ini untuk 
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menjalankan berkas, buat nomor bidang, nomor peta bidang, surat ukur selain 

itu juga terdapat Rutin, APBN, Invent, Surat Ukur, Gambar Denah, Unduh 

Persil, Pemetaan serta Standarisasi Dan Pemetaan. 

Contoh Autocad Map 2012 dengan GeoKKP 

 

b. Data Atribut 

Sebaran bidang tanah yang terdaftar atau sudah bersertipikat biasa di beri 

Nomor Induk Bidang (NIB), Nomor Hak, Nomor Surat Ukur selain itu juga 

terdapat daftar tanah yang membuat  nama pemegang hak, luas, nomor hak, 

nomor induk bidang, nomor surat ukur, daftar isian, 302, 305, 307. Untuk 

penomoran dari bidang tanah sama halnya dengan peta pajak bumi dan 

bangunan mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. 

Contoh Daftar Tanah 

 

c. Sistem Koordinat 

Koordinat yang dipakai Transverse Mercator 3 derajat (TM3°) memakai sistem 

koordinat ini lebih teliti tetapi ada kesulitan apabila bidang tanah dalam dua 

zona, harus salah satu yang di pilih. 
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Contoh Sistem Koordinat TM3° 

 

 

d. Pembuatan 

Untuk membuat peta bidang tanah yang sudah bersertipikat melalui 

masyarakat daftar sendiri atau memalui program pemerintah seperti prona, 

ukm, nelayan, redist, konsolidasi atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Bidang tanah yang sudah bersertipikat wajib di plotkan dalam satu 

sistem koordinat TM3° pada suatu desa atau kelurahan dengan di beri Nomor 

Induk Bidang, Nomor Surat Ukur, No Hak. Bidang tanah yang sudah terdaftar 

atau bersertipikat di muat dalam peta pendaftaran tanah 

 

Bidang Tanah yang sudah terdaftar 
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e. Penggunaan 

Peta bidang tanah yang sudah terdaftar dalam satu desa digunakan untuk 

mengetahui bidang mana yang sudah bersertifikat, bidang mana yang belum, 

untuk merekap jumlah bidang tanah, mengetahui luas, letak, bentuk serta 

kepemilikan atau status dari bidang tanah tersebut. 

 

C. Peta Tata Ruang 

a. Bentuk File 

File yang di pakai untuk peta tata ruang yaitu shp dimana aplikasi yang 

dipakai Argismap 10.1, aplikasi ini sangat mumpuni dalam pengolahan 

data serta hasil print/cetakan. Dalam peta tata ruang yang di pakai 

temanya adalah pola ruang.  

 

Contoh peta tata ruang kabupaten pohuwato 

 

 

b. Data Atribut 

Data atribut pada peta tata ruang dari setiap daerah berbeda tetapi pada 

intinya ada arahan ruang, pola ruang, pemukiman, status dan lain lain. 
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Contoh data atribut pada peta tata ruang 

 

c. Sistem Koordinat 

Koordinat yang dipakai dalam peta tata ruang adalah Universal Transverse 

Mercator (UTM) atau lintang bujur yang mencakup satu wilayah kota atau 

kabupaten. 

 

d. Pembuatan 

Yang membuat peta tata ruang kota atau kabupaten yaitu pemda sendiri 

dengan swakelola atau pihak ketiga serta persetujuan dari anggota dewan. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRW Kota adalah arahan kebijakan 

dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota. Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 

ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang.   

 

e. Penggunaan 

Peta Tata Ruang berguna sebagai berikut : 

- tujuan, kebijakan dan strategi penataan kota;  

- rencana struktur ruang kota;  

- rencana pola ruang kota;  

- penetapan kawasan-kawasan strategis kota; 

- arahan pemanfaatan ruang; dan  

- arahan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.  
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D. Peta Kawasan Kehutanan 

Peta Kawasan Kehutanan pada dasarnya merupakan bagian dari peta tata 

ruang dimana bentuk file, data atribut, sistem koordinat, pembuatan, 

penggunaaan hampir sama dengan peta tata ruang, namun dalam pembuatan 

yang berbeda. Di peta tata ruang dengan tema  pola ruang terdapat sub tema 

sebagai berikut : 

• Pola kawasan budidaya sebagai berikut : 

- Hutan produksi terbatas 

- Hutan produksi tetap 

- Hutan produksi yang dapat dikonversi 

- Hutan rakyat 

• Pola kawasan lindung sebagai berikut : 

- Hutan Lindung 

- Cagar alam/Suaka alam 

• Pola kawasan strategis sebagai berikut : 

- Ekonomi 

- Pertambangan 

- Kawasan Andalan 

- Sosial Budaya 

- Sumber daya alam 

- Taman Nasional 

Contoh Peta Kawasan Kehutanan 
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E. Peta Rupa Bumi 

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta topografi yang menampilkan 

sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia di wilayah NKRI. Unsur-

unsur kenampakan rupabumi dapat dikelompokkan menjadi 7 tema, yaitu: 

- Tema 1: Penutup lahan: area tutupan lahan seperti hutan, sawah, 

pemukiman dan sebagainya 

- Tema 2: Hidrografi: meliputi unsur perairan seperti sungai, danau, garis 

pantai dan sebagainya 

- Tema 3: Hipsografi: data ketinggian seperti titik tinggi dan kontur 

- Tema 4: Bangunan: gedung, rumah dan bangunan perkantoran dan 

budaya lainnya 

- Tema 5: Transportasi dan Utilitas: jaringan jalan, kereta api, kabel 

transmisi dan jembatan 

- Tema 6: Batas administrasi: batas negara provinsi, kota/kabupaten, 

kecamatan dan desa 

- Tema 7: Toponim: nama-nama geografi seperti nama pulau, nama selat, 

nama gunung dan sebagainya 

 

Berikut adalah indeks, data ketersediaan, dan tahun pembuatan peta RBI 

dalam skala 1:250.000, 1:50.000, 1: 25.000, dan 1:10.000. Ketersediaan 

Peta Rupa Bumi Indonesia untuk wilayah Provinsi Gorontalo yang ada 

sekala kecil oleh sebab itu ketersediaan peta citra skala besar belum ada, 

Peta Citra yang ada di Badan Geospasial Indonesia (BIG) untuk wilayah 

seluruh Indonesia baru 5 %. 

 

F. Peta ZNT 

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan kumpulan area yang terdiri dari beberapa 

bidang tanah dengan nilai tanah yang relatif sama dan batasannya bersifat 

imajiner atau nyata sesuai penggunaan tanahnya. Setiap area ZNT 

mempunyai nilai yang berbeda berdasarkan analisis perbandingan harga 

pasar dan biaya. Mengingat ZNT berbasis nilai pasar, ZNT dapat 
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dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi 

masyarakat dalam transaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset 

publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah dan pasar tanah, dan 

referensi penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), agar lebih adil dan transparan.  

NJOP merupakan acuan penarikan PBB yang merupakan salah satu 

pendapatan daerah yang sangat penting untuk peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan informasi nilai tanah 

untuk mewujudkan fungsi tanah. Salah satu perwujudannya adalah Peta ZNT. 

Dalam penelitian ini dibentuk peta ZNT dibentuk berdasarkan nilai tanah 

dengan penilaian masal (tidak memperhatikan properti dan karakteristik 

khusus dari objek pajak tersebut) dan menggunakan pendekatan 

perbandingan penjualan (sales comparative), dimana objek pajak yang akan 

dinilai dibandingkan dengan objek pajak lain sejenis yang sudah diketahui nilai 

jualnya.  

a. Bentuk File 

Peta Zona Nilai Tanah di olah memakai aplikasi Argcis tife file adalah 

shp. Peta ini memuat satu wilayah kota atau kabupaten tersusun dari 

zona nilai tanah  harga pasar yang terendah dan nilai harga pasar 

paling tinggi. 

b. Data Atribut 

Dengan data lapangan hasil suryei di dapat hasil transaksi jual beli 

tanah, sebagian bidang tanah terdapat hak tanggungan, wawancara 

dengan masyarakat menanyakan harga tanah, dan lain lain setelah itu 

di proses lewat aplikasi terdapatlah harga tanah pendekatan. Hasil dari 

proses tersebut di dapat harga tanah yang paling tinggi dan paling 

rendah 

c. Sistem Koordinat 

Koordinat yang dipakai Transverse Mercator 3 derajat (TM3°) memakai 

sistem koordinat ini lebih teliti tetapi ada kesulitan apabila bidang tanah 

dalam dua zona, harus salah satu yang di pilih. 
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d. Contoh Sistem Koordinat TM3° 

 

e. Pembuatan 

Pembuatan peta zona nilai tanah di buat oleh badan pertanahan nasional baik 

kantah atau kanwil, dahulu di bidang survey pengukuran dan pemetaan, tapi 

sekarang dibidang pengadaan tanah dengan cara swakelola langsung survei 

lapangan pengolahan data dan penyajiannya. 

 

f. Penggunaan 

Zona Nilai Tanah dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan 

pertanahan, referensi masyarakat dalam transaksi, penentuan ganti rugi, 

inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah 

dan pasar tanah, dan referensi penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) 

untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar lebih adil dan transparan. 
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G. Tahapan dalam membuat Sistem Informasi Bidang Tanah Lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RBI 
- Citra 
 

 

 

 ZNT 
- shp 
- harga tanah 
 

 

 

 RTRW/K Hutan 
- shp 
- arcgis 
-pola ruang 
 

 

 

 PBB 
- tab 
- map info 
-data atribut 
 

 

 

 BPN 
- dwg 
- autocadmap 
-daftar nama 
 

 

 

SIBATAL 
Sistem Informasi 

Bidang Tanah 
Lengkap 

PROSES 
Editing, integrasi, 

edgematching, 
topologi, analisis 

RTRW 

PETA BPN 

PETA PBB 

K HUTAN 

ZNT 

RBI 

Penyiapan Peta 
Dari berbagi 
Instansi 
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Data PBB mapinfo 

 

Data atribut PBB koordinat x dan y masih nol 
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Update colom koordinat x dan y 

 

Hasil update colom koordinat x dan y 
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Daftar koordinat hasil export dari map info 

 

csv supaya bisa di export di auotad map 2012 
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Hasil export nop di autocad map 2012 

 

Editng, edgmacing PBB dan BPN 

Awal 
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Hasil 

 

Hasil 
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Export ke arcgis bidang dengan text 

 

 

Pengolahan di arcgis dengan menyamakan koordinat yang di pakai 

Menyamakan Koordinat 
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Joint text ke data atribut untuk bidang tanah PBB dan BPN 

 

 

Joint data atribut di exsel ke bidang tanah PBB dan BPN 
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Analisis dengan interest peta rtrw dan kehutanan 

 

 

Hasil peta (SIBATAL) 
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Hasil peta (SIBATAL) 

 

Data atribut 
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H. Surat Keputusan Kakanwil tentang Proyek Perubahan 
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I. Surat Dukungan dan Permohonan Data 
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J. Dukungan dari BPKH Wilayah XV Provinsi Gorontalo 
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K. Dukungan dari PUPR Provinsi Gorontalo 
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L. Dukungan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato 
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M. Dukungan dari Badan Informasi Geospasial 
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N. Dukungan dari pegawai Kanwil Provinsi Gorontalo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
Proyek perubahan sistem informasi bidang tanah lengkap (SIBATAL) 

O. Dukungan dari pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato 
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BAB IV 

PENUTUP 

Demikian Proposal  Proyek Perubahan ini disusun dengan maksud sebagai 

langkah awal dalam merencanakan Proyek Perubahan  sekaligus sebagai pedoman 

terutama dalam melaksanakan Proyek Perubahan pada saat melaksanakan 

kegiatan Laboratorium  Kepemimpinan di tempat kerja.  

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 

rancangan perubahan, maka proposal ini akan diseminarkan dihadapan tim penguji. 

Harapan kami semoga proposal ini bisa diterima dan disetujui serta mendapat 

arahan dari tim penguji demi keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan 

dimaksud.  

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada Tim Penguji Proposal Proyek Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat 

IV Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Angkatan I 

Tahun 2019. 

 


