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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena dengan 

rahmat, karunia serta taufik dan hidayah Allah SWT Laporan Proyek 

Perubahan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Laporan 

Proyek perubahan ini merupakan persyaratan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

angkatan I Tahun 2019 yang diselenggarakan pada 11 Februari 2019 sampai 

27 Mei 2019 yang dilaksanakan on class di Pusat Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kementerian ATR/BPN Cikeas, Bogor dan offclass di Direktorat 

survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN.  

Pelaksanaan Proyek Perubahan ini bersamaan dengan agenda besar 

Kementerian ATR/BPN yang sedang giat berbenah paling tidak dalam tiga hal 

yaitu: pembenahan dan peningkatan kualitas SDM, transformasi birokrasi 

ATR/BPN menuju era digital dan perbaikan kelembagaan. Karena sifatnya 

yang strategis dan berperan dalam pengambilan keputusan, Informasi 

Geospasial Tematik mendapat perhatian lebih dari Menteri ATR/Kepala BPN 

untuk dapat pula dibenahi dalam rangka tersebut, maka NSPK yang disiapkan 

disusun harus sejalan dengan pekerjaan besar tersebut. Tidak mudah untuk 

mewujudkan hal tersebut dalam waktu yang singkat dan di tengah 

keterbatasan SDM. Oleh karenanya draft updating NSPK Informasi 

Geospasial Tematik ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan, saran 

dan koreksi membangun sangat penulis harapkan untuk pengembangannya di 

dalam jangka menengah dan jangka panjang pasca jangka pendek 

pelaksanaan proyek perubahan ini.  

Lebih lanjut, ijinkan penulis berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membuat proyek perubahan ini dapat terlaksana: 

 Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Bapak Ir. R. Muhammad Adi 

Darmawan atas sumbangsih saran dan ijin yang diberikan untuk 

melaksanakan Diklatpim IV ini,  

 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ir. Virgo Eresta 

Jaya, M.Eng.Sc beserta para Widyaiswara, para Pengajar, coach pak Drs. 
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Waskito, pejabat struktural dan fungsional yang telah memfasilitasi 

kegiatan ini; 

 Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Bapak Ir. Aribowo Perdananto, 

M.Cs beserta Para Kepala Sub Direktorat di Direktorat Survei dan 

Pemetaan Tematik, Pak Ir. Ari Maksum, M.Eng.Sc, Pak suriadi, ST, MH 

dan Pak Dwi Handaka P. ST, M.Hum atas ide yang diberikan dan 

semangat untuk menyelesaikan laporan; 

 Para anggota Tim Efektif Dian Ratnasari, S.T., Slamet Riswanto, S.T., 

Sellyta Novitasari, S.Si, Nurfika Maulina Larasati, ST, Pradina Rahmasari. 

ST, Azzahra, S.Si, Trisna Pramada, S.Si yang telah membantu 

penyelesaian proyek perubahan di tengah kesibukan rapat dan pekerjaan 

rutin serta swakelola;  

 Rekan Kepala Seksi Pak Budianto, Mas Prasetyo, Mbak Wahyu, beserta 

seluruh rekan kerja di Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik yang telah 

memberikan support; 

 Dan tentunya kepada Istri dr. Windarti Isminarsih, SP.THT.KL, dan anak-

anak Athayya dan Shafa yang telah setia menjadi penyemangat selama 

ini. 

Akhir kata, semoga dengan draft NSPK terbaru ini, proses survei dan 

pembuatan peta-peta tematik pertanahan dalam rangka persiapan 

penyusunan RDTR di seluruh Indonesia dapat dilaksanakan secara baik, 

cepat dan terpadu. Pada gilirannya akan meningkatkan peran institusi 

Pemetaan Tematik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

“UPDATING NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) 

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEMENTERIAN ATR/BPN” 

Hendry Yuli Wibowo 

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik  

 
 

Seksi Pemetaan Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 
yang merupakan salah satu seksi di Sub Direktorat Tematik Tata Ruang, 
Perbatasan dan Wilayah Tertentu Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik 
memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang pemetaan dan analisis tematik tata ruang, perbatasan dan 
wilayah tertentu. 

Hasil diagnostic reading menunjukkan terdapat bermacam unit produksi 
peta tematik di Kementerian ATR/BPN. Masing-masing peta tematik dibuat untuk 
keperluan masing-masing direktorat, bukan untuk kebutuhan Kementerian 
ATR/BPN secara umum. Diperlemah dengan minimnya koordinasi antar satker, 
menyebabkan tidak adanya perencanaan yang menyeluruh dalam penyediaan dan 
pemanfaatan serta integrasi peta tematik Kementerian ATR/BPN. Pada beberapa 
kasus menyebabkan penganggaran yang tidak efisien, bahkan ada indikasi double 
anggaran. Dalam konteks yang lebih luas, peta tematik kementerian ATR/BPN 
harus mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh kebijakan satu peta. 
Standar ini akan ditetapkan dalam bentuk dokumen Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria (NSPK) Informasi Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN. 

Oleh karenanya, proyek perubahan yang akan dilaksanakan adalah 
penyusunan draft Update Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Informasi 
Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN.  

Kata Kunci: NSPK, Peta Tematik, Kementerian ATR/BPN
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LAPORAN PROYEK PERUBAHAN 

“UPDATING NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) 

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEMENTERIAN ATR/BPN” 

BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Tugas pokok dan fungsi 

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik merupakan salah satu unit kerja 

pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, di bawah 

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2015. 

Tugas pokok Direktorat ini adalah merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan 

survei dan pemetaan tematik agrarian/pertanahan, tata ruang, sosial ekonomi, 

perbatasan dan wilayah tertentu.  

Salah satu implemetasinya adalah menyediakan kebijakan teknis yang 

berkaitan dengan fungsi agraria, tata ruang dan pertanahan, sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh unit teknis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, untuk 

mendukung pelaksanaan program-program strategis kementerian yaitu Penataan 

Ruang, Reforma Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan 

Redistribusi Tanah, Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum, Pengendalian Pertanahan dan Penyelesaian terhadap Sengketa/ 

Permasalahan Pertanahan. Disamping itu Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik 

juga mendorong terwujudnya Informasi Geospasial Tematik yang terstruktur dengan 

baik yang bersumber dari produk-produk Tematik di seluruh Kementerian ATR/BPN 

melalui Geoportal Tematik. 

Selanjutnya, kepala Seksi Pemetaan Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan 

Wilayah Tertentu yang merupakan salah satu seksi di Sub Direktorat Tematik Tata 

Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu memiliki tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan 
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pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis tematik tata 

ruang, perbatasan dan wilayah tertentu. 

Data dan Evaluasi Peta Tematik Kementerian ATR/BPN 

Hasil evaluasi tahun 2019, peta tematik di kementerian ATR/BPN dibuat di 

berbagai satuan kerja di berbagai Direktorat Jenderal. Unit produksi Peta Tematik di 

Kementerian ATR/BPN dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Bermacamnya unit 

produksi peta tematik di Kementerian ATR/BPN menyebabkan berbedanya 

standarisasi teknis pembuatan peta tematik. Masing-masing peta tematik dibuat 

untuk keperluan masing-masing direktorat, bukan untuk kebutuhan Kementerian 

ATR/BPN secara umum. Hal tersebut kemudian diperlemah dengan minimnya 

koordinasi antar satker yang menyebabkan tidak adanya perencanaan yang 

menyeluruh dalam bentuk roadmap terkait penyediaan dan pemanfaatan serta 

integrasi peta tematik Kementerian ATR/BPN dan pada beberapa kasus 

menyebabkan penganggaran yang tidak efisien, bahkan ada indikasi double 

anggaran. Dalam konteks yang lebih luas, peta tematik kementerian ATR/BPN 

harus mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh kebijakan satu peta. Untuk 

keperluan ini belum adanya kajian mengenai kompatibilitas peta tematik 

Kementerian dalam kaitannya dengan integrasi, sinkronisasi, dan data sharing 

dengan KSP yang digunakan dalam rangka menuju pelayanan berbasis elektronik, 

pendaftaran tanah stelsel positif dan world class government. 

Tabel 1 Unit produksi/Penanggungjawab Peta Tematik di Kementerian ATR/BPN 
saat ini 

No Tema Peta Tematik Unit Produksi 

1 Peta dasar Pertanahan 
Direktorat Pengukuran dan 
Pemetaan Dasar 

2 
Hasil Pemetaan Situasi Batas Kawasan Hutan 
(PPD) 

Direktorat Pengukuran dan 
Pemetaan Dasar 

3 Penataan Ruang 
Dit. Perencanaan TARU, 
Dit. TaWas, Dit. Binda 

4 Penggunaan Tanah 

Direktorat Survei dan 
Pemetaan Tematik 

5 Pemanfaatan Tanah 

6 Administrasi dan Tempat Penting 

7 Gambaran Umum Penguasaan Tanah 

8 Kemampuan Tanah 

9 Peta Tematik Bidang Tanah 

10 Peta Tematik Tanah Hak Ulayat 

11 Sosial Ekonomi 
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12 Peta Konflik, Sengketa dan Perkara Dit. Pemberdayaan HAT 
Masyarakat 13 Pemberdayaan Masyarakat 

14 Neraca Penatagunaan Tanah  

Dit. Penatagunaan Tanah 15 

Izin lokasi / Pertimbangan Teknis Pertanahan 
 - Penggunaan Tanah 
 - Status Penguasaan / Pemilikan Tanah 
 - Kemampuan Tanah 1)  
 - Kondisi Sosial Ekonomi 2) 
 - Keberadaan Infrastruktur 
 - Kerawanan Bencana 
 - dan peta lain yg dianggap perlu (situs, mata air) 

16 Lahan Sawah dan LP2B 3) 

17 IP4T 4) 

Dit. Landreform 18 Lokasi Redistribusi 

19 Lokasi TORA 

20 Lokasi POKT (Potensi Objek Konsolidasi Tanah) 
Dit. Konsolidasi Tanah 

21 Lokasi Konsolidasi Tanah 

22 
IP4T di Pulau-pulau Kecil, Pulau Terluar, dan 
Wilayah Perbatasan 

Dit. WP3WT 23 Danau/Situ  

24 Tanah Timbul 

25 Tambak Garam 

26 Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah Dit. Pemanfaatan Tanah  

27 Zona Nilai Tanah  
Dit. Penilaian Tanah 

28 Zona Nilai Ekonomi Kawasan  

29 Database Tanah Terlantar 

Dit. Tanah Terlantar 30 Penetapan Tanah Terlantar 

31 Pendayagunaan Tanah Terlantar 

 
Keterangan: 

1) Lereng, Ketinggian, Drainase, Erosi, Faktor Pembatas, Keberadaan Mata Air, Keberadaan Tanah Timbul, 

Abrasi, Tingkat Kekerasan Tanah Timbul, Tingkat Interusi Air Laut, Jenis Tanah Timbul,Pola Pasang Surut, 

Arus dan Gelombang Laut, Keberadaan Mangroove - PERMEN ATR/BPN No. 15/2018 

2) Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rata-rata Kepemilikan Tanah, Kepadatan Agraris, Mata 

Pencaharian Penduduk 

3) Pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi berdasarkan UU NO. 41/2009 : Lahan Sawah merupakan bagian 

dari LP2B) 

4) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah    

 

Rumusan Masalah dan Pemilihan Prioritas  

Tabel berikut menunjukkan rumusan masalah yang dihadapi terkait dengan 

tugas dan fungsi di Seksi Pemetaan Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah 

Tertentu. 
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Tabel 2 Rumusan masalah berdasarkan tugas dan fungsi 

Uraian tugas 
Produk/ 
output 

Identifikasi masalah Perumusan masalah 

Melakukan penyiapan 
bahan perumusan 
kebijakan, pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria 

Draft 
kebijakan dan 
Draft NSPK 

• Pengambilan 
kebijakan 
memerlukan 
koordinasi 

• NSPK yang 
digunakan sudah 
lawas (dibuat 2012) 

belum up to datenya NSPK 
peta tematik/ketinggalan jaman 
menyebabkan peta tematik di 
ATR/BPN tidak seragam dan 
tidak standar selain juga belum 
memfasilitasi tematik tata ruang 
implementasi kebijakan satu 
peta 

pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi, serta 
pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan di 
bidang pemetaan dan 
analisis tematik tata ruang, 
perbatasan dan wilayah 
tertentu  

Draft 
dokumen 
bimtek, 
monev dan 
analisis 

Bahan bimtek, monev 
dan analisis belum ada  

• Belum tersusunnya bahan 
untuk keperluan bimtek  

• Belum adanya bahan dan 
mekanisme monev dan 
analisis tematik tata ruang 
perbatasan dan wilayah 
tertentu 

 

 

Selanjutnya, dari masalah-masalah yang dihadapi diatas dipilih prioritas 

masalah utama yang paling berpengaruh dan paling urgen untuk segera 

diselesaikan untuk dijadikan topik proyek perubahan. Pemilihan prioritas 

berdasarkan analisa Urgency, Seriousness dan Growth (USG).   Urgency, 

Seriousness, Growth (USG)  adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas 

isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, 

keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5. Isu yang 

memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas.  

1. Urgency dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut 

untuk diselesaikan. 

2. Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat 

dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap 

keberhasilan, membahayakan system atau tidak. 

3. Growth atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut 

berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.  

 

 



14 
 

Tabel 3 Hasil analisa Urgency, Seriousness dan Growth (USG) untuk menentukan 
prioritas masalah dan topin proyek perubahan 

No Isu Urgency Serious 
ness 

Growth Total 
skor 

1 Tidak standarnya peta tematik 
karena belum updatenya NSPK 
pembuatan peta tematik 

5 4 5 14 

2 Belum tersusunnya bahan untuk 
keperluan bimtek  

3 2 1 10 

3 Belum adanya bahan dan 
mekanisme monev dan analisis 
tematik tata ruang perbatasan dan 
wilayah tertentu 

5 3 2 10 

 

Cause-effect analysis 

Kemudian, identifikasi menunjukkan bahwa masalah prioritas dengan skor 14 

diatas (Tidak standarnya peta tematik karena belum updatenya NSPK pembuatan 

peta tematik) terjadi karena hal-hal berikut:  

1. Tidak dimanfaatkannya NSPK Pemetaan Tematik 2012 dengan baik karena 

ketiadaan petunjuk teknis pemanfaatan NSPK,  

2. Kurangnya sosialisasi NSPK peta tematik 2012,  

3. SDM peta tematik belum memiliki kompetensi dan kemampuan yang sama 

dalam membangun peta tematik Kementerian,  

4. Adanya ego sektoral masing-masing direktorat/unit produksi  

5. Komunikasi antar unit produksi belum terbangun dengan baik, dan  

6. Berubahnya struktur badan pertanahan nasional menjadi kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2015 yang 

memasukkan unsur tata ruang dan pengendalian tata ruang yang belum 

difasilitasi dalam NSPK 2012. 
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Gambar 1 Diagram cause-effect penyebab tidak standarnya peta tematik 

kementerian ATR/BPN 

Dasar Hukum 

Peraturan terkait rancangan proyek perubahan ini diantaranya: 

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 

2. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

3. Peraturan Pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1997 tentang 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah; 

5. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018 Tentang Pengelolaan Data 

DAN Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

6. Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 101/ND-100.PR.01.01/III/2019 tanggal 4 Maret 

2019 perihal tindak lanjut  Rapat Pimpinan  tanggal 4 Maret 2019 butir 1.e yang 

menyatakan bahwa dalam menyusun kegiatan yang akan berkontribusi terhadap 
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outcome sasaran strategis kementerian agar menghindari adanya tumpang tindih 

kegiatan antar unit kerja, dan manfaat dari output yang dihasilkan oleh unit kerja 

bagi unit kerja lainnya maupun masyarakat. 

Definisi-Definisi 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu sebagai 

berikut, berikut adalah definisi dari istilah yang digunakan pada rencana proyek 

perubahan ini: 

1. Tematik adalah bersifat tema atau bertema; 

2. Pertanahan adalah berbagai aspek yang terkait dengan dimensi dan nilai-nilai 

tanah yang meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik,hukum dan 

pertahanan dan keamanan; 

3. Peta Tematik Pertanahan adalah peta yang dibuat untuk menampilkan tema-

tema tertentu yang berkaitan dengan aspek pertanahan; 

4. Informasi Geospasial Tematik Pertanahan adalah informasi geospasial yang 

menggambarkan tema tertentu yang berkaitan dengan aspek pertanahan dan 

dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar; 

Terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria: 

5. Norma adalah peraturan perundangan yang berlaku; 

6. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun 

berdasarkan konsensus (kesepakatan atas pengetahuan bersama) semua pihak 

terkait yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat dan berlaku 

secara umum dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, 

keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan 

datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya; 

7. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan 

merevisi standar, dilaksanakan secara tertib dan kerja sama semua pihak; 

8. Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan; 

9. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.  
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Kondisi Yang Diinginkan 

Lebih lanjut, untuk memecahkan masalah tersebut di atas, diperlukan adanya 

kegiatan Updating Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Informasi 

Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN yang akan menjadi judul rancangan 

proyek perubahan yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut akan mencakup tiga 

hal berikut: 

1. Tersedianya Updating Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Informasi 

Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN yang mengakomodir tata ruang dan 

pembuatan peta tematik di seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN; 

2. Tersedianya petunjuk penggunaan Geoportal Tematik untuk keperluan 

terintegrasi dan pengelolaan; 

 

Area Proyek Perubahan 

Area Proyek Perubahan ini adalah pada penyusunan Draft Updating Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Informasi Geospasial Tematik Kementerian 

ATR/BPN yang disusun oleh Seksi Pemetaan Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan 

Wilayah Tertentu Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik dan setelah 

disempurnakan lebih lanjut akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan 

Informasi Geospasial Tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional. 

 

B. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 

Berdasarkan masalah yang dihadapi dan kondisi ideal yang diinginkan diatas, 

ditetapkanlah tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta 

manfaat dari proyek perubahan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 
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Jangka Pendek 

 Tabel 4 Kegiatan, output dan outcome proyek perubahan jangka pendek 

KEGIATAN OUTPUT OUTCOME 

I. TAHAP PERSIAPAN 

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Mentor 

(stakeholder primer) / Coach 
-  

a. konsultasi dengan Coach  - - 

b. Seminar RPP dengan Penguji, coach dan Mentor pengesahan RPP 1 dokumen RPP 

2. Rapat Pembentukan Tim dan Konsolidasi 
 

 

a. Membuat surat undangan rapat Surat undangan 1 dokumen surat 

b. Menyusun draft tim pelaksana Draft tim 1 dokumen draft 

c. Pelaksanaan rapat Notulensi  1 dok notulen 

3. Penyusunan SK tim Pelaksana SK Tim pelaksana  

a. Penyusunan draft SK Tim Pelaksana Proyek 

Perubahan 
Draft SK 1 dokumen draft 

b. Persetujuan SK Tim Pelaksana SK Final 1 dokumen SK 

KEGIATAN OUTPUT OUTCOME 

II. TAHAP IMPLEMENTASI 

1. Menyusun bahan NSPK update 2012  Dokumen NSPK Update  

c. Rapat koordinasi penyusunan kebutuhan dan  Daftar hadir, notulensi 1 dokumen 

d. Penyusunan NSPK Update  Draft update 1 dokumen draft 

e. Editing akhir draft Update Draft edited 1 dokumen final 

2. Menyusun petunjuk penggunaan geoportal Dok juklak geoportal  

a. Penyusunan Petunjuk Penggunaan Geoportal  Draft petunjuk 1 dok draft awal 

b. Editing akhir draft petunjuk penggunaan 

Geoportal tematik 
Draft edited 1 dok draft final 

3. Kompilasi dua konten bahan NSPK  Dok NSPK Kompilasi   

a. Kompilasi konten NSPK Draft NSPK kompilasi 1 dok draft awal 

b. Undangan rapat koordinasi akhir Surat undangan 1 dokumen surat 

c. Pelaksanaan rapat koordinasi Notulen, daftar hadir 1 dokumen notulen 

d. Revisi Akhir dan edit layout akhir NSPK NSPK kompilasi  1 dok draft final 

4. Upload draft akhir NSPK Tematik 2019 
 

 

a. Upload draft akhir NSPK 2019 ke jaringan NSPK terupload 1 dokumen BA 
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KEGIATAN OUTPUT OUTCOME 

III. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI 

1. Monitoring pelaksanaan proyek perubahan 
 

 

a. Membuat form perkembangan proyek mingguan Draft form mingguan 1 dok template 

b. Pengisian form monitoring mingguan Form mingguan 1 Set Form  

c. Kompilasi Laporan monitoring mingguan Dokumen kompilasi 1 dokumen 

2. Evaluasi dan pelaporan Dokumen Laporan  

a. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan proyek 

perubahan 
Draft laporan akhir 1 dok draft 

b. Konsultasi/Coaching penyusunan laporan akhir Draft laporan disetujui 1 dok final 

c. Seminar laporan akhir proyek - - 

 

Jangka Menengah 

Tujuan jangka menengah (6 bulan pasca proyek perubahan) adalah 

tersusunnya Updating Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Informasi 

Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN yang utuh untuk digunakan pada 

kegiatan pembangunan Informasi Geospasial Tematik di Kementerian ATR/BPN 

baik di pusat maupun di daerah (Kantor Wilayah BPN maupun di Kantor 

Pertanahan). 

Jangka Panjang 

Mewujudkan standarisasi dan integrasi Informasi Geospasial tematik dalam 

geoportal tematik Kementerian ATR/BPN dan dalam Portal Kebijakan Satu Peta. 

Dalam jangka panjang, informasi geospasial tematik ini akan mendukung reformasi 

birokrasi Kementerian ATR/BPN dan kemudahan dalam integrasi dan sinkronisasi 

dengan kebijakan satu peta. 

C. MANFAAT 

Manfaat internal dari proyek perubahan ini adalah meningkatnya IKU 

personal, kasubdit dan Direktur Survei dan Pemetaan Tematik. Sementara manfaat 

eksternal dari tersedianya NSPK tematik adalah kemudahan dalam integrasi dan 

sinkronisasi Informasi Geospasial tematik kementerian dengan portal KSP. Dalam 

skala luas, pemanfaatan Informasi Geospasial tematik kementerian akan terkait 

dengan mitigasi bencana, perencanaan nasional akibat perubahan iklim dan dalam 

perubahan social culture yang tergeser ke arah digital economics. 
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D. RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup dan batasan masalah yang akan dilakasanakan pada Proyek 

Perubahan Updating Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Informasi 

Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN adalah: 

1. Kegiatan dibatasi pada penyusunan draft,  

2. Draft yang akan disusun mencakup Standar Informasi Geospasial Tematik 

Pembatasan tersebut dikarenakan Norma merupakan kewenangan biro hukum dan 

hubungan masyarakat, sementara Prosedur dan Kriteria terkait dengan masing-

masing direktorat penyusun IGT. 
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BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN 

A. DEKSRIPSI PELAKSANAAN KEGIATAN 

Nama Proyek Perubahan 

Nama/judul   Proyek   Perubahan   diperoleh   dari   hasil   identifikasi 

permasalahan   dan   tinjauan   terhadap   kondisi   yang   diharapkan   sehingga 

ditemukan prioritas  permasalahan.  Setelah  dilakukan proses  analisa  lebih lanjut, 

diperoleh prioritas penyelesaian/solusi yang dapat dikembangkan dalam sebuah judul 

proyek perubahan sebagaimana dimaksud. 

Pelaksanaan 

Dalam jangka pendek, target proyek perubahan ini adalah Tersedianya draft 

NSPK Informasi Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN, Draft NSPK ini terdiri dari 

(1) Update NSPK Pemetaan Tematik 2012 yang ditambah dengan tema Tata Ruang, 

Pertanahan dan program strategis terkait, (2) Petunjuk Penggunaan Geoportal 

Tematik. Pada jangka menengah, adalah Tersusunnya NSPK Informasi Geospasial 

Tematik kementerian ATR/BPN yang utuh dan disepakati bersama untuk digunakan 

sebagai dasar pembangunan Informasi Geospasial Tematik di Kementerian ATR/BPN 

baik di pusat maupun di daerah (Kantor Wilayah BPN maupun di Kantor Pertanahan). 

Sementara target pada jangka panjang adalah Mewujudkan standarisasi dan 

integrasi peta tematik dalam geoportal tematik Kementerian ATR/BPN dan dalam 

Portal KSP. 

 

B. ROADMAP/MILESTONES 

Tabel 5 Tabel output kunci rancangan proyek perubahan 

OUTPUT DESKRIPSI 

Jangka pendek 

Tersedianya draft NSPK 

Informasi Geospasial 

Tematik Kementerian 

ATR/BPN  

Draft NSPK ini terdiri dari (1) Update NSPK Pemetaan 

Tematik 2012 yang ditambah dengan tema Tata Ruang, 

Pertanahan dan program strategis terkait, (2) Petunjuk 

Penggunaan Geoportal Tematik 

Jangka menengah 

Pemanfaatan NSPK 

Tersusunnya NSPK Informasi Geospasial Tematik 

kementerian ATR/BPN yang utuh dan disepakati bersama 

untuk digunakan sebagai dasar pembangunan Informasi 

Geospasial Tematik di Kementerian ATR/BPN baik di pusat 

maupun di daerah (Kantor Wilayah BPN maupun di Kantor 

Pertanahan). 



22 
 

Jangka panjang 

Standarisasi dan integrasi 

Informasi Geospasial 

Mewujudkan standarisasi dan integrasi peta tematik dalam 

geoportal tematik Kementerian ATR/BPN dan dalam Portal 

KSP. 

Milestone dapat dilihat pada lampiran 1. 

C. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN 

Identifikasi Stakeholder 

Stakeholder yang diidentifikasi terlibat dalam proyek Perubahan ini antara lain: 

1. 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 Direktur Survei dan 

Pemetaan Tematik. 

2. 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: 

 Kasubdit terkait di Ditjen Tata Ruang 

 Kasubdit terkait di Ditjen Penataan agraria 

 Kasubdit terkait di Ditjen Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 

 Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan (Kanwil BPN) 

 Kepala Bidang Penataan Pertanahan (Kanwil BPN) 

 Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan (Kantah) 

 Kepala Seksi Penataan Pertanahan (Kantah) 

 Pemerintah Provinsi 

 Pemerintah kabupaten/kota 

 Publik Penggiat Geospasial 

3. 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 direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan 

 

Selanjutnya berdasarkan kelompok kecenderungan dukungan, maka para 

stakeholder tersebut dapat disusun sesuai pada diagram berikut: 
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Gambar 2 Diagram influence dan interest masing-masing stakeholder: Promoters (high 

interest, high influence), Latens (low interest, high influence), apathetics (Low interest, 

low influence), Defenders (high interest, low influence) 

 

Strategi untuk masing-masing stakeholder, untuk promoters adalah dengan 

koordinasi intensif karena stakeholder inilah yang memegang peranan penting 

terhadap keberhasilan kegiatan nyang dilaksanakan. Untuk defenders, dilakukan 

komunikasi melalui kolaborasi dan kerjasama. Untuk stakeholder latens dilakukan 

sosialisasi sebagai bahan knowledge sementara untuk apathetics dilakukan 

pemberitahuan yang bersifat edukatif. 

Peran stakeholder 

Tabel 6 Peran masing-masing stakeholder 

NO STAKEHOLDER PERAN/PENGARUH 
Value (+/-) 

dan Skor 

pengaruh (1-5) 

1.  Kasubdit Tematik Tata Ruang, 

Perairan dan Wilayah Tertentu 

Sebagai mentor sekaligus promotor + 5 

2.  Direktur Survei dan Pemetaan 

Tematik 

Promotor, Sebagai support dan 

promotor 

+ 5 

3.  Rekan Kepala Seksi Direktorat SPT Promotor, masukan dan koordinasi 

dan  kolaborasi  

+ 5 

4.  Kepala sub Bagian Tata Usaha 

Direktorat SPT 

Support dana dan kolaborasi dengan 

stakeholder eksternal 

+ 5 

5.  Staf ASN dan PPNPN Direktorat 

SPT 

Promotor, support kemampuan teknis 

dan penyusunan bahan  

+ 5 
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6.  Kepala Bidang Infrastruktur 

Pertanahan (Kanwil BPN) 

Defenders, Suplai dan user IGT + 4 

7.  Kepala Bidang Penataan 

Pertanahan (Kanwil BPN) 

Defenders, Suplai dan user IGT + 4 

8.  Kepala Seksi Infrastruktur 

Pertanahan (Kantah) 

Defenders, Suplai dan user IGT + 4 

9.  Kepala Seksi Penataan Pertanahan 

(Kantah) 

Defenders, Suplai dan user IGT + 4 

10.  Publik Penggiat Geospasial Defenders, Eksternal + 4 

11.  Ditjen Infrastruktur Keagrariaan Latens, sebagai walidata IGT di 

lingkungan ditjen 

+ 5 

12. 1

6 

Ditjen Penataan agraria Latens, Suplai data penggunaan lahan + 3 

13.  Ditjen Pengendalian dan 

Pemanfaatan Ruang 

Latens, Sebagai user IGT Kementerian 

ATR/BPN 

+ 3 

14. 1

6 

Deputi Bidang IGT, Badan Informasi 

Geospasial 

Latens, Berperan dalam standarisasi 

pada KSP 

+ 3 

15.  Ditjen Tata Ruang Latens, Suplai data Integrasi IGT skala 

besar 

+ 3 

16.  Kapusdatin  Apathetics, penyedia Sistem pengelola 

peta tematik  

+ 2 

17.  Humas ATR/BPN Apathetics, fungsi Publikasi  + 2 

18.  Pemerintah Provinsi/pemda Apathetics, User peta tematik  + 2 

19.  Pemerintah kabupaten/kota Apathetics, User peta tematik + 2 
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Hubungan antar stakeholder 

Hubungan antar stakeholder dapat dilihat pada diagram berikut: 

Ditjen Infrastruktur 
Keagrariaan 

Ditjen Pengen dalian 
dan Pemanfaatan 

Ruang

Ditjen Penataan 
Agraria

Ditjen Tata Ruang

Project LeaderKasubdit Tematik

Staf seksi Tematik

Humas ATR/BPN

Publik Penggiat 
Geospasial

Deputi Bidang IGT, 
BIG

Pemkab/kota

Pemprov

Kepala Bidang 
Penataan 

Pertanahan

Kepala Seksi 
Penataan 

Pertanahan

Kepala Bidang 
Infrastruktur 
Pertanahan

Kepala Seksi 
Infrastruktur 
Pertanahan

Direktur Survei dan 
Pemetaan Tematik

Kasubbag TU Dit 
Tematik

Rekan Seksi Dit 
Tematik

Hub hierarki

Hub Finansial

Penghambat

Hub timbal balik

Support 

 

Gambar 3 Hubungan antar stakeholder 

 

D. IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH DAN RESIKO 

Pelaksanaan proyek perubahan ini akan dilakukan secara bertahap, yaitu 

rencana jangka pendek selama 2 bulan untuk penyusunan draft NSPK, jangka 

menengah selama 6 bulan dengan target tersusunnya NSPK IGT Kementerian 

ATR/BPN utuh dan selanjutnya rencana jangka panjang selama 1-2 tahun meliputi 

integrasi dan sinkronisasi data.  
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Tabel 7 Tabel identifikasi potensi masalah dan strategi mengatasinya 

No Potensi Masalah Strategi Mengatasi Masalah 

1 Kesulitan dalam koordinasi dan kolaborasi Mengkomunikasikan dengan stakeholder secara 

personal sebelum dilaksanakan koordinasi resmi 

2 Jenis peta variatif dan tersebar Analisa sesuai dengan kebutuhan stakeholder 

3 Media berbasis jaringan belum dimanfaatkan Mengefektifkan pemanfaatan media berbasis 

jaringan, seperti website kementerian, facebook, 

twitter, drive atau dropbox 

4 Sinergi antar unit kerja internal dan ekternal 

belum terbangun 

Koordinasi internal dan eksternal  

5 Data untuk penyusunan tersebar perlu 

dikoordinasikan dengan beberapa unit kerja 

kementerian 

Koordinasi internal dan eksternal 

6 SDM belum diarahkan untuk menyusun 

NSPK 

Brainstorming dan Koordinasi internal 

7 Adanya beberapa standar dan juknis di 

beberapa unit kerja 

Komunikasi dan koordinasi untuk standarisasi 

 

E. KRITERIA KEBERHASILAN (UKURAN KEBERHASILAN) 

Jangka Pendek 

 Terlaksananya proyek perubahan sesuai dengan tahapan yang direncanakan 

 Tersedianya draft NSPK Informasi Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN 

terkini dengan konten (1) Update NSPK Pemetaan Tematik 2012, (2) 

Tersedianya petunjuk Penggunaan Geoportal Tematik. 

Jangka Menengah 

Tersusunnya NSPK Informasi Geospasial tematik kementerian ATR/BPN tahun 

2019 tersebut untuk digunakan pada kegiatan pembangunan IGT di Kementerian 

ATR/BPN baik di pusat maupun di daerah (Kantor Wilayah BPN maupun di Kantor 

Pertanahan). 

Jangka Panjang 

Mewujudkan standarisasi dan integrasi Informasi Geospasial tematik dalam 

geoportal tematik Kementerian ATR/BPN dan dalam Portal KSP. 
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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. Tuntutan adanya standarisasi IGT Kementerian ATR/BPN; 

3. NSPK yang disusun agar dapat memfasilitasi tata ruang dan pengendalian ruang 

serta kebijakan satu peta; 
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BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 

A. PERSIAPAN 

Pembentukan Tim Efektif 

Berdasarkan  langkah-langkah  yang  telah  dilakukan  untuk  membangun  Tim 

Efektif  yaitu  antara  lain:  merancang  netmap,  melakukan  identifikasi  

stakeholders, analisa nilai-nilai    stakeholders    dan    menyusun    strategi    untuk    

menghadapi stakeholders, dihasilkan Tim Efektif yang terdiri dari Dewan Pengarah, 

team leader dan tim operasional. Dewan pengarah terdiri dari Direktur Survei dan 

Pemetaan Tematik beserta 3 kasubdit, sementara tim operasional terdiri dari staf 

senior dan staf PTT. Struktur Tim efektif pelaksana proyek perubahan digambarkan 

pada diagram berikut. 

 

Tugas Dewan Pengarah dan 

Mentor   

Dewan Pengarah berperan 

dalam memfasilitasi dan 

menjadi pendamping Project 

Tim sehingga hasil akhir 

proyek dapat 

diimplementasikan 

sebagaimana tujuan proyek 

perubahan. 

Mentor/Kasubdit/Atasan 

Langsung bertugas 

mengarahkan, membimbing 

dan menyetujui serta 

mendukung proyek 

perubahan. 

Coach bertugas memberikan 

bimbingan, arahan, masukan 

serta konseling kepada Team 

Leader selama Proyek 

Perubahan berlangsung. 

 

Ga mbar 4 Struktur organisasi dan deskripsi tim pelaksana proyek perubahan 
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Tugas Tim Operasional 

1. Team/Project Leader bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses proyek 

perubahan dan kesuksesan proyek perubahan; 

2. Dian Ratnasari, ST dan Slamet Riswanto, ST bertugas membantu project leader 

dalam mengkoordinasikan kegiatan, menyiapkan administrasi yang diperlukan, 

mendokumentasi kegiatan, menyiapkan bahan publikasi dan mengkompilasi draft; 

3. Sellyta dan Nurfika bertugas menyiapkan bahan updating NSPK 2012; 

4. Pradina dan Azzahra bertugas untuk menyiapkan bahan petunjuk penggunaan 

geoportal tematik; 

Bukti periode persiapan ini adalah SK Tim efektif yang ditandatangani oleh Direktur 

Jenderal Infrastruktur Keagrariaan pada 3 April 2019. 

B. MENGHIMPUN MASUKAN 

Masukan untuk pelaksanaan proyek perubahan ini menggunakan kuesioner yang 

disebarkan menggunakan google form. Diperoleh 42 responden yang terkait di 

lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan. Respon lengkap kuesioner 

tersebut dapat dilihat pada lampiran 4. Dari sekian banyak masukan yang diperoleh, 

beberapa hal yang signifikan untuk dipertimbangkan dalam proyek perubahan adalah 

sebagai berikut: 

1. NSPK 2012 yang sudah ada perlu banyak updating dan perbaikan. NSPK yang 

ada saya rasa masih belum mengakomodir banyak hal, seperti pada struktur dan 

jenis data untuk tema penggunaan masih banyak jenis PTN yang belum 

terakomodir. NSPK dan pengaplikasiannya (seperti simbology style) juga perlu 

perbaikan karena masih ada yang tidak sesuai antara NSPK dan style nya. Untuk 

tutorial survei dan pemetaan tematik, mungkin bisa gabung ke dalam materi 

NSPK. 

2. NSPK TEMATIK dan JUKNIS LAYANAN PNBP TEMATIK dapat disertai dengan 

surat edaran yang di tanda tangan oleh Menteri/Sekjen sehingga pada saat 

pelaksanaannya dapat dijadikan acuan yang sah; (2.) Perlu adanya update/revisi 

terhadap standar biaya dan kegiatan yg terdapat di lingkungan Ditjen IK 

(kegiatan pembuatan peta tematik, peta dasar dsbnya) dan disertai dengan tanda 

tangan oleh Menteri/Sekjen agar dalam menyusun rencana dan anggaran dapat 
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dijadikan acuan yang sah serta bisa digunakan oleh Satker lainnya baik di Kanwil 

maupun di Kantah 

3. Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik sebagai Pengelola Data dan Informasi 

Geospasial Tematik sesuai dengan Kepmen nomor 293/KEP-4.1/VII/2018 

sebaiknya ditingkatkan regulasinya menjadi Permen. 

C. PENYUSUNAN MATERI DRAFT NSPK 

Penyusunan materi draft NSPK IGT Kementerian ATR/BPN dilaksanakan oleh 

anggota tim efektif selama Maret-Mei 2019 dengan pembagian tugas sesuai dengan 

SK Tim Efektif. 

D. EDITING DAN FINISHING 

Output utama pada pelaksanaan proyek perubahan ini adalah tersedianya draft 

NSPK Informasi Geospasial Tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional dan tutorial aplikasi mobile Sipetik sesuai pada Lampiran 8. 

E. EVALUASI 

Evaluasi Teknis 

Sesuai hasil evaluasi, Updating NSPK Informasi Geospasial Tematik Kementerian 

ATR/BPN yang disusun di titik beratkan pada penyusunan Standar dan Prosedur, 

namun tidak sampai kepada penyusunan Norma dan Kriteria. Hal ini disebabkan 

karena untuk penyusunan Norma dan Kriteria, dibutuhkan alokasi waktu yang cukup 

panjang untuk koordinasi, penelaahan dan kesepakatan dengan berbagai satuan 

kerja terkait khususnya dengan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, sehingga 

penyusunan draft norma dan Kriteria dialihkan ke jangka menengah proyek 

perubahan ini.  

Evaluasi Aspek Koordinasi 

Koordinasi dengan mentor dilaksanakan secara aktif. Paling tidak komunikasi khusus 

untuk membahas perkembangan proyek perubahan dilaksanakan sekali dalam satu 

minggu secara non-formal. 

Koordinasi yang dilakukan dengan promotor dan defender (stakeholder dengan 

interest tinggi) cenderung lebih mudah dilakukan baik dengan komunikasi head-to 

head maupun melalui rapat koordinasi. 
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Koordinasi dengan tim efektif, dilakukan melalui dukungan jaringan internet secara 

penuh khususnya melalui whatsapp group, google docs maupun google form. Hal ini 

mengantisipasi anggota tim efektif yang tidak bisa selalu ada di kantor karena 

kesibukan dan kewajiban. Melalui koordinasi melalui internet tersebut, komunikasi 

tidak terputus karena jarak yang memisahkan. 

Dalam periode waktu pelaksanaan Proyek Perubahan, Direktorat Jenderal 

Infrastruktur Keagrariaan melalui perantara Menteri ATR/Kepala BPN berkomunikasi 

aktif dengan konsultan deloitte international yang ditugaskan untuk membantu 

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan untuk mengevaluasi sekaligus 

mengembangkan Informasi Geospasial di Kemneterian ATR/BPN agar in-line dengan 

tujuan era digital Kementerian yang digagas Menteri pada saat Rakernas Januari 

lalu. Oleh karena samanya tujuan dan target akhir tugasnya, Deloitte international 

menjadi salah satu promoter pada proyek perubahan ini. Koordinasi dengan 

konsultan ini dilaksanakan paling tidak dua kali pada bulan Maret dan Mei 2019 dan 

menghasilkan Kerangka Acuan Kerja (terlampir) 

F. KONSULTASI 

Kegiatan konsultasi dengan coach secara dilakukan periodik selama melaksanakan 

kegiatan proyek perubahan. Bukti konsultasi terlampir. 

G. HAMBATAN PROYEK PERUBAHAN 

Tabel berikut menunjukkan hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan proyek 

perubahan baik dari aspek teknis maupun non-teknis beserta dengan strategi 

penyelesaiannya. 

Tabel 8 hambatan teknis dan non teknis serta strategi mengatasinya 

No Potensi Masalah Strategi Mengatasi Masalah 

1 Kesulitan identifikasi Jenis peta yang 

variatif dan tersebar di berbagai unit 

kerja di Direktorat Jendferal Tata 

Ruang, Direktorat Jenderal 

Infrastruktur Keagrariaan, Direktorat 

Jendferal Penataan Agraria, 

Direktorat Jendferal pengenalian dan 

Melakukan identifikasi jenis peta tematik 

melalui juknis, NSPK maupun standar 

yang digunakan pada masing-masing 

unit kerja yang hasilnya dimasukkan ke 

dalam draft NSPK 
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Pemanfaatan Ruang 

2 Media berbasis jaringan belum 

dimanfaatkan untuk koordinasi 

Mengefektifkan pemanfaatan media 

berbasis jaringan, seperti grup 

whatsapp, google drive atau dropbox 

dan google form. Penggunaan media 

internet ini juga mempersingkat waktu 

yang dibutuhkan untuk koordinasi 

dengan banyak pihak. 

3 Kesulitan dalam koordinasi dan 

kolaborasi dengan stakeholder 

eksternal latens dan apathetics 

Mengkomunikasikan dengan stakeholder 

secara personal sebelum dilaksanakan 

koordinasi resmi 

4 Sinergi antar unit kerja internal dan 

ekternal belum terbangun 

Koordinasi internal dan eksternal  

5 Data untuk penyusunan tersebar 

perlu dikoordinasikan dengan 

beberapa unit kerja kementerian 

Upload draft untuk bisa diakses secara 

online dan kerja kolaboratif berbasis 

jaringan 
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BAB IV RENCANA DAN TINDAK LANJUT PROYEK PERUBAHAN 

Dengan selesainya jangka pendek proyek perubahan dengan output utama draft 

NSPK Informasi Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN, maka tugas di periode 

selanjutnya adalah menindaklanjuti dengan target jangka menengah yang 

direncanakan selesai pada akhir tahun anggaran 2019 ini. Adapun target jangka 

menengah proyek perubahan ini adalah menyelesaikan draft NSPK IGT Kementerian 

ATR/BPN secara utuh dengan memasukkan untur Norma dan Kriteria. Untuk 

menyelesaikan target ini akan melibatkan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. 

Lebih lanjut, sesuai dengan peraturan dan perundangan, NSPK tersebut harus 

ditandatangani oleh Menteri ATR/BPN untuk bisa digunakan sebagai dasar yang sah 

oleh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk membangun Informasi Geospasial 

Tematik.  

Sehubungan dengan mendesaknya kebutuhan adanya NSPK, maka penyelesaian 

NSPK ini direncanakan sebelum akhir tahun 2019 untuk dapat disosialisasikan dan 

digunakan secara efektif pada awal tahun 2020. 
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BAB V PENUTUP 

Demikian Laporan Proyek Perubahan ini disusun. Penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada coach dan mentor, dan khususnya kepada Tim 

Efektif Proyek Perubahan sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Akhir kata 

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi Kementerian 

ATR/BPN secara luas. 
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LAMPIRAN 

1. Milestone 

FORMULIR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 

Nama Proyek 
Perubahan 

: Updating NSPK Informasi Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN 
 

Area Perubahan : Penyusunan NSPK 

 

No. Program Aksi / Kegiatan Indikator 
Keberhasilan 

Capaian % 
Capaian 

Kendala dan Upaya 
Penyelesaiannya 

Instansi 
Terkait 

 I. TAHAP PERSIAPAN 

 
 

1. Koordinasi dan konsultasi dengan 
Mentor dan Coach 

-   - - 

 
 

a. konsultasi dengan Coach  -   - - 

 
 

b. Seminar RPP dengan Penguji, 
coach dan Mentor 

pengesahan 
RPP 

 100% Kendala jaringan video 
streaming. Diselesaikan 
melalui telepon. 

- 

 
 

c. Upload revisi RPP Dok revisi 
RPP 

 100% -  

 
 

2. Rapat Pembentukan Tim dan 
Konsolidasi 

-     

 
 

a. Membuat surat undangan rapat Surat 
undangan 

 100% - - 

 b. Menyusun draft SK tim efektif Draft SK tim  100% - - 

 c. Pelaksanaan rapat Notulensi  27 mar 100% - - 

 3. Penyusunan SK tim Pelaksana SK Tim 
pelaksana 

    

 a. Penyusunan draft SK Tim Draft SK  100% - - 
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Pelaksana Proyek Perubahan 

 b. Persetujuan SK Tim Pelaksana SK Final  100% Ditandatangani pada tanggal 
3 April 2019 

- 

 II. TAHAP IMPLEMENTASI 

 5. Menyusun NSPK update 2012  Dokumen 
NSPK Update 

    

 a. Rapat koordinasi penyusunan 
kebutuhan dan analisa data 

Daftar hadir, 
notulensi 

1 april 100%   

 b. Penyusunan NSPK Update  Draft update  100% - - 

 c. Editing akhir draft Update Draft edited  100% - - 

 6. Menyusun petunjuk penggunaan 
geoportal 

Dok juklak 
geoportal 

    

 a. Penyusunan Petunjuk 
Penggunaan Geoportal 
Tematik 

Draft petunjuk  100% - - 

 b. Editing akhir draft petunjuk 
penggunaan Geoportal 

Draft edited  100% - - 

 7. Upload draft NSPK Tematik 2019 Dokumen 
Elektronis 
terupload 

  - - 

 a. Upload draft NSPK 2019 ke 
jaringan 

NSPK 
terupload 

 100% - - 

 III. TAHAP MONITORING DAN 
EVALUASI 

     

 3. Monitoring pelaksanaan proyek 
perubahan 

Dokumen 
monitoring 
mingguan 

    

 a. Membuat form perkembangan 
proyek mingguan 

Draft form 
mingguan 

 100% - - 

 b. Pengisian form monitoring 
mingguan 

Form 
mingguan 

 100% - - 

 c. Kompilasi Laporan monitoring 
mingguan 

Dokumen 
kompilasi 

 100% - - 
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 4. Evaluasi dan pelaporan Dokumen 
Laporan 

    

 a. Penyusunan laporan akhir 
pelaksanaan proyek perubahan 

Draft laporan 
akhir 

 100% - - 

 b. Konsultasi/Coaching 
penyusunan laporan akhir 

Draft laporan 
disetujui 

 100% - - 

 c. Seminar laporan akhir proyek   100% - - 
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2. SK Tim Efektif 
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3. Notulensi dan Respon survei 

 

Google form digunakan sebagai bahan untuk mencari inspirasi dan masukan dari 

berbagai stakeholder pada awal persiapan. Terdiri dari 2 grup pertanyaan: target 

dan konten dan pelaksanaan proyek. 

Target dan konten 

Pertanyaan 1. Berdasarkan analisa kebutuhan dan 
gap yang telah dilakukan, target proyek yang akan 
saya laksanakan adalah 'Penyediaan NSPK 
Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik' dengan 
konten: (1) pembaruan NSPK 2012, (2) Petunjuk 
Teknis PNBP Survei dan Pemetaan Tematik dan (3) 
Tutorial Survei dan Pemetaan Tematik. Apakah anda 
setuju? 
 

Respon dari 42 responden 

 
 

 

Pertanyaan 2. Terhadap target dan konten diatas, silakan memberi masukan pada 

kolom jawaban berikut. 

Respon: 

1. updating struktur data terutama utk tema yang berkaitan dgn informasi bidang 
tanah serta tahapan kegiatan yg dilaksanakan. NSPK tematik harus dapat 
digunakan juga oleh ditjen lain misalkan ditjen penataan atau ditjen 
pengendalian (sebagai acuan) (2) : juknis pnbp perlu direvisi terutama 
penjelasan terkait manfaat dari peta tematik yg dihasilkan pada layanan 
tsb,dalam juknis tsb selain pelaksanaan kegiatannya juga dicantumkan template 
rabnya dengan penjelasan yg lebih detail terkait dgn volume yg dikerjakan dan 
lama waktu pelaksanaannya. (3) : tutorial bisa berupa video --> untuk survei 
misalkan dimulai dgn upload peta kerja kedalam gps 
handheld/handphone/tablet, setting koordinat serta cara menginput hasil survei 
kedalam aplikasi; untuk pemetaan bisa dimulai dgn tahapan membuka peta 
kerja pada aplikasi arcgis dstnya hingga tahapan membuat layout peta tematik 

2. Pada dasarnya saya sepakat 

3. Setuju 

4. Iya 

5. Agar Kriteria Pedoman Standar masuk dalam NSPK dilingkungan Kementerian 
ATR/BPN 

6. Agar tutorialnya selain dalam bentuk dokumen dibuat juga dalam bentuk video/ 
film 

7. Untuk nspk harap di singkronkan dengan RBI agar tidak kesulitan nantinya jika 
ada pekerjaan 

8. Isi nspk diharapkan seperti RBI 
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9. Di dalam NSPK perlu penyelarasan style yang telah ada dan di buku 

10. NSPK satu untuk semua, penguatan peraturan pelasanakan pnbp, perlu juknis 
pnbp daerah, tutor format video biar hemat energi 

11. Konten NSPK 2012 sudah baik dan jelas, tetapi sepengetahuan saya ada 
beberapa jenis keterangan landuse yang tidak ada di list di dalam NSPK 2012. 
Semoga dengan adanya proyek ini bisa lebih lengkap lagi. Untuk juknis semoga 
bisa disesuaikan dengan infrastruktur yg dimiliki dengan direktorat itu sendiri 

12. Untuk kegiatan pembuatan tutorial survei dan pemetaan tematik diharapkan 
tutorial yang detail dan mudah untuk dipahami agar kita dan teman teman 
daerah dapat memahami dengan mudah untuk pelaksanaan kegiatan survei. 
Trimakasih. 

13. Setuju, karena NSPK yang ada sekarang ini masih ditemukan beberapa hal 
yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang saat ini. Untuk itu perlu 
dilakukan updating ke arah yang lebih baik. Terkait PNBP juga sangat perlu, 
supaya pekerjaan kita semua mempunyai standard yang baku. Dan mengenai 
tutorial juga diperlukan, supaya kita semua mempunyai satu frame pemikiran 
yang sama mengenai pekerjaan tematik 

14. pembaruan NSPK 2012 perlu saat ini untuk mengakomodasi perkembangan 

15. Untuk NSPK diharapkan dapat lebih disamakan dengan konten di RBI 

16. Pembaruan NSPK dengan mengikuti perkembangan teknologi menuju 
papperless yang sejalan dengan penggunaan aplikasi SiPetik 

17. NSPK harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi Informasi 
Geospasial Tematik kekinian yang berbasis web. - Juknis PNBP harus mengacu 
Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 dan kebutuhan akan informasi 
data tematik. - Tutorial Survei dan Pemetaan Tematik harus simple dan mudah 
dimengerti oleh user.  

18. Perlu didetailkan mengenai "tematik"nya sendiri apa saja krna slain peta dasar, 
sisanya adalah peta tematik 

19. Pembaruan NSPK Survei dan Pemetaan Tematik bisa menjadikan produk survei 
dan pemetaan tematik menjadi acuan bagi peta2 tematik yang dibutuhkan untuk 
lintas dirjen di kementerian ATR/BPN dan lintas kementerian, terutama 
memenuhi kebutuhan One Map Policy secara nasional. 

20. Updating NSPK 2012 sangat diperlukan terutama untuk mengadopsi katalog 
unsur geografi indonesia; petunjuk pelaksanaan PNBP tematik juga sangat di 
perlukan terutama terkait perubahan template layout yg masih menggunakan 
simbol lama dan terkait proses alur kerja yang masih memerlukan beberapa 
perubahan perbaikan. 

21. dengan adanya NSPK terkait hal tersebut diatas, makan dapat digunakan untuk 
menjadi acuan dalam penggunaannya, sehingga akan memudahkan 

22. Ketika di daerah, NSPK kurang terasa sosialisasinya ol Pusat shg, pelaksana di 
daerah gamang mengerjakn pelayanan survey tematik. Juknis PNBP sangat 
mendesak dibuat, agar PP 128 terkait pelayanan survey tematik dpt dilaksanakn 
dgn baik dn benar ol teman2 di daerah. Perlu aturan yg lbh tegas utk mewajibkn 
peta tematik sbg pndamping PBT HGU dll. Di daerah, perusahaan enggan 
membayar pelayanan tematik krn merasa itu bukan kebutuhannya. Tutorial 
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bagus, namun sosialisasi penggunaannya harus mnjadi perhatian. Begitu mas 
Hendry...semoga sukses ya mas... 

23. Dengan pembaruan NSPK 2012 agar dapat memenuhi beberapa yang masih 
kurang dalam NSPK 2012 sehingga lebih baik lagi 

24. Bahwa memang NSPK yg ada saat sudah out of date, sehingga sudah kurang 
cocok lagi dengan perkembangan jaman apalagi dikaitkan dengan kemajuan 
teknologi. Terkait dengan juknis PNBP pemetaan tematik, harus ada dasar 
hukum bagi para pelaksana, baik di Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi para 
pelaksana diperlukan keseragaman dalam pelaksaan survei dan pemetaan 
tematik yang mengikuti jaman. 

25. Temanya yg mendukung lengkapnya informasi bidang2 tanah. Penggunaan. 
Pemanfatan. Penguasaan. Value 

26. Pnbp tematik? 

27. Untuk mewujudkan keseragaman pengelolaan peta tematik di kementerian 
ATR/BPN baik di pusat maupun daerah. 2. Memberikan ketegasan kebijakan 
pelayanan tematik di daerah. 3. Tersedianya juknis dan juklak bagi pelaksana 
khusunya di daerah 

28. Petunjuk teknis pnbp dlm pelayanan pertanahan 

29. Tutorial mungkin lebih terukur penyampaian nya melalui kegiatan pelatihan 

30. Target mei selesai 

31. Perlu adanya laporan kinerja Dan data yang kuat sehingga dapat dimonitoring 
progress. 

32. Sangat diperlukan nspk tematik yang nantinya diharapkan bisa berlaku untuk 
pemetaan tematik se atr/bpn dengan mengacu ke standar pemetaan tematik. 
Dan petunjuk teknis pnbp agar pelaksanaan pelayanan pnbp tematik menjadi 
standar seluruh kanwil kantah termasuk bpn pusat sendiri Termasuk juga 
tutorialnya 

33. Lebih spesifik dlm hal pengambilan data lapang di saat survei 

34. Agar lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan konsumen secara khusus 
dan masyarakat secara umum. 

35. Pembaharuan NSPK sudah saatnya dilakukan. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan antara lain; a. Klasifikasi penggunaan tanah skala besar dpt lebih 
disederhanakan dan mudah dilakukan, b. Perlunya pengesahan dari pejabat 
yang berwenang, c. Berkoordinasi dengan pihak intern BPN/KL lain utk 
mendukung OMP. Untuk Juknis PNBP selama ini belum ada pedoman yang 
baku sehingga menghasilkan produk peta yang tidak seragam. 

36. Mungkin perlu ditambahkan buku saku terkait juknis dan tutorial 

37. Gap yg terbesar adalah pembaruan NSPK dan juknis pelayanan PNBP yg 
sejauh ini belum tersentuh kembali 

38. Saya setuju dengan adanya pembaharuan atau penambahan terkait materi yang 
ada pada NSPK sebelumnya. Ketiga poin di atas saya rasa dapat memperjelas 
setiap aspek yang dibutuhkan dalam melakukan pemetaan tematik. Terkait 
perbedaan penulisan (huruf/kata) yang ada antara kelas penggunaan tanah 
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pada nspk dengan kelas penggunaan tanah pada simbologi layout peta (style 
nspk) juga perlu diperbaiki, agar tidak rancu. 

39. Dengan melibatkan masukan dari Kantah/ Kanwil yang di daerahnya terdapat 
PNBP Tematik 

40. menurut saya, NSPK 2012 yang sudah ada perlu banyak updating dan 
perbaikan. NSPK yang ada saya rasa masih belum mengakomodir banyak hal, 
seperti pada struktur dan jenis data untuk tema penggunaan masih banyak jenis 
PTN yang belum terakomodir. NSPK dan pengaplikasiannya (seperti simbology 
style) juga perlu perbaikan karena masih ada yang tidak sesuai antara NSPK 
dan style nya. Untuk tutorial survei dan pemetaan tematik, mungkin bisa gabung 
ke dalam materi NSPK. 

41. NSPK Survei Tematik sebaiknya bisa menjadi acuan tunggal terhadap standar 
pemetaan tematik yang ada di kementerian Agraria dan tata Ruang/ BPN, tidak 
hanya sebatas di lingkungan Dit Survei dan Pemetaan Tematik saja. NSPK 
yang diperbarui tersebut juga harus mengakomodir adanya OMP. 

PELAKSANAAN PROYEK 

Pertanyaan 3a. Struktur Tim Proyek Perubahan adalah terdiri dari Dewan Pengarah 

(Direktur dan Para Kasubdit), Team Leader dam Tim Operasional (Senior dan Junior 

Staff). Apakah anda setuju? 

Pertanyaan 3b. Anggota Tim Proyek Perubahan adalah sebagai berikut, apakah 

anda setuju? 

Pertanyaan 3c. Waktu pelaksanaan proyek direncanakan adalah 2 bulan pada 

bulan April dan Mei 2019 sesuai dengan time schedule berikut. Apakah anda 

setuju? 

Respon dari 42 responden terhadap pertanyaan 3a, 3b da 3c adalah sebagai 

berikut: 

respon pertanyaan 3a  respon pertanyaan 3b  respon pertanyaan 3c 
 

Pertanyaan Penutup. Terimakasih atas masukan dan kontribusi yang telah 

diberikan, jika ada saran bagi kemajuan Direktorat Jenderal Infrastruktur 

Keagrariaan secara umum maupun Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik secara 

khusus, silakan mengisi pada kolom berikut. 

Respon: 

1. Semoga lebih baik kedepannya 
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2. NSPK TEMATIK dan JUKNIS LAYANAN PNBP TEMATIK dapat disertai dengan 

surat edaran yang di tanda tangan oleh Menteri/Sekjen sehingga pada saat 

pelaksanaannya dapat dijadikan acuan yang sah; (2.) Perlu adanya 

update/revisi terhadap standar biaya dan kegiatan yg terdapat di lingkungan 

Ditjen IK (kegiatan pembuatan peta tematik, peta dasar dsbnya) dan disertai 

dengan tanda tangan oleh Menteri/Sekjen agar dalam menyusun rencana dan 

anggaran dapat dijadikan acuan yang sah serta bisa digunakan oleh Satker 

lainnya baik di Kanwil maupun di Kantah 

3. Semoga sukses 

4. Sukses 

5. Iya 

6. Semoga Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik makin sukses selalu 

7. Mudah2an dengan adanya proyek perubahan ini akan menjadikan Direktorat 

Survei dan Pemetaan Tematik menuju ke arah yg semakin baik lagi dan kompak 

selalu 

8. Perlu disesuaikan sarana dan prasarana dengan jenis kegiatannya, misalnya 

apabila membuat peta dengan skala 1:5.000 , diperlukan komputer yg lebih 

memadai dan citra yang lebih tajam dan bersih 

9. Fungsi tematik utk perencanaan pembangunan dan analisa dalam rangka 

pengembangan dan peningkatan potensi wilayah 

10. Semoga kedepannya Direktorat SPT lebih baik lagi, antara beban kerja dengan 

staf sesuai agar optimal dan target tercapai 

11. Adapun saran yang dapat saya sampaikan untuk direktorat jenderal Infrastruktur 

dan khususnya direktorat survei dan pemetaan tematik mungkin tidak dalam 

teknis pekerjaan tetapi lebih ke seperti rutinya diadakan kegiatan silaturahmi 

antar pegawai dan juga pimpinan, dimana akan memberikan waktu untuk 

pencerahan dan masukan masukan yang membangun karakter/pribadi dan 

dapat mempererat keakaraban satu sama lain. Trimakasih 

12. Semoga Kementerian ATR/BPN khususnya Direktorat Survei dan Pemetaan 

Tematik bisa lebih baik lagi dan solid 

13. pembaruan NSPK untuk mendorong pembangunan geoportal tematik 

14. Untuk masing-masing pekerjaan agar bisa diselesaikan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan 

15. Pelaksanaan outbond atau kongkow bersama 

16. Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik sebagai Pengelola Data dan Informasi 

Geospasial Tematik sesuai dengan Kepmen nomor 293/KEP-4.1/VII/2018 

sebaiknya ditingkatkan regulasinya menjadi Permen. 

17. Spesifikasi tema peta krna slama 

18. Ini semua output masuknya tematik 

19. Produk Dirjen IK dijadikan rujukan utama untuk seluruh kegiatan yang 

melibatkan survei dan pemetaan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 
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20. Untuk Dirjen Infrastruktur agar membuat standar biaya kegiatan survei dan 

pemetaan agar terjadi keseragaman terkait pembuatan rab dan hps; untuk 

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik agar upaya percepatan 

Pengembangan geoportal dapat segera di selesaikan dengan aturan NSPK 

2012 yg terupdate dengan mengikuti kaidah SNI dan KUGI yang berlaku. 

21. Tahapan Persuratan yang ada di Ditjen IK masih membingungkan, semoga 

kedepan ada prosedur yang lebih baik lagi. Terimakasih 

22. Ada baiknya dipikirkan dan diimplemntasikn utk mengembalikn nomenklatur 

ditjen IK ke ditjen Survey, Pengukuran dan Pemetaan. Tks... 

23. Semoga kedepan makin lebih berdayaguna Dit. S.P. Tematik 

24. Harus selalu mengikuti perkembangan jaman dan teknologi, khususnya bagi 

kegiatan survei dan pemetaan tematik 

25. Agar dit tematik sbg wali data . Hrs memikirkan tema2 apa yg menjadi target 

kegiatan dan tdk tumpang ti ndih dg lembaga lain. 

26. Perubahan NSPK sebaiknya dilakukan tdk hanya melibatkan personal intern 

direktorat tematik tp juga pihak2 yg berhubungan (biro keuangan dan seksi 

infrastruktur pertanahan 

27. Tingkatkan dan pertahankan eksistensi Direktorat Tematik menuju one map 

policy, maju terus, semoga sukses selalu 

28. Memberi inovasi yg dibutuhkan sbg daya dukung dlm program prioritas 

ATR/BPN 

29. Saran: sangat perlu mengidentifikasi permasalahan di direktorat SPT dalam 

menentukan kebutuhan perubahan organisasi 

30. Sebaiknya update juknis dan nspk dilakukan pertahun 

31. Perlu adanya laporan kinerja dan data yang kuat sehingga dapat dimonitoring 

progressnya secara menyeluruh baik dari tingkat bawah hingga atas. 

32. Agar diikuti juga dengan pengembangan portal tematik yg mendukung proyek 

perubahan serta diharapkan menjadi sarana terhimpunnya peta tematik se 

atr/bpn 

33. peta yg di hasilkan lebih spesifik serta tdk menyerupai peta yg telah di produksi 

oleh unit kerja lain seperti Peta Penatagunaan sehingga dapat menjadi Peta 

Dasar suatu kegiatan yg akan datang. 

34. Menjadi struktur yang kaya fungsi dan fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat 

akan membuat Ditjen IK semakin baik. 

35. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap produk peta tematik pertanahan ke instansi 

terkait untuk dipergunakan sebagai bahan kebijakan yang pada akhirnya dapat 

memperkuat kelembagaan 

36. Perlu dikembangkan sistem/aplikasi survei tematik menggunakan tablet 

(paperless) yang mengakomodir data tabulasi tematik dan foto geotag 

37. Keluarkan dan maksimalkan ide2 untuk kemajuan Direktorat Survei dan 

Pemetaan Tematik 
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38. Menurut saya, direktorat SPT sudah cukup baik dalam menjalankan dan 

menyelesaikan setiap kegiatan yg ditanggung jawabkan. 

39. - 

40. Perlu adanya konsistensi dalam time schedule tiap pekerjaan. Diperlukan 

dukungan dan kontribusi dari masing-masing pegawai (baik PNS maupun 

PPNPN) agar time schedule yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. 

41. cukup 

4. Foto Dokumentasi 

 

Rapat koordinasi Pembangunan IGT Kementerian ATR/BPN antara Ditjen 

Infrastruktur Keagrariaan dengan Stakeholder dari Deloitte International 
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Rapat koordinasi dengan Kepala PPSDM, Sesditjen Infrastruktur Keagrariaan dan 

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik 

 

Rapat koordinasi dengan jajaran direktur jenderal infrastruktur keagrariaan 
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Rapat koordinasi dan informasi dengan stakeholder Kepala Bidang Infrastruktur 

Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara 
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5. Kerangka Acuan Kegiatan 

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) 

PENYUSUNAN PEDOMAN PELAYANAN PEMETAAN TEMATIK (NSPK) 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan   

Pertanahan Nasional 

Unit Eselon I/II : Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan/Direktorat 

Survei  dan  Pemetaan Tematik 

Program : Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan 

Hasil (Outcome) : Tersedianya SOP Pelayanan Pemetaan Tematik 

Kegiatan : Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik 

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya SOP Pelayanan Pemetaan Tematik 

Jenis Keluaran (Output) : Rumusan 

Volume Keluaran (Output) : 3 (tiga) Rumusan 

Satuan Ukur Keluaran (Output) : Buku 

A. Latar Belakang 

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik merupakan salah satu unit kerja pada 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di bawah Direktorat 

Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2015. Tugas pokok Direktorat ini 

adalah merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan survei dan pemetaan tematik 

agrarian/pertanahan, tata ruang, social ekonomi, perbatasan dan wilayah tertentu. Salah satu 

implemetasinya adalah menyediakan peta-peta tematik yang berkaitan dengan fungsi agraria, 

tata ruang dan pertanahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh unit teknis di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN maupun kantor wilayah dan kantor pertanahan. 

Peta tematik merupakan alat bantu untuk menyampaikan informasi geospasial tematik, 

yaitu informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat 

mengacu pada informasi geospasial dasar. Peta tematik yang dimaksud dalam kegiatan ini 

adalah peta yang menunjukkan distribusi ruang dari satu atau lebih karakteristik/data/atribut 

baik kualitatif maupun kuantitatif dalam unit-unit area tertentu. Di bidang pertanahan, berbagai 

tema dapat diangkat antara lain tema karakteristik sumberdaya fisik tanah, sumberdaya alam, 

ekosistem, penggunaan tanah, infrastruktur, masalah pertanahan, sebaran bidang-bidang tanah 

terdaftar, dan tema-tema lainnya yang diperlukan untuk perumusan kebijakan. Atas dasar itu 

maka kegiatan pemetaan tematik pada Direktorat/Bidang/Seksi Pemetaan Tematik tidak 

terlepas hubungan dengan Direktorat lain atau instansi lain. Untuk menjawab persoalan-

pesoalan yang telah diuraikan di atas diperlukan pemetaan tematik pertanahan dalam skala 

detail sehingga informasi spasial yang diperoleh dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan 

keperluan. 

Berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang 

mengamanatkan bahwa informasi geospasial tentang pemilikan dan penguasaan tanah menjadi 

kewajiban dari Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pertanahan, maka 

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik mengembangkan kegiatan Peta Tematik Pertanahan 

terintegrasi. 

Peta-peta tematik pertanahan merupakan bahan perencanaan pembangunan pertanahan 

yang tertera dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2015-2019 
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yaitu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan 

tanah secara cepat, modern dan berisi informasi yang lengkap serta tetap menjamin akurasi di 

seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta 

rawan masalah pertanahan. 

Tujuan pembangunan pertanahan tersebut mengacu pada isu strategis pengelolaan 

pertanahan. Selain itu pengelolaan pertanahan juga diarahkan untuk dapat mendukung Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang dalam implementasinya 

dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan Nasional, yaitu menciptakan target 

“Pembangunan Sektor Unggulan”. 

Ketersedian peta tematik sektoral yang ada di setiap Kementerian dan Lembaga 

menghasilkan dan menampilkan informasi yang beragam, yang pada akhirnya mengakibatkan 

miss informasi dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan. Hal tersebut yang 

mendorong pemerintah melakukan terobosan untuk menerbitkan PERPRES Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Skala 

1:50.000. Salah satu tujuannya adalah melakukan standarisasi penggunaan data dasar sehingga 

setiap produk peta tematik sektoral memiliki kesamaan informasi dasar. 

1. Dasar Hukum 

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 

c. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. 

d. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial 

Nasional. 

e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia, Jakarta. 

f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang. 

g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. 

h. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Skala 1 : 50.000. 

i. Peraturan Menteri Agaria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 

 

2. Maksud dan Tujuan 
Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka maksud dari 

kegiatan Pembuatan Standar Operasional Prosedur Direktorat Survei dan Pemetaan 

Tematik adalah untuk menciptakan suatu standar prosedur yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik. Sedangkan tujuan 

dari kegiatan Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Survei dan 

Pemetaan Tematik ini adalah: 

a. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan kegiatan 

kantor dan pelayanan masyarakat. 

b. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi setiap pegawai. 

c. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai 

penerima layanan di bidang pertanahan. 
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B. Manfaat dan Kegunaan Penyusunan Pelayanan Pemetaan Tematik (Outcome) 

Manfaat dari hasil kegiatan/pekerjaan ini, antara lain: Membantu dalam 

pelaksanaan pekerjaan sehingga setiap pegawai mampu mengenal lingkungan kerja 

dengan baik dan pada gilirannya mampu mengembangkan kompetensinya sesuai etika dan 

ketentuan standar yang ada baik di Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN 

Provinsi maupun Kantor Pertanahan. 

C. Ruang Lingkup Kegiatan Pembuatan SOP Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik 

Untuk  Tahun  Anggaran  2019  kegiatan  Pembuatan  SOP  Direktorat  Survei  

dan Pemetaan Tematik dimaksudkan untuk menghasilkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penyusunan Dokumen Pembaruan NSPK 2012 

b. Penyusunan Petunjuk Teknis PNBP Survei dan Pemetaan Tematik 

c. Pembuatan Tutorial Survei dan Pemetaan Tematik 

 

D.  Strategi Pencapaian Keluaran 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen dengan mengadakan kegiatan 

rapat pembahasan baik internal maupun eksternal dilakukan secara swakelola. Untuk 

kegiatan yang sifatnya membutuhkan tenaga profesional digunakan jasa konsultan 

tenaga ahli dibidangnya. 

2. Ruang Lingkup Pekerjaan 

  

No Tahapan Kegiatan Uraian 

1 Pengumpulan dan Penyusunan 

Bahan 

Rapat internal penyiapan materi teknis yang 

melibatkan unit eselon II lainnya di Kementerian 

ATR/BPN. 

2 Penyusunan Materi Teknis Rapat pembahasan/rapat eksternal terkait materi 

teknis yang disusun dengan melibatkan tenaga ahli 

dibidangnya, unit eselon II lainnya di Kementerian 

ATR/BPN, K/L terkait (BIG), serta akademisi. 

3 Finalisasi dan Pelaopran Rapat eksternal terkait perumusan materi teknis 

yang telah disusun menjadi sebuah dokumen resmi 

serta sosialisasi dokumen tersebut.  

 

2. Metodologi Pekerjaan 

2.1.   Kerangka Konsep 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan Standar Operasional 

Prosedur/Dokumen Teknis Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik dengan 

kebutuhan khusus untuk: (1) Pembaruan NSPK 2012; (2) Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan PNBP Survei dan Pemetaan Tematik; dan (3) Tutorial Direktorat 

Survei dan Pemetaan Tematik. 

2.2. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan 

Tahapan pelaksaaan pekerjaan meliputi: 
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a. Mengumpulkan informasi mengenai proses kerja baik kualitatif maupun kuantitatif. 

Hal ini bisa dengan berdiskusi dan melakukan tanya-jawab (interview) dengan 

pejabat pada posisi yang akan dibuat SOP. 

b. Interview dilakukan agar dapat memahami secara lebih detail proses kerja yang 

akan dibuat. 

c. Menggunakan perbandingan dengan lebih dari satu proses kerja agar alur proses 

kerja mendekati efektif. 

d. Menggunakan setiap instrumen yang ada dan diperlukan pada setiap proses kerja 

(tools, hardware, software) untuk di masukkan ke dalam SOP yang akan dibuat. 

e. Mencatat efisiensi waktu, biaya (cost) dan energy lainnya untuk kemungkinan 

sistem yang akan digunakan. 

f. Sistem yang dipilih dapat sebelumnya dilakukan brain storming terlebih dahulu 

dengan pegawai dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk menerima pendapat dan 

masukan. 

g. Membuat draft baku untuk dilakukan pembahasan dengan team yang ada (jika 

menggunakan sistem ISO, ikuti prosedur atau proses yang berlaku). 

h. Melakukan uji coba instrumen yang ada dengan draft SOP yang telah menjalani 

proses pembahasan. 

i. SOP yang dianggap sudah mewakili alur proses yang sesungguhnya serta cukup 

efektif dan efisien, maka minta persetujuan dari pimpinan, setelah sebelumnya 

dibuat draft revisi final atas SOP tersebut. 

j. Melakukan sosialisasi secara resmi terkait SOP baru tersebut yang akan di terapkan. 

Memberi jangka waktu untuk persiapan antara sosialisasi dengan waktu penerapan 

SOP. 

 

D. Jadwal Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) bulan dalam satu tahun anggaran dengan perkiraan 

alokasi waktu sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

 

G. Biaya yang dibutuhkan 

Pelaksanaan kegiatan ini diusulkan pembiayaan melalui DIPA Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/BPN tahun 2019 sebesar: 

 



54 
 

 

 

6. Link google form dropbox 

Link pengisian form google pada tahap persiapan adalah sebagai pada tautan 

berikut: https://goo.gl/forms/GTY3FHF0DDXUtqX32 

 

Sementara lokasi online draft NSPK adalah pada link berikut: 

https://bit.ly/2WS6SBK
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7. Output Draft NSPK IGT ATR/BPN DAN TUTORIAL APLIKASI SIPETIK 



DRAFT NSPK Informasi Geospasial Tematik 2019 
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NORMA 
 

2.1. Norma Umum 

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok 

Agraria; 

2. Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk 

Penataan Ruang Wilayah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006  tentang Badan Pertanahan Nasional; 

4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional; 

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

dan Kantor Pertanahan; 

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang di Lingkungan 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian 

Tugas Sub Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  dan 

Uraian Tugas Urusan dan Seksi pada Kantor Pertanahan. 

2.2. Norma Berkaitan Peta Tematik 

1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan – Peraturan Dan 

Tindakan Mengenai Tanah – Tanah Perkebunan; 

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya; 

3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; 

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; 

6. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

8. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; 

9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan; 

10. Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

11. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau – Pulau Kecil; 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; 

13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Berkelanjutan; 

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang tentang Informasi Geospasial; 

15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian 

Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftar-an Tanah; 
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19. Peraturan Pemerintah  Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar; 

20. PP Nomor 150/2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi 

Biomassa; 

21. Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 

22. Keppres Nomor 53/1989 tentang Kawasan Industri; 

23. Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 

24. Peraturan Menteri Negari Agraria/ Ka BPN Nomor 1 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah 

Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk Penyajian 

dalam Peta; 

25. Peraturan Kepala BPN/Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pelaksanaan PP Nomor 24/1997; 

26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor 34/MEN/2002 tentang 

Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

2.3. Pengertian Umum 

Istilah-istilah  yang digunakan mempunyai definisi atau pengertian yang diambil 
dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu sebagai berikut : 

1. Tematik adalah bersifat tema atau  bertema. 

2. Pertanahan adalah berbagai aspek yang terkait dengan  dimensi dan nilai-nilai tanah 

yang meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik,hukum dan pertahanan dan 

keamanan. 

3. Peta Tematik Pertanahan adalah peta yang dibuat untuk menampilkan tema-tema 

tertentu yang berkaitan dengan aspek pertanahan. 

4. Informasi Geospasial Tematik Pertanahan adalah informasi geospasial yang 

menggambarkan tema tertentu yang berkaitan dengan aspek pertanahan dan dibuat 

mengacu pada  Informasi Geospasial Dasar.  

5. Norma adalah peraturan perundangan yang berlaku. 

6. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan 

konsensus (kesepakatan atas pengetahuan bersama) semua pihak terkait yang pada 

dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat dan berlaku secara umum dengan 

memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, 

perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat 

yang sebesar-besarnya. 

7. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi 

standar, dilaksanakan secara tertib dan kerja sama semua pihak. 

8. Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. 

9. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.   

10. Survei adalah kegiatan pengumpulan data, baik data spasial maupun data nonspasial. 

11. Pemetaan adalah suatu kegiatan atau proses pembuatan peta. 

2.4. Jenis Peta Tematik dan Pengertiannya 

Pembuatan peta tematik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tugas dan 

fungsi  pada unsur teknis di Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia. Meskipun 

demikian untuk keperluan analisis spasial dapat ditambah tema – tema lain yang terkait.  
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Pengertian dari masing-masing jenis Peta Tematik adalah sebagai berikut : 

1. Peta Administrasi dan Tempat – Tempat Penting, adalah peta yang menggambarkan 

batas-batas administrasi, letak sarana pelayanan umum dan pelayanan sosial.  

2. Peta Penggunaan Tanah pada permukaan tanah adalah peta yang menampilkan wujud 

tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan 

manusia. 

3. Peta Penggunaan Tanah di bawah permukaan tanah adalah peta yang menampilkan 

jenis penggunaan tanah di bawah permukaan tanah baik yang merupakan bentukan 

alami maupun buatan manusia. 

4. Peta Penggunaan Tanah di atas permukaan tanah adalah peta yang menampilkan jenis 

penggunaan tanah di atas permukaan tanah yang merupakan buatan manusia. 

5. Peta Penggunaan Tanah di atas permukaan air adalah peta yang menampilkan jenis 

penggunaan tanah di atas permukaan perairan yang merupakan buatan manusia. 

6. Peta Pemanfaatan Tanah adalah peta yang menampilkan pemanfaatan atas suatu 

penggunaan tanah tanpa merubah wujud fisik seluruhnya  dengan maksud untuk 

memperoleh nilai lebih atas penggunaan tanahnya. 

7. Peta Pemilikan Tanah adalah peta yang menggambarkan hak keperdataan atas tanah 

yang dimiliki oleh orang atau badan hukum. 

8. Peta Penguasaan Tanah adalah peta yang menggambarkan hubungan hukum antara 

orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria. 

9. Peta sebaran Bidang Tanah adalah peta yang menggambarkan bidang – bidang tanah 

dan informasi yang terkait dengan pendaftaran tanah.  

10. Peta Kemampuan Tanah, adalah peta yang menggambarkan karakteristik fisik tanah 

yang meliputi lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, faktor erosi, faktor 

drainase dan faktor pembatas. 

11. Peta Ekosistem Pesisir adalah peta yang menggambarkan ciri khas suatu ekosistem di 

wilayah pesisir. 

12. Peta Indikasi Tanah Terlantar adalah peta yang menggambarkan tanah yang sudah 

diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak 

diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya 

atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. 

13. Peta Peruntukan Tanah Terlantar adalah peta yang menggambarkan rencana 

peruntukan atas tanah-tanah yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai tanah 

terlantar. 

14. Peta Penguasaan Tanah Negara adalah peta yang menggambarkan kawasan dan/atau 

sebaran bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Negara. 

15. Peta Tanah Kritis adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah  baik yang sudah 

maupun yang belum pernah ada hak atas tanahnya, atau bekas hak atas tanah 

menurut UUPA, yang sudah mengalami kerusakan fisik, kimia dan biologi serta 

terganggunya keadaan hidrologinya.  

16. Peta Masalah Pertanahan adalah peta  yang  menggambarkan letak atau lokasi tanah-

tanah yang mempunyai permasalahan seperti sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan.  

17. Peta Lokasi Sertipikasi Tanah Secara Massal adalah peta yang menggambarkan letak 

atau lokasi kegiatan sertipikasi massal yang dibiayai oleh APBN, APBD dan Swadaya 

masyarakat. 
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18. Peta Tanah Aset Pemerintah dan Desa adalah peta yang menggambarkan letak atau 

lokasi tanah-tanah yang menjadi aset pemerintah pusat dan daerah serta desa. 

19. Peta Rawan Bencana Alam adalah peta yang menggambarkan daerah yang berpotensi 

terjadinya bencana alam dan daerah yang pernah mengalami bencana alam. 

20. Peta Tematik Berbasis Statistik adalah peta yang menggambarkan data statistik dalam  

satuan wilayah administrasi. 

21. Peta Infrastruktur Wilayah adalah peta yang menggambarkan jaringan dan fasilitas 

vital di suatu wilayah.  

22. Peta Tanah Obyek Landreform adalah peta yang menggambarkan letak atau lokasi 

yang menjadi tanah obyek landreform. 

23. Peta Kawasan Fungsional adalah peta yang menggambarkan pembagian suatu wilayah 

berdasarkan fungsi kawasannya. 

24. Peta Wilayah Ketinggian adalah peta yang menggambarkan pembagian suatu wilayah 

berdasarkan interval ketinggian dari permukaan laut. 

25. Peta Pola Aliran Sungai adalah peta yang menggambarkan jaringan hidrologi yang 

meliputi sungai dan jaringan irigasi dengan latar belakang DAS (Daerah Aliran Sungai). 

 

2.5. Pengertian Wilayah atau Kawasan 

Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, pengertian wilayah dan kawasan adalah sebagai berikut:  

- Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau 

aspek fungsional. 

- Kawasan adalah adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 

Berdasarkan definisi di atas pengertian wilayah adalah bagian dari kawasan. Di 

dalam kedirektoratan Pemetaan Tematik pengertian wilayah adalah kesatuan geografis 

berdasarkan fungsi seperti wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil serta wilayah khusus. 

Sedangkan kawasan merupakan kesatuan geografis yang lebih luas dan umum yang 

terbagi atas kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. 

- Wilayah Pesisir, adalah wilayah pertemuan lingkungan daratan dan lingkungan laut, ke 

arah laut 12 mil dari garis pantai dan kearah darat sampai ke wilayah batas 

administrasi desa/kelurahan ataupun kecamatan dimana pengaruh fenomena 

lingkungan laut masih dirasakan atau dijumpai. 

- Wilayah Pulau – Pulau Kecil, adalah wilayah sekumpulan pulau-pulau yang secara 

fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya, dengan 

luasnya kurang atau sama dengan 2.000 kilometer persegi beserta kesatuan wilayah 

perairan di sekitarnya.     

- Wilayah Perbatasan adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yang 

terletak di darat. Liputan pemetaan adalah sepanjang jalur batas negara dengan lebar 

hingga batas kecamatan terdekat.  

- Wilayah Konservasi adalah wilayah tertentu baik oleh peraturan secara khusus 

maupun oleh peruntukan tata ruang yang telah disahkan menjadi suatu kawasan 

konservasi. Termasuk dalam wilayah ini adalah Taman Nasional, taman wisata alam, 

kawasan cagar budaya dan sebagainya.  

- Wilayah Pengembangan Ekonomi adalah wilayah geografis dengan batas – batas 

tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan pengembangan ekonomi. 

Dalam lingkup wilayah pengembangan ekonomi termasuk di dalamnya adalah Kawasan 
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Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia 

(KEKI), wilayah pengembangan ekonomi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang. 

- Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian.  

- Kawasan Perkotaan adalah  adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian. Secara administratif ruang lingkup pemetaan kawasan perkotaan adalah 

Kota. Termasuk di dalamnya adalah ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan yang 

secara fisik telah berfungsi sebagai kota. 

- Wilayah Tanah Adat adalah wilayah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu 

masyarakat hukum adat tertentu yang kenyataannya masih ada dan mengakar dalam 

kehidupan masyarakat hukum adat tersebut.  

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata 

ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 59 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang menetapkan bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menentukan 

bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR nya. Pertimbangan 

penetapan kawasan yang akan disusun RDTR harus merupakan kawasan perkotaan atau 

kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten kota dapat disusun 

rencana detailnya apabila merupakan kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau akan 

direncanakan menjadi kawasan perkotaan.  

RDTR berfungsi sebagai kendali pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota 

berdasarkan RTRW, acuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari 

kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW, acuan bagi kegiatan pengendalian 

pemanfaatan ruang, acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang, dan acuan dalam 

penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail 

Tata Ruang Kabupaten/Kota disebutkan bahwa struktur ruang dan pola ruang termasuk 

muatan RDTR yang harus dipenuhi. Output peta yang dihasilkan peraturan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

- Peta rencana jaringan transportasi 

- Peta rencana jaringan energi kelistrikan 

- Peta rencana jaringan telekomunikasi 

- Peta rencana jaringan air minum 

- Peta rencana jaringan drainase 

- Peta rencana pengelolaan air limbah 

- Peta rencana pola ruang 

- Peta rencana BWP (bagian wilayah perencanaan) 

 

Dalam membantu penyiapan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, Direktorat Survei 

dan Pemetaan Tematik menyediakan peta eksisting penggunaan tanah (present land use). 

Peta eksisting penggunaan tanah tersebut memuat tema penggunaan tanah, pemanfaatan 

tanah, penguasaan tanah, sarana dan prasarana (utilitas atau tempat – tempat penting), 
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dan kawasan terdampak bencana. Semua tema tersebut adalah salah satu bahan masukan 

untuk menyusun polaruang dan struktur ruang RDTR.  
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STANDAR  
 

3.1. Standar Klasifikasi  Tema-Tema 
 

1. Administrasi dan Tempat – Tempat Penting 

a. Batas Administrasi 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Batas negara  
- Batas provinsi  
- Batas kabupaten/kota  
- Batas kecamatan/distrik  
- Batas ZEE  
- Garis pantai  
- Batas administrasi belum definitive  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Batas Kelurahan/Desa/Nagari/Gampong  
- RT  
- RW 

 
b. Ibukota 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Ibukota Negara  
- Ibukota Propinsi  
- Ibukota Kabupaten/Kota  
- Ibukota Daerah Istimewa  
- Ibukota Kecamatan  
- Kantor Kelurahan/ Desa/Nagari/Gampong  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Kantor Kelurahan/ Desa/Nagari/Gampong  
- Kantor RW  
- Kantor RT 

 
c.  Kantor Administrasi 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Kantor Presiden  
- Kantor Gubernur  
- Kantor Bupati/Walikota  
- Istana Kesultanan  
- Kantor Camat  
- Kantor Kelurahan/ Desa/Nagari/Gampong  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Kantor Kelurahan/ Desa/Nagari/Gampong  
- Kantor RW  
- Kantor RT 
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d. Fasilitas Perkantoran 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Kantor pemerintahan  
- Kantor Pemerintahan Negara Asing  
- Kantor Pemerintahan Pertahanan Keamanan 

- Kantor Pemerintahan Penegakan Ketertiban  
 

Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Istana  
- Istana Negara  
- Kantor Presiden  
- Kantor Wakil Presiden  
- Kantor Menteri/Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian  
- Pendidikan Administrasi Pemerintahan  
- Lembaga Pemasayarakatan/Rutan/Penjara  
- Kantor Lembaga Tinggi Negara  
- Kantor DPRD  
- Kantor Gubernur  
- Kantor Bupati/Walikota  
- Kantor Camat  
- Kantor Lurah/Kepala Desa  
- Kedutaan Besar  
- Konsulat Jenderal  
- Konsulat  
- Kuasa Usaha  
- Perwakilan  
- Pusat Kebudayaan Asing  
- Mabes TNI  
- Kodam  
- Korem  
- Kodim  
- Koramil  
- Instalasi TNI (AD/AL/AU)  
- Kantor Pertanahan Keamanan Lainnya  
- Mabes POLRI  
- Polda  
- Polres/Polresta  
- Polsek  
- Pospol  
- Imigrasi  
- Kantor Pemerintahan Penegakan Ketertiban Lainnya 

 
e. Fasilitas Pendidikan 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Fasilitas Pendidikan Umum  
- Fasilitas Pendidikan Khusus  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Pendidikan Tinggi/Universitas/Akademi  
- Pendidikan Menengah Umum/SMU/SMK/Aliyah 
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- Pendidikan Menengah Pertama/SMP/Tsanawiyah  
- Pendidikan Dasar/SD/Madrasah Ibtidaiyah  
- Pendidikan TK/Kelompok Bermain/PAUD/Kinder Garden  
- Pendidikan Luar Sekolah  
- Pendidikan Luar Biasa/Cacat Fisik/SLB  
- Pendidikan Politeknik/Kejuruan  
- Pendidikan Olahraga  
- Pendidikan Warga Internasional  
- Pendidikan/Penelitian Lainnya  
- Pendidikan Agama Islam/Ponpes  
- Pendidikan Agama Kristen/Katolik  
- Pendidikan Agama Budha/Konghucu  
- Pendidkan Agama Hindu  
- Peribadatan/Pendidikan Agama Lainnya 

 
f. Fasilitas Sosial 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Pemakaman  
- Rumah Panti  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Kantor Pemakaman  
- Gedung Krematorium  
- Tempat Pemakaman Umum  
- Taman Makam Pahlawan  
- Pemakaman Islam  
- Pemakaman Kristen/Katolik  
- Pemakaman Hindu  
- Pemakaman Budha/Konghuchu  
- Pemakaman China  
- Rumah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu  
- Rumah Panti Jompo/Manula 

 
g. Fasilitas Kesehatan 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Fasiltas Umum Rumah Sakit  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Rumah Sakit Umum  
- Rumah Sakit Jantung  
- Rumah Sakit Paru-Paru/Sanatorium  
- Rumah Sakit Mata  
- Rumah Sakit Jiwa  
- Rumah Sakit Kusta  
- Rumah Sakit Bersalin  
- Poliklinik  
- Puskesmas  
- Fasilitas Kesehatan Lainnya 

 
h. Fasilitas Peribadatan 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000 
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- Tempat Peribadatan  
 

Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Mesjid  
- Gereja  
- Wihara  
- Pura  
- Kelenteng 

 
i. Fasilitas Perairan 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Bendungan  
- Dermaga  
- Penahan Ombak  
- Pelabuhan  
- Menara Suar  
- Stasiun Pasang Surut  
- Peralatan Peringatan Dini 

 
j. Fasilitas Titik Kontrol 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Titik Tinggi / Spot Hight  
- Tanda Tinggi Geodesi /TTG  
- Titik GPS  
- Titik Gaya Berat  
- Titik Dasar Teknik/TDT :   

Orde 0   
Orde 1   
Orde 2   
Orde 3   
Orde 4 

 
k. Tempat Pariwisata 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Pariwisata/Rekreasi Pantai  
- Pariwisata/Rekreasi Pegunungan  
- Pariwisata/Rekreasi Budaya  
- Taman Sumber Air Panas  
- Taman Marga Satwa  
- Rumah Kaca/Taman Botani  
- Kebun Binatang  
- Kandang/Sangkar Binatang  
- Peternakan/Penangkaran  
- Suaka  
- Taman Kota  
- Pariwisata Lainnya 

 
l. Fasilitas Transportasi Udara 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Lapangan Terbang Internasional 
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- Lapangan Terbang  
- Bandar Udara  
- Bandar Udara Perintis 

 
m. Fasilitas Transportasi Darat 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Terminal Bis  
- Stasiun  
- Rest Area 

 
n. Fasilitas Pusat Energi Listrik 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- PLTA  
- PLTU  
- PLTD  
- PLTN  
- Kawat Listrik Tegangan Tinggi  
- Bangunan Pembangjkit Tenaga Listrik  
- Gardu Induk Listrik Ekstra  
- Gardu Induk Listrik 

 
o. Fasilitas Pusat Energi Minyak dan Gas 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Sumber Gas Alam  
- Sumber Air Panas  
- Sumber Bahan Bakar  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Sumur Bahan Bakar Gas  
- Pengelolaan Bahan Bakar Gas  
- Sumber Bahan Bakar Gas  
- Menara Ekspoitasi Bahan Bakar Gas  
- Depo Bahan Bakar Gas  
- Sumur Bahan Bakar Minyak  
- Kilang Minyak  
- Pengelolaan Bahan Bakar Minyak  
- Menara Eksploitasi Bahan Bakar Minyak  
- Depo Bahan Bakar Minyak  
- Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum/SPBU  
- Fasilitas Energi Minyak dan Gas Lainnya 

 
p. Fasilitas Pertambangan Mineral 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Tambang  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Logam Mulia  
- Logam Dasar  
- Batubara  
- Galian C  
- Tambang Lainnya 
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q. Fasilitas Telekomunikasi 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Kantor Stasiun Bumi Satelit Telekomunikasi  
- Antena Stasiun Bumi Satelit Telekomunikasi  
- Kantor Telekomunikasi  
- Warung Telekomunikasi  
- Menara Telekomunikasi  
- Stasiun Televisi  
- Pemancar Televisi  
- Stasiun Radio  
- Kantor Pos Besar  
- Kantor Pos Kecil  
- Telekomunikasi Lainnya 

 
r. Fasilitas Pusat Bisnis dan Perdagangan 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Pusat Perdagangan  
- Pusat Pelelangan  
- Pusat Perkantoran Bisnis/Komersial Terpadu  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Tradisional (Pasar Eceran/Grosir-Induk)  
- Niaga Kota  (Mal/Toserba/Supermarket)  
- Tempat Pelelangan Ikan  
- Pusat Pelelangan Bahan Pokok Pangan  
- Pusat Pelelangan Produk Industri 

 
s. Fasilitas Olahraga 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Fasilitas Olahraga Indoor  
- Fasilitas Olahraga Outdoor  

 
Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Stadion / Tribun / Bangunan Olahraga  
- Arena Atletik dan Olahraga  
- Arena Jalur Golf  
- Arena Kolam Renang / Olahraga Air  
- Arena Balap Otomotif  
- Arena Balap Sepeda / Velodrome  
- Arena Pacuan Kuda 

 
t. Fasilitas Lingkungan 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)  
- Tempat Penyimpanan Limbah Kimia (LK) 

 
u. Fasilitas Sarana Pariwisata 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Hotel/Motel/Hostel/Penginapan  
- Restauran  
- Bioskop 
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- Teater Seni/Konser/Pameran/Pertemuan  
- Pasar Senu/Galeri 

 
v. Fasilitas Keuangan 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Kantor Bank  
- Kantor Penukaran Uang Asing  
- Kantor Pelayanan Pajak  
- Kantor Pegadaian  
- ATM Bank  
- Kantor Bursa Saham/Efek  
- Kantor Keuangan Lainnya 

 
w. Fasilitas Industri Manufaktur 

 Skala 1 : 5.000 dan/atau lebih besar :  
- Industri Bahan Dasar Logam  
- Industri Bahan Dasar Kimia  
- Industri Bahan Dasar Bangunan  
- Industri Aeronautika  
- Industri Maritim  
- Industri Otomotif  
- Industri Elektronik  
- Industri Sarana dan Bahan Perkantoran  
- Industri Senjata dan Bahan Peledak  
- Industri Tekstil dan Produk Tekstil  
- Industri Perlengkapan Pakaian  
- Industri Pangan dan Makanan  
- Obat/Farmasi  
- Pakan Ternak  
- Industri Manufaktur Lainnya 

 

2. Penggunaan Tanah  
a.   Penggunaan Tanah pada permukaan tanah   

Skala 1 : 100.000  
- Perkampungan  
- Tanah Jasa  
- Tanah Industri/Pergudangan  
- Tanah Pertanian  
- Peternakan  
- Perairan Darat  
- Tanah Terbuka  
- Pertambangan  
- Padang  
- Hutan  

 
Skala 1 : 50.000  
- Kampung  
- Perumahan  
- Emplasmen  
- Tempat Olahraga 
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- Kuburan/Pemakaman  
- Taman  
- Tempat Bersejarah  
- Tanah Jasa  
- Tanah Industri/Pergudangan  
- Sawah Irigasi  
- Sawah Non Irigasi  
- Tegalan/Ladang  
- Kebun Sayuran  
- Kebun Tanaman Hias  
- Kebun Buah-Buahan  
- Kebun Biofarmaka/Tumbuhan Obat  
- Kebun Campuran  
- Perkebunan  
- Peternakan  
- Kolam Air Tawar  
- Tambak  
- Penggaraman  
- Perairan Bekas Tambang  
- Waduk  
- Danau/Situ/Telaga  
- Sungai  
- Bencah  
- Tanah Terbuka  
- Pertambangan  
- Padang Rumput  
- Sabana  
- Alang-Alang  
- Semak  
- Hutan Lebat  
- Hutan Belukar  
- Hutan Sejenis  

 
Skala 1 : 25.000  
- Kampung Padat  
- Kampung Jarang  
- Perumahan Padat  
- Perumahan Jarang  
- Emplasmen Sementara  
- Emplasmen Tetap  
- Lapangan Olahraga  
- Gedung Olahraga  
- Kuburan / Pemakaman  
- Taman  
- Tempat Bersejarah  
- Tanah Jasa  
- Industri Kimia Dasar  
- Industri Mesin dan Logam Dasar  
- Industri Kecil 
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- Aneka Industri  
- Perbengkelan  
- Pergudangan  
- Instalasi  
- Sawah Irigasi 2x Padi/tahun  
- 2 x Padi + Palawija /tahun  
- Sawah Irigasi lebih dari 2 x Padi/tahun  
- Sawah Irigasi 1 x Padi/tahun  
- 1 x Padi/tahun + Palawija/tahun  
- Sawah Tadah Hujan  
- Sawah Pasang Surut 2 x Padi / tahun  
- Sawah Pasang surut lebih dari 2x padi/ tahun  
- Pasang surut 2x padi + Palawija/ tahun  
- Pasang surut 1x padi/ tahun  
- Pasang surut 1x padi + Palawija/ tahun  
- Lebak  
- Tegalan/Ladang  
- Kebun Sayuran  
- Kebun Tanaman Hias  
- Kebun Buah-buahan  
- Kebun Biofarma / Tumbuhan Obat  
- Kebun Campuran  
- Perkebunan Sudah Menghasilkan  
- Perkebunan Belum Menghasilkan  
- Peternakan Ternak Besar  
- Peternakan Ternak Kecil  
- Peternakan Unggas  
- Peternakan Lainnya  
- Kolam Air Tawar  
- Tambak  
- Penggaraman  
- Perairan Bekas Tambang  
- Waduk  
- Danau/Situ/Telaga  
- Sungai  
- Bencah  
- Tanah Kosong Sudah Diperuntukan  
- Gumuk Pasir  
- Pasir  
- Tanah Rusak  
- Tanah Tandus  
- Tanah Aliran Lahar  
- Tanah Terbuka Sementara (Landclearing)  
- Tanah Terbuka Lainnya, jenis…………..  
- Pertambangan Terbuka  
- Pertambangan Tertutup  
- Pertambangan Lainnya, jenis…………..  
- Padang Rumput 
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- Sabana  
- Alang-Alang  
- Semak  
- Hutan Lebat  
- Hutan Belukar  
- Hutan Sejenis  

 
Skala 1 : 10.000  
- Kampung Padat Teratur  
- Kampung Padat Tidak Teratur  
- Kampung Jarang Teratur  
- Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Perumahan Padat  
- Perumahan Jarang  
- Lapangan Olahraga  
- Gedung Olahraga  
- Kuburan / Pemakaman  
- Hutan Kota  
- Taman Privat  
- Taman Umum  
- Tempat  Bersejarah  
- Jasa Perdagangan  
- Jasa Pariwisata  
- Jasa Instansi Pemerintah  
- Jasa Pendidikan  
- Jasa Kesehatan  
- Jasa Keuangan  
- Jasa Perhubungan/Transportasi  
- Jasa Profesi  
- Jasa Peribadatan  
- Jasa Sewa  
- Jasa Telekomunikasi  
- Jasa Kebersihan  
- Jasa Lainnya, jenis …………………  
- Industri Kimia Dasar  
- Industri Mesin dan Logam dasar  
- Industri Kecil  
- Aneka Industri  
- Perbengkelan  
- Pergudangan  
- Instalasi  
- Sawah Irigasi 2x Padi/tahun  
- 2 x Padi + Palawija /tahun  
- Sawah Irigasi lebih dari 2 x Padi/tahun  
- Sawah Irigasi 1 x Padi/tahun  
- 1 x Padi/tahun + Palawija/tahun  
- Sawah Tadah Hujan  
- Sawah Pasang Surut 2 x Padi / tahun  
- Sawah Pasang surut lebih dari 2x padi/ tahun 
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- Pasang surut 2x padi + Palawija/ tahun  
- Pasang surut 1x padi/ tahun  
- Pasang surut 1x padi + Palawija/ tahun  
- Lebak  
- Tegalan/Ladang  
- Kebun Sayuran  
- Kebun Tanaman Hias  
- Kebun Buah-buahan  
- Kebun Biofarma /Tumbuhan Obat  
- Kebun Campuran  
- Perkebunan Sudah Menghasilkan  
- Perkebunan Belum Menghasilkan  
- Peternakan Ternak Besar  
- Peternakan Ternak Kecil  
- Peternakan Unggas  
- Peternakan Campuran  
- Peternakan Lainnya  
- Kolam Air Tawar  
- Tambak  
- Penggaraman  
- Perairan Bekas Tambang  
- Waduk  
- Danau/Situ/Telaga  
- Sungai  
- Bencah  
- Tanah Kosong Sudah Diperuntukan  
- Gumuk Pasir  
- Pasir  
- Tanah Rusak  
- Tanah Tandus  
- Tanah Aliran Lahar  
- Tanah Terbuka Sementara (Landclearing)  
- Tanah Terbuka Lainnya, jenis…………..  
- Pertambangan Terbuka  
- Pertambangan Tertutup  
- Pertambangan Lainnya, jenis…………..  
- Padang Rumput  
- Sabana  
- Alang-Alang  
- Semak  
- Hutan Lebat  
- Hutan Belukar  
- Hutan Sejenis  

 
Skala 1 : 5.000  
- Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah 
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- Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Tinggi  
- Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Sedang  
- Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Rendah  
- Kampung Jarang Teratur  
- Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Perumahan Padat Kepadatan Tinggi  
- Perumahan Padat Kepadatan Sedang  
- Perumahan Padat Kepadatan Rendah  
- Perumahan Jarang  
- Lapangan Olahraga Atletik  
- Lapangan Olahraga Balap  
- Lapangan Olahraga Beladiri  
- Lapangan Olahraga Permainan  
- Lapangan Olahraga Campuran  
- Gedung Olahraga Atletik  
- Gedung Olahraga Balap  
- Gedung Olahraga Beladiri  
- Gedung Olahraga Permainan  
- Gedung Olahraga Campuran  
- Kuburan Umum  
- Pemakaman Khusus  
- Hutan Kota  
- Taman Privat  
- Taman Umum  
- Monumen  
- Musium  
- Candi  
- Tempat Sejarah Lainnya, jenis…………  
- Pasar  
- Perdagangan  Umum  
- Penginapan  
- Rekreasi/Hiburan  
- Instansi Pemerintah (sipil)  
- Militer  
- Kepolisian  
- Jasa Pendidikan Formal  
- Jasa Pendidikan Informal  
- Medis  
- Non Medis  
- Bank  
- Non Bank  
- Transportasi  
- Pengiriman Barang  
- Pemindahan Barang  
- Travelling  
- Notaris dan PPAT 
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- Notaris  
- Pengacara  
- Konsultan Hukum  
- Konsultan Pajak  
- Akuntan Publik  
- Apraiser  
- Surveyor  
- Salon Kecantikan  
- Babershop  
- Praktek Dokter Kecantikan  
- Jasa Kecantikan Lainnya, jenis……………..  
- Jasa Refarasi  
- Jasa Konstruksi  
- Jasa Konveksi  
- Jasa  Perawatan Kendaraan  
- Jasa Profesi Lainnya, jenis…………….  
- Masjid  
- Langgar/Mushala/Surau  
- Gereja  
- Vihara/Kuil  
- Pura  
- Klenteng  
- Jasa Sewa Gedung  
- Jasa Sewa Kendaraan  
- Jasa Sewa Lainnya  
- BTS  
- Stasiun Radio  
- Stasiun TV  
- Stasiun Telekomunikasi Lainnya, jenis ………………  
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  
- Jasa Kebersihan Lainna, jenis………………  
- Jasa Lainnya, jenis ………………..  
- Industri Obat-obatan  
- Industri Kertas  
- Industri Pupuk  
- Industri Kosmetik  
- Industri Kimia Dasar Lainnya, jenis …………….  
- Industri Pesawat Terbang  
- Industri Kendaraan Bermotor  
- Industri Perkapalan  
- Industri Senjata  
- Industri Tekstil  
- Industri Baja  
- Industri Mesin dan Logam Dasar Lainnya, jenis ……………  
- Industri Roti  
- Industri Kompor Minyak 

 
 
 

 

22 



NSPK Pemetaan Tematik Pertanahan 2012  
 
 

 

- Industri Makanan Ringan  
- Industri Es  
- Industri Minyak Goreng Curah  
- Industri Kecil Lainnya, jenis ………………  
- Industri Pakaian  
- Industri Makanan dan Minuman  
- Industri Rokok  
- Aneka Pengolahan Kayu & Bahan Bangunan  
- Industri Kulit  
- Aneka Industri Lainnya, jenis ………………  
- Perbengkelan Militer  
- Perbengkelan Kepolisian  
- Perbengkelan Sipil  
- Pergudangan Bahan Bangunan/Konstruks  
- Bahan Bakar dan Pelumas  
- Bahan Kimia  
- Bahan Peledak  
- Peralatan  
- Pergudangan Lainnya, jenis…………….  
- Instalasi Listrik  
- Instalasi Air Bersih  
- Instalasi Minyak/ Gas  
- Instalasi Telekomunikasi  
- Instalasi Lainnya, jenis…………..  
- Sawah Irigasi 2x Padi/tahun  
- 2 x Padi + Palawija /tahun  
- Sawah Irigasi lebih dari 2 x Padi/tahun  
- Sawah Irigasi 1 x Padi/tahun  
- 1 x Padi/tahun + Palawija/tahun  
- Sawah Tadah Hujan  
- Sawah Pasang Surut 2 x Padi / tahun  
- Sawah Pasang surut lebih dari 2x padi/ tahun  
- Pasang surut 2x padi + Palawija/ tahun  
- Pasang surut 1x padi/ tahun  
- Pasang surut 1x padi + Palawija/ tahun  
- Lebak  
- Tegalan/Ladang  
- Kebun Sayur Bayam  
- Kebun Sayur Beligo  
- Kebun Sayur Belinjo  
- Kebun Sayur Beluntas  
- Kebun Sayur Bit  
- Kebun Sayur Buncis  
- Kebun Sayur Cabai  
- Kebun Sayur Cantel  
- Kebun Sayur Daun Gedi 
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- Kebun Sayur Gambas  
- Kebun Sayur Genjer  
- Kebun Sayur Hanjeli  
- Kebun Sayur Jagung  
- Kebun Sayur Jamur  
- Kebun Sayur Kacang Babi  
- Kebun Sayur Kacang Biduk  
- Kebun Sayur Kacang Bindi  
- Kebun Sayur Kacang Gude  
- Kebun Sayur Kacang Hijau  
- Kebun Sayur Kacang Panjang  
- Kebun Sayur Kangkung Air  
- Kebun Sayur Kangkung Darat  
- Kebun Sayur Kara Benguk  
- Kebun Sayur Katuk  
- Kebun Sayur Kecipir  
- Kebun Sayur Kentang  
- Kebun Sayur Kremah  
- Kebun Sayur Kubis  
- Kebun Sayur Labu Siam  
- Kebun Sayur Lobak  
- Kebun Sayur Mentimun  
- Kebun Sayur Parsley  
- Kebun Sayur Ranti  
- Kebun Sayur Sagu  
- Kebun Sayur Sawi Daging  
- Kebun Sayur Sawi Hijau  
- Kebun Sayur Selada  
- Kebun Sayur Suweg  
- Kebun Sayur Terubuk  
- Kebun Sayur Terung  
- Kebun Sayur Terung Pipit  
- Kebun Sayur Turi  
- Kebun Sayur Tomat  
- Kebun Sayur Terung Balada  
- Kebun Sayur Ubi jalar  
- Kebun Sayur Wortel  
- Kebun Sayuran Lainnya, jenis…………….  
- Campuran Sayuran dominan………….  
- Kebun Tanaman Hias Air Mancur  
- Kebun Tanaman Hias Agave Amerika  
- Kebun Tanaman Hias Akasia Mutiara  
- Kebun Tanaman Hias Akalifa  
- Kebun Tanaman Hias Anggrek Tanah  
- Kebun Tanaman Hias Anthurium  
- Kebun Tanaman Hias Anyelir 
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- Kebun Tanaman Hias Asoka  
- Kebun Tanaman Hias Asparaga  
- Kebun Tanaman Hias Azalea Putih  
- Kebun Tanaman Hias Azalea Ungu  
- Kebun Tanaman Hias Bakungan  
- Kebun Tanaman Hias Bambu Rejeki  
- Kebun Tanaman Hias Bambu Jepang  
- Kebun Tanaman Hias Boroko  
- Kebun Tanaman Hias Batavia  
- Kebun Tanaman Hias Bawang laut  
- Kebun Tanaman Hias Bawang Sebrang  
- Kebun Tanaman Hias Beras Wutah  
- Kebun Tanaman Hias Biduri  
- Kebun Tanaman Hias Bugenvile  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Balon  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Cerutu  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Jepun  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Pagoda  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Pukul Empat  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Kala  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Kana  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Krisan  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Matahari  
- Kebun Tanaman Hias Cantik Manis  
- Kebun Tanaman Hias Cecekeran  
- Kebun Tanaman Hias Cemara Norfolk  
- Kebun Tanaman Hias Cikri Cikri  
- Kebun Tanaman Hias Cimarrona  
- Kebun Tanaman Hias Cocok Botol  
- Kebun Tanaman Hias Cocor Bebek  
- Kebun Tanaman Hias Crassula Ovata  
- Kebun Tanaman Hias Dadap Merah  
- Kebun Tanaman Hias Dahlia  
- Kebun Tanaman Hias Daun Ungu  
- Kebun Tanaman Hias Drakaena “Song of India”  
- Kebun Tanaman Hias Flamboyan  
- Kebun Tanaman Hias Gandasuli  
- Kebun Tanaman Hias Getih-Getihan  
- Kebun Tanaman Hias Ginje  
- Kebun Tanaman Hias Gondokan  
- Kebun Tanaman Hias Hanjuang  
- Kebun Tanaman Hias Hahapaan  
- Kebun Tanaman Hias Herbamala  
- Kebun Tanaman Hias Herbras  
- Kebun Tanaman Hias Hortensia  
- Kebun Tanaman Hias Jengger Ayam  
- Kebun Tanaman Hias Kacang Hias  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Centong 
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- Kebun Tanaman Hias Kaktus Mawar  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Monster  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Natal  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Uban  
- Kebun Tanaman Hias Kalistemon  
- Kebun Tanaman Hias Karet Kebo  
- Kebun Tanaman Hias Kastuba  
- Kebun Tanaman Hias Kecubung Gunung  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Anting-Anting  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Kertas  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Kecrutan  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Merak  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Sepatu  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Sungsang  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Telang  
- Kebun Tanaman Hias Kemboja Jepang  
- Kebun Tanaman Hias Kemuning  
- Kebun Tanaman Hias Kenanga  
- Kebun Tanaman Hias Kesumba  
- Kebun Tanaman Hias Kiapu  
- Kebun Tanaman Hias Kongea  
- Kebun Tanaman Hias Kol Banda  
- Kebun Tanaman Hias Kucai Jepang  
- Kebun Tanaman Hias Kumis Kucing  
- Kebun Tanaman Hias Kuping Gajah  
- Kebun Tanaman Hias Lasiandra  
- Kebun Tanaman Hias Lidah Buaya  
- Kebun Tanaman Hias Lidah Mertua  
- Kebun Tanaman Hias Lili Paris  
- Kebun Tanaman Hias Mawar Apel  
- Kebun Tanaman Hias Mawar Venezuela  
- Kebun Tanaman Hias Melati  
- Kebun Tanaman Hias Nastartium  
- Kebun Tanaman Hias Nenas Kerang  
- Kebun Tanaman Hias Nolina  
- Kebun Tanaman Hias Nona Makan Sirih  
- Kebun Tanaman Hias Nusa Indah  
- Kebun Tanaman Hias Pacar Air  
- Kebun Tanaman Hias Pacar Cina  
- Kebun Tanaman Hias Pacing  
- Kebun Tanaman Hias Pachypodium Lamerei  
- Kebun Tanaman Hias Pagoda  
- Kebun Tanaman Hias Paku Sarang Burung  
- Kebun Tanaman Hias Palem Botol  
- Kebun Tanaman Hias Palem Bismark  
- Kebun Tanaman Hias Palem Haji  
- Kebun Tanaman Hias Palem Phonix  
- Kebun Tanaman Hias Palem Putri 
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- Kebun Tanaman Hias Palem Saray  
- Kebun Tanaman Hias Pandan Wangi  
- Kebun Tanaman Hias Paku Suplir  
- Kebun Tanaman Hias Paku Tanduk Rusa  
- Kebun Tanaman Hias Petunia  
- Kebun Tanaman Hias Philodendron Lynette  
- Kebun Tanaman Hias Philodendron Sagittifolium  
- Kebun Tanaman Hias Philodendron Selllom  
- Kebun Tanaman Hias Pisang Hias  
- Kebun Tanaman Hias Pisang Kipas  
- Kebun Tanaman Hias Poderosa  
- Kebun Tanaman Hias Puring  
- Kebun Tanaman Hias Rincik Bumi  
- Kebun Tanaman Hias Rumbei Irian  
- Kebun Tanaman Hias Roseo Alba  
- Kebun Tanaman Hias Saray Bangkok  
- Kebun Tanaman Hias Sedap Malam  
- Kebun Tanaman Hias Sente  
- Kebun Tanaman Hias Serdang  
- Kebun Tanaman Hias Serut  
- Kebun Tanaman Hias Sinyo Nakal  
- Kebun Tanaman Hias Soka  
- Kebun Tanaman Hias Sri Gading  
- Kebun Tanaman Hias Stepanot Ungu  
- Kebun Tanaman Hias Supit Udang  
- Kebun Tanaman Hias Tapak Dara  
- Kebun Tanaman Hias Teratai  
- Kebun Tanaman Hias Teratai Putih  
- Kebun Tanaman Hias Teratai Raksasa  
- Kebun Tanaman Hias Tricolor  
- Kebun Tanaman Hias Thunbergia Alata  
- Kebun Tanaman Hias Odontonema  
- Kebun Tanaman Hias Wijaya Kusuma  
- Kebun Tanaman Hias Yellow Saraca  
- Kebun Tanaman Hias Lainnya, jenis……………  
- Campuran Tanaman Hias Dominan………….  
- Kebun Buah Apel  
- Kebun Buah Alpukat  
- Kebun Buah Blimbing Manis  
- Kebun Buah Blimbing Wuluh  
- Kebun Buah Mentega  
- Kebun Buah Naga  
- Kebun Buah Samarinda  
- Kebun Buah Buni  
- Kebun Buah Ceremai  
- Kebun Buah Cimarrona  
- Kebun Buah Dewandaru  
- Kebun Buah Delima 
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- Kebun Buah Duku  
- Kebun Buah Durian  
- Kebun Buah Duwet  
- Kebun Buah Granadia Merah  
- Kebun Buah Jambu Air  
- Kebun Buah Jambu Batu  
- Kebun Buah Jambu Bol  
- Kebun Buah Jambu Monyet  
- Kebun Buah Jeruk Manis  
- Kebun Buah Jeruk Nipis  
- Kebun Buah Jeruk Pepaya  
- Kebun Buah Jeruk Purut  
- Kebun Buah Kawista  
- Kebun Buah Kedongdong  
- Kebun Buah Kepel  
- Kebun Buah Kepuh  
- Kebun Buah Kelapa  
- Kebun Buah Kemiri  
- Kebun Buah Kenari Jawa  
- Kebun Buah Kersen  
- Kebun Buah Kluwih  
- Kebun Buah Kiwi  
- Kebun Buah Kurma  
- Kebun Buah Mangga  
- Kebun Buah Matoa  
- Kebun Buah Markisah  
- Kebun Buah Melon  
- Kebun Buah Murbai  
- Kebun Buah Labu Kuning  
- Kebun Buah Lontar  
- Kebun Buah Manggis  
- Kebun Buah Mundu  
- Kebun Buah Murbai  
- Kebun Buah Namnam  
- Kebun Buah Nangka  
- Kebun Buah Pepaya  
- Kebun Buah Pepino  
- Kebun Buah Pisang  
- Kebun Buah Rambutan  
- Kebun Buah Rasberi  
- Kebun Buah Salak  
- Kebun Buah Sawo Manila  
- Kebun Buah Sawo Kecik  
- Kebun Buah Simpur  
- Kebun Buah Sirsak  
- Kebun Buah Srikaya  
- Kebun Buah Stroberi  
- Kebun Buah Sukun 
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- Kebun Buah-buahan Lainnya, jenis……………  
- Campuran Buah-buahan Dominan…………..  
- Kebun Biofarmaka Bangun-Bangun  
- Kebun Biofarmaka Bunga Kala  
- Kebun Biofarmaka Ceplukan  
- Kebun Biofarmaka Ceremai  
- Kebun Biofarmaka Garut  
- Kebun Biofarmaka Ingu  
- Kebun Biofarmaka Ketepeng Cina  
- Kebun Biofarmaka Pandan Wangi  
- Kebun Biofarmaka Urang Aring  
- Kebun Biofarmaka Suji  
- Kebun Biofarmaka Lainnya, jenis…………..  
- Campuran Biofarmaka Dominan…………..  
- Kebun Campuran  
- Perkebunan Cengkeh sudah menghasilkan  
- Perkebunan Coklat sudah menghasilkan  
- Perkebunan Gambir sudah menghasilkan  
- Perkebunan Jarak sudah menghasilkan  
- Perkebunan Kapas sudah menghasilkan  
- Perkebunan Karet sudah menghasilkan  
- Perkebunan Kayu Manis sudah menghasilkan  
- Perkebunan Kelapa sawit sudah menghasilkan  
- Perkebunan Kemenyan sudah menghasilkan  
- Perkebunan Kemiri sudah menghasilkan  
- Perkebunan Kina sudah menghasilkan  
- Perkebunan Kopi sudah menghasilkan  
- Perkebunan Lada sudah menghasilkan  
- Perkebunan Nilam sudah menghasilkan  
- Perkebunan Nipah sudah menghasilkan  
- Perkebunan Pala sudah menghasilkan  
- Perkebunan Randu sudah menghasilkan  
- Perkebunan Rosela sudah menghasilkan  
- Perkebunan Sereh sudah menghasilkan  
- Perkebunan Serat sudah menghasilkan  
- Perkebunan Sereh Wangi sudah menghasilkan  
- Perkebunan Tebu sudah menghasilkan  
- Perkebunan Teh sudah menghasilkan  
- Perkebunan Tengkawang sudah menghasilkan  
- Perkebunan Tembakau sudah menghasilkan  
- Perkebunan Vanili sudah menghasilkan  
- Perkebunan sudah menghasilkan Lainnya  
- Perkebunan Cengkeh belum menghasilkan  
- Perkebunan Coklat belum menghasilkan  
- Perkebunan Gambir belum menghasilkan  
- Perkebunan Jarak belum menghasilkan  
- Perkebunan Kapas belum menghasilkan  
- Perkebunan Karet belum menghasilkan 
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- Perkebunan Kayu Manis belum menghasilkan  
- Kelapa sawit belum menghasilkan  
- Perkebunan Kemenyan belum menghasilkan  
- Perkebunan Kemiri belum menghasilkan  
- Perkebunan Kina belum menghasilkan  
- Perkebunan Kopi belum menghasilkan  
- Perkebunan Lada belum menghasilkan  
- Perkebunan Nilam belum menghasilkan  
- Perkebunan Nipah belum menghasilkan  
- Perkebunan Pala belum menghasilkan  
- Perkebunan Randu belum menghasilkan  
- Perkebunan Rosela belum menghasilkan  
- Perkebunan Sereh belum menghasilkan  
- Perkebunan Serat belum menghasilkan  
- Perkebunan Sereh Wangi belum menghasilkan  
- Perkebunan Tebu belum menghasilkan  
- Perkebunan Teh belum menghasilkan  
- Perkebunan Tengkawangv  
- Perkebunan Tembakau belum menghasilkan  
- Perkebunan Vanili belum menghasilkan  
- Perkebunan belum menghasilkan Lainnya  
- Peternakan Sapi Perah  
- Peternakan Sapi Potong  
- Peternakan Kerbau  
- Peternakan ternak besar lainnya, jenis….  
- Peternakan Kambing  
- Peternakan Kelinci  
- Peternakan ternak kecil lainnya, jenis….  
- Peternakan Ayam  
- Peternakan Itik  
- Peternakan Puyuh  
- Peternakan Unggas Lainnya, jenis…  
- Peternakan Campuran  
- Peternakan Lainnya  
- Kolam air tawar  
- Tambak Ikan  
- Tambak Bandeng  
- Tambak Kepiting  
- Tambak Udang  
- Penggaraman  
- Perairan Bekas Tambang  
- Waduk  
- Danau/situ/telaga  
- Sungai Besar  
- Anak Sungai  
- Alur Sungai  
- Saluran irigasi  
- Kanal 
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- Rawa Pasang Surut  
- Rawa Lebak  
- Tanah Kosong Sudah Diperuntukan  
- Gumuk Pasir  
- Pasir  
- Tanah Rusak  
- Tanah Tandus  
- Tanah Aliran Lahar  
- Tanah Terbuka Sementara (Land Clearing)  
- Tanah Terbuka Lainnya, jenis………….  
- Mineral  
- Batubara  
- Panas Bumi  
- Minyak Bumi  
- Mineral  
- Batubara  
- Panas Bumi  
- Minyak Bumi  
- Pertambangan Lainnya, jenis………….  
- Padang Rumput  
- Sabana  
- Alang – alang  
- Semak  
- Hutan lebat  
- Hutan belukar  
- Hutan Sejenis Alami  
- Hutan Sejenis Buatan  
- Jalan Aspal  
- Jalan Batu  
- Jalan Diperkeras  
- Jalan Tanah  
- Jalan Setapak  

 
Skala 1 : 2.500  
- Rumah Tinggal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Toko pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Kantor pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Tinggal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Toko pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Kantor pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Tinggal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Toko pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Kantor pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Tinggal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Toko pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Kantor pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Tinggi 
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- Rumah Adat pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Tinggal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Toko pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Kantor pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Tinggal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Toko pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Kantor pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Tinggal pada Kampung Jarang Teratur  
- Rumah Toko pada Kampung Jarang Teratur  
- Rumah Kantor pada Kampung Jarang Teratur  
- Rumah Adat pada Kampung Jarang Teratur  
- Rumah Tinggal pada Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Rumah Toko pada Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Rumah Kantor pada Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Rumah Adat pada Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Rumah Tinggal pada Perumahan Padat  Kepadatan Tinggi  
- Rumah Toko pada Perumahan Padat  Kepadatan Tinggi  
- Rumah Kantor pada Perumahan Padat  Kepadatan Tinggi  
- Rumah Adat pada Perumahan Padat  Kepadatan Tinggi  
- Rumah Tinggal pada Perumahan Padat Kepadatan Sedang  
- Rumah Toko pada Perumahan Padat Kepadatan Sedang  
- Rumah Kantor pada Perumahan Padat Kepadatan Sedang  
- Rumah Adat pada Perumahan Padat Kepadatan Sedang  
- Rumah Tinggal pada Perumahan Padat Kepadatan Rendah  
- Rumah Toko pada Perumahan Padat Kepadatan Rendah  
- Rumah Kantor pada Perumahan Padat Kepadatan Rendah  
- Rumah Adat pada Perumahan Padat Kepadatan Rendah  
- Rumah Tinggal pada Perumahan Jarang  
- Rumah Toko pada Perumahan Jarang  
- Rumah Kantor pada Perumahan Jarang  
- Rumah Adat pada Perumahan Jarang  
- Lapangan Balap Mobil  
- Lapangan Balap Motor  
- Lapangan Pacuan Kuda  
- Lapangan Balap Sepeda  
- Lapangan Balap Lainnya, jenis…………….  
- Lapangan Gulat  
- Lapangan Karate  
- Lapangan Pencak Silat  
- Lapangan Tarung Drajat  
- Lapangan Tekwondo  
- Lapangan Tinju  
- Lapangan Wushu  
- Lapangan Yudo  
- Lapangan  Beladiri lainnya, jenis…………….  
- Lapangan Bulu Tangkis 

 
 
 

 

32 



NSPK Pemetaan Tematik Pertanahan 2012  
 
 

 

- Lapangan Futsal  
- Lapangan Golf  
- Lapangan Sepak Bola  
- Lapangan Sepak Takraw  
- Lapangan Softball  
- Lapangan Tenis Lapangan  
- Lapangan Volley  
- Lapangan Volley  Pantai  
- Lapangan Olahraga Permainan lainnya, jenis…………….  
- Lapangan Olahraga Campuran  
- Gedung Angkat Besi  
- Gedung Gymnasium/Senam  
- Gedung Jalan Cepat  
- Gedung Lari  
- Gedung Lempar Cakaram  
- Gedung Lempar Lembing  
- Gedung Lompat Jauh  
- Gedung Loncat Tinggi  
- Gedung Tolak Peluru  
- Gedung  Atletik lainnya, jenis…………….  
- Gedung Balap Mobil  
- Gedung Balap Motor  
- Gedung Balap Sepeda  
- Gedung Balap Lainnya, jenis…………….  
- Gedung Gulat  
- Gedung Karate  
- Gedung Pencak Silat  
- Gedung Tarung Drajat  
- Gedung Tekwondo  
- Gedung Tinju  
- Gedung Wushu  
- Gedung Yudo  
- Gedung  Beladiri lainnya, jenis…………….  
- Gedung Bulu Tangkis  
- Gedung Futsal  
- Gedung Bilyard  
- Gedung Sepak Takraw  
- Gedung Tenis  
- Gedung Volley  
- Gedung Volley  Pantai  
- Gedung Olahraga Permainan lainnya, jenis…………….  
- Gedung Olahraga Campuran  
- Kuburan Umum  
- Kuburan Islam  
- Kuburan Budha  
- Kuburan Hindu  
- Kuburan Kristen  
- Kuburan Cina 
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- Kuburan Belanda  
- Kuburan Keramat  
- Kuburan Keluarga  
- Kuburan Kultural/Budaya  
- Pemakaman Pahlawan  
- Kuburan Lainnya, jenis…………….  
- Hutan Kota  
- Taman Private  
- Taman Umum  
- Monumen  
- Musium  
- Candi  
- Tempat Sejarah Lainnya, jenis…………….  
- Pasar Tradisional  
- Pasar Modern  
- Pasar Khusus  
- Pertokoan  
- SPBU/SPBG  
- Warung /Kios  
- Perdagangan Khusus  
- Villa  
- Hotel  
- Motel  
- Guest House  
- Wisma  
- Penginapan Lainnya, jenis…  
- Bioskop/Theater  
- Karoke  
- Diskotik  
- Gedung Pertunjukan  
- Tempat Hiburan Lainnya, jenis…  
- Eksekutif  
- Legislatif  
- Yudikatif  
- Angkatan Darat  
- Angkatan Laut  
- Angkatan Udara  
- Mabes TNI  
- Mabes POLRI  
- Polda  
- Polres  
- Polsek  
- Pos Polisi  
- Kantor Kepolisian Lainnya, Sebutkan...  
- PAUD/Play Group  
- Taman Kanak-Kanak  
- Pendidikan Dasar/MI  
- Pendidikan Menengah Pertama/MTS 
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- Pendidikan Menengah Atas/MA  
- Perguruan Tinggi  
- Pondok Pesantren  
- Seminari  
- Parisada Hindu Darma  
- Pusdiklat  
- Pendidikan Multi Jenjang  
- Pendidikan Formal Lainnya, jenis………….  
- Kursus  
- Bimbingan Belajar  
- Jasa Pendidikan Informal Lainnya, jenis…………….  
- Rumah sakit umum  
- Rumah sakit khusus  
- Rumah sakit Instansi  
- Puskesmas  
- POSYANDU  
- Poliklinik  
- Balai Pengobatan  
- Dokter Praktek  
- Bidan Praktek  
- Klinik Khitan  
- Ahli Gigi  
- Pengobatan Alternatif/Tabib  
- Non Medis Lainnya, jenis……………  
- BUMN  
- BUMD  
- SWASTA  
- Asuransi  
- Pasar Modal  
- Pegadaian  
- Koperasi Simpan Pinjam  
- Leasing/Pembiayaan  
- Non Bank Lainnya, jenis……………...  
- Terminal Umum/ Bis  
- Stasiun Kereta Api  
- Pelabuhan laut/Sungai  
- Bandar udara  
- Terminal khusus  
- Tempat parkir  
- Negeri  
- Swasta  
- Pemindahan Barang  
- Penjualan Tiket  
- Agen Travelling  
- Jasa Travelling Lainnya, jenis………  
- Notaris dan PPAT  
- Notaris  
- Pengacara 

 
 
 

 

35 



NSPK Pemetaan Tematik Pertanahan 2012  
 
 

 

- Konsultan Hukum  
- Konsultan Pajak  
- Akuntan Publik  
- Apraiser  
- Surveyor  
- Salon Kecantikan  
- Babershop  
- Praktek Dokter Kecantikan  
- Jasa Kecantikan lainnya, jenis………  
- Kendaraan Bermotor Roda Dua  
- Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari Dua  
- Kendaraan Tidak Bermotor  
- Tambal Ban  
- Revarasi Alat-alat Elektronik  
- Jasa Revarasi Lainnya, jenis………  
- Jasa Konstruksi  
- Jasa Konveksi  
- Jasa Perawatan Kendaraan  
- Jasa Profesi lainnya, jenis………  
- Masjid  
- Langgar/Mushala/Surau  
- Gereja  
- Vihara/ kuil  
- Pura  
- Klenteng  
- Gedung Serbaguna  
- Gedung Pertemuan  
- Jasa Sewa Kendaraan  
- Jasa Sewa Lainnya  
- BTS  
- Stasiun Radio  
- Stasiun Televisi  
- Stasiun Telekomunikasi Lainnya, jenis………  
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  
- Jasa Kebersihan lainnya, jenis………  
- Jasa Lainnya, jenis………  
- Obat-obatan  
- Kertas  
- Pupuk  
- Kosmetik  
- Industri Kimia Dasar Lainnya, jenis………  
- Industri Pesawat Terbang  
- Industri Kendaraan Motor  
- Industri Perkapalan  
- Senjata  
- Industri Tekstil  
- Industri Baja  
- Industri Mesin dan Logam Dasar Lainnya, jenis……… 
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- Industri Roti  
- Industri Kompor Minyak  
- Industri Makanan Ringan  
- Industri Es  
- Industri Minyak Goreng Curah  
- Industri Kecil Lainnya, jenis………  
- Industri Pakaian  
- Industri Makanan dan Minuman  
- Industri Rokok  
- Aneka pengolahan kayu & bahan bangunan  
- Industri Kulit  
- Aneka Industri Lainnya, jenis………..  
- Perbengkelan militer Darat  
- Perbengkelan militer Laut  
- Perbengkelan militer Udara  
- Perbengkelan kepolisian  
- Perbengkelan sipil  
- Pergudangan Kayu  
- Pergudangan Kaca  
- Pergudangan Lembaran Baja  
- Pergudangan Pipa  
- Pergudangan Aspal  
- Pergudangan Semen  
- Pergudangan Lainnya, , jenis……….  
- Pergudangan Bahan Bakar dan Pelumas  
- Pergudangan Bahan Kimia  
- Pergudangan Bahan Peledak  
- Pergudangan Peralatan  
- Pergudangan Lainnya, jenis………  
- Instalasi listrik  
- Instalasi air bersih  
- Instalasi minyak/ gas  
- Instalasi telekomunikasi  
- Instalasi lainnya, jenis…  
- Sawah irigasi 2x Padi/thn  
- 2x Padi + Palawija/thn  
- Sawah irigasi lebih dari 2x Padi/thn  
- Sawah irigasi 1x Padi/thn  
- 1x Padi/thn + Palawija/thn  
- Tadah hujan  
- Pasang surut 2x padi/ th  
- Pasang surut lebih dari 2x padi/ th  
- Pasang surut 2x padi + Palawija/ th  
- Pasang surut 1x padi/ th  
- Pasang surut 1x padi + Palawija/ th  
- Lebak  
- Tegalan / ladang  
- Kebun Sayur Bayam 
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- Kebun Sayur Beligo  
- Kebun Sayur Belinjo  
- Kebun Sayur Beluntas  
- Kebun Sayur Bit  
- Kebun Sayur Buncis  
- Kebun Sayur Cabai  
- Kebun Sayur Cantel  
- Kebun Sayur Daun Gedi  
- Kebun Sayur Gambas  
- Kebun Sayur Genjer  
- Kebun Sayur Hanjeli  
- Kebun Sayur Jagung  
- Kebun Sayur Jamur  
- Kebun Sayur Kacang Babi  
- Kebun Sayur Kacang Biduk  
- Kebun Sayur Kacang Bindi  
- Kebun Sayur Kacang Gude  
- Kebun Sayur Kacang Hijau  
- Kebun Sayur Kacang Panjang  
- Kebun Sayur Kangkung Air  
- Kebun Sayur Kangkung Darat  
- Kebun Sayur Kara Benguk  
- Kebun Sayur Katuk  
- Kebun Sayur Kecipir  
- Kebun Sayur Kentang  
- Kebun Sayur Kremah  
- Kebun Sayur Kubis  
- Kebun Sayur Labu Siam  
- Kebun Sayur Lobak  
- Kebun Sayur Mentimun  
- Kebun Sayur Parsley  
- Kebun Sayur Ranti  
- Kebun Sayur Sagu  
- Kebun Sayur Sawi Daging  
- Kebun Sayur Sawi Hijau  
- Kebun Sayur Selada  
- Kebun Sayur Suweg  
- Kebun Sayur Terubuk  
- Kebun Sayur Terung  
- Kebun Sayur Terung Pipit  
- Kebun Sayur Turi  
- Kebun Sayur Tomat  
- Kebun Sayur Terung Balada  
- Kebun Sayur Ubi jalar  
- Kebun Sayur Wortel  
- Kebun Sayuran Lainnya, jenis…………….  
- Campuran Sayuran dominan……..…  
- Kebun Tanaman Hias Air Mancur 
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- Kebun Tanaman Hias Agave Amerika  
- Kebun Tanaman Hias Akasia Mutiara  
- Kebun Tanaman Hias Akalifa  
- Kebun Tanaman Hias Anggrek Tanah  
- Kebun Tanaman Hias Anthurium  
- Kebun Tanaman Hias Anyelir  
- Kebun Tanaman Hias Asoka  
- Kebun Tanaman Hias Asparaga  
- Kebun Tanaman Hias Azalea Putih  
- Kebun Tanaman Hias Azalea Ungu  
- Kebun Tanaman Hias Bakungan  
- Kebun Tanaman Hias Bambu Rejeki  
- Kebun Tanaman Hias Bambu Jepang  
- Kebun Tanaman Hias Boroko  
- Kebun Tanaman Hias Batavia  
- Kebun Tanaman Hias Bawang laut  
- Kebun Tanaman Hias Bawang Sebrang  
- Kebun Tanaman Hias Beras Wutah  
- Kebun Tanaman Hias Biduri  
- Kebun Tanaman Hias Bugenvile  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Balon  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Cerutu  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Jepun  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Pagoda  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Pukul Empat  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Kala  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Kana  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Krisan  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Matahari  
- Kebun Tanaman Hias Cantik Manis  
- Kebun Tanaman Hias Cecekeran  
- Kebun Tanaman Hias Cemara Norfolk  
- Kebun Tanaman Hias Cikri Cikri  
- Kebun Tanaman Hias Cimarrona  
- Kebun Tanaman Hias Cocok Botol  
- Kebun Tanaman Hias Cocor Bebek  
- Kebun Tanaman Hias Crassula Ovata  
- Kebun Tanaman Hias Dadap Merah  
- Kebun Tanaman Hias Dahlia  
- Kebun Tanaman Hias Daun Ungu  
- Kebun Tanaman Hias Drakaena “Song of India”  
- Kebun Tanaman Hias Flamboyan  
- Kebun Tanaman Hias Gandasuli  
- Kebun Tanaman Hias Getih-Getihan  
- Kebun Tanaman Hias Ginje  
- Kebun Tanaman Hias Gondokan  
- Kebun Tanaman Hias Hanjuang  
- Kebun Tanaman Hias Hahapaan 
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- Kebun Tanaman Hias Herbamala  
- Kebun Tanaman Hias Herbras  
- Kebun Tanaman Hias Hortensia  
- Kebun Tanaman Hias Jengger Ayam  
- Kebun Tanaman Hias Kacang Hias  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Centong  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Mawar  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Monster  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Natal  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Uban  
- Kebun Tanaman Hias Kalistemon  
- Kebun Tanaman Hias Karet Kebo  
- Kebun Tanaman Hias Kastuba  
- Kebun Tanaman Hias Kecubung Gunung  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Anting-Anting  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Kertas  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Kecrutan  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Merak  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Sepatu  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Sungsang  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Telang  
- Kebun Tanaman Hias Kemboja Jepang  
- Kebun Tanaman Hias Kemuning  
- Kebun Tanaman Hias Kenanga  
- Kebun Tanaman Hias Kesumba  
- Kebun Tanaman Hias Kiapu  
- Kebun Tanaman Hias Kongea  
- Kebun Tanaman Hias Kol Banda  
- Kebun Tanaman Hias Kucai Jepang  
- Kebun Tanaman Hias Kumis Kucing  
- Kebun Tanaman Hias Kuping Gajah  
- Kebun Tanaman Hias Lasiandra  
- Kebun Tanaman Hias Lidah Buaya  
- Kebun Tanaman Hias Lidah Mertua  
- Kebun Tanaman Hias Lili Paris  
- Kebun Tanaman Hias Mawar Apel  
- Kebun Tanaman Hias Mawar Venezuela  
- Kebun Tanaman Hias Melati  
- Kebun Tanaman Hias Nastartium  
- Kebun Tanaman Hias Nenas Kerang  
- Kebun Tanaman Hias Nolina  
- Kebun Tanaman Hias Nona Makan Sirih  
- Kebun Tanaman Hias Nusa Indah  
- Kebun Tanaman Hias Pacar Air  
- Kebun Tanaman Hias Pacar Cina  
- Kebun Tanaman Hias Pacing  
- Kebun Tanaman Hias Pachypodium Lamerei  
- Kebun Tanaman Hias Pagoda 

 
 
 

 

40 



NSPK Pemetaan Tematik Pertanahan 2012  
 
 

 

- Kebun Tanaman Hias Paku Sarang Burung  
- Kebun Tanaman Hias Palem Botol  
- Kebun Tanaman Hias Palem Bismark  
- Kebun Tanaman Hias Palem Haji  
- Kebun Tanaman Hias Palem Phonix  
- Kebun Tanaman Hias Palem Putri  
- Kebun Tanaman Hias Palem Saray  
- Kebun Tanaman Hias Pandan Wangi  
- Kebun Tanaman Hias Paku Suplir  
- Kebun Tanaman Hias Paku Tanduk Rusa  
- Kebun Tanaman Hias Petunia  
- Kebun Tanaman Hias Philodendron Lynette  
- Kebun Tanaman Hias Philodendron Sagittifolium  
- Kebun Tanaman Hias Philodendron Selllom  
- Kebun Tanaman Hias Pisang Hias  
- Kebun Tanaman Hias Pisang Kipas  
- Kebun Tanaman Hias Poderosa  
- Kebun Tanaman Hias Puring  
- Kebun Tanaman Hias Rincik Bumi  
- Kebun Tanaman Hias Rumbei Irian  
- Kebun Tanaman Hias Roseo Alba  
- Kebun Tanaman Hias Saray Bangkok  
- Kebun Tanaman Hias Sedap Malam  
- Kebun Tanaman Hias Sente  
- Kebun Tanaman Hias Serdang  
- Kebun Tanaman Hias Serut  
- Kebun Tanaman Hias Sinyo Nakal  
- Kebun Tanaman Hias Soka  
- Kebun Tanaman Hias Sri Gading  
- Kebun Tanaman Hias Stepanot Ungu  
- Kebun Tanaman Hias Supit Udang  
- Kebun Tanaman Hias Tapak Dara  
- Kebun Tanaman Hias Teratai  
- Kebun Tanaman Hias Teratai Putih  
- Kebun Tanaman Hias Teratai Raksasa  
- Kebun Tanaman Hias Tricolor  
- Kebun Tanaman Hias Thunbergia Alata  
- Kebun Tanaman Hias Odontonema  
- Kebun Tanaman Hias Wijaya Kusuma  
- Kebun Tanaman Hias Yellow Saraca  
- Kebun Tanaman Hias Lainnya, jenis……………  
- Campuran Tanaman Hias Dominan………….  
- Kebun buah Apel  
- Kebun buah Alpukat  
- Kebun buah Blimbing Manis  
- Kebun buah Blimbing Wuluh  
- Kebun buah Mentega  
- Kebun buah Naga 
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- Kebun buah Samarinda  
- Kebun buah Buni  
- Kebun buah Ceremai  
- Kebun buah Cimarrona  
- Kebun buah Dewandaru  
- Kebun buah Delima  
- Kebun buah Duku  
- Kebun buah Durian  
- Kebun buah Duwet  
- Kebun buah Granadia Merah  
- Kebun buah Jambu Air  
- Kebun buah Jambu Batu  
- Kebun buah Jambu Bol  
- Kebun buah Jambu Monyet  
- Kebun buah Jeruk Manis  
- Kebun buah Jeruk Nipis  
- Kebun buah Jeruk Pepaya  
- Kebun buah Jeruk Purut  
- Kebun buah Kawista  
- Kebun buah Kedongdong  
- Kebun buah Kepel  
- Kebun buah Kepuh  
- Kebun buah Kelapa  
- Kebun buah Kemiri  
- Kebun buah Kenari Jawa  
- Kebun buah Kersen  
- Kebun buah Kluwih  
- Kebun buah Kiwi  
- Kebun buah Kurma  
- Kebun buah Mangga  
- Kebun buah Matoa  
- Kebun buah Markisah  
- Kebun buah Melon  
- Kebun buah Murbai  
- Kebun buah Labu Kuning  
- Kebun buah Lontar  
- Kebun buah Manggis  
- Kebun buah Mundu  
- Kebun buah Murbai  
- Kebun buah Namnam  
- Kebun buah Nangka  
- Kebun buah Pepaya  
- Kebun buah Pepino  
- Kebun buah Pisang  
- Kebun buah Rambutan  
- Kebun buah Rasberi  
- Kebun buah Salak  
- Kebun buah Sawo Manila 
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- Kebun buah Sawo Kecik  
- Kebun buah Simpur  
- Kebun buah Sirsak  
- Kebun buah Srikaya  
- Kebun buah Stroberi  
- Kebun buah Sukun  
- Kebun Buah-buahan Lainnya, jenis…………  
- Campuran Buah-buahan Dominan………….  
- Kebun Biofarmaka Bangun-Bangun  
- Kebun Biofarmaka Bunga Kala  
- Kebun Biofarmaka Ceplukan  
- Kebun Biofarmaka Ceremai  
- Kebun Biofarmaka Garut  
- Kebun Biofarmaka Ingu  
- Kebun Biofarmaka Ketepeng Cina  
- Kebun Biofarmaka Pandan Wangi  
- Kebun Biofarmaka Urang Aring  
- Kebun Biofarmaka Suji  
- Kebun Biofarmaka Lainnya, jenis…………  
- Campuran Biofarmaka Dominan…………  
- Kebun Campuran  
- Kebun Cengkeh sudah menghasilkan  
- Kebun Coklat sudah menghasilkan  
- Kebun Gambir sudah menghasilkan  
- Kebun Jarak sudah menghasilkan  
- Kebun Kapas sudah menghasilkan  
- Kebun Karet sudah menghasilkan  
- Kebun Kayu Manis sudah menghasilkan  
- Kebun Kelapa sawit sudah menghasilkan  
- Kebun Kemenyan sudah menghasilkan  
- Kebun Kemiri sudah menghasilkan  
- Kebun Kina sudah menghasilkan  
- Kebun Kopi sudah menghasilkan  
- Kebun Lada sudah menghasilkan  
- Kebun Nilam sudah menghasilkan  
- Kebun Nipah sudah menghasilkan  
- Kebun Pala sudah menghasilkan  
- Kebun Randu sudah menghasilkan  
- Kebun Rosela sudah menghasilkan  
- Kebun Sereh sudah menghasilkan  
- Kebun Serat sudah menghasilkan  
- Kebun Sereh Wangi sudah menghasilkan  
- Kebun Tebu sudah menghasilkan  
- Kebun Teh sudah menghasilkan  
- Kebun Tengkawang sudah menghasilkan  
- Kebun Tembakau sudah menghasilkan  
- Kebun Vanili sudah menghasilkan  
- Perkebunan sudah menghasilkan Lainnya 
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- Kebun Cengkeh belum menghasilkan  
- Kebun Coklat belum menghasilkan  
- Kebun Gambir belum menghasilkan  
- Kebun Jarak belum menghasilkan  
- Kebun Kapas belum menghasilkan  
- Kebun Karet belum menghasilkan  
- Kebun Kayu Manis belum menghasilkan  
- Kebun Kelapa sawit belum menghasilkan  
- Kebun Kemenyan belum menghasilkan  
- Kebun Kemiri belum menghasilkan  
- Kebun Kina belum menghasilkan  
- Kebun Kopi belum menghasilkan  
- Kebun Lada belum menghasilkan  
- Kebun Nilam belum menghasilkan  
- Kebun Nipah belum menghasilkan  
- Kebun Pala belum menghasilkan  
- Kebun Randu belum menghasilkan  
- Kebun Rosela belum menghasilkan  
- Kebun Sereh belum menghasilkan  
- Kebun Serat belum menghasilkan  
- Kebun Sereh Wangi belum menghasilkan  
- Kebun Tebu belum menghasilkan  
- Kebun Teh belum menghasilkan  
- Kebun Tengkawang belum menghasilkan  
- Kebun Tembakau belum menghasilkan  
- Kebun Vanili belum menghasilkan  
- Perkebunan belum menghasilkan Lainnya  
- Peternakan Sapi Perah  
- Peternakan Sapi Potong  
- Peternakan Kerbau  
- Peternakan ternak besar lainnya, jenis………….  
- Peternakan Kambing  
- Peternakan Kelinci  
- Peternakan ternak kecil lainnya, jenis………….  
- Peternakan Ayam  
- Peternakan Itik  
- Peternakan Puyuh  
- Peternakan Unggas Lainnya, jenis………….  
- Peternakan Campuran  
- Peternakan Lainnya  
- Kolam air tawar  
- Tambak Ikan  
- Tambak Bandeng  
- Tambak Kepiting  
- Tambak Udang  
- Penggaraman  
- Perairan Bekas Tambang  
- Waduk 
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- Danau/Situ/Telaga  
- Sungai Besar  
- Anak Sungai  
- Alur Sungai  
- Saluran irigasi  
- Kanal  
- Rawa Pasang Surut  
- Rawa Lebak Pematang  
- Rawa Lebak Tengahan  
- Rawa Lebak Dalam  
- Tanah Kosong Sudah Diperuntukan  
- Gumuk Pasir  
- Pasir  
- Tanah Rusak  
- Tanah Tandus  
- Tanah Aliran Lahar  
- Tanah Terbuka Sementara (Land Clearing)  
- Tanah Terbuka Lainnya, jenis……..…  
- Pertambangan Terbuka Mineral  
- Pertambangan Terbuka Batubara  
- Pertambangan Terbuka Panas Bumi  
- Pertambangan Terbuka Minyak Bumi  
- Pertambangan Tertutup Mineral  
- Pertambangan Tertutup Batubara  
- Pertambangan Tertutup Panas Bumi  
- Pertambangan Tertutup Minyak Bumi  
- Pertambangan Lainnya, jenis…………..  
- Padang Rumput  
- Sabana  
- Alang – alang  
- Semak  
- Hutan lebat  
- Hutan belukar  
- Hutan Sejenis Alami Aha  
- Hutan Sejenis Alami Agahtis  
- Hutan Sejenis Alami Akasia  
- Hutan Sejenis Alami Bendo  
- Hutan Sejenis Alami Bangkirai Bungur  
- Hutan Sejenis Alami Bakau  
- Hutan Sejenis Alami Balau  
- Hutan Sejenis Alami Balangeran  
- Hutan Sejenis Alami Bonea  
- Hutan Sejenis Alami Benuang  
- Hutan Sejenis Alami Bintangur  
- Hutan Sejenis Alami Bayur  
- Hutan Sejenis Alami Cendana  
- Hutan Sejenis Alami Galam  
- Hutan Sejenis Alami Ebomi 
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- Hutan Sejenis Alami Jati  
- Hutan Sejenis Alami Jeulutung  
- Hutan Sejenis Alami Jeungjing  
- Hutan Sejenis Alami Kampar  
- Hutan Sejenis Alami Nantu  
- Hutan Sejenis Alami Kulim  
- Hutan Sejenis Alami Kayu Putih  
- Hutan Sejenis Alami Keruing  
- Hutan Sejenis Alami Merbau  
- Hutan Sejenis Alami Medang  
- Hutan Sejenis Alami Mahoni  
- Hutan Sejenis Alami Meranti  
- Hutan Sejenis Alami Merawan  
- Hutan Sejenis Alami Matoa  
- Hutan Sejenis Alami Lainnya  
- Hutan Sejenis Buatan Aha  
- Hutan Sejenis Buatan Agahtis  
- Hutan Sejenis Buatan Akasia  
- Hutan Sejenis Buatan Bendo  
- Hutan Sejenis Buatan Bangkirai Bungur  
- Hutan Sejenis Buatan Bakau  
- Hutan Sejenis Buatan Balau  
- Hutan Sejenis Buatan Balangeran  
- Hutan Sejenis Buatan Bonea  
- Hutan Sejenis Buatan Benuang  
- Hutan Sejenis Buatan Bintangur  
- Hutan Sejenis Buatan Bayur  
- Hutan Sejenis Buatan Cendana  
- Hutan Sejenis Buatan Galam  
- Hutan Sejenis Buatan Ebomi  
- Hutan Sejenis Buatan Jati  
- Hutan Sejenis Buatan Jeulutung  
- Hutan Sejenis Buatan Jeungjing  
- Hutan Sejenis Buatan Kampar  
- Hutan Sejenis Buatan Nantu  
- Hutan Sejenis Buatan Kulim  
- Hutan Sejenis Buatan Kayu Putih  
- Hutan Sejenis Buatan Keruing  
- Hutan Sejenis Buatan Merbau  
- Hutan Sejenis Buatan Medang  
- Hutan Sejenis Buatan Mahoni  
- Hutan Sejenis Buatan Meranti  
- Hutan Sejenis Buatan Merawan  
- Hutan Sejenis Buatan Matoa  
- Hutan Sejenis Buatan  Lainnya  
- Jalan Aspal  
- Jalan Batu  
- Jalan Diperkeras 
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- Jalan Tanah  
- Jalan Setapak  

 
Skala 1 : 1.000  
- Rumah Tinggal Vertikal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Tinggal Horizontal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Toko Vertikal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Toko Horizontal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Kantor Vertikal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Kantor Horizontal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Tinggal Vertikal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Tinggal Horizontal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Toko Vertikal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Toko Horizontal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Kantor Vertikal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Kantor Horizontal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Tinggal Vertikal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Tinggal Horizontal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Toko Vertikal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Toko Horizontal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Kantor Vertikal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Kantor Horizontal pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Tinggal Vertikal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan 

Tinggi  
- Rumah Tinggal Horizontal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan 

Tinggi  
- Rumah Toko Vertikal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Toko Horizontal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan 

Tinggi  
- Rumah Kantor Vertikal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan 

Tinggi  
- Rumah Kantor Horizontal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan 

Tinggi  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Tinggi  
- Rumah Tinggal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Toko pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Kantor pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Sedang  
- Rumah Tinggal pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Toko pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Kantor pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Adat pada Kampung Padat Tidak Teratur Kepadatan Rendah  
- Rumah Tinggal pada Kampung Jarang Teratur  
- Rumah Toko pada Kampung Jarang Teratur  
- Rumah Kantor pada Kampung Jarang Teratur  
- Rumah Adat pada Kampung Jarang Teratur 
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- Rumah Tinggal pada Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Rumah Toko pada Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Rumah Kantor pada Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Rumah Adat pada Kampung Jarang Tidak Teratur  
- Rumah Tinggal pada Perumahan Padat  Kepadatan Tinggi  
- Rumah Toko pada Perumahan Padat  Kepadatan Tinggi  
- Rumah Kantor pada Perumahan Padat  Kepadatan Tinggi  
- Rumah Adat pada Perumahan Padat  Kepadatan Tinggi  
- Rumah Tinggal pada Perumahan Padat Kepadatan Sedang  
- Rumah Toko pada Perumahan Padat Kepadatan Sedang  
- Rumah Kantor pada Perumahan Padat Kepadatan Sedang  
- Rumah Adat pada Perumahan Padat Kepadatan Sedang  
- Rumah Tinggal pada Perumahan Padat Kepadatan Rendah  
- Rumah Toko pada Perumahan Padat Kepadatan Rendah  
- Rumah Kantor pada Perumahan Padat Kepadatan Rendah  
- Rumah Adat pada Perumahan Padat Kepadatan Rendah  
- Rumah Tinggal pada Perumahan Jarang  
- Rumah Toko pada Perumahan Jarang  
- Rumah Kantor pada Perumahan Jarang  
- Rumah Adat pada Perumahan Jarang  
- Lapangan Angkat Besi  
- Lapangan Gymnasium/Senam  
- Lapangan Jalan Cepat  
- Lapangan Lari  
- Lapangan Lempar Cakaram  
- Lapangan Lempar Lembing  
- Lapangan Lompat Jauh  
- Lapangan Loncat Tinggi  
- Lapangan Tolak Peluru  
- Lapangan  Atletik lainnya, jenis…………  
- Lapangan Balap Mobil  
- Lapangan Balap Motor  
- Lapangan Pacuan Kuda  
- Lapangan Balap Sepeda  
- Lapangan Balap Lainnya, jenis…  
- Lapangan Gulat  
- Lapangan Karate  
- Lapangan Pencak Silat  
- Lapangan Tarung Drajat  
- Lapangan Tekwondo  
- Lapangan Tinju  
- Lapangan Wushu  
- Lapangan Yudo  
- Lapangan  Beladiri lainnya, jenis…  
- Lapangan Bulu Tangkis  
- Lapangan Futsal  
- Lapangan Golf  
- Lapangan Sepak Bola 
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- Lapangan Sepak Takraw  
- Lapangan Softball  
- Lapangan Tenis Lapangan  
- Lapangan Volley  
- Lapangan Volley  Pantai  
- Lapangan Olahraga Permainan lainnya, jenis…  
- Lapangan Olahraga Campuran  
- Gedung Angkat Besi  
- Gedung Gymnasium/Senam  
- Gedung Jalan Cepat  
- Gedung Lari  
- Gedung Lempar Cakaram  
- Gedung Lempar Lembing  
- Gedung Lompat Jauh  
- Gedung Loncat Tinggi  
- Gedung Tolak Peluru  
- Gedung  Atletik lainnya, jenis…  
- Gedung Balap Mobil  
- Gedung Balap Motor  
- Gedung Balap Sepeda  
- Gedung Balap Lainnya, jenis…  
- Gedung Gulat  
- Gedung Karate  
- Gedung Pencak Silat  
- Gedung Tarung Drajat  
- Gedung Tekwondo  
- Gedung Tinju  
- Gedung Wushu  
- Gedung Yudo  
- Gedung  Beladiri lainnya, jenis……….…  
- Gedung Bulu Tangkis  
- Gedung Futsal  
- Gedung Bilyard  
- Gedung Sepak Takraw  
- Gedung Tenis  
- Gedung Volley  
- Gedung Volley  Pantai  
- Gedung Olahraga Permainan lainnya, jenis…………  
- Gedung Olahraga Campuran  
- Kuburan Umum  
- Kuburan Islam  
- Kuburan Budha  
- Kuburan Hindu  
- Kuburan Kristen  
- Kuburan Cina  
- Kuburan Belanda  
- Kuburan Keramat  
- Kuburan Keluarga 
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- Kuburan Kultural/Budaya  
- Pemakaman Pahlawan  
- Kuburan Lainnya, jenis………….…  
- Hutan Kota  
- Taman Private  
- Taman Umum  
- Monumen  
- Musium  
- Candi  
- Tempat Sejarah Lainnya, jenis……………  
- Pasar Tradisional  
- Mall  
- Mini Market  
- Supermarket  
- Pasar Garmen  
- Pasar Hewan  
- Pasar Ikan  
- Pasar Induk  
- Pasar Khusus Lainnya, jenis………..  
- Toko Mebel  
- Toko Alas Kaki  
- Toko Alat Listrik/Elektronik  
- Toko Apotik  
- Toko Barang Elektronik  
- Toko Pakaian  
- Toko Obat  
- Toko Peralatan Olah Raga  
- Toko Mainan  
- Toko / Rumah Makanan /Restoran  
- Waralaba  
- Toko Material  
- Toko Kelontong  
- Toko Peralatan Sekolah  
- Toke Kue  
- Toko Suvenir  
- Toko Kendaraan  
- Toko  Tas  
- Toko Optik  
- Toko Saprodi Pertanian  
- Toko Pakan Ternak  
- Toko Kosmetik  
- Toko Kimia  
- Toko Perhiasan  
- Toko Pecah Belah  
- Toko Buah  
- Toko Ikan Hias  
- Money Changer  
- Toko Lainnya, jenis……………. 
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- SPBU/SPBG  
- Warung Makanan dan Minuman  
- Warung Kelontong  
- Warung Lainnya, jenis……………  
- Perdagangan Khusus  
- Villa  
- Hotel  
- Motel  
- Guest House  
- Wisma  
- Penginapan Lainnya, jenis…  
- Bioskop/Theater  
- Karouke  
- Diskotik  
- Gedung Pertunjukan  
- Tempat Hiburan Lainnya, jenis…………..  
- Pemerintah Pusat  
- Pemerintah Daerah  
- Legislatif  
- Mahkamah Agung  
- Pengadilan Tinggi  
- Pengadilan Negeri  
- Pengadilan Militer  
- Pengadilan Agama  
- Pengadilan Pajak  
- Pengadilan Niaga  
- Pengadilan Tata Usaha Negara  
- Kodam  
- Korem  
- Kodim  
- Koramil  
- Militer Angkatan Darat Lainnya, Jenis.............  
- Armabar  
- Armatim  
- Pangkalan TNI AL  
- Militer Angkatan Laut Lainnya, Jenis..............  
- Pangkalan Utama TNI AU  
- Pangkalan TNI AU  
- Militer Angkatan Udara Lainnya, Jenis..  
- Mabes TNI  
- Mabes POLRI  
- Polda  
- Polres  
- Polsek  
- Pos Polisi  
- Kantor Kepolisian Lainnya, Sebutkan………….  
- PAUD/Play Group  
- Taman Kanak-Kanak Negeri 
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- Taman Kanak-Kanak Swasta  
- Pendidikan Dasar/MI Negeri  
- Pendidikan Dasar/MI Swasta  
- Pendidikan Menengah Pertama/MTS Negeri  
- Pendidikan Menengah Pertama/MTS Swasta  
- Pendidikan Menengah Atas/MA Negeri  
- Pendidikan Menengah Atas/MA Swasta  
- Perguruan Tinggi Negeri  
- Perguruan Tinggi Swasta  
- Pondok Pesantren  
- Seminari  
- Parisada Hindu Darma  
- Pusdiklat  
- Pendidikan Multi Jenjang  
- Pendidikan Formal Lainnya, jenis…………..  
- Kursus Mengemudi  
- Kursus Montir  
- Kursus Memasak  
- Kursus Rias Penganten  
- Kursus Komputer  
- Kursus Menjahit  
- Kursus Salon/Kecantikan  
- Kursus Bahasa  
- Kursus Musik  
- Kursus BLK  
- Kursus Lainnya, jenis…………….  
- Bimbingan Belajar  
- Jasa Pendidikan Informal Lainnya, jenis……………  
- Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)  
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  
- Rumah Sakit Swasta  
- Rumah Sakit Mata  
- Rumah Sakit Paru-Paru  
- Rumah Sakit Jantung  
- Rumah Sakit Kanker  
- Rumah Sakit Ketergantungan Obat  
- Rumah Sakit Ibu Dan Anak  
- Rumah Sakit Jiwa  
- Rumah Sakit Orthopedi  
- Rumah Sakit THT  
- Rumah Sakit Khusus Lainnya, jenis…………..  
- Rumah sakit Tentara  
- Rumah sakit Polisi  
- Rumah sakit BUMN  
- Puskesmas Induk  
- Puskesmas Pembantu  
- POSYANDU  
- Poliklinik 
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- Balai Pengobatan  
- Dokter Praktek  
- Bidan Praktek  
- Klinik Khitan  
- Ahli Gigi  
- Pengobatan Alternatif/Tabib  
- Non Medis Lainnya, jenis…………..  
- BUMN  
- BUMD  
- SWASTA  
- Asuransi  
- Pasar Modal  
- Pegadaian  
- Koperasi Simpan Pinjam  
- Leasing/Pembiayaan  
- Non Bank Lainnya, jenis…………….  
- Terminal Umum/ Bis AKAP  
- Terminal Umum/ Bis AKDP  
- Terminal Angkot/Angkutan Pedesaan  
- Stasiun Kereta Api Besar  
- Stasiun Kereta Api Kecil  
- Pelabuhan Ikan  
- Pelabuhan Minyak  
- Pelabuhan Dagang  
- Pelabuhan Militer  
- Pelabuhan Campuran  
- Bandara Sipil  
- Bandara Militer  
- Bandara Sipil dan Militer  
- Bandara Khusus  
- Bandara Perintis  
- Terminal Khusus  
- Tempat Parkir  
- Negeri  
- Swasta  
- Pemindahan Barang  
- Penjualan Tiket  
- Agen Travelling  
- Jasa Travelling Lainnya, jenis………..…  
- Notaris dan PPAT  
- Notaris  
- Pengacara  
- Konsultan Hukum  
- Konsultan Pajak  
- Akuntan Publik  
- Apraiser  
- Surveyor  
- Salon Kecantikan 

 
 
 

 

53 



NSPK Pemetaan Tematik Pertanahan 2012  
 
 

 

- Babershop  
- Praktek Dokter Kecantikan  
- Jasa Kecantikan lainnya, jenis…  
- Kendaraan Bermotor Roda Dua  
- Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari Dua  
- Kendaraan Tidak Bermotor  
- Tambal Ban  
- Revarasi Alat-alat Elektronik  
- Jasa Revarasi Lainnya, jenis…  
- Jasa Konstruksi  
- Jasa Konveksi  
- Jasa Perawatan Kendaraan  
- Jasa Profesi lainnya, jenis…  
- Masjid  
- Langgar/Mushala/Surau  
- Gereja  
- Vihara/ kuil  
- Pura  
- Klenteng  
- Gedung Serbaguna  
- Gedung Pertemuan  
- Jasa Sewa Kendaraan  
- Jasa Sewa Lainnya  
- BTS  
- Stasiun Radio  
- Stasiun Televisi  
- Stasiun Telekomunikasi Lainnya, jenis…  
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  
- Jasa Kebersihan lainnya, jenis…  
- Jasa Lainnya, jenis…  
- Obat-obatan  
- Kertas  
- Pupuk  
- Kosmetik  
- Industri Kimia Dasar Lainnya, jenis…  
- Industri Pesawat Terbang  
- Industri Kendaraan Motor  
- Industri Perkapalan  
- Senjata  
- Industri Tekstil  
- Industri Baja  
- Industri Mesin dan Logam Dasar Lainnya, jenis…  
- Industri Roti  
- Industri Kompor Minyak  
- Industri Makanan Ringan  
- Industri Es  
- Industri Minyak Goreng Curah  
- Industri Kecil Lainnya, jenis… 
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- Industri Pakaian  
- Industri Makanan dan Minuman  
- Industri Rokok  
- Aneka pengolahan kayu & bahan bangunan  
- Industri Kulit  
- Aneka Industri Lainnya, jenis…  
- Perbengkelan militer Darat  
- Perbengkelan militer Laut  
- Perbengkelan militer Udara  
- Perbengkelan kepolisian  
- Perbengkelan sipil  
- Pergudangan Kayu  
- Pergudangan Kaca  
- Pergudangan Lembaran Baja  
- Pergudangan Pipa  
- Pergudangan Aspal  
- Pergudangan Semen  
- Pergudangan Lainnya, , jenis…………  
- Bahan Bakar dan Pelumas  
- Bahan Kimia  
- Bahan Peledak  
- Peralatan  
- Pergudangan Lainnya, jenis…  
- Instalasi listrik  
- Instalasi air bersih  
- Instalasi minyak/ gas  
- Instalasi telekomunikasi  
- Instalasi lainnya, jenis…  
- Sawah irigasi 2x Padi/thn  
- 2x Padi + Palawija/thn  
- Sawah irigasi lebih dari 2x Padi/thn  
- Sawah irigasi 1x Padi/thn  
- 1x Padi/thn + Palawija/thn  
- Tadah hujan  
- Pasang surut 2x padi/ th  
- Pasang surut lebih dari 2x padi/ th  
- Pasang surut 2x padi + Palawija/ th  
- Pasang surut 1x padi/ th  
- Pasang surut 1x padi + Palawija/ th  
- Lebak  
- Tegalan / ladang  
- Kebun Sayur Bayam  
- Kebun Sayur Beligo  
- Kebun Sayur Belinjo  
- Kebun Sayur Beluntas  
- Kebun Sayur Bit  
- Kebun Sayur Buncis  
- Kebun Sayur Cabai 
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- Kebun Sayur Cantel  
- Kebun Sayur Daun Gedi  
- Kebun Sayur Gambas  
- Kebun Sayur Genjer  
- Kebun Sayur Hanjeli  
- Kebun Sayur Jagung  
- Kebun Sayur Jamur  
- Kebun Sayur Kacang Babi  
- Kebun Sayur Kacang Biduk  
- Kebun Sayur Kacang Bindi  
- Kebun Sayur Kacang Gude  
- Kebun Sayur Kacang Hijau  
- Kebun Sayur Kacang Panjang  
- Kebun Sayur Kangkung Air  
- Kebun Sayur Kangkung Darat  
- Kebun Sayur Kara Benguk  
- Kebun Sayur Katuk  
- Kebun Sayur Kecipir  
- Kebun Sayur Kentang  
- Kebun Sayur Kremah  
- Kebun Sayur Kubis  
- Kebun Sayur Labu Siam  
- Kebun Sayur Lobak  
- Kebun Sayur Mentimun  
- Kebun Sayur Parsley  
- Kebun Sayur Ranti  
- Kebun Sayur Sagu  
- Kebun Sayur Sawi Daging  
- Kebun Sayur Sawi Hijau  
- Kebun Sayur Selada  
- Kebun Sayur Suweg  
- Kebun Sayur Terubuk  
- Kebun Sayur Terung  
- Kebun Sayur Terung Pipit  
- Kebun Sayur Turi  
- Kebun Sayur Tomat  
- Kebun Sayur Terung Balada  
- Kebun Sayur Ubi jalar  
- Kebun Sayur Wortel  
- Kebun Sayuran Lainnya, jenis…………….  
- Kebun Tanaman Hias Air Mancur  
- Kebun Tanaman Hias Agave Amerika  
- Kebun Tanaman Hias Akasia Mutiara  
- Kebun Tanaman Hias Akalifa  
- Kebun Tanaman Hias Anggrek Tanah  
- Kebun Tanaman Hias Anthurium  
- Kebun Tanaman Hias Anyelir  
- Kebun Tanaman Hias Asoka 
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- Kebun Tanaman Hias Asparaga  
- Kebun Tanaman Hias Azalea Putih  
- Kebun Tanaman Hias Azalea Ungu  
- Kebun Tanaman Hias Bakungan  
- Kebun Tanaman Hias Bambu Rejeki  
- Kebun Tanaman Hias Bambu Jepang  
- Kebun Tanaman Hias Boroko  
- Kebun Tanaman Hias Batavia  
- Kebun Tanaman Hias Bawang laut  
- Kebun Tanaman Hias Bawang Sebrang  
- Kebun Tanaman Hias Beras Wutah  
- Kebun Tanaman Hias Biduri  
- Kebun Tanaman Hias Bugenvile  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Balon  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Cerutu  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Jepun  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Pagoda  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Pukul Empat  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Kala  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Kana  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Krisan  
- Kebun Tanaman Hias Bunga Matahari  
- Kebun Tanaman Hias Cantik Manis  
- Kebun Tanaman Hias Cecekeran  
- Kebun Tanaman Hias Cemara Norfolk  
- Kebun Tanaman Hias Cikri Cikri  
- Kebun Tanaman Hias Cimarrona  
- Kebun Tanaman Hias Cocok Botol  
- Kebun Tanaman Hias Cocor Bebek  
- Kebun Tanaman Hias Crassula Ovata  
- Kebun Tanaman Hias Dadap Merah  
- Kebun Tanaman Hias Dahlia  
- Kebun Tanaman Hias Daun Ungu  
- Kebun Tanaman Hias Drakaena “Song of India”  
- Kebun Tanaman Hias Flamboyan  
- Kebun Tanaman Hias Gandasuli  
- Kebun Tanaman Hias Getih-Getihan  
- Kebun Tanaman Hias Ginje  
- Kebun Tanaman Hias Gondokan  
- Kebun Tanaman Hias Hanjuang  
- Kebun Tanaman Hias Hahapaan  
- Kebun Tanaman Hias Herbamala  
- Kebun Tanaman Hias Herbras  
- Kebun Tanaman Hias Hortensia  
- Kebun Tanaman Hias Jengger Ayam  
- Kebun Tanaman Hias Kacang Hias  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Centong  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Mawar 
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- Kebun Tanaman Hias Kaktus Monster  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Natal  
- Kebun Tanaman Hias Kaktus Uban  
- Kebun Tanaman Hias Kalistemon  
- Kebun Tanaman Hias Karet Kebo  
- Kebun Tanaman Hias Kastuba  
- Kebun Tanaman Hias Kecubung Gunung  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Anting-Anting  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Kertas  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Kecrutan  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Merak  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Sepatu  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Sungsang  
- Kebun Tanaman Hias Kembang Telang  
- Kebun Tanaman Hias Kemboja Jepang  
- Kebun Tanaman Hias Kemuning  
- Kebun Tanaman Hias Kenanga  
- Kebun Tanaman Hias Kesumba  
- Kebun Tanaman Hias Kiapu  
- Kebun Tanaman Hias Kongea  
- Kebun Tanaman Hias Kol Banda  
- Kebun Tanaman Hias Kucai Jepang  
- Kebun Tanaman Hias Kumis Kucing  
- Kebun Tanaman Hias Kuping Gajah  
- Kebun Tanaman Hias Lasiandra  
- Kebun Tanaman Hias Lidah Buaya  
- Kebun Tanaman Hias Lidah Mertua  
- Kebun Tanaman Hias Lili Paris  
- Kebun Tanaman Hias Mawar Apel  
- Kebun Tanaman Hias Mawar Venezuela  
- Kebun Tanaman Hias Melati  
- Kebun Tanaman Hias Nastartium  
- Kebun Tanaman Hias Nenas Kerang  
- Kebun Tanaman Hias Nolina  
- Kebun Tanaman Hias Nona Makan Sirih  
- Kebun Tanaman Hias Nusa Indah  
- Kebun Tanaman Hias Pacar Air  
- Kebun Tanaman Hias Pacar Cina  
- Kebun Tanaman Hias Pacing  
- Kebun Tanaman Hias Pachypodium Lamerei  
- Kebun Tanaman Hias Pagoda  
- Kebun Tanaman Hias Paku Sarang Burung  
- Kebun Tanaman Hias Palem Botol  
- Kebun Tanaman Hias Palem Bismark  
- Kebun Tanaman Hias Palem Haji  
- Kebun Tanaman Hias Palem Phonix  
- Kebun Tanaman Hias Palem Putri  
- Kebun Tanaman Hias Palem Saray 
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- Kebun Tanaman Hias Pandan Wangi  
- Kebun Tanaman Hias Paku Suplir  
- Kebun Tanaman Hias Paku Tanduk Rusa  
- Kebun Tanaman Hias Petunia  
- Kebun Tanaman Hias Philodendron Lynette  
- Kebun Tanaman Hias Philodendron Sagittifolium  
- Kebun Tanaman Hias Philodendron Selllom  
- Kebun Tanaman Hias Pisang Hias  
- Kebun Tanaman Hias Pisang Kipas  
- Kebun Tanaman Hias Poderosa  
- Kebun Tanaman Hias Puring  
- Kebun Tanaman Hias Rincik Bumi  
- Kebun Tanaman Hias Rumbei Irian  
- Kebun Tanaman Hias Roseo Alba  
- Kebun Tanaman Hias Saray Bangkok  
- Kebun Tanaman Hias Sedap Malam  
- Kebun Tanaman Hias Sente  
- Kebun Tanaman Hias Serdang  
- Kebun Tanaman Hias Serut  
- Kebun Tanaman Hias Sinyo Nakal  
- Kebun Tanaman Hias Soka  
- Kebun Tanaman Hias Sri Gading  
- Kebun Tanaman Hias Stepanot Ungu  
- Kebun Tanaman Hias Supit Udang  
- Kebun Tanaman Hias Tapak Dara  
- Kebun Tanaman Hias Teratai  
- Kebun Tanaman Hias Teratai Putih  
- Kebun Tanaman Hias Teratai Raksasa  
- Kebun Tanaman Hias Tricolor  
- Kebun Tanaman Hias Thunbergia Alata  
- Kebun Tanaman Hias Odontonema  
- Kebun Tanaman Hias Wijaya Kusuma  
- Kebun Tanaman Hias Yellow Saraca  
- Kebun Tanaman Hias Lainnya, jenis……………  
- Campuran Tanaman Hias Dominan………….  
- Kebun Buah Apel  
- Kebun Buah Alpukat  
- Kebun Buah Blimbing Manis  
- Kebun Buah Blimbing Wuluh  
- Kebun Buah Buah Mentega  
- Kebun Buah Buah Naga  
- Kebun Buah Buah Samarinda  
- Kebun Buah Buni  
- Kebun Buah Ceremai  
- Kebun Buah Cimarrona  
- Kebun Buah Dewandaru  
- Kebun Buah Delima  
- Kebun Buah Duku 
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- Kebun Buah Durian  
- Kebun Buah Duwet  
- Granadia Merah  
- Kebun Buah Jambu Air  
- Kebun Buah Jambu Batu  
- Kebun Buah Jambu Bol  
- Kebun Buah Jambu Monyet  
- Kebun Buah Jeruk Manis  
- Kebun Buah Jeruk Nipis  
- Kebun Buah Jeruk Pepaya  
- Kebun Buah Jeruk Purut  
- Kebun Buah Kawista  
- Kebun Buah Kedongdong  
- Kebun Buah Kepel  
- Kebun Buah Kepuh  
- Kebun Buah Kelapa  
- Kebun Buah Kemiri  
- Kebun Buah Kenari Jawa  
- Kebun Buah Kersen  
- Kebun Buah Kluwih  
- Kebun Buah Kiwi  
- Kebun Buah Kurma  
- Kebun Buah Mangga  
- Kebun Buah Matoa  
- Kebun Buah Markisah  
- Kebun Buah Melon  
- Kebun Buah Murbai  
- Kebun Buah Labu Kuning  
- Kebun Buah Lontar  
- Kebun Buah Manggis  
- Kebun Buah Mundu  
- Kebun Buah Murbai  
- Kebun Buah Namnam  
- Kebun Buah Nangka  
- Kebun Buah Pepaya  
- Kebun Buah Pepino  
- Kebun Buah Pisang  
- Kebun Buah Rambutan  
- Kebun Buah Rasberi  
- Kebun Buah 0Salak  
- Kebun Buah Sawo Manila  
- Kebun Buah Sawo Kecik  
- Kebun Buah Simpur  
- Kebun Buah Sirsak  
- Kebun Buah Srikaya  
- Kebun Buah Stroberi  
- Kebun Buah Sukun  
- Kebun Buah-buahan Lainnya, jenis………….. 
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- Campuran Buah-buahan Dominan………….  
- Kebun Biofarmaka Bangun-Bangun  
- Kebun Biofarmaka Bunga Kala  
- Kebun Biofarmaka Ceplukan  
- Kebun Biofarmaka Ceremai  
- Kebun Biofarmaka Garut  
- Kebun Biofarmaka Ingu  
- Kebun Biofarmaka Ketepeng Cina  
- Kebun Biofarmaka Pandan Wangi  
- Kebun Biofarmaka Urang Aring  
- Kebun Biofarmaka Suji  
- Kebun Biofarmaka Lainnya, jenis…………  
- Campuran Biofarmaka Dominan…………  
- Kebun Campuran  
- Kebun Cengkeh sudah menghasilkan  
- Kebun Coklat sudah menghasilkan  
- Kebun Gambir sudah menghasilkan  
- Kebun Jarak sudah menghasilkan  
- Kebun Kapas sudah menghasilkan  
- Kebun Karet sudah menghasilkan  
- Kebun Kayu Manis sudah menghasilkan  
- Kebun Kelapa sawit sudah menghasilkan  
- Kebun Kemenyan sudah menghasilkan  
- Kebun Kemiri sudah menghasilkan  
- Kebun Kina sudah menghasilkan  
- Kebun Kopi sudah menghasilkan  
- Kebun Lada sudah menghasilkan  
- Kebun Nilam sudah menghasilkan  
- Kebun Nipah sudah menghasilkan  
- Kebun Pala sudah menghasilkan  
- Kebun Randu sudah menghasilkan  
- Kebun Rosela sudah menghasilkan  
- Kebun Sereh sudah menghasilkan  
- Kebun Serat sudah menghasilkan  
- Kebun Sereh Wangi sudah menghasilkan  
- Kebun Tebu sudah menghasilkan  
- Kebun Teh sudah menghasilkan  
- Kebun Tengkawang sudah menghasilkan  
- Kebun Tembakau sudah menghasilkan  
- Kebun Vanili sudah menghasilkan  
- Perkebunan sudah menghasilkan Lainnya  
- Kebun Cengkeh belum menghasilkan  
- Kebun Coklat belum menghasilkan  
- Kebun Gambir belum menghasilkan  
- Kebun Jarak belum menghasilkan  
- Kebun Kapas belum menghasilkan  
- Kebun Karet belum menghasilkan  
- Kebun Kayu Manis belum menghasilkan 
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- Kebun Kelapa sawit belum menghasilkan  
- Kebun Kemenyan belum menghasilkan  
- Kebun Kemiri belum menghasilkan  
- Kebun Kina belum menghasilkan  
- Kebun Kopi belum menghasilkan  
- Kebun Lada belum menghasilkan  
- Kebun Nilam belum menghasilkan  
- Kebun Nipah belum menghasilkan  
- Kebun Pala belum menghasilkan  
- Kebun Randu belum menghasilkan  
- Kebun Rosela belum menghasilkan  
- Kebun Sereh belum menghasilkan  
- Kebun Serat belum menghasilkan  
- Kebun Sereh Wangi belum menghasilkan  
- Kebun Tebu belum menghasilkan  
- Kebun Teh belum menghasilkan  
- Kebun Tengkawang belum menghasilkan  
- Kebun Tembakau belum menghasilkan  
- Kebun Vanili belum menghasilkan  
- Perkebunan belum menghasilkan Lainnya  
- Peternakan Sapi Perah  
- Peternakan Sapi Potong  
- Peternakan Kerbau  
- Peternakan ternak besar lainnya, jenis………….  
- Peternakan Kambing  
- Peternakan Kelinci  
- Peternakan ternak kecil lainnya, jenis………….  
- Peternakan Ayam  
- Peternakan Itik  
- Peternakan Puyuh  
- Peternakan Unggas Lainnya, jenis………….  
- Peternakan Campuran  
- Peternakan Lainnya  
- Kolam air tawar  
- Tambak Ikan  
- Tambak Bandeng  
- Tambak Kepiting  
- Tambak Udang  
- Penggaraman  
- Perairan Bekas Tambang  
- Waduk  
- Danau/Situ/Telaga  
- Sungai Besar  
- Anak Sungai  
- Alur Sungai  
- Saluran irigasi  
- Kanal  
- Rawa Pasang Surut 
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- Rawa Lebak Pematang  
- Rawa Lebak Tengahan  
- Rawa Lebak Dalam  
- Tanah Kosong Sudah Diperuntukan  
- Gumuk Pasir  
- Pasir  
- Tanah Rusak  
- Tanah Tandus  
- Tanah Aliran Lahar  
- Tanah Terbuka Sementara (Land Clearing)  
- Tanah Terbuka Lainnya, jenis……..…  
- Pertambangan Terbuka Mineral  
- Pertambangan Terbuka Batubara  
- Pertambangan Terbuka Panas Bumi  
- Pertambangan Terbuka Minyak Bumi  
- Pertambangan Tertutup Mineral  
- Pertambangan Tertutup Batubara  
- Pertambangan Tertutup Panas Bumi  
- Pertambangan Tertutup Minyak Bumi  
- Pertambangan Lainnya, jenis…………..  
- Padang Rumput  
- Sabana  
- Alang – alang  
- Semak  
- Hutan lebat  
- Hutan belukar  
- Hutan Sejenis Alami Aha  
- Hutan Sejenis Alami Agahtis  
- Hutan Sejenis Alami Akasia  
- Hutan Sejenis Alami Bendo  
- Hutan Sejenis Alami Bangkirai Bungur  
- Hutan Sejenis Alami Bakau  
- Hutan Sejenis Alami Balau  
- Hutan Sejenis Alami Balangeran  
- Hutan Sejenis Alami Bonea  
- Hutan Sejenis Alami Benuang  
- Hutan Sejenis Alami Bintangur  
- Hutan Sejenis Alami Bayur  
- Hutan Sejenis Alami Cendana  
- Hutan Sejenis Alami Galam  
- Hutan Sejenis Alami Ebomi  
- Hutan Sejenis Alami Jati  
- Hutan Sejenis Alami Jeulutung  
- Hutan Sejenis Alami Jeungjing  
- Hutan Sejenis Alami Kampar  
- Hutan Sejenis Alami Nantu  
- Hutan Sejenis Alami Kulim  
- Hutan Sejenis Alami Kayu Putih 
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- Hutan Sejenis Alami Keruing  
- Hutan Sejenis Alami Merbau  
- Hutan Sejenis Alami Medang  
- Hutan Sejenis Alami Mahoni  
- Hutan Sejenis Alami Meranti  
- Hutan Sejenis Alami Merawan  
- Hutan Sejenis Alami Matoa  
- Hutan Sejenis Alami Lainnya  
- Hutan Sejenis Buatan Aha  
- Hutan Sejenis Buatan Agahtis  
- Hutan Sejenis Buatan Akasia  
- Hutan Sejenis Buatan Bendo  
- Hutan Sejenis Buatan Bangkirai Bungur  
- Hutan Sejenis Buatan Bakau  
- Hutan Sejenis Buatan Balau  
- Hutan Sejenis Buatan Balangeran  
- Hutan Sejenis Buatan Bonea  
- Hutan Sejenis Buatan Benuang  
- Hutan Sejenis Buatan Bintangur  
- Hutan Sejenis Buatan Bayur  
- Hutan Sejenis Buatan Cendana  
- Hutan Sejenis Buatan Galam  
- Hutan Sejenis Buatan Ebomi  
- Hutan Sejenis Buatan Jati  
- Hutan Sejenis Buatan Jeulutung  
- Hutan Sejenis Buatan Jeungjing  
- Hutan Sejenis Buatan Kampar  
- Hutan Sejenis Buatan Nantu  
- Hutan Sejenis Buatan Kulim  
- Hutan Sejenis Buatan Kayu Putih  
- Hutan Sejenis Buatan Keruing  
- Hutan Sejenis Buatan Merbau  
- Hutan Sejenis Buatan Medang  
- Hutan Sejenis Buatan Mahoni  
- Hutan Sejenis Buatan Meranti  
- Hutan Sejenis Buatan Merawan  
- Hutan Sejenis Buatan Matoa  
- Hutan Sejenis Buatan  Lainnya  
- Jalan Aspal  
- Jalan Batu  
- Jalan Diperkeras  
- Jalan Tanah  
- Jalan Setapak 

 

b. Penggunaan Tanah di bawah permukaan tanah 

 Skala 1 : 100.000 dan Skala 1 : 50.000  
- Perkampungan (Purbakala)  
- Tanah Jasa 
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- Perairan Darat  
- Pertambangan  
- Pariwisata  
- Hutan  

 
Skala ≥ 1 : 25.000  
- Kampung Padat  
- Kampung Jarang  
- Perumahan Padat  
- Perumahan Jarang  
- Tempat Parkir  
- Restoran  
- Toko/ Warung  
- Gudang  
- Penginapan  
- Tempat Olahraga  
- Stasiun Kereta  
- Banker  
- Sumur  
- Lembaga Pemasyarakatan (Sel)  
- Lapangan Olahraga  
- Kuburan / Pemakaman  
- Taman  
- Tempat Bersejarah  
- Perbengkelan  
- Instalasi  
- Rel Kereta  
- Kolam Air Tawar  
- Budidaya perairan  
- Tambak  
- Perairan Bekas Tambang  
- Danau/Situ/Telaga  
- Sungai  
- Tambang Emas  
- Tambang Batu Bara  
- Tambang Minyak Bumi  
- Tambang Tembaga  
- Tambang Gas Bumi  
- Tambang Timah  
- Tambang Besi  
- Tambang jenis lain (sebutkan)…………  
- Goa Stalagtid  
- Goa Stalagmid  
- Hutan Lumut 

 

c. Penggunaan Tanah di atas permukaan tanah 

 Skala 1 : 100.000 dan 1 : 50.000  
- Perkampungan  
- Tanah Jasa 

 
 
 
 

65 



NSPK Pemetaan Tematik Pertanahan 2012  
 
 

 

- Budidaya  
- Pariwisata  

 

Skala ≥ 1 : 25.000  
- Rumah  
- Tempat Parkir  
- Restoran  
- Gudang  
- Penginapan  
- Tempat Olahraga  
- Stasiun Kereta  
- Toko/ Warung  
- Pasar  
- Taman  
- Monorel/ rel kereta  
- Jalan Layang  
- Jembatan  
- Taman  
- Tempat Bersejarah  
- Instalasi Listrik  
- Instalasi Telepon  
- Budidaya pertanian media  
- Tempat wisata jenis (sebutkan)………. 

 

d. Penggunaan Tanah pada permukaan air 

 Skala 1 : 100.000 dan 1 : 50.000  
- Perkampungan  
- Tanah Jasa  
- Budidaya  
- Pertambangan  
- Hutan  
- Pariwisata  

 
Skala ≥ 1 : 25.000  
- Kampung Padat  
- Kampung Jarang  
- Perumahan Padat  
- Perumahan Jarang  
- Tempat Parkir  
- Gudang  
- Penginapan  
- Tempat Olahraga  
- Stasiun Kereta  
- Lembaga Pemasyarakatan (Sel)  
- Tempat Olahraga  
- Kuburan / Pemakaman  
- Taman  
- Pasar 
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- Tempat Bersejarah  
- Tempat Parkir Kapal  
- Restoran Apung  
- Pelabuhan/ Dermaga  
- Jembatan Penyeberangan  
- Transportasi lainnya (sebutkan)…………  
- Tambak Ikan  
- Tambak Udang  
- Budidaya Rumput Laut  
- Budidaya Enceng Gondok  
- Budidaya Mutiara  
- Budidaya jenis lain (sebutkan)…………  
- Budidaya Terumbu Karang  
- Tambang Emas  
- Tambang Batu Bara  
- Tambang Minyak Bumi  
- Tambang Tembaga  
- Tambang Gas Bumi  
- Tambang Timah  
- Tambang Besi  
- Tambang jenis lain (sebutkan)…………  
- Hutan Bakau  
- Hutan campuran  
- Hutan jenis lain (sebutkan)…………..  
- Kapal Apung  
- Karang Laut  
- Wisata jenis lain (sebutkan)………….. 

 

3. Pemanfaatan Tanah   
Skala 1 : 10.000  
- Kegiatan Ekonomi  
- Kegiatan Sosial  
- Pemanfaatan Campuran, Jenis….  
- Pemanfaatan Campuran, Jenis….  
- Pemanfaatan Tempat Tinggal  
- Tidak Ada Pemanfaatan  

 
Skala 1 : 5.000  
- Produksi  Pertanian  
- Jasa  
- Kegiatan Sosial  
- Pemanfaatan Campuran, Jenis….  
- Pemanfaatan Campuran, Jenis….  
- Pemanfaatan Tempat Tinggal  
- Tidak Ada Pemanfaatan  

 
Skala 1 : 2.500  
- Pemanfaatan Pertanian Tanah Basah  
- Pemanfaatan Pertanian Tanah Kering 
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- Pemanfaatan Pembibitan/Penangkaran  
- Pemanfaatan Sarana Penunjang Pertanian  
- Pemanfaatan Perikanan  
- Pemanfaatan Peternakan  
- Pemanfaatan Penggembalaan  
- Pemanfaatan Pertanian Lainnya Jenis………….  
- Pemanfaatan Sarana Hiburan  
- Pemanfaatan Sarana Olah Raga  
- Pemanfaatan Sarana Perdagangan  
- Pemanfaatan Sarana Persewaan  
- Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi  
- Pemanfaatan Sarana Jasa Revarasi  
- Pemanfaatan Sarana Perkantoran  
- Pemanfaatan Sarana Jasa Profesi  
- Pemanfaatan Sarana Jasa Keuangan  
- Pemanfaatan Sarana Transportasi  
- Pemanfaatan Sarana Perbengkelan  
- Pemanfaatan Sarana Pergudangan  
- Pemanfaatan Sarana Industri  
- Pemanfaatan Sarana Perhotelan/Penginapan  
- Pemanfaatan Sarana Kost/Kontrakan  
- Pemanfaatan Jasa Lainnya  
- Pemanfaatan Sarana Keagamaan/Peribadatan  
- Pemanfaatan Sarana Pendidikan  
- Pemanfaatan Sarana Kesehatan  
- Pemanfaatan Sarana Publik  
- Pemanfaatan Sarana Pemakaman  
- Pemanfaatan Sarana Aktifitas Sosial Kemasyarakatan  
- Pemanfaatan Kegiatan Sosial Lainnya jenis…………  
- Pemanfaatan Campuran, Jenis…………..  
- Pemanfaatan Campuran, Jenis………….  
- Pemanfaatan Tempat Tinggal  
- Tidak Ada Pemanfaatan  

 
Skala 1 : 1.000  
- Pemanfaatan Pertanian Tanah Basah  
- Pemanfaatan Pertanian Tanah Kering  
- Pemanfaatan Pembibitan/Penangkaran  
- Pemanfaatan Sarana Penunjang Pertanian  
- Pemanfaatan Perikanan  
- Pemanfaatan Peternakan  
- Pemanfaatan Penggembalaan  
- Pemanfaatan Pertanian Lainnya Jenis…………  
- Pemanfaatan Sarana Hiburan  
- Pemanfaatan Sarana Olah Raga  
- Pemanfaatan Sarana Perdagangan  
- Pemanfaatan Sarana Persewaan  
- Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi  
- Pemanfaatan Sarana Jasa Revarasi 
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- Pemanfaatan Sarana Perkantoran  
- Pemanfaatan Sarana Jasa Profesi  
- Pemanfaatan Sarana Jasa Keuangan  
- Pemanfaatan Sarana Transportasi  
- Pemanfaatan Sarana Perbengkelan  
- Pemanfaatan Sarana Pergudangan  
- Pemanfaatan Sarana Industri  
- Pemanfaatan Sarana Perhotelan/Penginapan  
- Pemanfaatan Sarana Kost/Kontrakan  
- Pemanfaatan Jasa Lainnya  
- Pemanfaatan Sarana Keagamaan/Peribadatan  
- Pemanfaatan Sarana Pendidikan  
- Pemanfaatan Sarana Kesehatan  
- Pemanfaatan Sarana Publik  
- Pemanfaatan Sarana Pemakaman  
- Pemanfaatan Sarana Aktifitas Sosial Kemasyarakatan  
- Pemanfaatan Kegiatan Sosial Lainnya jenis…………  
- Pemanfaatan Campuran, Jenis………….  
- Pemanfaatan Tempat Tinggal  
- Tidak Ada Pemanfaatan 

 

4. Pemilikan Tanah   
Skala 1 : 25.000  
- Tanah sudah terdaftar.  
- Tanah belum terdaftar  

 
Skala 1 : 10.000  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Usaha  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pengelolaan  

 
Skala 1 : 5.000  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Perseorangan  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Badan Hukum  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah 

Susun Perseorangan  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun Badan 

Hukum  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf Perseorangan  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf Badan Hukum  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Usaha Perseorangan  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Usaha Badan Hukum  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan Perseorangan  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan Badan Hukum  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai Perseorangan 
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- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai Badan Hukum  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pengelolaan Badan Hukum  
- Pemilikan tanah belum terdaftar yang merupakan Tanah Negara  
- Pemilikan tanah belum terdaftar yang merupakan Tanah Ulayat  
- Pemilikan tanah belum terdaftar yang merupakan Tanah Milik Adat  

 
Skala 1 : 2.500  
- Tanah terdaftar dengan HM Perseorangan Tunggal  
- Tanah terdaftar dengan HM Perseorangan Bersama  
- Tanah terdaftar dengan HM Badan Hukum Privat  
- Tanah terdaftar dengan HM Badan Hukum Publik  
- Tanah terdaftar dengan HM Sarusun Perseorangan Tunggal  
- Tanah terdaftar dengan HM Sarusun Perseorangan Bersama  
- Tanah terdaftar dengan HM Sarusun Badan Hukum Privat  
- Tanah terdaftar dengan HM Sarusun Badan Hukum Publik  
- Tanah terdaftar dengan Hak Wakaf  Perseorangan Tunggal  
- Tanah terdaftar dengan Hak Wakaf  Perseorangan Bersama  
- Tanah terdaftar dengan Hak Wakaf Badan Hukum Privat  
- Tanah terdaftar dengan Hak Wakaf Badan Hukum Publik  
- Tanah terdaftar dengan HGU Perseorangan Tunggal  
- Tanah terdaftar dengan HGU Perseorangan Bersama  
- Tanah terdaftar dengan HGU Badan Hukum Privat  
- Tanah terdaftar dengan HGU Badan Hukum Publik  
- Tanah terdaftar dengan HGB Perseorangan Tunggal  
- Tanah terdaftar dengan HGB Perseorangan Bersama  
- Tanah terdaftar dengan HGB Badan Hukum Privat  
- Tanah terdaftar dengan HGB Badan Hukum Publik  
- Tanah terdaftar dengan HP Perseorangan Tunggal  
- Tanah terdaftar dengan HP Perseorangan Tunggal  
- Tanah terdaftar dengan HP Badan Hukum Privat  
- Tanah terdaftar dengan HP Badan Hukum Publik  
- Tanah terdaftar HPL Publik  
- Pemilikan tanah belum terdaftar yang merupakan Tanah Negara  
- Pemilikan tanah belum terdaftar yang merupakan Tanah Ulayat  
- Pemilikan tanah belum terdaftar yang merupakan Tanah Milik Adat  

 
Skala 1 : 1.000  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Perseorangan bersifat tunggal  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Perseorangan bersifat 

kolektif/bersama  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Badan Hukum Privat bertujuan 

komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Badan Hukum Privat bertujuan 

sosial  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Badan Hukum Publik 

bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Badan Hukum Publik 

bertujuan sosial 
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- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun 

Perseorangan bersifat tunggal  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun 

Perseorangan bersifat kolektif/bersama  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun Badan 

Hukum Privat bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun Badan 

Hukum Privat bertujuan sosial  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun Badan 

Hukum Publik bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun Badan 

Hukum Publik bertujuan sosial  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf Perseorangan bersifat 

tunggal  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf Perseorangan bersifat 

kolektif/bersama  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf Badan Hukum Privat 

bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf Badan Hukum Privat 

bertujuan sosial  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf Badan Hukum Publik 

bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf Badan Hukum Publik 

bertujuan sosial  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Usaha Perseorangan bersifat 

tunggal  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Usaha Perseorangan bersifat 

kolektif/bersama  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Usaha Badan Hukum Privat 

bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Usaha Badan Hukum Publik 

bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan Perseorangan 

bersifat tunggal  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan Perseorangan 

bersifat kolektif/bersama  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan Badan Hukum 

Privat bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan Badan Hukum 

Privat bertujuan sosial  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan Badan Hukum 

Publik bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan Badan Hukum 

Publik bertujuan sosial  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai Perseorangan bersifat tunggal  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai Perseorangan bersifat 

kolektif/bersama 
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- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai Badan Hukum Privat 

bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai Badan Hukum Privat 

bertujuan sosial  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai Badan Hukum Publik 

bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai Badan Hukum Publik 

bertujuan sosial  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pengelolaan Badan Hukum Publik 

bertujuan komersil  
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pengelolaan Badan Hukum Publik 

bertujuan sosial  
- Pemilikan tanah belum terdaftar yang merupakan Tanah Negara  
- Pemilikan tanah belum terdaftar yang merupakan Tanah Ulayat  
- Pemilikan tanah belum terdaftar yang merupakan Tanah Milik Adat 

 

5. Penguasaan Tanah 
 

1. Skala 1 : 50.000 dan 1 : 25.000  
- Ada Penguasaan Tanah Oleh Pemilik  
- Ada Penguasaan Tanah Oleh Bukan Pemilik  

2. Skala 1 : 10.000  
- Penguasaan oleh Pemilik  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal  

3. Skala 1 : 5.000  
- Penguasaan oleh Pemilik  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Badan Hukum  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Perseorangan  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Badan Hukum  

4. Skala 1 : 2.500  
- Penguasaan oleh Pemilik  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Petani  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Kelompok Tani  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Bukan Petani  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Badan Hukum Privat  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Badan Hukum Publik  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Petani  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Kelompok Tani  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Bukan Petani  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Badan Hukum Privat  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Badan Hukum Publik 

 
 
 

 

72 



NSPK Pemetaan Tematik Pertanahan 2012  
 
 

 

5. Skala 1 : 1.000  
- Penguasaan oleh Pemilik  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Petani diperoleh dengan sewa  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Petani diperoleh dengan Gadai  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Petani diperoleh dengan Garap  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Petani diperoleh dengan Bagi Hasil  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Kelompok Petani diperoleh dengan sewa  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Kelompok Petani diperoleh dengan Gadai  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Kelompok Petani diperoleh dengan Garap  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Kelompok Petani diperoleh dengan Bagi Hasil  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Bukan Petani diperoleh dengan sewa  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Badan Hukum Privat 

bertujuan komersil  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Badan Hukum Privat 

bertujuan sosial  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Badan Hukum Publik 

bertujuan komersil  
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal oleh Badan Hukum Publik 

bertujuan sosial  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Petani  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Kelompok Tani  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Perseorangan/Masyarakat 

yang subyeknya Bukan Petani  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Badan Hukum Privat  
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal oleh Badan Hukum Publik 

 

6. Sebaran Bidang Tanah 

 

- Bidang Tanah Terdaftar  
- Bidang Tanah Belum Terdaftar  
- Kawasan Kehutanan 

 

7. Kemampuan Tanah 

 

o Lereng  
- I   = 0 – 2 %  
- II  = 2 – 15 % 
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- III  = 15 – 25 %  
- IV  = 25 – 40 %  
- V  = > 40 % 

 
o Kedalaman efektif tanah  

- A = > 90 cm  
- B = 60 – 90 cm  
- C = 30 – 60 cm  
- D = < 30 cm 

 
o Tekstur tanah  

- 1 = Halus  
- 2 = Sedang  
- 3 = Kasar 

 
o Drainase  

- a = Tidak pernah tergenang  
- b = Tergenang kadang - kadang  
- c = Tergenang terus menerus 

 
o Tingkat erosi  

- T = Tidak ada erosi  
- E = Ada erosi 

 
o Faktor Pembatas  

- Bt = Faktor pembatas batuan  
- An = Faktor pembatas air asin  
- Gb = Faktor pembatas gambut  
- Gr = Faktor pembatas kegaraman  
- As = Faktor pembatas kemasaman 

 
 

Skala 1 : 25.000,  Skala 1 : 10.000 dan/atau lebih besar  
o Lereng  

- I= 0 – 2 %  
- II= 2 – 8 %  
- III= 8 – 15 %  
- IV = 15 – 20 %  
- V=  20 – 25 %  

- VI = 25 – 30 % 

- VII = 30 – 40 % 

- VIII = > 40 % 
 

o Kedalaman efektif tanah  
- A= > 150 cm  
- B= 90 – 150 cm  
- C= 75 – 90 cm  
- D= 60 – 75 cm  
- E= 50 – 60 cm  
- F= 30 – 50 cm  
- G= 10 – 30 cm  
- H= < 10 cm 
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o Tekstur tanah 

- 1= Halus  
- 2= Agak halus  
- 3= Sedang  
- 4= Agak kasar  
- 5= Kasar 

 
o Drainse  

- a= Porous  
- b= Tergenang periodik  
- c= Tergenang sesudah hujan  
- d= Tergenang periodik 1 – 3 bln  
- e= Tergenang periodik 3 – 6 bln  
- f= Tergenang lebih dari 6 bln 

 
o Tingkat erosi  

- T= Tidak ada erosi  
- E1= Erosi ringan  
- E2= Erosi sedang  
- E3= Erosi berat  
- E4= Erosi sangat berat 

 
o Faktor Pembatas  

- Bt = Faktor pembatas batuan 

- An = Faktor pembatas air asin 

- Gb = Faktor pembatas gambut 

- Gr = Faktor pembatas kegaraman 

- As = Faktor pembatas kemasaman 

 

8. Ekosistem Pesisir   
Skala 1 : 25.000  dan/atau lebih kecil  
- Wilayah mangrove  
- Wilayah terumbu karang  
- Wilayah padang lamun  
- Wilayah estuaria  
- Wilayah laguna  
- Wilayah delta  
- Wilayah gumuk pasir 

 

9. Indikasi Tanah Terlantar.   
Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Terindikasi Tanah Terlantar  

 
Skala 1 : 5.000,  2.500  dan/atau skala 1 : 1.000  
- Terindikasi Terlantar  
- Tidak Terindikasi Terlantar 

 
10. Peruntukan Tanah Terlantar   

Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Diperuntukkan untuk Reforma Agraria  
- Diperuntukkan untuk Program Strategis Negara 
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- Diperuntukkan untuk Cadangan Negara Lainnya  
 

Skala 1 : 5.000,  2.500  dan/atau skala 1 : 1.000  
- Untuk Reforma Agraria yang dimanfaatkan untuk pertanian  
- Untuk Reforma Agraria yang dimanfaatkan untuk non pertanian  
- Untuk Program Strategis Negara yang terkait dengan pangan  
- Untuk Program Strategis Negara yang terkait dengan energi  
- Untuk Program Strategis Negara yang terkait dengan perumahan  
- Untuk Cadangan Negara terkait dengan relokasi korban bencana alam  
- Untuk Cadangan Negara terkait dengan pertahanan dan keamanan  
- Untuk Cadangan Negara terkait dengan relokasi bekas pemilik tanah untuk 

pembangunan kepentingan umum  
- Untuk Cadangan Negara terkait dengan penyediaan perumahan  
- Untuk Cadangan Negara terkait dengan kegiatan penelitian  
- Untuk Cadangan Negara terkait dengan keagamaan 

 

11. Penguasaan Tanah Negara   
Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Tanah Negara Bebas  
- Tanah Garapan  
- Tanah Negara Bekas Hak  
- Tanah Negara Bekas Kawasan Hutan  
- Tanah Negara Bekas Kawasan Tambang  
- Tanah Negara Bekas Kawasan Khusus  
- Tanah Negara Bekas Areal Lainnya 

 

12. Tanah Kritis 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Tanah Berpotensi Kritis  
- Tanah Kritis  
- Tanah Sangat Kritis 

 

13. Permasalahan Pertanahan  

 Skala 1 : 50.000, 25.000 dan/atau skala 1 : 10.000 

o Sebaran Masalah Pertanahan  
- Masalah Konflik Pertanahan  
- Masalah Sengketa Pertanahan  
- Masalah Perkara Pertanahan  

 
Untuk Skala Lebih Besar dari 1 : 10.000 

 Berdasarkan Tipologi




- Konflik Tanah adat  
- Konflik Transmigrasi  
- Konflik Perkebunan  
- Konflik Kehutanan  
- Konflik Pertambangan  

- Konflik TNI/polri  
- Konflik BUMN  
- Konflik Pengadaan Tanah 
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- Konflik Tanah terlantar  
- Konflik lainnya  
- Sengketa Serobot tanah  
- Sengketa Sengketa batas  
- Sengketa waris  
- Sengketa Jual berkali-kali  
- Sengketa Sertipikat Ganda  
- Sengketa Sertipikat Pengganti  
- Sengketa AJB Palsu  
- Sengketa Salah ukur  
- Sengketa Tumpang tindih  
- Sengketa Putusan Pengadilan  
- Sengketa lainnya  
- Perkara Perdata  
- Perkara TUN  
- Perkara Pidana  
- Perkara lainnya 

 Berdasarkan Obyek Jenis Hak




- Konflik Hak Milik  
- Konflik HGU  
- Konflik HGB  
- Konflik hak lainnya  
- Sengketa Hak Milik  
- Sengketa HGU  
- Sengketa HGB  
- Sengketa hak lainnya  
- Perkara Hak Milik  
- Perkara HGU  
- Perkara HGB  
- Perkara hak lainnya 

 Bedasarkan Subyek




- Konflik Perorangan  
- Konflik Masyarakat  
- Konflik Badan hukum  
- Konflik Instansi  
- Konflik TNI/Polri  
- Konflik Aparat hukum  
- Konflik LSM  
- Konflik Subyek lainnya  
- Sengketa Perorangan  
- Sengketa Masyarakat  
- Sengketa Badan hukum  
- Sengketa Instansi  
- Sengketa TNI/Polri  
- Sengketa Aparat hukum  
- Sengketa LSM  
- Sengketa Subyek lainnya 

 
 
 

 

77 



NSPK Pemetaan Tematik Pertanahan 2012  
 
 

 

- Perkara Perorangan  
- Perkara Masyarakat  
- Perkara Badan hukum  
- Perkara Instansi  
- Perkara TNI/Polri  
- Perkara Aparat hukum  
- Perkara LSM  
- Perkara Subyek lainnya 

 Berdasarkan Kerawanan




- Konflik rawan  
- Konflik tidak rawan  
- Sengketa rawan  
- Sengketa tidak rawan  
- Perkara rawan  
- Perkara tidak rawan 

 Berdasarkan Penyelesaian




- Konflik K1  
- Konflik K2  
- Konflik K3  
- Konflik K4  
- Konflik K5  
- Sengketa K1  
- Sengketa K2  
- Sengketa K3  
- Sengketa K4  
- Sengketa K5  
- Perkara K1  
- Perkara K2  
- Perkara K3  
- Perkara K4  
- Perkara K5 

 

14. Lokasi Sertipikasi Tanah Secara Massal   
Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Lokasi PRONA  
- Lokasi PRODA  
- Lokasi Ajudikasi/ LMPDP  
- Lokasi sertipikasi massal swadaya lainnya 

 

15. Tanah Aset Pemerintah dan Desa 

 Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Tanah asset pemerintah 

- Tanah asset desa 

 

16. Rawan Bencana Alam   
Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Rawan bencana longsor  
- Rawan bencana banjir 
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- Rawan bencana luapan Lumpur  
- Rawan bencana gempa  
- Rawan bencana tsunami  
- Rawan bencana letusan gunung berapi  
- Rawan bencana angina rebut/puting beliung 

 

17. Tematik Berbasis Data Statistik.   
Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
Data statistik dapat dibagi dalam interval tertentu sesuai kebutuhan 

 

18. Infrastruktur Wilayah   
Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000   

Terdapat 4 Fasilitas Dasar (Listrik, Telepon, Air dan Gas)   
Terdapat fasilitas Listrik, Telepon dan Gas   
Terdapat fasilitas Listrik, Air dan Gas   
Terdapat fasilitas Listrik, Air dan Telepon   
Terdapat fasilitas Listrik dan Gas   
Terdapat fasilitas Listrik dan Air   
Terdapat fasilitas Listrik dan Telepon   
Terdapat fasilitas Telepon dan Air   
Terdapat fasilitas Listrik dan Gas   
Hanya terdapat fasilitas Listrik saja   
Hanya terdapat fasilitas Telepon saja   
Hanya terdapat fasilitas Air saja   
Hanya terdapat fasilitas Gas saja   
Tidak terdapat fasilitas infrastruktur sama sekali. 

 

19. Tanah Obyek Landreform   
Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Tanah eks Barat  
- Tanah kelebihan maksimum  
- Tanah absentee  
- Tanah swapraja dan eks swapraja  
- Tanah – tanah lain yang dikuasai negara 

 

20. Kawasan Fungsional   
Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- Tanah Negara bekas hak  
- Tanah Negara bekas kawasan hutan  
- Tanah Negara bekas areal tambang  
- Tanah Negara bekas kawasan khusus  
- Tanah Negara bekas areal lainnya 

 

21. Wilayah Ketinggian   
Skala 1 : 50.000,  25.000  dan/atau skala 1 : 10.000  
- 0 – 7 mdpl  
- 7 – 25 mdpl  
- 25 – 100 mdpl 
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- 100 – 500 mdpl  
- 500 – 1.000 mdpl  
- > 1.000 mdpl 

 

22. Pola Aliran Sungai  
Klasifikasi berdasarkan ordo jaringan sungai yang terkait dengan penggunaan 

skala peta. 
 

- Dendritik  
- Rectangular  
- Paralel  
- Trellis  
- Deranged  
- Radial Sentrifugal  
- Radial Centripetal  
- Annular  
- Pinnate  
- Memusat/Multibasinal 

 

 

3.2. Standar  Layer, Penggunaan Simbol dan Kode Wilayah 
 

3.2.1. Standar Layer 
 

Standar penamaan layer dan pengisian struktur data atribut merupakan 
proses selanjutnya setelah data polygon, polyline sudah selesai dalam proses validasi 

data. Standar penamaan layer mengacu pada perbedaan unsur dan fitur objek yang 
dimaksud sesuai dengan tema dasar dan tematik yang ada. Sedangkan struktur data 

atribut pada peta tematik digital adalah data yang berkaitan dengan informasi yang 
melekat pada setiap jenis data spatial. Informasi tersebut tersimpan dalam suatu 

atribut atau field yang berisi informasi yang bersifat spesifik satu dengan yang 
lainnya.  
Adapun penamaan layer dan struktur data meliputi:  

Penamaan layer biasanya terdiri dari 2 tipe yaitu polygon dan polyline yang terdiri 

dari unsur dasar dan unsur tematik 
  

Penamaan layer dan pengisian atribut data mengacu pada NSPM Pemetaan 

Tematik sesuai dengan tema yang akan dikerjakan. 
 

Untuk tema yang belum terdapat didalam NSPM maka dimungkinkan untuk 

menambahkan atribut dengan berkonsultasi terlebih dahulu pada Direktorat 

Pemetaan Tematik. 
  

Penamaan layer dan pengisian data atribut harus memenuhi ketentuan sistem 

geodatabase yang berlaku di Direktorat Pemetaan Tematik. 

 

Setiap  layer baik unsur dasar maupun usur tematik harus dibuat dalam 1 file. 

Nama-nama layer untuk unsur dasar dan tematik adalah sebagai berikut  : 
 

Tabel 3.2.1.1. Standar Penamaan Layer 
 

Kode file Keterangan Tipe 
   

TRD Jalan darat berdasarkan fungsi Polyline 
 

TRF Jalan darat berdasarkan fisik Polyline 
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TRS Jalan darat berdasarkan status Polyline 
 

JKA Jalan kereta api Polyline 
 

GRK Garis kontur Polyline 
 

GBA Garis batas administrasi Polyline 
 

WBA Wilayah administrasi Polygon 
 

GBT Garis Batas Bidang Tanah Polyline 
 

BID Bidang tanah Polygon 
 

PAA Perairan alam Polyline 
 

PAB Perairan buatan Polyline 
 

PGT Gambaran umum penguasaan tanah Polygon 
 

HAT Hak atas tanah berskala besar Polygon 
 

TAP Aset tanah pemerintah dan desa Polygon 
 

TNN Tanah negara Polygon 
 

SER Lokasi sertipikasi tanah secara massal Polygon 
 

PTN Penggunaan tanah pada Permukaan Tanah Polygon 
 

PTNB Penggunaan tanah di bawah Permukaan Tanah Polygon 
 

PTNA Penggunaan tanah di atas Permukaan Tanah Polygon 
 

PTNR Penggunaan tanah di pada Permukaan Air Polygon 
 

KMP Kemampuan Tanah Polygon 
 

LRG Lereng Polygon 
 

DLM Kedalaman efektif tanah Polygon 
 

TXT Tekstur Polygon 
 

DRN Drainase Polygon 
 

ERS Erosi Polygon 
 

PBB Faktor pembatas batuan Polygon 
 

PBA Faktor pembatas air asin Polygon 
 

PBG Faktor pembatas gambut Polygon 
 

PBR Faktor pembatas kegaraman Polygon 
 

PBM Faktor pembatas kemasaman Polygon 
 

ITT Indikasi tanah terlantar Polygon 
 

TOL Tanah obyek landreform Polygon 
 

MPT Masalah pertanahan Polygon 
 

EKO Ekosistem pesisir Polygon 
 

RTS Tanah kritis Polygon 
 

KWS Kawasan Fungsional Polygon 
 

TPT Tempat - tempat penting Polygon 
 

JTL Jaringan telepon Polyline 
 

JLS Jaringan listrik Polyline 
 

JDR Jaringan drainase Polyline 
 

GAS Jaringan gas Polyline 
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TRW Rencana Umum Tata Ruang Polygon 
 

TGG Wilayah ketinggian tempat Polygon 
 

STS Tematik statistik Polygon 
 

PBA Potensi dan rawan bencana alam Polygon 
 

ILK Sebaran ijin lokasi Polygon 
 

PFN Pemanfaatan Tanah Polygon 
 

PSN Penguasaan Tanah Polygon 
 

PMN Pemilikan Tanah Polygon 
 

SEP Sosial Ekonomi Pertanahan Polygon 
 

PAS Pola Aliran Sungai Polygon 
 

TBS Tematik Berbasis Statistik Polygon 
 

 

Tata cara penamaan layer Peta Tematik Pertanahan sebagaimana berikut : 
 

  LYRKPKKSKYYYY 

Keterangan : 

  

  

LYR : Kode File dari tema yang akan dibuat 

KP : Kode Wilayah Propinsi  
KK : Kode Wilayah Kabupaten/Kota 

 

YYYY : mengacu kepada tahun peta tersebut 

dikeluarkan atau dibuat. 

 

 

Contoh : PTN130925K2012  
Keterangan : 

 

PTN : Kode dari Tema Penggunaan Tanah  
13 : Kode Propinsi Sumatera Barat  
9 : Kode Kabupaten Pasaman  
25K : menggunakan skala 1: 25.000 

2012 : dibuat pada tahun 2012 

 Tabel 3.2.1.2 Standar Penamaan Skala 

      

  No Kode Keterangan  
      

  1 50K 1:50.000  
      

  2 25K 1:25.000  
      

  3 10K 1:10.000  
      

  4 5K 1:5.000  
      

  5 2K 1:2.500  
      

  6 1K 1:1.000  
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4.1. Tahapan Umum Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan 

Secara umum tahapan pekerjaan survei dan pemetaan tematik tergambar dalam 

diagram alir berikut ini: 

 

 

 

Diagram 4.1. Bagan Tahapan Pelaksanaan Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ;  

a. Luas minimal yang harus dipetakan adalah ½ cm x ½ cm di peta, atau seluas ukuran 

pada Tabel 1 di lapang tergantung dari skala yang akan dibuat. Apabila kurang dari 

luasan tersebut, tidak usah dicantumkan dalam peta. 
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b. Khusus untuk pemetaan permukiman atau kampung, maka tingkat ketelitiannya 2 

milimeter x 2 milimeter di peta. Hal-hal yang tidak memenuhi minimal unit namun 

sangat penting artinya untuk pemetaan gambaran umum penguasaan tanah, 

dicantumkan dalam bentuk plot titik. Contoh sumber mata air, antena stasiun bumi, 

bendungan. 

Tabel 4.1. Ukuran Tingkat Ketelitian Pemetaan (Minimal Unit Pemetaan) 

No. Skala peta Ukuran panjang ½ cm di lapang 
Ukuran luas ½ cm x ½ 

cm di lapang 

1. 1 : 250.000 1250 meter 156,25 Ha 

2. 1 : 100.000 500 meter 25,00 Ha 

3. 1 : 50.000 250 meter 6,25 Ha 

4. 1 : 25.000 125 meter 1,56 Ha 

5. 1 : 10.000 50 meter 0,25   Ha 

6. 1 : 5.000 25 meter 0,0625 Ha 

7. 1 : 2.500 12,5 meter 0,0156 Ha 

8. 1 : 1.000 5 meter 0,0025 Ha 

c. Standar survei dan pengambilan data tematik lainnya dapat dilihat pada metodologi 

pengambilan data. Data sekunder harus diambil dari data tahun terakhir dan secara 

resmi dirilis dari instansi yang bersangkutan. 

d. Skala peta tematik pertanahan dalam format wilayah administrasi menyesuaikan 

dengan luas wilayah atau ukuran kertas yang digunakan. Meskipun demikian untuk 

hasil yang optimal diperlukan standar minimal skala peta untuk input data dengan 

ketentuan skala terkecil (dibaca skala minimal) adalah sebagai berikut : 

a) Wilayah desa : 1 : 10.000 

b) Wilayah kelurahan : 1 : 5.000 

c) Wilayah kecamatan perdesaan : 1 : 50.000 

d) Wilayah kecamatan perkotaan : 1 : 25.000 

e) Wilayah kabupaten : 1 : 100.000 

f) Wilayah kota : 1 : 50.000 

g) Wilayah propinsi : 1 : 250.000 

h) Wilayah nasional : 1 : 1.000.000 

i) Wilayah pesisir, pulau – pulau kecil dan khusus : 1 : 10.000 

e. Idealnya peta tematik wilayah terbentuk dari penggabungan peta tematik blad dan 

secara hierarki membentuk peta tematik wilayah administrasi di atasnya dan 

seterusnya. 

f. Untuk skala besar, sistem koordinat yang digunakan mengacu kepada Peraturan 

Pemerintah No. 24/1997 Jo. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 

 

Berdasarkan bagan tahapan pekerjaan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :  

4.1.1. Persiapam 

Dalam tahap ini dilakukan persiapan-persiapan sehubungan dengan rencana 

pelaksanaan pekerjaan survei pemetaan tematik, meliputi : 
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4.1.1.1. Persiapan Administrasi 

Tahap ini dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan, antara lain : 

a. Persiapan administrasi. 

b. Penyiapan dokumen administrasi  

c. Melakukan koordinasi dengan pihak pemberi pekerjaan  

d. Persiapan personil pelaksana, meliputi : koordinator-koordinator, tenaga administrasi, 

operator, surveior. 

e. Membuat perencanaan waktu pelaksanaan dan tenaga pelaksananya. 

f. Pembuatan laporan pendahuluan 

4.1.1.2. Persiapan Teknis 

a. Melakukan mobilisasi tenaga pelaksana dan atau peralatan yang akan dipergunakan 

untuk penyelesaian pekerjaan. 

b. Persiapan peralatan termasuk pengujian dan pengaturan kembali (adjustment) alat-

alat sebelum digunakan. 

c. Persiapan pembuatan Peta Kerja dan kolekting data. 

4.1.1.2.1. Pembuatan Peta Kerja 

Pembuatan peta kerja ditujukan untuk mempersiapkan bahan dalam rangka 

kegiatan  selanjutnya yaitu kegiatan survei lapang dalam rangka pengecekan antara data 

hasil interpretasi dengan kondisi eksisting dilapangan. 

Pembuatan peta kerja ini terdiri dari 2 tema yang perlu disiapkan, yaitu tema 

penggunaan tanah dan Peta penguasaan tanah skala besar: 

 Menyiapkan Citra Resolusi Tinggi untuk cakupan wilayah kerja yang akan 

dilaksanakan. 

 Peta kerja diperuntukan untuk tema Penggunaan Tanah dan Peta Penguasaan Tanah 

Skala Besar. 

 Peta kerja penguasaan tanah skala besar dapat diperoleh dengan mengajukan 

permohonan kepada kantor BPN untuk mendapatkan data penguasaan tanah skala 

besar. 

 Peta kerja Penggunaan Tanah dihasilkan dengan cara melakukan interpretasi terhadap 

objek penggunaan tanah yang ada didalam citra sesuai dengan kenampakan yang ada 

dan membuat deliniasi berupa poligon-poligon kelas penggunaan tanah. 

 Klasifikasi kelas penggunaan tanah mengacu pada kelas klasifikasi penggunaan tanah 

skala 1 ; 5.000 yang terdapat dalam NSPM Pemetaan Tematik. 

 Proses interpretasi dan deliniasi citra dilakukan dan harus menggunakan Zoom dengan 

perbandingan 1 : 5.000 

 Untuk tema-tema yang lainnya tidak diperlukan peta kerja tetapi akan dilakukan 

proses ground check dilapangan. 

 Peta yang telah dikompilasi selanjutnya digunakan sebagai peta acuan untuk 

melaksanakan orientasi dan identifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi lapangan 

wilayah pekerjaan sehingga diperoleh informasi yang komprehensif. Dalam kegiatan ini 

dilakukan : 

i. identifikasi geografis batas wilayah administrasi pemerintahan. 

ii. meneliti ketersambungan antar peta yang berbatasan baik secara administrasi 

ataupun fungsional 

iii. identifikasi sebaran titik pasti yang dapat digunakan sebagai titik ikat. 

iv. melakukan penelitian mengenai ketelitian dan kelengkapan peta yang ada. 
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v. mencocokkan detail-detail utama yang diperlukan seperti jalan-jalan, sungai, parit, 

dsb. 

4.1.1.2.1.1. Kompilasi Data Dasar 

Dalam tahap ini dilakukan penyiapan data dasar yang diperlukan dalam pekerjaan 

survei pemetaan tematik.  Data dasar meliputi : citra satelit, foto udara, peta dasar dan 

layer-layer dasar. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

 Pengumpulan peta dasar pendaftaran bidang tanah dari BPN RI, baik dari kantor 

pusat, kantor wilayah maupun kantor pertanahan. 

 Pengumpulan peta-peta hasil P4T dari BPN RI. 

 Pengumpulan data bidang tanah dari instansi lain yang terkait, contoh peta 

Rincikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Direktorat Jenderal Pajak. 

 Pengumpulan peta Rencana Tata Ruang Wilayah dari instansi terkait 

 Menyiapkan Citra Resolusi Tinggi untuk cakupan wilayah kerja yang akan 

dilaksanakan. 

 Menyiapkan peta dasar administrasi yang bersifat tunggal sebagai reverensi batas 

sehingga seluruh peta tematik yang dihasilkan berada dalam satu sistem. 

 Meneliti Teknis Peta, berdasarkan peta dan data yang telah berhasil dikumpulkan, 

di lakukan kompilasi peta yang ada di wilayah pekerjaan apakah sudah lengkap 

dan memenuhi spesifikasi teknis yang dikehendaki. 

 Pengumpulan dan kompilasi berbagai macam peta dilakukan dari berbagai sumber 

sehingga semua tema yang di syaratkan dalam kegiatan ini terpenuhi. 

4.1.1.2.1.2. Konversi dan Transformasi Koordinat 

Konversi data merupakan kegiatan merubah data analog menjadi data digital 

atau merubah data format raster menjadi format vektor. Dalam hal data raster belum 

memiliki koordinat maka harus dilakukan rektifikasi dan jika data vektor belum 

memiliki sistem koordinat yang sama maka dilakukan transformasi koordinat mengacu 

pada sistem koordinat yang telah ditentukan. System koordinat dalam pekerjaan ini 

menggunakan system koordinat Latitude Longitude (Geografis). 

4.1.1.2.1.3. Interpretasi Citra Satelit 

Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan citra satelit dalam pemetaan 

tematik pertanahan adalah resolusi spasial dan resolusi spektral. Resolusi spasial 

berbicara mengenai seberapa detail obyek di atas tanah yang dapat diamati. Sedangkan 

resolusi spektral berbicara mengenai seberapa banyak kanal gelombang cahaya yang 

disediakan sebagai bagian dari kelengkapan informasi.  Oleh karena itu maka resolusi  

satelit akan menentukan detail informasi yang  tersedia atau yang  dapat digunakan  

dalam interpretasi, sehingga  resolusi satelit  berhubungan dengan  skala peta yang 

mungkin  dapat dibuat dan juga akurasi yang dapat  diterima.  Tabel 23 memberi 

gambaran perkiraan hubungan  resolusi satelit dengan skala peta dan akurasinya. 

 

Tabel 4.1.1.2.1.3.1. Penggunaan Resolusi Satelit 

Skala Resolusi Satelit Akurasi 

1 : 100.000 30 m 50 m 

1 : 50.000 20 m 25 m 

1 : 25.000 10 m 12,5 m 

1 : 10.000 2,5 m 5 m 
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1 : 5.000 1 m 2,5 m 

1 : 3.000 0,61 m 1,5 m 

1 : 2.500 0, 5 m 1 m 

 

Ukuran resolusi spasial yang semakin kecil atau resolusi tinggi akan semakin 

detail obyek yang bisa dilihat. Ukuran resolusi spasial mempengaruhi skala peta yang 

akan dihasilkan. Apabila hendak menghasilkan peta dengan skala besar (1:10.000 atau 

lebih besar) diperlukan resolusi spasial yang kecil (ukuran lebih kecil dari 2,5 m x 2,5 m) 

dan sebaliknya untuk peta dengan skala kecil dapat digunakan resolusi citra dengan 

resolusi spasial di atas 2,5 m. Kelemahan penggunaan citra satelit beresolusi tinggi 

adalah cakupan area (scene) yang kecil sehingga berpengaruh terhadap harga pembelian 

citra. Tabel 24 menyajikan  hubungan jenis citra satelit, resolusi dan ukuran scenenya. 

Tabel 4.1.1.2.1.3.2. Ukuran Scene dari Berbagai Resolusi Satelit 

Jenis Satelit Resolusi Ukuran Scene 

Multispektral Pankromatik 

Landsat 7 30 m 15  m 180 km x 180 km 

IRS 15 m 5,8 m 70-90 km x 70-90 km 

SPOT 4 20 m 10 m 60 km x 60 km 

SPOT 5  10 m 2,5 m 60 km x 60 km 

Aster 15 m - 60 km x 60 km 

IRS 5 m - 70 km x 70 km 

Orbiview 1 m 4 m - 

Quickbird 2,5 m 0,61 m 16,5 km x 16,5 km 

Ikonos 4 m 1 m 11 km x 11 km 

Formosat 2 8 m 2 m 24 km x 24 km 

TerraSAR 1 m - 5 km x 10 km 

GeoEye-1 0,5 m - 15 km x 15 km 

ALOS  10 m 2,5 m 35-70 km x 35-70 km 

KOMPSAT 1 m - 15 km x 15 km 

Worldview - 0,5 km 16,5 km x 16,5 km 

Pleiades 1 & 2 0,7 km - 20 km x 20 km 

 

Secara visual citra satelit atau foto udara dibedakan atas citra pankromatik 

dan citra multispektral. Citra pankromatik menampilkan feature dalam warna hitam 

putih. Sedangkan citra multispektral menampilkan feature dalam berbagai warna.  

Citra pankromatik umumnya digunakan sebagai bahan dasar (raw data) 

pemetaan skala besar dan menengah. Sebaliknya citra satelit multispectral umumnya 

digunakan sebagai bahan dasar (raw data) untuk pemetaan dengan skala menengah dan 

kecil. Hal tersebut karena citra multispectral memiliki resolusi spasial yang lebih rendah 

dari panchromatic. Meskipun demikian citra multispectral dapat memberikan informasi 

lebih lengkap karena menampilkan berbagai kanal warna yang berguna untuk berbagai 

analisis kebumian. Contoh hasil analisis citra dapat menunjukkan daerah yang memiliki 

vegetasi yang subur, daerah perairan yang tercemar, tanah kritis, dan sebagainya. 

Hal – hal yang harus diperhatikan dalam citra satelit  adalah : 

 a.  Perhatikan dan cermati tanggal, waktu, musim pengambilan (scanning) akuisisi 

dari data digital citra satelit raw data image, dan  

 b.   Data citra satelit sesuai format yang ditentukan. 

4.1.1.2.1.3.1. Interpretasi Citra Resolusi Tinggi 
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Citra resolusi tinggi yang dimaksud adalah citra dengan resolusi di bawah 1 m, 

yang mampu menghasilkan peta berskala besar. Kunci interpretasi citra dengan 

resolusi tersebut dapat digunakan kunci untuk foto udara. Langkah – langkah 

penyiapan citra untuk interpretasi citra resolusi tinggi sebagai berikut :  

a. Menyiapkan citra satelit atau foto udara yang telah direktifikasi. Pemotongan blad 

peta untuk peta skala 1 : 10.000 atau lebih besar menginduk pada sistem indeks 

TM3. Satu blad peta skala 1 : 10.000 terdiri dari 16 blad skala 1 : 2.500 dan satu 

blad skala 1 : 2.500 terdiri dari 9 blad skala 1 : 1.000. 

b. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari interpretasi citra diperlukan 

tehnik penajaman citra (image enhancement). Teknik penajaman citra antara lain 

dengan mengatur kontras warna, komposit warna dan penggunaan filter warna. 

c. Menarik garis/delineasi elemen dasar sesuai perbedaan rona, tekstur, struktur, 

pola, bentuk, ukuran, bayangan, asosiasi, situs/tapak (site) pada peta citra 

(image hardcopy) yaitu : jalan, rel, sungai, irigasi 

d. Menarik batas administrasi dari data sekunder 

e. Menarik garis/ delineasi kelas tutupan tanah (land cover) yaitu : 

- Tanah bervegetasi 

- Tanah terbuka 

- Daerah terbangun/ bangunan 

- Tubuh air   

4.1.1.2.1.3.2. Interpretasi Citra Resolusi Rendah 

Langkah – langkah penyiapan citra untuk interpretasi citra resolusi rendah 

sebagai berikut :  

a. Menyiapkan citra satelit atau foto udara yang telah direktifikasi Pemotongan 

blad peta untuk skala kecil (1 : 25.000 atau lebih kecil) merujuk pada indeks 

blad Bakosurtanal.  

b. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari interpretasi citra diperlukan 

tehnik penajaman citra (image enhancement). Tehnik penajaman citra antara 

lain dengan mengatur kontras warna, komposit warna dan penggunaan filter 

warna. 

4.1.1.2.1.3.2.1. Contoh Interpretasi Citra Pankromatik dan Foto Udara 

Bentuk 

primer 

Ukuran 

relatif 

Keteratura

n 

Karakteristik foto  

(tone, tekstur, pola, stereo) 

Kategori 

interpretasi 

Linear Sempit Teratur  Tone abu-abu gelap Parit 

Tdk teratur Tone abu-abu terang Jalan 

setapak 

Lebar Teratur Tone abu-abu gelap Kanal 

Tone abu-abu terang Jalan 

Tdk teratur Tone abu-abu gelap Sungai 

Areal Kecil Teratur  Lapangan kecil berpola, tone 

abu-abu bervariasi 

Hortikultura 

Tdk teratur Elemen seperti blok kecil, 

pengaruh stereo  

Pemukiman 

Tone abu-abu cerah, tekstur 

kasar 

Batuan 

karang 

Besar Teratur  Pola titik hitam gelap pada latar 

yang lebih cerah 

Kebun 

Pola lapangan, tone abu-abu Tanaman 
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bervariasi dan tekstur halus pangan 

Tdk teratur Tdk ada pola lapangan, tone 

abu-abu bervariasi 

Tanah 

pengembalaa

n Bercak-bercak atau tekstur 

kasar 

 

c. Citra yang telah dipertajam warnanya selanjutnya dihitung statistik nilai 

pikselnya. 

d. Melakukan klasifikasi dengan bantuan komputer. Tehnik klasifikasi yang 

digunakan adlah klasifikasi tak terawasi (unsupervised classification) dimana 

pembagian kelas berdasarkan perbedaan nilai piksel 

e. Menarik batas administrasi dari data sekunder 

f. Menarik garis/ delineasi kelas penggunaan/ tutupan tanah (land cover) 

berdasarkan hasil klasifikasi seperti : 

- Hutan 

- Perkebunan/ kebun campur 

- Sawah 

- Tegalan/ ladang 

- Tanah terbuka/ padang rumput 

- Daerah terbangun/ permukiman 

- Tubuh air 

4.1.1.2.1.4. Digitalisasi Data 

Pelaksanaan digitalisasi peta dijelaskan sebagai berikut : 

a. Scanning peta analog (bila data yang dimiliki masih dalam format analog) 

 Scanning adalah proses mentransfer peta analog ke dalam bentuk digital format 

raster. Pekerjaan scanning dilakukan dengan menggunakan alat scanner yang 

dapat men-scan lembar peta blok secara utuh. 

 Peta di-scan secara tegak lurus sehingga akan ditampilkan secara tegak lurus 

pula dalam monitor komputer. 

 Setiap lembar peta di-scan satu persatu, diberi nama sesuai dengan nomor peta 

atau nama peta, dan disimpan dalam suatu folder penyimpanan. 

 Peta yang terdiri dari beberapa lembar peta (lebih dari satu lembar), maka 

pemberian nama filenya dibuat sedemikian rupa sehingga urutan lembar peta 

dapat teridentifikasi dengan jelas.  

 Melakukan editing raster dengan cara : 

- Membersihkan speckle (titik-titik) pada peta yang mengganggu tampilan dan 

tidak diperlukan dalam proses selanjutnya; 

- Melakukan pemotongan terhadap unsur-unsur peta yang tidak diperlukan 

dalam proses digitasi peta, seperti : frame peta, legenda, dan keterangan peta 

lainnya; 

- Melakukan penggabungan lembar-lembar peta sehingga untuk peta yang 

terdiri dari beberapa lembar peta dapat tersusun menjadi satu kesatuan peta 

yang utuh.  

b. Digitasi (vektorisasi)  

Digitasi data raster dimaksudkan untuk mengubah data raster hasil scanning atau 

citra satelit/ foto udara menjadi data format vektor. Proses digitasi dilakukan untuk 

semua jenis tema yang telah ditentukan yang belum memiliki format vektor. Proses 

ini dapat dilaksanakan melalui dua macam cara : 
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1) Vektorisasi, konversi format dilaksanakan secara otomatis dengan 

memanfaatkan perangkat lunak pengolah data raster yang mempunyai 

kemampuan untuk itu. 

2) Digitasi on screen, yaitu proses digitasi di atas layar monitor komputer dengan 

perangkat lunak yang mempunyai kemampuan untuk itu. 

3) Digitasi Peta Penggunaan Tanah 

 Digitasi peta penggunaan tanah harus dalam zoom skala 1 : 5000 terhadap 

citra yang digunakan. 

 Klasifikasi kelas penggunaan tanah mengacu pada kelas klasifikasi 

penggunaan tanah skala 1 : 5.000 yang terdapat dalam NSPM Pemetaan 

Tematik. 

 Saat proses digitasi, peta indikasi bidang-bidang tanah hasil kolekting harus 

disertakan sebagai back ground penggunaan tanah sehingga batas kelas 

penggunaan tanah dan batas indikasi bidang tanah memiliki batas yang 

sama. 

4) Digitasi Peta Pemilikan Tanah, Penguasaan Tanah, Pemanfaatan Tanah, dan 

Masalah Pertanahan. 

 Bila tidak didapatkan peta format digital untuk penguasaan tanah skala 

besar, pemilikan tanah, masalah pertanahan dan pemanfaatan tanah maka 

perlu dilakukan proses digitalisasi. Digitasi peta-peta tersebut mengacu pada 

klasifikasi skala yang dijelaskan dalam NSPM. 

 Klasifikasi kelas tema-tema tersebut mengacu pada skala 1 : 5.000 yang 

terdapat dalam NSPM Pemetaan Tematik. Bila tema-tema tersebut di dalam 

NSPM tidak diatur mengenai skala petanya, akan diinformasikan menyusul 

dan bila ada perubahan akan diinformasikan oleh Direktorat Pemetaan 

Tematik 

 Saat proses digitasi, peta indikasi bidang tanah hasil kolekting harus 

disertakan sebagai back ground tema-tema tersebut sehingga batas kelas 

klasifikasi dan batas indikasi bidang tanah memiliki batas yang sama. 

5) Digitasi peta administrasi harus terdiri dari tingkat administrasi desa sampai 

tingkat administrasi provinsi atau batas negara bila berbatasan dengan batas 

negara lain dengan sumber data terbaru dan dimasukan kedalam setiap tema 

peta yang dihasilkan.  

6) Digitasi peta RTRW disesuaikan dengan input data yang diperoleh. 

7) Terhadap lokasi pekerjaan yang sudah ada peta digitalnya, jika peta dimaksud 

belum memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan maka harus dilakukan 

updating peta guna memenuhi spesifikasi tersebut. 

8) Digitasi seluruh tema harus mengacu pada satu batasan wilayah administrasi 

yang sudah terintegrasi sehingga tidak ada perbedaan batas antar peta tema 

dengan baStas wilayah administrasinya. 

Hasil pekerjaan ini adalah peta digital dengan sistem proyeksi yang telah ditentukan dan 

mempunyai spesifikasi teknis. 

4.1.1.2.1.5. Layout Peta Kerja 

Layout peta kerja merupakan kegiatan menyajikan peta kerja digital yang memenuhi 

kaidah-kaidah kartografis sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

4.1.1.3. Kontrol Kualitas Persiapan 

Kontrol kualitas disini merupakan proses pengecekan yang dilakukan dalam 

persiapan setelah dilakukan presentasi dan briefing oleh petugas lapangan. Adapun materi 
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yang disajikan dalam pekerjaan ini meliputi pengecekan kesiapan pelaksana pekerjaan 

yang meliputi: 

 kesiapan administrasi sebelum pelaksanaan kegiatan lapang 

 kesiapan personil pelaksana kegiatan 

 kesiapan peta kerja yang akan digunakan untuk proses survey lapang, kesiapan peta 

kerja meliputi delineasi hasil interpretasi citra yang telah diselesaikan, prosedur 

pelaksanaan survey lapang, penentuan sebaran titik sampel, kesiapan peralatan survey, 

formulir survey lapang dan seluruh kelengkapan yang dipergunakan untuk kegiatan 

survey lapang.  

 rencana kegiatan survey lapang yang telah disusun 

4.1.2. Pengambilan Data 

Dalam tahap ini dilakukan dua tahapan dalam survei tematik meliputi;  

4.1.2.1. Pengamatan Data Tematik 

4.1.2.1.1. Pengamatan Data Tematik Lapangan 

Pengamatan data tematik merupakan kegiatan melihat, mengamati, meneliti, 

mengukur, mencatat, dan mendokumentasikan terkait objek tematik yang ada di 

lapangan. Objek tematik yang dimaksud sangat bergantung pada tema yang akan 

dibuat, sehingga objek tematik yang diamati akan berbeda sesuai dengan temanya. 

Pengamatan data tematik didasarkan pada standar dan klasifikasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sehingga data yang diamati dilapangan dapat dengan mudah 

diklasifikasikan sesuai dengan kelas yang dimaksud. Pengamatan data tematik dapat 

dilakukan dengan berbagai macam pendekatan, sebagai contoh untuk penggunaan 

tanah dapat menggunakan metode ground check, untuk penguasaan tanah dengan 

menggunakan metode sensus objek dikombinasikan dengan wawancara. Hasil dari 

pengamatan data tematik dilapangan dipergunakan untuk memperbaiki informasi peta 

kerja yang dibawa ke lapangan.  

verifikasi lapangan (Ground check). Kegiatan Verifikasi lapangan (ground check) 

dilakukan untuk Peta Penggunaan Tanah, Bidang Tanah, Penguasaan Tanah, dan 

Pemanfaatan Tanah,  yang dilakukan bersamaan pada saat survey penggunaan tanah, 

sedangkan untuk tema-tema lain dilakukan hanya jika dianggap perlu untuk 

mengkonfirmasi data yang tersedia. Kegiatan ground check dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan peta penguasaan tanah skala besar dan peta kerja penggunaan tanah 

yang telah di interpretasi dan di deliniasi untuk di cek dan di verifikasi 

kebenarannya dilapangan. 

b. Menentukan sample untuk setiap objek yang diamati di dalam citra untuk di cek 

kebenarannya di lapangan pada saat proses ground check dilakukan. 

c. Titik sample ditentukan masing-masing 10 titik/ Blad Skala 1 : 25.000 untuk 

masing-masing kelas penggunaan tanah dengan penyebaran sample merata dan 

proporsional.  

d. Melakukan verifikasi lapangan terhadap objek penguasaan tanah skala besar dan 

mencatat kondisi eksisting mengenai objek yang dimaksud apakah masih dikuasai 

atau ada penguasaan oleh pihak lainnya. 

e. Melakukan verifikasi lapangan dan pencatatan mengenai jenis pemanfaatan tanah 

dari objek penggunaan tanah yang disurvey 

f. Melakukan verifikasi lapangan (ground check) terhadap semua objek peta yang telah 

ditentukan. Jika ditemukan perubahan atau perbedaan antara data spasial (peta) 
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dengan kondisi eksisting di lapangan maka harus dilakukan perubahan sesuai 

dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. 

4.1.2.1.2. Pengambilan Data Koordinat 

Pengambilan data koordinat merupakan pengambilan data koordinat di lapangan 

dengan menggunakan GPS hendheld  untuk mengetahui posisi dan perubahan yang 

terjadi terhadap objek yang diamati. Pentingnya pengambilan titik koordinat objek 

dimaksudkan untuk memudahkan cross check pada saat pengolahan data. Setelah titik 

koordinat diambil maka dicatat dalam lembar isian yang dibawa ke lapangan. 

4.1.2.1.3. Suplesi Data 

Suplesi data dasar merupakan kegiatan untuk melengkapi kekosongan data dasar di 

wilayah atau coverage tertentu. Proses melengkapi peta akan dilakukan apabila di 

wilayah tersebut belum tersedia peta (baik peta analog maupun digital) atau peta yang 

ada belum lengkap ditinjau dari segi coverage wilayahnya. Suplesi data dasar dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Untuk suplesi 

data tematik dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:  

 Dengan cara interpretasi foto udara/citra resolusi tinggi untuk peta penggunaan 

tanah dilanjutkan dengan identifikasi langsung ke lapangan (ground check).  

 Untuk indikasi bidang tanah yang tidak ada datanya tetapi secara visual dapat 

dilihat kenampakan bidang-bidang tanahnya pada foto udara/citra (misal : sawah) 

maka dilakukan proses digitasi on screen untuk melengkapi kekurangan data 

sebaran bidang tanah tersebut. Sedangkan untuk areal yang bidang tanahnya tidak 

ada data baik itu data sekunder ataupun sulit untuk dilakukan interpretasi foto 

udara/citra perlu di cek kelapangan pada saat survei penggunaan tanah, bila tetap 

sulit maka dibuat zonasi dengan kelas tidak ada data. 

 Untuk tema-tema lainnya dapat dicari dengan melakukan kompilasi data dari 

berbagai sumber. 

4.1.2.1.4. Pengambilan Data Pendukung 

Pengambilan data pendukung diperlukan bila data yang ada kurang memadai untuk 

dilakukan pemetaan tematik. pengambilan data pendukung dilakukan bersamaan pada 

waktu verifikasi lapangan (Ground check).  

4.1.2.1.4.1. Wawancara/ Kuisioner 

    wawancara/kuesioner merupakan kegiatan yang dilakukan di lapangan 

untuk mendapatkan segala informasi terkait data tekstual ataupun informasi yang 

sifatnya mendukung kelengkapan data pada objek tematik yang di survey. Informasi 

tersebut dimaksudkan untuk melengkapi data spasial di lapangan dari tema-tema 

pemetaan tematik. Setelah wawancara dilakukan maka dicatat dalam daftar 

isian/formulir yang dibawa kelapangan. 

4.1.2.1.4.2. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam rangka mempertajam dan memperluas data primer yang akan 

dimanfaatkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan ini termasuk dalam 

pengumpulan data sekunder dari berbagai instansi. Pengumpulan data sekunder 

dapat diperoleh melalui wawancara, informasi dari instansi terkait dan sumber-

sumber lain yang valid. 
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4.1.2.2. Kontrol Kualitas Hasil Lapangan 

Kontrol kualitas hasil merupakan kontrol atau supervisi terhadap penyajian atau 

presentasi hasil pengambilan data di lapangan. Apabila hasil pengambilan data di lapangan 

telah memenuhi syarat untuk diolah, maka dilakukan pengolahan data, tetapi apabila 

pengambilan data di lapangan belum memenuhi persyaratan atau masih adanya  beberapa 

data di lapangan yang belum terekam, maka dialakukan pengambilan data kembali di 

lapangan untuk memenuhi kekurangan data. 

4.1.3. Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan rangkaian kegiatan mengolah data yang telah diambil 

atau direkam  di lapangan. Proses pengolahan data meliputi sub proses :  Tabulasi Data, 

Entry Data, Editing Data, Edge Matching, Revisi dan Validasi Peta, Penamaan Layer dan 

Struktur Data, Integrasi Peta. Dalam pengolahan digunakan perangkat lunak SIG (Sistem 

Informasi Geografi). 

4.1.3.1. Tabulasi Data 

Tabulasi data merupakan kegiatan merekap atau merangkum data tekstual 

hasil catatan survey lapang yang telah dilakukan. Tabulasi data tekstual diperlukan 

dalam rangka melakukan penggabungan dengan data spasialnya. 

4.1.3.2. Entry Data 

Entry Data merupakan kegiatan mengisi Peta kerja dengan data hasil survey 

lapang. Dalam kegiatan ini termasuk menggabungkan data spasial dengan data 

tekstual. Entrydata ini selanjutnya dikelompkkan kedalam standar Geodatabase 

sesuai NSPK. 

4.1.3.3. Editing Data 

Editing merupakan kegiatan memperbaiki peta kerja digital berdasarkan 

informasi hasil survei lapang yang telah dilakukan. Pengeditan dilakukan diatas peta 

kerja digital, dengan panduan berdasarkan pada catatan hasil survey lapang yang 

tersedia. Kegiatan pengeditan ini dapat menambah, mengurangi, atau memperbaiki 

informasi tekstual dan spasial. Kegiatan editing peta dilakukan untuk memperbaiki 

peta digital yang diperoleh dan peta hasil digitasi yang telah ditransformasi dan 

memiliki koordinat, agar sesuai dengan format yang digunakan. Proses editing peta 

dilakukan lembar demi lembar atau dalam satu kesatuan yang utuh dalam satu 

coverage wilayah pekerjaan 

4.1.3.4. Edge Matching 

Edge matching merupakan kegiatan dalam rangka menyesuaikan atau 

singkronisasi perbedaan yang terjadi antar sambungan peta, baik informasi yang 

bersifat substansial atau informasi secara grafis. Perbedaan ini terjadi disebabkan 

oleh proses pekerjaan yang terpisah dan tidak dalam satu coverage yang utuh 

ataupun karena perbedaan interpretasi terhadap batas atau fungsi objek tematiknya.  

Proses edge matching terdiri dari 3 bagian : 

 Proses edge matching dimaksudkan untuk menggabungkan lembar-lembar peta 

hasil editing. Edge matching harus dilakukan karena seringkali antar lembar-

lembar peta hasil transformasi terjadi pergeseran akibat kesalahan pada waktu 

proses digitasi, untuk itu dalam tahap ini pergeseran harus dibetulkan. 
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 Edge matching juga dilakukan untuk mensinkronkan antara batas indikasi bidang 

tanah dengan batas penggunaan tanah, pemilikan tanah, penguasaan tanah skala 

besar, dan peta tematik lainnya yang terkait dengan batas indikasi bidang tanah 

sehingga tidak terjadi perbedaan batas antara keduanya 

 Edge matching juga dilakukan antar masing-masing batas dalam paket pekerjaan 

ini ( batas administrasi ) yang memisahkan antar paket pekerjaan, baik tema 

petanya ataupun batas administrasinya sehingga apabila masing-masing paket 

pekerjaan dikompilasikan sudah tidak terdapat gap lagi diantaranya. Untuk itu 

tiap pelaksana dalam pekerjaan ini diwajibkan untuk berkoordinasi. 

4.1.3.5. Revisi  

Revisi merupakan perbaikan peta hasil edge matching, apabila terdapat 

ketidak sesuaian substansi dan geometri antar coverage yang berbatasan sebelum 

dilakukan validasi dan pencetakan final. Setelah proses revisi selesai maka 

dilanjutkan dengan proses validasi. 

4.1.3.6. Validasi Data 

Kegiatan validasi bertujuan untuk mengecek dan memperbaiki semua unsur 

point, polyline dan text  (entity) serta polygon yang terdapat dalam peta tersebut agar 

sesuai dengan  standar yang telah ditetapkan yang meliputi unsur penamaan layer, 

topologinya, maupun unsur kartografinya. Unsur penamaan layer, topologinya, dan 

unsur kartografinya harus sesuai dengan BAB III STANDAR di depan. 

4.1.3.7. Integrasi Data 

Integrasi data merupakan kegiatan untuk menggabungkan atau menampilkan 

seluruh hasil pekerjaan yang telah tersusun dalam layer-layer peta dasar dan peta 

tematik apakah satu sama lain sudah saling berkesesuaian dalam satu tampilan 

sehinga dapat dinilai hasil pekerjaan secara keseluruhan. 

Basis data yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut : 

1. Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah peta dalam format digital yang lengkap dan 

memenuhi persyaratan : 

a. Memenuhi kaedah pemetaan pada umumnya. 

b. Peta hasil integrasi disatukan dalam sistem koordinat UTM. 

c. Disimpan dalam format digital dalam format *.shp 

d. Disimpan dalam satuan administrasi Kabupaten/Kota. 

e. Peta digital antar Kabupaten/Kota yang bersebelahan harus saling 

tersambung (match), untuk setiap tema. 

2. Standar pembuatan peta terdiri dari standar kartografi dan standar geodatabase. 

Dalam pembuatan Peta Tematik Pertanahan Skala Besar  Berbasis GIS ini harus 

mengacu dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemetaan Tematik  

Direktorat Pemetaan Tematik BPN.  

3. Penyimpanan file hasil perlu diatur sedemikian rupa agar mudah dalam 

pencarian dan kedepannya mempermudah dalam pembuatan aplikasi sistem 

informasi geografi. Pengaturan file secara umum terbagi atas direktori sumber 

data spasial, direktori sumber data sekunder dan direktori penyajian hasil. Bagan 

sistem direktori file adalah sebagai berikut : 
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Diagram 4.2. Sistem Direktori 

Bila  menggunakan perangkat lunak SIG proses diatas dapat dilakukan sesuai 

kebutuhan. 

4.1.3.8. Kontrol Kualitas Hasil Pengolahan 

Kontrol kualitas hasil pengolahan merupakan proses pengecekan, apakah 

tahap hasil pengolahan yang telah dilakukan telah memenuhi standar atau kualitas 

yang telah ditetapkan. Jika hasil pengolahan belum memenuhi standar, atau masih 

ada beberapa proses yang belum memenuhi kualifikasi, maka dilakukan perbaikan 

sehingga dihasilkan data yang benar, dan bila sudah memenuhi standar dilanjutkan 

dengan proses layout peta dan geodatabase. Kontrol kualitas dapat dilaksanakan 

melalui supervisi atau presentasi hasil pengolahan.  

Adapun kontrol kualitas hasil pengolahan data dilakukan terhadap hal-hal sebagai 

berikut :  

 Hasil tabulasi data yang sudah sesuai dengan standar 

 Entry data yang sudah diselesaikan dan sesuai dengan standar dan kualifikasi 

yang ditetapkan 

 Hasil editing data sudah sesuai dengan kondisi dan informasi data eksisting 

dilapangan 

 Ketersambungan antara batas geometri dan fungsionalnya sudah sesuai sebagai 

hasil dari kegiatan edge matching 

Hasil integrasi data dapat ditampilkan dalam satu tampilan yang sudah sesuai 

dengan standar dan kualitas yang telah ditentukan 

4.1.4. Penyajian Peta 

Penyajian peta merupakan proses pencetakan peta setelah dilakukan kontrol kualitas 

terhadap data yang sudah diolah, untuk kemudian dilakukan pencetakan peta sesuai tema 

dan sakala yang dibutuhkan. 

 Dalam tahap ini dilakukan penyajian hasil pekerjaan survei pemetaan tematik.  

Kegiatan penyajian peta  yang perlu disiapkan, yaitu : 

 Hasil akhir dari pekerjaan ini berupa peta tematik digital. 

 Informasi peta tidak boleh diubah (digeneralisir), informasi peta ditampilkan sesuai 

dengan skala input. 

 Pencetakan peta (sebagai sampel) dalam kertas glosy dengan ukuran A0 dengan skala 

menyesuaikan untuk seluruh tema per Kabupaten dan dijilid dalam satu kesatuan 

sebanyak 1 exsemplar dengan sampul HardCover dan design disesuaikan. Untuk paket 
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pekerjaan yang terdiri dari beberapa provinsi, pencetakan dibuat untuk masing-masing 

provinsi dalam satu paket pekerjaan yang dikerjakan. 

 Semua data dan hasil pekejaan disimpan dalam Alat Perekam Data berupa eksternal 

hard disk dengan kapasitas minimal 500 GB. 

4.1.4.1. Layout Peta Hasil 

1. Layout peta dilakukan setelah proses pengolahan selesai dilakukan. Layout peta 

di buat dengan standar yang telah ditetapkan dan menggunakan templet layout 

yang telah di standarisasi oleh Direktorat Pemetaan Tematik. Output layout dalam 

sekala 1 : 25.000. 

2. Untuk layout peta sebaran bidang tanah dibuat berdasarkan pembagian wilayah 

administrasi kabupaten, dengan isi sebagai berikut: 

 Tampilan yang dimunculkan dibuat terpisah dalam satuan wilayah kecamatan 

dalam wilayah administrasi kabupaten yang dimaksud 

 Unsur sebaran bidang tanah dimunculkan dalam satuan kecamatan yang 

dimaksud 

 Dalam satuan administrasi kecamatan dimunculkan grafik (chart) yang berisi 

antara lain: Jumlah sebaran bidang tanah per desa dalam kecamatan yang 

dimaksud, jumlah sebaran bidang tanah per desa berdasarkan klasifikasi 

sumber data (BPN, PBB, hasil Digitasi), sebaran bidang tanah per desa 

berdasarkan klasifikasi bidang terdaftar dan belum terdaftar, dan sebaran 

bidang tanah per desa berdasarkan jenis penggunaan tanahnya. Untuk batas 

desa yang dipakai harus dikompirmasikan di Kantor Pertanahan setempat. 

 Peta sebaran bidang tanah tersebut di cetak dan dijilid diatas kertas ukuran 

A3 berdasarkan pembagian wilayah administrasi kabupaten. 

4.1.4.2. Unggah Geodatabase. 

Dalam tahap ini dilakukan unggah hasil pekerjaan survei pemetaan tematik 

ke dalam Geodatabase.   

4.1.5. Laporan  

Laporan yang dimaksud merupakan kegiatan pembuatan laporan akhir sebagai 

proses akhir dalam rangkaian pembuatan SOP tematik. Dalam laporan akhir harus 

disertakan detail pekerjaan serta menyajikan data-data berupa tabulasi, rekapitulasi, dan 

diagram dari peta tematik yang dibuat dan gambaran umum dari wilayah pemetaan. 

4.2. Tahapan Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan sesuai Tema 

Pelaksanaan Survei dan Pemetaan Tematik untuk masing-masing tema berdasarkan 

Diagram 4.1 Bagan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan di atas, sebagai berikut :  

4.2.1. Tema Administrasi dan Tempat Penting 

 Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan legalitas pekerjaan 

survei pemetaan tematik administrasi dan tempat penting. 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 
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 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur dasar 

seperti : 

- Jalan, rel. 

- Sungai, irigasi. 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam. 

b. Plotting informasi tempat – tempat penting yang berasal dari data sekunder berbagai 

instansi. Untuk mempermudah terlebih dahulu plot satu jenis tempat – tempat 

penting di peta kerja. Selanjutnya jenis tempat – tempat penting yang lain diplotkan 

pada peta kerja. Setiap jenis tempat – tempat penting dibedakan atas warna atau 

bentuk simbol. 

c. Pengamatan lapang   

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data administrasi dan tempat–tempat penting adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Pengecekan lapang juga diperlukan untuk plotting tempat – tempat penting yang 

meragukan pada daerah – daerah tertentu 

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi tempat – tempat penting sesuai 

dengan klasifikasi yang telah ditentukan. 

d. Korelasi data 

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama substansi tema 

peta. 

4.2.2. Tema Penggunaan Tanah 

 Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan legalitas pekerjaan 

survei pemetaan tematik penggunaan tanah. 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau 

o citra satelit/foto udara.  

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja dengan menyalin atau mencetak peta dasar dengan latar 

belakang citra satelit dimana unsur – unsur dasar harus terlihat jelas, seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam   

b. Membuat delineasi awal kelas penggunaan tanah dari citra satelit. Dasar delineasi 

awal penggunaan tanah adalah klasifikasi baik dengan cara visualisasi maupun 

metode unsupervised classication. Dari poligon penggunaan tanah yang tentukan 

sampel yang akan dicek di lapang (ground check). Setiap kelas penggunaan tanah 

ditentukan minimal 5 sampel yang juga harus mewakili sebaran area. 

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data penggunaan tanah adalah : 



DRAFT NSPK Informasi Geospasial Tematik 2019 

 
 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Untuk peta berskala menengah dan kecil pengamatan lapang dapat menggunakan 

metode ground check dimana hanya lokasi sampel saja yang harus diamati. 

Sedangkan untuk peta berskala besar menggunakan kombinasi metode ground 

check dan sensus sistematis dimana untuk daerah yang padat harus dilakukan 

survei lebih sering. 

- Pertama-tama mencari titik pasti dilapang yang sesuai dengan yang ada pada peta 

dasar dan tampak pada peta yang akan disurvei (peta citra). Titik tersebut 

ditetapkan sebagai titik awal pengamatan menjelajah lapangan, sebagai contoh 

simpang jalan, jembatan, mercusuar dan lainnya yang terlihat nyata khas. 

- menentukan arah dan pergerakan untuk mengamati lapangan yang disesuaikan 

dengan rencana jalur jelajah pengamatan wilayah yang telah disiapkan. 

- mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi penggunaan tanah pada peta 

kerja (peta citra yang telah dideliniasi), sesuai dengan klasifikasi yang telah 

ditentukan.  

- Objek yang dipetakan adalah : 

 semua poligon penggunaan tanah yang masuk dalam tingkat ketelitian sebagai 

ukuran minimal unit pemetaan, seperti tercantum pada tabel ukuran tingkat 

ketelitian pemetaan (minimal unit pemetaan) diatas. 

 Jaringan jalan, rel, yang didasarkan pada kualitas, nilai dan fungsi dari 

aksesnya. Contoh: jalan aspal, jalan berbatu, jalan tanah; jalan penghubung 

kampung dengan sawah, tegalan, kebun; rel kereta api, rel lori. 

 Saluran pengairan/sungai, yang didasarkan pada kualitas, nilai dan fungsi dari 

saluran. Contoh: sungai, irigasi, drainase, bendungan, terowongan air, waduk, 

situ, embung dengan mencantumkan namanya bila ada. 

 Objek penunjang penggunaan tanah yang juga dipetakan antara lain batas 

administrasi. Hal ini dilakukan bersamaan waktunya dengan pengamatan 

menjelajah penggunaan tanah. Pemetaan batas dilakukan sampai tingkat 

desa/kelurahan. 

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Periksa dan cermati peta konsep penggunaan tanah hasil pemetaan lapang, 

apabila ada perubahan mendasar pada peta dasar. Misal : penambahan jalan, 

perubahan jaringan irigasi/sungai, pemekaran wilayah yang mengakibatkan 

perubahan letak dan nama ibukota, dan lain-lain. 

    Lakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama isi peta 

bagian tepi  (kiri, kanan, atas dan bawah) berkorelasi dengan blad/lembar lain. 

4.2.3. Tema Pemanfaatan Tanah 

 Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan legalitas pekerjaan 

survei pemetaan tematik pemanfaatan tanah. 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau 

o citra satelit/foto udara.  

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja dengan menyalin atau mencetak peta dasar dengan latar 

belakang citra satelit dimana unsur – unsur dasar harus terlihat jelas, seperti : 
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- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam   

b. Membuat delineasi awal kelas pemanfaatan tanah dari citra satelit. Dasar delineasi 

awal penggunaan tanah adalah klasifikasi baik dengan cara visualisasi maupun 

metode unsupervised classication. Dari poligon penggunaan tanah yang tentukan 

sampel yang akan dicek di lapang (ground check). Setiap kelas pemanfaatan tanah 

ditentukan minimal 5 sampel yang juga harus mewakili sebaran area. 

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data penggunaan tanah adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Untuk peta berskala menengah dan kecil pengamatan lapang dapat 

menggunakan metode ground check dimana hanya lokasi sampel saja yang 

harus diamati. Sedangkan untuk peta berskala besar menggunakan kombinasi 

metode ground check dan sensus sistematis dimana untuk daerah yang padat 

harus dilakukan survei lebih sering. 

- Pertama-tama mencari titik pasti dilapang yang sesuai dengan yang ada pada 

peta dasar dan tampak pada peta yang akan disurvei (peta citra). Titik tersebut 

ditetapkan sebagai titik awal pengamatan menjelajah lapangan, sebagai contoh 

simpang jalan, jembatan, mercusuar dan lainnya yang terlihat nyata khas. 

- Menentukan arah dan pergerakan untuk mengamati lapangan yang disesuaikan 

dengan rencana jalur jelajah pengamatan wilayah yang telah disiapkan. 

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi pemanfaatan tanah pada 

peta kerja (peta citra yang telah dideliniasi), sesuai dengan klasifikasi yang telah 

ditentukan.  

- Objek yang dipetakan adalah : 

 semua poligon pemanfaatan tanah yang masuk dalam tingkat ketelitian 

sebagai ukuran minimal unit pemetaan, seperti tercantum pada tabel ukuran 

tingkat ketelitian pemetaan (minimal unit pemetaan) diatas. 

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Periksa dan cermati peta konsep pemanfaatan tanah hasil pemetaan lapang. 

Perlu dilakukan tanya jawab dengan penduduk sekitar tentang pemanfaatan 

tanahnya. 

- Lakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama isi peta 

bagian tepi  (kiri, kanan, atas dan bawah) berkorelasi dengan blad/lembar lain. 

4.2.4. Tema Pemilikan Tanah 

 Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan legalitas pekerjaan 

survei pemetaan tematik pemilikan tanah. 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau 

o citra satelit/foto udara. 

o Bidang-bidang Tanah.  
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 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja dengan menyalin atau mencetak peta dasar dengan latar 

belakang citra satelit dimana unsur – unsur dasar harus terlihat jelas, seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam   

- Bidang-bidang tanah 

b. Menampalkan data bidang tanah ke dalam kelas pemilikan tanah. Menuliskan 

atribut sebagaimana pada klasifikasi pemilikan tanah sesuai data yang ada pada 

bidang-bidang tanah. 

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data penggunaan tanah adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Untuk peta berskala menengah dan kecil pengamatan lapang dapat 

menggunakan metode ground check dimana hanya lokasi sampel saja yang 

harus diamati. Sedangkan untuk peta berskala besar menggunakan kombinasi 

metode ground check dan sensus sistematis dimana untuk daerah yang padat 

harus dilakukan survei lebih sering. 

- Pertama-tama mencari titik pasti dilapang yang sesuai dengan yang ada pada 

peta dasar dan tampak pada peta yang akan disurvei (peta citra). Titik tersebut 

ditetapkan sebagai titik awal pengamatan menjelajah lapangan, sebagai contoh 

simpang jalan, jembatan, mercusuar dan lainnya yang terlihat nyata khas. 

- Menentukan arah dan pergerakan untuk mengamati lapangan yang disesuaikan 

dengan rencana jalur jelajah pengamatan wilayah yang telah disiapkan. 

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi pemilikan tanah pada peta 

kerja (peta citra yang telah diisi data bidang tanah), sesuai dengan klasifikasi 

yang telah ditentukan.  

- Objek yang dipetakan adalah : 

 semua poligon bidang tanah yang masuk dalam tingkat ketelitian sebagai 

ukuran minimal unit pemetaan, seperti tercantum pada tabel ukuran tingkat 

ketelitian pemetaan (minimal unit pemetaan) diatas. 

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Periksa dan cermati peta konsep pemilikan tanah hasil pemetaan lapang. Perlu 

dilakukan tanya jawab dengan penduduk sekitar tentang pemilikan tanahnya. 

- Lakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama isi peta 

bagian tepi  (kiri, kanan, atas dan bawah) berkorelasi dengan blad/lembar lain 

4.2.5. Tema Penguasaan Tanah 

 Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan legalitas pekerjaan 

survei pemetaan tematik penguasaan tanah. 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau 

o citra satelit/foto udara. 
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o Bidang-bidang Tanah.  

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja dengan menyalin atau mencetak peta dasar dengan latar 

belakang citra satelit dimana unsur – unsur dasar harus terlihat jelas, seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam   

- Bidang-bidang tanah 

b. Menampalkan data bidang tanah ke dalam kelas penguasaan tanah. Menuliskan 

atribut sebagaimana pada klasifikasi penguasaan tanah sesuai data yang ada pada 

bidang-bidang tanah. 

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data penggunaan tanah adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Untuk peta berskala menengah dan kecil pengamatan lapang dapat 

menggunakan metode ground check dimana hanya lokasi sampel saja yang 

harus diamati. Sedangkan untuk peta berskala besar menggunakan kombinasi 

metode ground check dan sensus sistematis dimana untuk daerah yang padat 

harus dilakukan survei lebih sering. 

- Pertama-tama mencari titik pasti dilapang yang sesuai dengan yang ada pada 

peta dasar dan tampak pada peta yang akan disurvei (peta citra). Titik tersebut 

ditetapkan sebagai titik awal pengamatan menjelajah lapangan, sebagai contoh 

simpang jalan, jembatan, mercusuar dan lainnya yang terlihat nyata khas. 

- menentukan arah dan pergerakan untuk mengamati lapangan yang disesuaikan 

dengan rencana jalur jelajah pengamatan wilayah yang telah disiapkan. 

- mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi penguasaan tanah pada 

peta kerja (peta citra yang telah diisi data bidang tanah), sesuai dengan 

klasifikasi yang telah ditentukan.  

- Objek yang dipetakan adalah : 

semua poligon bidang tanah yang masuk dalam tingkat ketelitian sebagai 

ukuran minimal unit pemetaan, seperti tercantum pada tabel ukuran tingkat 

ketelitian pemetaan (minimal unit pemetaan) diatas. 

d.  Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Periksa dan cermati peta konsep pemilikan tanah hasil pemetaan lapang. Perlu 

dilakukan tanya jawab dengan penduduk sekitar tentang status 

kepenguasaannya tanahnya selain data dari BPN. 

- Lakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama isi peta 

bagian tepi  (kiri, kanan, atas dan bawah) berkorelasi dengan blad/lembar lain. 

4.2.6. Tema Sebaran Bidang Tanah 

 Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan legalitas pekerjaan 

survei pemetaan tematik sebaran bidang tanah. 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Pengumpulan dan pembuatan indikasi sebaran bidang tanah dapat 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 



DRAFT NSPK Informasi Geospasial Tematik 2019 

 
 

- Mengumpulkan data/ peta pendaftaran tanah dari BPN RI baik di tingkat pusat, 

kantor wilayah dan kantor pertanahan 

- Mengumpulkan data/peta hasil kegiatan P4T dari BPN RI 

- Mengumpulkan data/ peta rincikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Direktorat 

Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI 

- Melakukan proses digitasi terhadap objek bidang tanah dengan menggunakan citra 

satelit/ photo udara untuk wilayah yang tidak terdapat data bidang tanahnya 

berdasarkan ketiga sumber diatas.  

-   Dilakukan kompilasi dan penggabungan seluruh data bidang tanah dari beberapa 

sumber tersebut sehingga dihasilkan satu hamparan sebaran bidang tanah yang 

lengkap. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja dengan menyalin atau mencetak peta dasar dengan latar 

belakang citra satelit dimana unsur – unsur dasar harus terlihat jelas, seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam   

- Bidang-bidang tanah 

b. Menampalkan data bidang tanah ke dalam kelas sebaran bidang tanah. Menuliskan 

atribut sebagaimana pada klasifikasi sebaran bidang tanah sesuai data yang ada 

pada bidang-bidang tanah. 

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data penggunaan tanah adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Untuk peta berskala menengah dan kecil pengamatan lapang dapat 

menggunakan metode ground check dimana hanya lokasi sampel saja yang 

harus diamati. Sedangkan untuk peta berskala besar menggunakan kombinasi 

metode ground check dan sensus sistematis dimana untuk daerah yang padat 

harus dilakukan survei lebih sering. 

- Pertama-tama mencari titik pasti dilapang yang sesuai dengan yang ada pada 

peta dasar dan tampak pada peta yang akan disurvei (peta citra). Titik tersebut 

ditetapkan sebagai titik awal pengamatan menjelajah lapangan, sebagai contoh 

simpang jalan, jembatan, mercusuar dan lainnya yang terlihat nyata khas. 

- Menentukan arah dan pergerakan untuk mengamati lapangan yang disesuaikan 

dengan rencana jalur jelajah pengamatan wilayah yang telah disiapkan. 

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi sebaran bidang tanah pada 

peta kerja (peta citra yang telah diisi data bidang tanah), sesuai dengan 

klasifikasi yang telah ditentukan.  

- Objek yang dipetakan adalah : 

Semua poligon bidang tanah yang masuk dalam tingkat ketelitian sebagai 

ukuran minimal unit pemetaan, seperti tercantum pada tabel ukuran tingkat 

ketelitian pemetaan (minimal unit pemetaan) diatas. 

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Periksa dan cermati peta konsep sebaran bidang tanah hasil pemetaan lapang. 

Perlu dilakukan tanya jawab dengan penduduk sekitar tentang status bidang 

tanah tersebut. 
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- Lakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama isi peta 

bagian tepi  (kiri, kanan, atas dan bawah) berkorelasi dengan blad/lembar lain. 

4.2.7. Tema Kemampuan Tanah  

Survei dan pemetaan kemampuan tanah  dilakukan dengan  pengambilan data 

lapang berdasarkan metode tertentu yang selanjutnya diplotting pada peta kerja. 

Mekanisme pemetaan kemampuan tanah dapat dilihat pada Diagram 4.1 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta dasar/lapang bersumber dari peta Topografi. Fakta-fakta geografis 

yang dicantumkan adalah : kampung, jalan, titik tertinggi, rawa, sungai beserta 

anak sungainya. Penarikan batas lereng pada peta dasar/lapang. Batas lereng 

dibuat dengan mengukur jarak transis kontur pada peta topografi : 

 

                          C 1       x       100 

            d  =   -----------------------------   x   1000 mm 

                                L    x    S 

d   = jarak antara garis kontur 

C1 = interval kontur (m) 

 L  = lereng (dalam %) 

 S  = besaran skala  (contoh : untuk skala 1 : 5000, maka S = 5000) 

Untuk transis yang padat dihitung selisih antara 5 kontur, sedang yang jarang 

dihitung selisih antara 2 kontur. Contoh  : Menghitung jarak transis pada peta 

topografi skala 1 : 5.000 dan interval kontur 2,5 m. Berdasarkan rumus di atas 

diperoleh perincian jarak transis setiap kelas lereng sebagai berikut : 

Tabel 4.2.7.1. Jarak Transisi Tiap Kelas Lereng  

No. Kelas lereng Jarak Transis (mm) 

1. 0 – 2 % > 25 

2. 2 – 8 % 6,25 – 25 

3. 8 – 15 % 3,3 – 6,25 

4. 15 – 25 % 2,0 – 3,3 

5. 25 – 30 % 1,75 – 2,0 

6. 30 – 40 % 1,25 – 1,75 

7. > 40 % < 1,25 

b. Membuat rencana jalur pengamatan 

 Pada dasarnya seluruh lembar peta dipetakan/diobservasi secara sempurna. 

Perencanaan jalur pengamatan dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan 

efektifitas dalam melakukan pengamatan di lapang. Untuk itu dibuat jalur 

pengamatan utama (basis) dan jalur–jalur pengamatan tambahan (rintisan). 

      Rencana jalur pengamatan ditentukan oleh skala peta, pola aliran dan bentuk 

wilayah. Untuk skala 1 : 25.000, 1 : 50.000 dan 1 : 100.000 pengamatan utamanya 
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adalah jalur aliran sungai utama pada blad yang dipetakan atau jalur khayal tegak 

lurus dengan garis kontur. Jarak antara jalur pengamatan pada skala 1 : 100.000 = 

5 Km, skala   1 : 50.000 = 2 Km dan 1 : 25.000 = 1 Km.  Sedangkan untuk skala 

lebih besar dari skala 1 : 25.000 jarak jalur pengamatan adalah 4 cm x skala peta, 

dan jarak antar titik pengamatan adalah 2 cm x skala peta. 

c. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti : 

- Jalan, rel, 

- Sungai, irigasi, 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei), 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur    alam.   

d. Pengamatan lapang 

     Penentuan titik awal pemetaan dimulai dari tanda alam yang relatif permanen : 

- Tugu triangulasi 

- Persimpangan atau lekukan sungai 

- Persimpangan jalan yang kedudukannya telah diyakini 

- Tanda alam lainnya. 

Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data kemampuan tanah adalah : 

- Abney hand level : untuk pengukuran lereng 

- Altimeter : untuk pengukuran ketinggian tempat 

- Bor tanah : untuk pengukuran kedalaman efektif tanah 

- Bor gambut : untuk  pengukuran gambut 

- Muncel soil color chart : untuk mengamati warna tanah 

- GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

Penjelajahan rencana jalur pemetaan dan pengecekan peta dasar serta pengamatan 

unsur-unsur: 

- Lereng yang sudah ditarik berdasarkan peta topografi, diamati kembali di 

lapang dengan menggunakan clynometer/abneylevel (alat pengukur lereng), 

sekaligus dilakukan perbaikan batas lereng bila ada yang kurang cocok dengan 

keadaan lapang. 

- Kedalaman efektif tanah diamati dengan menggunakan bor tanah yang 

berbentuk spiral. Pengeboran dilakukan pada lokasi tanah asli, bukan pada 

tanah timbunan dan tegak lurus dengan permukaan tanah. Batas kedalaman 

efektif tanah diperoleh bila mata bor tanah telah menemui bahan induk, lapisan 

pasir yang tebal, cat-clay yang berbau seperti telur busuk yang menyengat, 

lapisan keras (pedas) atau lapisan kedap air. Batas tersebut menentukan kelas 

kedalaman efektif tanah di lokasi itu. 

- Tekstur tanah diamati di lapang pada kondisi kelembaban tanah kapasitas 

lapang. Dengan mengambil contoh tanah pada keadaan tanah 20 – 30 cm 

dilakukan pengamatan tekstur sebagai berikut : 

Tabel. 4.2.7.2. Perlakuan Terhadap Setiap Kelas Tekstur Tanah 

No Perlakuan 
Kelas Tekstur 

5 Kelas 3 Kelas 

a Tanah dapat dipilin sampai garis tengah 3 mm Halus Halus 

b Tanah dapat dipilin, tetapi retak bila ditekan belum 

sampai garis tengah 3 mm dan kalau digosok ada rasa 

licin dan terasa kasar tetapi tidak menonjol 

Agak 

halus 
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c Tanah dapat dipilin tetapi banyak retak-retak sebelum 

mencapai garis tengah 3 mm dan ada rasa licin seperti 

sabun yang menonjol 

Sedang Sedang 

d Tanah sukar dipilin dan pecah sebelum mencapai 

garis tengah 3 mm dan terasa kasar 

Agak 

kasar 

 

e Tidak dapat dipilin dan terasa kasar sekali Kasar Kasar 

- Drainase diamati pada permukaan hanya pada wilayah yang berlereng 0 – 2 % 

saja. Tanda-tanda adanya genangan di lapang dilihat beberapa indikator di 

sekitar daerah pengamatan seperti adanya karatan-karatan pada tanah saat 

pengeboran dan tanaman-tanaman indikator. Untuk mengetahui lamanya 

genangan masih diperlukan informasi dari  penduduk setempat. 

- Pengamatan erosi di lapang dilakukan hanya pada wilayah berlereng lebih dari 

2 %. Tinggi rendahnya tingkatan erosi diamati dengan melihat besarnya lapisan 

tanah atas yang terkikis sebagai berikut : 

 Tidak ada erosi : Lapisan tanah bagian atas yang masih utuh 

 Erosi ringan : Lapisan tanah bagian atas terkikis 0 – 10  % 

 Erosi sedang : Lapisan tanah bagian atas terkikis 10–50 % 

 Erosi berat : Lapisan tanah bagian atas terkikis 50–75 % 

 Erosi sangat berat : Lapisan tanah bagian atas terkikis      75–100 % dan 

lapisan tanah bawah terkikis. 

- Faktor – faktor pembatas lainnya diamati yang berada pada permukaan tanah 

dan atau berada dalam penampang tanah hingga batas kedalaman efektif 

tanah. Faktor pembatas tersebut berupa : 

 Gambut : Pengamatan kedalaman gambut diukur dengan menggunakan bor 

gambut atau alat bantu kayu yang diberi skala ukuran. Pengamatan tingkat 

gambut di lapang dilakukan dengan cara memeras gambut (dalam keadaan 

basah) dengan tangan. Tingkat kematangan gambut diamati pada kedalaman 

30 cm, dengan cara penilaian sebagai berikut : 

Tabel 4.2.7.3. Cara Menilai Tingkat Kematangan Gambut 

Tingkat 

Kematangan 
Ciri 

- Fibrik Bila diperas tidak ada atau sedikit sekali yang keluar dari 

sela-sela jari, yang keluar sebagian hanya air dan yang 

tersisa pada tangan adalah gambut yang masih terlihat jelas 

bahan asalnya. 

- Hemik Bila diperas hasilnya hampir separuhnya keluar seperti 

lumpur dan sebagian lagi tertinggal di genggaman tangan 

berupa bahan yang belum begitu lapuk 

- Saprik Bila diperas sebagian besar atau seluruhnya keluar di sela-

sela jari berupa lumpur, warnanya kecoklatan 

 Tutupan batuan : Pengamatan tutupan batuan dilakukan dengan melihat 

besarnya lapisan tanah atas yang terkikis. 

Tabel 4.2.7.4. Cara Menilai Tingkat Tutupan Batuan 

Kriteria Ciri 

Tidak ada Tidak ada batu-batu 

Sedikit Bila < 25 % luas permukaan atau  penampang tanah tertutup 

oleh batu-batu 
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Sedang Bila 25 – 50 % luas permukaan atau penampang tanah 

tertutup oleh batu-batu 

Banyak Bila > 50 % luas permukaan atau penampang tanah tertutup 

oleh batu-batu 

 Air asin : Pengamatan adanya air asin pada tanah khususnya dilakukan di 

daerah pantai dengan melihat banyak sedikitnya kandungan garam di dalam  

tanah. Ciri-ciri banyak sedikitnya kandungan garam dalam tanah dapat 

dilihat berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut : 

Tabel 4.2.7.5. Cara Menilai Tingkat Kadar Air Asin 

Kriteria Ciri 

Sedikit asin Tanah terasa agak asin, tidak ada kerak garam pada  tanah 

yang kering. Tumbuhan indikator : Bluntas, Acanthes Sp. 

Sangat asin Tanah terasa asin, ada kerak garam pada tanah  yang kering. 

Sudah nampak ada seleksi alam terhadap tumbuhan, banyak 

tumbuhan yang tahan air asin saja yang tumbuh disitu : 

Bakau (Rhyzophora sp, Avicennia sp) 

                  Wilayah sebaran dari intrusi air asin dapat juga diperoleh dari informasi 

penduduk setempat. 

e. Korelasi data 

- Mengkorelasikan dengan blad sekitarnya.  

- Mengkorelasikan kaitan/ hubungan antar unsur kemampuan tanah pada 

blad yang disurvei.  

4.2.8. Tema Ekosistem Pesisir 

Survei  dan pemetaan ekosistem pesisir dilakukan dengan pengambilan data 

lapangan.  Disamping itu  digunakan juga data sekunder sebagai pendukung. Mekanisme 

pemetaan ekosistem pesisir dapat dilihat pada Diagram 4.1 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan    meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Plotting data ekosistem berdasarkan kriteria tertentu di atas peta kerja. Data 

ekosistem pesisir dapat berupa kombinasi data primer dan sekunder. Data primer 

berupa hasil pengamatan pada daerah pesisir dan mencatat kategori jenis 

ekosistem. Data sekunder merupakan pendukung hasil survei lapang atau dapat 

juga sebagai sumber data langsung. 
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c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data ekosistem adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Melakukan survei lapang untuk mengetahui batas dan jenis ekosistem. 

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi kawasan ekosistem pada peta 

kerja sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.  

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Data Sekunder yang telah diplotkan dicek dan dikonfirmasikan kembali di 

lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting. Semua 

data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang telah disiapkan.  

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama substansi 

tema peta. 

4.2.9. Tema Indikasi Tanah Terlantar 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan    meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti: 

- Jalan, rel, 

- Sungai, irigasi, 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei), 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Plotting data penguasaan tanah berskala besar.  

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data indikasi tanah terlantar adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Melakukan survei lapang untuk mengetahui kondisi eksisting mengenai 

penguasaan tanah dan penggunaan tanah. 

- Pengecekan lapang untuk mencari informasi apabila sudah terjadi peralihan 

kepemilikan. 

- Mencantumkan simbol klasifikasi indikasi tanah terlantar pada peta kerja (peta 

citra yang telah dideliniasi), sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.  

- Masukkan data terkait dengan penguasaan pemilikan tanah ke dalam data 

spasial yaitu obyek bidang tanah yang diduga diterlantarkan. 

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Data Sekunder yang telah diplotkan, dicek dan dikonfirmasikan kembali di 

lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting. Semua 

data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang telah disiapkan.  
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- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta. terutama substansi 

tema peta. 

4.2.10. Tema  Peruntukkan Tanah Terlantar 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan    meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

- Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti: 

- Jalan, rel, 

- Sungai, irigasi, 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei), 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Plotting data penguasaan tanah berskala besar.  

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan re-cek lokasi data peruntukan tanah terlantar adalah : 

 GPS receiver  

 Kompas  

- Pengecekan lapang untuk mencari informasi apabila sudah terjadi peralihan 

kepemilikan. 

- Mencantumkan simbol klasifikasi peruntukan tanah terlantar pada peta kerja 

(peta citra yang telah dideliniasi), sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.  

- Masukkan data terkait dengan penguasaan pemilikan tanah ke dalam data 

spasial yaitu obyek bidang tanah terlantar yang telah ditetapkan peruntukannya. 

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Data Sekunder yang telah diplotkan, dicek dan dikonfirmasikan kembali di 

lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting. Semua 

data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang telah disiapkan.  

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta. terutama substansi 

tema peta. 

4.2.11. Tema Penguasaan Tanah Negara 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan    meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti: 

- Jalan, rel, 
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- Sungai, irigasi, 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei), 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

- Plotting data penguasaan tanah berskala besar.  

- Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data indikasi tanah terlantar adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Melakukan survei lapang untuk mengetahui kondisi eksisting mengenai 

penguasaan tanah negara. 

- Pengecekan lapang untuk mencari informasi apabila sudah terjadi peralihan 

kepemilikan. 

- Mencantumkan simbol klasifikasi penguasaan tanah negara pada peta kerja (peta 

citra yang telah dideliniasi), sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.  

- Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Data Sekunder yang telah diplotkan, dicek dan dikonfirmasikan kembali di 

lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting. Semua 

data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang telah disiapkan.  

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta. terutama substansi 

tema peta. 

4.2.12. Tema Tanah Kritis 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara.  

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Dasar penilaian tanah kritis adalah hasil penjumlahan skor dari beberapa 

komponen. Unsur penilaian dari masing – masing komponen adalah : 

i. Peta Kelas Lereng  

- 1 = 0 – 8 % (datar) 

- 2 = 8 – 15 % (landai) 

- 3 = 15 – 25 % (agak curam) 

- 4 = 25 – 45 % (curam) 

- 5 = 45 % atau lebih (sangat curam) 

Atau 

- 1 = 0  –  2 %  

- 2 = 2 – 8 %  

- 3 = 8 – 15 %  
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- 4 = 15 – 20 %  

- 5 = 20 – 25 % 

- 6 = 25 – 30 % 

- 7 = 30 – 40 % 

- 8 = > 40 % 

ii. Peta Jenis Tanah 

- 1  =  Tidak peka (Aluvial, Tanah Glei, Planosol, Hidromorf kelabu, 

Laterite air tanah), 

- 2  =    Agak peka  (Latosol) 

- 3   =   Kurang peka (Brown Forest Soil, Non Calcic Brown,  

Mediteran) 

- 4   =  Peka (Andosol, Laterite, Grumusol, Podsol, Podsolik). 

- 5   =  Sangat peka (Regosol, Litosol, Organosol,  Renzina). 

iii. Data Intensitas Hujan 

- 1 = sangat rendah : sampai dengan 13,6 mm/hari    

       hujan 

- 2 = rendah : 13,6 – 20,7 mm/hari hujan 

- 3 = sedang : 20,7 – 27,7 mm/hari hujan 

- 4 = tinggi : 27,7 – 34,8 mm/hari hujan 

- 5 = sangat tinggi : 34,8 mm/hari  hujan ke atas 

 

Klasifikasi potensi kerusakan tanah dibuat berdasarkan faktor-faktor lereng, jenis 

tanah dan intensitas hujan. Nilai timbangan, yang merupakan faktor pengali, 

masing-masing adalah 20 untuk lereng, 15 untuk jenis tanah dan 10 untuk 

intensitas hujan. Selanjutnya nilai timbangan dikalikan dengan nilai klasifikasi dari 

masing – masing faktor dan didapat nilai akhir masing -  masing faktor. Apabila nilai 

akhir dari masing – masing faktor dijumlah diperoleh nilai potensi tanah kritis. 

Klasifikasi Potensi Tanah Kritis ada 3 yaitu : 

1. Berpotensi Tinggi dengan nilai lebih besar dari 175. 

2. Berpotensi sedang dengan nilai  125 – 175 

3. Berpotensi rendah dengan nilai kecil dari 125 

Penyimpangan dari nilai-nilai di atas apabila wilayah tersebut memenuhi salah satu 

atau beberapa syarat sebagai berikut: 

- Mempunyai lereng lebih besar dari 45 %. 

- Tanah sangat peka terhadap erosi. 

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengecekan lokasi adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Melakukan survei check lapang untuk mengetahui kondisi eksisting tanah kritis. 

d.   Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Data Sekunder yang telah diplotkan dicek dan dikonfirmasikan kembali di 

lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting. Semua 

data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang telah disiapkan.  
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- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama substansi 

tema peta.  

4.2.13. Tema Permasalahan Pertanahan 

 Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan legalitas pekerjaan 

survei pemetaan tematik permasalahan tanah. 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau 

o citra satelit/foto udara. 

o Bidang-bidang Tanah.  

o Data Permasalahan tanah. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja dengan menyalin atau mencetak peta dasar dengan latar 

belakang citra satelit dimana unsur – unsur dasar harus terlihat jelas, seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam   

- Bidang-bidang tanah 

b. Menampalkan data bidang tanah ke dalam kelas permasalahan pertanahan. 

Menuliskan atribut sebagaimana pada klasifikasi permasalahan tanah sesuai data 

yang ada pada bidang-bidang tanah dan permasalahan tanah dari BPN. 

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data penggunaan tanah adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Untuk peta berskala menengah dan kecil pengamatan lapang dapat 

menggunakan metode ground check dimana hanya lokasi sampel saja yang 

harus diamati. Sedangkan untuk peta berskala besar menggunakan kombinasi 

metode ground check dan sensus sistematis dimana untuk daerah yang padat 

harus dilakukan survei lebih sering. 

- Pertama-tama mencari titik pasti dilapang yang sesuai dengan yang ada pada 

peta dasar dan tampak pada peta yang akan disurvei (peta citra). Titik tersebut 

ditetapkan sebagai titik awal pengamatan menjelajah lapangan, sebagai contoh 

simpang jalan, jembatan, mercusuar dan lainnya yang terlihat nyata khas. 

- menentukan arah dan pergerakan untuk mengamati lapangan yang disesuaikan 

dengan rencana jalur jelajah pengamatan wilayah yang telah disiapkan. 

- mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi permasalahan pertanahan 

pada peta kerja (peta citra yang telah diisi data bidang tanah), sesuai dengan 

klasifikasi yang telah ditentukan.  

- Objek yang dipetakan adalah : 

semua poligon bidang tanah yang masuk dalam tingkat ketelitian sebagai 

ukuran minimal unit pemetaan, seperti tercantum pada tabel ukuran tingkat 

ketelitian pemetaan (minimal unit pemetaan) diatas. 

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 
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- Periksa dan cermati peta konsep permasalahan pertanahan hasil pemetaan 

lapang. Perlu dilakukan tanya jawab dengan penduduk sekitar tentang status 

permasalahan tanahnya selain data dari BPN. 

Lakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama isi peta bagian 

tepi  (kiri, kanan, atas dan bawah) berkorelasi dengan blad/lembar lain. 

 

4.2.14. Tema Lokasi  Sertipikasi Tanah Secara Massal 

 Penyiapan data dasar untuk pembuatan Peta Sertipikasi Tanah Secara Masal adalah :  

a. Peta Bidang Tanah, Peta Pendaftaran Tanah yang bersumber dari BPN RI sebagai 

peta dasar 

b. Peta citra satelit atau foto udara yang kemudian didigitasi untuk memperoleh batas 

bidang tanah dalam bentuk data vektor.  

c. Data sekunder yang menunjukkan lokasi sertipikasi tanah secara massal melalui 

berbagai program kegiatan seperti PRONA, LMPDP, PRODA, UKM, dsb.  

d. Input data : 

- Skala besar : 1 : 2.500 – 1 : 10.000 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Pembuatan peta lokasi sertipikasi tanah secara massal tidak memerlukan survei 

karena data bidang tanah yang sudah bersertipikat melalui program sertipikasi 

massal.  

b. Peta citra satelit yang dijadikan peta dasar terlebih dahulu harus didigitasi. Data 

yang diambil adalah batas bidang tanah, sungai dan jalan serta batas administrasi 

sebagai data sekunder.  

c. Plotkan atau gabungkan data bidang tanah bersertipikat melalui program sertipikasi 

massal ke dalam Peta Bidang Tanah.  

d. Melakukan entri data dengan klasifikasi berdasarkan bidang tanah bersertipikat 

melalui berbagai program sertipikasi massal. 

4.2.15. Tema Aset Tanah Pemerintah dan Desa 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Data aset tanah pemerintah dan desa yang berasal dari instansi bersangkutan baik 

dalam bentuk peta atau sketsa lokasi maupun dalam bentuk tekstual (tabel). 

Apabila data sudah dalam bentuk peta atau sketsa dapat langsung diplotkan pada 

peta kerja sesuai dengan petunjuk yang ada. Sedangkan untuk data dalam bentuk 

tekstual, plotting lokasi dapat berupa titik (point) yang menun-jukkan posisi relatif 

dari lokasi aset tanah pemerintah dan desa.  

c. Pengamatan lapang 
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- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data aset tanah pemerintah dan desa adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Melakukan survei lapang untuk mengetahui batas aset tanah pemerintah dan 

desa bila dapat diketahui letak  dan bentuk tanah aset pemerintah dan desa 

serta masuk dalam minimal unit peta. Apabila tidak dapat diketahui bentuk 

tanah tersebut, pengambilan data cukup dalam bentuk plotting lokasi.  

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi rawan bencana alam pada 

peta kerja (peta citra yang telah dideliniasi), sesuai dengan klasifikasi yang telah 

ditentukan.  

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Data Sekunder yang telah diplotkan dicek dan dikonfirmasikan kembali di 

lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting. Semua 

data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang telah disiapkan.  

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama substansi 

tema peta. 

4.2.16. Tema Rawan Bencana Alam 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Data rawan bencana alam berdasarkan kriteria wilayah yang pernah terjadi bencana 

alam, hasil pengamatan lapang atau berdasarkan data sekunder dimana terdapat 

lokasi rawan bencana. Selanjutnya data rawan bencana diklasifikasikan dan 

diplotting di atas peta kerja.  

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data rawan bencana alam adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

-   Melakukan survei lapang untuk mengetahui batas kawasan rawan bencana alam. 

-  Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi rawan bencana alam pada 

peta kerja (peta citra yang telah dideliniasi), sesuai dengan klasifikasi yang telah 

ditentukan. 

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 
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- Data Sekunder yang telah diplotkan dicek dan dikonfirmasikan kembali di 

lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting. Semua 

data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang telah disiapkan.  

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama substansi 

tema peta. 

4.2.17. Tematik Berbasis Data Statistik 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang  diperlukan  meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti : 

- Jalan, rel. 

- Sungai, irigasi. 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei). 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur  alam. 

b. Plotting data di atas peta wilayah Provinsi yang terbagi atas satuan wilayah 

Kecamatan, kecuali data pendapatan per kapita, PDRB dan IPM berdasarkan 

wilayah Kabupaten/ Kota. 

c. Data statistik ditampilkan dalam bentuk interval. Jumlah kelas interval sebanyak 5 

kelas dengan nilai pembagi sama. Data yang dibuat interval merupakan gabungan 

seluruh data di wilayah Propinsi. Angka interval berupa angka bulat, sedapat 

mungkin merupakan angka kelipatan puluhan (10, 100, 1.000 dst.).  

Contoh interval : Angka terendah 43 dan angka tertinggi 137. Kelas interval yang 

dibuat adalah : 

- 40 – 60 

- 60 – 80 

- 80 – 100 

- 100 – 120 

- Di atas 120 

Pada software GIS, kelas interval dapat dibuat secara otomatis dengan memasukkan 

data-data kelas intervalnya. 

4.2.18. Tema Infrastruktur Wilayah 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 
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- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Plotting informasi infrastruktur yang berasal dari data sekunder berbagai sumber. 

Untuk mempermudah terlebih dahulu tarik garis satu jaringan infrastruktur di satu 

sisi jalan. Selanjutnya jaringan infrastruktur yang lain di seberang jalan atau 

bersebelahan dengan infrastruktur pertama. Setiap jaringan infrastruktur 

dibedakan atas warna atau pola garis. 

c. Pengamatan lapang  

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data infrastruktur wilayah adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Pengecekan lapang juga diperlukan untuk jaringan infrastruktur yang 

meragukan pada daerah – daerah tertentu 

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi jaringan infrastruktur 

wilayah sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. 

d. Korelasi data 

Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama substansi tema 

peta. 

4.2.19. Tema Tanah Obyek Landreform 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat   unsur – unsur 

dasar seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Plotting informasi tanah obyek landreform yang berasal dari peta pendaftaran tanah, 

dan data obyek landreform. Untuk mempermudah terlebih dahulu tarik poligon 

untuk satu kelas tanah obyek landreform kemudian kelas lainnya.  

c. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data tanah obyek landreform adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Areal yang perlu dicek lapang adalah yang tidak jelas batasnya.  

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi tanah obyek landreform pada 

peta kerja sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.  

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama  substansi tema 

peta. 
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4.2.20. Tema Kawasan Fungsional 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan   meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat   unsur – unsur 

dasar seperti 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Plotting data kawasan fungsional berdasarkan kriteria tertentu di atas peta kerja. 

Data berasal dari RUTR atau peta instansi yang terkait dengan suatu kawasan.  

c. Pengamatan lapang. 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data kawasan fungsional adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Melakukan checking lapang untuk konfirmasi batas kawasan fungsional bila 

diperlukan. 

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi kawasan fungsional pada 

peta kerja, sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.  

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Data Sekunder yang telah diplotkan dicek dan dikonfirmasikan kembali di 

lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting. Semua 

data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang telah disiapkan.  

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama substansi 

tema peta. 

4.2.21. Tema Wilayah Ketinggian 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang   diperlukan meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

o citra satelit/foto udara. 

o Data sekunder yang menunjukkan lokasi titik triangulasi. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Pembuatan peta wilayah ketinggian tidak memerlukan survei karena yang 

diperlukan adalah proses pengolahan data spasial untuk membagi wilayah 

berdasarkan interval ketinggian. 

b.   Data dasar untuk membagi wilayah ketinggian yang paling baik adalah garis kontur 

dengan angka ketinggiannya. Interval letak ketinggian adalah : 

1. 0 – 200 m 

2. 200 – 500 m 

3. 500 – 800 m 
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4. 800 – 1.000 m 

5. 1.000 – 1.500 m 

6. 1.500 – 2.000 m 

7. 2.000 – 3.000 m 

8. Lebih dari 3.000 m 

c. Garis batas atau delineasi ketinggian antar interval selanjutnya dibatasi dengan 

wilayah administrasi atau kotak blad hingga membentuk poligon tertutup. 

d. Setiap interval ketinggian merupakan poligon wilayah ketinggian dan diberi notasi 

ID dan keterangan.  

4.2.22. Tema Pola Aliran Sungai 

 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun 

intern BPN RI. Data dasar yang   diperlukan meliputi :  

o batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o citra satelit/foto udara. 

o Data sekunder yang menunjukkan lokasi titik triangulasi. 

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – unsur 

dasar seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.   

b. Data yang diperlukan dalam tema Pola Aliran Sungai adalah data hidrologi, 

terutama sungai, baik sungai besar, kecil, maupun anak cabangnya. Selanjutnya 

data – data hidrologi tersebut diamati polanya sebagaimana drainage pattern yang 

ada, kemudian  mendeliniasi batas DAS di atas peta kerja.  

c. Bentuk pola aliran pada sebagian besar sungai – sungai di Indonesia adalah 

dendritik dengan kondisi yang berbeda – beda menurut batuannya. Batuan 

limestone dan shale teranyam bertopografi solusional dapat memiliki pola aliran 

dendritik. Pada topografi dengan lereng seragam, pola aliran yang terbentuk adalah 

dendritik medium, sedang pada topografi berteras kecil, pola lairan dendritik yang 

terbentuk adalah dendritik halus. 

 

 

 

 

 

 

Gb. 4.2.22.1. Contoh Bentuk Pola Aliran Sungai 

d. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk 

keperluan pengambilan data rawan bencana alam adalah : 

 GPS receiver : untuk penentuan lokasi 

 Kompas : untuk penunjuk arah 

- Melakukan survei lapang untuk mengetahui batas DAS. 
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Gb. 4.2.22.2. Contoh Survei Pola Aliran Sungai 

- Mencantumkan dan memberikan simbol batas DAS pada peta kerja (peta citra 

yang telah dideliniasi), sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. 

d. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survei, 

dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama substansi 

tema peta. 

 

TAHAPAN KEGIATAN RDTR 

Alur tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

 

 
 

1.1 Tahap Persiapan 

1.1.1 Persiapan Administrasi 

Dalam tahap ini dilakukan persiapan sehubungan dengan rencana pelaksanaan 

pekerjaan survei pemetaan, meliputi : 
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a. Menyiapkan surat keputusan pelaksana. 

b. Menyiapkan surat tugas ke lapangan. 

c. Menyiapkan personil pelaksana. 

d. Membuat perencanaan waktu pelaksanaan dan pembagian tenaga pelaksananya. 

e. Menyiapkan kelengkapan administrasi lainya. 

1.1.2 Persiapan Teknis 

a. Melakukan mobilisasi tenaga pelaksana dan peralatan yang akan dipergunakan 

untuk penyelesaian pekerjaan. 

b. Menyiapkan ATK sebagai kelengkapan survei 

c. Menyiapkan perangkat keras dan lunak yang akan digunakan 

d. Mengumpulkan data dasar, antara lain : citra satelit, foto udara, Peta Dasar 

berbasis wilayah administrasi dan data penunjang lainnya untuk pembuatan Peta 

Kerja. 

e. Citra satelit ataupun foto udara yang digunakan sudah melalui proses koreksi baik 

koreksi Radiometrik ataupun koreksi secara Geometrik. 

f. Peta dasar yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah peta dasar yang diperoleh 

dari BIG (Badan Informasi Geospasial) atau instansi resmi lainnya (dengan 

menyebutkan sumbernya). 

 

1.1.3 Pembuatan Peta Kerja 

Pembuatan peta kerja ditujukan untuk mempersiapkan bahan dalam rangka 

kegiatan survei lapang terkait pengecekan/verifikasi data yaitu data hasil interpretasi 

dengan kondisi eksisting di lapangan. Dalam peta kerja ini mencakup informasi dasar 

yang dipergunakan secara umum untuk seluruh tema yang dipetakan. Adapun hal-hal 

yang diperlukan untuk pembuatan peta kerja adalah sebagai berikut: 

a. Peta kerja diperuntukan terutama untuk tema-tema yang mengharuskan 

melaksanakan kegiatan lapang, tema yang dimaksud adalah tema penggunaan 

tanah serta tema Pemanfaatan Tanah dan data administrasi dan tempat-tempat 

penting lainnya. 

b. Dalam peta kerja memuat semua informasi dasar yang harus muncul dalam 

sebuah peta tematik. 

c. Khusus peta kerja data administrasi dan tempat-tempat penting lainnya. 

d. menggunakan Citra Satelit atau Foto Udara atau data raster lainnya yang 

dilengkapi dengan informasi dasar.  Informasi dasar yang dimaksud adalah berupa 

informasi Jaringan Jalan, Jaringan Sungai, Batas Administrasi, Garis Pantai, dan 

lain sebagainya. 

e. Format layout untuk peta kerja mengacu pada format blad sistematis skala 

1:5.000 

f. Desain layout peta kerja mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh 

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian ATR/BPN 

 

1.1.4 Kontrol Kualitas Persiapan 

Kontrol kualitas disini merupakan proses pengecekan yang dilakukan dalam 

tahap persiapan terhadap kesesuaian dan kelengkapan. Pekerjaan kontrol kualitas ini 

dilakukan oleh koordinator pelaksana kegiatan. Adapun materi/substansi yang 

dilakukan pengecekan meliputi: 

a. kesiapan administrasi sebelum pelaksanaan kegiatan lapang 

b. kesiapan personil pelaksana kegiatan 

c. kesiapan seluruh peta kerja yang telah dilengkapi dengan sebaran titik sampel 

untuk tema yang mengharuskan ada sample. 
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d. kesiapan rencana kegiatan survey lapang yang telah disusun berdasarkan rencana 

jadwal pelaksanaan. 

 

1.2 Survei (Pengambilan Data Lapangan) 

1.2.1 Pengamatan Lapangan 

Kegiatan dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang 

diperoleh dengan survei data primer. Survei data primer yang dimaksud meliputi 

: 

1. Delineasi batas penggunaan tanah (zona budidaya), meliputi: 

i. perumahan (R), yang dapat dirinci ke dalam zona perumahan 

berdasarkan tingkat kepadatan bangunan dan/atau tingkat 

kemampuan/keterjangkauan kepemilikan rumah, contoh: a)  

berdasarkan tingkat kepadatan bangunan: kepadatan sangat tinggi (R-1), 

tinggi (R-2), sedang (R-3), rendah (R-4), dan sangat rendah (R-5); atau b)  

berdasarkan tingkat kemampuan/ keterjangkauan kepemilikan rumah: 

rumah mewah (Rm), rumah menengah (Rh), rumah sederhana (Rs), dan 

rumah sangat sederhana (Ra).   

ii. perdagangan dan jasa (K), yang meliputi: a)  perdagangan dan jasa skala 

kota (K-1); b)  perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan/atau c)  

perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).  

iii. perkantoran (KT);  

iv. sarana pelayanan umum (SPU), yang meliputi: a)  sarana pelayanan 

umum skala kota (SPU-1); b)  sarana pelayanan umum skala kecamatan 

(SPU-2); c)  sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3); dan/atau 

d)  sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).  

v.  industri (I), yang meliputi: a)  kawasan industri (KI); dan/atau b)  sentra 

industri kecil menengah (SIKM). 

vi.  lainnya, yang dapat berupa pertanian, pertambangan, ruang terbuka 

non hijau, sektor informal, pergudangan, pertahanan dan keamanan, 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), 

pengembangan nuklir, pembangkit listrik, dan/atau pariwisata. 

Pengkodean zona dan subzona lainnya diatur sendiri oleh masing-

masing daerah sesuai dengan kebutuhan.  Khusus zona pertanian, di 

dalamnya dapat ditetapkan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (LP2B) dengan mengacu pada kawasan pertanian pangan 

berkelajutan (KP2B) yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah 

tentang RTRW kabupaten/kota.  LP2B memiliki pengaturan tersendiri 

sebagai tambahan dari aturan dasar zona pertanian dan dituangkan ke 

dalam peta rencana pola ruang yang memuat kode pengaturan zonasi.  

vii. campuran (C), yang meliputi perumahan dan perdagangan/jasa, 

perumahan dan perkantoran, perdagangan/jasa dan perkantoran.  

Penggunaan kategori zona campuran di dalam rencana zonasi bertujuan 

untuk mendorong pertumbuhan suatu bagian kawasan perkotaan agar 

menjadi satu fungsi ruang tertentu.Kategori zona campuran juga dapat 

digunakan untuk mengakomodasi adanya suatu bagian kawasan 

perkotaan yang memiliki lebih dari satu fungsi ruang, yang harmonis 

namun tidak dapat secara utuh dikategorikan ke dalam salah satu zona. 

Penggunaan kategori zona campuran harus didukung oleh: a)  Adanya 

batas zona yang jelas yang dapat membatasi perluasan fungsi campuran 

lebih lanjut; dan b)  Harus ada upaya untuk mendorong perkembangan 

fungsi campuran menuju ke satu zona peruntukan tertentu. 
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2. Delineasi batas pemanfaatan tanah, klasifikasi pemanfaatan tanah pada 

meliputi: 

a. Produksi Pertanian 

b. Jasa 

c. Kegiatan Sosial 

d. Pemanfaatan Campuran, Jenis…. 

e. Pemanfaatan Tempat Tinggal 

f. Tidak Ada Pemanfaatan 

3. Sarana dan prasarana (utilitas atau tempat – tempat penting), meliputi data: 

a. Kantor Administrasi (Kantor Kelurahan/ Desa/ Nagari/ Gampong) 

b. FasitasPendidikan, meliputi 

- Pendidikan Tinggi/ Universitas/ Akademi 

- Pendidikan Menengah Umum/SMU/SMK/Aliyah 

- Pendidikan Menengah Pertama/SMP/Tsanawiyah 

- Pendidikan Dasar/SD/Madrasah Ibtidaiyah 

- Pendidikan TK/Kelompok Bermain/PAUD/Kinder Garden 

- Pendidikan Luar Sekolah 

- Pendidikan Luar Biasa/Cacat Fisik/SLB 

- Pendidikan Politeknik/ Kejuruan 

- Pendidikan Olahraga 

- Pendidikan Warga Internasional 

- Pendidikan/ Penelitian Lainnya 

- Pendidikan Agama Islam/Ponpes 

- Pendidikan Agama Kristen/Katolik 

- Pendidikan Agama Budha/Konghucu 

- Pendidkan Agama Hindu 

- Peribadatan/Pendidikan Agama Lainnya 

c. Fasilitas sosial, meliputi: 

- Gedung Krematorium 

- Rumah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu 

- Rumah Panti Jompo/ Manula 

d. Fasilitas kesehatan, meliputi: 

- Rumah Sakit Umum 

- Rumah Sakit Jantung 

- Rumah Sakit Paru-Paru/ Sanatorium 

- Rumah Sakit Mata 

- Rumah Sakit Jiwa 

- Rumah Sakit Kusta 

- Rumah Sakit Bersalin 

- Poliklinik 

- Puskesmas 

- Fasilitas Kesehatan Lainnya 

 

e. Fasilitas ibadah, meliputi: 

- Mesjid 

- Gereja 

- Wihara 

- Pura 

- Kelenteng 
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f. Fasilitas Perairan, meliputi: 

- Bendungan 

- Dermaga 

- Penahan Ombak 

- Pelabuhan 

- Menara Suar 

- Stasiun Pasang Surut 

- Peralatan Peringatan Dini 

g. Fasilitas Transportasi Udara 

- Lapangan Terbang Internasional 

- Lapangan Terbang 

- Bandar Udara 

- Bandar Udara Perintis 

h. Fasilitas Olahraga 

- Stadion / Tribun/ Bangunan Olahraga 

- Arena Atletik dan Olahraga 

- Arena Jalur Golf 

- Arena Kolam Renang / Olahraga Air 

- Arena Balap Otomotif 

- Arena Balap Sepeda / Velodrome 

- Arena Pacuan Kuda 

i. Fasilitas Keuangan 

- Kantor Bank 

- Kantor Penukaran Uang Asing 

- Kantor Pelayanan Pajak 

- Kantor Pegadaian 

- ATM Bank 

- Kantor Bursa Saham/Efek 

- Kantor Keuangan Lainnya 

j. Fasilitas Industri Manufaktur 

- Industri Bahan Dasar Logam 

- Industri Bahan Dasar Kimia 

- Industri Bahan Dasar Bangunan 

- Industri Aeronautika 

- Industri Maritim 

- Industri Otomotif 

- Industri Elektronik 

- Industri Sarana dan Bahan Perkantoran 

- Industri Senjata dan Bahan Peledak 

- Industri Tekstil dan Produk Tekstil 

- Industri Perlengkapan Pakaian 

- Industri Pangan dan Makanan 

- Obat/ Farmasi 

- Pakan Ternak 

- Industri Manufaktur Lainnya 

Pengamatan data tematik merupakan kegiatan melihat, mengamati, meneliti, 

mengukur, mencatat, dan mendokumentasikan terkait objek tematik yang ada di 

lapangan. Objek tematik yang dimaksud sangat bergantung pada tema yang akan 

dibuat, sehingga objek tematik yang diamati akan berbeda sesuai dengan temanya. 
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Pengamatan data tematik didasarkan pada standar dan klasifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya, sehingga data yang diamati dilapangan dapat dengan mudah 

diklasifikasikan sesuai dengan kelas yang dimaksud. Pengamatan data tematik dapat 

dilakukan dengan berbagai macam pendekatan, sebagai contoh untuk penggunaan 

tanah dapat menggunakan metode ground check. Hasil dari pengamatan data tematik 

dilapangan dipergunakan untuk memperbaiki informasi peta kerja yang dibawa ke 

lapangan. 

Verifikasi lapangan (Ground check). Kegiatan Verifikasi lapangan (ground check) 

dilakukan untuk Peta Penggunaan Tanah, dan Pemanfaatan Tanah,  yang dilakukan 

bersamaan pada saat survei penggunaan tanah, sedangkan untuk tema-tema lain 

dilakukan hanya jika dianggap perlu untuk mengkonfirmasi data yang tersedia. 

Kegiatan ground check dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

f. Menyiapkan peta kerja penggunaan tanah yang telah di interpretasi dan 

dideliniasi untuk di cek dan di verifikasi kebenarannya di lapangan. 

g. Menentukan sample untuk setiap objek yang diamati di dalam citra untuk di cek 

kebenarannya di lapangan pada saat proses ground check dilakukan. 

h. Titik sample ditentukan kurang lebih 10 titik/ Blad atau sesuai kebutuhan 

lapangan skala 1 : 5.000 untuk masing-masing kelas penggunaan tanah dengan 

penyebaran sample merata dan proporsional.  

i. Melakukan verifikasi lapangan dan pencatatan mengenai jenis pemanfaatan 

tanah dari objek penggunaan tanah yang disurvei 

j. Melakukan verifikasi lapangan (ground check) terhadap semua objek peta yang 

telah ditentukan. Jika ditemukan perubahan atau perbedaan antara data spasial 

(peta) dengan kondisi eksisting di lapangan maka harus dilakukan perubahan 

sesuai dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. 

 

1.2.2 Pengambilan Data Koordinat 

Pengambilan data koordinat merupakan pengambilan data koordinat di 

lapangan dengan menggunakan GPS handheld  untuk mengetahui posisi dan 

perubahan yang terjadi terhadap objek yang diamati. Pentingnya pengambilan 

titik koordinat objek dimaksudkan untuk memudahkan cross check pada saat 

pengolahan data.  

 

1.2.3 Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dimaksudkan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam rangka mempertajam dan memperluas data primer yang 

akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan ini termasuk dalam 

pengumpulan data sekunder dari berbagai instansi. Pengumpulan data sekunder 

dapat diperoleh melalui wawancara, informasi dari instansi terkait dan sumber-

sumber lain yang valid. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara memanfatkan data 

dari : 

1. Webgis masing-masing K/L, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kab/Kota; 

2. Portal Badan Pusat Statistik, K/L, Pemerintahprovinsi, dan Pemkab/Kota 

(informasi sosial ekonomi, kependudukan); 

3. Mengumpulkan data dengan mengagendakan kegiatan Focus Group 

Discussion dengan melibatkan dinas terkait (diselenggarakan di wilayah 

masing-masing, yang mengundang kakanwil). 

Data sekunder yang dimaksud meliputi: 

A. Jaringan Transportasi 
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1. Rencana Jaringan Transportasi 

1) Untuk RDTR kawasan perkotaan di kabupaten, terdiri atas : 

a. Jaringan jalan dan jaringan kereta api sesuai dengan yang termuat 

dalam RTRW kabupaten;   

b. Jaringan jalan sistem sekunder di kawasan perkotaan meliputi jalan 

arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder;  

c. Jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder;  

d.  Jalur pejalan kaki;   

e.  Jalur sepeda (jika ada);  dan 

f.  Jaringan jalan lainnya yang meliputi: 

- Jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal 

orang/penumpang sesuai ketentuan yang berlaku (terminal tipe A, 

terminal tipe B, terminal tipe C, dan/atau pangkalan angkutan 

umum); 

- Jaringan jalan moda transportasi umum (jalan masuk dan 

keluarnya terminal barang/orang hingga pangkalan angkutan 

umum dan halte); dan 

- Jalan masuk dan keluar parkir.  

2) Untuk RDTR kota, terdiri atas:  

a. Jaringan jalan dan jaringan kereta api sesuai dengan yang termuat 

dalam RTRW kota;  

b. Jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder;   

c. Jalur pejalan kaki;   

d. Jalur sepeda (jika ada); dan 

e. Jaringan jalan lainnya yang meliputi: 

- Jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal 

orang/penumpang sesuai ketentuan yang berlaku (terminal tipe A, 

terminal tipe B, terminal tipe C, dan/atau pangkalan angkutan 

umum); 

- Jaringan jalan moda transportasi umum (jalan masuk dan 

keluarnya terminal barang/orang hingga pangkalan angkutan 

umum dan halte); dan 

- Jalan masuk dan keluar parkir.  

Jaringan transportasi dapat berada di permukaan tanah, di bawah permukaan 

tanah, atau di atas permukaan tanah. 

 

2. Rencana Jaringan Prasarana  

1) Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan, meliputi: 

- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, terdiri atas: jaringan 

yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke 

kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau 

- Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke 

konsumen. 

2) Jaringan penyaluran ketenagalistrikan, terdiri atas:  

- Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menyalurkan 

tenaga listrik antarsistem sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, 

dapat berupa:  

a. Saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);  

b. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);  

c. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT);   
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d. Saluran udara tegangan tinggi arus searah (SUTTAS);   

e. Saluran udara tegangan menengah (SUTM);  

f. Saluran udara tegangan rendah (SUTR);  

g. Saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan/atau  

h. Saluran transmisi/distribusi lainnya.  

- Gardu listrik, meliputi:  

a. Gardu induk yang berfungsi untuk  menurunkan tegangan dari 

jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah;  

b. Gardu hubung  yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari 

gardu induk menuju gardu distribusi; dan  

c. Gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan 

primer menjadi tegangan sekunder.  

 

3. Rencana Jaringan Telekomunikasi (tetap dan bergerak), terdiri atas:  

a) Infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa lokasi pusat automatisasi 

sambungan telepon;  

b) Jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa lokasi stasiun telepon 

otomat, rumah kabel, dan kotak pembagi;  

c) Sistem televisi kabel termasuk lokasi stasiun transmisi;  

d) Jaringan   telekomunikasi   telepon   nirkabel   yang   berupa lokasi menara 

telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS);  

e) Jaringan serat optik; dan  

f) Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi. 

 

4. Rencana Jaringan Air Minum, meliputi:  

a) Jaringan perpipaan:  

(1) Unit air baku;  

(2) Unit produksi yang berupa bangunan pengambil air baku, dan instalasi 

produksi; 

(3) Unit distribusi berupa pipa transmisi air baku;   

(4) Unit pelayanan yang berupa pipa unit distribusi hingga persil/bidang; 

dan/atau 

(5) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; 

b) Jaringan non-perpipaan, yang  terdiri atas:  

(1) Sumur dangkal;   

(2) Sumur pompa;   

(3) Bak penampungan air hujan; dan  

(4)  terminal air.  

 

5. Rencana Jaringan Drainase, meliputi:  

a) Saluran primer;  

b) Saluran sekunder;  

c) Saluran tersier; 

d) Saluran lokal; 

e) Bangunan peresapan (kolam retensi); dan  

f) Bangunan tampungan (polder) beserta sarana pelengkapnya (sistem 

pemompaan dan pintu air).  
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6. Rencana Pengelolaan Air Limbah, meliputi:  

a) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat, meliputi:  

(1) Subsistem pengolahan setempat;  

(2) Subsistem pengangkutan; dan  

(3) Subsistem pengolahan lumpur tinja.   

b)  Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat, meliputi:  

(1) Subsistem pelayanan yang terdiri atas pipa tinja, pipa non tinja bak 

perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol, dan 

lubang inspeksi; 

(2) Subsistem pengumpulan yang terdiri atas pipa retikulasi, pipa induk, serta 

sarana dan prasarana pelengkap; dan  

(3) Subsistem pengolahan terpusat yang terdiri atas instalasi pengelolaan air 

limbah (ipal) kota dan ipal skala kawasan tertentu/permukiman.   

Untuk industri rumah tangga harus menyediakan instalasi pengolahan air limbah 

komunal tersendiri.  

7. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya  

Penyediaan prasarana lainnya direncanakan sesuai kebutuhan pengembangan 

BWP, misalnya BWP yang berada pada kawasan rawan bencana wajib menyediakan 

jalur evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara 

yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten/kota, kawasan, maupun lingkungan. 

Jalur evakuasi bencana dapat memanfaatkan jaringan prasarana dan sarana yang 

sudah ada. 

 

B. Zona Lindung yang meliputi: 

1) Zona hutan lindung (HL);  

2) Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya (PB) yang 

meliputi:  

a. Zona lindung gambut (LG); dan/atau  

b. Zona resapan air (RA). 

3) Zona perlindungan setempat (PS) yang meliputi:   

a. Zona sempadan pantai (SP);  

b. Zona sempadan sungai (SS); 

c. Zona sekitar danau atau waduk (DW) termasuk situ dan embung; dan/atau  

d. Zona sekitar mata air (MA). 

4) Zona RTH kota (RTH) yang meliputi:  

a. Hutan kota (RTH-1);   

b. Taman kota (RTH-2);  

c. Taman kecamatan (RTH-3);  

d. Taman kelurahan (RTH-4);   

e. Taman RW (RTH-5);   

f. Taman RT (RTH-6); dan/atau   

g. Pemakaman (RTH-7).  

5) Zona konservasi (KS) yang meliputi:  

a. Cagar alam (KS-1);  

b. Suaka margasatwa (KS-2);  

c. Taman nasional (KS-3);  

d. Taman hutan raya (KS-4); dan/atau  

e. Taman wisata alam (KS-5).  

6) Zona lindung lainnya. Pengkodean zona dan subzona lainnya diatur sendiri oleh 

masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan. 
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C. Kawasan Terdampak Bencana 

Data terkait Kawasan terdampak bencana meliputi:  

- Terdampak bencana longsor 

- Terdampak bencana banjir 

- Terdampak bencana luapan Lumpur 

- Terdampak bencana gempa 

- Terdampak bencana tsunami 

- Terdampak bencana letusan gunung berapi 

- Terdampak bencana angin rebut/putting beliung 

1.2.4 Kontrol Kualitas Hasil Lapangan 

Kontrol kualitas hasil merupakan kontrol atau supervisi terhadap penyajian 

atau presentasi hasil pengambilan data di lapangan. Apabila hasil pengambilan data di 

lapangan telah memenuhi syarat untuk diolah, maka dilakukan pengolahan data, 

tetapi apabila pengambilan data di lapangan belum memenuhi persyaratan atau masih 

adanya  beberapa data di lapangan yang belum terekam, maka dialakukan 

pengambilan data kembali di lapangan untuk memenuhi kekurangan data. 

 

1.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan rangkaian kegiatan mengolah data yang telah 

diambil atau direkam  di lapangan. Proses pengolahan data meliputi sub proses :  

Tabulasi Data, Entry Data, Editing Data, Edge Matching, Revisi dan Validasi Peta, 

Penamaan Layer dan Struktur Data, Integrasi Peta. Dalam pengolahan digunakan 

perangkat lunak SIG (Sistem Informasi Geografi). 

1.3.1 Tabulasi Data 

Tabulasi data merupakan kegiatan merekap atau merangkum data tekstual 

hasil catatan survei lapang yang telah dilakukan. Tabulasi data tekstual 

diperlukan dalam rangka melakukan penggabungan dengan data spasialnya 

1.3.2 Entry Data 

Entry Data merupakan kegiatan mengisi Peta kerja dengan data hasil survei 

lapang. Dalam kegiatan ini termasuk menggabungkan data spasial dengan 

data tekstual. Entrydata ini selanjutnya dikelompokkan kedalam standar 

Geodatabase sesuai NSPK. 

1.3.3 Editing Data 

Editing merupakan kegiatan memperbaiki peta kerja digital berdasarkan 

informasi hasil survei lapang yang telah dilakukan. Pengeditan dilakukan 

diatas peta kerja digital, dengan panduan berdasarkan pada catatan hasil 

survei lapang yang tersedia. Kegiatan pengeditan ini dapat menambah, 

mengurangi, atau memperbaiki informasi tekstual dan spasial. Kegiatan 

editing peta dilakukan untuk memperbaiki peta digital yang diperoleh dan 

peta hasil digitasi yang telah ditransformasi dan memiliki koordinat, agar 

sesuai dengan format yang digunakan. Proses editing peta dilakukan lembar 

demi lembar atau dalam satu kesatuan yang utuh dalam satu coverage 

wilayah pekerjaan. 

 

1.3.4 Edge Matching 
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Edge matching merupakan kegiatan dalam rangka menyesuaikan atau 

singkronisasi perbedaan yang terjadi antar sambungan peta, baik informasi 

yang bersifat substansial atau informasi secara grafis. Perbedaan ini terjadi 

disebabkan oleh proses pekerjaan yang terpisah dan tidak dalam satu 

coverage yang utuh ataupun karena perbedaan interpretasi terhadap batas 

atau fungsi objek tematiknya.  

Proses edge matching terdiri dari 3 bagian : 

 Proses edge matching dimaksudkan untuk menggabungkan lembar-lembar 

peta hasil editing. Edge matching harus dilakukan karena seringkali 

antar lembar-lembar peta hasil transformasi terjadi pergeseran akibat 

kesalahan pada waktu proses digitasi, untuk itu dalam tahap ini 

pergeseran harus dibetulkan. 

 Edge matching juga dilakukan untuk mensinkronkan antara batas indikasi 

bidang tanah dengan batas penggunaan tanah, pemilikan tanah, 

penguasaan tanah skala besar, dan peta tematik lainnya yang terkait 

dengan batas indikasi bidang tanah sehingga tidak terjadi perbedaan 

batas antara keduanya 

 Edge matching juga dilakukan antar masing-masing batas dalam paket 

pekerjaan ini (batas administrasi) yang memisahkan antar paket 

pekerjaan, baik tema petanya ataupun batas administrasinya sehingga 

apabila masing-masing paket pekerjaan dikompilasikan sudah tidak 

terdapat gap lagi diantaranya. Untuk itu tiap pelaksana dalam pekerjaan 

ini diwajibkan untuk berkoordinasi. 

1.3.5 Validasi Data 

Kegiatan validasi bertujuan untuk mengecek dan memperbaiki semua unsur 

point, polyline dan text  (entity) serta polygon yang terdapat dalam peta 

tersebut agar sesuai dengan  standar yang telah ditetapkan yang meliputi 

unsur penamaan layer, topologinya, maupun unsur kartografinya. Unsur 

penamaan layer, topologinya, dan unsur kartografinya harus sesuai dengan 

NSPK Pemetaan Tematik. 

1.3.6 Integrasi Data 

Integrasi data merupakan kegiatan untuk menggabungkan atau 

menampilkan seluruh hasil pekerjaan yang telah tersusun dalam layer-layer 

peta dasar dan peta tematik apakah satu sama lain sudah saling 

berkesesuaian dalam satu tampilan sehinga dapat dinilai hasil pekerjaan 

secara keseluruhan. 

Basis data yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan umum sebagai 

berikut : 

4. Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah peta dalam format digital yang 

lengkap dan memenuhi persyaratan : 

f. Memenuhi kaedah pemetaan pada umumnya. 

g. Peta hasil integrasi disatukan dalam sistem koordinat UTM. 

h. Disimpan dalam format digital dalam format *.shp 

i. Disimpan dalam satuan administrasi Kabupaten/Kota. 

j. Peta digital antar Kabupaten/Kota yang bersebelahan harus saling 

tersambung (match), untuk setiap tema. 
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5. Standar pembuatan peta terdiri dari standar kartografi dan standar 

geodatabase. Dalam pembuatan Peta Tematik Pertanahan Skala Besar  

Berbasis GIS ini harus mengacu dalam Norma Standar Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Pemetaan Tematik Direktorat Survei dan Pemetaan 

Tematik.  

6. Penyimpanan file hasil perlu diatur sedemikian rupa agar mudah dalam 

pencarian dan kedepannya mempermudah dalam pembuatan aplikasi 

sistem informasi geografi. Pengaturan file secara umum terbagi atas 

direktori sumber data spasial, direktori sumber data sekunder dan 

direktori penyajian hasil. Bagan sistem direktori file adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7 Kontrol Kualitas Hasil Pengolahan 

Kontrol kualitas hasil pengolahan merupakan proses pengecekan, apakah 

tahap hasil pengolahan yang telah dilakukan telah memenuhi standar atau 

kualitas yang telah ditetapkan. Jika hasil pengolahan belum memenuhi 

standar, atau masih ada beberapa proses yang belum memenuhi kualifikasi, 

maka dilakukan perbaikan sehingga dihasilkan data yang benar, dan bila 

sudah memenuhi standar dilanjutkan dengan proses layout peta dan 

geodatabase. Kontrol kualitas dapat dilaksanakan melalui supervisi atau 

presentasi hasil pengolahan. 

Adapun kontrol kualitas hasil pengolahan data dilakukan terhadap hal-hal 

sebagai berikut :  

 Hasil tabulasi data yang sudah sesuai dengan standar 

 Entry data yang sudah diselesaikan dan sesuai dengan standar dan 

kualifikasi yang ditetapkan 

 Hasil editing data sudah sesuai dengan kondisi dan informasi data 

eksisting dilapangan 
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 Ketersambungan antara batas geometri dan fungsionalnya sudah sesuai 

sebagai hasil dari kegiatan edge matching. 

Hasil integrasi data dapat ditampilkan dalam satu tampilan yang sudah 

sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditentukan. 

 

1.4 Hasil  

1.4.1 Penyajian Peta 

Penyajian peta merupakan proses pencetakan peta setelah dilakukan kontrol 

kualitas terhadap data yang sudah diolah, untuk kemudian dilakukan pencetakan peta 

sesuai tema dan sakala yang dibutuhkan. 

Dalam tahap ini dilakukan penyajian hasil pekerjaan survei pemetaan tematik.  

Kegiatan penyajian peta  yang perlu disiapkan, yaitu : 

 Hasil akhir dari pekerjaan ini berupa peta tematik digital. 

 Informasi peta tidak boleh diubah (digeneralisir), informasi peta ditampilkan sesuai 

dengan skala input. 

 

1.4.2 Layout Peta Hasil 

3. Layout peta dilakukan setelah proses pengolahan selesai dilakukan. Layout peta 

di buat dengan standar yang telah ditetapkan dan menggunakan templet layout 

yang telah di standarisasi oleh Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik. Output 

layout dalam sekala 1 : 5.000. 

4. Untuk layout peta sebaran bidang tanah dibuat berdasarkan pembagian wilayah 

administrasi kabupaten, dengan isi sebagai berikut: 

 Tampilan yang dimunculkan dibuat terpisah dalam satuan wilayah kecamatan 

dalam wilayah administrasi kabupaten yang dimaksud. 

 Unsur sebaran bidang tanah dimunculkan dalam satuan kecamatan yang 

dimaksud. 

 Dalam satuan administrasi kecamatan dimunculkan grafik (chart) yang berisi 

antara lain: Jumlah sebaran bidang tanah per desa dalam kecamatan yang 

dimaksud, jumlah sebaran bidang tanah per desa berdasarkan klasifikasi 

sumber data (ATR/BPN, PBB, hasil Digitasi), sebaran bidang tanah per desa 

berdasarkan klasifikasi bidang terdaftar dan belum terdaftar, dan sebaran 

bidang tanah per desa berdasarkan jenis penggunaan tanahnya. Untuk batas 

desa yang dipakai harus dikompirmasikan di Kantor Pertanahan setempat. 

 

1.4.3 Unggah Geoportal 

 Semua hasil hasil pekerjaan kegiatan ini diunggah ke dalam geoportal tematik. 

 

1.4.4 Laporan 

Laporan yang dimaksud merupakan kegiatan pembuatan laporan akhir sebagai 

proses akhir dalam rangkaian kegiatan ini. Dalam laporan akhir harus disertakan detail 

pekerjaan serta menyajikan data-data berupa tabulasi, rekapitulasi, dan diagram dari peta 

tematik yang dibuat dan gambaran umum dari wilayah pemetaan. 

 

2. PELAKSANAAN SURVEI 

Pelaksanaan Survei dan Pemetaan Tematik untuk masing-masing tema, sebagai 

berikut :  

3.1. Tema Penggunaan Tanah 

 Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan 

legalitas pekerjaan survei pemetaan tematik penggunaan tanah. 
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 Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari 

BIG maupun intern ATR/BPN. Data dasar yang diperlukan meliputi :  

o Batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o Layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o Layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau 

o Citra satelit/foto udara.  

 Penyiapan survei tematik dilakukan dengan: 

e. Membuat peta kerja dengan menyalin atau mencetak peta dasar dengan 

latar belakang citra satelit dimana unsur – unsur dasar harus terlihat 

jelas, seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam   

f. Membuat deliniasi awal kelas penggunaan tanah dari citra satelit. Dasar 

delineasi awal penggunaan tanah adalah klasifikasi baik dengan cara 

visualisasi maupun metode unsupervised classication. Dari poligon 

penggunaan tanah yang tentukan sampel yang akan dicek di lapang 

(ground check). Setiap kelas penggunaan tanah ditentukan minimal 5 

sampel yang juga harus mewakili sebaran area. 

g. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus 

untuk keperluan pengambilan data penggunaan tanah adalah GPS 

Handheld untuk penentuan lokasi 

- Untuk peta berskala menengah dan kecil pengamatan lapang dapat 

menggunakan metode ground check dimana hanya lokasi sampel saja 

yang harus diamati. Sedangkan untuk peta berskala besar 

menggunakan kombinasi metode ground check dan sensus sistematis 

dimana untuk daerah yang padat harus dilakukan survei lebih sering. 

- Pertama-tama mencari titik pasti dilapang yang sesuai dengan yang 

ada pada peta dasar dan tampak pada peta yang akan disurvei (peta 

citra). Titik tersebut ditetapkan sebagai titik awal pengamatan 

menjelajah lapangan, sebagai contoh simpang jalan, jembatan, 

mercusuar dan lainnya yang terlihat nyata khas. 

- menentukan arah dan pergerakan untuk mengamati lapangan yang 

disesuaikan dengan rencana jalur jelajah pengamatan wilayah yang 

telah disiapkan. 

- mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi penggunaan 

tanah pada peta kerja (peta citra yang telah dideliniasi), sesuai 

dengan klasifikasi yang telah ditentukan.  

- Objek yang dipetakan adalah : 

 semua poligon penggunaan tanah yang masuk dalam tingkat 

ketelitian sebagai ukuran minimal unit pemetaan, seperti 

tercantum pada tabel ukuran tingkat ketelitian pemetaan (minimal 

unit pemetaan) diatas. 

 Jaringan jalan, rel, yang didasarkan pada kualitas, nilai dan fungsi 

dari aksesnya. Contoh: jalan aspal, jalan berbatu, jalan tanah; 

jalan penghubung kampung dengan sawah, tegalan, kebun; rel 

kereta api, rel lori. 
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 Saluran pengairan/sungai, yang didasarkan pada kualitas, nilai 

dan fungsi dari saluran. Contoh: sungai, irigasi, drainase, 

bendungan, terowongan air, waduk, situ, embung dengan 

mencantumkan namanya bila ada. 

 Objek penunjang penggunaan tanah yang juga dipetakan antara 

lain batas administrasi. Hal ini dilakukan bersamaan waktunya 

dengan pengamatan menjelajah penggunaan tanah. Pemetaan 

batas dilakukan sampai tingkat desa/kelurahan. 

h. Korelasi data dan  reklasifikasi 

Periksa dan cermati peta konsep penggunaan tanah hasil pemetaan 

lapang, apabila ada perubahan mendasar pada peta dasar. Misal : 

penambahan jalan, perubahan jaringan irigasi/sungai, pemekaran 

wilayah yang mengakibatkan perubahan letak dan nama ibukota, dan 

lain-lain. Lakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan 

wilayah survei, dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, 

terutama isi peta bagian tepi  (kiri, kanan, atas dan bawah) berkorelasi 

dengan blad/lembar lain. 

3.2. Tema Pemanfaatan Tanah 

a. Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan 

legalitas pekerjaan survei pemetaan tematik pemanfaatan tanah. 

b. Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari 

BIG maupun intern ATR/BPN. Data dasar yang diperlukan meliputi :  

o Batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

o Layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

o Layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau 

o Citra satelit/foto udara.  

c. Penyiapan survei tematik dilakukan dengan : 

e. Membuat peta kerja dengan menyalin atau mencetak peta dasar dengan 

latar belakang citra satelit dimana unsur – unsur dasar harus terlihat 

jelas, seperti : 

- Jalan, rel 

- Sungai, irigasi 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam   

f. Membuat delineasi awal kelas pemanfaatan tanah dari citra satelit. 

Dasar delineasi awal penggunaan tanah adalah klasifikasi baik dengan 

cara visualisasi maupun metode unsupervised classication. Dari poligon 

penggunaan tanah yang tentukan sampel yang akan dicek di lapang 

(ground check). Setiap kelas pemanfaatan tanah ditentukan minimal 5 

sampel yang juga harus mewakili sebaran area. 

g. Pengamatan lapang 

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus 

untuk keperluan pengambilan data penggunaan tanah adalah GPS 

handheld untuk penentuan lokasi 

- Untuk peta berskala menengah dan kecil pengamatan lapang dapat 

menggunakan metode ground check dimana hanya lokasi sampel saja 

yang harus diamati. Sedangkan untuk peta berskala besar 

menggunakan kombinasi metode ground check dan sensus sistematis 

dimana untuk daerah yang padat harus dilakukan survei lebih sering. 
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- Pertama-tama mencari titik pasti dilapang yang sesuai dengan yang 

ada pada peta dasar dan tampak pada peta yang akan disurvei (peta 

citra). Titik tersebut ditetapkan sebagai titik awal pengamatan 

menjelajah lapangan, sebagai contoh simpang jalan, jembatan, 

mercusuar dan lainnya yang terlihat nyata khas. 

- Menentukan arah dan pergerakan untuk mengamati lapangan yang 

disesuaikan dengan rencana jalur jelajah pengamatan wilayah yang 

telah disiapkan. 

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi pemanfaatan 

tanah pada peta kerja (peta citra yang telah dideliniasi), sesuai 

dengan klasifikasi yang telah ditentukan.  

- Objek yang dipetakan adalah semua poligon pemanfaatan tanah yang 

masuk dalam tingkat ketelitian sebagai ukuran minimal unit 

pemetaan, seperti tercantum pada tabel ukuran tingkat ketelitian 

pemetaan (minimal unit pemetaan) diatas. 

h. Korelasi data dan  reklasifikasi 

- Periksa dan cermati peta konsep pemanfaatan tanah hasil pemetaan 

lapang. Perlu dilakukan tanya jawab dengan penduduk sekitar 

tentang pemanfaatan tanahnya. 

- Lakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan 

wilayah survei, dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam 

peta, terutama isi peta bagian tepi  (kiri, kanan, atas dan bawah) 

berkorelasi dengan blad/lembar lain. 

 

3.3. Peta Administrasi dan Tempat Penting 

a. Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan 

legalitas pekerjaan survei pemetaan tematik administrasi dan tempat 

penting. 

b. Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari 

BIG maupun intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan meliputi :  

- Batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,  

- Layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,  

- Layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau  

- Citra satelit/foto udara. 

c. Penyiapan survei tematik dilakukan dengan: 

e. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur – 

unsur dasar seperti : 

- Jalan, rel. 

- Sungai, irigasi. 

- Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei) 

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam. 

f. Plotting informasi tempat – tempat penting yang berasal dari data 

sekunder berbagai instansi. Untuk mempermudah terlebih dahulu plot 

satu jenis tempat – tempat penting di peta kerja. Selanjutnya jenis 

tempat – tempat penting yang lain diplotkan pada peta kerja. Setiap jenis 

tempat – tempat penting dibedakan atas warna atau bentuk simbol. 

g. Pengamatan lapang   
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- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus 

untuk keperluan pengambilan data administrasi dan tempat–tempat 

penting adalah GPS handheld untuk penentuan lokasi 

- Pengecekan lapang juga diperlukan untuk plotting tempat – tempat 

penting yang meragukan pada daerah – daerah tertentu 

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi tempat – tempat 

penting sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. 

h. Korelasi data 

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan 

wilayah survei, dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam 

peta, terutama substansi tema peta. 
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Aplikasi SiPetik 

Aplikasi SiPetik merupakan salah satu bentuk wadah yang dapat digunakan untuk 

kegiatan pengumpulan data menggunakan perangkat mobile. Aplikasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemudahan proses pengambilan data, di mana proses pengumpulan data 

menjadi lebih cepat. 

 

Login 

Login dapat diistilahkan sebagai pembuka gerbang. Untuk dapat mengakses aplikasi ini, 

pengguna harus melakukan login dengan cara memasukkan username dan kata kunci 

(password). 

 

Gambar 1. Login 
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Beranda 

Setelah berhasil melakukan login, maka pengguna langsung masuk ke halaman beranda. 

Pada halaman beranda, dapat ditemui empat menu utama yaitu Lihat Data, Ambil Data, 

Data Tersimpan, dan Bantuan. 

 

 

Gambar 2. Beranda 

 

Lihat Data 

Menu lihat data akan menampung semua data yang telah diambil. Jika data yang telah 

diambil cukup banyak, maka semua data akan terdaftar tersusun ke bawah. Pengguna 

tinggal memilih data mana yang hendak dilihat. Berikut tampilan daftar data pada menu 

Lihat Data. 
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Gambar 3. Daftar data yang telah diambil 

 

Setelah memilih data yang akan dilihat, selanjutnya akan muncul pop up 

pemberitahuan mengenai informasi level perbesaran data vektor, seperti pada gambar 

berikut. 
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Gambar 4. Level perbesaran tampilan 

Dalam hal ini, data yang dipilih untuk dilihat adalah Layer Latihan. Kemudian akan 

muncul tampilan berikut.  
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Gambar 5. Lihat Data 

 

Terdapat tiga tombol yang memiliki fungsinya masing-masing, yaitu: 

 Tombol ini berfungsi untuk menampilkan semua data dalam satu bingkai layar. 

 Tombol ini berfungsi untuk menentukan layer mana saja yang ingin ditampilkan. 

  Tombol ini berfungsi untuk mengarahkan tampilan berdasarkan lokasi saat ini. 

 

Ambil Data 

Menu ini digunakan untuk mengumpulkan data. Pengguna dapat menambahkan data 

vektor dengan melakukan digitasi pada peta yang tersedia. Berikut tampilan ambil data. 
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Gambar 6. Ambil Data 

 

Terdapat tiga tombol yang memiliki fungsinya masing-masing, yaitu: 

 Tombol ini berfungsi untuk menampilkan semua data dalam satu bingkai layar. 

 Tombol ini berfungsi untuk menentukan layer mana saja yang ingin ditampilkan. 

  Tombol ini berfungsi untuk mengarahkan tampilan berdasarkan lokasi saat ini. 

  Tombol ini berfungsi untuk menambahkan data, dengan melakukan digitasi. 

 

Dalam pengambilan data, ketika kita ingin melakukan seleksi terhadap layer apa saja 

yang ingin ditampilkan, klik tombol layer. Kemudian akan muncul pilihan layer yang ada, 

seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 7. Daftar Layer 

 

Pilih layer yang diperlukan, kemudian klik OK. Untuk mulai melakukan penambahan 

data, klik tombol . Lalu mulai digitasi dengan klik sesuai dengan bentuknya. 
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Gambar 8. Digitasi 

Dalam proses kegiatan digitasi, kesalahan bisa saja terjadi. Untuk memperbaikinya, titik 

bisa digeser dengan cara klik agak lama pada titik, kemudian geser sesuai kebutuhan. Selain 

itu, titik juga dapat dihapus dengan cara klik pada titik yang salah lalu titik akan berubah 

menjadi kuning dan muncul pilihan hapus.  
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Gambar 9. Hapus Point 

 

Jika data vektor dirasa sudah benar, klik Save. Lalu akan muncul isian formulir yang 

digunakan untuk informasi data, yang mencakup nama properti, foto, dan catatan. 

 

Gambar 10. Formulir Isian 

 

Data Tersimpan 

Menu ini digunakan untuk menyimpan data yang telah diambil, tapi belum berhasil 

dikirim ke server karena satu dan lain hal, di antaranya karena terkendala sinyal internet. 

Terdapat dua tab pada menu ini, yaitu Data Tersimpan dan Belum Terkirim. 
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Gambar 11. Data Tersimpan 

 

Bantuan 

Menu ini berisi panduan bantuan yang dapat dirujuk oleh pengguna mengenai cara 

menggambar titik, garis, maupun area. Selain itu, jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui 

email dan web yang akan disediakan. 
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Gambar 12. Bantuan 
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Website SiPetik 

Untuk mengelola aplikasi mobile SiPetik, diperlukan web yang dapat diakses melalui 

alamat http://geoportaltematik.atrbpn.go.id/web/user/login. Kemudian akan muncul 

tampilan login. 

 

Login 

Login merupakan salah satu tahapan bagi pengguna untuk dapat mengakses website. 

Terdapat kolom username dan password yang harus diisi, kemudian klik Sign In. 

 

 

Gambar 13. Login Web 

 

Beranda 

Setelah berhasil pada proses login, pengguna akan masuk pada halaman Beranda. 

Terdapat beberapa menu toolbar di antaranya Beranda, Bantuan, Konfigurasi, dan Logout. 

http://geoportaltematik.atrbpn.go.id/web/user/login
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Selain itu juga terdapat menu di bagian sebelah kiri halaman beranda, yaitu Pengguna dan 

Aplikasi. Berikut tampilan halaman beranda. 

 

Gambar 14. Beranda 

 

Pengguna 

Jabatan 

Pengguna dibedakan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan hak aksesnya. Untuk 

mengelola jabatan pengguna (role user), terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan, di 

antaranya View, Update, dan Delete. 
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Gambar 15. Pengguna: Jabatan 

 

Untuk melihat rincian data, klik  kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

Gambar 16. View Jabatan 

 

Untuk melakukan pengubahan data jabatan pengguna, dapat dilakukan dengan cara klik 

tombol ‘Update’. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. 
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Gambar 17. Update Jabatan 

 

Terdapat beberapa kolom isian, di antaranya nama jabatan, perannya, deskripsi, dan 

data. Setelah semua berhasil diisi sesuai perubahan yang dibutuhkan, klik ‘Update’. 

 

Hak Akses 

Selain mengatur dan mengelola jabatan, hak akses juga perlu dikelola. Tampilannya 

tidak terlalu berbeda dengan tampilan jabatan, yaitu berupa tabulasi data mengenai nama 

hak akses, rule name, dan deskripsi yang dapat dilihat melalui gambar berikut. 
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Gambar 18. Pengguna: Hak Akses 

 

Admin dapat menambahkan hak akses dengan menakan tombol ‘Create Permission’. 

Terdapat beberapa kolom isian, yaitu Name, Rule Name, Description, dan Data. Setelah 

selesai melakukan pengisian data, klik tombol ‘Create’ untuk menambahkan hak akses. 

 

 

Gambar 19. Create Permission 
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Aplikasi 

Menu ini hanya dapat diakses oleh super admin, yang dibedakan menjadi tiga 

pengaturan dalam aplikasi yaitu pengaturan data, pengaturan peta, dan pengaturan web. 

Pengaturan Data 

Jenis Kolom 

Pada laman ini terdapat tabel yang mendata semua jenis kolom yang ada pada aplikasi, 

misalnya character varying, integer, text, date, dan sebagainya. Adapun kolom yang 

ditampilkan pada tabel adalah Name, Editable, Visible, Nestable, Is spatial, dan Is active. 

Berikut tampilan jenis kolom pada aplikasi penggiat budaya berbasis web. 

 

 

Gambar 20. Pengaturan Jenis Kolom 

 

Setiap jenis kolom dapat dilakukan peninjauan, pengeditan, dan penghapusan. Ketika 

dilakukan peninjauan maka akan muncul tampilan sebagai berikut. 
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Gambar 21. Rincian Jenis Kolom 

 

Apabila ingin dilakukan pengubahan terhadap data jenis kolom, klik Ubah, sedangkan 

untuk menghapus data klik Hapus. Ketika menekan klik pada Ubah, akan muncul tampilan 

sebagai berikut. 

 

 

Gambar 22. Ubah Data Jenis Kolom 
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Setelah selesai melakukan perubahan yang diperlukan, jangan lupa untuk melakukan 

klik pada tombol Ubah untuk menyimpan hasil perubahan. 

 

 

Tampilan Tata Ruang 

Pada laman ini terdapat tabel yang mendata tampilan tata ruang yang ada pada aplikasi, 

misalnya default layout, right sidebar, maupun full width. Adapun kolom yang ditampilkan 

pada tabel adalah nama, deskripsi, dan status keaktifannya. Pada setiap pengaturan 

tampilan tata ruang dapat dilakukan peninjauan, pengubahan, maupun penghapusan 

pengaturan tampilan tata ruang tersebut. Berikut tampilan tata ruang pada aplikasi si petik 

berbasis web. 

 

Gambar 23. Tampilan Tata Ruang 

 

Setiap tampilan tata ruang dapat dilakukan peninjauan, pengubahan, dan bahkan 

penghapusan.  
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Gambar 24. Rincian Tampilan Tata Ruang 

Super admin juga dapat menambahkan tampilan tata ruang dengan cara klik tombol 

, kemudian akan muncul formulir isian seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 25. Tambah Tampilan Tata Ruang 

Kolom Name diisi dengan nama tampilan tata ruang, lalu ada kolom Description, 

Thumbnail, dan File. Selain itu terdapat kotak Is Active untuk menandakan yang sedang aktif. 

Setelah pengisian formulir selesai, klik Buat. 

 

Tampilan Formulir 
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Pada laman ini memungkinkan super admin untuk melakukan pengaturan pada 

tampilan formulir. Berikut tampilannya. 

 

Gambar 26. Pengaturan Tampilan Formulir 

 

Super admin dapat meninjau lebih rinci mengenai pengaturan tampilan formulir. 

Terdapat rincian informasi meliputi Name, Description, File, Is Active. Berikut tampilannya. 

 

Gambar 27. Rincian Tampilan Formulir 
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Super admin juga dapat melakukan perubahan maupun penghapusan terhadap 

pengaturan tampilan formulir ini. Klik Ubah, kemudian akan muncul tampilan seperti pada 

Gambar 28. Setelah melakukan perubahan, klik Ubah untuk menyimpan hasil perubahan. 

 

Gambar 28. Ubah Tampilan Formulir 

 

Tampilan Rinci 

Tampilan rinci mengatur tentang penampilan detail pada data yang adadi aplikasi. 

Berikut tampilannya pada web. 

 

Gambar 29. Tampilan Rinci 
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Pengaturan Peta 

Jenis Sumber Data 

Jenis sumber data pada aplikasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu entitas dan API. Data 

entitas merupakan data yang memilki keunikan dan berbeda dengan data lain. Sehingga dapat 

dikatakan sumber data entitas berasal dari data dasar, sementara data API merupakan hasil 

penghubung dari sumber data lain. Berikut tampilan jenis sumber data. 

 

 

Gambar 30. Jenis Sumber Data 

 

Pada tabel jenis sumber data hanya terdapat tipe sumber data, dan status keaktifannya 

pada aplikasi. Berikut tampilan rincian jenis sumber data. 
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Gambar 31. Rincian Jenis Sumber Data 

 

Jenis Sumber API 

Laman ini memungkinkan superadmin untuk mengelola jenis sumber API. Tampilan jenis 

sumber API ini berupa tabel dengan kolom tipe nama dan status keaktifan. 

 

 

Gambar 32. Jenis Sumber API 
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Sejauh ini jenis sumber API dibedakan menjadi lima, yaitu TMS (Tile Map Service), WMS 

(Web Map Serice), Geojson, dan Geogle Victor Tile, dan WMTS. Untuk mempublikasikan peta 

secara online, standar popularnya adalah WMS. 

 

Gambar 33. Rincian Jenis Sumber API 

 

Pengaturan Web 

Laman Depan 

Laman Depan merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika pengguna berhasil 

melakukan login. Tampilan pengaturan laman depan dapat dilihat melalui gambar berikut. 
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Gambar 34. Pengaturan Laman Depan 

 

Terdapat fitur untuk menambahkan tema halaman muka dengan menggunakan tombol 

hijau bertuliskan ‘Add Home Page Theme’. Tampilan yang muncul akan seperti berikut ini. 

 

Gambar 35. Membuat Tema Halaman Muka Baru 

 

Laman Statik 
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Laman statik akan memfasilitasi super admin dalam mengelola pengaturan halaman 

statik atau yang sifatnya tidak bergerak, seperti Privac Policy, FAQ, dan sebagainya. Berikut 

tampilan pengaturan untuk laman statik. 

 

 

Gambar 36. Laman Statik 

 

Pada setiap pengaturan laman statik dapat dilakukan peninjauan, pengubahan, dan 

penghapusan dengan menggunakan fitur read, update, dan delete yang ada di bagian 

sebelah kanan kolom. 

Atur Menu 

Laman atur menu, sesuai namanya bertujuan untuk mengatur segala hal mengenai menu 

yang ada pada aplikasi penggiat budaya. Adapun tabel pada laman atur menu mengandung 

kolom Name, Parent, Route, dan Order. Tampilan laman untuk atur menu dapat dilihat melalui 

gambar berikut. 
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Gambar 37. Atur Menu 

 

Untuk melihat rincian menu, klik kemudian akan muncul tampilan rincian seperti pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 38. Rincian Atur Menu 

 

Super admin dapat melakukan pengubahan data dengan klik Update, ataupun dapat 

melakukan penghapusan data dengan klik Delete. 
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Tema Sistem 

Pada tampilan pengaturan tema sistem terdapat sebuah layout yang aktif sebagai default 

home page. Tema ini tentu saja tidak mutlak sehingga masih bisa dilakukan pengubahan dengan 

menggunakan fitur Update. Adapula fitur Delete untuk mengatur tema sistem, dan Deactive 

untuk menonaktifkan tema sistem. Berikut tampilan pengaturan tema sistem. 

 

Gambar 39. Tema Sistem 

 

Konfigurasi Sistem 

Konfigurasi dapat didefinisikan sebagai suatu pembentukan atau proses pembuatan wujud 

dari sesuatu hal. Konfigurasi sistem kemudian dapat diartikan melakukan setelan pada sistem 

agar dapat menjadi sistem yang lebih baik. Pada aplikasi penggiat ini setidaknya terdapat dua 

konfigurasi sistem, yaitu Penggiat Budaya dan Foto Udara. Namun, sistem yang aktif hanyalah 

Penggiat Budaya. Berikut tampilannya. 

 



 

30 

 

Gambar 40. Konfigurasi Sistem 

Adapun informasi yang tercantum pada konfigurasi sistem adalah name, tagline, version, 

logo, theme, email, phone, address, copyright, dan active. Masing-masing konfigurasi sistem 

ini dapat dilakukan pembaharuan dengan menggunakan fitur Update, dan melakukan 

penghapusan dengan menggunakan fiitur Delete. Super admin juga dapat menambahkan 

konfigurasi sistem yang baru dengan menggunakan fitur Add Configuration. Kemudian akan 

muncul tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 41. Membuat Konfigurasi Baru 
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Terdapat isian untuk membuat konfigurasi baru, di antaranya adalah name, tagline, 

version, logo, theme, email, phone, address, dan copyright. Mayoritas formulir isian pada 

laman penambahan konfigurasi sistem ini bersifat deskriptif (teks). Adapun kolom Logo diisi 

dengan memilih file bermuatan gambar seperti JPG, PNG, dan sebagainya. Sedangkan kolom 

Theme berbentuk kolom opsional yang meminta super admin memilih tema berdasarkan 

pilihan yang ada. Setelah selesai mengisi seluruh formulir yang ada, klik tombol hijau 

bertuliskan ‘Buat’ yang ada di bagian halaman untuk membuat konfigurasi sistem yang baru. 

 


