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2.1 Pengertian Peta Pendaftaran 

Peta pendaftaran merupakan gabungan kata dari Peta dan Pendaftran tanah. 

Pengertian peta menurut beberapa ahli sangat banyak dan beragam, salah 

seorang tersebut Aryono Prihandito (1988) yang mengungkapkan “Peta 

merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada 

bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu”. Sedangkan pengertian 

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya 

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, hal ini sesuai dengan 

keputusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1. 

Sehingga Peta Pendaftaran merupakan peta yang menginformasikan mengenai 

bentuk, batas, letak, nomor bidang dari setiap bidang tanah dan digunakan 

untuk keperluan pembukuan bidang. Pengertian tersebut sesuai keputusan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftran tanah 

tepatnya pasal 1 ayat 15.  
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2.2 Aplikasi Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo KKP) 

Kata Geospasial (ruang kebumian) merupakan aspek keruangan yang 

menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu obyek atau kejadian yang berada 

di bawah, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem 

koordinat tertentu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor  4 Tahun 

2011 dan seiring dengan perkembangan teknologi, dibutuhkan basis data 

pertanahan yang terintegrasi baik tekstual maupun spasial dalam satu Sistem 

Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) maka Kantor 

Pertanahan memanfaatkan Aplikasi Geo KKP yang dikenal sebagai 

pembangunan basis data yang sangat diperlukan untuk membantu mengurangi 

permasalahan pertanahan khususnya data pertanahan.  

 

2.2.1  Konsep Geo KKP 

Geo KKP merupakan suatu aplikasi yang diambil dari  Sistem Informasi 

Geografis (GIS), yang digunakan untuk menghubungkan data spasial dan 

data tekstual ke dalam suatu sistem lalu disimpan ke dalam server Kantor 

Pertanahan.  

Salah satu data spasial yang digunakan dalam updating peta pendaftaran 

yaitu peta analog yang kemudian di Inventerisasi berdasarkan nama desa 

dan tahun, setelah itu lakukan scanning peta dan pendigitasian peta yang 

kemudian di import dan dijadikan peta tunggal yang telah terstandarisasi 

BPN. Sedangkan pada data tekstual yang digunakan adalah Surat Ukur 

(SU) dan Buku Tanah (BT). Surat Ukur merupakan dokumen yang 
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memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian dan 

Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data 

yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada 

haknya. Dari jenis data tersebut, informasi yang dimasukkan dalam Geo 

KKP ini seperti Nomor dan tanggal Surat Ukur, NIB, luas, alamat persil, 

nama pemilik, jenis dan Nomor hak, asal persil, dan histori kepemilikan. 

 

2.2.2  Kualitas Data Geo KKP 

 

   Gambar 2.1 Kualitas Data Pertanahan 

 

Kualitas data pertanahan yang akurat harus menjadi prioritas BPN-RI. 

Untuk menjamin keakuratan data tersebut, maka BPN-RI membagi enam 

bagian kualitas data pertanahan antara lain : 
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1. Kualitas Pertama (KW 1) 

Kualitas pertama adalah Buku Tanah telah dipetakan dan Surat Ukur telah 

tergambar (Point 7). Ini diterangkan bahwa data pertanahan dari GS/SU 

tekstual ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial ada, dan Bidang tanah dalam 

peta pendaftaran ada. 

2. Kualitas Dua (KW 2) 

Kualitas dua (KW 2) adalah Buku Tanah telah dipetakan tetapi Surat Ukur 

belum tergambar (Point 8). Ini diterangkan bahwa data pertanahan dari 

GS/SU tekstual ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial tidak ada, dan 

Bidang tanah dalam peta pendaftaran ada. 

3. Kualitas Tiga (KW 3) 

Kualitas tiga adalah Buku Tanah telah dipetakan tetapi Surat Ukur belum 

terentri (Point 9). Ini diterangkan bahwa data pertanahan dari GS/SU 

tekstual tidak ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial tidak ada, dan Bidang 

tanah dalam peta pendaftaran ada. 

4. Kualitas Empat (KW 4) 

Kualitas empat adalah Buku Tanah belum dipetakan tetapi Surat Ukur 

telah tergambar (Point 10). Ini diterangkan bahwa data pertanahan dari 

GS/SU tekstual ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial ada, dan Bidang 

tanah dalam peta pendaftaran tidak ada. 

5. Kualitas Lima (KW 5) 

Kualitas lima adalah Buku Tanah belum dipetakan dan Surat Ukur belum 

tergambar (Point 11). Ini diterangkan bahwa data pertanahan dari GS/SU 
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tekstual ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial tidak ada, dan Bidang tanah 

dalam peta pendaftaran tidak ada. 

6. Kualitas Enam (KW 6) 

Kualitas enam adalah Buku Tanah belum dipetakan dan Surat Ukur belum 

dientri (Point 12). Ini diterangkan bahwa data pertanahan dari GS/SU 

tekstual tidak ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial tidak ada, dan Bidang 

tanah dalam peta pendaftaran tidak ada. 

 

Untuk melihat kualitas data pertanahan tersebut dapat dilihat pada situs 

Administrasi Aplikasi Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Bandar 

Lampung seperti pada gambar 2.1. Pada Administrasi Aplikasi Geo KKP 

ini, dapat dilihat total presentase perolehan data pertanahan yang sudah di 

update atau belum dibagian bawah dari tabel informasi kualitas data 

pertanahan. Saat ini Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung 

menargetkan sebesar 90% data pertanahan sudah ter-update selama tiga 

bulan. 
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2.2.3  Software Geo KKP 

Ada dua software yang digunakan dalam Aplikasi Geo KKP yaitu : 

a. Aplikasi KKP Login 

 

Gambar 2.2 Aplikasi KKP login 

 

Tampilan diatas Aplikasi KKP yang terhubung dengan server BPN 

sehingga harus memasukkan user ID dan Password petugas untuk 

mengaktifkan atau membuka aplikasi tersebut. Aplikasi KKP ini 

merupakan salah satu aplikasi yang dirancang dalam bentuk basis data 

untuk memasukkan, mengolah, menampilkan dan mencetak data fisik 

tekstual kantor pertanahan. 

Prinsip kerja aplikasi KKP adalah dengan memasukkan data fisik tekstual 

yang didapat dari ruangan Surat Ukur ataupun Buku Tanah berdasarkan 

nomor Surat Ukur atau Buku Tanah, yang kemudian disimpan. Sehingga 

dengan Aplikasi KKP ini dapat mencari dan melihat data yang sudah 

dimasukkan. 
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b. AutoCAD 3D Map 2009 Login 

AutoCAD merupakan sebuah program yang biasa digunakan untuk tujuan 

tertentu dalam menggambar serta merancang dengan bantuan komputer 

untuk pembentukan model serta ukuran dua dan tiga dimensi atau lebih 

dikenali sebagai “Computer-aided drafting and design program” (CAD). 

sistem CAD ini adalah pembuatan grafik, sketsa, diagram, digitasi peta 

dan gambar rancangan, pemberian anotasi, pembentukan gambar 

perspektif, pemodelan gambar 2 dan 3 dimensi, dan beberapa analisa 

spasial. Program ini dapat digunakan dalam semua bidang kerja terutama 

sekali dalam bidang-bidang yang memerlukan ketrampilan khusus seperti 

bidang Sipil, Arsitektur, Desain Grafik, dan semua bidang yang berkaitan 

dengan penggunaan CAD. 

Dan AutoCAD Map 3D 2009 software kedua yang digunakan di kantor 

pertanahan, yang didalamnya telah ditambahkan menu bar dan menu 

pulldown baru untuk memenuhi kebutuhan pemetaan dan standarisasi 

kantor pertanahan. Sama halnya dengan Aplikasi KKP, AutoCAD ini juga 

terhubung dengan server BPN sehingga harus login dengan menggunakan 

user ID dan password petugas BPN. 

Prinsip Kerja dari AutoCAD Map 3D 2009 login ini, dengan memanggil 

peta yang ingin di hubungkan dengan data tekstual melalui menu BPN 

Map Pane, lalu menambahkan layer dan atur layer tersebut untuk 

membedakan bidang yang sudah terhubung atau belum terhubung, dan 

kemudian kita hubungkan berdasarkan nomor Surat Ukur ataupun Buku 

Tanah. Sehingga secara otomatis batas bidang tersebut berubah warna. 
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 Gambar 2.3 Tampilan utama AutoCAD 3D 2009 

 

2.2.4  Kelebihan Geo KKP 

Ada beberapa kelebihan Geo KKP kenapa aplikasi ini digunakan oleh 

BPN, antara lain : 

1. Dapat memberikan informasi data pertanahan baik data spasial maupun 

data tekstual. 

2. Dapat mempermudah, mempercepat dalam pemprosesan data 

pertanahan 

3. Geo KKP dapat digunakan setiap waktu. 

4. Data pertanahan yang sudah ke-entri dalam Geo KKP tidak dapat 

dimanipulasi. 

5. Menghindari adanya data pertanahan yang hilang dan ganda 
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2.2.5  Kekurangan Geo KKP 

Dan berikut merupakan kekurangan Geo KKP yang dapat menghambat 

pekerjaan di kantor pertanahan, yaitu : 

1. Aplikasi Geo KKP selalu terhubung dengan server, sehingga apabila 

server mati ataupun mati lampu pekerjaan tidak dapat dilakukan. 

2. Untuk Membuka software Aplikasi Geo KKP menggunakan User ID 

dan Password petugas kantor pertanahan. 

3. Aplikasi Geo KKP tidak dapat digunakan di luar wilayah Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung. 

4. Sumber daya manusia yang mengerti tantang Geo KKP masih relatif 

sedikit. 


