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ABSTRAK 

UPDATING DATA PERSIL 

PADA APLIKASI GEOKKP PADA KANTOR PERTANAHAN  

KOTA BANDAR LAMPUNG 

(STUDI KASUS :KEL. LABUHAN DALAM KEC. TANJUNG SENENG) 

 

 

 

Oleh 

SITI KHOTIMAH 

 

 

Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, khususnya pada Kelurahan Labuhan 

Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng perbaikan dan updating data-data pada wilayah 

tersebut khususnya data persil sangat diperlukan karena agar informasi yang terdapat 

dalam aplikasi GeoKKP (Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan) dapat 

dilengkapi dan dapat menyajikan suatu informasi yang akurat. Perbaikan data persil 

berawal dari proses pengumpulan peta-peta analog (persil) kemudian dilakukan proses 

inventarisasi agar dapat diketahui berapa banyak data persil yang harus diperbaiki. 

 

Pada Aplikasi GeoKKP (Geospasial Kantor Pertanahan) Kantor Pertanahan Kota 

Bandar Lampung progress awal basis data yang dimiliki adalah 45.44%. Sedangkan 

ketentuan dari aplikasi tersebut yaitu 1% progress kwalitas basis data sebanyak 1400 

persil. Pada pekerjaan updating data persil Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan 
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Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dapat membantu meningkatkan progress 

kwalitas basis data tersebut.  

 

Adapun data yang diperoleh untuk membantu proses - proses tersebut yaitu peta - peta 

analog (persil) tahun 1997-2002 dan peta-peta digital (database) tahun 2010-2012 data-

data tersebut diperoleh dari ruang penyimpanan berkas pengukuran dan pemetaan 

kantor pertanahan kota Bandar Lampung. Kemudian peta analog diinventarisasi 

kemudian dilakukan proses scanning dan selanjutnya proses digitasi hingga proses 

memperbaharui (update) peta digital menggunakan aplikasi GeoKKP (Geospasial 

Komputerisasi Kantor Pertanahan).  

 

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa kesimpulan antara lain yaitu : 

1. Terdapat 2800 persil kelurahan Labuhan Dalam yang harus diupdate dengan 

masing-masing peta persil memiliki jumlah persil yang berbeda. 

2. Peningkatan data spasial (persil) yang diupdate mencapai 2% yaitu 2800 persil. 

3. Peningkatan data atribut persil mencapai 1% yaitu NIB, No. HAK (Hak Milik, 

HGU, HGB) dan No. SU (Surat Ukur). 

4. Peningkatan progress mencapai 3% dari jumlah data spasial (persil) dan data 

atribut. 

5. Jumlah kwalitas basis data yang membantu meningkatkan progress secara 

keseluruhan yaitu 48.54 % 
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