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ABSTRAK 

 
ANALISIS PETA ZONA NILAI TANAH  

TERHADAP TARIF PNBP  
LAYANAN PEMELIHARAAN DATA PERTANAHAN 

(Studi kasus : Kecamatan Natar, Lampung Selatan) 
 

Oleh  
 

RESTU HAYATI 
 
 

Kecamatan Natar merupakan salah satu Kecamatan yang berada di peringkat 2 
sebagai Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Lampung 
Selatan (BPS Tahun 2020). Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah 
mempengaruhi meningkatnya kebutuhan tanah yang berdampak pada berubahnya 
harga tanah dan zona nilai tanah. Berdasarkan PP 128 Tahun 2015 zona nilai tanah 
digunakan sebagai acuan dalam penentuan tarif PNBP. 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan cara penilaian massal tanpa 
memperhatikan properti khusus dan menggunakan pendekatan. Penelitian yang 
dilakukan ini adalah membuat zona untuk menentukan titik sampel yang kemudian 
membuat peta zona nilai tanah berdasarkan harga tanah yang sebenarnya dan 
selanjutnya data nilai tanah tersebut menjadi acuan penentuan tarif PNBP layanan 
pemeliharaan data pertanahan. 

Hasil penelitian diketahui bahwa tarif PNBP Pelayanan Pertanahan berupa 
pemeliharaan data pertanahan di Kecamatan Natar pada tahun 2022 yang tertinggi 
mencapai Rp.52.841,- untuk klasifikasi zona nilai tanah Rp.2.328.001 sampai dengan 
Rp.2.840.000,- dan yang terendah Rp.50.179,- untuk klasifikasi zona nilai tanah 
sampai dengan Rp.178.500,-. 

 
 
Kata kunci : PNBP, Peta Zona Nilai Tanah 
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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF LAND VALUE ZONE MAP ON PNBP PRICE 

LAND DATA MAINTENANCE SERVICES 

(Case study: Natar District, South Lampung) 
 

 

By : 

 

Restu Hayati  

 

 

Natar District is one of the sub-districts that is ranked 2 as the sub-district with the 

largest population in South Lampung Regency (BPS Year 2020). The increase in 

population in an area affects the increasing demand for land which has an impact on 

changes in land prices and land value zones. Based on PP 128 of 2015 the land value 

zone is used as a reference in determining PNBP rates. 

This research uses a mass valuation method without paying attention to special 

properties and uses an approach. The research carried out is to create a zone to 

determine the sample point which then makes a map of the land value zone based on 

the actual land price and then the land value data becomes a reference for 

determining the PNBP tariff for land data maintenance services. 

The results of the study found that the rate of PNBP for Land Services in the form of 

maintaining land data in Natar District in 2022 was the highest at Rp. 52.841, - for 

the classification of land value zones, Rp. 50,179,- for land value zone classification 

up to Rp.178,500,-. 

 

Keywords: PNBP, Peta Zona Nilai Tanah. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Persoalan riil di lapangan adalah masih terdapat kendala tentang sistem informasi 

nilai harga pasar tanah yang menggambarkan keadaan pasar tanah.  Sistem 

informasi tersebut diharapkan menjadi barometer bagi pihak – pihak yang 

berkepentingan dalam melakukan investasi di tanah. Bagi Penulis sendiri 

informasi tersebut diharapkan menjadi data pasar yang akurat dalam melakukan 

penilaian tanah.  

Penentuan nilai tanah akan kadaluarsa seiring jalannya waktu, oleh karena itu 

dibutuhkan pembaruan nilai suatu tanah secara berkala. Bahwa setiap perubahan 

nilai tanah akan berpengaruh terhadap perubahan nilai tarif PNBP Layanan 

Pertanahan berupa pemeliharaan data pertanahan. 

Kecamatan Natar berada di kawasan yang berkembang pesat dengan aktifitas 

ekonomi yang padat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

nilai tanah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dapat dijadikan dasar 

perhitungan tarif PNBP layanan pemeliharaan data pertanahan. Semua objek 

dinilai dengan penilaian massal, sedangkan teknis pelaksanaan untuk analisis 

spasial dan perhitungan nilai tanah menggunakan teknologi analisis SIG (Riza, M. 

2005). 

Salah satu upaya untuk memberikan informasi terkait nilai tanah yang sesuai 

dengan harga pasar adalah dengan melakukan pembaruan zona nilai tanah secara 

berkala. Melalui survey harga pasar dengan menggunakan formulir isian dari 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, maka 

diharapkan bahwa nilai tanah yang diperoleh sesuai dengan kondisi dilapangan. 
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1.2 Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan zona nilai tanah Kecamatan Natar pada tahun 2022.  

2. Mengetahui besaran tarif PNBP layanan pemeliharaan data pertanahan 

Kecamatan Natar di Tahun 2022. 

 

1.3 Kerangka Pikiran  

 

Survey harga pasar terkait nilai tanah yang ada di Kecamatan Natar merupakan 

hal utama yang dilakukan untuk menggali informasi yang sesuai dengan keadaan 

sebenarnya dilapangan. Kondisi geografis suatu wilayah ataupun perkembangan 

pembangunan dan isu pemekaran wilayah dapat juga mempengaruhi harga tanah. 

Harga tanah harus sesuai dengan ketentuan nilai pasar wajar (NPW), hal ini 

merupakan informasi penentu untuk mengetahui besaran tarif  layanan 

pemeliharaan data pertanahan.  

 

1.4 Hipotesis 

 

Analisis zona nilai tanah dengan menggunakan informasi data non spasial yang 

berupa data nilai tanah yang diperoleh dari survei lapangan, maka diharapkan hal 

ini dapat memberikan gambaran nilai tanah yang sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. Peneliti menduga bahwa nilai tanah yang selama ini menjadi dasar 

besaran tarif PNBP layanan pemeliharaan data pertanahan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Selatan perlu diperbarui disesuaikan dengan nilai tanah yang 

sebenarnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu   

 

Wahyu Eko Saputro, Sawitri Subiyanto, Bandi Sasmito melakukan penelitian 

pembuatan peta zona nilai tanah untuk referensi penetapan Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Studi yang dilakukan di 

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut menggunakan metode penilaian 

masal dengan pendekatan perbandingan penjualan. Hasil dari penelitian ini adalah 

berupa Peta Zona Nilai Tanah yang terdiri dari 68 zona dari data NJOP dan data 

Survei Transaksi Harga Tanah. Perubahan selisih harga tanah transaksi dengan 

NJOP terendah sebesar 49,45% sedangkan untuk harga tertinggi adalah 768,13 %. 

Farid Burhanudin Y, Sawitri Subiyanto, Fauzi Janu A. dalam penelitiannya yang 

berjudul Analisis Potensi Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak Akibat Pengaruh 

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Dengan Menggunakan SIG 

(Studi Kasus : Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka). Metode pengolahan 

data yang digunakan adalah regresi linier berganda, menghitung pengaruh 

aksesibilitas dan faktor lokasi terhadap sampel harga tanah Serta menghitung 

peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara membandingkan antara NIR 

tahun 2016 dengan NJOP dari DPPKAD tahun 2016.  Penelitian ini menghasilkan 

Perubahan harga tanah yang terjadi di Kecamatan Kertajati pada saat 

pembangunan BIJB terjadi peningkatan yang signifikan dengan peningkatan yang 

tertinggi berada pada zona 23 yaitu sebesar 280% dan terendah pada zona 11 dan 

63 sebesar 45%. Sedangkan berdasarkan perbandingan harga antara NJOP dengan 

harga tanah dari zona nilai tanah (ZNT) hasil survei ketika pembangunan BIJB 

serta perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas bumi (tanah) 

menunjukkan adanya peningkatan PBB atas bumi (tanah) di Kecamatan Kertajati 



 
 

4 

 

rata-rata berkisar 89%, dengan nilai tertinggi berada pada Kelurahan Mekarmulya 

sebesar 99% dan terendah berada pada Kelurahan Kertajati sebesar 50%. 

Bayhaki, Sunaryo. Dedy Kurnia, M. Adkha Yulianandha dalam penelitiannya 

yang berjudul Pembuatan Zona Nilai Tanah Untuk Updating Nilai Jual Objek 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus : Kelurahan 

Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong). Hasil penelitian ini 

berupa peta zona nilai tanah, peta nilai jual objek pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan berbasis persil, dan rekomendasi updating nilai jual 

objek pajak PBB-P2. 

 

Tabel 1. Daftar Penelitian Sebelumnya 

 

No Pengarang Tahun Judul Metode Hasil 

1. Wahyu Eko 
Saputro, 
Sawitri 
Subiyanto, 
Bandi 
Sasmito 

2016 Pembuatan Peta 
Zona Nilai Tanah 
Untuk 
Menentukan Nilai 
Indikasi Rata-
Rata (Nir) Harga 
Pasar 
Menggunakan 
Sistem Informasi 
Geografis Di 
Kecamatan 
Ngaliyan, Kota 
Semarang (Studi 
Kasus 
:Kecamatan 
Ngaliyan, Kota 
Semarang) 

Metode 
penilaian 
masal dengan 
pendekatan 
perbandingan 
penjualan 
(sales 
comparative) 

Hasil dari 
penelitian ini 
adalah berupa 
Peta Zona Nilai 
Tanah yang 
terdiri dari 68 
zona dari data 
NJOP dan data 
Survei Transaksi 
Harga Tanah. 
Perubahan 
selisih harga 
tanah transaksi 
dengan NJOP 
terendah sebesar 
49,45% 
sedangkan untuk 
harga tertinggi 
adalah 768,13 % 

2. Farid 
Burhanudin 
Y, Sawitri 
Subiyanto, 
Fauzi Janu A. 

2017 Analisis Potensi 
Peningkatan Nilai 
Jual Objek Pajak 
Akibat Pengaruh 
Pembangunan 
Bandara 
Internasional 
Jawa Barat 

Metode 
pengolahan 
data yang 
digunakan 
adalah regresi 
linier 
berganda, 
menghitung 

Perubahan harga 
tanah yang 
terjadi di 
Kecamatan 
Kertajati pada 
saat 
pembangunan 
BIJB terjadi 



 
 

5 

 

Dengan 
Menggunakan 
SIG (Studi Kasus 
: Kecamatan 
Kertajati, 
Kabupaten 
Majalengka) 

pengaruh 
aksesibilitas 
dan faktor 
lokasi 
terhadap 
sampel harga 
tanah 

peningkatan 
yang signifikan  

3. Bayhaki, 
Sunaryo. 
Dedy Kurnia, 
M. Adkha 
Yulianandha 

2019 Pembuatan Zona 
Nilai Tanah 
Untuk Updating 
Nilai Jual Objek 
Pajak Bumi Dan 
Bangunan 
Perdesaan Dan 
Perkotaan (Studi 
Kasus : 
Kelurahan 
Pembataan, 
Kecamatan 
Murung Pudak, 
Kabupaten 
Tabalong) 

metode 
penilaian 
masal 
caranya 
dengan 
melakukan 
wawancara 
menggunaka
n formulir 

Hasil penelitian 
ini berupa peta 
zona nilai tanah, 
peta nilai jual 
objek pajak 
bumi dan 
bangunan 
perdesaan dan 
perkotaan 
berbasis persil, 
dan 
rekomendasi 
updating 
nilai jual objek 
pajak PBB-P2 

 

 

2.3 Sistem Informasi Geografis  

 

2.3.1. Pengertian Sistem Informasi Geografis  

Menurut Prahasta (2002:55) SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan dan menganalisa informasi yang 

berhubungan dengan permukaan bumi. Istilah sistem informasi geografi 

merupakan gabungan 3 unsur pokok yaitu sistem, informasi dan geografi. Dengan 

melihat ketiga unsur pokok tersebut maka dapat di simpulkan bahwa SIG adalah 

salah satu system informasi. SIG adalah suatu sitem yang menekankan pada unsur 

informasi geografi. Istilah Geografi merupakan bagian dari spasial. Kedua istilah 

ini sering digunakan secara bergantian atau tertukar hingga timbul istilah yang 

ketiga, geospasial. Ketiga istilah ini mengandung pengertian yang sama didalam 

konteks SIG. Penggunaan kata geografis mengandung pengertian suatu persoalan 

mengenai bumi: permukaan dua atau tiga dimensi. Istilah Informasi Geografis 

mengandung pengertian suatu persoalan mengenai tempat – tempat yang terletak 
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di permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi dimana suatu objek terletak di 

permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan – keterangan (atribut) yang 

terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui. 

 

2.3.2. Ciri – ciri SIG 

Menurut   Demers  (2003 : 12) ciri – ciri SIG adalah sebagai berikut:  

1.  SIG memiliki subsistem input data yang menampung dan dapat mengolah 

data spasial dari berbagai sumber. Sub sistem ini juga berisi proses 

transformasi data spasial yang berbeda jenisnya, misalnya dari peta kontur 

menjadi titik ketinggian. 

2.  SIG mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data yang 

memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui. 

3.  SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan 

peran data, pengelompokan dan pemisahan, estimasi parameter dan 

hambatan, serta fungsi permodelan 

4.  SIG mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau 

sebagian dari basis data dalam bentuk tabel, grafis dan peta. 

 

2.3.3 Subsistem SIG 

Subsistem yang dimiliki oleh SIG yaitu data input, data output, data management, 

data manipulasi dan analisis. Subsistem SIG tersebut dijelaskan dibawah ini: 

1.  Data Input: Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan 

mempersiapkan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber. 

Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau 

mentransformasi format data aslinya ke dalam format yang digunakan oleh 

SIG. 

2.  Data Output: Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran 

seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun 

bentuk hardcopy seperti: tabel, grafik, peta dan lain –lain. 

3.  Data Management: Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial 

maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga 

mudah dipanggil, dan diedit. 
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4.  Data manipulasi dan analisis: Subsistem ini menentukan informasi– 

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga 

melakukan manipulasi dan permodelan datauntuk menghasilkan informasi 

yang diharapkan. 

 

2.3.4. Komponen SIG 

SIG merupakan sistem   kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan 

sistem-sistem komputer yang lain  di tingkat fungsional dan jaringan. Menurut 

Gistut, komponen SIG  terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data dan 

informasi geografi, serta manajemen.  Komponen SIG  dijelaskan di bawah ini:  

1.  Perangkat keras ( Hardware ) : Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai 

platform perangkat  keras mulai dari PC desktop, workstations, hingga 

multiuser host yang  dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan 

dalam jaringan komputer  yang luas, berkemampuan tinggi, memiliki ruang 

penyimpanan ( harddisk ) yang besar, dan mempunyai kapasitas memori 

(RAM) yang besar. Walaupun demikian,  fungsionalitas SIG tidak terikat 

secara ketat terhadap karakteristik – karakteristik  fisik perangkat keras ini 

sehingga keterbatasan memori pada PC30 pun dapat diatasi. Adapun 

perangkat  keras yang  sering digunakan  untuk SIG adalah komputer ( PC ), 

mouse, digitizer, printer, plotter dan scanner. 

2.  Perangkat lunak ( Software ) : Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga 

merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun  secara modular dimana 

basisdata  memegang peranan kunci. Setiap subsistem  diimplementasikan 

dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa modul, 

hingga tidak mengherankan jika ada perangkat SIG yang terdiri dari ratusan 

modul program yang masing – masing dapat  dieksekusi  sendiri. 

3.  Data dan Informasi Geografi: SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data 

dan informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara 

mengimport dari perangkat perangkat lunak SIG yang lain maupun secara 

langsung dengan cara mendigitasi data spasialnya  dari peta dan  

memasukkan  data atributnya dari tabel – tabel  dan laporan dengan 

menggunakan  keyboard. 
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4.  Manajemen :  Suatu proyek SIG akan berhasil jika di atur dengan baik dan 

dikerjakan oleh orang – orang memiliki  keahlian yang tepat pada semua 

tingkatan. 

 

2.3.5. Model Data Dalam Sistem Informasi Geografis  

Data digital geografis diorganisir menjadi dua bagian sebagai berikut: 

1.  Data Spasial: Data spasial adalah data yang menyimpan kenampakan 

kenampakan permukaan bumi, seperti jalan, sungai, dan lain – lain. Model 

data spasial dibedakan menjadi dua yaitu model data vektor dan model data 

raster. Model data vektor diwakili oleh simbol – simbol atau selanjutnya 

didalam SIG dikenal dengan feature, seperti feature titik (point), feature garis 

(line), dan featurearea (surface). 

 

 

Gambar 2.1 Model Data Vektor 

Model data raster merupakan data yang sangat sederhana, dimana setiap 

informasi disimpan dalam grid, yang berbentuk sebuah bidang. Grid tersebut 

disebut dengan piksel. Data yang disimpan dalam format in data hasil 

scanning, seperti citra satelit digital. 
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Gambar 2.2 Model Data Raster 

2.  Data Non Spasial/Data Atribut: Data non Spasial / data atribut adalah data 

yang menyimpan atribut dari kenampakan – kenampakan permukaan bumi. 

 

2.3.6. Manfaat Sistem Informasi Geografis  

 

Dengan SIG akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan 

perspektif yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, 

pemrosesan, dan penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang 

beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. Dengan 

tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas ruang penyimpanan besar 

seperti saat ini, SIG akan mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan 

menampilkannya. SIG juga mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data 

yang akan menjadi lebih mudah. 
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2.4 Basisdata  

 

 Menurut Fahlevi (2013:1) Basis data adalah sekumpulan data yang saling 

berhubungan secara logis dan terorganisir dengan baik. Kumpulan data tersebut 

yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan 

tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan 

dalam media penyimpanan elektronis. Dari pengertian diatas bisa diambil suatu 

pengertian yang lebih sederhana yaitu basis data adalah kumpulan informasi yang 

di simpan didalam komputer secara sistematik dan dapat diperiksa menggunakan 

suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. 

Nama lain dari basis data adalah pangkalan data atau Database. 

 

2.6. Zona Nilai Tanah  

 

Zona Nilai Tanah ( ZNT ) yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN adalah 

poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama dari sekumpulan 

bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata 

sesuai dengan penggunaan tanah. 

Perbedaan nilai antara satu tanah dengan yang lainnya berdasarkan analisa 

petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya. Informasi yang 

ditampilkan ZNT adalah nilai tanah dalam keadaan “kosong”, tidak termasuk nilai 

benda – benda  yang melekat padanya. 

 

2.7 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

 

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu 

penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan 

negara bukan pajak (PNBP). Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang 
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tidak berasal dari penerimaan perpajakan. UU tersebut juga menyebutkan 

kelompok PNBP meliputi: 

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; 

2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; 

3. penerimaan dari hasil – hasil  pengelolaan kekayaan Negara yang 

dipisahkan; 

4. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah 

5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari 

pengenaan denda administrasi; 

6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah 

7. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang – undang tersendiri 

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang – undang, jenis PNBP yang 

tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan 

adanya PNBP  lain  melalui UU. 

Layanan  Pertanahan  dalam hal ini termasuk dalam point d diatas dan ditetapkan 

dengan Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor  128 Tahun 2015 yang 

berisi   Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 

Berlaku Pada   Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

 

2.8 Definisi 

1. Harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk 

suatu aset. Karena kemampuan keuangan, motivasi atau kepentingan khusus 

dari pembeli atau penjual, jarga yang dibayarkan mungkin berbeda dengan 

nilai dari aset tersebut berdasarkan anggapan pihak lain. (Kode Etik Penilai 

Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018); 

2. Biaya adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh atau 

menciptakan suatu aset. Ketika aset telah diperoleh atau diciptakan, biaya 

merupakan suatu fakta. Harga berhubungan dengan biaya, karena harga yang 

dibayar untuk suatu aset menjadi biaya bagi pembeli.(Kode Etik Penilai 

Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018) 
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3. Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset atau 

harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, 

sehingga nilai bukan merupakan fakta. Aset diartikan juga sebagai barang dan 

jasa.  .(Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018); 

4.  Tanah adalah permukaan bumi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

– Pokok Agraria, di daratan maupun di bawah air, termasuk ruang di atas 

maupun di bawahnya, dalam batas-batas tertentu termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya, yang mempunyai batas-batas dan sistem-

sistem tertentu, baik batas dan sistem alam, batas dan system administrasi, 

maupun batas dan sistem penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatannya; Dalam pengertian ini maka tanah termasuk baik tanah yang 

sudah ada sesuatu hak di atasnya, maupun yang belum dilekati oleh sesuatu 

hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5.  Nilai Tanah adalah nilai tanah sebagaimana dimaksud di atas, dalam 

keadaan “kosong”, tidak termasuk nilai benda – benda yang melekat padanya; 

6.  Zona Nilai Tanah adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang 

relatif sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa 

bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan 

mempunyai  perbedaan nilai antara satu dengan yang  lainnya berdasarkan 

analisa petugas dengan  metode  perbandingan  harga pasar  dan  biaya; 

7.  Properti merupakan kata singkat dari “Properti Riil” (Real Property), adalah 

tanah berikut seluruh benda – benda buatan manusia yang melekat padanya 

sebagai satu kesatuan, baik yang berada pada, di atas, dan di bawah 

permukaan tanah dimaksud; 

8.  Nilai Properti adalah nilai tanah berikut nilai seluruh benda – benda buatan 

manusia yang melekat padanya sebagai satu kesatuan, baik yang berada pada, 

di atas, dan di bawah permukaan tanah dimaksud; 

9.  Nilai Pasar didefenisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat 

diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal 

penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjualan yang 
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berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya 

dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas 

dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati – hatian dan tanpa paksaan. (Kode 

Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018); 

10. Land Extraction adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai 

tanah dengan cara mengurangi nilai bangunan dari total nilai property 

(https://study.com/academy/lesson/extraction-method-of-land-site-

valuation.html); 

11.  Indeks pada dasarnya merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan 

yang sama ( hasil penjualan, produksi, ekspor, jumlah uang beredar, dll) 

dalam waktu yang berbeda. Dari angka indeks dapat diketahui maju 

mundurnya atau naik turunnya  suatu usaha atau kegiatan. Jadi tujuan 

pembuatan angka indeks sebetulnya  adalah untuk mengukur secara 

kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan misalnya 

indeks nilai untuk mengukur perubahan harga (berapa kenaikannya atau 

penurunannya); 

12.  Dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu 

dasar (base period) dan waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan 

(current period). Waktu dasar adalah waktu dimana suatu kegiatan (kejadian) 

dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Waktu yang sedang berjalan ialah 

waktu dimana suatu kegiatan (kejadian) dipergunakan sebagai dasar 

perbandingan terhadap kegiatan (kejadian) pada waktu dasar; 

13.  Indeks Nilai Tanah adalah angka yang menggambarkan perbandingan tingkat 

kemahalan nilai tanah suatu kabupaten/kota atau provinsi dari waktu ke 

waktu. Indeks Nilai Tanah merupakan cerminan nilai tanah per satuan ukuran 

luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. Sesuai dengan pengertiannya, 

Indeks Nilai Tanah dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks 

yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada 

periode waktu tertentu; 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi Penelitian  

                                                      

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan  

Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu dari 

daerah Tingkat II yang ada di Propinsi Lampung. Secara administatif Kabupaten 

Lampung Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan selanjutnya terdiri 

dari 256 desa dan 4 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan tercatat 

2.007,01 Km2 terdiri dari 17 kecamatan. Kecamatan Natar merupakan kecamatan 

terluas (250,88 Km2), yang terdiri dari 26 Desa. Sex ratio penduduk atau 

perbandingan jumlah penduduk laki – laki dengan perempuan 105,35 yang berarti 

bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 105 laki – laki. 

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 10514’ sampai dengan 

10545’ Bujur Timur dan 515’ sampai dengan 6 Lintang Selatan. Mengingat 

letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya 

daerah – daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. 

Sebelah Utara  :  berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung 

Tengah dan Lampung Timur; 

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda; 

Sebelah Barat :  berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran; 

Sebelah Timur :  berbatasan dengan Laut Jawa. 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis, dengan curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu mencapai 294,9 mm sedangkan curah 

hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 23,4 mm. Rata – Rata suhu udara 

berkisar Antara 23,6 C sampai 34,10 C, sedangkan kelembaban udara relatif 

berkisar antara 74 % sampai 84 % (BPS Lampung Selatan, 2018) 
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Gambar 3.1. Peta Lampung Selatan, Bappeda (2020) 

 

3.2.  Data Penelitian  

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu : 

a.  Peta Batas Administrasi skala 1:50.000 Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan  tahun 2018 yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten 

Lampung Selatan; 

b. Data Citra  

c.  Data Harga Tanah daerah penelitian Tahun 2022 dari hasil survei lapangan. 

 

3.3 Peralatan  

 

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 

hardware dan software : 

a.  Perangkat keras (Hardware) 

1. GPS Handheld  untuk survei harga transaksi. 

2. Perangkat komputer yang memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a) Laptop 
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b) Sistem Operasi :Microsoft Windows 7 Ultimate  

c) Processor : Intel® Core (TM) i3-4030U CPU ~1.9GHz 

d) RAM : 2.00 GB 

e) Hardisk : 500 GB 

3.  Printer 

4.  Kamera Digital. 

b.  Perangkat lunak (Software) 

1.  Microsoft Office (MS. Word, MS. Visio, MS. Excel 2010) 

2.  ArcGis 10.3  

3.4 Metode Penelitian  

3.4.1 Metodologi Penilaian 

Metodologi yang digunakan untuk mencari indeks harga pasar adalah_: 

a. Pendekatan Perbandingan Harga Pasar (sales comparison approach) 

 Dilakukan dengan melakukan penyesuaian data pasar berdasarkan 

perbandingan harga penawaran dan transaksi jual beli tanah yang kemudian 

dilakukan penyesuaian – penyesuaian  dengan memperhatikan kelebihan 

dan kekurangan masing – masing. 

b. Pendekatan Biaya (coast approach) 

 Dilakukan dengan melakukan penaksiran berdasarkan biaya 

pembuatan/pengganti baru dikurangi dengan perkiraan penyusutan dari tiga 

unsur penyusutan yaitu penyusutan fisik, kemunduran fungsi dan 

kemunduran ekonomis.  

c. Metode teknik penyisaan tanah (Land Residual) digunakan bila nilai 

bangunan diketahui dan nilai tanah tidak diketahui. 

Konsep : Np = Nt + Nb  →  Nt = Np - Nb 

Dimana : Np = Nilai properti 

    Nt  = Nilai tanah 

    Nb = Nilai bangunan 

Penilaian yang akan diterapkan sangat tergantung pada tipe dari properti 

yang akan dinilai. 
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3.4.2. Dasar Penilaian  

Dasar penilaian adalah nilai pasar. Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang pada 

tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau penukaran 

suatu properti, antara  pembeli yang berniat membeli dan penjual yang berniat 

menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara 

layak, dimana kedua belah pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman 

yang dimilikinya, kehati – hatian, dan tanpa paksaan. 

Dibutuhkan tipe data pasar yang sama untuk indexation. Semua informasi dari 

data transaksi dengan harga yang sebenarnya dapat digunakan. Jika ada 

kekurangan data transaksi, maka  data penawaran.  

 

3.5 Tahapan Pelaksanaan   

a.   Tahap Persiapan  

1. Identifikasi Awal 

 Bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang diangkat sebagai 

tema penelitian, objek penelitian dan daerah penelitian serta 

merumuskan cara memecahkan permasalahan tersebut. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa zona nilai 

tanah terhadap tarif PNBP pendaftaran tanah di Kecamatan Natar. 

2. Studi Literatur 

 Studi Literatur dilakukan untuk mempelajari dan mengumpulkan 

referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan 

orang lain yang berkaitan sebagai dasar teori mengenai masalah yang 

akan diteliti seperti pemahaman alih fungsi lahan, zona nilai tanah dan 

literatur lainnya yang mendukung baik dari buku, jurnal, majalah, 

internet dan lain sebagainya. 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data berupa peta peta zona nilai tanah (ZNT) dari tahun 

2019 sampai dengan 2021 yang didapatkan dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Selatan dan data penunjang lainnya. 

b. Tahap Pengolahan Data 



 
 

25 

 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan dari data yang telah diperoleh yaitu 

melakukan proses pemotongan, pemilihan data dan dilakukan ground truth 

untuk mengetahui kondisi lapangan sebenarnya. Pengolahan data spasial 

dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

a.  Perhitungan Indeks Nilai Tanah 

Langkah – langkah kegiatan metode indeks yaitu 

1)  Mengidentifikasi dan mengelompokan data pasar sesuai dengan 

penggunaan tanah. 

2) Melakukan perhitungan nilai indeks sampel dengan membandingkan 

data pasar yang baru dengan nilai zona tahun sebelumnya pada zona 

yang sama. 

b. Pemetaan dan Analisis Peta Zona Nilai Tanah 

Hal – hal yang diperhatikan dalam analisa indeks nilai tanah, antara lain: 

1)  Indeks sampel yang tidak wajar atau memiliki perbedaan nilai indeks 

sampel yang signifikan terhadap sampel-sampel yang lain dapat 

dipisahkan secara manual; 

2)  Melakukan perhitungan statistik metode kuartil dan jangkauan untuk 

mendapatkan nilai indeks sampel yang wajar. 

3)  Setelah didapatkan nilai indeks sampel yang wajar, maka dilakukan 

perhitungan rata-rata nilai indeks per jenis penggunaan, dalam hal ini 

akan ada dua indeks yaitu indeks pertanian dan indeks non pertanian 

yang digunakan untuk menghitung nilai baru; 

4)  Untuk sampel dengan nilai indeks yang dipisahkan secara manual dan 

sampel yang dipisahkan dengan metode kuartil dilakukan perhitungan 

dengan metode standar deviasi untuk mendapatkan nilai baru. 

5)  Peta Zona Nilai Tanah diperbarui merupakan hasil dari perhitungan 

metode indeks dan standar deviasi 

c.  Tahap Analisa 

Melakukan analisa perubahan nilai tanah pada peta zona nilai tanah, apabila 

terdapat perubahan nilai tanah maka dilakukan deliniasi batas zona baru. 

Data yang telah diolah kemudian dievaluasi sehingga di dapatkan suatu 

hasil yang berupa bagaimana evaluasi tanah hasil perbandingan peta zona 

nilai tanah (ZNT) di daerah Natar dalam kurun waktu 3 tahun tersebut. 
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d.  Tahap Akhir 

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari proses penelitian ini 

sebagai laporan Tugas Akhir. 

 

3.6 Tahapan Pengolahan Data 

 Tahapan pengolahan data dapat diilustrasikan dengan diagram alir berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram alir 

Tahapan pengolahan data dalam diagram alir tersebut dapat diuraikan  

sebagai berikut: 

a.  Studi Literatur 

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dibutuhkan studi 

kepustakaan yang bersumber dari : 

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Pokok Agraria; 

Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Tahun 2022  

Analisis nilai tanah terhadap tarif PNBP   

Pembahasan 

Selesai 

Peta Administrasi 

Kecamatan Natar 

tahun 2020 

Peta Citra Tahun 2020 
Data Nilai Tanah 

Kecamatan Natar 

Tahun 2022 

Mulai 

Studi Literatur 

Persiapan dan Pengumpulan Data 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan 

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementrian 

Agraria dan Tata Ruang; 

6. Literatur lainnya yang sesuai dengan masalah penelitian. 

b. Persiapan dan Pengumpulan Data  

 Data yang digunakan yaitu berupa peta zona nilai 

tanah tahun 2019, 2020 dan 2021 dan peta administrasi kota Natar. 

c.  Pemotongan (Cropping) 

 Cropping dilakukan pada peta zona nilai tanah Kecamatan Natar 

agar ukuran sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah dilakukan 

Cropping dapat diproses lebih lanjut. 

d. Pemilihan Data 

 Pemilihan data dilakukan pada peta zona nilai tanah tahun 2019, 

2020 dan 2021. Pemilihan data ini dilakukan untuk memilih daerah 

yang akan dilakukan penelitian dan juga untuk membatasi sesuai 

dengan batasan masalah. 

e. Analisa Perubahan Zona Nilai Tanah dari tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2021. Pada tahapan ini, dilakukan overlay peta ZNT yang 

telah diproses untuk mengetahui bagaimana perubahan zona nilai 

tanah dan mengetahui zona – zona yang mengalami perubahan pada 

Kecamatan Natar. 

f. Analisa  zona nilai tanah terhadap tarif PNBP Pendaftaran Tanah 

 Setelah dilakukan overlay dapat dilakukan analisa zona nilai tanah 

terhadap besaran tarif PNBP layanan pertanahan berupa pendaftaran 

tanah.  
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V.      KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan tahun 2022 terbagi menjadi 8 klasifikasi zona yaitu : 

a. <  Rp 213.000 

b. Rp 213.001 – Rp 496.000 

c. Rp 496.001– Rp 923.000 

d. Rp 923.001– Rp 1.123.000 

e. Rp 1.123.001 – Rp 1.452.000 

f. Rp 1.452.001 – Rp. 2.532.000 

g. Rp 2.532.001 – Rp. 2.985.000 

h. > Rp 2.985.001 

2. Dari Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kecamatan Natar dapat ditentukan 

Tarif PNBP Pelayanan Pertanahan berupa pemeliharaan data pertanahan di 

Kecamatan Natar pada tahun 2022 yang tertinggi mencapai Rp.52.841,- 

untuk klasifikasi zona nilai tanah Rp.2.328.001 sampai dengan 

Rp.2.840.000,- dan yang terendah Rp.50.179,- untuk klasifikasi zona nilai 

tanah kurang dari Rp.178.500,-. Nilai terendah terdapat di Desa Rulung 

Helok dan Desa Bandar Rejo dengan fungsi lahan adalah sawah dan kebun, 

sedangkan nilai tertinggi terletak di sepanjang Jalan lintas Sumatera Desa 

Hajimena, Desa Natar sampai dengan Desa Beranti dengan pemanfaatan 

lahan adalah pemukiman dan perdagangan  
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5.2  Saran 

 

1. Data nilai tanah yang digunakan dalam penelitian ini sebaiknya titik sampel 

diambil dengan lebih detail atau memiliki kerapatan yang lebih tinggi 

sehingga dapat menghasilkan nilai tanah yang sesuai dan akurat. 

2. Bagi Pemerintah, terutama Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan 

perlu adanya evaluasi dan pembaruan Peta Zona Nilai Tanah secara berkala. 
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