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                                                                    KEDUDUKAN, TUGAS 

POKOK DAN FUNGSI  

                                            SURVEYOR PERTANAHAN DAN 

 ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN 

                                               

                                                                                   

               

Hubungan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dengan 

Surveyor Kadaster tentunya tidak dapat terpisah satu sama lain seperti halnya 

dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dalam hal ini biasa dikenal dengan 

kegiatan pendaftaran tanah secara rutin juga yang saat ini sedang populer atau 

dengan bahasa sekarang sedang viral yaitu kegiatan percepatan pendaftaran tanah 

di seluruh Indonesia sebagaimana amanah Presiden Jokowi kepada Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/ BPN yaitu agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar 

semua dengan program yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 

(PTSL) namun kegiatan PTSL yang dilakukan pihak ketiga yaitu Surveyor 

Kadaster Berlisensi, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) atau 

pihak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan 

menggunakan perjanjian kontrak yang berpedoman pada ketentuan tentang 

pengadaan barang dan jasa serta peraturan perundang-undangan yang terkait.  

Dalam hal ini target pencapaiannya di bagi menjadi beberapa tahap yakni tahun 

2017 minimal dapat menyelesaikan 5 juta bidang, tahun 2018 minimal dapat 

menyelesaikan 7 juta bidang, tahun 2019 minimal dapat menyelesaikan 9 juta 

bidang diharapkan tahun 2025 semua tanah di Indonesia sudah terdaftar.  

Berdasarkan penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

MODUL 
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Agraria dan Tata Ruang/ BPN Tahun 2015 diperoleh data jumlah bidang tanah di 

Indonesia sejumlah 90.622.503 bidang dengan jumlah bidang tanah yang telah 

terdaftar 35.789.766 bidang dan yang belum terdaftar 54.832.737 bidang.  

Terdapat 61% bidang tanah yang belum terdaftar artinya 61% bidang tanah yang 

ada di Indonesia belum diukur dan belum dipetakan oleh Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/BPN. 

Mengingat begitu banyak dan kompelksnya pekerjaan surveyot ke depan, 

maka sebelumnya mahasuswa perlu pemahaman terhadap Kedudukan, tugas 

pokok dan fungsi Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan yang 

diperoleh melalui proses pembelajaran, baik pemaparan, diskusi maupun tugas-

tugas terstruktur dan mandiri, diharapkan  dapat membantu peserta didik untuk 

lebih mendalami tugas pokok dan fungsi asisten surveyor pertanahan dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan tugas untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat  di bidang pertanahan, khususnya di bidang pengukuran dan 

pemetaan. 

Lebih dari itu, pemahaman yang baik terhadap kedudukan surveyor 

pertanahan dan asiston surveyor pertanahan dalam pelayanan pertanahan kepada 

masyarakat, memberikan kontribusi positif dalam peningkatan produktivitas. Oleh 

karena modul tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi susveyor pertanahan 

dan asisten surveyor pertanahan ini dapat menjadi acuan awal dalam proses 

pembelajaran Etika Profesi  bagi Mahasiswa  Program Diploma I-PPK  pada 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 

               Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari modul ini 

adalah mahasiswa mampu menjelaskan  mengenai kedudukan, tugas pokok dan 
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fungsi Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan.  Adapun mengenai 

indikator kompetensi dimaksud, jika mahasiswa telah membaca dan mempelajari 

modul ini, maka akan dapat mengetahui regulasi yang mengatur surveyor 

pertanahan dan asisten surveyor pertanahan, mengetahui dan mampu menjelaskan 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor 

Pertanahan.  

A. Dasar Hukum dan Pengertian 

Ketentuan mengenai Surveyor Kadaster diatur pada PMNATR/KBPN Nomor 

33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. 

Adapun beberapa pengertian yang perlu dipahami berdasarkan 

PMNATR/KBPN Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi 

yaitu sebagai berikut : 

1. Surveyor Kadaster Berlisensi  

adalah mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang 

terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster; 

2. Surveyor Kadaster  

adalah seorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam 

menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam 

rangka pendaftaran tanah dan bertanggung jawab mutlak di 

hadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya; 

3. Asisten Surveyor Kadaster  

adalah seorang yang mempunyai keterampilan dalam 

menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam 

rangka pendaftaran tanah di bawah supervisi seorang Surveyor 

Kadaster dan bertanggung jawab mutlak atas data survei dan 

pemetaan yang dihasilkannya.  
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4. Lisensi 

adalah pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri 

kepada Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster untuk 

membantu Kementerian dalam menyelenggarakan survei, 

pemetaan, dan pengelolaan data dan informasi geospasial dalam 

rangka percepatan pendaftaran tanah dan pelayanan serta kegiatan 

pertanahan lainnya. 

5. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi yang selanjutnya 

disingkat KJSKB adalah Surveyor Kadaster Berlisensi yang 

berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma. 

Perlu diperhatikan bahwa istilah Surveyor Kadaster Berlisensi berbeda dengan 

Surveyor Kadaster.  Surveyor Kadaster maupun Asisten Surveyor Kadaster 

merupakan orang yang mempunyai keterampilan dalam survei dan pemetaan 

sedangkan Surveyor Kadaster Berlisensi merupakan mitra kerja Kementerian 

ATR/BPN yang memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian 

ATR/BPN 

 

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

            Dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah 

Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia mengangkat Surveyor Berlisensi. Surveyor Berlisensi mempunyai 

tugas membantu sebagai tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

dalam melaksanakan pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan.      

            Dalam melaksanakan pekerjaannya Surveyor Berlisensi dapat  bergabung 

dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) atau bertindak sebagai 

perseorangan. 
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1.  Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) 

  Surveyor Kadaster Berlisensi dapat berbetuk badan usaha 

perseorangan atau badan usaha persekutuan dalam bentuk firma.  Badan 

usaha Surveyor Kadaster Berlisensi merupakan Kantor Jasa Surveyor 

Kadaster Berlisensi (KJSKB) yang terdiri dari KJSKB Perorangan dan 

KJSKB Firma. 

KJSKB Perorangan didirikan oleh seseorang Sureyor Kadaster 

Berlisensi sekaligus bertindak sebagai pemimpin dan beranggotakan 1 

(satu) orang Surveyor Kadaster dan paling sedikit 1 (satu) orang Asisten 

Surveyor Kadaster, sedangkan KJSKB Firma didirikan paling sedikit oleh 

2 (dua) orang Surveyor Kadaster, dengan salah seorang sekutu bertindak 

sebagai Pemimpin Rekan dan beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang 

Surveyor Kadaster dan paling sedikit 2 (dua) orang Asisten Surveyor 

Kadaster.  KJSKB wajib berkantor di 1 (satu) kantor pada kabupaten/ kota 

dalam wilayah kerjanya.  KJSKB dapat mempunyai kantor cabang di 

kabupaten/kota lain dalam wilayah kerjanya.  Sebelum melaksanakan 

pekerjaan di bidang pertanahan, KJSKB wajib mendapatkan izin kerja dari 

Menteri yang diberikan dalam bentuk Surat Izin Kerja. Untuk 

mendapatkan izin kerja, Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJSKB 

mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan: 

a) Akta Pendirian atau Perjanjian Pendirian KJSKB yang dibuat oleh dan 

dihadapan Notaris; 

b) Surat Keterangan domisili KJSKB; 

c) Kartu identitas penduduk Pemimpin atau Pemimpin Rekan; 

d) NPWP Pemimpin atau Pemimpin Rekan; 

e) NPWP KJSKB; 

f) Lisensi Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster pemimpin 

dan anggota KJSKB; dan 
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g) Daftar peralatan survei dan pemetaan yang dimiliki, disewa, dan/atau 

dikerjasamakan. 

Apabila terdapat perubahan alamat atau domisili KJSKB, 

Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJSBK wajib melaporkan kepada 

Menteri. 

            Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Kantor Jasa Survey 

Berlisensi (KJSB) adalah memberitahukan mengenai domisili kantor kepada  

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan setempat,. 

Dalam melaksanakan tugas, KJSB harus mendapatkan penugasan dan 

supervise dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat 

yang ditunjuk. 

   Ruang Lingkup pekerjaan  Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) 

meliputi kegiatan :  

a. pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah  untuk pertama 

kali baik secara sopradik maupun sistematik dan/atau  

b. pengukuran dan pemetaan tematik yang sumber dananya dibiayai melalui 

DIPA APBN.  

        Adapun mengenai daerah  kerja, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) 

adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan 

Pertanahan Republik Indonesia. 

 

2. Surveyor Berlisensi selaku Perseorangan 

            Surveyor berlisensi selaku perseorangan terdiri dari Surveyor Pertanahan 

dan Asisten Surveyor Pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya Surveyor 
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Berlisensi selaku perseorangan harus mendapatkan penugasan dan supervisi dari 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan 

atau Pejabat yang ditunjuk. 

       Secara teknis, Surveyor Berlisensi Secara Perseorangan dalam  

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Survei 

Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau 

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan setempat. 

     Adapun ruang lingkup pekerjaan Surveyor Berlisensi selaku Perseorangn 

kegiatannya meliputi : 

a. pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendataran tanah untuk pertama kali 

baik secara sporadic mupun sistematik. 

b. pengukuran dan pemetaan tematik dn/atau; 

c. pengukuran dan pemetaan dalm rangka pemeliharaan pendaftaran tanah yang 

sumber dananya dibiayai melalui DIPA  BPN 

Daerah kerja Surveyor Berlisensi selaku perseorangan adalah: 

a. Surveyor Pertanahan meliputi seluruh wilayah Indonesia. 

b. Asisten Surveyor Pertanahan meliputi wilayah dalam 1 (satu) provinsi. 
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TES FORMATIF I 

Isilah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas! 

1. Apa dasar hukum yang mengatur keberadaan Surveyor Pertanahan? 

2. Dalam menjalankan profesinya, sebutkan dan jelaskan posisi Surveyor 

Berlisensi! 

3. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah 

Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia mengangkat Surveyor Berlisensi. Surveyor Berlisensi. Sebutkan 

dan jelaskan tugas Surveyor Berlisensi! 

4. Apa yang saudara ketahui tentang Surveyor Pertanahan  dan Asisten 

Surveyor Pertanahan?  

5. Apa yang saudara ketahui tentang  Kantor Jasa Surveyor Berlisensi 

(KJSB) dan jelaskan ruang lingkup pekerjaannya? 
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                                                  ASISTEN SURVEYOR     

                                                              PERTANAHAN 

SEBAGAI PROFESI 

 

                                                       

                                                                                                             

Sebagai sebuah keahlian dan ketrampilan dalam pengukuran dan pemetaan yang sangat 

dibutuhkan dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat, keberadaan surveyor dan asisten 

surveyor pertanahan adalah sangat penting. Dalam hal ini Asisten Surveyor Pertanahan 

merupakan sebuah profesi baru yang dapat berkontribusi dalam percepatan pelayanan 

pertanahan. 

Untuk lebih meningkatkan profesionalisme di bidang pengukuran dan pemetaan 

kadastral, maka para peserta didik calon Asisten Surveyor Pertanahan perlu dibekali dengan 

pengetahuan yang menyangkut Asisten Surveyor Pertanahan sebagai Profesi. Pada modul II ini 

akan dipaparkan pengertian profesi yang menyangkut surveyor pertanahan maupun asisten 

surveyor pertanahan, ruang lingkup pekerjaan dan daerah kerja, pengangkatan dan pengambilan 

sumpah, serta hal-hal yang menyangkut kartu identitas, papan nama, kop surat, dan stempel yang 

diperlukan oleh surveyor berlisensi. Dengan mempelajari modul ini diharapkan pengetahuan 

peserta didik tentang profesionalisme yang menyangkut hal-hal seperti tersebut di atas dapat 

lebih kuat. 

 

A. Pengertian  

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan 

dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak 

orang yang bekerja dan berkarya sesuai dengan pendidikan dan bidang keahliannya. Tetapi 

dengan keahlian yang diperoleh dari pendidikan kejuruan saja, belum cukup untuk kemudian 

MODUL 

II 
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disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik 

pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik. 

   Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti 

kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula 

bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. 

Sejalan dengan itu, menurut de George, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi 

itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul 

karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian 

profesi.  

Berikut pengertian profesi dan profesional menurut de George,  adalah pekerjaan yang 

dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang 

mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional  adalah orang yang mempunyai 

profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu 

keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan 

mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu 

yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar 

hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. 

Istilah profesi dan profesional  ada  beberapa perbedaan, dimana Profesi a) 

mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus; b) dilaksanakan sebagai suatu 

pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu); c) dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah 

hidup; d) dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan Profesional 

adalah: a) orang yang benar-benar tahu akan keahlian dan keterampilannya; b) meluangkan 

seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu; c) hidup dan penghidupannya dari 

bidang itu; d) bangga akan pekerjaannya. 
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Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu: 

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki 

berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. 

2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku 

profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 

3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus 

meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 

4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa 

keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk 

menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 

5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. 

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa 

kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di 

atas ratarata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain 

pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan 

masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu 

standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat 

yang semakin baik. 

Profesi selalu dikaitkan dengan gagasan 'layanan'. Dengan demikian, profesi telah 

digambarkan sebagai sekelompok orang terorganisir untuk melayani tubuh khusus 

pengetahuan dalam kepentingan masyarakat (Appelbaum & Lawton, 1990: p4). 

Demikian pula, Whitbeck (1998: p74) menegaskan bahwa profesi adalah "pekerjaan yang 

baik memerlukan studi lanjutan dan penguasaan tubuh khusus pengetahuan dan 

melakukan untuk mempromosikan, menjamin atau menjaga beberapa hal yang secara 

signifikan mempengaruhi 'kesejahteraan orang lain ". Tanggung jawabnya telah banyak 

digambarkan sebagai termasuk kepuasan "kebutuhan sosial sangat diperlukan dan 

bermanfaat" (Johnson, 1991: p63- 64); dan tujuan pelayanan kepada publik (Murdock 

dan Hughes, 1996, dikutip dalam Fryer, 1997:p31). Seorang profesional beroperasi di 

dunia orang-orang dengan siapa mereka bekerja, rekan dan spesialis lain, dan orang-

orang yang mereka layani, seperti klien mereka dan publik (Pressman, 1997: p10) - 

hubungan yang telah disebut sebagai "konsensus dan fidusia "(Pressman, (1997). 

Profesional tidak dibebaskan dari perilaku etis yang umum - seperti, kewajiban, tugas dan 

tanggung jawab - yang mengikat orang-orang biasa (Johnson, 1991:p131) dan biasanya 
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terikat oleh seperangkat prinsip, sikap atau jenis karakter disposisi yang mengontrol cara 

profesi dipraktekkan Hal ini telah disebut dan kekhawatiran potensi masalah menghadapi 

anggota profesi atau kelompok dan dampaknya terhadap masyarakat (Johnson, 

1991:p132) dengan implikasi bahwa keadilan harus dikaitkan tidak hanya untuk klien 

tapi juga rekan-rekan dan publik (Johnson, 1991: p117). Salah satu aspek penting adalah 

bahwa konflik kepentingan, didefinisikan sebagai bunga yang, jika diikuti, bisa tetap 

profesional dari pertemuan salah satu kewajiban mereka (Coleman, 1998: P34). Lain 

adalah profesional yang tepat yang relevan disebut sebagai "Hak Penolakan nurani" yang 

merupakan hak karyawan untuk menolak untuk mengambil bagian dalam tidak etis 

melakukan ketika dipaksa untuk melakukannya oleh majikan. Hal ini dapat terjadi dalam 

pekerjaan atau non-kerja situasi dan mungkin tidak perlu melibatkan melanggar hukum 

(Whitbeck (1998: P51).  

Penolakan nurani dapat dilakukan dengan baik hanya tidak berpartisipasi dalam 

kegiatan yang satu melihat sebagai tidak bermoral, atau mungkin dilakukan dengan 

harapan membuat protes publik yang akan menarik perhatian pada situasi yang orang 

percaya yang salah (Whitbeck, 1998). Profesi yang berbeda, bagaimanapun, memiliki 

reputasi yang berbeda sepanjang etika perilaku yang bersangkutan. Dalam sebuah survei 

pendapat terbaru umum, misalnya, arsitek dinilai unggul dalam perilaku etis untuk 

pengacara, beberapa dokter dan hampir semua pengusaha, dengan para ulama berada di 

peringkat tertinggi Pengacara, tampaknya, diharapkan untuk memprioritaskan kewajiban 

mereka untuk klien atas kewajiban mereka kepada publik bahkan jika klien mereka 

bersalah melakukan kejahatan, terlepas dari bagaimana keji kejahatan (Johnson, 1991). 

 

B. Pelaksanaan  Pekerjaan 

KJSKB dapat memperoleh pekerjaan dari Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor 

Pertanahan dan/atau menerima permohonan pekerjaan dari masyarakat.  Apabila KJSKB 

menerima permohonan pekerjaan dari masyarakat wajib melampirkan: 

1. surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah; 

2. surat keterangan tidak sengketa.  

Kebenaran dan keabsahan dokumen menjadi tanggung jawab mutlak pemohon.  

Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJSKB membuat persiapan survei dan pemetaan, 

meliputi: 
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1. menyiapkan dan/atau mengakses peta dasar atau peta citra letak bidang tanah 

yang akan diukur, guna memastikan dapat dipenuhinya ketentuan; 

2. memastikan pemohon untuk memasang tanda batas dan membuat surat 

pernyataan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Apabila pekerjaan berasal dari kantor, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala 

Kantor Pertanahan mengumumkan pekerjaan survei dan pemetaan pada wilayah kerjanya.  

KJSKB yang berminat terhadap pekerjaan dapat mendaftar ke Kantor Wilayah BPN atau 

Kantor Pertanahan.  Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan menerbitkan 

surat keputusan tentang KJSKB pelaksana pekerjaan suvei dan pemetaan yang memenuhi 

persyaratan. 

KJSKB menyerahkan hasil survei dan pemetaan paling lama 14 (empat belas) hari 

kerja untuk pekerjaan sampai dengan 10 (sepuluh) bidang tanah, kepada pejabat yang 

berwenang dengan melampirkan data pendukung.  Dalam hal pekerjaan meliputi lebih dari 

10 (sepuluh) bidang tanah maka penyerahan hasil pekerjaannya tidak lebih dari 21 (dua 

puluh satu) hari kerja.  Hasil survei dan pemetaan bidang tanah harus memenuhi 

persyaratan: 

1. memenuhi ketentuan; 

2. dapat dipetakan dalam Peta Dasar Pendaftaran; 

3. bentuk dan ukuran sesuai dengan bentuk dan ukuran obyek sesungguhnya di 

lapangan; 

4. dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan; 

5. tidak tumpang tindih sebagian maupun seluruhnya dengan hasil survei dan 

pemetaan sebelumnya.  

Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap hasil survei dan pemetaan 

yang diserahkan oleh KJSKB.  Dalam hal hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan, 

maka KJSKB wajib melakukan perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan KJSKB 

dilarang meminta atau memungut biaya tambahan.  Apabila terdapat keberatan terhadap 

hasil survei dan pemetaan dari pihak lain, maka Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala 

Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada 

KJSKB agar menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dalam waktu paling 

lama 7 (tujuh) hari.  Apabila dalam jangka waktu tidak tercapai kesepakatan, maka pihak 

yang berkeberatan dapat melakukan upaya hukum sampai terbitnya putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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Hasil survei dan pemetaan tetap didaftar dalam daftar-daftar isian pekerjaan survei dan 

pemetaan dengan membubuhkan catatan bahwa bidang tanah dimaksud masih dalam 

proses penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.  Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kinerja KJSKB paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam setahun, meliputi evaluasi etika dan disiplin, evaluasi teknis, dan evaluasi 

administratif.  Menteri atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

 

C. Tata Cara Pengadaan Pekerjaan oleh KJSB 

                Tata cara pengadaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftyaran 

tanah yang dikerjakan oleh KJSB, dilaksanakan melalui mekanisme pelelanagan sesuai 

dengan nilai kontrak yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

                Bagi KJSB yang telah mendapatkan penugasan dan/atau kontrak untuk pekerjaan dari 

Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan setempat, 

harus : 

a. berpedoman pada penugasan dan/atau surat perintah kerja yang telah disepakati 

bersama. 

b. berpedoman pda petunjuk teknis yang telah ditetapkan. 

c. menyelesaikn dan menyerahkan hasil pekerjan sesuai dengan batas  waktu 

sebagaimana dalam penugasan dan/atau kontrak. 

Setelah merima hasil pekerjaan  Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan 

atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kualitas/kendali mutu terhadap hasil 

pekerjaan KJSB. 

       Dalam hal hasil pekerjaan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Kantor 

Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan KJSB 

untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari 
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kerja setlah diteliti. Perbaikan pekerjaan tersebut dilakukan tanpa memungut biaya 

tambahan dari pemohon. 

Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan mengumumkan pekerjaan pengukuran dan 

pemetaan di wilayahnya.  

a. Bagi Surveyor Berlisensi selaku perseorangan yang berminat terhadap pekerjaan 

tersebut, dapat mendaftar ke Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.  

b. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan 

Surat Keputusan tentang Surveyor Berlisensi sebagai Pelaksana Pekerjan pengukuran 

dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah yang memenuhi persyaratan. 

c. Berdasarkan Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, selanjutnya 

Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan (SPP) atau Kepala Seksi Survei, 

Pengukuran dan Pemetaan (SPP) menyampaikan nota dinas kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) perihal daftar pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rngka 

pendaftaran tanah yang akan dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi per bidang tanah atau 

per bulan atau per desa/keluarahan. 

d. PPK Kantor Wilayah  BPN  atau Kantor Pertanahan, membuat Surat Perintah Kerja 

pelaksanaan Pekerjaan Pengukurn dan Pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah oleh 

Surveyor Berlisensi. 

e. Atas dasar Surat Perintah Kerja tersebut, Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan 

Pemetaan atau Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan menerbitkan Surat Tugas 

Pengukuiran dan Pemetaan dalam rangka pendafatran tanah kerpada Surveyor Berlisensi. 

f. Surveyor Berlisensi yang telah mendapatkan Surat Tugas tersebut, melaksanakan dan 

menyerahkan hasil pekerjan kepada Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

atau Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan Berita Acrara Penyelesaian 

Pekerjaan. 
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g. Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan atu Kepala Seksi Survei Pengukuran 

dan Pemetaan melakukan pemeriksaan kualitas/kendali mutu terhadap hasil pekejaan 

pengukuran dan pemetaan Surveyor berlisensi. 

h. Dalam hal hasil pekerjaan telah memenuhi syrat teknis yang ditentukan, Pejabat 

Penerima/Pemeriksa membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 

i. Dalam hal hasil pekerjaan  dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis yang ditentukan, 

maka Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala Seksi Survei, 

Pengukuran dan Pemetaan memerintahhkan Surveyor Berlisensi selaku perseorangan 

untuk melakukan perbaikan terhadap hsil pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

setelah diteliti, tanpa memungut biaya tambahan dari pemohon. 

j. Setelah Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf i diatas ditandatangani,maka 

Kepala Bidang SPP atau Kepala Seksi SPP menyampaikan Nota Dinas perihal Daftar 

Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah yang telah selesi 

kepada PPK. 

k. Nota Dinas sebagaimana dimaksud huruf k di atas, menjadi dasar PPK memerintahkan 

Bendahara untuk melakukan pembayaran sesuai dengan penugasan disertai kuitansi 

kepada Surveyor Berlisensi sebesar yang diterima oleh Petugas Ukur BPN dan dipotong 

Pajak Penghasilan (PPh) sesuai pajak profesi berdasarkan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

      Dalam hal terjadi permasalahan di lapangan pada saat melakukanm pengukuran sehingga 

mengakibatkan tertundanya pekerjaan,  KJSB dan Surveyor Berlisensi selaku perseorangan 

melaporkan permasalahannya  kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor 

Pertanahan. 

 

D. Pengangkatan dan Pemberhentian  
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Menteri memberikan lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Surveyor 

Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster.  Tujuan pemberian lisensi profesi ialah untuk 

memberikan pengakuan kepada personil yang memiliki kemampuan profesional.  

Kemampuan ini diperoleh melalui proses pengujian kopetensi profesi serta pemeriksaan 

periodik terhadap usaha seseorang untuk memelihara keahlian tersebut.  Selain itu di sini 

diperlukan etika profesi yang tinggi sehingga seseorang yang mempunyai lisensi profesi 

mempunyai kredibilitas yang tinggi dari masyarakat. Penganugerahan lisensi didukung 

oleh kekuatan hukum yang memiliki tujuan (Djojoprajitno, 1997):  

1. Melindungi kepentingan umum dengan cara melakukan seleksi kopetensi 

profesional dan menguji integritas ketaatan etika profesional; 

2. Melindungi kaum profesional dengan cara membatasi lapangan kerja terhadap 

seseorang yang tidak memiliki lisensi dan pencari kerja dari luar negeri; 

3. Meningkatkan mutu melalui ujian kompetensi atau meninjau kembali kompetensi 

seseorang dengan mengacu standar pada standar kompetensi keahlian profesioanl; 

4. Memberikan sangsi terhadap kaum profesional yang melanggar hukum atau 

melakukan malpraktek profesional. 

Dalam kaitan ini seseorang yang ingin mencari pekerjaan dengan berpedoman 

pada survei kadastral, maka ia harus mempunyai lisensi survei kadastral. Pekerjaan survei 

hanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai lisensi survei kadastral1.  Lisensi 

diberikan dengan jangka waktu berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya secara periodik.  Setelah jangka waktu 

pemberian lisensi, Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster harus mengajukan 

permohonan perpanjangan lisensi untuk pertama kali kepada Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa lisensi berakhir.  Perpanjangan 

lisensi untuk pertama, diberikan dengan ketentuan: 

1. tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pekerjaannya; 

2. tidak berbuat kesalahan dalam melaksanakan survei dan pemetaan; dan 

3.  tidak pernah melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

ini. 

                                                 
1 https://surveyorkadastral.blogspot.com/2008/11  

https://surveyorkadastral.blogspot.com/2008/11
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Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster menjabat sampai dengan usia 65 

(enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali sampai dengan usia 70 

(tujuh puluh) tahun sesuai dengan permohonan yang bersangkutan.  Apabila telah bekerja 

selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan secara aktif, Asisten Surveyor 

Kadaster dapat diangkat oleh Menteri menjadi Surveyor Kadaster.  Pengangkatan 

menjadi Surveyor Kadaster diberikan setelah Asisten Surveyor Kadaster yang 

bersangkutan menempuh dan lulus program matrikulasi pendidikan strata satu (S1) atau 

setara dengan strata satu (S1) program studi di bidang survei dan pemetaan yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi, sekolah tinggi, politeknik atau asosiasi profesi.  

Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster berhenti menjabat apabila: 

1. meninggal dunia; 

2.  memasuki masa pensiun; atau 

3.  atas permintaan sendiri sebelum memasuki masa pensiun. 

Calon Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster harus lulus ujian yang 

diselenggarakan oleh Kementerian untuk dapat diberikan lisensi.  Persyaratan untuk 

mengikuti ujian meliputi: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2.  pendidikan strata satu (S1) program studi di bidang survei dan pemetaan, 

untuk Surveyor Kadaster; 

3.  pendidikan sekolah menengah kejuruan, diploma satu (D1) atau diploma 

tiga (D3) di bidang survei dan pemetaan, untuk Asisten Surveyor Kadaster; 

4.  mantan pegawai Kementerian yang telah bekerja berturut-turut selama 20 

(dua puluh) tahun yang mempunyai keahlian di bidang survei dan pemetaan 

pertanahan, untuk Surveyor Kadaster; 

5.  Asisten Surveyor Kadaster yang telah bekerja paling lama 10 (sepuluh) 

tahun secara terus menerus dan secara aktif untuk diangkat menjadi 

Surveyor Kadaster; 

6.  telah mendaftar untuk menjadi anggota atau telah menjadi anggota asosiasi 

atau perhimpunan atau ikatan profesi surveyor di Indonesia; 
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7.  telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) 

Surveyor Kadaster yang diselenggarakan oleh Kementerian, perguruan 

tinggi, sekolah tinggi, politeknik atau asosiasi profesi; 

8.  pernyataan pemilihan wilayah kerja; 

9. melengkapi persyaratan administrasi 

E. Asal Pekerjaan, Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Pekerjaan 

KJSKB memperoleh pekerjaan survei dan pengukuran dalam rangka pendaftaran 

tanah dan layanan serta kegiatan pertanahan lainnya, melalui: 

1. penunjukan dari atau perjanjian kerja dengan masyarakat, baik secara langsung 

atau melalui pihak ketiga; 

2. mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, baik melalui penunjukan langsung maupun melalui 

pelelangan. 

Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk 

wajib menerbitkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMP) kepada KJSKB yang telah 

mendapatkan pekerjaan.  KJSKB dapat melaksanakan terlebih dahulu pekerjaan survei 

dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah perorangan dan kelompok masyarakat 

maupun dalam rangka persiapan pendaftaran tanah lengkap dalam suatu desa/kelurahan.  

Sebelum melaksanakan pekerjaan, KJSKB wajib berkoordinasi dengan Kepala Kantor 

Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Koordinasi 

dilakukan untuk mengetahui: 

1. informasi peta dasar; 

2. informasi tentang tanah yang sudah terdaftar dan/atau tanah yang belum terdaftar; 

3. informasi lainnya, yang menyangkut bidang tanah seperti sengketa tanah, sita 

jaminan atau hak tanggungan. 

Ruang lingkup pekerjaan KJSKB, meliputi: 

1. perencanaan survei dan pemetaan; 

2.  pengorganisasian dan pelaksanaan survei dan pemetaan; 
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3.  penyimpanan dan pengelolaan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan survei dan 

pemetaan dalam Buku Protokol. 

Survei dan pemetaan dilaksanakan dalam rangka:  

1. pendaftaran tanah untuk pertama kali;  

2. pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pemisahan, penggabungan, 

pengembalian atau rekonstruksi batas, dan konsolidasi tanah;  

3. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan  

4. layanan dan kegiatan pertanahan lainnya.  

Dalam melaksanakan pekerjaannya, KJSKB wajib mengikuti standar, kriteria, 

persyaratan, prosedur, dan tata cara serta menggunakan formulir-formulir dan daftar-

daftar isian pekerjaan survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Hasil survei dan pemetaan oleh KJSKB, berupa:  

1. data hasil pengukuran di lapangan; 

2. Gambar Ukur, baik dalam bentuk analog maupun digital; 

3. Peta Bidang, Surat Ukur, dan hasil-hasil pelayanan atau kegiatan survei dan 

pemetaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Hasil survei dan pemetaan KJSKB yang berupa Gambar Ukur, Peta Bidang dan Surat 

Ukur ditandatangani oleh Pemimpin untuk KJSKB Perorangan dan Pemimpin Rekan 

untuk KJSKB Firma.  Untuk penggunaan Peta Bidang dan Surat Ukur dari hasil survei 

dan pemetaan oleh, Kepala Kantor Pertanahan dapat mengutip dari peta pendaftarannya.   

Hasil survei dan pemetaan oleh KJSKB menjadi tanggung jawab mutlak secara tanggung 

renteng antara Surveyor Kadaster, Asisten Surveyor Kadaster dan Pemimpin/Pemimpin 

Rekan, secara bersamaan.  Hasil survei dan pemetaan menjadi milik Kementerian dan 

dipergunakan untuk pelayanan pertanahan dan kegiatan pertanahan lainnya. 

F. Penamaan KJSKB 

Penamaan KJSKB didasarkan pada : 

1. Setiap KJSKB wajib mempunyai nama yang digunakan sebagai identitas; 
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2.  KJSKB Perseorangan menggunakan nama Surveyor Kadaster yang 

bersangkutan; 

3. KJSKB Firma menggunakan nama salah seorang yang merupakan Surveyor 

Kadaster dan ditambahkan frasa “dan Rekan” atau “& Rekan”; 

4. Dalam hal Surveyor Kadaster yang namanya digunakan sebagai nama KJSKB 

diberhentikan atau meninggal dunia atau sudah bukan merupakan anggota dari 

KJSKB dimaksud, maka nama KJSKB wajib diganti; 

Nama KJSKB dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri. 

G. Wilayah Kerja   

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster mempunyai wilayah kerja 

dalam wilayah 1 (satu) provinsi.  Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan wilayah 

kerja KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster dengan 

mempertimbangkan pernyataan pemilihan wilayah kerja yang bersangkutan.  

Pertimbangan dilakukan berdasarkan jumlah KJSKB yang sudah ada di wilayah kerja 

yang dipilih.  Apabila dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak cukup atau tidak terdapat 

KJSKB, Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster, maka Menteri atau pejabat 

yang ditunjuk dapat menetapkan wilayah kerja KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten 

Surveyor Kadaster untuk lebih dari 1 (satu) provinsi 

H. Sumber Pembiayaan 

Sumber pembiayaan survei dan pemetaan dapat berasal dari pemerintah dan/atau 

masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah berasal dari: 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku bagi Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

2. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah 

lainnya; 

3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan 

Desa; 
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4. penerimaan lain yang sah berupa hibah atau bentuk lainnya melalui mekanisme 

PNBP.  

Pembiayaan pekerjaan survei dan pemetaan yang bersumber dari anggaran pemerintah 

dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  Pembiayaan pekerjaan survei dan pemetaan yang 

bersumber dari masyarakat, dapat berupa Corporate Social Responsibility (CSR) atau 

dana swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pembiayaan pekerjaan survei dan pemetaan didasarkan kepada tarif pelayanan yang 

disepakati oleh para pihak dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan keterbukaan. 

 

. 
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Rangkuman 

Jumlah juru ukur yang ada di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  pada saat 

ini belum mencukupi kebutuhan. Pelayanan pertanahan yang semakin meningkat, sementara 

jumlah juru ukur terbatas serta jumlah tanah yang belum didaftarkan sangat banyak dan 

cenderung bertambah, maka kebutuhan terhadap tenaga asisten surveyor pertanahan semakin 

meningkat. Untuk mengurangi kekurangan juru ukur tersebut maka diangkat Surveyor Berlisensi 

yang meliputi Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan  

Surveyor Pertanahan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian di bidang 

pengukuran dan pemetaan kadastral dan kemampuan mengorganisasi pekerjaan pengukuran dan 

pemetaan kadastral, yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan 

pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan 

masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran 

dan pemetaan. 

Asisten Surveyor Pertanahan adalah seseorang yang mempunyai ketrampilan di bidang 

pengukuran dan pemetaan kadastral yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan 

pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha 

pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang 

pengukuran dan pemetaan. 

Dasar hukum dari Surveyor Berlisensi adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor  33 Tahun 2016 tentang Surveyor Berlisensi. 

Lingkup pekerjaan Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan  adalah 

melaksanakan usaha jasa pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik serta 

melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemisahan, pemecahan dan 

penggabungan bidang tanah. 
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Daerah kerja Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan meliputi wilayah 

kerja satu Kantor Pertanahan. Pengangkatan Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor 

Pertanahan disertai dengan penunjukan daerah kerjanya dan tempat kedudukan/kantornya.  

Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan hanya dapat memberikan jasa 

pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang terletak di dalam daerah kerjanya, 

kecuali jika Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan melaksanakan tugas untuk 

badan hukum, maka ketentuan mengenai daerah kerja  tidak berlaku. 

Untuk menjadi Surveyor Berlisensi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk 

lulus ujian yang diselenggarakan oleh Badan Pertahanan Nasional, kecuali atas permohonan 

yang bersangkutan lulusan program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang 

diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  (STPN) dapat diangkat menjadi 

Asisten Surveyor Pertanahan dengan tetap mengikuti ujian. 

Untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan di kantor maupun di lapangan, bagi Surveyor 

Berlisensi diberikan Kartu Identitas. Kartu identitas Surveyor Berlisensi diterbitkan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan. 

Surveyor Berlisensi yang berstatus sebagai usaha jasa pelayanan masyarakat yang 

berdiri sendiri wajib memasang papan nama di kantor yang bersangkutan. Bentuk dan ukuran 

papan nama diatur tersendiri Kop Surat, dan stempel juga wajib dimiliki oleh Surveyor 

Berlisensi. 

 

TES FORMATIF II 

Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas! 

1. Jelaskan perbedaan antara profesi dan profesional! 

2. Jelaskan Tata Cara Pengadaan Pekerjaan oleh Surveyor Berlisensi Perseorangan! 

3. Apa yang harus dilakukan oleh KJSB dan Surveyor Berlisensi selaku perseorangan apabila 

menghadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan? 
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4. Dimana Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan dapat memberikan jasa 

pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ?. 
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                                 PENGUKURAN DAN PEMETAAN  

KADASTRAL UNTUK JAMINAN 

KEPASTIAN HUKUM 

                                                    

                                                

 

              Pemahaman mahasiswa tentang pengukuran dan pemetaan kadastral  

untuk  memberikan jaminan kepastian hukum melalui  pendaftaran tanah pertama 

kali dan untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah  yang diperoleh melalui 

kuliah dan diskusi-diskusi, diharapkan  akan dapat membantu mahasiswa untuk 

lebih mendalami operasional dalam kaitannya dengan kegiatan pengukuran dan 

pemetaan kadastral. 

               Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari modul ini 

adalah mahasiswa mampu menjelaskan bahwa pengukuran dan pemetaan 

kadastral itu kaitannya  dengan jaminan kepastian hukum untuk pendaftaran tanah 

pertma kali dan untuk  pemeliharaan data pendaftaran tanah.  Adapun mengenai 

indikator daripada kompetensi dimaksud, jika mahasiswa telah membaca dan 

mempelajari modul ini, maka akan dapat menjelaskan  bagaimana hasil 

pengukuran dan pemetaan kadastral itu jaminan kepastian hukum, untuk 

pendaftaran tanah pertama kali dan untuk peeliharaan data pendaftaran tanah. 

 

A. Jaminan Kepastian Hukum.   

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Pokok Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-

undang Pokok Agraria (UUPA), maka adanya dualisme Hukum Agraria di 

Indonesia jadi hapus.  

Dengan Undang Undang ini seluruh tanah dikuasai oleh negara, dalam arti 

kata negara sebagai Organisasi kekuasaan Bangsa Indonesia pada tingkatan 

tertinggi mempuyai wewenang :  

1. Mengatur serta menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan  memelihara atas tanah-tanah di Indonesia. 

MODUL 

III 
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2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dimiliki atas tanah-tanah    

tersebut. 

3. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antaraorang-orang 

dan perbuatan- perbuatan hukum atas tanah itu.  

 

      Dalam pasal 19 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa: Untuk menjamin 

kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan pasal 19 tersebut berarti telah 

menginstruksikan kepada pemerintah agar seluruh Wilayah kekuasaan 

Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat ”Recht Kadaster” yang 

bertujuan menjamin kepastian hukum hak atas tanah.  

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut, 

maka oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 

196l tentang Pendaftaran Tanah yang sudah disempurnakan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

            Sesuai ketentuan pasal l9 ayat 2 UUPA ditetapkan bahwa pendaftaran 

tanah meliputi:  

1.pengukuran, perpetaan dan pembukuan; 

2.pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

3.pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

 

            Tugas pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah merupakan bagian 

dari pekerjaan pendaftaran tanah menurut UUPA. Penyelenggaraannya 

dibebankan kepada Badan Pertanahan Nasional. Pengukuran pada dasarnya 

dapat dilakukan melalui pengukuran bidang tanah secara sistematik dan 

pengukuran bidang tanah secara sporadik. Adapun yang dimaksud pengukuran 

bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau 

beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya, atau calon 
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pemegang hak baru  atau beberapa bidang  yang letaknya saling berbatasan 

atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.    

Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran 

dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat 

diketahui letak dan batasnya di atas peta dasar serta dapat direkonstruksi 

batas-batasnya di lapangan. Sebelum bidang-bidang tanah itu diukur, maka 

harus terlebih dahulu batas-batas bidang tanah itu ditetapkan. Penetapan batas 

bidang-bidang tanah itu pada dasarnya adalah untuk memperoleh data fisik 

yang diperlukan bagi pendaftaran tanah.  

Seperti kita ketahui bahwa, salah satu hal yang penting bagi suatu recht 

kadaster adalah bahwa dalam rangka pengukuran dan pemetaan  penetapan 

batas dari setiap bidang tanah, azas yang dipakai dalam rangka penetapan  

batas tersebut adalah cara kontradikuktur (Contradictaire delimitatite) yang 

artinya bahwa dalam penentuan batas tanah dilakukan oleh pemilik tanah 

setelah mendapat persetujuan para pemilik tanah yang berbatasan. Dengan 

cara penetapan batas bidang tanah melalui kesepakatan mengenai letak batas 

antara pemegang hak dengan pemilik tanah yang berbatasan, hal ini berarti 

bahwa batas yang diukur dan dipetakan pada pendaftaran adalah batas yang 

sebenarnya.  

Untuk itu sesuai ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 dinyatakan bahwa : Penetapan batas bidang tanah yang sudah 

dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar 

tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi 

yang tidak sesuai lagi dengan kedaaan sebenarnya, dilakukan oleh Panitia 

Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sitematik atau Kepala Kantor 

Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik., berdasarkan penunjukan 

batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin 

disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Selanjutnya 

dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut diatas dinyatakan : 

bahwa jika dalam penetapan batas tanah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 
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(1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran 

bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-

batas menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang 

bersangkutan.  

Adapun yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya 

merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan adalah 

misalnya tembok atau tanda-tanda lain yang menunjukkan batas penguasaan 

tanah oleh orang yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam ini 

maka persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlak 

diperlukan.   

Penetapan batas bidang tanah selanjutnya dituangkan dalam risalah 

Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas ( DI 20l). Dalam hal terjadi 

sengketa mengenai bidang-bidang tanah yang berbatasan, maka panitia 

Ajudikasi dalam pendaftaran sistematik atau kepala kator Pertanahan/ Petugas 

pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran sporadik berusaha 

menyelesaikan secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan 

pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil penetapan 

batas yang dihasilkan, dituangkan dalam Risalah Sengketa Batas ( DI 200).  

Selanjutnya  terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-

batasnya baik dala pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik, 

diberi Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalam Risalah 

Penelitian Data Yuridis dan penetapa Batas (DI.20l).   Batas-batas bidang-

bidang tanah yang telah ditetapkan itu diukur dan dipeta oleh Kantor 

Pertanahan kabupaten/Kota setempat pada peta-peta pendaftaran tanah.   

Adapun tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum dari 

hak-hak atas tanah ( pasal l9 ayat 1 UUPA), selanjutnya berdasarkan pasal 3  

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran 

tanah bertujuan: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada   

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
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hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rmah susun yang 

sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya administrasi pertanahan. 

 

     Dengan mengetahui tentang tujuan pendaftaran tanah seperti tersebut di 

atas, maka pada dasarnya kepastian hukum tersebut meliputi : 

a. kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak. 

b. kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas bidang-bidang tanah. 

Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sebabnya pasal l9 ayat 1 UUPA itu 

mengharuskan kepastian-kepastian dari hak-hak atas tanah dijamin dengan 

pendaftaran tanah ? 

Seperti diketahui bahwa dalam lalu lintas hukum mengenai hak-hak atas 

tanah, selalu timbul 2 (dua) pertanyaan sebagi berikut : 

1. siapakah yang menjadi pemegang hak yang sebenarnya dan 

2. berapa luasnya dan dimanakah letak serta batas-batas bidang tanah yang  

bersangkutan. 

 

Kedua pertanyaan itu  timbul, oleh  karena orang secara nyata menguasai 

suatu bidang  tanah belum tentu orang yang berhak atas tanah itu, dan letak 

serta batas-batasnya yang terlihat atau yang ditunjuk oleh orang yang 

menguasainya belum tentu merupakan letak serta batas-batas yang 

sebenarnya. 

Bagi  seseorang yang hendak membeli sesuatu hak atas tanah misalnya, 

adalah penting sekali untuk memperoleh jawaban yang tepat atas kedua 

pertanyaan tersebut diatas, agar ia dapat memperolehnya dari yang benar-

benar berhak dan agar luas serta letak dan batas-batas bidang tanah yang 

bersangkutan adalah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh orang 
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yang berhak itu. Jika pembeli harus menyelidiki sendiri kebenaran dari 

keterangan yang diberikan oleh orang yang hendak menjual tanah itu, maka 

tentu saja peralihan haknya tidak akan berjalan lancar, mengingat 

penyelidikan itu harus dilakukan dengan teliti dan seksama, hal mana dengan 

sendirinya akan memakan waktu yang cukup lama.    

Agar jawaban atas kedua pertanyaan tersebut diatas dapat diperoleh 

dengan cepat dan tepat, sehingga lalu lintas hukum mengenai ak-hak atas 

tanah dapat berjalan lancar, maka oleh Pemerintah diselenggarakan suatu 

sistem pegumuman mengenai hak-hak atas tanah. 

Adapun pengumuman hak-hak atas tanah lazimnya meliputi : 

1. Pengumuman mengenai orang-orang yang menjadi pemegang hak. 

Pengumuman ini dikenal sebagai ”publisitas” diselenggarakan oleh 

Pemerintah dengan mengadakan pendaftaran hak. 

2. Pengumuman mengenai letak, batas-batas dan luas bidang tanah yang 

dipunyai dengan sesuatu hak. Pengumuman ini dikenal sebagai 

”spesialitas”, diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengadakan 

kadaster. 

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik 

Indonesia, meliputi bidang tanah baik yang sudah ada haknya maupun belum. 

Pendaftaran tanah dimaksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas 

kepemilikan tanah. Kepastian hukum akan memberi kejelasan tentang obyek, 

subyek dan status hukum dari hak atas tanah. Dengan adanya kejelasan 

tersebut berarti juga akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi 

pemegang haknya. Kejelasan obyek akan terkait dengan fisik tanah, kejelasan 

subyek akan terkait denganidentitas pemilik, riwayat perolehan tanahnya dan 

lain-lain. Sedangkan mengenai kejelasan status hukum terkait dengan macam 

hak atas tanah yang dilekatkan diatasnya, apakah hak milik, hak pakai, hak 

guna bangunan, hak guna usaha dan sebagainya. 

           Dipandang dari segi jaminan yang diberikan dengan pemberian surat-surat 

tanda bukti hak sebagai alat pembuktian, maka sistem pendaftaran tanah yang 

kita anut adalah sistem negatif bertendensi positif. Dalam sistem ini 

terkandung makna bahwa keterangan yang tercantum dalam surat tanda bukti 
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hak itu mempunyai kekuatan hukum sebagai keterangan yang benar, selama 

dan sepanjang tidak ada pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. 

Dalam hal ini pengadilan dapat membatalkan hak atas tanah itu jika 

memutuskan sebaliknya.   

 

B. Pendaftaran Tanah Pertama Kali. 

       Seperti diketahui bahwa lingkup pekerjaan seorang Asisten Surveyor 

Pertanahan (ASK) dalam usaha melaksanakan jasa pelayanan kepada 

masyarakat adalah meliputi : 

1. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah 

untuk pertama kali secara sporadik. 

2. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka 

pemisahan, pemecahan dan penggabungan bidang tanah. 

Selain tugas tersebut diatas, Asisten Surveyor Pertanahan juga dapat 

melaksanakan pekerjaan tertentu yaitu: melakukan pengukuran titik-titik dasar 

teknik dan melakukan pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah 

bagi pembuatan peta bidang-bidang tanah.  

      Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali diatur dalam Bab IV pasal 13 

sampai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun 

pengertian mengenai Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali adalah kegiatan 

pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang 

belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.    

Pada dasarnya pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat dilakukan melalui   2 

(dua) cara yaitu :Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 

Yang dimaksud dengan  Pendaftaran Tanah secara sistematik adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak 

yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/keluarahan. Sedangkan mengenai 

pengertian Pendaftaran Tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran 
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tanah untuk pertama kali satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau 

massal.   

Adapun kegiatan pendaftaran tanah pertama kali ini meliputi: 

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 

Untuk keperluan ini dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, 

yaitu meliputi: 

 Pembuatan peta dasar pendaftaran: 

Dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik, bagi wilayah- 

wilayah yang belum ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional 

diusahakan untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik. 

Manfaat dari adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah ini adalah 

untuk menghindari terjadi sertifikat ganda atas satu bidang tanah, agar 

setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya secara pasti karena 

dapat derekonstruksi dilapangan setiap saat. 

2. Penetapan Batas Bidang Tanah 

Dimaksudkan agar bentuk- bentuk bidang tanah tersebut tertata 

dengan baik. Dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematik dilakukan 

oleh Panitia Ajudikasi, sedangkan Pendaftaran Tanah secara sporadik 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru 

yaitu hak atas tanah yang diberikan atas tanah negara. Jika dalam 

penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara 

pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang 

tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas- 

batas yang menurut kenyataannya merupakan batas bidang tanah yang 

bersangkutan misalnya tembok atau tanda- tanda lain yang menunjuk 

batas penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan. Hal ini juga 

berlaku apabila pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas 

tanah yang bersangkutan atau yang berbatasan tidak hadir setelah 

dilakukan pemanggilan.  
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3. Pengukuran dan pemetaan bidang- bidang tanah dan pembuatan peta  

pendaftaran: 

Jika dalam wilayah dimaksud belum ada peta dasar pendaftaran atau 

peta lainnya, pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan 

bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang 

bersangkutan dan bidang- bidang sekelilingnya yang berbatasan, 

sehingga letak relatif bidang tanah itu dapat ditentukan. 

 

                 Pembuatan daftar tanah: 

Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap 

mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur 

bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai 

hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaannya 

kemudian. 

 Pembuatan surat ukur: 

Surat ukur yang dimaksud adalah gambar situsi, bentuk, isi, cara 

pengisian, penyimpanan dan pemeliharaannya ditetapkan oleh 

Menteri. 

 

4. Pembuktian Hak dan Pembukuan 

Pembuktian Hak Baru 

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak 

dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan 

sesuai peraturan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut 

berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. Apabila Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik dibuktikan 

dengan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh 

pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan. 

Penetapan Pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas 

tanah negara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun 

secara umum. 
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b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak 

pengelolaan oleh pejabat yang berwenang 

c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf 

d. Hak Milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta 

pemisahan.Hak milik atas satuan rumah susun adalah pemilikan 

individual atas suatu satuan rumah susun tertentu. 

e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak 

tanggungan 

 

Pembuktian hak lama 

a. Bukti- bukti tertulis 

b. Keterangan saksi yang dianggap oleh Kepala Kantor Pertanahan 

untuk pendaftaran tanah sporadik atau oleh Panitia Ajudikasi untuk 

Pendaftaran Tanah Sistematik cukup untuk mendaftar 

Alat- alat bukti tertulis yang dimaksud berupa: 

a. Grosse akta hak eigendom yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak 

eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik 

b. Grosse akta hak eigendom yang sejak berlakunya UUPA sampai 

tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP No 10 tahun 

1961 didaerah yang bersangkutan 

c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 

Swadaya yang bersangkutan 

d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan 

Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1959 

e. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, 

baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai 

kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah 

dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya 

f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi 

tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang 

dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini 
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g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang 

tanahnya belum dibukukan 

h. Akta ikrar wakaf/ surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak 

mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 

i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang berwenang, 

yang tanahnya belum dibukukan 

j. Surat peninjukan atau pembelian keveling tanah pengganti tanah 

yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah 

k. Pefuk pajak bumi/ landrente, girik, pipil, ketitir dan verponding 

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 

tahun 1961 

l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor 

pelayanan pajak bumi dan bangunan 

m. Lain- lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun 

juga 

Apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan 

yang dimaksud, dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan 

akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan 

oleh pemohon dan pandahulunya. Dengan memenuhi syarat: 

a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan 

dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun 

atau lebih secara berturut- turut 

b. Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut 

selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan 

dibenarkan oleh masyarakat, hukum adat atau desa/ kelurahan yang 

bersangkutan 

c. Bahwa hal- hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang- orang 

yang dapat dipercaya 

d. Bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk 

mengajukan keberatan melalui pengumuman 

e. Bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai keberadaan hal- 

hal yang disebutkan diatas 
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f. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang 

haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang 

bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah 

sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran 

Tanah secara sporadik 

 

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti dilakukan 

pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang 

bersangkutan oleh Panitian Ajudikasi dalam pendaftaran tanah 

sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran 

tanah secara sporadik 

Pengumuman hasil pengukuran pada dasarnya data fisik dan data 

yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang 

bersangkutan. Pengumuman dalam pendaftaran tanah secara sistematik 

tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah tetapi 

dapat dilakukan secara bertahap. 

Pengumuman  pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 hari 

dan pengumuman  pendaftaran tanah secara sporadik selama 60 hari. 

Hal ini dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematik 

merupakan pendaftaran tanah secara massal yang diketahui oleh 

masyarakat umum, pengumumannya lebih singkat, sedangkan 

pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual 

dengan ruang lingkup terbatas. 

Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi oleh Kantor 

Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam 

pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan 

Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam 

pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap 

perlu, untuk pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan juga di 

media mssa. 

Apabila dalam pengumuman ada yang mengajukan keberatan 

mengenai data fisik atau data yuridis yang diumumkan, maka 
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diusahakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Kemudian 

hasil dari musyawarah dibuatkan berita acara penyelesaian, untuk 

dilakukan perubahan pada peta bidang- bidang tanah atau daftar isian 

yang bersangkutan. 

Jika usaha penyelesaian tidak membawa hasil maka diberitahukan 

secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar 

mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang 

disengketakan ke Pengadilan 

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan data 

yuridis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan 

oleh Menteri. 

              -  Pembukuan hak: 

a. Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas 

satuan rumah susun didaftra dengan membukukannya dalam buku 

tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang 

bersangkutan 

b. Pembukuan dalam buku tanah merupakan bukti bahwa hak yang 

bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang 

diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut 

peraturan ini 

c. Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti dan berita acara 

pengesahan, dengan ketentuan apabila: 

 Data fisik dan data yuridis yang belum lengkap dan tidak ada 

sengketa dilakukan pembukuan dalam buku tanah 

 Data fisik dan data yuridis yang belum lengkap dilakukan 

pembukuan dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal- 

hal yang belum lengkap 

 Data fisik dan data yuridis disengketakan tetapi tidak diajukan 

ke Pengadilan dilakukan pembukuan dengan catatan mengenai 

adanya sengketa tersebut 

 Data fisik dan data yuridis disengketakan dan diajukan gugatan 

ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk 
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status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, 

dilakukan pembukuannya dengan catatan mengenai adanya 

sengketa tersebut 

 Data fisik dan data yuridis disengketakan dan diajukan ke 

Pengadilan serta ada perintah untuk status quo dan ada putusan 

penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah 

dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal- hal 

lain yang disengketakan serta mencatat didalamnya adanya sita 

atau perintah status quo tersebut 

Catatan- catatan yang dimaksud diatas hapus apabila: 

- Telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan 

- Telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan 

gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan 

- Disengketakan, catatan tersebut telah diperoleh penyelesaian 

secara damai antara pihak- pihak yang bersengketa atau 

diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang 

bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

5. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat diterbitkan untuk pemegang hak yang bersangkutan sesuai 

dengan data fisik, dan data yuridis dan hanya boleh diserahkan kepada 

pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan 

sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. 

Maksud penerbitan ini adalah agar pemegang hak dapat dengan mudah 

membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat 

pembuktian yang kuat sebagaimana pasal 19 UUPA. 

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara 

sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut 

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang 

merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 

diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
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kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 

Karena sertipikat merupakan suatu tanda buktihak atas tanah, maka 

dalam pemberian kredit tidak akan ada was-was atau keragu-raguan bila 

tanah ada sertipikatnya dipakai sebagai jaminan kredit atau utang. Dengan 

demikian negara tidak akan dirugikan bila terjadi wanprestasi. Dengan 

demikian sertpikat dapat merangsang  ekonomi  secara positif yang 

disertai perlindungan hukum. Juga untuk kepentingan pemegang hak atau 

pengelola wakaf, diterbitkan sertipikat hak atas tanah, hak pengelolaaan, 

tanah wakaf, Hak Milik Atas satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan.  

 

C. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 

      Pemeliharaan data pendaftaran tanah diatur dalam Bab V pasal 36 sampai 

dengan pasal 56 Peraturan Pemerinah Nomor 24 Tahun 1997.  Yang dimaksud 

dengan Pemeliharaan data Pendafataran Tanah disini adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 

pendaftaran,  daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipiat 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pemeliharaan data pendaftaran tanah itu dilakukan apabila 

terjadi perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang 

telah terdaftar. 

      Perubahan data yuridis tersebut di atas dapat berupa : 

a. peralihan karena jualbeli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan,  dan perbuatan hukum pemindaha  hak lainnya; 

b. peralihan hak karena pewarisan; 

c. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau 

koperasi; 

d.  pembebanan hak tanggungan; 

e. hapusnya hak tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas satuan Rumah 

Susun dan  Hak Tanggungan ; 

f. peralihan hak tanggungan; 
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g. pembagian hak bersama; 

h. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau 

penetapan Ketua pengadilan; 

i. perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama; 

j. perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. 

       

      Perubahan data fisik dapat berupa: 

a. pemecahan bidang tanah. 

b. pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah ; 

c. penggabungan dua atau lebih bidang tanah. 

 

Sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 disebutkan bahwa : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas rumah 

susun melalui jual beli,  tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 

dan perbuatan hukum lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelalang hanya 

dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.Sedangkan untuk lelang maka harus dibuktikan dengan risalah lelang 

yang dibuat oleh Pejabat lelang.Dengan memahami ketentuan pasal 37 ayat 

(1) tersebut diatas, berarti Akta tanah yang dibuat oleh PPAT adalah menjadi 

dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.   

 

LATIHAN. 

1. Apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah yang bersifat Recht Kadaster ? 

2. Apakah prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka pendaftaran 

tanah? 

3. Apakah pengertian kontradiktur delimitasi ? 

4. Sebutkan secara garis besar kegiatan pendaftaran tanah pertama kali? 

5. Kepastian hukum hak atas tanah itu meliputi apa saja ? 

 

 

RANGKUMAN. 
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Bahwa pada dasarnya penyelengaraan  pendaftaran tanah di Indonesia 

sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPA adalah dalam rangka 

menjamin kepastian hak, yaitu kepastian mengenai subyek, kepastian mengenai 

obyek serta kepastian mengenai hubungan antara subyek dan obyek. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah oleh Pemerintah yang dalam hal ini 

dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan pendaftaran tanah, maka kegiatan pengukuran dan pemetaan 

bidang-bidang tanah  merupakan bagian kegiatan yang sangat penting begitu pula 

dalam kaitannya dengan adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Azas 

yang dipakai dalam rangka penetapan bidang tanah adalah kontradiktur delimitasi 

yang artinya bahwa penetapan batas tanah dilakukan oleh pemilik tanah setelah 

mendapat persetujuan dari pemilik bidang tanah yang berbatasan. Penetapan 

bidang tanah selanjutnya dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan 

penetapan batas (Daftar Isian 201). 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali secara sistimatis dan pendaftaran tanah 

pertama kali secara sporadik. Pendaftaran Tanah pertama kali secara sistimatis 

pada dasarnya dilakukan secara serentak dalam atau bagian wilayah, sedangkan 

Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik kegiatannya dilakukan untuk 

satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam satu wilayah atau bagian 

wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Dalam hal terjadi 

perubahan data fisik atau data yurudis obyek pendaftaran tanah yang telah 

terdaftar, maka oleh Badan Pertanahan Nasional dilakukan kegiatan Pemeliharaan 

Data Pendaftaran Tanah. Mengenai perubahan data yuridis tersebut antara lain 

berupa jual beli, pewarisan, hibah, pembebanan hak dan sebagainya, sedangkan 

perubahan data fisik antara lain berupa pemecahan bidang tanah, penggabungan 

bidang tanah dan sebagainya.    

 

TES FORMATIF III 

Pilihan Benar atau Salah : 
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah merupakan pengganti 

daripada peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 196l. (B/S). 

2. Tujuan Pendaftaran Tanah menurut PP.No.24 Tahun 1997 antara lain adalah 

untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.(B/S) 

3. Pengertian jaminan kepastian hukum adalah adanya kepastian batas tanah, 

kepastian mengenai pemilik yang berbatasan.(B/S). 

4. Penyelenggaran  pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh 

wilayah RI.hanyalah terbatas untuk tanah-tanah yang belum terdaftar.(B/S). 

5. Pada dasarnya pelaksanaan pendaftaran Tanah untuk pertama kali hanya dapat 

dilakukan atas prakarsa pemerintah saja. (B/S).  

6. Penetapan batas bidang tanah merupakan salah satu dari kegiatan pendaftaran 

tanah.  (B/S). 

7. Pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik adalah selama 30 hari. (B/S). 

8. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan bila terjadi jual beli atas obyek 

pendaftaran tanah.(B/S). 

9. Dalam hal terjadi pemecahan bidang tanah, maka dilakukan pemeliharaan data 

pendaftaran tanah karena telah terjadi  perubahan data yuridis.(B/S). 

10. Kalau terjadi  pemindahan hak melalui lelang, maka untuk pendaftarannya 

harus dibuktikan dengan akta PPAT sesuai ketentuan yang berlaku. (B/S). 

                  

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif satu yang terdapat 

pada akhir bagaian modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar ini. 

 



44 | M o d u l  4  
 

                                    KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN 

    ASISTEN SURVEYOR  

PERTANAHAN  

                                      

                                                     

Surveyor Berlisensi yang berstatus usaha pelayanan kepada 

masyarakat yang berdiri sendiri berhak memungut biaya atas jasa 

pelayanan pengukuran dan pemetaan dari pemberi kerja yang merupakan 

penghasilan pribadi. 

Surveyor Berlisensi yang berstatus sebagai pegawai badan hukum 

berhak atas gaji atau upah dari badan hukum yang bersangkutan. 

Apabila seorang Surveyor Berlisensi mendapat teguran tertulis, 

peringatan tertulis ataupun pemberhentian sementara, maka Surveyor 

Berlisensi tersebut berhak menyampaikan penjelasan/pembelaan secara 

tertulis kepada pejabat yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) 

minggu setelah mendapat teguran, peringatan tertulis ataupun 

pemberhentian sementara. 

Surveyor Berlisensi wajib mentaati semua peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan kadastral dan 

peraturan yang berkaitan dengan Surveyor Berlisensi. Surveyor Berlisensi 

wajib meningkatkan pengetahuannya dan selalu mengikuti perkembangan 

teknologi di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral antara lain dengan 

ikut serta dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementrian 

ATR/Badan Pertanahan Nasional maupun asosiasi profesi surveyor.   

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional No 33 Tahun 2016, maka Kewajiban, hak dan 

larangan sebagai berikut:                            

A. Kewajiban dan Hak Surveyor Kadaster 

1. Kewajiban Surveyor Kadaster 

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster mempunyai 

kewajiban: 

MODUL 

IV       
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a) mentaati dan melaksanakan semua ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku dan kode etik profesi; 

b) menjaga kerahasiaan data, dokumen dan/atau warkah yang 

diperoleh dari Kementerian; 

c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d) mengadministrasikan semua pekerjaan secara tertib dan mengelola 

Buku Protokol; 

e) berperan serta dalam kegiatan program prioritas pemerintah di 

bidang survei dan pemetaan; 

f) melakukan evaluasi kinerja dan menyampaikan laporan bulanan 

pada setiap minggu pertama awal bulan berikutnya kepada Kepala 

Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat 

yang ditunjuk. 

 

2. Hak Surveyor Kadaster 

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster berhak: 

a) memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b)  memperoleh data atau informasi dari Kementerian tentang: 

i. jenis pekerjaan yang akan diperoleh; 

ii. data fisik yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan 

dilakukan; 

iii. proses pengadaan pekerjaan survei dan pemetaan melalui 

mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

iv. akses ke data pertanahan yang terkait dengan pekerjaan yang 

akan dilaksanakan baik analog, digital maupun sistem 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) maupun Geo-KKP,  

c) menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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B. Larangan 

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster dalam 

melaksanakan pekerjaannya, dilarang: 

1. melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau etika profesi; 

2.  berkompetisi secara tidak wajar dan bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memperoleh 

pekerjaan dari masyarakat maupun dari Kementerian; 

3. mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada 

KJSKB yang lain; 

4. menyalahgunakan hasil pekerjaan; 

5. menyalahgunakan data, dokumen dan/atau warkah yang terdapat 

dari Kementerian; 

6. mengurangi dan menambah persyaratan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7. merangkap jabatan sebagai: 

a) advokat, konsultan atau penasehat hukum; 

b) pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai 

badan usaha milik daerah, pegawai swasta; 

c) pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT); 

d) pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau 

perguruan tinggi swasta; 

e) PPAT; 

f) penilai tanah; 

g) mediator; 

h) jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan; 

i) mengatasnamakan Kementerian, KJSKB atau kepentingan 

lainnya untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum 
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Dalam rangka pengenaan sanksi Kepala Kantor Pertanahan memberikan 

teguran tertulis kepada Surveyor Berlisensi berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari : 

1. Laporan masyarakat, atau 

2. Rekomendasi petugas pemeriksa, atau 

3. Laporan pemberi kerja. 

Kepala Kantor Wilayah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis 

kepada Surveyor Berlisensi,apabila yang bersangkutan telah ditegur secara 

tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan sebanyak 3 (tiga) kali.Kepala Kantor 

Wilayah memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara, apabila setelah 

menerima teguran tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan  sebanyak 3 (tiga) 

kali atau mendapat peringatan tertulis Surveyor Berlisensi yang bersangkutan 

masih melakukan pelanggaran 

Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab atas pembinaan dan 

bimbingan terhadap Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan di 

Wilayah kerjanya. Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pengawasan dan 

Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas Surveyor Pertanahan dan 

Asisten Surveyor Pertanahan dalam wilayah kerjanya. 

Kepala Kantor Pertanahan memberikan teguran tertulis kepada Surveyor 

Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan yang melanggar larangan atau 

melalaikan kewajibannya dengan memberikan tembusannya kepada Kepala 

Kantor Wilayah yang bersangkutan. Kepala Kantor Wilayah memberikan 

peringatan tertulis kepada Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor 

Pertanahan yang masih melakukan pelanggaran larangan atau melalaikan 

kewajibannya walaupun sudah diberi teguran, dan menyampaikan 

tembusannya kepada Menteri. 

Kepala Kantor Wilayah juga dapat memberi peringatan tertulis kepada 

Surveyor Pertanahan atau Asisten Surveyor Pertanahan yang melanggar 

larangan atau melalaikan kewajibannya walaupun yang bersangkutan tidak 

diberi teguran tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. 

Surveyor Pertanahan atau Asisten Surveyor Pertanahan yang walaupun 

sudah di beri peringatan, masih melakukan pelanggaran larangan atau 
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melalaikan kewajibannya yang serupa, diberhentikan untuk sementara atau 

diberhentikan secara definitif. Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh 

Kepala Kantor Wilayah. 

Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memberhentikan Surveyor 

Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan yang melanggar larangan atau 

melalaikan kewajibannya, walaupun kepadanya tidak diberi peringatan tertulis 

oleh Kepala Kantor Wilayah. 

Surveyor Pertanahan atau Asisten Surveyor Pertanahan yang menerima 

teguran tertulis, peringatan tertulis atau pemberhentian sementara dapat 

menyampaikan penjelasan atau pembelaannya kepada Pejabat yang 

bersangkutan dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung mulai diterimanya 

teguran, peringatan atau pemberhentian sementara tersebut. 
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TES FORMATIF  IV 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Surveyor Berlisensi dan/atau Surveyor Berlisensi berhenti karena.............. 

a berusia 55 tahun untuk Surveyor Pertanahan dan 50 thn untuk Asisten 

Surveyor 

b melanggar sumpah jabatan 

c tersangka tindak pidana di pengadilan 

d meninggal dunia 

2. Surveyor Berlisensi diambil sumpahnya oleh.......................... 

a. Kepala Badan Pertanahan Nasional 

b. Kakanwil BPN 

c. Kepala Kantor Pertanahan 

d. Kepala Seksi Pengukuran  

3. Sebelum diambil sumpahnya Surveyor Berlisensi harus melapor selambat-

lambatnya ........................................ 

a. satu bulan sejak SK Pengangkatan 

b. tiga bulan sejak SK pengangkatan 

c. enam bulan sejak SK pengangkatan 

d. satu tahun sejak SK pengangkatan 

4. Surveyor Berlisensi diberhentikan dari jabatannya karena....................... 

a. Menjadi tersangka dalam sebuah tindak kejahatan. 

b. mendapat hukuman penjara 1 tahun 

c. mendapat hukuman penjara 2 tahun  

d. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

5. Surveyor Berlisensi juga dapat diberhentikan dari jabatannya atas 

........................ 

a. permintaan kepala seksi pengukuran 

b. permintaan kepala sub bagian umum 

c. permintaan sendiri 

d. permintaan kepala kantor pertanahan 
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6. Apabila seorang Surveyor Berlisensi mendapat teguran atau peringatan tertulis 

ia berhak untuk........................... 

a. berhak menyampaikan penjelasan/pembelaan secara tertulis kepada pejabat 

yang bersangkutan. 

b. menghadap Kepala Kantor Pertanahan untuk memberi 

penjelasan/pembelaan secara lisan 

c. menghadap Kepala Kantor Wilayah BPN untuk memberikan 

penjelasan/pembelaan secara lisan 

d. menghadap Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memberi 

penjelasan/pembelaan secara lisan 

 

7. Seorang Surveyor Berlisensi melakukan pengukuran diluar daerah kerjanya 

a. boleh 

b. tidak boleh 

c. boleh sepanjang kurang dari 1000 m2 

d. boleh atas ijin Surveyor Berlisinsi diwilayah kerja tersebut 

8. Setelah seorang Surveyor Berlisensi mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 

kali dari Kepala Kantor Pertanahan setempat, Kakanwil BPN 

berhak........................... 

a. membuat peringatan yang sangat keras kepada Surveor tersebut 

b. memberhentikan secara tetap surveyor tersebut 

c. memberhentikan sementara surveyor tersebut 

d. melarang surveyor tersebut melaksanakan pekerjaan 

9. Komponen biaya pengukuran digunakan untuk  

a. lapangan, pengolahan data 

b. lapangan, pengelolaan data 

c. pengolahan data dan pengelolaan 

d. lapangan, pengolahan data dan pengelolaan 
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ETIKA PROFESI, NORMA, DAN 

KODE ETIK ASISTEN SURVEYOR 

PERTANAHAN 

 

 

Etika, Norma dan kode etik merupakan suatu perangkat untuk menjaga 

agar seorang tenaga profesi harus memegang teguh sumpah jabatan dan tidak 

melakukan tindakan-tindakan tercela, apalagi melanggar hukum. Hal ini juga 

berlaku untuk Asisten Surveyor Pertanahan sebagai suatu profesi yang 

profesional.  

Modul V ini merupakan kelanjutan Modul IV yang mengetengahkan 

tentang kewajiban, hak dan larangan Surveyor Berlisensi, baik Surveyor 

Pertanahan maupun Asisten Surveyor Pertanahan. Pemahaman kewajiban, hak 

dan larangan tersebut perlu didukung dengan pemahaman tentang norma dan kode 

etik bagi surveyor berlisensi. 

 

A. Pengertian Etika 

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat 

kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan 

mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga 

disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, 

nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia 

yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini : 

1. Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam 

berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. 

2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang 

tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari seg baik dan buruk, sejauh 

yang dapat ditentukan oleh akal. 

3. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara 

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam 

hidupnya. 

MODULV 
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Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. 

Etika member manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui 

rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk 

mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika 

pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan 

apa yang perlu kita lakukan dan yang pelru kita pahami bersama bahwa etika 

ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan 

demikian etika ini dapatdibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek 

atau sisi kehidupan manusianya. 

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam 

menentukan baik dan buruknya prilaku manusia : 

1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan 

rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia 

dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif 

memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang 

prilaku atau sikap yang mau diambil; 

2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan 

pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini 

sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus 

memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan 

diputuskan. 

Etika secara umum dapat dibagi menjadi : 

1. Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana 

manusia    bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan 

etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi 

pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai 

baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan 

ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-

teori; 

2. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam 

bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana 

saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan 
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kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan 

prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : 

Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang 

kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang 

memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia 

mengambil suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta prinsip moral 

dasar yang ada dibaliknya. 

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian : 

1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap 

dirinya sendiri; 

2. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku 

manusia sebagai anggota umat manusia. 

           Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak 

dapat   dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia 

terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. 

Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik 

secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, 

negara), sikap kritis terhadpa pandangan dunia dan idiologi-idiologi 

maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.  

Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini 

terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan 

pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut : 

1. Sikap terhadap sesama; 

2. Etika keluarga; 

3. Etika profesi; 

4. Etika politik; 

5. Etika lingkungan; 

6. Etika idiologi 

Sistem penilaian etika : 

1. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan 

baik  atau jahat, susila atau tidak susila; 
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2. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau 

telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi 

tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan 

namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari 

dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita,niat hati, sampai ia 

lahir keluar  berupa perbuatan nyata. 

3. Burhanuddin Salam, Drs. menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai 

pada 3 (tiga) tingkat : 

a) Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi 

masih berupa rencana dalam hati, niat; 

b) Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu 

pekerti; 

c) Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik 

atau buruk. 

Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa Etika Profesi merupakan 

bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. 

Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan, will. 

Dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam 

hal merealisasikan ini ada 4 (empat) variabel yang terjadi : 

a) Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik; 

b) Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya kelihatannya 

baik; 

c) Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik; 

Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik. 

 

B. Etika Profesi Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster 

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster dalam 

menjalankan tugas dan kegiatannya terikat kepada nilai-nilai etika profesi, 

sebagai berikut: (sesuai Permen ATR/ BPN No 33 Th 2016) 

1. bersikap perilaku obyektif dan independen: taat kepada peraturan 

perundang-undangan, jujur, tidak bias, tanpa prasangka dan tidak 

berpihak, serta hindari konflik kepentingan; 
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Contoh : tidak memilih pekerjaan yang diorientasikan akan 

mendapatkan uang yang paling banyak, melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; memberikan 

hasil data ukuran yang valid (tidak menambahkan hasil pengukuran 

karena permintaan pemohon).  

2. berbasis ilmu pengetahuan dan profesionalisme: berkerja sesuai bidang 

keilmuannya, hanya menerima pekerjaan yang benar-benar dipercaya 

dapat dilaksanakannya secara profesional, senantiasa meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan, tetap mengikuti perkembangan teknologi 

di bidangnya dan menerapkan keahliannya untuk kepentingan masyarakat; 

Contoh : tidak gegabah dalam menerima pekerjaan artinya tidak 

serta merta menerima semua pekerjaan, diselesaikan dahulu semua 

pekerjaannya lalu menerima kembali pekerjaan baru sehingga 

pekerjaan tidak menumpuk; mengikuti workshop, pelatihan dalam 

rangka meningkatkan kualitas mutu keterampilan di bidang 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah.  

3. menjaga integritas dan kualitas: standar tertinggi atas kejujuran dan 

integritas kepada siapa saja atau pihak mana saja yang berhubungan secara 

langsung maupun tidak langsung, menjaga akurasi dan kehati-hatian 

dalam mengukur, mencatat, dan menginterpretasikan semua data; 

Contoh : berhati-hati dalam mengukur, mencatat, mengolah data 

dan memetakan; memberika pelayanan prima. 

4. menjaga penugasan sebagai amanat: melayani dan mengutamakan 

kepentingan masyarakat, memastikan proses yang transparan dan 

nondiskriminatif, menjaga kerahasiaan data dan kedisiplinan mekanisme 

akses data secara memadai. 

Contoh : Tidak sembarangan memberikan data kepada orang lain 

yang tidak berkepentingan, melayani masyarakat tanpa 

memandang orang kaya atau biasa-biasa saja. 
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C. Norma 

Norma yang harus diikuti oleh Asisten Surveyor Pertanahan terdiri 

dari norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis merupakan aturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang sistem dan mekanisme kerja serta 

aturan main yang harus ditaati oleh seorang Asisten Surveyor Pertanahan. 

Sedangkan norma tidak tertulis merupakan aturan yang berupa kelaziman 

yang berlaku pada lingkungan masyarakat dimana seorang Asisten Surveyor 

Pertanahan bekerja. Norma ini lebih pada aturan untuk berinteraksi sosial 

dalam menjalankan tugas ataupun dalam berkehidupan di masyarakat. 

Secara umum norma yang mengatur Asisten Surveyor Pertanah 

menjadi satu dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Surveyor 

pertanahan, yakni:  

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1998 tentang 

Surveyor Berlisensi 

2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 8 Tahun 1998 tentang 

Pelaksanaan PMNA No. 2 Tahun 1998 

3. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 610/1905 tanggal 7 

Mei 1999 tentang Mekanisme dan Biaya Pengukuran dan Pemetaan Yang 

Dilakukan Oleh Surveyor Berlisensi. 

4. Peraturan Ka BPN No33 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi 

5. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Berlisensi 

Salah satu implementasi norma sebagaimana tersebut dalam peraturan 

perundang-undangan di atas, setiap Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor 

Pertanahan sebelum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga 

profesional wajib mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama/kepercayaan 

masing-masing dihadapan Kepala Kantor Pertanahan tempat wilayah kerja 

Surveyor Pertanahan atau Asisten Surveyor Pertanahan.. 

Untuk keperluan pengangkatan sumpah Surveyor Pertanahan atau Asisten 

Surveyor Pertanahan wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai 

Pengangkatannya sebagai Surveyor Pertanahan atau Asisten Surveyor Pertanahan. 
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Apabila laporan tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

tanggal ditetapkannya surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan, maka 

keputusan pengangkatan tersebut batal demi hukum. 

Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pengambilan sumpah/janji 

jabatan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan.  Pengambilan 

sumpah Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan dituangkan dalam 

suatu berita acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, rokhaniawan, 

Kepala kantor Pertanahan dan para saksi.          

Bunyi sumpah/janji jabatan Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor 

Pertanahan ditetapkan oleh Menteri. Asli berita acara                                      

(contoh lampiran nomor 2)  dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk 

Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan setempat, dan yang 

bersangkutan. 

 

D. Kode Etik 

Kode etik dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip etika profesi yang 

digunakan untuk mengatur etika dan moral seseorang yang menjalani profesi 

sebagasi seorang profesional, termasuk surveyor pertanahan dan asisten surveyor 

pertanahan. Prinsip-prinsip etika profesi adalah: 

1. Tanggung jawab 

- Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. 

- Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau 

masyarakat pada umumnya. 

2. Keadilan, prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa 

yang menjadi haknya. 

3. Otonomi, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di 

beri kebebasan dalam menjalankan profesinya. 

Profesi adalah suatu moral community  yang memiliki cita-cita dan nilai-

nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari 

suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral 

bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata 

masyarakat. 
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Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, karena dihasilkan 

berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi 

setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan 

pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik 

dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode 

etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop 

begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena 

tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi 

itu sendiri. 

Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali 

dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri 

harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan 

baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil Self Regulation (pengaturan diri) 

dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam 

atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. 

Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang 

berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa 

mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan 

untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus 

dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya 

di awasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi 

yang dikenakan pada pelanggar kode etik. 

 Adapun dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, terdapat beberapa bentuk 

sanksi, yang meliputi:  

1. Sanksi moral 

2. Sanksi dikeluarkan dari organisasi 

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu 

dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya 

adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga 

berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika 

ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat 

logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal 
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dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan 

profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam 

praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas 

tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa 

segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan 

perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik 

profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena 

tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-

pertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus 

memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya. 

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi 

merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan 

dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas 

dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya 

norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode 

etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas 

serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang 

salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang 

professional 

Tujuan disusun dan diterapkannya Kode Etik Profesi  bagi para 

profesioanal antara lain adalah: 

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 

4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 

6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 

7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 

8. Menentukan baku standarnya sendiri 

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah: 

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip 

profesionalitas yang digariskan 
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2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 

3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan 

etika 

4. dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dlam berbagai 

bidang. 

Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. 

Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat 

nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat 

HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi 

Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang 

telah memiliki kode etik. Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini 

perusahaan-perusahan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya 

dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan 

kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif. 

Mengingat belum terdapatnya asosiasi surveyor pertanahan maupun 

asisten surveyor pertanahan, maka Kode Etik yang dapat diterapkan disini adalah 

Kode Etik Ikatan Surveyor Indonesia (ISI), yakni: 

1. Profesi suveyor Indonesia adalah profesi perintis pembangunan, maka 

urveyor Indonesia perlu membekali diri dengan cita-cita luhur dalam 

mengemban profesinya.  

2. Hati Nurani, merupakan perpaduan kejujuran, keadilan dan 

santunmerupakan falsafah moral yang dalam kaitan kepentingan 

timbal balik antar manusia, seyogyanya menjadi pokok-pokok yang 

melandasi etika.  

3. wajib menjunjung tinggi falsafah dan UUD 1945 Negara. 

4. Harus memiliki kesadaran integritas nasional  

5. Berperilaku terpuji dan menjunjung tinggi kehormatan profesi 

Surveyor Indonesia.  

6. Harus yakin akan kebenaran dan kecukupan methoda, sarana dan 

tenaga yang dipergunakan dalam pengumpulan data/informasi, 

dalam pengolahan dan penyajiannya.  

7. Memperkokoh profesi surveyor dengan:  
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a. mencapai prestasi optimum dengan mengarahkan kecakapan dan 

ketrampilannya.  

b. Pertukaran informasi dan pengalaman dengan orang yang berminat 

akan survey dan pemetaan serta pemakai jasa survey dan pemetaan, 

dengan profesi lain, dengan mahasiswa dan umum.  

c. Berusaha untuk memberikan kesempatan kepada para karyawan 

yang bekerja di bawah pengawasannya untuk memperoleh kemajuan 

dan pengembangan.  

d. Memberikan imbalan penghargaan yang wajar sesuai prestasi kepada 

para karyawan yang bekerja di bawah pengawasannya 

8. Hendaknya mawas diri dengan: 

a. hanya menerima penugasan yang dia tahu orang-orangnya mampu 

melaksanakan, didasari oleh pendidikan, latihan dan pengalaman  

b. mengerahkan para ahli dan spesialis bila dipandang perlu agar 

dengan demikian pemberi tugas dapat dilayani dengan sebaik-

baiknya.  

c. Bersedia menerima saran / kritik.  

d. Mengakui / menghargai pemilikan serta kepentingan dan hak-hak 

orang lain 

 

 

Rangkuman 

Sebelum menjalankan jabatannya, Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor 

Pertanahan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama/kepercayaan 

masing-masing dihadapan Kepala Kantor Pertanahan tempat wilayah kerja 

Surveyor Pertanahan atau Asisten Surveyor Pertanahan 

Surveyor Pertanahan diberhentikan dari jabatannya karena permintaan sendiri, 

melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban sebagai Surveyor Pertanahan 

atau dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Asisten Surveyor Pertanahan berhenti menjabat karena meninggal dunia, telah 

mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau diberhentikan oleh Menteri. 
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Sedangkan Asisten Surveyor Pertanahan diberhentikan dari jabatannya karena 

permintaan sendiri, melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban sebagai 

Asisten Surveyor Pertanahan atau dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena 

melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

Pekerjaan Surveyor Berlisensi sebagai usaha jasa pelayanan kepada masyarakat 

yang berdiri sendiri adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik dan 

melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemisahan, 

pemecahan, dan penggabungan bidang tanah. 

Surveyor Berlisensi yang berstatus usaha pelayanan kepada masyarakat yang 

berdiri sendiri berhak memungut biaya atas jasa pelayanan pengukuran dan 

pemetaan dari pemberi kerja yang merupakan penghasilan pribadi. Surveyor 

Berlisensi yang berstatus sebagai pegawai badan hukum berhak atas gaji atau 

upah dari badan hukum yang bersangkutan. 

Surveyor Berlisensi wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan kadastral dan peraturan yang 

berkaitan dengan Surveyor Berlisensi. Surveyor Berlisensi  juga wajib 

meningkatkan pengetahuannya dan selalu mengikuti perkembangan teknologi di 

bidang pengukuran dan pemetaan kadastral 

Surveyor Berlisensi dilarang melakukan pengukuran bidang-bidang tanah diluar 

daerah kerjanya kecuali dalam statusnya sebagai pegawai badan hukum yang 

bergerak di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, memalsukan data-data 

yuridis atau data teknis pengukuran, menerima pekerjaan yang pelaksanaannya 

dialihkan kepada Surveyor Berlisensi lain yang tidak bekerja sama dengannya, 

melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral dengan tata cara, prosedur teknis 

atau ketelitian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontrak/ 

surat perintah kerja, menggunakan peralatan pengukuran dan pemetaan yang tidak 

sesuai dengan kewenangan lisensi yang diberikan, menerima pekerjaan baru sejak 

tanggal permohonan berhenti. 

Surveyor Berlisensi dilarang melakukan pengukuran bidang-bidang tanah diluar 

daerah kerjanya kecuali dalam statusnya sebagai pegawai badan hukum yang 
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bergerak di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, memalsukan data-data 

yuridis atau data teknis pengukuran, menerima pekerjaan yang pelaksanaannya 

dialihkan kepada Surveyor Berlisensi lain yang tidak bekerja sama dengannya, 

melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral dengan tata cara, prosedur teknis 

atau ketelitian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontrak/ 

surat perintah kerja, menggunakan peralatan pengukuran dan pemetaan yang tidak 

sesuai dengan kewenangan lisensi yang diberikan, sertamenerima pekerjaan baru 

sejak tanggal permohonan berhenti. 
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TES FORMATIF V 

Kerjakan soal-soal berikut!  

1. Bagaimana tata cara/urutannya seorang Surveyor Kadstral/ Asisten 

Surveyor Pertanahan diambil sumpahnya? 

2. Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan berhenti karena 

apa? 

3. Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan diberhentikan dari 

jabatannya karena apa? 

4. Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan diberhentikan 

sementara karena apa? 

5. Siapa yang bertanggung jawab atas pembinaan dan bimbingan terhadap 

Surveyorr Kadastral dan Asisten Surveyor Pertanahan? 

6. Siapa yang melaksanakan pembinaan teknis tehadap Surveyor Pertanahan 

dan Asisten Surveyor Pertanahan? 

7. Siapa yang memberikan teguran tertulis kepada Surveyor Pertanahan dan 

Asisten Surveyor Pertanahan yang melakukan pelanggaran? 

8. Siapa yang memberikan peringatan tertulis kepada Surveyor Pertanahan 

dan Asisten Surveyor Pertanahan? 

9. Siapa yang memberhentikan sementara Surveyor Pertanahan dan Asisten 

Surveyor Pertanahan? 

10. Siapa yang memberhentikan secara tetap Surveyor Kdastral dan Asisten 

Surveyor Pertanahan? 

11. Berapa lama Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan dapat 

mengajukan pembelaan/penjelasan sejak diterimanya surat teguran / 

peringatan? 

12. Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipatuhi oleh seorang Surveyor 

Berlisensi? 

13. Bagaimana kriteria papan nama yang harus dipasang oleh Surveyor 

Berlisensi? 

14. Bagaimana kriteria stampel yang harus dibuat oleh Surveyor Berlisensi? 

15. Bagaimana kriteria kop surat yang harus dibuat oleh Surveyor Berlisensi? 

16.  Apa larangan-larangan bagi Surveyor Berlisensi? 
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17.  Apa dasar penarikan biaya yang bisa dipungut oleh Surveyor Berlisensi? 

18. Apa pedoman dari penarikan biaya yang dipungut tersebut? 

19. Komponen biaya pengukuran digunakan untuk keperluan apa saja? 

20. Untuk pekerjaan pengukuran yang berasal dari luar, berapa jumlah yang 

harus diserahkan oleh Surveyor Berlisensi ke Kantor Pertanahan? 
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                  KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN 

                                    SEBAGAI  ASISTEN SURVEYOR 

PERTANAHAN 

 

 

Pemahaman mahasiswa tentang komunikasi baik mengenai pengertian 

komunikasi,  teknik komunikasi dan  media komunikasi yang diperoleh   melalui 

kuliah dan diskusi-diskusi, diharapkan  akan dapat membantu mahasiswa untuk 

lebih mendalami operasional dalam kaitannya kegiatan tugas-tugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan sesuai bidang 

tugasnya.. 

Oleh karena itu peran modul ini kiranya dapat menjadi acuan dalam pembelajaran 

Praktek Profesional bagi mahasiswa  Program Diploma I-PPK  pada Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional. 

               Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari modul ini 

adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian komunikasi, teknik 

komunikasi dan media komunikasi. Adapun mengenai indikator daripada 

kompetensi dimaksud, jika mahasiswa telah membaca dan mempelajari modul ini, 

maka akan dapat menerapkan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan 

masyarakat.                                                                                                  

A.Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu bidang sangat penting dalam setiap 

aspek kehidupan, dimana komunikasi dapat berlangsung setiap saat, dimana 

saja, kapan saja, oleh siapa saja dan dengan siapa saja. Komunikasi pada 

dasarnya adalah merupakan kunci utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelesaian dan evaluasi tugas-tugas organisasi.  

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata 

communicare, yang  berarti sama. Jadi apabila kita akan mengadakan 

komunikasi dengan pihak lain, maka kita harus menentukan terlebih  dahulu 

suatu sasaran sebagai dasar untuk memperoleh pengertian yang sama.Berbagai 

pendapat para pakar mengenai pengertian komunikasi antara lain. 

MODUL 

VI 
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Murphy (l957:5) mengatakan bahwa komunikasi adalah seluruh proses 

yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud oleh orang 

lain (menurut Murphy) sedangkan Harwood (l953:74) menyatakan bahwa 

secara teknis komunikasi didefinisikan sebagai proses untuk membangkitkan 

perhatian orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan. 

Sedangkan pakar lain mengatakan bahwa Komunikasi adalah seni 

menyampaikan informasi, idea-idea dan sikap-sikap dari seseorang pada orang 

lain ( menurut Edwin Emery and Phillip H.Ault). Selanjutnya  menurut Carl 

I.Hovland, komunikasi adalah proses bagaimana seseorang (komunikator) 

menyampaikan rangsangan (yang biasanya berupa lambang-lambang dalam 

bentuk kata-kata) guna mengubah tingkah laku individu-individu yang lain 

(komunikan).     

Dengan melihat berbagai pengertian komunikasi menurut para pakar 

tersebut, maka pada dasarnya komunikasi adalah proses kegiatan     

penyampaian/pengoperan warta/berita/informasi atau suatu pesan yang 

mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan 

saling pengertian. Definisi ini memberi pengertian yang sangat luas karena 

tidak hanya menitikberatkan pada segi manusianya saja. Pada zaman  modern 

seperti dewasa ini dimana  peralatan elektronik mampu menjadi pengirim atau 

penerima berita dalam suatu sistem komunikasi modern. Oleh karena itu, baik 

manusia ataupun mesin elektronis sapat menjadi suatu saluran jaringan 

komunikasi.    

Dari berbagai pengertian di atas, maka dengan demikian komunikasi 

mempunyai tujuan yaitu memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau 

perilaku. Pada dasarnya komunikasi meliputi 5 (lima) unsur, dimana 5 (lima) 

unsur itu merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Bila salah satu unsur tidak 

ada, komunikasi tidak akan terjadi. Jadi masing-masing unsur saling 

berhubgan erat, ada ketergantungan, artinya keberhasilan suatu komunikasi 

ditentukan oleh semua unsur tersebut.  

Adapun kelima unsur atau komponen itu adalah :  

a.   Komunikator  : orang yang menyampaikan pesan. 
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      Komunikator harus berusaha untuk mengemukakan hal yang terkandung 

dalam pikirannya secara jelas kepada pihak lain yang menerima pesan atau 

menerima berita , sehingga mudah dan cepat dimengerti.. Dalam 

menyampaikan pesa atau berita, komunikan harus memperhatikan dengan 

siap atau kepada siapa pesan atau berita itu disampaikan. Penyampaian 

pesan atau berita harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan pihak 

yang menerima pesan atau berita.   

 b.  Bentuk pesan atau berita.              

Pesan atau berita dapat disampaikan dalam bentuk, misalnya bentuk 

perintah, instruksi, saran, usul. Bentuk pengumuman, edaran, saran, dalam 

bentuk tulisan, gambar, kode, dan sebagainya. Yang penting isi pesan 

atauu berita itu harus jelas ehingga apa yang dimaksud oleh komunikan 

dapat diterima pihak penerima pesan atau berita.  

c.   Komunikan atau penerima pesan atau berita. 

Pihak komunikan harus mengadakan tanggapan atas pesan atau berita 

yang diterima. Komunikan harus menafsirkan pesan atau berita yang 

diterima seperti yang dimaksud oleh komunikator. 

d.   Media atau prosedur pengiriman pesan atau berita. 

      Sarana  yang diperlukan dalam proses komunikasi akan sangat tergantung 

dari sifat pesan atau berita yang akan disampaikan. Dalam proses 

komunikasi, maka sarana atau saluran yang mendukung pesan atau berita, 

komunikan bisa jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Namun secara 

umum prosedur pengiriman pesan itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

bentuk yaitu : 

       -   Berita atau pesan yang dapat didengar baik secara langsung maupun 

tidak langsung ( melalui sarana telpon, radio dan lain-lain) maupun 

dengan menggunakan tanda-tanda seperti sirene, lonceng dan  

sebagainya. 

       - Berita atau pesan yang bersifat visual (dapat dilihat), baik yang 

berbentuk tulisan ( surat, pengumuman, edaran, buletin, majalah dan 

sebagainya), gambar-gamabar, poster-poster serta tanda-tanda lain 

seperti sinar lampu, bendera dan lain-lain. 
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 -  Berita yang bersifat audio-visual ( yang dapat didengar dan dapat 

dilihat) baik melalui televisi, film, pameran, kesenian dan lain-lain.              

  e. Dampak / efek atau tanggapan.  

    Reaksi yang diberikan oleh komunikan disebut tanggapan atau 

dampak/efek, namun ada pula yang menamakan umpan balik. Dengan 

adanya tanggapan dari komunikan, maka pihak komunikator dapat 

mengetahui apakah pesan atau berita itu dimengerti atau tidak oleh 

komunikan. Dengan diterimanya tanggapan dari komunikan maka akan 

terjadi komunikasi dua arah. Lawan komunikasi dua arah disebut 

komunikasi searah. 

Dampak atau efek menurut kadarnya: 

a. Dampak kognitif: yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia 

tahu atau meningkat intelektualitasnya 

b. Dampak Afektif: disini tujuan komunikator bukan saja untuk 

memberitahu tetapi agar komunikan bergerak hatinya, menimbulkan 

perasaan tertentu, misalnya perasaan iba, terharu, sedih, gembira, 

marah, dan sebagainya. 

 

      Proses komunikasi tatap muka adalah : komunikasi langsung antara 

komunikator dan komunikan saling berhadapan sambil saling melihat, terdiri 

dari : 

a. Komunikasi antar personal. 

Komunikasi antara komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi 

jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat 

atau perilaku seseorang karena sifatnya dialogis, berupa percakapan. 

 

 

b. Komunikasi kelompok 

1) Kelompok kecil 

Antara komunikator dan komunikan dapat terjadi dialog atau tanya 

jawab. Dibandingkan komunikasi antar  personal, komunikasi 
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kelompok kurang efektif. Karena kita tidak mungkin menguasai diri 

komunikan. 

2) Kelompok besar 

Komunikator dan komunikan sukar terjadi komunikasi antar personal, 

kecil kemungkinan terjadi dialog seperti kelompok kecil. 

c. Komunikasi massa 

Komunikasi ini menggunakan media massa, seperti radio, surat kabar, 

televisi, dan film bioskop. 

 

 Adapun mengenai faktor-faktor penghambat komunikasi adalah : 

a. Hambatan sosiologis 

1) Gemeinschaf adalah: pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis dan 

tak rasional seperti rumah tangga. 

2) Gesellschaf adalah: pergaulan hidup yang tidak pribadi, dinamis, dan 

rasional seperti pergaulan di kantor atau dalam organisasi. 

b. Hambatan antar palogis 

Manusia satu sama lainnya berbeda dalam postur, warna kulit, dan 

kebudayaan, yang pada kelanjutannya berbeda dalam gaya hidup, norma, 

kebiasaan, dan bahasa. 

c. Hambatan psikologis 

Komunikasi sulit untuk berhasil apalagi komunikan yang sedih, bingung, 

marah, merasa kecewa, merasa iri hati dan kondisi psikologis lainnya. 

Untuk mengatasi hambatan sosiologi, antrapologis, dan prehologis, dengan 

cara mengenal diri komunikan seraya mengkaji kondisi psikologisnya 

sebelum komunikasi dilancarkan dan bersikap empatik, yaitu kemampuan 

memproyeksi diri kepada orang lain: dengan kata lain perkataan, 

kemampuan mengahayati perasaan orang lain atau merasakan apa yang 

dirasakan orang lain. 

d. Hambatan semantis 

Mengenai bahasa: komunikator harus benar- benar memperhatikan 

hambatan bahasa ini, karena salah ucap/ tulis akan membuat salah 

pengertian, salah tafsir yang akibatnya salah komunikasi. 
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e. Hambatan mekanis 

Hambatan ini ditemui pada media yang dipergunakan dalam 

berkomunikasi. Misalnya: ketikan huruf yang buram, suara yang hilang 

muncul pada pesawat radio, berita surat kabar yang sulit cari 

sambungannya, gambar yang meliuk- liuk pada pesawat TV, dll. 

f. Hambatan ekologis 

Hambatan ini terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap 

proses berlangsungnya komunikasi, jadi datang dari lingkungan. 

Contohnya: suara riuh orang- orang, kebisingan lalu lintas, suara hujan 

atau petir, suara pesawat lewat, sewaktu komunikator saat berpidato. 

Keefektifan komunikasi tidak saja ditentukan oleh kemampuan 

komunikasi tetapi juga oleh komunikator. Untuk ini komunikator mempunyai 

etos. 

a. Etos komunikator 

Nilai diri seseorang yang merupakan panduan: 

1) Proses memahami yang bersangkutan dengan pikiran 

2) Apoksi, perasaan yang ditimbulkan oleh perangsang dari luar 

3) Ronasi, aspek psikologis yang berkaitan dengan upaya atau perjuangan 

Etos akan timbul pada komunikator didorong oleh beberapa faktor: 

1) Kesiapan 

Seorang komunikator yang tampil di mimbar harus menunjukkan 

kepada khalayak, bahwa ia muncul di depan umum dengan persiapan 

yang matang, misalnya mengenai materi yang akan dibahas. Ada 

pemeo mengatakan: siapa naik mimbar tanpa persiapan akan turun 

tanpa kehormatan. 

2) Kesungguhan 

Komunikator yang berbicara dan membahas suatu topik dengan 

menunjukkan kesungguhan akan menimbulkan kepercayaan pihak 

komunikan kepadanya. 

3) Ketulusan 

Komunikator harus membawakan kesan pada khalayak, bahwa ia 

berhati tulus akan niat dan perbuatannya. Ia harus hati- hati untuk 
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menghindarkan kata- kata yang mengarah kepada kecurigaan terhadap 

ketidaktulusan komuniaktor. 

4) Kepercayaan. 

Seorang komunikator harus senantiasa memancarkan kepastian. Ini 

selalu harus muncul dengan penguasaan diri dan situasi secara 

sempurna, ia harus selalu siap menghadapi situasi. 

5) Ketenangan 

Khalayak cenderung akan menaruh kepercayaan kepada komunikator 

yang tenanag dalam penampilan dan tenang mengutarakan kata- kata. 

6) Keramahan 

Keramahan komunikator akan menimbulkan rasa simpatik komunikan 

kepadanya, keramahan bukan berarti kelemahan, tetapi 

mengekspresikan sikap etis, lebih dalam forum perdebatan. 

7) Kesederhanaan 

Kesederhanaan tidak hanya menyangkut hal- hal yang bersifat fisik, 

tetapi juga dalam hal penggunaan bahasa sebagai alat untuk 

menyalurkan pikiran dari perasaan dan dalam gaya 

mengkomunikasikannya. 

b. Sikap komunikator 

Dalam kegiatan komunikasi yang melibatkan manusia- manusia sebagai 

sasarannya pada diri komunikator itu terdapat lima jenis sikap: 

 

1) Reseptif 

Kesediaan untuk menerima gagasan dari orang lain, dari staf pimpinan, 

karyawan, teman, bahkan tetanggta, mertua, dan istri. 

2) Selektif 

Komunikator hendaknya selektif dalam peranannya sebagai 

komunikan, sebagai persiapan menjadi komunikator yang baik. 

3) Digestif 

Kemampuan komunikator dalam mencernakan gagasan atau informasi 

dari orang lain sebagai bahan bagi pesan yang akan dikomunikasikan. 

4) Asimilatif 
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Kemampuan komunikator dalam mengorelasikan gagasan atau 

informasi yang ia terima dari orang lain secara sistematis dengan apa 

yang telah dimiliki dalam benaknya, yang merupakan hasil pendidikan 

dan pengalamannya. Formulasi dari perpaduan kedua aspek tersebut 

dikembangkan sehingga menjadi konsep suatu bahan untuk 

dikomunikasikan. 

5) Transmitif 

Kemampuan komunikator dalam mentransmisikan konsep yang telah 

ia formulasikan  secara kognitif, afektif dan konatif kepada orang lain. 

 

B. Teknik  Komunikasi 

Untuk mencapai tujuan komunikasi yaitu untuk mengubah sikap, 

pendapat atau perilaku, ada 2 (dua)  teknik yaitu :  

1.  Teknik persuasif. 

    Yaitu berarti membujuk, mengajar atau merayu yang dilakukan dengan 

halus, luwes yang  mengandung sifat-sifat manusiawi. 

.     2. Teknik koersi (coersion). 

 Mengandung sanksi atau ancaman, perintah, instruksi dan boikot. Akibat 

dari kegiatan koersi adalah perubahan sikap, pendapat atau perilaku dengan 

perasaan terpaksa karena diancam, yang menimbulkan rasa   tak senang, 

bahkan benci, mungkin dendam. Sedangkan sebaliknya persuasi adalah 

kesadaran, kerelaan disertai perasaan senang.  

     

 

 

  Teknik Persuasif 

a. Perencanaan Komunikasi Persuasif 

Karena komunikasi persuasif menimbulkan dampak yang lebih tinggi dari 

komunikasi informatif. Yakni dampak kognitif, dampak afektif, dan 

dampak behavioral, maka diperlukan perencanaanyang matang 

berdasarkan komponen- komponen proses berkomunikasi sebagai berikut: 
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1) Jelas isinya (pengelolaan pesan). Pesan harus ditata sesuai dengan diri 

komunikan. 

2) Sasarannya, siapa kelompok besar/ kecil atau perorangan atau massa, 

kemudian bagaimana pekerjaannya, pendidikannya, agamanya, 

ideologi, juga hobinya. 

3) Jika memerlukan media, harus dipilih .Kalau media massa terdiri dari 

radio, surat kabar, TV, dan film. Kalau media nirmassa, terdiri dari 

surat, telepon, papan pengumuman, poster, spanduk, pamflet, brosur, 

dan lain-lain. 

 

Sehubungan dengan proses komunikasi persuasif ada teknik- teknik yang 

dipilih: 

1) Teknik asosiasi 

Yaitu penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkannya 

pada suatu peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak. Teknik 

ini sering digunakan oleh kalangan bisnis atau kalangan politik. 

2) Teknik Integrasi 

Yaitu kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara 

komunikatif dengan komunikan. Ini berarti bahwa melalui kata verbal 

atau nir verbal, komunikator menggambarkan bahwa ia senasib, dan 

karena itu menjadi satu dengan komunikan, misalnya dalam tajuk 

rencana surat kabar menggunakan kata ”kita” bukan ”kami”. Seragam 

tentara Amerika pada kerah bajunya tertulis ”US” bukan ”USA” 

berarti United State. Pronoun dari we atau kita menyatakan bahwa 

tentara Amerika adalah tentara kita, tentara rakyat. 

3) Teknik Ganjaran 

Teknik ini adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan 

cara mengiming- imingi hal yang menguntungkan atau menjanjikan 

harapan. Misalnya: KB, cukup dua anak dan bahagia. Anak banyak 

betapa repot mengurus anak 

4) Teknik Tataan 
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Usaha menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa, sehingga enak 

didengar atau dibaca serta termotivasikan untuk melakukan 

sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. 

 

Misalnya:  - Tidak seharusnya kau lakukan 

      - Sebaiknya kau rubah pendapatmu 

- Pekerjaanmu cukup baik, namun ada hal- hal yang perlu 

diperbaiki 

5) Teknik Red- herring 

Red herring sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena nama 

jenis ikan Samudra Atlantik Utara, jenis ikan ini terkenal dengan gerak 

tipunya ketika diburu oleh binatang lain atau oleh manusia. Teknik 

Red herring adalah seru seorang komunikator untuk meraih 

kemenangan dalam perdebatan dan mengelak argumentasi yang lemah 

untuk mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya 

guna dijadikan senjata ampuh dalam menyerang lawan. Jadi teknik ini 

dilakukan pada saat komunikator berada dalam posisi yang terdesak. 

b. Pentahapan Komunikasi persuasif 

Dalam pelaksanaan komunikasi persuasif kita mempunyai formula yang 

biasa disebut AIDDA Proses. 

A     Attention -  Perhatian 

I      Interest     -  Minat 

D     Desire      -  Hasrat 

D     Decision  -  Keputusan 

A     Action     -  Kegiatan 

 

1) Attention (Perhatian) 

Komunikasi persuasif didahulukan dengan membangkitkan perhatian. 

- Dilakukan dengan gaya bicara dengan kata- kata yang merangsang   

- Penampilan kita menghadapi khalayak 

- Dengan senyum pada wajah yang cerah       

2) Interest (Minat) 
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Dengan mengutarakan hal- hal yang menyangkut kepentingan 

komunikan, karena itulah komunikator harus mengenal komunikan 

yang dihadapi. 

3) Desire (Hasrat) 

Komunikasi dilakukan dengan ajakan, bujukan, atau rayuan 

komunikator. Disini imbauan emosional perlu ditampilkan oleh 

komunikator, sehingga selanjutnya pada tahap selanjutnya komunikan 

mengambil keputusan untuk melakukan suatu kegiatan sebagaimana 

diharapkan dari padanya. 

Contoh1:  Komunikasi persuasif, tukang obat dipinggir jalan menarik 

perhatian dengan mengeluarkan ulah. Untuk menarik 

perhatian sehingga penonton mengambil keputusan untuk 

membeli obat hanya sementara waktu. 

Contoh2: Kegiatan yang ditimbulkan berlangsung lama sejak 

dimulainya proses komunikasi adalah penerapan tentang 

KB, memerlukan waktu bertahun- tahun 

Secara kepemimpinan demokratis komunikator berupaya khalayak 

untuk memberikan pendapat masing- masing kemudian dibuat suatu 

keputusan dan diminta persetujuannya pernyataan ya tanda setuju 

terhadap keputusan/ gagasan tersebut. 

4) Decision (Keputusan). 

5) Action (Kegiatan). 

   

           Teknik Influence 

Influence adalah merupakan bahasa Inggris yang berarti 

mempengaruhi, dan hal ini erat sekali hubungannya dengan kegiatan 

Propaganda, pendidikan, dan penyuluhan, tetapi yang paling erat sekali 

dengan praktek propaganda. Istilah propaganda atau mempengaruhi ini 

baru dikenal pada abad XV, namun kegaiatan-kegiatan propaganda itu 

sudah ada sejak manusia pertama ada. Hal ini dapat diketahui, dimana iblis 

dapat mempengaruhi atau membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk makan 

bual terlarang. 
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Istilah Influence berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti 

mempengaruhi (secara umum), secara khusus menurut Kimball Young 

(sarjana/ ahli propaganda) bahwa Influence adalah usaha dengan 

menggunakan  tanda- tanda atau lambang- lambang secara berencana dan 

sistematis terutama dengan melalui sugesti dan didasarkan atas teknik 

psikologi dengan tujuan untuk mengubah dan mengendalikan pendapat- 

pendapat, cita- cita dan nilai atau norma dan akhirnya untuk mengubah 

perbuatan- perbuatan nyata sesuai dengan garis- garis yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Pengertian propaganda ialah Propaganda in the communication of 

opinion fact and non fact in order to influence. Propaganda adalah suatu 

usaha penyampaian pendapat, fakta dan tidak fakta dengan maksud untuk 

mempengaruhi.Sedangkan information (Penerangan) is the communication 

of fact and opinion in order to enlighten. Penerangan adalah usaha 

penyampaian fakta dan pendapat dengan maksud untuk menjelaskan. 

Education (pendidikan) is the communication of opinion fact 

experience (skill) in order to develop mentally, morally, skillfully or 

technically. Pendidikan adalah usaha penyampaian pendapat, pengalaman 

dengan maksud untuk mengembangkan mental, moral pendidikan, dan 

teknologi 

 

Sasaran kegiatan Influence adalah mencakup seluruh lapisan 

masyarakat yang akan kita pengaruhi, baik masyarakat yang tinggal di 

pedesaan maupun di kota, baik individu maupun kelompok. Untuk 

berhasilnya suatu kegiatan influence, perlu diperhatikan kondisi daripada 

masyarakat yang antara lain: 

            a. Ciri- ciri masyarakat pedesaan: 

- Pendidikan ynag masih rendah yang menyebabkan daya serap agak 

terbatas 

- Perbedaan sosial budaya antara komunikator dan komunikan 

- Gotong- royong sebagai kebiasaan atau tradisi 

- Kepercayaan besar kepada informal leaders 
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- Mempunyai sifat sederhana, jujur dan terbuka terhadap orang- 

orang yang dipercaya 

b. Ciri- ciri masyarakat perkotaan: 

- Sifat individualistis yang makin menebal 

                  - Lebih mampu dan terampil dalam menerima pengaruh 

                  - Lebih kritis dalam menerima pengaruh 

                  - Lebih cepat membentuk pendapat, tanggapan, dan konsepsi 

                  - Lebih dinamis serta lebih cepat bereaksi 

                  - Mempunyai aspirasi yang lebih tinggi dan lebih beraneka ragam sifat. 

 

Pada dasarnya yang dimaksud dengan proses kegiatan influence 

adalah berjalannya kegiatan influence/mempengaruhi, dimana 

komunikator (orang yang mempengaruhi) dengan audience (orang yang 

akan dipengaruhi) dihubungkan satu sama lain dengan message (pesan/ 

anjuran) sesuai dengan maksud orang yang akan mempengaruhi 

(komunikator). 

Dalam proses kegiatan influence terdapat unsur- unsur yang 

merupakan faktor penentu, yaitu: 

1) Komunikator (penyuluh, juru penerangan) 

2) Message (isi pesan atau materi berupa anjuran- anjuran, doktrin- 

doktrin) 

3) Audience (masyarakat/ orang- orang yang akan dipengaruhi) 

4) Media (sarana/ alat seperti radio, TV, film. Pameran, penerbitan, 

selebaran, pertunjukan rakyat, dan lain- lain) 

5) Effect (hasil yang diharapkan) 

 

Adapun strategi penciptaan komunikasi yang efektif adalah : 

a. Memformulasikan ide atau gagasan untuk menjadi sebuah 

pesan/informasi yang siap untuk disampaikan. 

b. Komunikator orinted adalah mencari dan menetapkan 

individu/seseorang yang cocok, tepat atau sesuai dengan ide atau 

gagasan tentang pesan. 
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c.  memilih dan menetapkan media komunikasi yang cocok untuk pesan 

tersebut dan audience yang dituju. 

d.  Mengetahui dan memahami karateristik audience yang akan menerima 

     pesan/informasi. 

e.  Menerima dan menyeleksi adanya feed back dari audience, baik yang 

positif maupun negatif. 

       Pada dasarnya hampir semua jenis komunikasi dapat menjadi 

komunikasi yang efektif, asal memenuhi sedikitnya syarat-syarat sebagai 

berikut : 

      - kredibilitas sumber. 

      - kerangka pengetahuan. 

      - butuh informasi. 

      - kecil hambatan. 

 

Adapun urutan jenis komunikasi yang efektif adalah sebagai berikut :  

- Komunikasi antar pribadi. 

- Komunikasi kelompok. 

- Komunikasi organisasi. 

- Komunikasi massa. 

 

 

 C.  Media Komunikasi 

Media komunikasi sebenarnya merupakan sarana yang dipergunakan 

dalam proses komunkasi. Pada dasarnya berbagai media dapat digunakan 

dalam komunikasi, entah itu media tertulis maupun lisan, entah itu secara 

langsung maupun tidak langsung. Bahkan berbicara, membaca dan 

mendengarkan mendapat peranan yang sangat besar dalam komunikasi. 

Namun faktor yang paling dominan berhasil tidaknya komunkasi sebetulnya 

adalah manusia yang berkomunikasi itu sendiri.   

       Dalam sebuah suatu kantor, komunikasi itu dapat dibedakan menjadi dua 

yaiti eksternal dan internal. Adapun media komunikasikasi eksternal menurut 

sifatnya ada  empat macam yaitu :  
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        - Media cetak, segala barang cetakan seperti surat kabar, majalah, brosur,  

pamflet dan sebagainya. 

       -  Media visual, ialah media yang dapat dilihat, seperti film, foto, pameran 

dan lain-lain. 

       -  Media auditif, ialah media yang dapat didengar, misalnya radio, telpon dan 

sebagainya. 

        - Media audio-visual ialah media yang dapat dilihat maupun didengar, 

misalnya televisi, film dan lain-lain. 

Menurut sifatnya media komunikasi yang dipergunakan baik untuk media 

komunikasi eksternal maupun untuk media internal itu sama yaitu seperti 

cetakan, visual. Auditif dan campuran antara auditif dan visual, hanya 

pemilihan dan penetapan jenis medianya saja yang berbeda. Media 

komunikasi eksternal mempunyai jangkauan yang lebih luas dibanding media 

komunkasi internal. 

Adapun beberapa jensi media komunikasi eksternal yang sering 

dipergunakan antara lain : Pers, Radio, film dan televisi, pameran. 

             Sedangkan yang dimaksud dengan media komunikasi internal ialah media 

yang dipergunakan dalam komunkasi internal. Biasanya media yang 

dipergunakan jangkauannya tebatas dalam kantor atau organisasi saja, seperti 

telpon, pertemuan, wawancara dan sebagainya. 

           Seperti telah dikemukakan dimuka, bahwa berbicara juga merupakan 

media komunikasi, dimana ini merupakan komunikasi lisan, yang berarti 

informasi disampaikan secara lisan, melalui apa yang diucapkan atau 

dikatakan dan bagaimana cara mengatakannya. Arti kata-kata yang diucapkan 

akan lebih jelas apbila ucapan itu akan diikuti dengan tekanan suara melalui 

tinggi rendahnya suara, lemah lembutnya suara, keras tidaknya suara dan 

perubahan nada suara. Pada dasarnya berbicara dapat dikatakan pula 

merupakan suatu usaha untuk mengungkapkan suatu perasaan, gagaan, ide 

dengan ucapan, kata-kata atau kalimat, dan hal ini berarti bahasa mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam berbicara. Oleh karena itu bahasa 

mempunyai  fungsi sebagai pengatur pengertian, dalam arti apa yang 
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diucapkan, apa yang dikatakan itu mengandung suatu arti sehingga dapat 

dimengerti oleh orang lain. 

             Dalam kehidupan manusia, berbicara mempunyai dua macam fungsi yaitu 

sebagai alat  untuk melahirkan  berbagai perasaan dan sebagai alat komukasi. 

Sebagai alat komunikasi, berbicara dapat : 

       - memperlancar pergaulan/hubungan ; 

            - melahirkan gagasan, ide, isi hati, perasaan, inisiatif, kreativitas; 

            - menambah pengetahuan ; 

            - menyampaikan informasi. 

Kelancaran berbicara seseorang pada asarnya berbeda-beda satu sama lain, hal 

ini akan sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti : 

           a. Faktor pengetahuan. 

               Makin luas pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan makin  

kaya perbendaharaan kata yang dapat memberikan dorongan seseorang 

berbicara lebih lancar. 

           b. Faktor pengalaman. 

Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang akan 

menyebabkan seseorang terbiasa menghadapi segala sesuatu. Orang 

yang sering berbicara dimuka umum, akan lancar bicara dalam keadaan 

apapun dan menghadapi siapapun. 

           c. Faktor intelegensi. 

               Orang yang intelegensinya rendah, biasanya bicaranya juga kurang 

lancar karena kurang mempunyai kekayaan perbendaharaan kata dan 

perbendaharaan bahasa yang baik. 

           d. Faktor kepribadian. 

               Orang yang bersifat pealu, kurang pergaulan, biasanya kurang lancar 

dalam berbicara. 

           e. Faktor biologis. 

               Kelumpuhan organ berbicara mengakibatkan timbul kelainan-kelainan 

seperti :   

-  Berbicara kurang jelas disebabkan bibir, lidah.    



82 | M o d u l 6  
 

- Berbicara ragu-ragu, gagap disebabkan tidak biasa bicara dengan orang 

banyak, sifat pemalu. 

- Sukar mengatakan kata desis karena kelainan rahang, bibir, gigi. 

Misalnya akan mengatakan marah menjadi mawah. 

              Berbicara yang baik pada dasarnya adalah apabila orang yang berbicara 

itu memperhatikan prinsip teknik berbicara yang efektif. Teknik  diartikan 

sebagai cara yang tepat untuk mengerjakan sesuatu, teknik mengandung pula 

daya upaya dan kemahiran yang terjadi karena pikiran yang lebih hidup, 

perasaan yang lebih tajam atau ketangkasan yang lebih besar. Dengan 

demikian teknik berbicara menyangkut cara atau kemampuan seseorang dalam 

mengutarakan pendapat, pikiran, melalui ucapan kata-kata yang baik, benar, 

sehingga apa yang diucapkan itu mengandung suatu pengertian yang jelas. 

          Ada beberapa prinsip teknik  berbicara yang perlu diperhatikan yaitu :  

a.   Prinsip berbicara efektif. 

       Seperti diketahui bahwa setiap kegiatan itu pasti didahului dengan 

usaha dan akan mengahasilkan sesuatu, apakah hasilnya itu memuaskan 

atau tidak  memuaskan akan tergantung pada usaha yang dilakukan. 

Dalam hal ini pengertian efektif lebih menitik beratkan pada segi hasil, 

kurang memperhatikan usahanya. Oleh karena itu pekerjaan yang efektif 

belum tentu efisien, dimana efisien mengandung pengertian 

menggambarkan suatu perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan 

hasil yang dicapai. 

b.  Prinsip motivasi dalam komunikasi. 

       Kita berbicara tentu saja mempunyai motif tertentu, untuk itu sebelum 

berbicara, berbagai macam persoalan perlu dipertanyakan terlebih dahulu 

seperti : apa yang akan dibicarakan (menyangkut masalah materi),  dengan 

siapa kita  berbicara,  dimana kita berbicara, kapan akan  dibicarakan, 

bagaimana kita berbicara (menyangkut saran komunikasi, langsung atau 

tidak langsung), alasan apa membicarakan persoalan itu dan lain 

sebagainya. 

Namun demikian efektif tidaknya orang itu berbicara sebetulnya 

sangat ditentukan oleh kemampuan pembicaraitu sendiriuntuk 
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mempengaruhi pendengarnya, agar mereka mau mendengarkan dan 

mengerti mengenai apa yang dibicarakan orang. Agar cara berbicara 

seseorang efektif dan didengar orang , dapat ditempuh berbagai cara 

misalnya : mengutarakan kebutuhan, menghargai para pendengar dan 

memanfaatkan dorongan ingin tahu.   

      c.   Prinsip perhatian. 

      d.   Prinsip keinderaan dalam komunikasi. 

 

LATIHAN. 

   1. Jelaskan mengenai pengertian komunikasi ? 

   2. Sebutkan unsur-unsur  atau komponen dalam komunikasi ? 

   3. Bagaimana strategi pencipataan komukiasi yang efektif ? 

   4. Apa yang dimaksud proses komunikasi tatap muka ? 

   5. Sebutkan jenis urutan komunikasi yang efektif ? 

 

RANGKUMAN. 

 

              Bahwa komunikasi sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, dimana komunikasi dapat berlangsung setiap saat, dimana 

saja, kapan saja dan oleh siapa saja serta dengan siapa saja. Berdasarkan pendapat 

berbagai pakar mengenai pengertian komunikasi, dapat dikatakan bahwa  

komunikasi adalah merupakan proses kegiatan penyampaian atau pengoperan 

warta, berita, informasi atau pesan yang mengandung arti dari satu pihak kepada 

pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian.  

               Karena komunikasi merupakan suatu proses, sehingga komunikasi 

meliputi lima unsur atau komponen yaitu : unsur komunikator, yaitu orang  yang 

menyampaikan pesan atau berita, pesan atau berita, komunikan yaitu orang yang   

menerima pesan atau berita, media atau prosedur pengiriman pesan atau berita 

serta dampak atau tanggapan yaitu respon dari komunikan. Kelima unsur atau 

komponen tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan bulat, dimana bila salah 

satu unsur atau komponen tersebut tidak ada, maka komunikasi juga tidak terjadi. 
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           Bahwa untuk mencapai tujuan komunikasi yaitu untuk mengubah pendapat 

atau perilaku, pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu teknik 

persuasif dan tekni koersi. Adapun untuk menciptakan komunikasi yang efektif, 

pada dasarnya hampir semua jenis komunkasi dapat menjadi komunikasi yang 

efektif asal memenuhi sedikitnya syarat-syarat sebagai berikut : kredibilitas 

sumber, kerangka pengetahuan, butuh informasi dan kecil hambatan.      

 

 

 

TES FORMATIF VI   

 

Pilihan benar atau salah : 

1. Menurut Murphy, komunikasi adalah proses membangkitkan perhatian orang 

lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan. (B/S). 

2. Komunikan adalah orang yang menyampaikan pesan. (B/S) 

3. Bentuk pesan atau berita merupakan salah satu dari 4 unsur atau komponen 

komunikasi.  (B/S).. 

4. Teknik persuasif adalah teknik komunikasi dengan cara  membujuk, mengajar 

atau merayu. (B/S). 

5. Dalam penciptaan komunikasi yang efektif idak perlu memahami dan    

mengetahui karakteristik audience yang akan menerima pesan.(B/S).  

6. Cara penyampaian lisan tidak termasuk dalam konteks komunikasi (B/S). 

7. Majalah, brosur, surat kabar termasuk media komunikasi visual. (B/S). 

8. Kelancaran berbicara seseorang sangat dipengaryuhi oleh factor pengetahuan,  

yaitu orang yang bersifat pemalu, kurang pergaulan akan kurang lancar dalam 

berbicara.(B/S). 

9. Pada dasarnya berbicara yang efektif itu mengandung pengertian  

Menggambarkan suatu perbandingan antara usaha dan hasil.  (B/S). 

10. Efektif tidaknya seseorang berbicara sangat tergantung dari kemampuan 

pembicara itu sendiri.(B/S). 

 



 1 

DAFTAR PUSTAKA 

Harsono, Boedi, 1970. Undang-Undang Pokok Agraria, Sedjarah 

Penyusunan, Isi dan Pelaksanaanya Hukum Agraria Indonesia, 

Penerbit Djambatan. 

----------, 1981. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-

Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan.. 

HAS.Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara 

Jakarta, 1995. 

IG.Wursanto, Etika Komunikasi Kantor, Penerbit Kanisius, 1987. 

James G.Robbins, Barbara S.Jones, Komunikasi Yang efektif, Tulus Jaya 

Jakarta. 

R.Hermanses, tt, Pendaftaran Tanah di Indonesia, IIP Jakarta. 

Wahyono, Eko Budi, Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster 

Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, Jurnal 

Bhumi Vol.3 No.2 November 2017 

Peraturan-Peraturan: 

PMNA/KBPN Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster 

Berlisensi 

Peraturan Pemerintah  No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Presiden No.10/2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. 

Peraturan Kepala BPN RI. Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi 

Dan tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan 

Kantor Pertanahan. 

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhaan 

dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan 

Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan 

Tertentu.  

Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor 

Berlisensi. 

Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur 

Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan 

Pertanahan Nasional. 

Instruksi MNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 tentang 

Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan 
Masyarakat di Bidang Pertanahan 

Website : 

http://setkab.go.id/beri-target-5-juta-sertifikat-presiden-jokowi-

ingatkan-pejabat-bpn-jangan-coba-coba-main-pungli/ (Sabtu, 13 

Januari 2018) 

www.kjskb-loediratrianto.co.id (Senin, 16 Januari 2018) 

https://surveyorkadastral.wordpress.com/ (Senin, 15 Januari 

2018) 

http://5a5mutaba.blogspot.co.id/2012/04/etika-profesi.html 

(Kamis, 18 Januari 2018)  

http://setkab.go.id/beri-target-5-juta-sertifikat-presiden-jokowi-ingatkan-pejabat-bpn-jangan-coba-coba-main-pungli/
http://setkab.go.id/beri-target-5-juta-sertifikat-presiden-jokowi-ingatkan-pejabat-bpn-jangan-coba-coba-main-pungli/
http://www.kjskb-loediratrianto.co.id/
https://surveyorkadastral.wordpress.com/
http://5a5mutaba.blogspot.co.id/2012/04/etika-profesi.html


 2 

Lampiran 1 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN SURVEYOR BERLISENSI 

……………….., ………………….. 

Kepada Yth. : 

Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan 

Pertanahan Nasional 

c.q. Kepala Kantor Wilayah 

Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi 

…………….. 

Di Tempat 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

……………………………………………………………. 

Alamat   : …………………………………………Kode 

Pos: ……… 

Tempat/Tanggal lahir  : 

……………………………………………………………. 

Mengajukan Permohonan untuk menjadi: 

O Surveyor Pertanahan 

O Asisten Surveyor Pertanahan 

Daerah Kerja   : Kab/Kodya 

……………………………………………….. 

Tempat Kedudukan  : 

…………………………………………………………….. 

 …………………………… Kode Pos: 

…………………… 

Kewenangan Peralatan:  
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o A. Peralatan Manual 

o B. Peralatan Manual dan Semi dijital 

o C. Manual, Semi dijital dan Dijital 

Bersama ini terlampir :  •   Fotocopy KTP/Bukti Kewarganegaraan RI 

•   Surat Kelakuan Baik/Belum pernah dihukum 

•  Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan 

dengan tidak hormat 

Salinan Ijasah …………………………. 

Salinan Ijasah ………………………. 

Pengalaman kerja pengukuran dan pemetaan. 

Salinan SK Pensiun PNS BPN 

Riwayat Jabatan di BPN 

Fotocpy SK dan Kartu Identitas Surveyor  

•   Surat Persetujuan Pindah Daerah Kerja 

 

Saya menyatakan bahwa formulir dan lampiran-lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisah dengannya dibuat dengan sebenar-

benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memberikan 

pernyataan atau keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima 

sanksi pencabutan lisensi dan/atau sanksi pidana lain sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku. 

……………………., ………………………. 

Materai 

(      ) 

Keterangan : 

o Pilih salah satu 

•   Pilih satu atau beberapa yang dikehendaki 
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Lampiran 2a 

BERITA ACARA 

PENGANGKATAN SUMPAH 

SURVEYOR PERTANAHAN/ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN 

A. AGAMA ISLAM 

Pada hari ini, ……….................. tanggal ………................. tahun 

………………................. saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional 

tanggal..........................nomor………...................tanggal...………................

.tahun.................................diangkat sebagai Surveyor Pertanahan / Asisten 

Surveyor Pertanahan, telah mengucapkan sumpah sebagai berikut: 

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH" 

•  Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun 

tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau 

menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. 

•  Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; 

•  Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau 

menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan; 

•  Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih 

mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, 

seseorang atau golongan; 

•  Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, 

Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya; 

•  Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta 

bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk 

kepentingan negara dan masyarakat. 

         SUMPAH DIUCAPKAN DI 

                           HADAPAN 

       KEPALA KANTOR PERTANAHAN        YANG MENGUCAPKAN 

SUMPAH 

              KABUPATEN/KOTAMADYA 
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          (...............................................)             (.........................................) 

YANG MENGUKUHKAN SUMPAH 

ROKHANIAWAN, 

(................................................) 

Lampiran 2b 

BERITA ACARA 

PENGANGKATAN SUMPAH 

SURVEYOR PERTANAHAN/ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN 

 

A. AGAMA KRISTEN PROTESTAN 

Pada hari ini, ………............................ tanggal ………............. tahun 

................................. saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tanggal................................... 

nomor………………............tanggal...………................. 

tahun........................................... diangkat sebagai Surveyor Pertanahan/ 

Asisten Surveyor Pertanahan, telah mengucapkan sumpah sebagai berikut: 

"SAYA BERSUMPAH" 

 Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun 

tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau 

menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. 

 Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; 

 Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau 

menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan; 

 Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih 

mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, 

seseorang atau golongan; 

 Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, 

Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya; 

 Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta 

bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan  perundangan untuk 

kepentingan negara dan masyarakat. 

 SUMPAH DIUCAPKAN DI  
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                         HADAPAN 

KEPALA KANTOR PERTANAHAN     YANG MENGUCAPKAN SUMPAH 

             KABUPATEN/KOTAMADYA 

 

        (.........................................)            (...............................................) 

        YANG MENGUKUHKAN SUMPAH 

                                                                ROKHANIAWAN, 

 

( ...................................................) 

Lampiran 2c 

BERITA ACARA 

PENGANGKATAN SUMPAH 

SURVEYOR PERTANAHAN/ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN 

 

A. AGAMA KATOLIK 

Pada hari ini, ……….................... tanggal ………................. tahun 

…........................ saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tanggal 

nomor……...................tanggal...………................tahun.................................

..diangkat sebagai Surveyor Pertanahan/ Asisten Surveyor Pertanahan,  telah 

mengucapkan sumpah sebagai berikut: 

"SAYA BERJANJI" 

 Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun 

tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau 

menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. 

 Bahwa  saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; 

 Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau 

menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan; 

 Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih 

mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, 

seseorang atau golongan; 

 Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, 

Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya; 
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 Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta 

bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk 

kepentingan negara dan masyarakat. 

    SUMPAH DIUCAPKAN DI 

HADAPAN 

  KEPALA KANTOR PERTANAHAN  YANG MENGUCAPKAN SUMPAH 

KABUPATEN/KOTAMADYA  

 

(...........................................)      (.........................................) 

YANG MENGUKUHKAN SUMPAH 

ROKHANIAWAN, 

 

  ( ...................................................) 

Lampiran 2d 

BERITA ACARA 

PENGANGKATAN SUMPAH 

SURVEYOR PERTANAHAN/ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN 

 

A. AGAMA HINDU 

Pada hari ini, ………......................... tanggal ……….............. tahun 

…..................... saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

tanggal 

nomor………........................tanggal...……….................tahun.......................

............... diangkat sebagai Surveyor Pertanahan/ Asisten Surveyor 

Pertanahan, telah mengucapkan sumpah sebagai berikut: 

"OM ATAH PARAMAWISESA SAYA BERSUMPAH" 

 Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun 

tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau 

menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. 

 Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; 

 Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau 

menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan; 
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 Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih 

mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, 

seseorang atau golongan; 

 Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, 

Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya; 

 Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta 

bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk 

kepentingan negara dan masyarakat. 

     SUMPAH DIUCAPKAN DI 

                            HADAPAN 

 KEPALA KANTOR PERTANAHAN  YANG MENGUCAPKAN SUMPAH 

               KABUPATEN/KOTAMADYA  

      (.....................................)    (..........................................)    

 

   YANG MENGUKUHKAN SUMPAH 

  ROKHANIAWAN, 

 

     ( ...................................................) 

Lampiran 2e 

BERITA ACARA 

PENGANGKATAN SUMPAH 

SURVEYOR PERTANAHAN/ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN 

 

A. AGAMA BUDHA 

Pada hari ini, ………...................... tanggal ………............ tahun 

…………................. saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tanggal 

nomor……….......................tanggal......……….................tahun.....................

...................... diangkat sebagai Surveyor Pertanahan/ Asisten Surveyor 

Pertanahan, telah mengucapkan sumpah sebagai berikut: 

"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH" 
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 Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun 

tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi 

atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. 

 Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; 

 Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya 

atau menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan; 

 Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih 

mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya 

sendiri, seseorang atau golongan; 

 Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, 

Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya; 

 Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta 

bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan- perundangan untuk 

kepentingan negara dan masyarakat. 

       SUMPAH DIUCAPKAN DI 

               HADAPAN 

 KEPALA KANTOR PERTANAHAN  YANG MENGUCAPKAN SUMPAH 

   KABUPATEN/KOTAMADYA 

          (...............................................)         (.........................................) 

      YANG MENGUKUHKAN SUMPAH 

       ROKHANIAWAN,  

 

 ( ...................................................) 

 

Lampiran 3 

 

SURVEYOR PERTANAHAN C No. 12345 

IR. BUDI PRASETYA 

Jl. Kemerdekaan No. 17  Yogyakarta, Telp. : 450817, Fax : 450818 

 

……………………….., 

..………………….. 
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Kepada Yth. : 

Kepala Kantor Pertanahan 

Kotamadya Malang 

Jl. Jeruk Purut No. 19 

MALANG 

 

Dengan hormat, 

 

Bersama ini dilaporkan bahwa kami akan melaksanakan pengukuran dan 

pemetaan atas bidang tanah hak/tanah negara : 

Terletak di 

……………………………………………………………… 

Desa/Kelurahan 

………………………………………………………… 

Kecamatan 

……………………………………………………………… 

Kabupaten/Kotamadia 

…………………………………………………. 

Nomor Hak 

…………………………………………………………….. 

 

dalam rangka : 

 

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali 

2. Pemisahan bidang tanah 

3. Pemecahan bidang tanah 

4. Penggabungan bidang tanah. 

 

Sesuai dengan Surat Permohonan dari pemilik bidang tanah yang 

bersangkutan (atau kuasanya) yang merupakan lampiran dari surat ini. 
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Untuk keperluan tersebut, dimohon informasi mengenai bidang tanah 

dimaksud sesuai data pada : 

1. Surat Ukur/Gambar Situasi dan atau gambar ukur bidang tanah 

ybs. atau yang bersebelahan; 

2. Buku Tanah bidang tanah ybs. atau yang bersebelahan; 

3. Peta Pendaftaran atau Peta Dasar Pendaftaran; 

4. Kartu Nama dan Daftar Tanah. 

 

Demikian laporan ini dan terima kasih atas bantuannya. 

 

       SURVEYOR PERTANAHAN 

 

    Ir. BUDI PRASETYA 
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Lampiran 4 

 

SURVEYOR PERTANAHAN C No. 12345 

IR. BUDI PRASETYA 

Jl. Kemerdekaan No. 17  Yogyakarta, Telp. : 450817, Fax : 450818 

 

………………………..,.. 

………………….. 

Nomor  : 

Lampiran  :       Kepada Yth. : 

Perihal  : Pemberitahuan akan     Sdr. 

……………………………… 

  Dilaksanakannya        

……….………………………… 

 Penunjukkan batas dan     Di – 

 Pengukuran bidang tanah  

 ……………………….. 

 

Sehubungan surat saudara ………………, tanggal……………… 

Berkenaan permohonan pengukuran bidang tanah yang terletak di : 

Jalan   : 

………………………………………………… 

RT/RW   : 

…………………………………………………. 
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Desa/Kel.  : 

………………………………………………….. 

Kecamatan  : 

………………………………………………….. 

Kab./Kodia  : 

………………………………………………….. 

Memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kami 

mengharapkan kehadiran Saudara untuk menghadiri penunjukkan 

batas dan pengukuran bidang tanah di atas pada tanggal 

………………….. 

 

Saudara Pemohon diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang 

tanah yang bersangkutan dan sudah memasang tanda-tanda 

batasnya. Apabila Saudara pemohon tidak dapat hadir, maka 

penunjukkan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis 

kepada orang lain. 

 

Demikian untuk menjadi perhatian. 

SURVEYOR PERTANAHAN 

…………………………….. 

                               Ir. BUDI PRASETYA 
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