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A. PENGANTAR 

Kerangka Dasar Pemetaan akan lebih mudah dipahami jika taruna melaksanakan praktek 

secara langsung dilapangan. Dalam pembelajaran dengan hanya mengandalkan teori semata akan 

sulit dipahami.. Wujud nyata Kerangka Dasar Pemetaan dilapangan adalah titik dasar teknik 

beserta informasi posisinya, maka pengadaan kerangka dasar pemetaan , misalnya,  sangat sulit 

dipahami tanpa pengamatan langsung atau demostrasi bagaimana titik dasar teknik dipasang, 

diukur jarak, asimut awal  dan sudutnya. Termasuk penggunaan teknologi GNSS – CORS untuk 

penentuan posisi Titik Dasar Teknik. 

Pada prinsipnya, praktikum dilakukan dengan sasaran individu. Meskipun kelompok-

kelompok dibuat, namun pembentukannya, semata untuk kemudahaan  koordinasi penggunaan 

instrumen yang terbatas. Oleh sebab itu, setiap diri praktikan wajib mencoba setiap acara yang 

dipraktikumkan. Pengandalan pada salah satu praktikan, ketua kelompok misalnya, sangat tidak 

diharapkan.  Untuk menjamin itu terlaksana, laporan dibuat bukan berdasarkan kelompok tetapi 

atas dasar individu. 

Secara tidak langsung, tujuan lain pembelajaran, selain kemampuan motorik, kemampuan 

afektif juga diasah. Dalam praktikum akan terjadi proses bagaimana antar praktikan dalam 

kelompok saling bekerja sama, saling bertukar pendapat, disiplin, kejujuran,  dan bekerja keras 

untuk menggapai target.  Semua kemampuan afektif itu sangat diperlukan bagi calon surveyor 

tanah profesional. 

Meskipun panduan ini bisa dijadikan pedoman penyelenggaraan praktikum, namun tanpa 

bimbingan instruktur, harapan-harapan pemahaman materi praktikum sulit terpenuhi. Oleh sebab 

itu, kiranya para instruktur dapat lebih mengarahkan para praktikan di lapangan. Dan lagi, tentu 

bagi praktikan tidak perlu segan-segan selalu berkonsultasi dengan para instruktur, baik di 
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lapangan maupun studio. Tidak jarang keterlambatan penyelenggaraan / pembuatan laporan oleh 

praktikan disebabkan penundaan atau keseganan berkonsultasi dengan para instruktur. Tidak 

jarang pula, materi yang dirasa sulit oleh praktikan akan dirasa lebih mudah jika telah 

dikonsultasikan. 

Akhirnya, selamat berpraktikum, semoga Saudara berhasil dalam menjalani proses 

pembentukan surveyor profesional ini, amin. 

 

 

Yogyakarta,      September  2019 

Koordinator, 

 

Eko Budi Wahyono 



v 

 

B. DAFTAR ISI 

A. KATA PENGANTAR 

B. DAFTAR ISI 

C. PENDAHULUAN 

D. ACARA  PRAKTIKUM 

I. Perencanaan Dan Identifikasi Lapangan   (2x pertemuan) 

II. Pengukuran Jarak Langsung Antara 2 TDT (1x pertemuan) 

III. Pengukuran Sudut 2 Seri Rangkap di TDT Perapatan  (3x pertemuan) 

IV. Praktek Penghitungan Kerangka Peta  (2x pertemuan) 

V. Pembuatan  Peta Dasar Teknik (2x pertemuan) 

VI. Pengukuran TDT menggunakan GNSS CORS (1x pertemuan)  

VII. Responsi 1 x 
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C. PENDAHULUAN 

Maksud diselenggarakannya praktikum ini adalah untuk memberikan dasar ketrampilan 

teknis dan afektif kepada mahasiswa dalam hal pengukuran kerangka dasar secara profesional 

mulai dari orientasi lapangan, pengukuran sampai dengan pembuatan petanya. Setelah praktikum 

ini mahasiswa diharap mampu mengadakan kerangka control horizontal. 

Paraktikum ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah kerangka dasar 

pemetaan  (3 SKS) di semester dua.  Penyelenggaraan praktikum diatur oleh koordinator 

instruktur yang langsung diampu oleh dosen mata kuliah kerangka dasar pemetaan. Waktu 

praktikum secara periodik terjadual setiap selesai materi di kelas selama 12 kali pertemuan. 

Namun demikian, bila kesiapan alat dan bahan belum memadai, penyelenggaraannya dapat 

disesuaikan. Peralatan praktikum dipijam dari laboratorium Ilmu Ukur Tanah yang mekanisme 

pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala Unit Laboratorium dan mengikuti peraturan yang 

berlaku. Peralatan yang perlu dipinjam untuk setiap acara tercantum dalam panduan praktikum 

ini. Penilaian hasil-hasil praktikum menjadi bagian penting dari akhir acara.   

Adapun sistematika pelaksanaan praktikum diatur sebagai berikut :  

I. Perencanaan Dan Identifikasi Lapangan   (2x pertemuan) 

II. Pengukuran Jarak Langsung  (2x pertemuan) 

III. Pengukuran Sudut 2 Seri Rangkap  (2x pertemuan) 

IV. Praktek Penghitungan Kerangka Peta  (2x pertemuan) 

V. Pembuatan  Peta Dasar Teknik (2x pertemuan) 

VI. Pengukuran TDT Menggunakan GNSS CORS (1x pertemuan)  

VII. Responsi 1 x 
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Setiap acara dipraktikumkan secara hirarkis karena acara yang lebih dahulu merupakan 

dasar bagi acara berikutnya.  

Di bagian akhir akan dilakukan responsi yang dijadualkan oleh koordinator praktikum. 

Nilai responsi dipadukan dengan nilai keaktifan lapangan, lalu dituangkan  dalam surat 

keterangan atau biasa disebut kartu puas.  Nilai ini juga – dengan bobot tertentu - akan 

dipadukan dengan nilai ujian akhir, hasilnya menjadi nilai akhir. 
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D. PRAKTEK KERANGKA DASAR PEMETAAN 

Diploma I PPK STPN 

Acara # 1 dan # 2 :           

PERENCANAAN DAN IDENTIFIKASI LAPANGAN 

PADA POLIGON TERBUKA TERIKAT SEMPURNA  

           Hari /Tanggal :  …………………………. 

    Lokasi  :  …………………………… 

 

A. Maksud dan Tujuan 

Maksud : 

1. Memberikan pembelajaran langkah-langkah awal penting yang harus dikerjakan oleh 

setiap surveyor sebelum melaksanakan pengkuran TDT orde 4. 

2. Memberikan pembelajaran pentingnya dokumen buku tugu, peta TDT, peralatan lain 

dalam kegiatan awal pengukuran. 

 Tujuan : 

1. Praktikan mampu mengidentifikasi titik-titik dasar teknik orde 4 yang akan dijadikan 

titik ikat. 

2. Praktikan mampu merencanakan, merancang dan memasang titik-titik perapatan di 

tempat yang memenuhi syarat-syarat teknis pengukuran TDT orde 4. 

 

B. Alat dan bahan. 

1. Peta Dasar Teknik 

2. Buku Tugu 
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3. Jalon  2 buah 

4. Pita Ukur  / meet band 

5. Patok kayu / paku payung 4-6 buah 

 

C. Dasar Teori 

Tulis hal-hal terkait dengan (3-4 hal folio): 

1. Definisi Peta TDT 

2. Fungsi TDT 

3. Klasifikasi TDT orde 0, 1, 2, 3, 4, dan perapatan. 

4. Fungsi jalon dan pita ukur 

5. Identifikasi TDT untuk titik ikat. 

 

D. Langkah Kegiatan /  : 

1. Perhatikan dan catat pembagian jalur 2 titik ikat poligon di awal (A & B, lihat gb1) 

dan di akhir (C & D, lihat gb1); perhatikan peta dasar teknik dan buat sketsa jalur 

saudara. 

2. Perhatikan di peta kemungkinan pasangan titik di awal dan kemungkinan pasangan 

titik di akhir. Catat nomor titiknya.  

3. Identifikasi di lapangan titik dasar teknik orde 4 yang akan digunakan sebagai titik 

ikat poligon terbuka terikat sempurna; sepasang di awal poligon dan sepasang di 

akhir poligon.  Masing-masing pasangan titik ikat itu pastikan saling terlihat dengan 

menngunakan jalon atau alat bantu lainnya.   
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4. Jika titik ikat tidak saling terlihat karena sesuatu hal atau hilang, cari titik orde 4 lain 

di sekitarnya yang saling terlihat. Saudara diberi  keleluasaan untuk menentukan 

sendiri, namun hasilnya dikonsultasikan dengan instruktur lapangan. 

5. Identifikasi fisik dan posisi titik dasar teknik orde 4 yang digunakan sebagai titik ikat 

polygon terbuka terikat sempurna tersebut. Cek fisik titik dasar teknik meliputi : 

kondisi fisik masih utuh / rusak sebagaian, berdiri tegak / miring / rubuh dan lain 

lain. Cek posisi (koordinat) titik dasar teknik  dilapangan, dengan cara : 1) mengukur 

jarak langsung dengan titik dasar teknik terdekat lalu bandingkan dengan jarak hasil 

hitungan koordinat dari informasi koordinat dari buku tugu  2) mengukur azimuth 

kearah titik dasar teknik tersebut dari titik dasar teknik lain dan bandingkan hasil 

ukuran dengan hasil hitungan azimuth dari nilai koordinat kedua titik dasar teknik. 

Jika nilai perbandingan melebihi dari toleransi yang diberikan maka posisi/koordinat 

titik dasar teknik di lapangan mengalami perubahan, maka untuk itu tidak boleh 

digunakan sebagai titik ikat. 

6. Pasang titik-titik poligon  baru antara 5 s.d 6 patok (bisa dengan paku payung yang 

diberi tanda), jarak antar poligon satu dengan lainnya seimbang.  Besarnya jarak 

kurang lebih antara 50 s.d 75 m; cukup diperkirakan saja.  Titik poligon dipasang 

ditempat yang aman dari kemungkinan hilang dan kendaraan, dan strategis untuk 

pengikatan bidang nantinya. 
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E. Pendalaman Materi : 

1. Bagaimana cara menempatkan TDT yang memenuhi syarat-syarat teknis 

pengukuran? 

2. Apa persamaan dan perbedaan poligon yang  saudara pasang pada semester pertama 

dengan poligon saat ini? (dari sisi bentuk,  koordinat yuang digunakan) 

 

F. Tugas : 

1. Lakukan kegiatan praktek di atas ! 

2. Jawablah pertanyaan pada bagian “Pendalaman Materi” ! 

3. Persiapkan materi pelaporan acara #1 ini, lampirkan sketsa jalur poligon saudara!  

4. Konsultasikan hasil kegiatan saudara kepada asisten atau instruktur! 

 

=== 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

Keterangan : 

 
Titik referensi 

 
Titik baru 

 

Gb 1. Pemasangan titik poligon 
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PRAKTEK KERANGKA DASAR PEMETAAN 

Diploma I PPK STPN 

Acara # 3: 

PENGUKURAN JARAK LANGSUNG ANTARA 2 TITIK DASAR TEKNIK 

PADA POLIGON TERBUKA TERIKAT SEMPURNA  

           Hari /Tanggal :  …………………………. 

    Lokasi  :  …………………………… 

 

A. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud : 

i. Memberikan pembelajaran pengukuran jarak yang telah didapatkan pada semester 1, 

diterapkan pada poligon terbuka terikat sempurna dalam rangka perapatan TDT orde 

4; 

ii. Memberikan pembelajaran dalam praktek, kendala-kendala pengukuran jarak akibat 

adanya objek yang menghalang ataupun lalu lintas yang ramai. 

 Tujuan : 

1. Praktikan mampu melakukan pengukuran jarak pada  medan datar atau pun miring, 

baik dengan pelurusan maupun tanpa pelurusan. 

2. Praktikan mampu mencermati kesalahan ukur jarak di lapangan dengan mengacu 

pada tingkat ketelitian poligon yang akan dicapai. 
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B. Alat dan bahan. 

1. Meteran baja  atau yang sejenis 

2. Jalon  

3. Sketsa hasil praktikum materi #1. 

 

C. Dasar Teori 

Tulis hal-hal terkait dengan (3-4 hal folio): 

1. Pengukuran jarak langsung di bidang datar, dan miring 

2. Pelurusan (jalon, teodolit). 

 

D. Langkah Kegiatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lihat gambar 2. Ukur jarak pergi dan catat hasilnya dari titik B ke titik 1,  

dilanjutkan titik 1 ke 2, titik 2 ke 3, titik 3 ke 4, titik 4 ke 5, dan titik 5 ke C; 

2. Lakukan pelurusan dengan teodolit atau jalon bila diperlukan; 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

Keterangan : 

 
Titik referensi 

 
Titik baru 

 
Jarak yg diukur 

 

Gb 2. Pengukuran. jarak 
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3. Ukur jarak pulang dari titik C ke titik 5,  dilanjutkan titik 5 ke 4, titik 4 ke 3, titik 

3 ke 2, titik 2 ke 1, dan titik 1 ke B; 

4. Hitung selisih  hasil ukuran jarak setiap sisi poligon pulang dan pergi; 

5. Jika selisih ukuran kurang dari atau sama dengan 2 cm untuk jarak 100 m, 

ukuran diterima. Jika selisih lebih dari 2 cm untuk jarak 100 m, ukuran ditolak; 

6. Jika ukuran ditolak, lakukan ukuran ulang untuk sisi-sisi poligon yang ditolak 

tersebut.  Hitung kembali seperti langkah 3 dan 4.  

 

E. Pendalaman Materi : 

1. Apa kelebihan dan kelemahan pelurusan dengan teodolit dibanding jalon? 

2. Hal-hal apa yang menyulitkan praktek pengukuran jarak di lapangan? 

3. Apakah sisi poligon dari A ke B, dan dari C ke D perlu diukur? Mengapa? 

 

F. Tugas : 

1. Lakukan kegiatan praktek di atas ! 

2. Jawablah pertanyaan pada bagian “Pendalaman Materi” ! 

3. Persiapkan materi pelaporan acara #2 ini, lampirkan sketsa jalur poligon saudara 

disertai data ukuran jarak dan hitungan selisih pulang perginya!  

4. Konsultasikan hasil kegiatan saudara kepada asisten atau instruktur! 
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                 PRAKTEK KERANGKA DASAR PEMETAAN 

Diploma I PPK STPN 

Acara  #4, #5 dan #6 :  

PENGUKURAN SUDUT 2 SERI RANGKAP DI TDT PERAPATAN 

PADA POLIGON TERBUKA TERIKAT SEMPURNA  

           Hari /Tanggal :  …………………………. 

    Lokasi  :  …………………………… 

 

A. Maksud dan Tujuan 

Maksud : 

1. Memberikan pembelajaran pengukuran sudut metode 2 seri rangkap yang telah 

didapatkan pada semester 1, diterapkan pada poligon terbuka terikat sempurna dalam 

rangka perapatan TDT orde 4; 

2. Memberikan pembelajaran dalam praktek, kendala-kendala pengukuran sudut akibat 

adanya objek yang menghalang ataupun lalu lintas yang ramai. 

 Tujuan : 

1. Praktikan mampu melakukan pengukuran sudut  dua seri rangkap dengan teodolit; 

2. Praktikan mampu mencermati kesalahan ukur sudut di lapangan dengan mengacu 

pada tingkat ketelitian poligon dan ketelitian alat. 
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B. Alat dan bahan. 

1. Teodolit 

2. Statif 

3. Unting-unting 

4. Payung 

5. Formulir data ukuran poligon dan detail (DI 103) 

 

C. Dasar Teori 

Tulis hal-hal terkait dengan (2-3 hal folio): 

1. Pengukuran sudut dua seri rangkap. 

2. Toleransi pengukuran sudut 

 

D. Langkah Kegiatan : 

1. Set up teodolit (Centering, leveling dan eliminasi paralak) di titik ikat awal poligon 

(titik B, lihat gb.3) dengan posisi teropong biasa,  bidik titik ikat lainnya sebagai 

referensi (titik A), set bacaan horisontal 0
0
0’0”. 

2. Putar kanan teodolit, bidik titik poligon baru (titik 1), catat bacaannya. Gunakan 

formulir data pengukuran poligon. 

3. Putar balikkan posisi poligon menjadi luar biasa bidik titik 1, catat bacaan horisontal. 

4. Putar kiri teodolit bidik titik referensi A, catat bacaan horisontal. 
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5. Ulangi tahap 1 sampai dengan 4, dengan bidik referensi pada posisi biasa  sembari 

diseting bacaan piringan horizontal = 90
0
0’0’’. 

6. Pindahkan teodolit pada titik 1, set up teodolit dan posisi teropong teodolit biasa di 

titik 1,  bidik titik (B), set bacaan horisontal 0
0
0’0”. 

7. Putar kanan teodolit, bidik titik poligon baru (titik 2), catat bacaannya.  

8. Putar balikkan posisi poligon menjadi luar biasa bidik titik 2, catat bacaan horisontal. 

9. Putar kiri teodolit bidik titik referensi B, catat bacaan horisontal. 

10. Ulangi tahap 6 sampai dengan 9 untuk titik-titik 2 sampai dengan 5 (jumlahnya 

disesuaikan).  

11. Set teodolit posisi biasa di titik ikat akhir poligon (C),  bidik titik 5, set bacaan 

horisontal 0
0
0’0”. 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

Keterangan : 

 
Titik referensi 

 
Titik baru 

 

Gb 3. Pengukuran sudut 

 

 

 

 

 

 
 

 Sudut yg diukur 
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12. Putar kanan teodolit, bidik titik referensi (titik D), catat bacaannya.  

13. Putar balikkan posisi poligon menjadi luar biasa bidik titik D, catat bacaan 

horisontal. 

14. Putar kiri teodolit bidik titik 5, catat bacaan horisontal. 

15. Catatan: tahapan di atas merupakan salah satu metode 2 seri rangkap. Jika 

dikehendaki metoda lainnya tahapannya disesuaikan. 

 

E. Pendalaman Materi : 

1. Jika suatu sudut diukur 5 seri rangkap, berapakah jumlah bacaan horisontalnya? 

Berapakah jumlah sudut yang diperoleh? 

2. Hal-hal apa yang menyulitkan praktek pengukuran sudut di lapangan? 

3. Bisakah bacaan horisontal biasa pertama tidak di set nol?  

4. Apa keutamaan  bacaan horisontal biasa pertama diset nol? 

 

F. Tugas : 

1. Lakukan kegiatan praktek di atas ! 

2. Jawablah pertanyaan pada bagian “Pendalaman Materi” ! 

3. Persiapkan materi pelaporan acara #3, #4, dan 5 ini, data ukuran sudut poligon asli 

saudara dilampirkan!  

4. Lakukan analisis data ukuran sudut tersebut sehingga terbebas dari kesalahan kasar.! 

5. Konsultasikan hasil kegiatan saudara kepada asisten atau instruktur! 

 

=== 
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                 PRAKTEK KERANGKA DASAR PEMETAAN 

Diploma I PPK STPN 

Acara 7 # dan 8 # 

PRAKTEK PENGHITUNGAN KERANGKA PETA 

Poligon Terbuka Terikat Sempurna  

            

Hari /Tanggal :  …………………………. 

Lokasi  :  …………………………… 

 

A. Maksud dan Tujuan 

Maksud : 

1. Memberikan pembelajaran tatacara penghitungan koreksi-koreksi akibat 

kelengkungan bumi, dan data yang diperlukannya; 

2. Memberikan pembelajaran dalam praktek, kaitan antara kecermatan pengambilan 

data ukuran, toleransi dan kendala-kendala dalam pengukuran TDT orde 4. 

 Tujuan : 

1. Praktikan mampu menghitung koreksi hasil ukuran ke ellipsoid, dan ke bidang 

proyeksi pada TM3
0
. 

2. Praktikan mampu menganalisis hasil-hasil ukuran lapangan sudut atau pun jarak 

dengan toleransi yang dipersyaratkan pada pengadaan TDT orde 4 
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B. Alat dan bahan. 

1. Hasil ukuran poligon dan detail  (DI 103) 

2. Formulir hitungan poligon  (DI 104) 

3. Kalkulator saintifik 

 

B. Dasar Teori 

Tulis hal-hal terkait dengan (3-4 hal folio): 

1. Koreksi data ukuran ke ellipsoid, dan ke bidang proyeksi. 

2. Hitungan asimut dari 2 titik ber koordinat. 

3. Toleransi Hitungan poligon. 

 

C. Langkah Kegiatan : 

1. Catat koordinat titik-titik ikat dari daftar koordinat; 

2. Rata-ratakan data jarak pulang dan pergi pada acara #2. 

3. Reduksikan  hasil rata-rata ukuran di permukaan topografi ini menjadi jarak di 

geoid/ellipsoid (dianggap berimpit), dan  menjadi jarak di bidang proyeksi TM 3
0
. 

Cara pereduksian lihat teori mata kuliah KDP (argumen ketinggian,  argumen jarak 

titik terhadap meridian tengah) 
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4. Hitung sudut horisontal setiap titik poligon (B, 1, 2, 3, 4, 5, dan C) ; lihat gb 4) 

dengan cara bacaan muka dikurangi bacaan belakang, jika hasilnya negatif  tambahkan 

dengan 360
0
. Karena diukur 2 seri rangkap, sudut yang didapat 4 buah. Rata-ratakan 

keempat sudut ini.  Kerjakan pada formulir pengukuran poligon/ detail (DI 103). 

5. Hitung  sudut jurusan awal dan akhir (AB, dan CD ) dari koordinat titik titik referensi 

tersebut. Lihat daftar koordinat pada papan pengumuman. Gunakan formulir hitungan 

poligon (DI 104). Catatan: tidak dibenarkan mengukur sudut jurusan dengan kompas. 

6. Hitung kesalahan penutup sudut (f).  Toleransi ketelitian penutup sudut ini adalah 

10” n,   n adalah banyaknya pengukuran sudut (7 ukuran). Jika hasil ukuran lebih dari 

toleransi lakukan pengecekan dan laporkan ! 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

Keterangan : 

 
Titik referensi 

 
Titik baru 

 

Gb 4. Perhitungan sudut jurusan awal, akhir, dan sudut horisontal 

 

Sudut jurusan awal, dan akhir 

 

 AB 

 CD 

AB, CD 

B 

1 
3 

2 
4 

5 

C 

i Sudut horisontal 

 

Ug 

Ug 
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7. Distribusikan kesalahan penutup sudut (f) pada sudut-sudut ukuran (B, 1, 2, 3, 4, 

5, dan C). 

8. Hitung  sudut jurusan titik-titik lainnya (B1, 12, 23, 34, 45, 5C) dari sudut ukuran 

yang telah terkoreksi (lihat Gb.4) 

9. Hitung  departure (d ij Sin ij) dan latitude (d ij Cos ij) sisi-sisi B1, 12, 23, 34, 45, dan 

5C. 

10. Hitung kesalahan pada departure (f x) dan kesalahan pada lattitude (fy). 

11. Hitung kesalahan pada linear (fL). Toleransi kesalahan linear 1: 6000. 

12. Hitung X dan Y titik 1,2,3,4 dan 5. 
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D. Pendalaman Materi : 

1. Hitung beda jarak di permukaan tanah, di ellipsoid, dengan di bidang proyeksi! 

2. Dari manakah sumber informasi ketinggian tempat lokasi pengukuran? 

3. Apakah setiap pengukuran dilakukan pengoreksian kelengkungan bumi? 

E. Tugas : 

1. Lakukan kegiatan praktek di atas ! 

2. Jawablah pertanyaan pada bagian “Pendalaman Materi” ! 

3. Persiapkan materi pelaporan acara #6 ini, data ukuran sudut poligon asli saudara 

dilampirkan!  

4. Konsultasikan hasil kegiatan saudara kepada asisten atau instruktur! 

 

=== 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

Keterangan : 

 
Titik referensi 

 
Titik baru 

 

Gb 4. Perhitungan sudut jurusan titik lainnya 

 

Sudut jurusan titik lainya 

 

B1, 12, …. 

B1 

12 

23 

34 

5C 45 
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PRAKTEK KERANGKA DASAR PEMETAAN 

Diploma I PPK STPN 

Acara  #9, #10 :  

PEMBUATAN  PETA DASAR TEKNIK           

Hari /Tanggal :  …………………………. 

Lokasi  :  …………………………… 

 

A. Maksud dan Tujuan 

Maksud : 

1. Memberikan pembelajaran tatacara membuat format peta dasar teknik, dan 

mempersiapkan data yang diperlukan; 

2. Memberikan pembelajaran dalam praktek, hitungan-hitungan lembar peta, dan 

keterangan-keterangan lain yang perlu dicantumkan dalam peta dasar teknik. 

 Tujuan : 

1. Praktikan mampu menggambar format peta dasar teknik. 

2. Praktikan mampu mengeplot secara akurat hasil-hasil ukuran poligon dengan 

mengunakan taken scaal dan stick passer. 
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B. Alat dan bahan. 

1. Formulir hitungan poligon  (DI 104) 

2. Kalkulator saintifik 

3. Mall grid 

4. Taken scaal  

5. Stick passer 

6. Kertas crumcut atau kertas kalkir  

 

C. Dasar Teori 

Tulis hal-hal terkait dengan (3-4 hal folio): 

1. Penggunaan taken scaal 

2. Penghitungan nomor lembar peta sistem nasional 

 

D. Langkah Kegiatan : 

1. Siapkan data koordinat poligon; 

2. Hitung koordinat lembar peta pada skala 1:1000 

3. Siapkan kertas crumcut, buat grid pada kertas tersebut dengan bantuan mall grid dan 

pembolong khusus; 

4. Gambarkan format peta dasar teknik sesuai dengan juknis PMNA/KBPN 3 / 97 

5. Catumkan koordinat X dan Y peta 

6. Plot koordinat poligon dengan taken scaal dan stick passer 

7. Ulangi untuk titik-titik poligon lainnya hingga habis. 

8. Plot detail-detail seperti jalan, selokan , jembatan dsb 
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9. Jiplak peta manuskrip itu dengan menggunakan kertas kalkir dan rapido sesuai dengan 

petunjuk teknis. 

 

E. Pendalaman Materi : 

1. Bisakah kita mengetangahkan hasil-hasil penggambaran TDT dalam bidang gambar? 

Mengapa? 

2. Bisakah taken scaal diganti dengan penggaris? Mengapa? 

3. Apa beda peta situasi yang saudara buat di semester 1 dengan peta dasar teknik? 

 

F. Tugas : 

1. Lakukan kegiatan praktek di atas ! 

2. Jawablah pertanyaan pada bagian “Pendalaman Materi” ! 

3. Persiapkan materi pelaporan acara #8, #9, #10 ini, lampirkan / laporkan peta 

manuskrip, dan peta dasar teknik setiap acara! 

4. Konsultasikan hasil kegiatan saudara kepada asisten atau instruktur! 

 

=== 
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PRAKTEK KERANGKA DASAR PEMETAAN 

Diploma I PPK STPN 

Acara  #11 :  

PENGUKURAN TDT MENGGUNAKAN GNSS CORS  

Hari /Tanggal :  …………………………. 

Lokasi  :  …………………………… 

 

A. Maksud dan Tujuan 

Maksud : 

1. Memberikan pembelajaran teknologi penentuan posisi menggunakan GNSS CORS. 

2. Memberikan pembelajaran tatacara pemanfaatan teknologi GNSS CORS dalam bidang 

pengadaan dan Kontrol kualitas Titik Dasar Teknik. 

 Tujuan : 

1. Praktikan mampu menggunakan instrument receiver GNSS CORS untuk penentuan 

posisi. 

2. Praktikan mampu menggunakan reciver GNSS CORS untuk penentuan posisi titik 

dasar teknik dan melakukan control kualitas hasil ukuran terestris menggunakan 

GNSS CORS.  
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B. Alat dan bahan. 

1. Formulir hasil hitungan poligon  (DI 104) 

2. Receiver GNSS CORS 

3. Peta Dasar Teknik 

4. Formulir Perbandingan Hasil Ukuran Terestris dan Hasil ukuran GNSS CORS. 

5. Alat Tulis. 

6. Kertas crumcut atau kertas kalkir  

 

C. Dasar Teori 

Tulis hal-hal terkait dengan (3-4 hal folio): 

1. Teknologi GNSS CORS. 

2. Aplikasi GNSS CORS untuk pengukuran TDT dan bidang Kadastral. 

 

D. Langkah Kegiatan : 

1. Set Up Receiver GNSS CORS diatas titik dasar teknik perapatan nomor 1. 

2. Lakukan inisialisi pada receiver GNSS CORS sampai memperoleh fixed, catat 

koordinat hasil ukuran pada reciver GNSS CORS pada titik nomor satu tersebut pada 

formulir perbandingan hasil ukuran terestris dan hasil ukuran GNSS CORS. 

3. Setelah dilakukan pengamatan di titik dasar teknik nomor 1, berikutnya receiver 

GNSS CORS dalam kondisi masih “on” pindah ke titik dasar teknik nomor 2 tunggu 

sampai memperoleh kondisi fixed kemudian catat koordinat hasil ukuran GNSS 

CORS tersebut. 
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4. Pengamatan dan pengukuran posisi/koordinat ini dilakukan dan dilanjutkan untuk 

titik dasar teknik nomor 3, 4 dan 5. Catat semua hasil pengukuran posisi/koordinat 

setiap titik dasar teknik perapatan tersebut dalam daftar yang sudah disediakan. 

Tabel 1. Kontrol Kualitas Hasil Ukuran Terestris menggunakan GNSS CORS 

NO 

TDT 

Terestris GNSS CORS dX =  

X – X’  

dY =  

Y – Y’  

dL = 

√(dX
2
 +dY

2
) X Y X’ Y’ 

        

        

 

5. Hitung perbedaan nilai absis (dX) dan ordinat (dY) serta kesalahan Linier (dL) nya 

hasil ukuran terestris dan ukuran GNSS CORS setiap titik dasar teknik perapatan 

tersebut. 

 

E. Pendalaman Materi : 

1. Bagaimana hasil data ukuran terestris dibandingkan dengan hasil pengukuran TDT 

menggunakan teknologi GNSS CORS, sebutkan kelebihan dan kekurangannya? 

2. Bagaimana ketelitian Linier yang diperoleh pada masing masing titik dasar teknik ? 

Berapakah rata – rata nilai ketelitian linier yg saudara diperoleh ? 

3. Apa beda peta situasi yang saudara buat di semester 1 dengan peta dasar teknik ? 

 

F. Tugas : 

1. Lakukan kegiatan praktek di atas ! 

2. Jawablah pertanyaan pada bagian “Pendalaman Materi” ! 

3. Konsultasikan hasil kegiatan saudara kepada asisten atau instruktur! 

=== 
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                PRAKTEK KERANGKA DASAR PEMETAAN 

Diploma I PPK STPN 

Acara  #12 :  

 RESPONSI 

            

Hari /Tanggal :  …………………………. 

Lokasi  :  …………………………… 

 

 

 

 Maksud dan Tujuan :  a.  Memberikan kesempatan kepada praktikan untuk 

mendemonstrasikan pemahaman dan kemampuan 

yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan 

praktikum. 

   b.. Pemahaman dan kemampuan praktikan dapat 

dievaluasi untuk dapat diberikan penilaian kepada 

yang bersangkutan. 

 

 Hasil : Nilai hasil responsi praktikan. 

 

 Ketentuan Responsi : Sesuai dalam Pokok Acuan Praktikum             

    ( disampaikan terpisah ) 
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REFERENSI : 

1.   PP. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

2.   PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang  Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

3.   Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral Berdasarkan PMNA/KBPN 

Nomor 3 tahun 1997. 

4.  Petunjuk Penggunaan Trimble NETR9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


