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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Simpulan 

Proses Pembuatan Gambar Ukur dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sudah cukup baik, karena sudah 

mengacu kepada dasar pembuatan Gambar Ukur yaitu Peraturan Menteri Negara 

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah, beserta petunjuk teknisnya. Mulai 

dari pengisian halaman pertama yang berisi keterangan-keterangan bidang tanah, 

penggambaran sketsa dengan ukuran dan situasi disekitarnya di halaman kedua, 

lalu dilanjutkan dengan pengolahan gambaran kotor kedalam gambar digital 

menggunakan software autocad untuk dicantumkan di halaman ketiga, dan yang 

terakhir yaitu proses persetujuan dari Kepala Seksi Survey Pengukuran dan 

Pemetaan dan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetean Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang. Selain itu, petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang juga sudah cukup menjaga ketelitian dalam membuat Gambar Ukur, 

meskipun masih ada petugas ukur terkadang kurang teliti dalam pengambilan data 

pengukuran. 

Gambar Ukur merupakan dokumen yang sangat penting dan sangat 

bermanfaat, karena Gambar Ukur merupakan embrio dari pembuatan Peta Bidang 

Tanah dan Surat Ukur. Gambar Ukur merupakan dokumen abadi yang memiliki 

keuatan bukti di kemudian hari. Selain digunakan sebagai data fisik pendaftaran 
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tanah, Gambar Ukur juga dapat digunakan untuk kegiatan pemeliharaan 

pendaftaran tanah, seperti jika terjadi pemecahan akibat pewarisan, 

penggabungan, jual beli, dan lain sebagainya yang memerlukan Gambar Ukur 

didalam prosesnya. Gambar Ukur juga dapat digunakan sebagai bukti didalam 

kasus sengketa dan rekonstruksi batas bidang tanah, karena data-data didalam 

Gambar Ukur dapat menjadi bukti yang kuat untuk masalah tersebut. 

Didalam pembuatan Gambar Ukur, terdapat beberapa kendala. Ada beberapa 

faktor yang menjadi kendala dalam Proses Pembuatan Gambar Ukur dalam 

Pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 

baik dari faktor eksternal maupun internal.  

Kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal dalam pembuatan Gambar 

Ukur menyangkut kepada proses pengukuran. Kendala yang biasa dihadapi dalam 

pengukuran adalah medan yang masih sulit diakses, ketidak hadiran pemilik batas, 

dan tanda batas yang belum dipasang.  

Sedangkan Kendala yang disebabkan oleh faktor internal dalam pembuatan 

Gambar Ukur yaitu dari petugas ukur yang kurang teliti. Ketelitian harus 

diperhatikan dalam pembuatan Gambar Ukur, karena jika masih ada kesalahan 

atau ketidak sesuaian, maka proses pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Oleh 

karena itu Gambar Ukur harus dibenarkan agar sesuai dengan data pendaftaran, 

untuk mencegah datangnya masalah dikemudian hari. Selain itu, petugas ukur 

juga harus teliti dalam kelengkapan pengambilan data lapangan seperti garis 

kontrol pada, lebar jalan atau lebar saluran, dan nama pemilik batas. Untuk 
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mengantisipasi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melakukan 

tindakan second opinion, yaitu mengganti petugas ukur yang dinilai kurang teliti 

dengan petugas ukur yang lain, untuk mengukur kembali bidang tanah yang 

dinilai masih tidak sesuai dan memiliki kekurangan data. 

4.2. Saran 

1. Seorang petugas ukur untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam proses 

pengukuran dan pembuatan Gambar Ukur bidang tanah, agar tidak timbul 

permasalahan-permasalahan di kemudian hari. 

2. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang harus selalu memberikan 

penyuluhan terhadap pemasangan tanda batas, agar petugas ukur tidak 

terhambat didalam melaksanakan tugasnya karena tanda batas bidang tanah 

yang akan diukur belum terpasang. 




