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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan peta foto dan 

kedudukan hukum penggunaan drone dalam pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah berdasarkan PP 24/1997. Penelitian ini merupakan penelitian normatif 

dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dalam 

PP 24/1997 dan aturan pelaksananya tidak diatur secara spesifik tentang 

penggunaan peta foto hasil drone, yang diatur hal yang bersifat umum sehinga 

memungkinkan penggunaan peta lain selama memenuhi persyaratan pembutan 

peta. Terkait penggunaan drone dalam pengukuran sifatnya diperbolehkan selama 

memenuhi persyaratan teknis, sehingga baik metode, alat, dan hasilnya memiliki 

kekutan hukum dimana dalam hukum Indonesia memiliki kedudukan hukum yang 

sah.   

Kata Kunci: Pengukuran, Peta Foto, Drone 

 

LEGAL STANDING  OF USING DRONE IN MEASUREMENT OF SOIL 

FIELD BASED ON GOVERNMENT REGULATIONS NUMBER 24 YEAR 

1997 

ABSTRACT 

This study aims to know the use of a map of photos and legal position the use of 

Drone in measurement and mapping the plots based on government regulations 

24/1997 . This study was a normative study using statue and conceptual 

approaches. In government regulations 24/1997 and the implementation rules 

were not specifically regulated on  the use of drone map photos, while general 

matters were regulated and thus allowing the use of other maps as long as it 

meets the requirements for map making. Related to drones used in the 

measurement properties were permissible as long as they meet technical 

requirements, so that both methods, tools, and results have the legal force which 

in Indonesian law has a legal position. 

keyword: Measurement, Map Photo, Drone 
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I. PENDAHULUAN  

Hukum agraria sebelum berlakunya UUPA tidak memberikan jaminan 

kepastian hukum dan hak bagi Bangsa Indonesia yang berdasarkan hukum adat 

atas tanah. Oleh karna itu, dengan lahirnya hukum agrarian nasional memberikan 

jaminan kepastian hukum dan hak bagi Bangsa Indonesia. Jaminan kepastian 

hukum ini dilakukan dengan adanya kewajiban pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Indonesia bagi pemerintah,dan kewajiban pendaftaran tanah bagi setiap 

pemegang hak atas tanah (Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA). Pendaftaran tanah 

dimaksudkan guna memberi kepastian hukum dan kepastian hak. 
1
 

Dalam pendaftaran tanah harus dilakukan pengumpulan data fisik, data 

fisik didapatkan dengan melakukan pengukuran, seiring dengan perkembangan 

zaman teknologi pengumpulan data fisik menggunakan pesawat tanpa awak 

(drone) mulai digunakan, teknologi ini merupakan salah satu alternatif yang dapat 

diandalkan untuk produksi peta berbasis foto udara.  

Berteška, T, and Ruzgienė, B, dalam bukunya “Photogrammetric mapping 

based on UAV imagery”, Geodesy and Cartography, Teknologi ini dianggap 

sebagai salah satu alternatif yang dapat diandalkan untuk produksi peta berbasis 

foto udara digital beresolusi tinggi yang mampu menggabungkan metode 

pemetaan terrestris dan fotogrametri secara real time yang berbiaya rendah, 

mudah diaplikasikan, dan dapat dilakukan secara berpindah-pindah.
2
 

                                                             
1
 M.Arba, Hukum Agraria Indonesia, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,  hlm. 61 

2
 Berteška, T, and Ruzgienė, B,dalam Andhi P. Putra, Mohamad Tanzil, Wahyu Andika, 

Bayu Aswandono, Efektifitas dan Peluang Penggunaan UAV Berbiaya Rendah dalam Percepatan 
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 Proses updating fitur - fitur spasial hingga pemodelan digital dapat 

dilakukan secara cepat melalui pengambilan data menggunakan UAV. Selain itu, 

software yang dapat digunakan, baik untuk pengambilan data maupun untuk 

pengolahan data, sudah tersedia secara komersial yang menjamin akurasi spasial 

dari model yang dihasilkan. Penggunaan UAV/Drone dalam pendaftaran tanah 

masih menjadi perdebatan dan belum dapat diaplikasikan secara menyeluruh.
3
 

 

 Untuk aplikasi di Indonesia, Ramadhani berhasil menyimpulkan bahwa 

peta kadaster yang dibuat melalui metode UAV dapat menghasilkan peta batas 

bidang tanah yang akurat melalui pemetaan bidang tanah partisipatif. Dalam hal 

tingkat ketelitian dibandingan dengan survei RTK, fotogrametri berbasis UAV 

mampu menyajikan akurasi sampai dengan skala 1:200.
4
 Hal yang menjadi 

masalah apakah peta foto hasil pemotretan dengan drone sudah diatur dan 

bagaimana kedudukan hukum penngunaan drone dalam pengkuran bidang tanah 

berdasarkan PP 24 Tahun 1997.  

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan yang meniliti data sekunder, dengan metode pendekatan peraturan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bertujuan mengetahui 

penggunaan peta foto dan kedudukan hukum penggunaan drone dalam 

pengukuran bidang tanah, sehingga diharapkan bisa memberi manfaat bagi 

perkembangan hukum agraria, masukan dan refrensi bagi peneliti sejenis, dan 

dapat memberi rekomendasi, kontribusi bagi Kemnterian ATR/BPN dalam 

                                                                                                                                                                       
Penyediaan Peta Tunggal Pendaftaran Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Paper) 

disampaikan pada seminar FIT-ISI dan CGISE Kanwil NTB , Mataram , Desember 2016,  hlm. 1 
3
 Andhi P. Putra, Mohamad Tanzil, Wahyu Andika, Bayu Aswandono, Efektifitas dan 

Peluang Penggunaan UAV Berbiaya Rendah dalam Percepatan Penyediaan Peta Tunggal 

Pendaftaran Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Paper) disampaikan pada seminar FIT-ISI 

dan CGISE Kanwil NTB , Mataram , Desember 2016,  hlm. 1 
4
  Ramadhani dalam Andhi P. Putra, Mohamad Tanzil, Wahyu Andika, Bayu Aswandono, 

Efektifitas dan Peluang Penggunaan UAV Berbiaya Rendah dalam Percepatan Penyediaan Peta 

Tunggal Pendaftaran Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Paper) disampaikan pada seminar 

FIT-ISI dan CGISE Kanwil NTB , Mataram , Desember 2016, hlm. 2 
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mewujudkan cita-cita percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. 

 

II. PEMBAHASAN 

Peta Foto adalah peta yang menggambarkan detail lapangan dari foto 

udara/citra satelit dengan skala tertentu. Peta foto sudah melalui proses pemetaan 

fotogrametri oleh karena itu ukuran-ukuran pada peta foto sudah benar, dengan 

demikian detail-detail yang ada di peta foto dan dapat diidentifikasi dilapangan 

mempunyai posisi sudah benar di peta.
5
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, sebenarnya telah mengatur permasalahan pemanfaatan peta foto dalam 

rangka pendaftaran tanah tetapi tidak dijelaskan secara terperinci tentang 

penggunaan peta foto, di dalam peraturan tersebut hanya menyinggung 

dibolehkannya penggunaan peta lain selama peta tersebut memenuhi syarat-syarat 

dan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan peta pendaftaran, dimana perintah 

penggunaan peta lain tersebut terdapat dalam Paragraf 4 Pasal 20 ayat (2). 

Penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang 

tardapat dalam Pasal 12  Ayat 1, 2, 4, Pasal 13 Ayat 2, Pasal 17 ayat 1, 2, Pasal 24 

ayat 1, Pasal 26 ayat 1, 2, 3, 4, dan Pasal 32 ayat 1. Pelaksanaan kegiatan PTSL 

                                                             
5
 Bambang Sudarsono, Arief Laila Nugraha, Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral 

Dengan Metode Identifikasi Peta Foto, Jurnal Teknik Geodesi, Universitas Diponegoro, Vol. 29 

No. 1 Tahun 2008, hlm. 69 
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diatur melalui Peraturan Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri  Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017, membuka peluang 

digunakannya teknologi UAV/Drone dalam pembuatan peta kadaster, yang 

terdapat dalam Pasal 8 ayat 3.a. terdapat juga dalam petunjuk teknis PTSL pada 

point 4.c. bagian 2, danpoint 4.e. bagian 2. 

Peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas telah menggambarkan 

pemanfaatan peta foto dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Tidak ada larangan 

terkait penggunaan peta foto hasil pemotretan menggunakan wahana pesawat 

tanpa awak/drone, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997, dan  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri  Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan 

pelaksananya, pengaturannya hanya menyangkut hal-hal yang bersifat umum saja, 

sehingga memungkinkan penggunaan peta lain selama peta tersebut memenuhi 

syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan peta. Hal ini 

menyebabkan dapat digunakan berbagai alat dalam memperoleh peta foto yang 

memungkinkan lebih efisiennya penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali. Pasal-pasal dalam ke-3 peraturan di atas yang merincikan 

pemanfaatan peta foto dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tidak bertentangan 

sama sekali dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
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Pembuatan foto udara melalui beberapa tahapan yaitu: persiapan, 

pembuatan peta rencana jalur terbang, pemotretan udara, pengolahan data, pada 

tahap pengolahan data akan terbentuk orthophoto yang harus dilalui yaitu: 

Pemilihan Foto, Alignment Foto, Optimization of Camera Alignment, 

Pembentukan Dense Point Cloud, Pembentukan Mesh/Pemodelan Geometri, 

Pembentukan Model Tekstur Foto 3D, Pembentukan Stereomate dan Stereo 

Model, dan yang terakhir adalah Eksport Data. 

Dengan kemajuan teknologi yang ada tidak menutupi kemungkinan 

metode-metode dalam pengukuran dan pemetaan juga ikut berkembang, dimana 

perkembangan teknologi pemetaan dengan menggunakan pesawat nir-awak (tanpa 

awak) Unmaned Aerial Vehicle (UAV) atau lebih dikenal dengan Drone  yang 

diterbangkan secara otonom semakin banyak diminati dan semakin pesat dewasa 

ini. 

Berteška, T, and Ruzgienė, B, dalam bukunya “Photogrammetric mapping 

based on UAV imagery”, Geodesy and Cartography, Teknologi ini dianggap 

sebagai salah satu alternatif yang dapat diandalkan untuk produksi peta berbasis 

foto udara digital beresolusi tinggi yang mampu menggabungkan metode 

pemetaan terrestris dan fotogrametri secara real time yang berbiaya rendah, 

mudah diaplikasikan, dan dapat dilakukan secara berpindah-pindah.
6
 

Proses updating fitur-fitur spasial hingga pemodelan digital dapat 

dilakukan secara cepat melalui pengambilan data menggunakan UAV. Selain itu, 

                                                             
6
 Berteška, T,Loc.Cit,  hlm. 1 
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software yang dapat digunakan, baik untuk pengambilan data maupun untuk 

pengolahan data, sudah tersedia secara komersial yang menjamin akurasi spasial 

dari model yang dihasilkan. Penggunaan UAV/Drone dalam pendaftaran tanah 

masih menjadi perdebatan dan belum dapat diaplikasikan secara menyeluruh.
7
 

 Untuk aplikasi di Indonesia, Ramadhani berhasil menyimpulkan bahwa 

peta kadaster yang dibuat melalui metode UAV dapat menghasilkan peta batas 

bidang tanah yang akurat melalui pemetaan bidang tanah partisipatif. Dalam hal 

tingkat ketelitian dibandingan dengan survei RTK, fotogrametri berbasis UAV 

mampu menyajikan akurasi sampai dengan skala 1:200.
8
 

Pemanfaatan peta foto baik berupa Foto Udara, CSRT maupun hasil 

pemotretan dengan pesawat drone dalam pembuatan peta kadaster merupakan 

salah satu solusi alternatif untuk mempercepat proses pendaftaran tanah terutama 

dalam tahapan pengumpulan data fisik bidang tanah. Pengukuran dan penentuan 

batas bidang tanah di atas peta foto diwakili dengan kegiatan mendeliniasi batas 

yang tampak (visual boundaries). 

Deliniasi batas bidang tanah di atas peta foto adalah kegiatan menarik 

garis dari satu batas ke batas bidang tanah yang tampak secara kasat mata dan 

merupakan salah satu bagian dari general boundaries. 

General boundaries yang lazimnya disebut batas umum adalah batas 

pemisah bidang tanah yang belum mendapatkan persetujuan antar pemiliknya 

                                                             
7
 Andhi P. Putra, Loc.Cit, hlm. 1 

8
  Ramadhani Loc.Cit, hlm. 2 
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sehingga akan mendapatkan hasil ukuran jarak dan posisi yang mendekati 

sebenarnya.
9
 

Dalam perkembangannya kegiatan mendeliniasi ini ditambahkan juga 

dengan kegiatan survei lapangan untuk memastikan bentuk dan posisi bidang 

tanah meskipun keadaan tersebut belum tentu mendapatkan persetujuan pemilik 

berbatasan.
10

 

Teknologi UAV ini dengan segala kecanggihan dan kemudahan yang 

diberikannya tetap memperhatikan asas dan tujuan yang ingin dicapai pendaftaran 

tanah di Indonesia, yaitu : Asas Sederhana, Asas Aman, Asas Terjangkau, Asas 

Mutakhir, Asas Terbuka. 

Dalam hal pengumpulan data fisik baik itu pada pengukuran dan pemetaan 

ada ketentuan atau persyaratan-persyaratan standar yang harus dipenuhi, begitu 

juga dengan drone ini baik dari spesifikasi dronenya sendiri, software atau 

aplikasinya, komputer pengolah data yang digunakan, dan juga peta foto yang 

merupakan hasil akhir dari pengunaan teknologi  drone ini. 

Dasar penggunaan pesawat drone ini terdapat dalam pendaftaran tanah 

terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  

pasal 1 angka 1,6, Pasal 14, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 ayat 1, Peraturan Menteri  

                                                             
9
 Rowton, S. Simpson. Land  Law  and  Registration,  (London :Cambridge  University  

of London, 1981), diterjemahkan oleh  Departemen Dalam Negeri. hlm. 30. 
10

Wahyu Safar Mauliandi, Implementasi Penggunaan General boundaries Dalam 

Percepatan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat),”(Skripsi  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

Yogyakarta), Yogyakarta, 2017, hlm. 3 
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Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016  jo. 

Peraturan Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di 

Ruang Udara yang Dilayani Indonesia (“PM 90”) pada butir 2.2, 2.3, 3.1.  

Kegiatan pendaftaran tanah tentu erat hubungannya dengan strategi 

pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan dan kualitas produk yang dihasilkan. 

Kondisi pendaftaran tanah di Indonesia secara umum jika dilihat dari segi 

teknologi pemetaan kadaster, dana yang tersedia dan kerangka hukum yang 

menopang pendaftaran tanah. Terdapat 4 (empat) kondisi, kondisi 1: Pendaftaran 

tanah berjalan cepat, biaya murah, ketelitian kurang. Kondisi 2: Pendaftaran tanah 

berjalan cepat, biaya mahal, teliti. Kondisi 3: Pendaftaran tanah berjalan lambat, 

biaya murah, teliti. Kondisi 4: Pendafataran tanah berjalan cepat, biaya murah, 

teliti. 

 a. Kondisi 1 menjelaskan pendaftaran tanah tersebut dapat berjalan 

dengan cepat dan berbiaya murah namun pasti akan menghasilkan produk yang 

kurang teliti dari sisi teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah. b. Kondisi 2 

menggambarkan pendaftaran tanah dapat berjalan dengan cepat dan menghasilkan 

ketelitian produk yang sesuai dengan persyaratan teknis pengukuran dan pemetaan 

namun pasti terkendala dana yang mendukung pelaksanaan kegiatan. c. Kondisi 3 

menjelaskan strategi pendaftaran tanah dengan ketelitian produk yang telah 

memenuhi persyaratan teknis dan berbiaya murah namun tentu akan memerlukan 

waktu yang cukup lama. d. Kondisi 4 adalah kondisi ideal. Pengukuran dan 
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pemetaan bidang tanah dengan waktu yang singkat, biaya yang murah dan 

menghasilkan ketelitian produk sesuai dengan persyaratan adalah cita-cita 

pendaftaran tanah di Indonesia.  

Terdapat 4 (empat) kategori spesifikasi yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana dan sejauh mana pemanfataan peta foto ini dapat diaplikasikan. 

Kategori ini dibuat berdasarkan ketelitian yang dipersyaratkan. Persyaratan 

ketelitian ini tentu berhubungan dengan aspek hukum yang melekat pada produk 

yang dihasilkan. Kategori pertama adalah dapat digunakan sebagai peta kerja.  

Terdapat 4 (empat) kategori spesifikasi yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana dan sejauh mana pemanfataan peta foto ini dapat diaplikasikan, 

berdasarkan ketelitian yang dipersyaratkan. a. Kategori pertama dapat digunakan 

sebagai peta kerja, peta yang dapat membantu terselesaikan sebuah pekerjaan 

tentu pekerjaan yang berhubungan dalam proses pendaftaran tanah. b. Kategori 

kedua dapat digunakan sebagai data pembanding hasil pengukuran terrestris 

(quality control). c. Kategori ketiga dapat diaplikasikan sebagai dasar pembuatan 

peta dasar pendaftaran. d. Kategori keempat dapat diapliksikan sebagai dasar 

pembuatan peta pendaftaran tanah dan peta bidang tanah. Keempat kategori ini 

bersifat hierarki (piramida) dimana apabila unsur kategori ke-4 bisa terpenuhi 

otomatis, unsur kategori ke-3, ke-2 dan ke-1 juga mengikuti. 

Keempat kategori ini bersifat hierarki (piramida) dimana apabila unsur 

kategori ke-4 bisa terpenuhi otomatis, unsur kategori ke-3, ke-2 dan ke-1 juga 

mengikuti. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan dan Saran 

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan aturan 

pelaksananya tidak ada pengaturan secara spesifik tentang penggunaan peta foto 

hasil pemotretan dengan pesawat drone, pengaturannya menyangkut hal-hal yang 

bersifat umum saja, sehingga memungkinkan penggunaan peta lain selama peta 

tersebut memenuhi syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan peta. 

Hal ini menyebabkan dapat digunakan berbagai alat dalam memperoleh peta foto 

yang memungkinkan lebih efisiennya penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali. 2. Dalam pengukuran bidang tanah, kedudukan hukum terkait 

penggunaan pesawat tanpa awak/drone untuk pengumpulan data fisik, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah dan aturan pelaksananya, sifatnya diperbolehkan selama memenuhi syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan teknis dalam membantu mengefisienkan 

pengukuran dan pemetaan. Oleh karena itu pendaftaran tanah yang dilakukan 

dengan metode penggunaan pesawat drone dalam hukum positif di Indonesia 

memiliki kedudukan hukum yang sah. Sehingga sertifikat yang dihasilkan dengan 

metode penggunaan pesawat drone ini sah dan memiliki kekuatan hukum yang 

sama dengan dengan sertifikat yang dihasilkan dengan metode terrestris atau 

metode lainnya, karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang ada dan tidak adanya larangan. 
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Seharusnya peta foto hasil pemotretan dengan drone termasuk dalam 

kategori ke-4, yaitu dapat diaplikasikan sebagai data dasar pembuatan peta 

pendaftaran tanah dan peta bidang tanah. Namun, hal ini tidak dapat terealisasikan 

karena belum adanya aturan penggunaan yang khusus membahas pemanfaatan 

peta foto baik dari sisi teknis pelaksanaan, pilot pengendali pesawat drone, 

persyaratan ketelitian batas bidang tanah serta petunjuk teknis pelaksanaan PTSL 

yang belum spesifik menjelaskan pemanfaatan foto udara ini sampai ke tahap 

pembuatan peta bidang tanah.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN harus segera menyeimbangkan 

perkembangan teknologi pertanahan, baik teknologi yang berhubungan dengan 

kegiatan pengambilan data fisik, data yuridis dan aplikasi pengolah data 

administrasi pertanahan dengan regulasi yang ada. Regulasi dalam bentuk 

seminimal mungkin Peraturan Menteri harus segera dirumuskan apabila teknologi 

tersebut mengalami perkembangan. 
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