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PENDAHULUAN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SUPERVISI 

Supervisi pemasangan batas dilakukan selama satu hari pada 21 Mei 2021 di dua padukuhan yaitu Dukuh Beteng 
dan Dukuh Suren, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Lokasi pengecekan tanda 
batas dilakukan di lingkungan rumah pak dukuh. Tim berangkat dari STPN menuju ke lokasi pada pukul 08.00 WIB.  

B. TIM DAN PENDAMPING SUPERVISI 

Tim supervisi pemasangan tanda batas terdiri dari tim STPN dan tim dari padukuhan. Tim dari STPN yaitu Dwi 
Wulan Pujiriyani dan Elsa Widura. Sementara itu tim dari dukuh diwakili oleh kepala Dukuh Beteng (Priyoto) dan 
kepala Dukuh Suren (Totok Winardi).  

C. MATERI SUPERVISI 

1. Pemasangan patok/penanda batas sebagai tindak lanjut dari penyuluhan yang telah dilakukan pada 
tanggal 3 Mei 2021; 

2. pemeliharaan patok/penanda batas dikarenakan Sebagian besar wilayah sudah bersertifikat atau telah 
dilakukan kegiatan PTSL tahun 2018; 

3. konfirmasi peta kerja yang telah dioverlay dengan peta blok PBB 
 
 

PELAKSANAAN 

A. HASIL SUPERVISI 
 

Supervisi sudah dilakukan di dua padukuhan  yaitu di Dukuh Beteng dan Dukuh Suren, Desa Pagerharjo, 
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Tanda batas berupa patok yang disediakan STPN sudah dipasang 
di padukuhan Beteng. Sementara itu untuk Padukuhan Suren, belum ada tanda batas pemberian STPN yang 
dipasang. Kepala Dukuh memberikan alasan bahwa pemasangan patok bercat merah yang diberikan dari STPN 
hanya akan menyebabkan mereka bekerja dua kali. Oleh karena itu, nanti tanda batas berupa patok bercat merah 
akan dipasang sekaligus ketika ada praktik pengukuran yang dilakukan.   

Masyarakat di Padukuhan Beteng dan Padukuhan Suren menggunakan kombinasi antara batas buatan dan batas 
alam untuk menandai batas tanahnya. Batas buatan berupa patok justru cenderung tidak terpelihara dengan baik. 
Sebagian dijumpai tertutup tanaman, longsoran tanah dan juga sampah kering. Hal ini berbeda dengan batas alam 
yang justru dijumpai dalam kondisi baik. Batas alam yang digunakan adalah tanaman puring. Tanaman ini dipilih 
sebagai tanda batas karena menurut masyarakat jenis tanaman ini tidak bisa tumbuh besar dan memiliki corak daun 
yang unik dengan warnanya yang mencolok sehingga mudah dibedakan dengan tanaman di sekitarnya. Tanaman ini 
juga tidak memerlukan banyak perawatan dan tahan di musim kering.  

Terdapat sekitar 450- an bidang tanah yang ada di Dukuh Beteng. Sebagian besar tanah di padukuhan ini juga 
sudah bersertifikat sebagai hasil PTSL yang dilakukan pada tahun 2018. Sementara itu, untuk Dukuh Suren jumlah 
bidang tanahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Dukuh Beteng, yaitu 200-an bidang. Dari 200 bidang ini 
juga sebagian besar (95%) sudah bersertifikat.  

 
 



B. KESIMPULAN 

Masyarakat di Dukuh Beteng dan Dukuh Suren pada kenyataannya tidak terlalu memperhatikan tanda batas tanah 
mereka. Hal ini bisa dilihat dari tanda batas yang sebagian tertutup oleh tanaman, tanah maupun sampah. Meskipun 
demikian, diakui bahwa pada dasarnya masyarakat sudah paham dimana batas tanah mereka masing-masing. Di 
wilayah pedesaan seperti di kedua pedukuhan tersebut, kasus sengketa batas tanah relatif tidak dijumpai.  

 

LAMPIRAN 

Dokumentasi Kegiatan Supervisi Pemasangan Tanda Batas 

 

  

Gambar 1. Kondisi tanda batas (patok) di Dukuh Beteng yang kurang terpelihara (tertutup tanaman) 
Sumber: Data primer, 2021 

 

 

 



 

Gambar 2. Konfirmasi Peta Kerja bersama Kepala Dukuh Beteng 
Sumber: Data primer, 2021 

 



 

Gambar 3. Tanaman puring – tanda batas alam yang digunakan masyarakat di Dukuh Suren 
Sumber: Data primer, 2021 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gambar 4. Konfirmasi Peta Kerja Bersama Kepala Dukuh Suren 
Sumber: Data primer, 2021 
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PENDAHULUAN 

 

 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SUPERVISI 

Pelaksanaan supervisi pemasangan batas bidang tanah di Dukuh Jobolawang dan Ngaglik 

dilakukan selama satu hari pada 20 Mei 2021. Lokasi pengecekan tanda batas dilakukan di 

wilayah padukuhan di dua dukuh tersebut. Tim berangkat dari STPN menuju ke lokasi pada 

pukul 08.00 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 09.15 WIB.  

 

B. TIM DAN PENDAMPING SUPERVISI 

Tim supervisi pemasangan tanda batas untuk wilayah Padukuhan Jobolawang dan 

Padukuhan Ngaglik terdiri dari 3 (tiga) orang tim STPN dengan didampingi oleh 2 (dua) 

orang tim dari padukuhan. Tim dari STPN yaitu Widhiana H. Puri, A.H. Farid, dan Lasono. 

Adapun tim pendamping dari dukuh diwakili oleh kepala Dukuh Jobolawang (Heru 

Nugroho) dan pendampingnya (Sarkoro), serta kepala Dukuh Ngaglik (Utomo) serta 

pendampingnya (Pujiyono).  

 

C. MATERI SUPERVISI 

1. Pemasangan patok/penanda batas sebagai tindak lanjut dari penyuluhan yang 

telah dilakukan pada tanggal 3 Mei 2021; 

2. pemeliharaan patok/penanda batas dikarenakan Sebagian besar wilayah sudah 

bersertifikat atau telah dilakukan kegiatan PTSL tahun 2018; 

3. konfirmasi peta kerja yang telah dioverlay dengan peta blok PBB 

 

 

 

 

 

 

 



PELAKSANAAN 

 

 

A. HASIL SUPERVISI 

Supervisi sudah dilakukan di dua padukuhan  yaitu di Dukuh Jobolawang dan Dukuh 

Ngaglik, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. 

1. Dukuh Jobolawang 

Jumlah Bidang yang ada di Dukuh Jobolawang lebih kurang 301 (tiga ratus satu) 

bidang. Rata-rata bidang atanh yang ada sudah dilengkapi patok permanen, hanya 

saja untuk daerah yang miring dimana mudah terkikis air maka patok yang ada 

hilang dan perlu diperbarui lagi. Pada wilayah dengan topografi mendatar, rata-rata 

patok batas bidang tanah sudah terpasang dengan permanen, adapun yang belum 

dipatok biasanya adalah kebun atau daerah dengan topografi miring atau terjal. 

Sebagaian besar bidang-bidang tanah di dukuh tersebut telah bersertifikat  kurang 

lebih 90%. 

Patok bidang tanah yang merupakan bantuan dari STPN belum digunakan oleh 

warga dan masih disimpan oleh Dukuh. Pak Dukuh beralasan bahwa nanti akan ada 

acara kumpulan warga sekaligus untuk mendistribusikan dan mensosialisasikan 

pemasangan patok batas bidang tanah ini. Pada saat pelaksanaan kegiatan PKL D1 

nanti, pak dukuh dan warga sepakat untuk mendampingi dan menunjukkan patok 

bidang tanahnya sehingga pelaksanaan pengukuran dapat berjalan lancar. 

Dalam rangka menandai batas bidang tanahnya, warga masyarakat di Dukuh 

Jobolawang selain menggunakan patok resmi (beton) yang diperoleh dari kegiatan 

pendaftaran tanah melalui BPN, warga juga memanfaatkan kearifan local. Patok 

tanda batas tanah warga memanfaatkan tanaman yang umum ditemui seperti 

tanaman puring dan tanaman andong atau anjuan. Pemilihan tanaman yang tidak 

bernilai secara ekonomi ini dalam rangka memudahkan ketika terjadi peralihan 

batas karena tanaman yang digunakan tidak bernilai secara ekonomi. 

Pada beberapa bidang, masih ditemui tanda batas warga yang berupa pohon besar. 

Secara ekonomi, pohon ini bernilai sehingga manakala terjadi jual beli tanah 

maupun peralihan maka batas tanah yang berupa pohon ini kemudian ditebang dan 



dijual sehingga hasilnya dapat dibagi 2 antara para pemilik tanah yang 

bersebelahan. 

Peta kerja yang dibuat oleh STPN telah dikonfirmasi ke Pak Dukuh dan 

pendampingnya. Secara prinsip, peta tersebut telah sesuai meskipun ada beberapa 

bidang tanah yang tidak sesuai baik letaknya maupun pemiliknya. Perubahan 

maupun perbaikannya telah dicatat untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. 

 

2. Dukuh Ngaglik 

Jumlah bidang tanah di wilayah Dukuh Ngaglik berjumlah 174 (seratus tujuh puluh 

empat) bidang. Bidang-bidang tanah yang ada di wilayah Dukuh Ngaglik sudah 

bersertifikat sehingga mayoritas sekitar 80-90 % sudah ada patok batas tanahnya. 

Bidang tanah yang belum berpatok ada beberapa, biasanya berupa patok tambahan 

karena bidang tanahnya tidak berbentuk persegi. Pemasangan patok batas 

tambahan itu rencananya akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

pengukuran pada PKL D1 STPN. Patok batas bidang tanah yang diberikan oleh STPN 

sampai saat kegiatan supervise masih berada di samping rumah Pak Dukuh. Patok 

tersebut rencananya akan didistribusikan ke warga yang membutuhkan pada saat 

pengukuran nanti, karena waktunya kemarin berdekatan dengan lebaran sehingga 

warga belum sempat melakukan pematokan. 

Warga masyarakat di pedukuhan Ngaglik masih menggunakan kearifan local dalam 

melakukan pemasangan patok batas bidang tanahnya. Masyarakat menggunakan 

tanaman wora wari untuk menandai batas bidang tanahnya disamping 

menggunakan patok bidang tanah beton dari BPN. 

Keberadaan peta bidang tanah telah dikonfirmasi dengan Pak Dukuh dan 

pendampingnya. Beberapa perbaikan baik letak bidang maupun subyek telah 

dicatat untuk kemudian di tindaklanjuti.  

 

B. KESIMPULAN 

1. Kedua dusun telah siap untuk membantu kelancaran PKL D1 PPK STPN. Hal ini 

ditunjukan adanya penyiapan orang sebagai pendamping dalam hal pengumpulan 

data pertanahan, penyiapan camp untuk menginap taruna, dan kesiapan 



menyediakan tenaga untuk mendukung pengukuran bidang melalui komitmen 

untuk hadir dan menunjukkan patok bidang tanahnya masing-masing; 

2. Peta kerja masih banyak yang perlu direvisi, oleh karena itu sebelum PKL 

diberangkatkan peta kerja disesuaikan dengan hasil cheking lapang pada kegiatan 

ini; 

3. Kesadaran masyarakat  atas arti penting patok bidang tanah masih perlu dipupuk 

sehingg potensi adanya konflik atau sengketa batas warga dapat dihindari meskipun 

selama ini tidak ditemukan konflik tanah antar warga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

1. Dokumentasi Kegiatan Supervisi Pemasangan Tanda Batas Dukuh Jobolawang 

 

Gambar 1. Kegiatan wawancara dan konfirmasi peta kerja di Dukuh Jobolawang 

Sumber: Data primer, 2021 

  

   

Gambar 2. Kondisi patok batas bidang tanah warga di Dukuh Jobolawang 

Sumber: Data Primer 2021 



2. Dokumentasi Kegiatan Supervisi Pemasangan Tanda Batas Dukuh Ngaglik 

  

Gambar 1. Kegiatan wawancara dan konfirmasi Peta Kerja bersama Kepala Dukuh Ngaglik 

Sumber: Data primer, 2021 

  

  

Gambar 2. Kondisi patok batas bidang tanah warga di Dukuh Ngaglik 

Sumber: Data Primer 2021 
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PENDAHULUAN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SUPERVISI 

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 20 Mei 2021 

Tempat Pelaksanaan : 1. Dusun Kalinongko, Desa Pagerharjo, Kulon Progo 

     2. Dusun Jetis, Desa Pagerharjo, Kulon Progo 

 

B. TIM DAN PENDAMPING SUPERVISI 

Tim Pelaksana  : 1. Atika Perwita Sari Putri, S.S.i 

     2. Dwi Wulan Titik Andari, A.Ptnh., M.Pd 

     3. Noviana Bayu Susanto 

 

C. MATERI SUPERVISI 

- Supervisi Pemasangan Penanda Batas Tanah Dusun Kalinongko dan Dusun Jetis, 

Desa Pagerharjo 

- Supervisi Batas Dusun dan Bidang Tanah di Dusun Kalinongko dan Dusun Jetis, 

Desa Pagerharjo 

 

PELAKSANAAN 

A. HASIL SUPERVISI 

i) Dusun Kalinongko 

 Dusun Kalinongko terletak berbatasan dengan Dusun Kalirejo Selatan, Dusun 

Jetis dan Dusun Beteng dan Dusun Kemesu. Hasil supervisi pemasangan penanda 

batas tanah di Dusun Kalinongko bahwa sudah terpasang patok batas tanah di 

seluruh wilayah Kalinongko. Bidang tanah yang ada di Dusun Kalinongko hampir 

90% sudah bersertifikat. Berdasarkan hasil supervisi dengan Kadus Kalinongko 

terdapat 3 (tiga) jenis tanda batas bidang tanah di Dusun Kalinongko yaitu patok 

buatan dari semen sepanjang 50 cm, batas bidang tanah berupa tanaman puring 

kuning dan batas bidang tanah alami berupa sungai. Sebagian besar patok yang 

sudah ada di Dusun Kalinongko merupakan hasil dari PTSL tahun 2018. 

 Hasil supervisi batas dusun dan bidang tanah di Dusun Kalinongko 

menunjukkan bahwa bidang tanah yang ada di Dusun Kalinongko 90% sudah 

bersertifikat. Namun, saat dikonfirmasi kembali terdapat perubahan batas dusun di 



Dusun Kalinongko yang terletak di wilayah utara. Sebagian wilayah ini masih 

termasuk wilayah Dusun Kalirejo Selatan sehingga terdapat beberapa persil tanah 

yang berkurang di wilayah utara Dusun Kalinongko. Hasil interpretasi peta kerja 

sebelumnya terdapat beberapa persil tanah yang masih belum terbagi, kemudian 

setelah dikonfirmasi kembali dengan Kadus Kalinongko menyatakan bahwa sudah 

terjadi pemecahan sertifikat dalam persil tanah tersebut. 

 

ii) Dusun Jetis 

 Dusun Jetis terletak berbatasan dengan Dusun Kalirejo Selatan, Dusun Kalirejo 

Utara, Dusun Suren dan Dusun Beteng. Hasil supervisi pemasangan penanda batas 

tanah di Dusun Jetis bahwa sudah terpasang patok batas tanah di seluruh wilayah 

Jetis. Bidang tanah yang ada di Dusun Jetis lebih dari 90% sudah bersertifikat. 

Berdasarkan hasil supervisi dengan Kadus Jetis terdapat 2 (dua) jenis tanda batas 

bidang tanah di Dusun Jetis yaitu patok buatan dari semen sepanjang 50 cm dan 

batas bidang tanah berupa tanaman. Patok yang menjadi tanda batas di Dusun Jetis 

berupa tanaman yaitu tanaman puring, tanaman andong, pohon landep dan pohon 

jati lanang. Sebagian besar patok yang sudah ada di Dusun Jetis merupakan hasil 

dari PTSL tahun 2018. 

 Hasil supervisi batas dusun dan bidang tanah di Dusun Jetis menunjukkan 

bahwa bidang tanah yang ada di Dusun Jetis lebih dari 90% sudah bersertifikat. 

Seluruh batas Dusun Jetis dibatasi oleh jalan dan dusun ini merupakan dusun 

dengan wilayah yang paling kecil di Desa pagerharjo. Namun, saat dikonfirmasi 

kembali terdapat perubahan batas dusun  yang terletak di bagian utara Dusun Jetis. 

Sebagian wilayah ini masih termasuk wilayah Dusun Suren sehingga terdapat 

beberapa persil tanah yang berkurang di wilayah utara Dusun Jetis. Menurut 

konfirmasi dari Kadus Jetis bahwa sudah ada persil tanah yang terbagi menjadi 

beberapa bidang namun masih dalam satu sertifikat. 

 

B. KESIMPULAN 

i) Dusun Kalinongko dan Dusun Jetis sudah terpasang tanda batas tanah baik berupa 

patok buatan maupun patok alami 

ii) Batas dusun dan batas bidang di Dusun Kalinongko dan Dusun Jetis mengalami 

perubahan setelah dilakukan konfirmasi kembali dengan masing-masing kepala 

dusun 



 

LAMPIRAN 

a. Dusun Kalinongko 

  

Gambar 1.1 Tanda Batas Tanah Buatan dari PTSL tahun 2018 di Dusun Kalinongko 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Tanda Batas Alam berupa Sungai di Dusun Kalinongko 

 



 

Gambar 1.2 Tanda Batas Tanah Alami yaitu dengan Tanaman Puring di Dusun 

Kalinongko 

 

 

Gambar 1.3 Penunjukkan Tanda Batas Tanah berupa Patok Buatan oleh Dukuh 

Kalinongko 



 

1.4 Konfirmasi Batas Dusun dan Bidang Tanah dengan Dukuh Kalinongko 

 

 

1.5 Konfirmasi Letak Bidang Tanah dan Pemilik Bidang Tanah dengan Dukuh 

Kalinongko 



 

1.6 Konfirmasi Batas Bidang Tanah dengan Kadus Kalinongko  

 

 

 

b. Dusun Jetis 

 

Gambar 2.1 Tanda Batas Tanah Buatan dari PTSL tahun 2018 di Dusun Jetis 

 



 

Gambar 2.2 Tanda Batas Tanah Buatan dan Tanda Batas Tanaman di Dusun Jetis 

 

 

Gambar 2.3 Tanda Batas Tanah Berupa Pohon Jati 

 



 

Gambar 2.4 Konfirmasi Batas Dusun dan Bidang Tanah dengan Dukuh Jetis 

 

 

Gambar 2.5 Konfirmasi Batas Dusun dan Bidang Tanah dengan Dukuh Jetis dan 

Pendamping 

 



 

Gambar 2.6 Konfirmasi Patok dengan Kadus Jetis 
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I. Laporan Pelaksanaan Supervisi di Desa Kalirejo Utara dan Kalirejo Selatan 
Jumat, 21 Mei 2021 

 

II. A. Pendahuluan 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Supervisi 

Kegiatan Supervisi dilaksanakan pada hari Jumat, Tanggal  21 Mei 2021 diDukuh 

Kalirejo Utara dan Kalirejo Selatan, Desa Pagerharjo, Kecamatan Kalibawang, 

Kabupaten Kulonprogo 

2. TIM dan Pendamping Supervisi 

Sipervisi dilaksanakan oleh 3 orang, 2 Orang supervisi dan 1 orang pendaping 

supervise.  1. Drs. Suharno, M.Si,  2. Sukmo Pinuji, S.T., M.Sc., dan  3. Sugiharto 

3. Materi Supervisi 

Supervisi dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Praktek Kerja 

Lapang yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Mei 2021 selama kurang 

lebih 30 hari. Materi pelaksanaan supervisi  adalah untuk melihat kesiapan 

pemasangan patok bidang tanah yang telah disebarkan di Dukuh Dukuh 

dilingkungan desa Pagerharjo, keberadaan patok untuk tanah yang bersertipikat, 

dan kesiapan desa dan Dukuh dalam menyambut kedatangan  para taruna 

peserta PKL. 

B. PELAKSANAAN 

1. Hasil Supervisi 

a. Dukuh Kalirejo Utara 

1) Dukuh Kalirejo utara terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT), terdiri dari 

sekitar 52 Kepala Rumah Tangga, dan sekitar 100 bidang tanah, tanah 

yang sudah sertipikat sekitar 90%. Masih terdapat sekitar 10% bidang 

tanah yang belum bersertipikat atau sekitar 10 sd 12 bidang tanah. 

2) Patok yang diserahkan ke Dukuh Kalirejo Utara belum diserahkan ke 

pemilik tanah (penduduk desa), masih kondisi masih basah dan baru 

dijemur. Direncanakan akan diserahkan ke setiap RT dan akan dipasang 

oleh pemilik bidang tanah disaksikan oleh aparat Dukuh dan taruna. 

3) Banyak patok yang hilang atau tidak tegak atau tidak pada tempatnya. 

4) Titik Dasar Teknik (TDT) yang ditemukan tidak terawat dan kondisi rusak, 

nomor TDT tidak dapat dibaca, dsb. 

5) Pengganti Patok yang hilang penduduk menggantikan dengan tanaman, 

jenis tanaman hias yang namanya pohon andong. 
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6) Penggantain tanaman andong tersebut dengan alasan pohon tersebut 

mudah tumbuh, warnanya merah mudah terlihat, dan disukai hewan 

ternak. 

7) DiDukuh Kalirejo agak bermasalah dengan keserdiaan air yang hanya 

dipenuhi oleh sumber air. 

8) Kepala Dukuh siap menerima para taruna 

b. Dukuh Kalirejo Selatan 

1) Dukuh Kalirejo Selatan  terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT), terdiri dari 

sekitar 40 Kepala Rumah Tangga, dan sekitar 80  bidang tanah, tanah 

yang sudah sertipikat sekitar 90%. Masih terdapat sekitar 10% bidang 

tanah yang belum bersertipikat atau sekitar 8 sd 10  bidang tanah. 

2) Patok yang diserahkan ke Dukuh Kalirejo Selatan belum diserahkan ke 

pemilik tanah (penduduk desa). Direncanakan akan dibagikan  ke setiap 

RT dan akan dipasang oleh pemilik bidang tanah disaksikan oleh aparat 

Dukuh dan taruna. 

3) Di Dukuh Kalirejo Selatan, dilapangan terdapat banyak patok yang hilang, 

tidak tegak atau tidak terawat. 

5) Pengganti Patok yang hilang penduduk menggantikan dengan tanaman, 

jenis tanaman hias yang namanya pohon andong. 

6) Penggantain tanaman andong tersebut dengan alasan pohon tersebut 

mudah tumbuh, warnanya merah mudah terlihat, dan disukai hewan 

ternak. 

7) DiDukuh Kalirejo agak bermasalah dengan keserdiaan air yang hanya 

dipenuhi oleh sumber air. 

8) Kepala Dukuh siap menerima para taruna 

1. Hasil Supervisi 

a.  Patok Bidang Tanah belum dibagikan dan belum terpasang pada bidang tanah 

b.  banyak Patok Bidang Tanah untuk tanah yang bersertipikat dalam keadaan 

hilang 

c.  Pengganti Patok Bidang Tanah menggunakan Tanaman Andong. 

 

2. Kesimpulan 

1. Kepala Dukuh Kalirejo Utara dan Kalirejo Selatan siap untuk menerima para 
taruna STPN melaksanakan PKL di lokasi 

b. Patok Tanda Batas akan dipasang pada bidang tanah yang belum bersertipikat 
dan mengganti patok yang hilang. 
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C. LAMPIRAN  

 

  

Menampilkan peta bidang tanah Memperbaiki PBT bersama pak Kadus 

  

Patok yang masih basah sedang dijemur Patok Bidang Tanah 

  

Patok Bidang Tanah Patok Bidang Tanah yang Rubuh 
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Patok Bidang Tanah Patok Bidang Tanah yang hilang 
 

 
 

 

Titik Dasar Teknik yang Rusak Patok Bidang Tanah yang tidak terawat 
 

 
 
 

 

Pohon Andong pengganti patok yang hilang Pohon Andong Pengganti Patok 
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PENDAHULUAN 

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan keadaan/situasi 

sosial masyarakat yang lebih baik, sehingga masyarakat tersebut memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat dalam sebuah wilayah 

misalnya desa/dukuh, mempunyai inisiatif lebih besar daripada pihak luar dalam merubah 

situasi/keadaan yang lebih baik dengan berpartisipasi bersama. Kegiatan pemberdayaan 

tersebut diawali dengan cara pihak penstimulus program mentransfer pengetahuan dan 

keahlian/kemampuan kepada kelompok masyarakat dalam bertindak terhadap suatu 

program tertentu. Untuk selanjutnya, kelompok masarakat tersebut dapat menggerakkan 

dan meningkatkan kemampuan orang lain dalam wilayahnya. Cara-cara yang ditempuh 

sangat beragam seperti program pelatihan, pembinaan, peningkatan sarana dan prasarana. 

Kemudian setiap program terjabarkan pada beberapa kegiatan yaitu mulai dari persiapan, 

pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi program. Intinya, pemberdayaan 

masyarakat tersebut terdapat proses pengembangan dan memperkuat potensi atau daya 

serta terciptanya kemandirian masyarakat. 

Saat ini, PPPM-STPN mempunyai program pemberdayaan masyarakat berupa 

sosialisasi dan supervisi penanda batas bidang tanah sejumlah 19 dari 20 pedukuhan di Desa 

Pagerharjo. Salah satu peran masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat PPPM tersebut adalah memasang tanda batas pemilikan tanah 

oleh pemilik tanah dan disaksikan pemilik tanah yang berdampingan secara bersama-sama. 

Desa pagerharjo merupakan salah satu lokasi PKL untuk mahasiswa STPN dengan 

prosentase 50% wilayahnya belum bersertifikat dan tentunya, belum ada tanda batasnya. 

Program sertifikasi berdasarkan wawancara dengan kepala dukuh tercatat dilaksankan 

pada tahun 2003 dan 2018. Sehingga, tanda batas yang standar terpasang adalah bidang 

tanah yang sudah bersertifikat sedangkan bidang tanah yang belum bersertifikat, tanda 

batasnya baik, bentuk dan ukurannya masih belum sesuai dengan ketentuan berlaku. Hal ini 

terjadi karena masyarakat belum mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang 

bentuk dan ukuran tanda batas; kurang memahami akibat hukum daripada fungsi batas 

tersebut; dan tidak mengetahui pembuatan dan pemasangannya. Berdasarkan kenyataan 

tersebut kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh PPPM ini menjadi momentum untuk 

mensosialisasi pemasangan serta melakukan supervisi tanda batas pemilikan tanah pada 
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masyarakat pemilik tanah di Desa Pagerharjo. Sebaimana diketahui, bentuk tanda batas 

bidang tanah sebagaimana tercantum pada PMNA Nomor 3 Tahun 1997 dapat berupa: pipa 

besi; pipa peralon yang berisi adonan semen, pasir, kerikil; atau kayu yang kuat; dan tugu 

beton.  

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Berdasarkan surat PPPM Nomor 28/PPPM/2021 tanggal 18 Mei 2021, 

pemberdayaan masyarakat dengan tema: kegiatan supervisi pemasangan tanda batas 

dilaksanakan di 19 padukuhan di Desa Pagerharjo. Tim berdasarkan surat tersebut 

bekerja pada 19 Dukuh dengan rincian masing masing dukuh mendapat anggota rata-

rata 2-3 orang (teknis dan yuridis). Namun demikian, tim ini khususnya bekerja pada 

dukuh Kemesu dan Dukuh Gegerbajing pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 bertempat 

di rumah kepala dukuh dan bidang tanah di wilayah pedukuhan. Kegiatan supervisi 

kali ini tidak memotret semua bidang tanah di dua pedukuhan, namun mengambil 

sampel sebanyak 3-4 bidang di wilayah dukuh secara acak. Selain itu, tim ini juga 

mewawancarai tentang pemahaman warga terkait program, pelaksanaan program dan 

evaluasi program. Kemudian, sejarah tentang berdirinya desa pagerharjo, pedukuhan 

gegerbajing dan kemesu tak luput terekam pula dalam wawancara yang berlangsung 

intensif dengan tokoh masyarakat setempat. 

Pedukuhan Gegerbajing berbatasan dengan pedukuhan Jobolawang pada 

sisi utara, Kemesu pada sisi selatan,. Kalirejo Utara pada sisi timur dan Ngemplak pada 

sisi barat. Sedangkan Pedukuhan Kemesu berbatasan dengan Pedukuhan Gegerbajing, 

Dukuh, Kalirejo Selatan dan Ngentak pada sisi utara, selatan, timur dan baratnya. 

Secara historis keberadaan dua pedukuhan ini sangat menarik. Pedukuhan Kemesu 

menurut wawancara dengan kepala dukuh (Purwanto) nama Kemesu berunsur kata 

‘mesu’ atau ‘semedi’ (bertapa). Sejarahnya, pada tahun 1930-an terdapat  sebuah 

tempat yang digunakan untuk bertapa atau semedi oleh orang pengikut Pangeran 

Diponegoro yang terletak pada sisi selatan wilayah pedukuhan. Lokasi tersebut, 

terdapat ‘sendang’ atau mata air yang bersejarah yang digunakan untuk penghidupan 

orang yang bersemedi yang sayangnya hingga saat ini lokasi tersebut sudah tertutup 

longsor. Mengingat lokasi pedukuhan yang lerengnya sangat curam dan tanaman 

diatasnya berupa tanaman perdu. 
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Pada Pedukuhan Gegerbajing, berdasarkan wawancara dengan kepala 

dukuhnya (‘Untung’=nama panggilan), asal usul lahirnya pedukuhan adalah karena 

terdapat lebih dari 100 tupai (bajing) berwarna putih, yang mendiami wilayah itu. 

Selain sebagai tempat mencari penghidupan, bajing tersebut juga sering berpindah 

tempat, namun hanya di sekitar Pedukuhan Gegerbajing, seperti di kali bajing–sisi 

tiimur Dukuh Gegerbajing (untuk minum), di pohon beringin (utara kali) yang berbuah 

(seumber makanan bajing). Namun demikian, bajing putih tersebut, tinggalnya 

menetap di wilayah Gegerbajing (tempat bermukim).  

Secara admnistratif, Pedukuhan Gegerbajing dan Kemesu masing-masing 

terdiri dari dua RW (Rukun Warga) dengan empat RT (Rukun Tetangga) dan 4 RW 

dengan delapan RT. Jumlah Kepala keluarga di Kemesu dan Gegerbajing masing masing 

52 dan 203 kepala keluarga. Selain itu jumlah bidang tanah berdasarkan wawancara 

dan identifikasi pajak bumi dan bangunan pada Dukuh Gegerbajing sejumlah kurang 

dari 100 bidang dan Dukuh Kemesu kurang dari 350 bidang.  Mata pencaharian 

penduduk di dua wilayah ini adalah bekerja sebagai petani/pekebun dengan 

komoditas tanaman kopi, cengkeh,  dengan mayoritas usia warganya diatas 50 tahun. 

Namun demikian, terdapat hal menarik di dua pedukuhan ini yang berpotensi 

menguntungkan, yaitu peternakan kambing. Kambing dalam hal ini, khususnya 

kambing ‘pe’ merupakan turunan kambing ‘etawa’ berpotensi meningkatkan 

pendapatan warga pedukuhan melalui program ‘kontes’ kambing. Keuntungan hasil 

kontes tersebut tercatat mampu mencapai uang sejumlah 1 milyar 1 kambing. 

Tentunya, kualitas kambing pe tersebut unggul dan sehat. 

B. TIM DAN PENDAMPING SUPERVISI 

Tim di dua pedukuhan ini, terdiri oleh dua orang dari STPN yaitu rohmat 

junarto dan ageliyah juliyani. Sedangkan tim pendamping terdiri dari enpat orang dari 

masing masing dukuh yaitu untung dan sabar suyanto (Pedukuhan Gegerbajing); 

purwanto dan tri  (Pedukuhan Kemesu). 

C. MATERI SUPERVISI 

Materi yang disampaikan pada saat dilokasi pemberdayaan masyarakat 

adalah pertama, identifikasi dan klarifikasi serta pembenahan peta kerja (jumlah 

bidang, batas dukuh, nama pemilik, jenis pemilikn penguasaan penggunaan dan 
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pemanfaatan tanah); kedua, supervisi pemasangan tanda batas dan pemotretan tanda 

batas tersebut sebagai evidence; ketiga, melakukan evaluasi pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat dengan mengisi kuesioner yang telah disiapkan; serta 

keempat, melengkapi berkas administratif (honor dan tandatangan surat menurat). 

Selain itu yang kelima, pada akhir pertemuan di rumah padukuhan adalah 

mewawancarai tokoh masyarakat utamanya terkait sejarah pedukuhan dan desa serta 

potensi yang ada di pedukuhan.  
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PELAKSANAAN 

A. HASIL SUPERVISI 

Berdasarkan materi supervisi yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, 

maka hasil kegiatan tersebut secara ringkas diuraikan sebagai berikut. Hasil supervisi 

meliputi tiga hal penting yaitu: Pertama, Terdapat partisipasi aktif dan ketekunan 

warga/tim pendamping dalam mendengarkan materi dan menjawab pertanyaan 

(terkait identifikasi dan verifikasi peta kerja yaitu batas dukuh dan bentuk serta nama 

pemilik bidang tanah) yang diajukan tim STPN. Pada saat diskusi dan peragaan 

menggunakan media peta hard copy, pena berwarna untuk mempermudah 

penyampaian dan pengidentifikasian kegiatan. Secara garis besar kegiatan tersebut 

berlangsung sangat baik. Jalannya kegiatan, awalnya, Kepala Dukuh Gegerbajing dan 

Kemesu disertai pendamping memperhatikan penyampaian materi. Selanjutnya, 

setelah dibuka sesi koreksi dan verifikasi banyak pertanyaan dan revisi nama pemilik 

bidang di wilayahnya yang diajukan. Selain itu, koreksi batas dusun dan batas bidang 

juga menjadi perhatian bersama. Caranya, peta kerja dibentangkan di meja dan secara 

aktif dikoreksi bersama. Tindakan seperti menulis, mewarnai, dan merevisi (patok 

batas terpasang, nama serta bentuk batas bidang) menjadi yang terbanyak dalam sesi 

identifikasi ini. Selain itu, perubahan batas dukuh juga terjadi pada Pedukuhan 

Kemesu, namun demikian pada Pedukuhan Gegerbajing tidak terdapat perubahan 

batas dukuh.  

Beberapa kesulitan yang terjadi selama tahap pertama ini adalah pihak 

pendamping desa kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang dimiliki oleh 

warga yang bertempat tinggal diluar dukuh. Selain itu, banyaknya kanopi tanaman tua 

yang terekam pada citra, membuat delineasi batas bidang tanah yang belum sertifikat 

kurang maksimal. Kesulitan lainnya adalah, identifikasi patok pada setiap bidang 

hanya terbatas pada bidang yang telah bersertifikat. Sedangkan bidang tanah yang 

belum bersertifikat, nampaknya tanda batas yang dipasang masih berupa tanda alam 

dan sebagian tanaman yang umumnya diketahui sebagai tanda batas. Seperti tanaman 

pinang, rangkaian pagar bambu, puncak lereng dan tebing. Prosentase batas bidang 

tanah yang telah terpasang di lokasi bidang tanah, berdasarkan wawancara dengan 

kepala dukuh adalah 80-90 persen. Hal ini disesuaikan dengan jumlah bidang yang 
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telah tersertifikasi yaitu 80-90 persen. Namun demikian, seiring dengan pembangunan 

jalan, perluasan pertanian dan aktivitas berkebun/bertani maka tanda batas tersebut 

terdapat juga yang hilang/tertutup jalan atau ‘rebah’. 

Kedua, selama melakukan supervisi patok batas yang telah ditetapkan 

sebagai sampel, lebih dari 10 warga bertanya, utama berkaitan dengan tatacara 

pemasangan tanda batas tanah yang belum bersertifikat, meliputi: bagaimana cara 

mengukur tanah dengan jumlah titik batas lebih dari enam,  letak pemasangannya, 

bentuk dan ukuran, saksi yang harus hadir dalam pemasangan tanda batas. Selain itu, 

terdapat keinginan masyarakat untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban 

pemilik tanah, khususnya mengenai cara pemasangan tanda batas tanah, dan letaknya 

jika sepadan tanah tidak hadir karena diluar daerah (kontradiktur delimitasi tidak 

terjadi).  

Namun demikian, dengan adanya dukungan dari aparat dukuh dan tokoh 

masyarakat, kegiatan supervisi pemasangan batas bidang tanah ini berdampak positif. 

Utamanya terhadap penciptaan situasi tertib dan ketentraman warga pada dua dukuh. 

Melalui transfer pengetahuan dan pemahaman ke warga, mengenai hak dan kewajiban 

sebagai pemilik tanah terutama dalam pemberian tanda batas tanah, akan mengurangi 

sengketa tanah yang disebabkan tidak jelasnya tanda batas tanah. selain itu, kegiatan 

supervisi tidak akan berjalan baik jika tidak adanya bantuan tempat kegiatan yang 

diberikan oleh kepala dukuh sekaligus sebagai tim pendamping desa.  

Ketiga, hasil evaluasi awal melalui wawancara dengan tim pendamping, 

kegiatan pemberdayaan (sosialisasi dan supervisi) ini terkait pengetahuan dan 

pemahaman pemasangan tanda batas medapatkan nilai baik. Evaluasi dilakukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diselenggarakan pada akhir kegiatan 

supervisi. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan 

pemberdayaan dengan membandingkan pengetahuan /pemahaman dan ketrampilan 

peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Jika terjadi perubahan pengetahuan dan 

pemahaman yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak paham menjadi paham 

dan perubahan perilaku dari tidak bisa menjadi bisa mempersiapkan pemasangan 

tanda batas tanah, sehingga kegiatan ini dikatakan dapat meningkatkan pengetahuan/ 

pemahaman dan ketrampilan warga yang diwakili oleh tim pendamping dukuh.  
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Adanya program pemberdayaan masyarakat oleh PPPM kepada mayarakat 

di Pedukuhan Gegerbajing dan Kemesu memahamkan dan meningkatkan 

pengerahuan terkait hak dan kewajiban pemilik tanah dalam pemasangan tanda batas 

tanah. Kemudian, kegiatan pemberdayaan ini juga menunjukkan peningkatan 

partisipasi aktif warga masyarakat dalam pembangunan situasi dan kondisi social 

yang lebih baik. Hal ini tercermin dari guyup dan rukunnya warga dalam 

mensukseskan kegiatan PKL yang akan tiba. Selain itu, dari aspek ketrampilan, warga 

masyarakat di dua pedukuhan lebih terampil dalam pembuatan dan pemasangan tanda 

batas tanah. Hal ini tercermin dari aspirasi warga yang ditemui di lokasi pemberdayaan 

bahwa ‘warga beruntung’. Maksudnya warga mengakui bahwa yang dahulunya sama 

sekali belum ada yang bisa memasang dan membuat tanda batas atau hanya 

mengandalkan batas dari proyek sebelumnya, saat ini sudah mampu membuat dan 

memasang dengan asas kontradiktur delimitasi.  
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KESIMPULAN 

Pemasangan tanda batas pada dua dukuh (Kemesu dan Gegerbajing) sudah dan 

akan terus dilakukan melalui peran aktif warga (pemillik tanah). Berdasarkan sampel bidang 

tanah yang diambil, menyimpulkan bahwa bidang tanah yang dijadikan sampel sudah 

terpasang tanda batasnya dengan prosentase 90 % dari total 25 batas bidang tanah. 

Sedangkan bidang tanah yang belum terpasang tanda batasnya akan dipasang ketika 

pengukuran dilaksanakan oleh mahasiswa STPN bersama pemilik tanah, yaitu kurang lebih 

20 persen (berdasarkan wawancara). Peta kerja yang dihasilkan sudah melalui proses 

identifikasi dan verifikasi yang diwakili tokoh masayarat dan pendamping desa. Terdapat 

beberapa perubahan batas bidang dan batas dukuh, utamanya karena pemecahan dan 

pemekaran wilayah. Patok batas bidang tanah yang teridentifikasi sudah diberi warna pada 

peta kerja. 

Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan mulai dari 

penyuluhan/sosialisasi hingga supervisi batas berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemasangan batas tanah di Desa Pagerharjo disimpulkan 

bahwa kegiatan tersebut disambut baik oleh warga masyarakat, yang ditandai dengan sangat 

aktifnya warga baik dalam mengikuti penyajian materi maupun dalam diskusi. Disamping 

itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan dilakukan dan evaluasi akhir setelah 

dilakukan kegiatan, terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum serta 

kesadaran hukumnya yang ditandai adanya perubahan sikap peserta kegiatan yang ingin 

segera memasang tanda batas tanahnya. 
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LAMPIRAN 

DOKUMENTASI 

Pertama, kegiatan identifikasi patok batas bidang dan peta kerja 

   

 
  

Kedua, kegiatan supervisi patok batas bidang tanah 
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PENDAHULUAN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SUPERVISI 

Dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Pengukuran dan Pemetaan Batas 

Bidang Tanah Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral  Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional Tahun Akademik 2020/2021 di Desa Pagerharjo 

Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo perlu diadakan kegiatan pengabdian 

masyarakat. Pada kesempatan ini kegiatan pengabdian masyarakat melakukan 

supervisi dalam rangka pemasangan tanda batas (patok) tanah, serta untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemasangan tanda batas (patok) 

tanah serta pentingnya pemeliharaan patok batas tersebut. Adapun pelaksanaan 

kegiatan  dilaksanakan pada 

Hari/Tanggal : Kamis , 20 Mei 2021 

Waktu  : 08.00 sd 16.00 (WIB) 

Tempat  : Dusun Plono Barat dan Dusun Ngemplak 

     Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. 

 

B. TIM DAN PENDAMPING SUPERVISI 

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam hal ini adalah supervise pemasangan 

patok, dilaksanakan oleh TIM STPN dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat STPN. Tim supervisi dalam rangka pemasangan tanda 

batas dilaksanakan oleh  

1. Trisnanti Widi Rineksi, S.T.,MMG., M. Eng. 

2. Ardhi Arnanto, S.Pd., M.Sc. 

Dalam supervisi pemasangan patok batas bidang tanah, tim STPN didampingi oleh 

pendampin dusun baik itu dari dusun Ngemplak maupun dusun Plono Barat. 

Dari Dusun Ngemplaks tim didampingi oleh Sukirno (Kepala Dusun Ngemplak) dan 

Kadari (salah satu Ketua RW di Dusun Ngemplak). Sedangkan dari Dusun Plono Barat, 

tim didampingi oleh Y. Suyati (Mantan Kepala Dusun Plono Barat) dan Samidi(salah 

satu Ketua RW di Dusun Plono Barat). 



 PELAKSANAAN 

A. HASIL SUPERVISI  

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim STPN beserta 

pendamping adalah kegiatan supervise pemasangan patok batas bidang tanah. Pelaksanaan 

supervise tersebut dilakukan dengan cara berikut : 

 Pelaksanaan supervise dilakukan di 2 Dusun di Kalurahan Pagerharjo pada tanggal 20 

Mei 2021, yakni Dusun Ngemplak yang dilaksanakan pagi hari, dan Dusun Plono Barat 

yang dilaksanakan pada pukul 13.00. 

 Kegiatan supervisi ini merupakan salah satu dari kegiatan Pengabdian Masyarakat STPN 

Tahun 2021 yang bertujuan untuk sebagai pendukung kegiatan PKL 2021 Taruna D1 

yang akan diselenggarakan di Desa Pagerharjo tgl 25 Mei-25 Juni 2021. 

 Hal yang diperhatikan dan dilakukan pada saat supervise adalah sebagai berikut: 

a. pemasangan patok/penanda batas sebagai tindak lanjut dari penyuluhan yang telah 

dilakukan pada tanggal 3 Mei 2021; 

b. pemeliharaan patok/penanda batas dikarenakan Sebagian besar wilayah sudah 

bersertifikat atau telah dilakukan kegiatan PTSL tahun 2018; 

c. konfirmasi peta kerja yang telah dioverlay dengan peta blok PBB dan Geo KKP 

d. supervisi pemeliharaan dan pemasangan patok/tanda batas akan dilakukan dengan 

teknik sampling, minimal di 3 (tiga) titik lokasi untuk masing-masing Dukuh. 

Dari poin-poin supervise ditemukan hasil sebagai berikut: 

 

1. Dusun Ngemplak 

a. Pada lokasi Dusun Ngemplak sebagian besar sudah menggunakan patok permanen 

yang dibuat dari beton, maupun peralon yang diisi oleh semen. Patok tersebut dibuat 

secara mandiri oleh masyarakat pada saat mereka mendaftarkan tanahnya baik 

melalui PRONA, PTSL ataupun permohonan rutin. 

b. Untuk patok yang disediakan oleh STPN saat ini masih belum dipasang karena 

terkendala waktu (masa puasa dan lebaran) dan tidak adanya penunjuk batas 

(banyak pemilik bidang tanah yang tidak tinggal di lokasi Dusun/Desa/Kabupaten 

setempat). Rencananya jika memungkinkan, patok-patok tersebut akan dipasang 



sebelum mahasiswa turun untuk mengukur (bagi lokasi bidang tanah yang belum ada 

patoknya). 

c. Kondisi patok-patok yang sudah ada (patok beton) dalam keadaan terpelihara 

dengan baik. Masyarakat menyadari pentingnya memelihara tanda batas tanahnya. 

d. Untuk verifikasi peta kerja, pada dasarnya peta kerja di Dusun Ngemplak sudah 

mendekati kondisi eksisting yang ada, untuk bidang-bidang tanah yang belum 

tergambar di peta kerja, direncanakan untuk diverifikasi dan digambarkan pada saat 

taruna turun ke lapangan. Di harapkan dengan peta kerja ini dapat mempermudah 

taruna maupun pendamping (dusun) di lapangan.  

 

2. Dusun Plono Barat 

a. Pada lokasi Dusun Plono Barat sebagian besar sudah menggunakan patok permanen 

yang dibuat dari beton, maupun peralon yang diisi oleh semen. Patok tersebut dibuat 

secara mandiri oleh masyarakat pada saat mereka mendaftarkan tanahnya baik 

melalui PRONA, PTSL ataupun permohonan rutin. 

b. Untuk patok yang disediakan oleh STPN saat ini masih belum dipasang karena 

terkendala waktu (masa puasa dan lebaran) dan tidak adanya penunjuk batas 

(banyak pemilik bidang tanah yang tidak tinggal di lokasi Dusun/Desa/Kabupaten 

setempat). Rencananya jika memungkinkan, patok-patok tersebut akan dipasang 

sebelum mahasiswa turun untuk mengukur (bagi lokasi bidang tanah yang belum ada 

patoknya). Jika tidak memungkinkan sebelum pengukuran, maka nanti pemilik tanah 

dan taruna yang akan mengukur akan bersama-sama menuju lokasi untuk 

menunjukan batasnya sekalian memasang patok tersebut. 

c. Kondisi patok-patok yang sudah ada (patok beton) dalam keadaan terpelihara 

dengan baik. Masyarakat menyadari pentingnya memelihara tanda batas tanahnya. 

d. Untuk verifikasi peta kerja, pada dasarnya peta kerja di Dusun Ngemplak sudah 

mendekati kondisi eksisting yang ada, untuk bidang-bidang tanah yang belum 

tergambar di peta kerja, direncanakan untuk diverifikasi dan digambarkan pada saat 

taruna turun ke lapangan. Di harapkan dengan peta kerja ini dapat mempermudah 

taruna maupun pendamping (dusun) di lapangan.  

 



B. KESIMPULAN. 

a. Masyarakat di Dusun Ngemplak dan Dusun Plono Barat belum memasang patok tanah 

(stimulant) yang disediakan oleh STPN, namun sebagian besar bidang tanah di wilayah 

kedua dusun tersebut sudah terpasang patok-patok permanen yang terpelihara dengan 

baik. Pada saat supervise juga diberikan informasi mengenai pentingnya memasang dan 

memelihara patok tanda batas bidang tanah. 

b. Alasan utama belum terpasangnya patok stimulant dari STPN adalah masyarakat belum 

sempat untuk memasang patok tersebut pada bidang-bidang tanah yang belum 

berpatok. Selain karena alasan waktu, juga karena alasan penunjuk batas/pemilik yang 

tinggal di luar lokasi dusun/desa/kabupaten. 

c. Kondisi geografis Dusun Plono Barat dan Ngemplak pada sisi utara/atas memiliki 

morfologi bergelombang dengan kemiringan lereng cukup terjal. Kondisi ini 

berpengaruh terhadap penggunaan lahan yang sebagian besar digunakan sebagai kebun 

dengan tanaman keras. Hal ini berimplikasi pada tutupan lahan pada sisi atas Dusun 

Plono Barat dan Ngemplak tertutup oleh vegetasi kerapatan tinggi yang cukup 

menyulitkan untuk dilakukan pengenalan batas bidang tanah, sehingga hal ini cukup 

sulit untuk dilakukan pemetaan batas bidang tanah pada peta kerja. Namun demikian 

sebagian besar bidang sudah terpetakan, serta batas dusun pun sudah terverifikasi. 

d. Untuk bidang yang belum terpetakan pada peta kerja maka akan dilengkapi pada saat 

taruna turun ke lapangan bersama para pendamping (dusun) dalam rangka menuju 

pemetaan desa lengkap. 

  



C. LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

 
Gambar 1. Verifikasi Peta Kerja Di Dusun Ngemplak 

                                  

  
Gambar. 2. Patok-patok bidang tanah di Dusun Ngemplak 

 



 

Gambar 3. Verifikasi Peta Kerja Di Dusun Plono Barat 

 

   

Gambar. 4 Patok-patok bidang tanah di Dusun Plono Barat  
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PENDAHULUAN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SUPERVISI 

Kegiatan pengabdian masyarakat pra PKL Pengukuran Pemetaaan 

Kadastral Program Diploma I PPK tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari 

penyuluhan yang telah dilakukan pada tanggal 3 Mei 2021 yaitu melakukan 

supervisi peta kerja dan monitoring pemasangan patok batas bidang. Adapun 

kegiatan tersebut dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal : Jum’at , 21 Mei 2021 

Waktu  : 08.00 sd 16.00 (WIB) 

Tempat              : Dusun Ngentak dan Dusun Sinogo, Desa Pagerharjo, 

Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. 

 

B. TIM DAN PENDAMPING SUPERVISI 

Tim supervisi peta kerja dan monitoring pemasangan patok batas 

dilaksanakan oleh tim dari STPN yaitu: 

1. Wahyuni, SH.,M.Eng. 

2. Harvini Wulansari, ST.,M.Sc. 

3. Farizal Febriantoro W, S.T 

Kegiatan supervisi pemasangan patok batas bidang tanah, tim STPN 

didampingi oleh pendamping dusun baik itu dari Dusun Ngentak maupun Dusun 

Sinogo. Dari Dusun Ngentak tim didampingi oleh Bapak Agus Toto (Kepala 

Dusun Ngentak) dan Bapak Tukijan (Kepala Dusun Sinogo). 

 

C. MATERI SUPERVISI 

Supervisi dilakukan di rumah Kepala Dusun Ngentak dan Dusun Sinogo, 

dengan cara melakukan evaluasi secara visual apakah ploting bidang dalam peta 

kerja sudah sesuai dengan kenyataan di dua dusun tersebut. Monitoring 

pemasangan patok batas bidang dilakukan dengan cek lapang dengan mengambil 

sampel spot titik batas  untuk 3 bidang tanah pada masing-masing dusun. 

 

 

   



PELAKSANAAN 

A. HASIL SUPERVISI  

Supervisi Peta Kerja di Dusun Ngentak dilaksanakan oleh Kepala Dusun 

bersama Asisten Instruktur Teknis. Untuk peta kerja Dusun Ngentak menurut 

Bapak Agus Toto sudah mendekati kebenaran di lapangan dan tidak ada 

perubahan. Sedangkan di Dusun Sinogo, setelah diteliti dan dikoreksi oleh Bapak 

Tukijan ada beberapa bidang yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan 

sehingga dilakukan revisi oleh Tim STPN mengikuti petunjuk dari Bapak Kadus 

Sinogo, sebagai contoh di peta kerja masih tergambar satu bidang sedangkan di 

lapangan ada yang terdiri dari dua atau tiga bidang tanah, serta ada perubahan 

nama pemilik bidang tanah yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Walaupun demikian karena peta kerja sifatnya hanya acuan awal, maka 

dimungkinkan ketika pelaksanaan PKL DI PPK bisa berubah.  

Monitoring pemasangan patok batas bidang tim dari STPN didampingi oleh 

Bapak Agus Toto (Kadus Ngentak) dan Bapak Tukijan (Kadus Sinogo). Untuk 

Dusun Ngentak patok yang diberikan dari STPN belum dipasang semuanya 

karena menurut Kepala Dusun patok bidang tanah yang resmi sebagian besar 

masih terpasang dengan baik. Sedangkan di Dusun Sinogo sudah ada beberapa 

yang dipasang dan patok yang resmi juga masih terpasang dengan baik. 

 

B. KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini yaitu : 

1. Supervisi peta kerja dan monitoring pemasangan patok batas bidang yang 

dilakukan oleh Tim dari STPN didampingi oleh masing-masing Kepala 

Dusun ( Dusun Ngentak dan Dusun Sinogo) 

2. Peta Kerja untuk Dusun Ngentak tidak mengalami perubahan, sedangkan 

Peta Kerja untuk Dusun Sinogo ada beberapa perubahan dan direvisi oleh 

Tim STPN. 



  
  
 
 
C. LAMPIRAN  

Dokumen kegiatan supervisi peta kerja di Dusun Ngentak : 

 

 Dokumen kegiatan supervisi peta kerja di Dusun Sinogo : 
 

 

 

 
 
 



Contoh perubahan Peta Kerja Dusun Sinogo : 

 
 
 

 
  
  
 

  

  

 
  



 Dokumentasi Patok di Dusun Ngentak : 
 

 
 
 

 
 



 
 

 



 
  
 

 
 
  



 
 
  



Dokumentasi Patok di Dusun Sinogo : 
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PENDAHULUAN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SUPERVISI 

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 20 Mei 2021 

Tempat Pelaksanaan : 1. Dusun Nglinggo Barat, Desa Pagerharjo, Kulon Progo 

     2. Dusun Nglinggo Timur, Desa Pagerharjo, Kulon Progo 

 

B. TIM DAN PENDAMPING SUPERVISI 

Tim Pelaksana  : 1. Muhamad Irfan Yudistira, S.ST 

     2. Taufiq Ihsanudin, S.T., M.Eng 

 

C. MATERI SUPERVISI 

- Supervisi Pemasangan Penanda Batas Tanah Dusun Nglinggo Barat dan Dusun 

Nglinggo Timur, Desa Pagerharjo 

- Supervisi Batas Dusun dan Bidang Tanah di Dusun Nglinggo Barat dan Dusun 

Nglinggo Timur, Desa Pagerharjo 

 

PELAKSANAAN 

A. HASIL SUPERVISI 

i) Dusun Nglinggo Barat 

 Dusun Nglinggo Barat berbatasan dengan Dusun Nglinggo Timur, Dusun 

Sarigono, Dusun Jobolawang, Dusun Ngemplak dan Dusun Plono Barat. Hasil 

supervisi di Dusun Nglinggo Barat menunjukkkan bahwa sudah terpasang patok 

batas tanah di sebagian wilayah Nglinggo Barat. Sebagian besar patok yang sudah 

ada di Dusun Nglinggo Barat merupakan patok yang dipasang untuk kegiatan PTSL 

tahun 2018. 

 

ii) Dusun Nglinggo Timur 

 Dusun Nglinggo Timur berbatasan dengan Dusun Nglinggo Barat, Dusun 

Plono Timur dan Dusun Plono Barat. Hasil supervisi di Dusun Nglinggo Timur 

menunjukkkan bahwa sudah terpasang patok batas tanah di sebagian wilayah 

Nglinggo Timur. Sebagian besar patok yang sudah ada di Dusun Nglinggo Timur 

merupakan patok yang dipasang untuk kegiatan PTSL tahun 2018. 



B. KESIMPULAN 

i) Di sebagian wilayah Dusun Nglinggo Barat dan Nglinggo Timur sudah terpasang 

tanda batas tanah baik berupa patok buatan maupun patok alami 

ii) Setelah dilakukan konfirmasi dan validasi batas dusun di peta kerja, terdapat 

perbedaan antara batas dusun di lapangan dengan peta kerja.  

 

LAMPIRAN 

a. Dusun Nglinggo Barat 

 

 

 

Gambar 1 Tanda Batas Tanah Buatan dari PTSL Tahun 2018 di Dusun Nglinggo Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Dusun Nglinggo Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tanda Batas Tanah Buatan dari PTSL Tahun 2018 di Dusun Nglinggo 

Timur 



  

 

SUPERVISI 

DUSUN 

PLONO 

TIMUR 
      

      

     Tim  dan Pendamping Supervisi  

Agung Nugroho 
Bimasena, S.T. M.Ling 
Kuna Ajie, S.Si  

      



PENAHULUAN  

1. Waktu  

Supervis dilaksanakan pada hari kamis tanggal 20 mei 2021 dengan tempat 
dusun Plono Timur. 

2. Tim  dan Pendamping Supervisi  
1. Agung Nugroho Bimasena, S.T. M.Ling 
2. Kuna Ajie, S.Si  

 
3. Materi Supervisi 

Materi supervise berupa : 

1. Pengecekan tanda batas (pemasangan dan pemeliharaan) 
2. Konfirmasi Peta kerja 

4. Hasil Supervisi  
a. Kondisi Patok : 

Posisi bidang tanah yang diambil sebagai sempel perupa bidang tanah status 
kepemikikan sultan ground(SG), bidang tanah belum bersertifikat dan bidang tanah 
bersertifikat. 

Posisi patok 

 

 

 

 

 

 

 

Tanah Sultan ground sudah menggunakan patok BPN dengan kondisi sangat 
baik. Bidang Tanah yang belum bersertifikat karena berbatasan dengan sultan gruon 
sehingga 

 

b. Kondisi Peta kerja 

 

 Kondisi peta kerja secara umum terdapat kesesuaian  dengan nama pemilik bidang 
walaupun untuk bentuk peta ada sedikit perbedaan.

NAME PATOK X Y KETERANGAN
dukuh plono timur 110.1 -7.7 Rumah dukuhbplono timur
patok 1 110.1 -7.7 Patok BPN
Titik bawah 5 110.1 -7.7 Patok BPN
Titik bawah 5,4 110.1 -7.7 Patok BPN
trk 2 110.1 -7.7 Batas tanaman keras
Ttik 4 110.1 -7.7 Batas alam parit
ttk 5 terbalik 110.1 -7.7 Patok BPN
ttk bawah 5,3 110.1 -7.7 Patok BPN
patok 3 110.1 -7.7 Tanaman Puring dengan ciri daun warna pink



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kesimpualan  

Pada umumnya patok dari BPN  sudah terpasang  tetapi masyarakat plono 
timur juga masih mempertahankan patak alam berupa  pohon (puring), saluran air, 
jalan dan pohon keras. 

Untuk patok kayu dari STPN belum terpasang, tetapi pendamping dan pak 
kadus akan memasang sekalikus bersamaan mahasiswa yang akan PKL dikarenakan 
alasan medan yang sulit yang dapat mengakibatkan mahasiswa kesulitan menemukan 
patok. 

 

6. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

SUPERVISI PENANDA BATAS TANAH  

DI DESA PAGERHARJO, KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO 

(Dukuh Separang dan Dukuh Sarigono) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Sunarto 

Novita Dian Lestari 

Lintang Titis Sabrina 
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2021 



PENDAHULUAN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SUPERVISI 

Supervisi pemasangan batas dilakukan selama satu hari pada 20 Mei 2021 di 2 (dua) padukuhan yaitu Dukuh 
Separang dan Dukuh Sarigono, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Lokasi 
pengecekan tanda batas dilakukan di lingkungan rumah Kepala Dukuh.  

B. TIM DAN PENDAMPING SUPERVISI 

Tim supervisi pemasangan tanda batas terdiri dari tim STPN dan tim dari padukuhan. Tim dari STPN yaitu Dwi 
Wulan Pujiriyani dan Elsa Widura. Sementara itu tim dari dukuh diwakili oleh Kepala Dukuh Separang (Yekti Endah) 
dan Kepala Dukuh Sarigono (Catur Yulianto).  

C. MATERI SUPERVISI 

1. Pemasangan patok/penanda batas sebagai tindak lanjut dari penyuluhan yang telah dilakukan pada tanggal 3 
Mei 2021; 

2. Pemeliharaan patok/penanda batas dikarenakan Sebagian besar wilayah sudah bersertifikat atau telah 
dilakukan kegiatan PTSL tahun 2018; 

3. Konfirmasi peta kerja yang telah dioverlay dengan peta blok PBB 
 
 

PELAKSANAAN 

A. HASIL SUPERVISI 
 

Dukuh Separang: 
 Sebagian besar patok di Dukuh Separang berupa patok beton (dari hasil PTSL 2018); 
 Bidang tanah yang belum dipatok tinggal sedikit, bidang tersebut biasanya adalah bidang yang masih 

berupa ladang; 
 Dari sekitar 300 an bidang tanah yang terdapat di Dukuh Separang, 80% telah mengikuti program PTSL. 

Namun demikian, sebelum PTSL tersebut, telah ada sekitar 10% bidang yang telah bersertifikat, sehingga 
dapat dikatakan bahwa bidang tanah yang belum bersertifikat (belum memiliki penanda batas) kira-kira 
tinggal sebesar 10% (sekitar 70 bidang); 

 Untuk pemasangan patok dari STPN, diusulkan sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pengukuran ketika 
pelaksanaan PKL; dan 

 Kondisi patok beton yang telah terpasang cenderung tidak terawat dikarenakan tertutup tanaman atau 
tertimbun longsoran tanah. 

Dukuh Sarigono 

 Sebagian besar patok di Dukuh Sarigono berupa patok beton (dari hasil PTSL 2018); 
 Dari keseluruhan bidang tanah yang terdapat di Dukuh Sarigono, sebanyak 70% bidang tanah telah 

mengikuti program PTSL. Namun demikian, sebelum PTSL tersebut, telah ada sekitar 15% bidang tanah 
yang telah bersertifikat, sehingga dapat dikatakan bahwa bidang tanah yang berlum bersertifikat (belum 
memiliki penanda batas) kira-kira sebesar 15%; 



 Untuk pemasangan patok dari STPN, sebagian patok telah dipasang di dekat patok beton (untuk menandai 
patok beton yang telah ada) karena beberapa patok beton yang telah ada tidak mudah dikenali jika tidak 
diperhatikan secara seksama; 

 Selain menggunakan patok beton, masyarakat Dukuh Separang juga menggunakan penada batas tanah 
dengan menggunakan tanaman puring dan andong. Penggunaan penanda batas tersebut merupakan 
kearifan lokal masyarakat setempat (warisan leluhur). Dari sisi teknis, penggunaan penanda batas berupa 
tanaman puring dan andong juga dianggap warga lebih praktis karena mudah menanamnya, minim biaya, 
dan minim perawatan.  
 

B. KESIMPULAN 

Masyarakat di Dukuh Separang dan Dukuh Sarigono kurang memelihara patok beton yang telah terpasang. Hal 
tersebut terlihat dari keberadaan patok-patok beton yang tidak mudah dikenali karena tertutup longsoran tanah 
maupun tertutup oleh tanaman. Namun demikian warga telah mengerti perihal patok tersebut dan mengetahui lokasi 
dari patok-patok tersebut. Terkait pemasangan sisa patok dari STPN akan dilakukan bersamaan dengan pengukuran 
ketika kegiatan PKL dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

I. Dokumentasi Kegiatan Supervisi Pemasangan Tanda Batas di Dukuh Separang 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 1. Kondisi tanda batas (patok) beton di Dukuh Separang yang kurang terpelihara (tertimbun longsoran tanah) 

Sumber: Data primer, 2021 
 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 2. Kondisi tanda batas (patok) beton di Dukuh Separang yang kurang terpelihara (tertutupi tanaman) 

Sumber: Data primer, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kondisi tanda batas (patok) beton di Dukuh Separang yang kurang terkenali karena menyatu dengan bentukan alam 
lingkungan sekitar 

Sumber: Data primer, 2021 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Konfirmasi Peta Kerja di Dukuh Separang 
Sumber: Data primer, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. Dokumentasi Kegiatan Supervisi Pemasangan Tanda Batas di Dukuh Sarigono 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 1. Kondisi tanda batas (patok) beton di Dukuh Sarigono yang kurang terpelihara (tertimbun dan terlepas) 
Sumber: Data primer, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2. Kondisi tanda batas (patok) beton di Dukuh Sarigono yang didampingi oleh patok kayu dari STPN karena patok 
beton sulit dikenali 

Sumber: Data primer, 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kondisi tanda batas (patok) alami di Dukuh Sarigono yang berupa tanaman puring 
Sumber: Data primer, 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4. Kondisi tanda batas (patok) alami di Dukuh Sarigono yang berupa tanaman puring dan andong 
Sumber: Data primer, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 5. Konfirmasi Peta Kerja bersama Kepala Dukuh Sarigono 

Sumber: Data primer, 2021 
 

 


