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Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Nomor 3 Tahun
2006, Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan
merupakan salah satu unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di bidang survei,
pengukuran dan pemetaan.

Hampir di seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI
yang tersebar di Indonesia sudah menggunakan receiver GNSS
Geodetik Trimble dengan tipe Trimble NetR9, Trimble R4,
Trimble R8s dan Trimble R10.

Tugas Kedeputian mencakup merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan. Salah satu
tugas tersebut dilakukan melalui Direktorat Pengukuran Dasar
dengan pembangunan Kerangka Dasar Kadastral Nasional
(KDKN) sebagai pengejawantahan dari Pasal 16 Peraturan
Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. Implementasi dari tugas dan fungsi tersebut, Direktorat
Pengukuran Dasar mempersiapkan infrastruktur penyelenggaraan
kegiatan berupa penyiapan peralatan dan tenaga pengukuran
dasar serta hasil fisik di lapangan berupa Titik Dasar Teknik (TDT)
baik fisik maupun TDT virtual.
TDT virtual ini merupakan perwujudan dari penggunaan base
station Global Navigation Satellite Systems (GNSS) sebagai TDT
dinamis yang secara umum disebut Continuously Operating
Reference Stations (CORS). CORS ini diproyeksikan untuk
menggantikan fungsi TDT yang sudah tidak mengikuti
perkembangan teknologi pengukuran, sementara di lain pihak
dalam bidang teknologi sudah melahirkan inovasi baru untuk
mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat.
Terkait dengan hal tersebut diatas, untuk mempercepat
pembangunan kerangka dasar, maka metode lain yang dapat di
pergunakan untuk mempercepat pembangunan Kerangka Dasar
adalah dengan pemanfaatan kemajuan teknologi di bidang
pengukuran dan pemetaan utamanya perkembangan teknologi
peralatan pengukuran. Salah satu teknologi yang dapat kita
manfaatkan untuk mempercepat pembangunan kerangka dasar
adalah penggunaan teknologi satelit yang lebih dikenal sebagai
Continously Operating Reference Station (CORS). Dengan
penerapan teknologi CORS ini diharapkan akan berkurang
ketergantungan dan penggunaan terhadap Titik Dasar Teknik
(TDT) secara konvensional disamping menurunkan pula biaya
pemeliharaan TDT tersebut sehingga akan mengurangi beban dan
mempercepat kegiatan pelayanan pertanahan. Hal ini tentunya
menjadi isu lebih lanjut untuk penggunaan CORS network yang
menggantikan TDT untuk menjamin legal formal bagi pemegang
hak atas tanah dalam pengukuran kadaster.
Dalam hal ini, PT. GPS Lands Indosolutions turut untuk
mendukung kegiatan tersebut dalam mensuplay peralatan
receiver GNSS Geodetik yang dapat terintegrasi ke CORS milik
BPN, dengan metode pengukuran Diferensial Statik & Real Time
Kinematik (NTRIP dan RTK Radio).

Dengan menggunakan Trimble Receiver untuk pengukuran
dengan metoda Differensial Statik biasanya dipakai dalam
penentuan posisi / perapatan Titik Dasar Teknik Orde 2 dan 3
dan metoda ini sudah dipakai sejak berlakunya PP 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.
Sedangkan Trimble Receiver yang digunakan untuk Metoda Real
Time Kinamatik yang dipakai di BPN RI terdapat 2 metoda yaitu
metoda penentuan Posisi menggunakan RTK Radio dan NTRIP
(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) ke CORS
milik BPN untuk pengukuran dalam pembuatan Peta Dasar
Pendaftaran Tanah.
Sebagai penunjang lain-nya, pemanfaatan penggunaan GNSS
Geodetik Trimble pada BPN RI adalah untuk percepatan
penyajian data spasial dalam rangka mendukung:
1.
2.
3.

Penyelesaian sengketa pertanahan.
Percepatan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang
tanah.
Program – program unggulan BPN-RI :
a. Legalisasi Aset
b. Penertiban Tanah Terlantar
c. Reforma Agraria
d. LARASITA

