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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Pendahuluan

Arsip merupakan sumber primer bagi organisasi, karna arsip adalah suatu bukti berjalannya
fungsi atau instansi. Arsip hanya tercipta sekali sebagai pusat ingatan atau rekaman kegiatan
fungsional organisasi. Kehidupan organisasi tidak lepas dari terciptanya arsip. Arsip akan tercipta
terus menerus selama organisasi tersebut masih berdiri dan menjalankan aktivitas maupun
fungsinya. Arsip pertanahan merupakan dokumen keperdataan masyarakat dimana berisi sumber
informasi unik dan penting mengenai aktivitas dari unit organisasi di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Mengelola arsip pertanahan berarti mengelola informasi dan
dokumen secara efektif yang membuat pelayanan pertanahan menjadi lebih mudah dan cepat.
Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menciptakan arsip vital.
Arsip vital yaitu arsip yang sangat dibutuhkan oleh organisasi karena mempunyai nilai guna yang
sangat penting, jika arsip ini hilang akan berakibat terhentinya kegiatan organisasi. Dalam artian
arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
operasional instansi maupun unit pencipta arsip. Dalam dunia kearsipan secara turun termurun
sejarah media konvensional seperti kertas atau media tekstual merupakan media yang digunakan
sebagai bukti kebenaranya yang asli. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam bentuk
konvensional, melainkan dalam bentuk media elektronik ataupun digital. Pada saat ini Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sudah menyadari pentingnya alih media
dokumen ke format digital. Alih media/ digitalisasi merupakan salah satu bentuk solusi pengamanan
arsip vital dan preservasi serta sebagai media temu kembali arsip atau dokumen tersebut apabila
terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti, kerusakan dan kehilangan. Tetapi ketika sudah dilakukan
alih media/ digitalisasi dokumen kertas yang termaksud arsip vital merupakan dokumen otentik
yang tidak bisa dimusnahkan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang menciptakan
sertifikat tanah. Kegiatan digitalisasi dokumen pertanahan mendukung roadmap Kementerian
ATR/BPN 5 tahun kedepan bahwa Kementerian ATR/BPN bertekad mewujudkan pelayanan yang
serba elektronik dan pelayanan online. Namun, tidak jarang bahwa sulit ketika melakukan pencarian
arsip pertanahan, permasalahan terkait dengan pencarian arsip pertanahan diharapkan dapat
diselesaikan melalui kegiatan digitalisasi. Selain melakukan alih media/ digitalisasi dokumen perlu
dilakukan legalisasi untuk pengesahan dokumen yang sudah dialih mediakan untuk menyatakan
bahwa isi dokumen yang sudah dialih mediakan sesuai dengan naskah aslinya.
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Memasuki era revolusi industri, kegiatan digitalisasi arsip pertanahan tidak serta merta hanya
digitalisasi arsip saja, tetapi perlu diintegrasikan dengan aplikasi lain untuk memudahkan dalah
mengakses informasi yang ada. Hasil digitalisasi arsip pertanahan dilakukan upload di sistem
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP2). Hal ini tentu saja akan memudahkan dan mendukung
Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan pelayanan online sehingga percepatan
pelayanan yang efektif dan efisien.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Digitalisasi Dokumen Warkah ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846); Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan
Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3912);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lemabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen
Perusahaan ke dalam Mikrofilm dan Media Lainnya dan Legalisasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 3913);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
13. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip
Statis;
15. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara
dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694)
sebagaimana telah beberapa kali dubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua aras Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1158);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)
sebagaimana telah beberapa kali dubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan
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Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
38 Tahun 2016 tentang Oganisasi dan tata Kerja Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 686);
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10
Tahun 2018 tetang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
687);
23. Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Digital;
24. Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan
Umum Pengelolaan Arsip Elektronik;
25. Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 tahun 2012 tantang Pedoman Pembuatan dan
Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 237);
26. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip
Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
27. Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Standar Minimal
Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif;
28. Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan
Fisik Arsip;
29. Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 5/SE-100/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 Tentang
Penggunaan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan;
30. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor
SE/06/M.PAN/3/2005 tentang Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen
Arsip Vital Negara terhadap Musibah/Bencana;
1.3 Gambaran Umum

Terdapat 7 Visi Kementerian ATR/BPN 2025 yang salah satu diantaranya adalah
Terwujudnya Kantor Layanan Modern dengan Memberikan Produk serta Layanan Pertanahan
dan Tata Ruang secara Elektronik. Melalui visi Kementerian ATR/BPN terebut terkandung misi
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untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan layanan pertanahan.
Tuntutan perbaikan terhadap pelayanan publik tersebut mendorong Kementerian ATR/BPN
untuk terus berbenah kearah yang lebih baik dan bertransformasi, utamanya dalam menghadapi

Revolusi Industri 4.0 dimana pemanfaatan teknologi menjadi peran utama dalam memberikan
kemudahan. Masyarakat sudah menuju bergerak ke era digital/elektronik hal ini dibuktikan
dengan service yang menunjang kegiatan sehari-hari sudah berbasis digital, servis untuk berbelanja

kebutuhan pokok hingga sekunder/e Commerse, servis mendapatkan jasa transportasi, jasa
pengantaran/delivery, layanan kesehatan hingga pembayaran transaksipun menggunakan uang
digital/elektronik, dan lain sebagainya. Sehingga yang menjadi salah satu kunci Indeks Kepuasan

Masyarakat diantranya adalah pada kata mudah. Sudahkah masyarakat mendapatkan Layanan
Pertanahan yang mudah? Mudah diakses layanannya, mudah dicari informasinya, mudah
dipahami SOP nya, mudah berintegrasi dengan K/L maupun stakeholder dalam one stop service,
dan kemudahan lainnya.
Berkaitan dengan hal memberikan kemudahan pada layanan pertanahan Kementerian
ATR/BPN telah diukur oleh Bank Dunia/World Bank melalui Ease of Doing Business (EoDB)
dalam indikator/hal Registering Property, tercatat pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan
peringkat 106 se-Asia Tenggara dengan score Registering Property 60.0. Selanjutnya Presiden
mendorong jajarannya agar lebih giat mencari dan memperbaiki penghambat dari kemudahan
berusaha di Indonesia agar bisa menembus level 40, dan itu juga menjadi target Kementerian
ATR/BPN kedepan. Dalam rangka mencapai visi 2025 tersebut diatas maka Kementerian
ATR/BPN bersiap dengan roadmap Transformasi Pelayanan Pertanahan.

Gambar 1. Roadmap Transformasi Pelayanan Pertanahan
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Berdasarkan roadmap transformasi pelayanan pertanahan diatas (Gambar 1) digitalisasi
dokumen menjadi kegiatan dasar dalam mentransformasi layanan pertanahan, tidak hanya itu
validitas data pertanahan juga menjadi kunci utama untuk memberikan kualitas layanan
pertanahan yang baik. Digitalisasi dokumen pertanahan yang dimaksud adalah mengalih
mediakan dokumen fisik/kertas menjadi bernuk digital melalui proses scaning/pemindaian, dan
dokumen pertanahan yang dimaksud adalah arsip/dokumen pertanahan yang masih
aktif/berlaku seperti : Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur/Gambar Denah dan Warkah.
Fungsi dan peranan dokumen/arsip sangat diperlukan oleh Kementerian Agraria Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan fungsi kegiatannya sebagai berikut :
1. Aset Negara

Dari semua aset negara yang ada, arsip pertanahan adalah salah satu aset yang berharga. Datadata tanah yang dihasilkan dari kegaiatan administrasi Kementerian Agraria Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang
perlu dipelihara dan dilestarikan. Seluruh wilayah Negara Negara Kesatuan Republik
Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah
merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alat Bukti Hukum (The ability to produce evidence of action)

Arsip sebagai bukti atau legalitas. Arsip pertaahan yang dimiliki Kantor Kementerian
Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wiyah BPN Propinsi dan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota memiliki fungsi sebagai legalitas atau bukti-bukti kepemilikan
tanah. Hal tersebut sangat penting untuk kenyamanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan,
untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah maupun kepada masyarakat.
3. Sumber Pengambilan Keputusan (Current and future policy formation and manajemen

decision making)
Manajemen Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor
Wiyah BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam kegiatan tentunya
memerlukan berbagai data atau inforasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Data dan
informasi tersebut dapat ditemukan dalam arsip yang disimpan dalam berbagai media baik
media elektronik maupun non elektronik.
Arsip yang disimpan merupakan sumber ingatan atau memori. Arsip yang disimpan
merupakan bank data yang dapat dijadikan rujukan pencarian informasi apabila diperlukan.
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Dengan demikian kita bisa mengingat atau menemukan kembali informasi-informasi yang
terekam dalam arsip tersebut. Dalam hal pemeliharaan arsip, terdapat beberapa faktor yang harus

dipenuhi yaitu antara lain :
a. Kewajiban Undang-Undang (Statutory obligation)

Pentingnya Arsip Negara digariskan dalam Undang undang No. 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan yang intinya bahwa seluruh aparatur negara berkewajiban melaksanakan kegiatan

penyimpanan dokumen/arsip sebagai bukti kegiatan administrasi yang dilakukan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
b. Kebutuhan Audit (Audit requirements)

Penataan dokumen Dokumen/arsip yang dikelola dengan baik akan memudahkan
pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap dokumen tersebut. Proses penelusuran dokumen,
pencarian informasi dan perbandingan antar dokumen atau data dapat dilakukan dengan lebih

cepat dan mudah.
c. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pengelolaan sistem manajemen kearsipan yang lebih baik menghasilkan informasi dan data
yang lengkap, akurat, tepat waktu dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan. Sumber data tersebut berupa arsip atau dokumen yang tersusun
dengan baik, rapi, terstruktur, mudah di akses dan terjamin keamanannya. Hal ini tentu akan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dari waktu pelayanan, kualitas pelayanan
dan efektivitas pelayanan itu sendiri.
Dalam menjalankan kegiatan administrasi kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota, Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional menghasilkan dokumen/arsip dapat digolongkan menjadi arsip dinamis.
Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan
disimpan selama jangka waktu tertentu yang meliputi :
1. Arsip Vital

Arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan

operasional bagi pencipta arsip. Contoh Buku Tanah, Surat Ukur, Warkah (yang terdiri dasi:
Berkas Permohonan, Peta Bidang Tanah, Gambar Ukur, Surat Keputusan Pemberian Hak,
dll).
Menurut 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 dimaksud dengan Warkah adalah dokumen yang
merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan
sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Warkah yang disimpan oleh Kantor
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Pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh
BPN, didalam warkah tersebut berisi berbagai surat/berkas yang dipersyaratkan, terutama sekali

adalah riwayat beserta bukti penguasaan atau kepemilikan tanah. Jumlah lembar Warkah
dapat bervariasi tergantung dari jenis pelayanannya. Warkah dapat berisi, antara lain sebagai

berikut :
• Fotocopi identitas pemohon (KTP)
• Bukti perolehan tanah (Surat Penguasaan Tanah dari Pejabat yang berwenang, Keterangan

Waris, Letter C, Girik, Akta Verbonding/Belanda, Akta PPAT, dan lainnya)
• Surat pendukung lainnya yang dipersyaratkan, seperti Surat Permohonan, Surat

Pernyataan, Berita Acara, dan lainnya;
• Dokumen pertanahan mengenai bidang tanah yang dibuat dalam proses sertipikat (Peta

Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah, SK Pemberian Hak Atas Tanah)
• Lampiran lain yang diperlukan (Fotocopy SPPT-PBB, buktisetor pajak, IMB)
2. Arsip Aktif

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Contoh

arsip aktif adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penunjang kegiatan pokok
pertanahan yang berupa dokumen perencanaan, keuangan, kepegawaian, surat menyurat, dan

lainnya.
3. Arsip Inaktif

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Klasifikasi arsip dapat

dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Klasifikasi Fasilitatif dan Klasifikasi Substantif.
Klasifikasi Fasilitatif yang mencerminkan tugas- tugas penunjang organisasi, contohnya: arsip
kepegawaian dan arsip keuangan. Klasifikasi Substantif adalah klasifikasi yang mencerminkan

tugas-tugas operasional atau pokok organisasi (Asrudin, 2011). Sehingga arsip Kementerian
ATR/BPN dapat dikalsifikasikan sebagai berikut :
• Arsip Subtantif

Arsip subtantif merupakan arsip yang dihasilkan dari kegiatan pokok yang dilakukan berupa

dokumen pertanahan seperti: Buku Tanah, Warkah, Surat Ukur, Gambar Ukur, Peta
Bidang Tanah dan lainnya.
• Arsip Fasilitatif

Arsip fasilitasi merupakan arsip/dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penunjang
kegiatan pokok, berupa arsip/dokumen perencanaan, umum, keuangan, kepegawaian dan

kegiatan penunjang lainnya.
Arsip yang ada merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya karena arsip pertanahan
yang saat ini dikelola merupakan arsip vital dan arsip terjaga. Tidak dapat dibayangkan berapa
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nilai aset dokumen kepemilikan atas tanah yang ada diseluruh Indonesia apabila tidak dikelola
dengan baik dan diamankan untuk kepentingan bangsa dan negara khususnya bagi seluruh rakyat
Indonesia. Arsip berguna bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, pelaporan, analisis dalam
penentuan langkah kebijakan. Disamping itu arsip juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan sebagai alat bukti hukum. Arsip dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Hukum
(The ability to produce evidence of action) apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arsip
Hasil Alih Media dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Hukum apabila memenuhi standar dalam :
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tenatang Tata Cara Pengalihan
c. Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya Legalisasi; dan ISO 23081-1:

2006, Information and Documentation Records Management Process.
Selain itu, arsip hasil alih media dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang memiliki
kekuatan pembuktian apabila tetap menghadirkan arsip aslinya. Pasal 301 RBg menegaskan
bahwa :
a. Kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli;
b. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai

dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;
c. Berdasarkan uraian diatas, maka arsip fisik setalah dilakukan alih media atau digitalisasi tidak

dapat dimusnahkan.
Pada pelaksanaan kegiatan PTSL dengan target yang setiap tahun semakin meningkat yaitu
9 juta bidang tanah pda tahun 2019 dan 10 juta bidang tanah di tahun 2020 maka akan
menghasilkan dokumen warkah yang banyak pula. Jika diatas diasumsikan jumlah lembar tiap
Warkah nya adalah rata-rata 40 lembar maka akan ada 40 juta lembar lagi arsip bidang tanahnya.
Penambahan jumlah volume fisik dokumen pertanahan yang sangat signifikan per tahunnya
menuntut pengelolaan yang cermat untuk menghindari beberapa kendala yang sering timbul,
seperti :
• Tingkat kesulitan pencarian dokumen sangat tinggi;
• Kecepatan pencarian dokumen sangat rendah;
• Dokumen hilang ketika dibutuhkan;
• Tidak ada batasan kewenangan akses terhadap dokumen;
• Pertumbuhan jumlah dokumen yang berbanding lurus dengan kebutuhan ruangan;
• Jumlah SDM/tenaga yang mengurusi kearsipan sangat sedikit;
• Akses pencarian dan biaya perawatannya;
• Pada sisi lain, faktor alam seperti pelapukan, banjir, gempa dan tsunami juga patut

diperhitungkan dalam pengelolaan arsip agar bencana alam tersebut tidak menghancurkan
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dokumen/arsip yang ada.
Serta dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan,

khususnya pendaftaran tanah, maka perlu disusun sebuah sistem manajemen dokumen untuk
mengatur dokumen-dokumen pertanahan lainnya sehingga terwujud pengelolaan dan
pemanfaatan dokumen pertanahan khususnya Buku Tanah dan Surat Ukur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Dokumen-dokumen tersebut memiliki peran utama dalam proses kegiatan pendaftaran
tanah baik sebagai output sebuah sistem maupun sebagai arsip pertanahan yang harus dikelola.
Buku Tanah dan Surat Ukur merupakan output sebuah sistem administrasi pertanahan yaitu
sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang terintegrasi dan berbasis web/internet.
Database pertanahan sudah terpusat kedalam Data Center Pertanahan sehingga melalui KKP data

pertanahan skala Nasional di kelola dan disajikan dengan berbagai format penyajian termasuk
pemetaan/spasial (dalam format GIS) maupun laporan dan tabulasi.
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya
secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi
khususnya dalam penyelenggaraan penyajian sistem informasi pertanahan. Selain itu juga
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pertanahan.
Sistem KKP dapat menyajikan data dan informasi skala nasional secara real time karena dalam
sistem ini mengintegrasikan kurang lebih 485 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diseluruh
Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut kebutuhan
penyajian dan pengelolaan data pertanahan semakin meningkat. Pemanfaatan data dan informasi
pertanahan kian berkembang dan bervariasi dengan tujuan memberikan kemudahan pengambilan

keputusan dan analisa diberbagai bidang baik politik, sosial, budaya, ekonomi serta pertanahan
keamanan.
Di bidang ekonomi nasional, sistem administrasi pertanahan harus dapat mendukung
program-program strategis pemerintah khususnya Reforma Agraria menuju masyarakat Indonesia

yang berkeadilan sosial, tidak hanya itu proses pengadaan tanah utamanya untuk kepentingan
umum juga menjadi kegiatan pendukung program strategis pemerintah dalam hal pembangunan
infrastruktur mulai dari jalan tol, jalan raya akses antar provinsi, bandar udara, stasiun kereta dan lain

sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah dalam hal menarik investor asing untuk
menanamkan modal di negara kita sehingga meningkatkan ekonomi usaha baik makro dan mikro.
Langkah pemerintah dalam hal memberikan kemudahan penanaman modal untuk investor asing

sudah banyak dilakukan melalui pengurangan waktu proses dalam berbagai level birokrasi,
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perijinan dan pendaftaran properti. Kemeterian Agraria dan Tata Ruang berperan penting dalam
memberikan kemudahan dibidang pendaftaran properti/tanah yang bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan

rumah susun dan hak-hak lain. Hal ini telah dikaji secara detail oleh Bank Dunia dalam Ease of
Doing Bussiness (EODB) kemudahan dalam mela. Hasil kajian EoDB tahun 2020 Indonesia
menempati ranking 73 secara keseluruhan, tetapi untuk kemudahan dalam hal Registering
Property (pendaftaran properti) Indonesia menduduki posisi rangking 106.
Selanjutnya sesuai Instruksi Bapak Presiden RI untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing
Business (EODB) Indonesia dari 73 ke peringkat 40. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah akan

melakukan perbaikan pada setiap indikator yang menjadi prioritas. Selain itu, setiap
kementerian/lembaga harus segera menyelesaikan permasalahan dan peraturan terkait EoDB.
Seperti diketahui, Bank Dunia mengukur kemudahan berusaha berdasarkan 10 indikator dengan
bobot yang sama, ya itu starting a business, dealing with construction permit, registering property,
paying taxes, getting credit, enforcing contract, getting electricity, trading across border, resolving

insolvency dan protecting minority investors. Di antara 10 indikator tersebut, yang mendapat
penilaian buruk adalah indikator starting a business, dealing with construction permit, registering

property, paying taxes, enforcing contract dan trading across border.
Berbagai kebutuhan akan data dan informasi pertanahan diatas menunjukkan bahwa
Kemeterian ATR/BPN memiliki tugas dan peran penting untuk meningkatkan ekonomi skala
nasional maupun internasional, untuk itu kegiatan Validasi Buku Tanah dan Surat Ukur menjadi
kegiatan dasar dan mutlak untuk dilakukan. Data pertanahan yang akuntable, akurat dan
terpercaya menjadi modal utama dalam memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses
penyajian informasi pertanahan, dimana informasi pertanahan yang dihasilkan dapat digunakan

sebagai sumber pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti halnya pada kegiatan
pendaftaran tanah/registering property. Validitas data dan informasi pertanahan menjadi modal

dasar dalam membangun Sistem Informasi Pertanahan yang akan berpengaruh terhadap
pengambilan keputusan strategis di tingkat manajerial dalam hal pertanahan.
Kegiatan validasi data pertanahan ini diawali dengan memvalidasi eksisting data elektronik
pertanahan atau database pertanahan khususnya database Buku Tanah dan Surat Ukur. Data
elektronik pertanahan selanjutnya disebut data pertanahan secara umum bisa dikelompokan
menjadi 2(dua) kategori yaitu: data pertanahan tekstual selanjutnya disebut data tekstual yang
mendeskripsikan dan menginformasikan tentang kondisi-kondisi bidang tanah yang ada di
sertipikat tanah/Buku Tanah dan kedua adalah data pertanahan spasial selanjutnya disebut data

spasial yang mendeskripsikan posisi, bentuk dan geometri bidang tanah beserta atribut yang
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melekat yang tersimpan dalam database spasial yang salah satu tertuang dalam Surat Ukur.
Menurut Dr. Bernard T. Loftus, validasi diartikan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan
cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau
mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil

yang diinginkan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Validasi Buku Tanah dan Surat Ukur
adalah proses pencocokan, pembuktian serta penyesuaian data elektronik yang tersimpan dalam
sistem administrasi pertanahan (KKP) sesuai dengan data fisik yang ada di masing-masing

sertipikat tanah/Buku Tanah dan Surat Ukur sehingga data elektronik tersebut bisa digunakan
untuk keperluan pertanahan lainnya.
1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Digitalisasi dan Validasi Dokumen Pertanahan ini adalah
sebagai berikut :
Digitalisasi Dokumen Pertanahan (Warkah)
a. Terciptanya pengelolaan arsip elektronik pada lingkup Sistem Dokumen Manajemen

Pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
b. Menjamin terpenuhinya kebuktian, akuntabilitas dan ketentuan hukum pelaksanaan

pengelolaan arsip elektronik;
c. Menciptakan budaya pengelolaan arsip elektronik yang baik sesuai dengan undang-undang

kearsipan dan peraturan serta petunjuk teknisnya di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (pencipta arsip);
d. Menurunkan tingkat resiko yang berhubungan dengan pengelolaan arsip fisik untuk

peningkatkan efisiensi proses bisnis dan pemberian pelayanan pertanahan;
e. Meningkatkan tingkat kelengkapan arsip dokumen pertanahan (Buku Tanah, Surat Ukur,

Gambar Ukur, Bidang Tanah dan Warkah) digital/elektronik;
f. Meningkatkan

tingkat

keamanan

arsip

digital/elektronik

dari

resiko-resiko

penyalahgunaannya;
g. Meningkatkan efisiensi proses bisnis dan pemberian pelayanan pertanahan;
h. Menjadikan inisiatif selanjutnya pada pengembangan sistem manajemen dokumen yang

akuntabel, cepat dan mudah diakses;
i. Melalui sistem arsip elektronik, maka menciptakan budaya tata kelola TIK yang baik.
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1.5 Profil Perusahaan

PT Tata Bisnis Solusi (tata.id) adalah penyedia solusi manajemen dokumen terbaik kelas dunia
berbasis teknologi informasi dan komunikasi. tata.id berpengalaman menyediakan produk barang
dan jasa berkualitas tinggi dan mutakhir sesuai kebutuhan pasar pemerintahan, BUMN, swasta dan
asing sejak tahun 1991. tata.id sudah mendapatkan Akreditasi Jasa Penataan Arsip Dinamis dari
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO
27001:2013.
tata.id telah berpengalaman bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan
Pertanahan Nasional RI sejak tahun 2017 dengan proyek pertama yang dikerjakan adalah Pengadaan
Digitalisasi Surat Ukur dan Gambar Ukur di Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermula dari
pengalaman tersebut tata.id terus mengembangkan keahliannya dibidang digitalisasi dokumen
pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
dibuktikan dengan daftar pengalaman yang sudah dimiliki sampai dengan tahun 2021 berikut ini :
No
1

Nama Pekerjaan

Nama Kantah

Digitalisasi Surat Ukur dan

Kantor Pertanahan

Gambar Ukur Kantor

Kota Semarang

Tahun
2017

Jumlah Scan
40.910
Halaman

Pertanahan Kota Semarang
2

Digitalisasi Dokumen Warkah Kantor Pertanahan
Paket VI

2018

Surabaya

444.510
Dokumen
Pertanahan

3

Digitalisai Dokumen Warkah

Kantor Pertanahan

Paket VII

Surbaya

2019

500.000
Dokumen
Pertanahan

4

Digitalisasi Dokumen Warkah Kantor Pertanahan
Paket XIII

5

2019

500.000

Kabupaten

Dokumen

Tangerang

Pertanahan

Digitalisasi dan Validasi

Kantor Pertanahan

Dokumen Pertanahan pada

Kabupaten Sleman

2020

417.000
Dokumen

Kantor Pertanahan Kabupaten

Pertanahan

Sleman
6

Digitalisasi Dokumen Warkah Kantor Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kota
Malang Tahun Anggaran

Kota Malang

2020

130.000
Dokumen
Pertanahan
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2020
7

Digitalisasi Warkah Kantor

Kantor Pertanahan

Wilayah Badan Pertanahan

Kota Banjarmasin

2020

100.675
Dokumen

Nasional Provinsi Kalimantan

Pertanahan

Selatan
8

Digitalisasi Dokumen dan

Kantor Pertanahan

Warkah Pertanahan dan

Kabupaten Banjar

2021

50.000
Dokumen

Validasi BT dan SU pada

Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar
9

Digitalisasi Dokumen dan

Kantor Pertanahan

2021

50.000

Warkah Pertanahan dan

Kabupaten Barito

Dokumen

Validasi BT dan SU pada

Kuala

Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten
Barito Kuala
10

Digitalisasi Dokumen dan

Kantor Pertanahan

Warkah Pertanahan dan

Kabupaten Barito

Dokumen

Validasi BT dan SU pada

Kuala

Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah

2021

50.000
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BAB II PERANGKAT KERAS
(HARDWARE)
2.1 Perangkat Keras Komputer Laptop dan PC
1) Komputer Laptop (Portable PC)
a. Dell Optiplec 3030

Processor

:

4th gen Intel® Core™ i5

Memory

:

DDR3-SDRAM 4 GB

Video

:

Intel® HD Graphics 4600

Internal Disk

:

500 GB 5400 RPM

Optical Drive

:

DVD±RW

Network

:

10,100,1000 Mbit/s / 1Gigabyte

Connector

:

USB 2.0 ports quantity *
4, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity *, VGA (DSub) ports quantity, Ethernet LAN (RJ-45) ports, Wireless
802.11a/b/g/n/ac

Display

:

19.5” WLED, 1600x900 HD+ resolution with anti-glare coating

:

Windows 10

Resolution
Operating System

Gambar. Dell Optiplex 3030
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b. HP All-in-One 22-c0033d

Processor

:

Intel Core i3-8130U, 2.20 – 3.40 GHz, 4 MB Smart Cache, 8th Gen
Intel Core i3-8130U

Memory

:

4 GB 2400 MHz DDR4

Video

:

Intel UHD Graphics 620

Internal Disk

:

1 TB HDD

Optical Drive

:

DVD Writer

Network

:

Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac (1×1) and Bluetooth 4.2 M.2,
1000BASE-T Gigabit Ethernet,

Connector

:

3-in-1 Memory card reader, 2 USB 2.0, 3 USB 3.1, 1 LAN
(Ethernet), 1 HDMI out, 1 Headphone/Microphone, DC power in,
Power LED, Disk activity LED, Security lock slot

Display

:

1920 x 1080, 21.5-inch Full HD Touchscreen

:

Windows 10

Resolution
Operating System

c. HP 200 G3 All-in-One Desktop PC

Processor

:

Intel Core i3-8130U

Memory

:

LPDDR4 4GB SODIMM up to 2400 MT/s

Video

:

Intel UHD Graphics 620

Internal Disk

:

1 TB HDD

Optical Drive

:

DVD Writer

Network

:

Realtek RTL8111HSH-CG Gigabit Ethernet Controller, Realtek
RTL8821CE 802.11ac (1x1) Wi-Fi M.2 Card

Connector

:

(2) USB 2.0, (2) USB 3.1 Gen 1, (1) RJ45 (Ethernet), (1) HDMI out
connector, (1) Headphone/microphone combo jack, (1) DC power in

Display

:

Resolution
Operating System

1920 x 1080, 54.61 cm (21.5 in) diagonal FHD IPS WLED-backlit
LCD

:

Windows 10
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Gambar. Aset PC All In One HP

Gambar. Aset Personal Computer
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d. Lenovo B40 – 80 Laptop | Affordable 14" Business Laptop

Processor

:

Intel Core i3 (5th Generation)

Memory

:

4 DDR3

Video

:

Intel HD Graphics

Internal Disk

:

SATA 500GB

Optical Drive

:

DVD Writer

Network

:

WiFi, Bluetooth / LAN 10/100/1000

Connector

:

2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, HDMI, VGA

Display

:

14” 1366 x 768 HD LED Backlit Display

:

Windows 10

Resolution
Operating System

e. Ideapad 320 Laptop (Core i3 7th Gen/4 GB/1 TB/Windows 10) - 80XL003HUS

Processor

:

Intel Core i3 (7th Gen) Processor Intel HD 620

Memory

:

4 GB DDR4 RAM 2133 Mhz

Video

:

Intel HD Graphics

Internal Disk

:

1 TB HDD 5400 RPM

Optical Drive

:

DVD Writer

Network

:

Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth /LAN 10/100/1000

Connector

:

Sd Card Reader, Vga Port, Usb 30 Slots, Headphone Jack,
Microphone Jack

Display

:

15.6" (39.62 cm) display, 1366 x 768 px

:

Windows 10

Resolution
Operating System

f. Lenovo IdeaPad U310 Ultrabook

Processor

:

1.7-GHz Intel i5-3317U processor

Memory

:

4GB of RAM,

Video

:

Graphics 4000 GPU

Internal Disk

:

500GB 5,400-rpm hard drive

Optical Drive

:

none

Network

:

Wireless 802.11b/g/n

Connector

:

USB Ports, USB 3.0, Headphone/Mic, HDMI, Ethernet

Display Resolution

:

13.3-inch HD 1366 x 768p

Operating System

:

Windows 10
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g. DELL Latitude 3380 Laptop

Processor

: i5-7200U 7th gen Intel Core i5

Memory

: 4GB of RAM,

Video

: Graphics 4000 GPU

Internal Disk

: 500GB 5,400-rpm hard drive

Optical Drive

: None

Network

: Wireless IEEE 802.11ac

Connector

: USB Ports, USB 3.0, Headphone/Mic, HDMI, Ethernet

Display Resolution

: 13.3-inch HD 1366 x 768p Intel HD Graphics 520, Intel HD Graphics
620

Operating System

: Windows 10 Pro, Windows 10 Home

h. Lenovo 3000 Y400 Laptop

Processor

: Intel Pentium Dual Core T2080 1.73GHz

Memory

: 2GB of RAM,

Video

: Intel GMA 950
224MB share

Internal Disk

: 80GB HDD 5400 RPM

Optical Drive

: DVD Super Multi Drive

Network

: Wireless IEEE 802.11a/b/g 10/100 Mbps

Connector

: USB Ports, USB 3.0, Headphone/Mic, HDMI, Ethernet

Display Resolution

: 14.1 inch

Operating System

: Windows 10 Pro, Windows 10 Home
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Gambar. Aset Laptop HP

Gambar. Aset Laptop Dell
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Gambar. Aset Laptop Axio

2.2 Perangkat Keras Scanner A3 dan Scanner A4

a. ADF Scanner A4 (Kodak Alaris S2070)
Scanner Type

:

Kodak Alaris S2070

Throughput

:

Black-and-white/grayscale/color: up to 70 ppm/140 ipm at 200

Speeds3
Resolution

and 300 dpi
:

75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200
dpi.

Recommended

:

Up to 7,000 pages per day

:

Up to 80 sheets of 80 g/m2 (20 lb.) paper

Daily Volume
Feeder
Capacity

Handles small documents such as A8, ID cards, embossed hard
cards, and insurance cards

Power

:

Consumption
Electrical

Off: <0.5 watts; Sleep mode: <3.0 watts; Running mode: <36
watts

:

100-240 V (International); 50-60 Hz

:

Weight: 3.3 kg (7.2 lbs.) Depth: 204 mm (8.0 in.), not including

Requirements
Dimensions

input tray and output tray Width: 312 mm (12.3 in.)
Height:182.5 mm
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(7.2 in.), not including input tray Depth with input tray 269 mm
(10.6 in.)
Height with input tray 231.6 mm (9.1 in.)
Supported

:

WINDOWS 7 SP1 (32-bit and 64-bit), WINDOWS 8.1 (32-bit

Operating

and 64-bit), WINDOWS 10 (32-bit and 64-bit), WINDOWS

Systems

Server 2012
x64 Editions, WINDOWS Server 2016 x64 Editions, LINUX
UBUNTU and SUSE. Citrix Certified

Software

:

Support

Standard Software - WINDOWS bundled software: TWAIN,
ISIS, WIA Drivers; Alaris Smart Touch, and Alaris Capture
Pro Software
Limited Edition (via web download)
Optional Software: Alaris Info Input Solution, Alaris Capture
Pro Software (Windows only), Asset Management Software

Accessories

:

(optional)

Alaris

Carrier

Sleeves

(5

PACK);

Alaris

S2050/2070/2060w/2080w Feed Roller Kit; Alaris S2040 Feed
Roller Kit;
Alaris S2000 Series Stacking Deflector Accessory; Alaris
Passport Flatbed Accessory; Alaris Integrated A4/Legal
Flatbed Accessory;
Kodak A3 Size Flatbed (not supported with S2040)

Connectivity

:

USB 2.0, USB 3.0 compatible
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Gambar. ADF Scanner A4 (Alaris S2070)

Gambar. ADF Scanner A4 (Alaris S2070)

b. ADF Scanner A4 (Canon DR-M260)
Scanner Type

:

Scanner Canon DR-M260

Resolution

:

600 dpi : 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 240 x 240dpi / 300 x
300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi
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Throughput

:

Speeds3

A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 60ppm (simplex)
/ 120ipm(duplex),Grayscale: 60ppm (simplex) / 120ipm
(duplex) Colour: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex)

Recommended

:

Daily Volume

7,500 Paper ,A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White:
60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) Grayscale: 60ppm
(simplex) / 120ipm (duplex) Colour: 60ppm (simplex) / 120ipm
(duplex)

Feeder

:

Capacity

80 sheets Page separation mode: Weight: 27 – 413 g/m2
Thickness: 0.04 – 0.49 mm Non Separation Mode: Weight: 27 –
413 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.49 mm

Power

:

Consumption
Electrical

AC100 – 240 V Scanning: 23 W, Sleep mode: 1.4 W, Power
Turned OFF: less than 0.1 W

:

AC100 – 240 V

:

Feed tray and eject tray closed: 285 × 254 × 231 mm

Requirements
Dimensions

Feed tray and eject tray open : 285 x 652 x 367 mm
Supported

:

Windows

:

ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax

Operating
Systems
Software
Support
Document size

VirtualReScan Basic
:

Width: 50.8 – 216 mm,

- Plain Paper

Length: 54 – 356 mm Document size - Long Document Mode :

(A4 / F4 / LTR

Up to 5,588 mm (200dpi) Document size – Postcard : Width:
88.9 – 108 mm,
Length: 127 – 152 mm, Document size - Business card : Width:
50 – 55 mm, Length: 85 – 91 mm Document size - Card
(ISO/IEC compliant) : 54 x 86 mm (Horizontal feeding only.
Embossed cards can be scanned) Document size – Passport : 88
x 125 mm (ISO standard) When scanning, be sure to open the
passport and insert it in the provided carrier sheet (for
passports) beforehand.

Interface

:

SuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0
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Options

/

:

Consumables

Flatbed Scanner Unit 102, Barcode Module, 2D code Module,
Exchange Roller Kit (feed roller and retard roller), Carrier
Sheet (Passport), Carrier Sheet (A4)

Connectivity

:

USB 2.0, USB 3.0 compatible

Gambar. ADF Scanner A4 (DR-M260)
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Gambar. ADF Scanner A4 (DR-M260)

c. ADF Scanner A4 (Kodak i2600)
Scanner Type

:

Scanner Kodak i2600

Resolution

:

75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi
600 dpi

Throughput
Speeds3

:

i2600: Black-and-white/grayscale: up to 50 ppm/100 ipm at 200
dpi and 300 dpi; Color: up to 50 ppm/100 ipm at 200 dpi; up to
40 ppm/80 ipm at 300 dpi i2800: Black-and-white/grayscale: up
to 70 ppm/140 ipm at 200 dpi and 300 dpi; Color: up to 60
ppm/120 ipm at 200 dpi; up to 40 ppm/80 ipm at 300 dpi
(Throughput speeds may vary depending on your choice of
driver, application software, operating system, and PC.)
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Recommended

:

i2600: Up to 6,000 pages per day

:

i2600: Up to 75 sheets of 80 g/m2 (20 lb.) paper

:

Scanner: off mode: < 0,35 watt sleep mode: <4 watts; running

Daily Volume
Feeder
Capacity
Power
Consumption
Electrical

mode: <32 watts
:

100-240 V (International); 50-60 Hz

:

Weight: 5.5 kg (12 lbs.) Depth: 162 mm (6.3 in.), not including

Requirements
Dimensions

input tray and output tray Width: 330 mm (13 in.) Height: 246
mm (9.7 in.), not including input tray
Supported

:

Windows XP SP2 and SP3 (32-bit), Windows XP x64 Edition

Operating

SP2, Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit), Windows 7 SP1

Systems

(32- bit and 64-bit), Windows 8 (32-bit and 64-bit), Windows 8.1
(32-bit and 64-bit), Windows Server 2008 x64 Editions, Linux
Ubuntu 12.04 LTS* and Mac OS v.10.8, 10.9, 10.10*

Software

:

Support

Fully supported by Kodak Capture Pro Software and Kodak
Asset Management Software. Windows bundled software:
TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Kodak Capture Pro Software
Limited Edition; Smart Touch; Nuance PaperPort and
OmniPage, (Linux SANE and TWAIN drivers available from
www.kodakalaris.com/go/scanonlinux)*; Kofax certified. Mac
bundled software: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft
Presto! BizCard Xpress; TWAIN driver* (available via web
download only).

Document size

:

216 mm x 863 mm (8.5 x 34 in.) / 50 mm x 50 mm (2 in. x 2 in.)

- Plain Paper

Long document mode: 216 mm x 4,064 mm (8.5 in. x 160 in.),

(A4 / F4 / LTR

34-413 g/m2 (9-110 lb.) paper; ID card thickness: up to 1.25 mm
(0.05 in.)

Interface

:

USB 2.0, USB 3.0 compatible

Imaging

:

Perfect Page Scanning; iThresholding; adaptive threshold

Feature

processing; deskew; autocrop; relative cropping; fixed crop; add/
remove border; electronic color dropout; dual stream scanning;
enhanced color management; enhanced color adjustment;
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brightness and contrast adjustment; automatic orientation;
automatic color detection; background color smoothing;
intelligent image edge fill; image merge; content-based blank
page detection; streak filtering; round/rectangular hole fill;
sharpness filter; auto brightness; auto white balance; all-color
dropout; multi-color dropout; long document scanning (up to
4,064 mm/160 in.)
Connectivity

:

USB 2.0, USB 3.0 compatible

d. ADF Scanner A4 (Kodak i2620)
Scanner Type

:

Scanner Kodak i2620

Resolution

:

75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi
600 dpi
Optical Resolution : 600 dpi

Throughput

:

Speeds3

Black-and-white/grayscale: Up to 60 ppm/120 ipm at 200 dpi
and 300 dpi; Color: Up to 60 ppm/120 ipm at 200 dpi; up to 40
ppm/80 ipm at 300 dpi

Recommended

:

Up to 7,000 pages per day

:

Up to 100 sheets of 80 g/m2 (20 lb.) paper

:

Scanner: off mode: < 0,35 watt sleep mode: <4 watts; running

Daily Volume
Feeder
Capacity
Power
Consumption
Electrical

mode: <32 watts
:

100-240 V (International); 50-60 Hz

:

Weight: 5.5 kg (12 lbs.) Depth: 162 mm (6.3 in.), Width: 330

Requirements
Dimensions

mm (13 in.) Height: 246 mm (9.7 in.), not including input tray
and output tray
Supported

:

Windows XP SP2 and SP3 (32-bit), Windows XP x64 Edition

Operating

SP2, Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit), Windows 7 SP1

Systems

(32-bit and 64-bit), Windows 8 (32-bit and 64-bit), Windows
8.1 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2008 x64 Editions,
WINDOWS Server 2012 x64 Editions, Linux Ubuntu 14.04
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(LTS)* (32-bit and 64-bit). Mac OS v. 10.8, 10.9 or 10.10* or
later
Software

:

Support

Fully supported by Kodak Capture Pro Software and Kodak
Asset Management Software (Windows only) Windows
Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA drivers; Kodak Capture
Pro Software Limited Edition; Smart Touch; or PaperPort 11
Asian for China, Hong Kong, Japan, Korea and Taiwan.
**Kofax certified. Nuance PaperPort and OmniPage (Linux
SANE

and

TWAIN

drivers

available

from

www.kodak.com/go/scanonlinux). Mac Bundled software:
NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard
Xpress; TWAIN drivers ** (available via web download only)
Document size

:

216 mm x 863 mm (8.5 x 34 in.) / 50 mm x 50 mm (2 in. x 2

- Plain Paper

in.) Long document mode: 216 mm x 4,064 mm (8.5 in. x 160

(A4 / F4 / LTR

in.),

Interface

:

USB 2.0 High Speed (cable included), USB 3.0 compatible

Imaging

:

Barcode reading; Perfect Page scanning; Deskew; Autocrop;

Feature

Fixed cropping; Relative cropping; Multi-lingual auto
orientation; Orthogonal rotation; Add border; Remove border;
Intelligent image edge fill; Round/Rectangular Hole Fill;
Content or file size-based blank page removal; Sharpening;
Streak Filtering; Automatic brightness/contrast; Background
color smoothing; Automatic color balance; Auto white balance;
Enhanced color adjustment; Enhanced color management;
Automatic color detection; Adaptive threshold processing;
Fixed thresholding; iThresholding; Lone pixel noise removal;
Majority rule noise removal; Halftone removal; Electronic
color dropout(R, G, B); Predominate (1) color dropout;
Multiple (up to five) color dropout; All color dropout; Dual
stream; Compression (Group 4, JPEG); Image merge; Long
document scanning (up to 4,064 mm/160 in.)

Connectivity

:

USB 2.0 High Speed (cable included), USB 3.0 compatible
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Gambar. ADF Scanner A4 (Kodak i2620 & i2600)

Gambar. ADF Scanner A4 (Kodak i2620 & i2600)

e. Plustek Scanner A3 (A300 Plus)
Scanner Type
:
Flatbed A300 Plus
Resolution
600 dpi, Hardware Resolution 600 x 1200 dpi
Throughput

:

Speeds3

2.48 sec (Color mode, 300dpi, A3), 2.10 sec (Grayscale/ B&W
mode, 300dpi, A3), Max. 304.8 mm x 431.8 mm (12″ x 17″),
A3,

Recommended
Daily Volume

:

5.000
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Power

:

< 36 W (operation), < 8 W (idle)

:

< 36 W (operation), < 8 W (idle)

Dimensions

:

623 x 400 x 133 mm (24.53” x 15.75” x 5.24”)

Supported

:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10

:

TWAIN Compliant

Consumption
Electrical
Requirements

Operating
Systems
Software
Support
Interface

USB 2.0

Imaging

CCD

Feature
f. Plustek Scanner A3 (A320)
Scanner Type

:

Flatbed A320

Resolution

:

1600 dpi

Throughput

:

8.5 sec (Color/ Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A3)

:

2.500

:

< 36 W (operation), < 4 W (idle)

:

< 36 W (operation), < 4 W (idle)

Dimensions

:

623 x 400 x 133 mm (24.53” x 15.75” x 5.24”)

Supported

:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Speeds3
Recommended
Daily Volume
Power
Consumption
Electrical
Requirements

Operating

Mac Os 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

Systems
Software

:

TWAIN Compliant

Interface

:

One available USB 2.0 Port

Imaging Feature

:

CCD

Support
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Gambar. Plustek Scanner A3

Gambar. Plustek Scanner A3
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g. ADF Scanner A3 (Kodak i4250)
Scanner Type

:

Resolution
Throughput

Scanner Kodak i4250
600 dpi

:

110 ppm

:

up to 65,000 pages per day

:

Up to 500 sheets (20 lb. / 80 g/m2) paper; handles small

Speeds3
Recommended
Daily Volume
Feeder Capacity

documents such as ID cards, embossed hard cards, business
cards, and
insurance cards
Power

:

100-240 V (international), 50/60 Hz

:

Running less than 130 watts

Consumption
Electrical
Requirements

Sleep Mode: less than 1.5 watts
Standby: less than 0.5 watts

Dimensions

:

Height: 34.79 cm (13.7 in.)
Width: 48.9 cm (19.2 in.)
Depth: 46.73 cm (18.4 in.) with tray closed
Depth: 61.30 cm (24.1 in.) with tray open
Weight: 30.4 kg (67 lb.)

Supported

:

WINDOWS 7 SP1 (32-bit and 64-bit)

Operating

WINDOWS 8 (32-bit and 64-bit)

Systems

WINDOWS 8.1 (32-bit and 64-bit)
WINDOWS 10 (32- and 64-bit)
Open SUSE 11.3 (i586) 32-bit
Open SUSE LEAP 15.1 64-bit
SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64-bit
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 for 64-bit
NeoKylin-Linux-Desktop-6.0 i586 32-bit
NeoKylin-Linux-Desktop-6.0-x86_64-B045-20141201 64-bit
NeoKylin-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822
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Neokylin-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54
Software

:

Support

Standard Software - WINDOWS bundled software: TWAIN,
ISIS, WIA Drivers; Alaris Smart Touch, and Alaris Capture
Pro Software
Limited Edition (via web download)

Document size -

50.8 mm x 63.5 mm (2 in. x 2.5 in.)

Plain Paper (A4 /
F4 / LTR
Interface

USB 3.2 Gen 1x1 Certified

Imaging Feature

Capture Pro Software
Info Input Solution

Connectivity

USB 3. 3.1 Certified

h. ADF Scanner A3 (Kodak i4200)
Scanner Type

:

Resolution
Throughput

Scanner Kodak i4200
600 dpi, 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 dpi

:

100 pages per minute

:

up to 30,000 pages per day

:

Automatic 500-sheet elevator design; automatic document feeder with

Speeds3
Recommended
Daily Volume
Feeder
Capacity

four settings: continuous feed, 100-sheet, 250-sheet and full 500-sheet
batches

Power

:

Sleep Mode <3 watts, Running: 85 watts, Off: <0.5 watt

:

100-240 V (international), 50/60 Hz

:

Height: 34.79 cm (13.7 in.)

Consumption
Electrical
Requirements
Dimensions

Width: 45.97 cm (18.1 in.)
Depth: 46.73 cm (18.4 in.) with tray closed, 61.30 cm (24.1 in.)
with tray open
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Supported

:

Windows XP SP 2 and higher (32 and 64 bit)

Operating

Windows Vista SP 1 (32-bit)

Systems

Windows Vista x64 Edition
Windows 7 (32 and 64 bit)
Windows 8 (32 and 64 bit)
Windows 8.1 (32 and 64 bit)
LINUX UBUNTU 14.04 (LTS) (32 and 64 bit)

Software

:

Support

TWAIN, ISIS, WIA drivers and Kofax VRS (not included). Fully
supported by Kodak Capture Pro Software and Kodak Asset
Management Software.

Document size :

304.8 mm (12 in.), Up to 4.0 m (160 in.), 63.5 mm x 63.5 mm (2.5 in.

- Plain Paper

x 2.5 in.), With standard feeder: 45 g/m² (12 lb.) bond to 210 g/m²

(A4 / F4 / LTR

(116 lb.) index; With ultra-lightweight feeder accessory: 25 g/m² (7 lb.)
rice paper to 80 g/m² (20 lb.) bond

Imaging

:

Feature

Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA drivers and Kofax VRS (not
included). Fully supported by Kodak Capture Pro Software and Kodak
Asset Management Software.

Connectivity

:

USB 2.0 Certified, USB 3.0 compatible

Gambar. ADF Scanner A4 (Kodak i4200 & i4250)
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Gambar. ADF Scanner A3 i4200

Gambar. ADF Scanner A3 i4250
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i. ADF Scanner A3 (DR-2110)
Scanner Type

:

Resolution

Scanner Canon DR-2110 A3 Desktop Type Sheet Fed Scanner
600dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi,
300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi

Throughput

:

Speeds3
Recommended

120ppm/240ipm (A4, Landscape, 200dpi/300dpi), 120ppm/240ipm
(A4, Landscape, 200dpi/300dpi)

:

50,000 scans/day

:

500 sheets

:

Scanning: 66.5 W, Sleep mode: 3.5 W or less

:

AC 220-240V (50/60Hz)

:

Tray Closed : 480 (W) x 569 (D) x 315 (H)mm

Daily Volume
Feeder
Capacity
Power
Consumption
Electrical
Requirements
Dimensions

Tray Open : 480 (W) x 723 (D) x 390 (H)mm
Supported

:

Windows

:

ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax

:

50.8 - 305 mm,

Operating
Systems
Software
Support
Document size
- Plain Paper

70 - 432 mm, Continuous Feeding: 20 - 209g/m2, 0.04 - 0.25 mm

(A4 / F4 / LTR

Non-Separation Mode: 20 - 255g/m2, 0.04 - 0.03 mm, 5,588mm max

/ A3
Imaging

:

Feature

ISIS Driver, TWAIN Driver (32/64bit), WIA Driver, Kofax VRS
Driver
CaptureOnTouch Pro
Driver Setting Tool

Connectivity

:

USB 2.0 Certified, USB 3.0 compatible, / Wired LAN

j. ADF Scanner A3 (DR-G3110)
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Scanner Type

:

Scanner Canon DR-G3110

Resolution
Throughput

600dpi
:

130 pages per min. (260 images per min.)

:

30,000 scans/da

:

500 sheets

:

Scanning: 94.3W or less, Sleep mode: 1.7W or less, Power

Speeds3
Recommended
Daily Volume
Feeder
Capacity
Power
Consumption
Electrical

turned off: 0.3W or less
:

AC220 - 240V (50/60Hz)

:

Tray Closed: 480 mm (W) x 535 mm (D) x 315 mm (H) Tray

Requirements
Dimensions

Opened: 480 mm (W) x 723 mm (D) x 390 mm (H)
Supported

:

Windows 10, Windows 8, Windows 7

:

ISIS / TWAIN Driver (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10)

Operating
Systems
Software
Support
Document size

(A4, Portrait) 100 ppm / 200 ipm, B&W / Greyscale 100 ppm

- Plain Paper

/ 200 ipm, A4, Landscape) 130 ppm / 260 ipm, Colour 130 ppm

(A4 / F4 / LTR

/ 200 ipm

/ A3
Imaging

CapturePerfect, Kofax VRS

Feature
Connectivity

USB

k. ADF Scanner A3 (DR-2140)
Scanner Type

:

Resolution

Scanner Canon DR-2140
600 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x
300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Throughput
Speeds3

:

DR-G2140, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White:
110ppm (simplex) / 220ipm (duplex), Grayscale: 110ppm
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(simplex) / 220ipm (duplex)
Colour: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex), DR-G2140,
A4, Landscape, 200dpi: Black and White: 140ppm (simplex)
/ 280ipm (duplex) Grayscale: 140ppm (simplex) / 280ipm
(duplex) Colour: 140ppm (simplex) / 280ipm (duplex)
Recommended

:

70,000

:

500 Sheet

:

Scanning: 66.5 W,

Daily Volume
Feeder
Capacity
Power
Consumption
Electrical

Sleep mode: 3.5 W
:

AC220 - 240V (50/60Hz)

Dimensions

:

Feed Trays closed: 480 × 569 × 315 mm

Supported

:

Windows

:

ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect,

Requirements

Operating
Systems
Software
Support
Document size

Kofax
:

A3/ LGL

- Plain Paper

Width: 50 – 305 mm

(A4 / F4 / LTR

Length: 70 – 432 mm , Up to 5,588 mm,

/ A3
Imaging

ISIS/TWAIN Driver

Feature
Connectivity

:

USB3.1 Gen1,
10Base-T/100Base-T/100Base-Tx/1000Base-T (DR-G2140,
DR-G2110)
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Gambar. ADF Scanner A3 (Canon DR-2140, DR-2110, DR-G3110)

Gambar. ADF Scanner A3
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Gambar. ADF Scanner A3

2.3 Media Storage

Hardisk
Penyimpanan data mengunakan WD My

Book
 Storage Capacity: 10 Terabyte
 Interface

: USB 3.0

2.4 Printer

HP Laser HP LaserJet Pro M102W Printer
Type Printer

:

HP LaserJet Pro M102w Printer

Print Speed

:

Up to 23 ppm

First page out

:

As fast as 7.3 sec

Resolution

:

Up to 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi quality)

Resolution

:

HP FastRes 600, HP FastRes 1200

:

Up to 10,000 pages

(ready)

technology
Monthly duty
cycle
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Up to 10,000

:

Laser

:

128 MB

pages
Memory,
standard

Gambar. Printer Laser Jet

2.5 Perangkat Tambahan
a. Alat Potong Kertas A3

 Merk

: Paper Cutter Joyco A3 PC 3846 & A3 V-Tec Paper Trimmer

 Ukuran

: Kertas B7 (Minimum) – Kertas A3 (Maksimun)

 Kapasitas

: 15 Lembar 70gsm

b. Perkakas Jilid Buku

 Stapler Heavy Duty Max HD-

12L/17 Jilid Max

: 160 Lembar

Jenis Staples

: 30-70 Lembar 1210FA-H, 50-120 Lembar 1213FA-H,
90-140 Lembar 1215FA-H & 120-160 Lembar 1217FA-H

Kedalaman Leher

: 25cm

 2 Hole Punch Heavy Duty KW-Trio Lever-

Tech Kapasitas
Diameter

: 200 Lembar

: +/- 6mm

 Multifunctional Binding Machine Multibind 420

Binding capacity of 450x80gsm sheets (plastic comb)

Binding capacity of 125x80gsm sheets (wire coil)
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Binding capacity of 95x80gsm sheets (ClickBind
coil) Punches 20x80gsm sheets (plastic comb)

Punch and bind at the same time
Double handle for extra force
Vertical punch throat
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2.6 Perangkat Lunak (Software)
1) Aplikasi Scan (Scanning Tools)
2) Aplikasi PDF Adobe Acrobat IX Pro

Aplikasi pengolahan file pdf dengan berbagai fungsi seperti pemberian label hak cipta file pdf,
fungsi keamanan file, fungsi editing (resize, split, cropping, merge, dll) serta berbagai fungsi
lainnya termasuk mengkoreksi kualitas data pdf.

3) Aplikasi Pendeteksi Duplicate FDFF

Fast Duplicate File Finder tidak hanya membandingkan nama file atau ukuran file itu melakukan
perbandingan file di tingkat biner. Ini sangat penting ketika mencari file musik, video, dan media
lainnya, karena anda mungkin memiliki file dengan dua nama berbeda, yang sebaliknya identik.
Ada banyak fitur yang bagus untuk dimiliki, seperti menentukan apakah akan menghapus
duplikat atau memindahkannya ke Recycle Bin atau folder khusus; kemampuan untuk melihat file
sebelum menghapusnya dan dukungan untuk media yang dapat dipindahkan seperti drive USB.
Fast Duplicate File Finder mudah digunakan, bekerja dengan cepat, dan gratis. Sesederhana ini:
Jika anda ingin memangkas hard disk anda dengan menghapus file duplikat, itu tidak akan
membuat anda salah.
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Gambar. Tampilan Aplikasi FDFF
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BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN
PEKERJAAN
Pelaksanaan Pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan harus dilakukan secara paralel dengan
rutinitas kegiatan pelayanan masyarakat di Kantor Pertanahan setempat. Kondisi ini memerlukan
adanya satu mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat
terlaksana secara tepat waktu, maka sebagai awal untuk memulai pekerjaan ini perlu dibuat suatu

rencana bersama (Koordinasi) dengan Kantor Pertanahan yang bersangkutan, agar dihasilkan
suatu perencanaan kerja yang tepat dan akurat.
Penanganan pekerjaan yang melibatkan data pertanahan dalam jumlah banyak memerlukan

mekanisme pelaksanaan monitoring terhadap setiap hasil pekerjaan yang akan dihasilkan.
3.1 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan

Pelaksanaan Pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan terdiri dari beberapa tahap pekerjaan
utama (skema pelaksanaan pekerjaan) yang dalam pelaksanaannya, akan disesuaikan dengan
kondisi data yang ada di Kantor Pertanahan setempat.

Gambar. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan
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3.2 Persiapan

Sebelum melakukan digitalisasi dokumen atau arsip pertanahan perlu dilakukan persiapan dan

penelitian dari berbagai aspek atas arsip yang akan dilakukan digitalisasi, yang meliputi :
a. Menentukan dan mempersiapkan dokumen Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah Pendaftaran

Pertama Kali (DI208) yang akan discan;
b. Menentukan form, media dan peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan digitalisasi.

Form yang diperlukan pada kegiatan ini adalah:
• Form1. Hasil Inventarisasi (untuk masing-masing jenis dokumen);

• Form2. Kartu Kendali Arsip;
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• Form3. Rekap Progres Pekerjaan;

• Form3a. Rekap Detail Progres Pekerjaan;

• Form4. Daftar Pencarian Arsip;
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• Form5. Berita Acara Serah Terima Dokumen Pertanahan dengan lampiran berupa

• Form6. Daftar Arsip Yang Dipindahkan;

Untuk pemberi kerja pada tahapan persiapan terdapat beberpa hal yang harus dilakukan antara
lain :
a. Menentukan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengawasi kegiatan digitalisasi;
b. Melakukan penyusunan mekanisme kerja Digitalisasi Data Pertanahan;
c. Menentukan tempat/ruangan yang memadai untuk pelaksanaan digitalisasi;
d. Memastikan ketersediaan internet dan listrik selama kegiatan berlangsung.

3.3 Pendataan dan Penataan (Inventarisasi Dokumen)

Bundel dokumen yang sudah diambil dan dipindahkan ke tempat pemilahan kemudian
dicatat atau diinventarisasi. Hasil inventarisasi kemudian dituangkan dalam sebuah daftar yang
pada tahapan akhir, daftar tersebut sekaligus menjadi Daftar Pencarian Arsip (DPA). Untuk
memudahkan jalannya kegiatan digitalisasi maka dalam setiap berkas dapat dicantumkan Kartu
Kendali kegiatan untuk memantau jalannya proses secara administrasi. Selanjutnya Kartu Kendali
ini berjalan mengikuti setiap langkah ekskalasi pemrosesan masing-masing dokumen, dan berakhir
hingga dokumen bersangkutan kembali ke rak semula. Adapun pencatatan pada kartu kendali ini

meliputi: nomor urut, jenis dokumen, nomor bundel dokumen, tahun, asal lokasi rak, jumlah
dokumen, tanggal pinjam, tanggal kembali, keterangan serta nama dan paraf para petugas yang
dilalui oleh dokumen tersebut.
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3.4 Pemilahan, Pengelompokan dan Penataan

Pekerjaan pemilahan, pengelompokan dan penataan adalah memilah dokumen yang akan
dipindai/discan (sebelum discan) dengan beberapa kondisi yaitu :
a. Warkah Pendaftaran Pertama Kali (DI208), dilakukan pemilahan warkah pendaftaran pertama

kali dengan kriteria :
• Warkah pendaftaran pertama yang buku tanahnya belum ada catatan;
• Untuk warkah tertentu yang penyimpanannya dengan dijilid maka harus dilakukan pelepasan

jilid, dibersihkan, dirapikan dan diurutkan;
b. Buku Tanah, dilakukan pemilahan dan pengelompokan serta dilakukan penataan dengan

kriteria :
• Buku Tanah masih aktif dan terkait dengan dokumen warkah pada huruf a di atas;
c. Surat Ukur, dilkukan pemilahan dengan kriteria :
• Surat Ukur yang masih aktif dan terkait dengan dokumen warkah pada huruf a di atas;

Gambar. Inventarisasi Buku Tanah & Surat Ukur
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Gambar. Pencatatan Warkah 208

Gambar. Kegiatan Inventarisasi Warkah 208
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Gambar. Lemari Penyimpanan Dokumen Pertanahan

3.5 Serah Terima Berkas

Dokumen yang terhimpun dalam berkas yang akan didigitalisasi, terlebih dulu diinventarisasi
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemrosesan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap

disesuaikan dengan anggaran.
Berkas yang telah diinventarisasi kemudian diserah-terimakan yang ditandai dengan
penanda-tanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen Pertanahan dengan lampiran berupa
Daftar Arsip Yang Dipindahkan (Form5 dan Form6) antara pihak Kantor Pertanahan dengan
pihak pelaksana digitalisasi.
Berita Acara sekurang-kurangnya memuat :
a. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya digitalisasi;
b. Keterangan mengenai jenis dokumen pertanahan yang dilakukan digitalisasi;
c. Keterangan bahwa Digitalisasi Data yang dibuat diatas kertas atau sarana lainnya kedalam

mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan naskah aslinya;
d. Tanda tangan dan nama jelas/lengkap pejabat yang bersangkutan.

Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dilampiri dengan Daftar Arsip yang
dialihmediakan kedalam mikrofilm atau media lainnya dengan ketentuan :
1. Rangkap pertama untuk Kepala Kantor Pertanahan selaku pembina kearsipan;
2. Rangkap kedua untuk unit pengolah;
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3. Rangkap ketiga untuk unit kearsipan.

3.6 Pemindahan Dokumen

Dokumen dipindahkan dari rak penyimpanan ke ruang atau lokasi pemilahan. Alat angkut
yang digunakan bisa berupa lori (trolley) atau baki dengan kondisi yang memungkinkan dokumen
tidak tercecer dalam perjalanan. Penyediaan alat angkut ini diperlukan guna tercapainya efisiensi
kerja dan pengamanan terhadap fisik dokumen. Tetapi jika lokasinya berdekatan misalnya masih

dalam satu ruangan gedung, maka pemindahan arsip cukup dilakukan tanpa alat.

Gambar. Mobilisasi dokumen (Ruang Arsip)
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Gambar. Mobilisasi dokumen (Ruang Arsip)

3.7 Pemindaian (Scanning)

Pemindaian adalah proses perekaman, digitalisasi, atau alih media dari dokumen fisik
menjadi data atau file digital yang berbentuk .pdf. Kegiatan pemindaian untuk dokumen pada
umumnya menggunakan perangkat keras berupa pemindai berkecepatan tinggi (High Speed
Scanner) dengan jenis ADF (Automatic Document Feeder). Tetapi dalam keadaan tertentu
tidak menutup kemungkinan menggunakan scanner jenis Flatbed atau jenis lain apabila
kondisi dokumen yang akan dipindai tersebut dinilai tidak memungkinkan menggunakan jenis
ADF. Tingkat kerapatan (resolusi) yang dihasilkan minimum 150dpi (dot per inch) sampai
maksimum 300dpi, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 Informasi pada dokumen digital dapat dibaca dan dikenali dengan jelas
 dan lengkap;
 Ciri, ukuran, dan hasil cetakan dari dokumen digital masih serupa dengan sumber dokumen

fisik aslinya;
 Jumlah ukuran (size) total file hasil digitalisasi masih sesuai dan sebanding dengan daya

tampung data storage;
 Beban terhadap sistem pemrosesan digitalisasi dan penyajian informasi atau pencarian kembali

dokumen digital masih ringan dan dapat dilakukan dengan cepat;
Pada umumnya media kertas pada dokumen yang sudah berusia lebih dari 25 tahun akan
mengalami penurunan tingkat kelenturannya sehingga bila dipindai menggunakan scanner jenis ADF,
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akan merusak fisik dokumen tersebut. Untuk menghindari resiko ini, maka langkah pemindaian
harus ditempuh dengan menggunakan scanner jenis Flatbed/ jenis lain, meski butuh waktu pemrosesan

yang agak lambat. Ketentuan pada proses scanning ini adalah :
a. Buku Tanah dan Surat Ukur discan dalam format A3 atau dilembarkan, sehingga masing-

masing file terdapat 2(dua) halaman.
b. Warkah Pendaftaran Pertama Kali (DI208) dalam format A4.

 Pemberian Stempel Scanning /Alih Media pada Fisik Dokumen.

Gambar. Kegiatan Scan Buku Tanah

Gambar. Kegiatan Scan Warkah
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Setelah dokumen fisik dilakukan scanning/pemindaian maka dokumen tersebut diberikan stempel

sekurangnya memuat informasi dengan ketentuan :
1) Stempel dilekatkan pada dokumen pertanahan:

 Warkah, di tempat kosong pada halaman depan/cover;
 Buku Tanah, pada halaman Catatan Pendaftaran/Catatan Peralihan terakhir;
 Surat Ukur, di tempat kosong pada halaman depan/cover;
2) Tercantum kalimat: “Telah Dialihmediakan”/”Telah Discan”;
3) Tercantum Tanggal pelaksanaan kegiatan, yang menyatakan waktu/kapan dokumen tersebut

discan dan Nomor Kontrak Kegiatan (jika dilakukan pihak ke3);
4) Tercantum Nama Pelaksana kegiatan, yang menyatakan siapa nama petugas/nama Badan

Hukum atau pihak ke3 yang melaksanakan kegiatan scanning;

Gambar. Contoh Bentuk Stempel

3.8 File Naming/Indexing

Setelah pemindaian, langkah selanjutnya adalah indexing, yakni melakukan pengkodean
file, penamaan subjek arsip, penomoran, dan berbagai bentuk entry lain yang dibutuhkan
untuk menjelaskan isi file image hasil pemindaian. Selanjutnya file dimasukkan ke dalam
folder dengan kode atau penamaan yang sesuai dengan kelompok file bersangkutan.
a. Penamaan file hasil scan dokumen warkah harus berdasarkan jenis dokumen, nomor

dokumen dan tahun dokumen warkah tersebut, seperti berikut ini :
(1)
W

(2)
_

0000
1

Keterangan :
1. Tipe arsip warkah : W
2. Nomor urut daftar isian : 00001

(3)
_

2018
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3. Tahun warkah adalah Tahun : 2018

Gambar. Penamaan file Warkah

3. Apabila terdapat nomor warkah ganda maka menggunakan ketentuan penamaan

sebagai berikut :

Gambar. Penamaan Nomor Warkah Ganda

4. Penyimpanan file hasil scan dokumen warkah harus berdasarkan tahun dokumen

tersebut terbit, yaitu dalam folder per tahun.

Gambar. Folder Penyimpanan Warkah
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b. Penamaan file hasil scan dokumen warkah Buku Tanah harus berdasarkan jenis dokumen,

dan nomor dokumen tersebut, seperti berikut ini :

Keterangan :
1. Tipe Tipe Hak :M (Hak Milik), B (Hak Guna Bangunan)*
2. Nomor Hak : 00001

Gambar. Penamaan Dokumen Buku Tanah

c. Penamaan file hasil scan dokumen warkah Surat Ukur harus berdasarkan jenis dokumen,

nomor dokumen dan tahun terbit dokumen tersebut, seperti berikut ini :
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Gambar. Penamaan Dokumen Surat Ukur

3.9 Kontrol Kualitas (Quality Control) dan Validasi Hasil Pemindaian

Pekerjaan quality control atau pengendalian mutu hasil baik dari pemindaian ataupun
indexing, merupakan pekerjaan validasi dan verifikasi atas kelayakan data dan hasil pemindaian,

dan merupakan tahap pekerjaan yang akan menentukan apakah file yang dihasilkan itu dapat
dipakai atau tidak. Ukurannya adalah :
• Pengkodean file, penamaan subjek, pengisian tahun, dan sebagainya sudah lengkap dan sesuai

dengan tata laksana dan tuntutan sistem. Ini dapat dilakukan misalnya dengan menghitung
jumlah digit pada kode file, koreksi terhadap redaksional pengetikan subjek, dan lain-lain.
• Tampilan image yang dihasilkan dari proses pemindaian sudah sesuai, baik dari segi jumlah

lembar fisik ataupun kualitasnya. Langkah ini dilakukan dengan cara menghitung kembali
jumlah halamannya dan membandingkan fisik asli setiap lembar dokumen/arsip dengan
tampilan image dari file dokumen/arsip bersangkutan.
 Dokumen pertanahan yang telah dipindai/ scan dirapikan dan dikembalikan ke ruang warkah

dengan urutan penyusunan lembar dokumen dan lokasi dokumen sesuai semula.
 Selain tugas seperti di atas, sebelum dikembalikan pada tempat semula harus diberikan

penandaan/ stempel pada setiap kesatuan berkas. Langkah validasi dan verifikasi dari quality
control juga melakukan pemeriksaan terhadap autentikasi pada setiap hasil pemindaian sebagai

tanda keaslian atau autentitas dari dokumen/arsip bersangkutan dengan memberikan cap
stempel area yang diperbolehkan dan tidak mengganggu informasi dokumen yang menandakan

bahwa dokumen sudah discan dan lolos kontrol kualitas. Jika sudah dianggap sesuai, maka
pekerjaan proses digitalisasi dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya.
Jika jumlah atau isi file sudah benar dan hasilnya indeks sudah sesuai dengan standar yang
diharapkan, maka proses alih media/digitalisasi dokumen/arsip dapat dilanjutkan ke fase
berikutnya. Tetapi jika hasilnya dinilai masih belum memadai, maka langkah yang harus
dilakukan adalah :
1) Menyerahkan lembar dokumen yang mungkin belum terpindai (terlewat) untuk dilakukan

pemindaian ulang, dan selanjutnya disisipkan (inserting) sebagai bagian yang utuh dari
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halaman dalam file bersangkutan.
2) Melakukan revisi redaksional dari hasil indeks (entri data) sebelumnya jika ternyata belum

lengkap atau tidak sesuai.
3) Melakukan penyesuaian (adjustment) atau koreksi output image hasil pemindaian. Tetapi jika

ternyata langkah penyesuaian dan koreksi ini dinilai masih belum juga memenuhi standar
pemindaian, maka langkah yang ditempuh adalah menyerahkan kembali lembar fisik dokumen

arsip tersebut ke bagian scanning untuk dilakukan pemindaian ulang dengan setting khusus
agar image yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar dokumentasi digital.

Gambar. Qualtiy Control
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3.10

Autentikasi

Kegiatan autentikasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan autentikasi pada
hasil digitalisasi (file.pdf), yang dilakukan oleh petugas QC setelah melakukan kontrol kualitas
tehadap file hasil scan dimana autentikasi ini dapat berupa :
a. Berita Acara autentikasi maupun
b. Tanda/Stempel Elektronik yang dilekatkan/dibubuhkan pada hasil digitalisasi, tanda tersebut

dapat berupa kode yang secure yang terasosiasi dan terintegrasi serta tersertifikasi sehingga file

hasil scan ini dapat digunakan sebagai alat bukti sah pada proses peradilan.
Adapun stempel elektronik yang dimaksudkan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti :
1. Stempel Elektronik yang dimaksud adalah stempel elektronik yang dikeluarkan oleh

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi

dan Informatika (KOMINFO). Proses autentifikasi ini untuk menjamin bahwa dokumen
elektronik (hasil scan) adalah asli dan sesuai/persis sama dengan aslinya/hardcopynya (digital

twin);
2. Stempel Elektronik memiliki kemampuan menyimpan informasi private di dalamnya;
3. Pembacaan kode harus menggunakan perangkat/tools khusus yang dimiliki oleh BPN;
4. Pembacaan kode harus menggunakan aplikasi khusus yang dikeluarkan oleh BPN dan tidak

terbaca oleh aplikasi lain;
5. Menggunakan stempel elektonik berbentuk QR dimana terdapat gambar atau logo

Lembaga/Perusahaan ditengah-tengah stempel dengan rasio minimum mencapai 70% dari
keseluruhan kode;
6. Stempel Elektronik berbentuk persegi dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm;
7. Stempel Elektronik dapat memberikan informasi validitas dari suatu dokumen;
8. Stempel Elektronik dapat memenuhi prinsip integrity dan non repudiation;
9. Menggunakan token yang secure untuk proses pembubuhan seperti: Biometric Authentication

dan Disposable Uniquely Random Code;
10. Stempel Elektronik dapat memuat informasi waktu pembubuhan pada dokumen (timestamp);

Sebagai referensi, berikut proses pembubuhan stempel elektronik pada proses autentifikasi

dokumen digital atau file hasil digitalisasi.

64

Gambar. Alur Stempel Elektronik

Dokumen pertanahan fisik yang telah dipindai/scan, sebelum dikembalikan pada tempat
semula harus diberikan penandaan/stempel pada setiap kesatuan berkas. Lokasi stempel pada area

yang diperbolehkan dan tidak mengganggu informasi dokumen, disarankan dilekatkan pada
Catatan Buku Tanah yang terakhir, Ini merupakan bukti autentikasi terhadap fisik dokumen
pertanahan. Selanjutnya autentikasi pada file hasil scan/softcopy dapat berupa pemberian kode
pengaman atau dalam bentuk stempel elektronik dan bentuk lainnya yang terasosiasi dan
terintegrasi.

Gambar. Bentuk Stempel Elektronik (Autentikasi)

3.11

Stempel Pada Fisik Dokumen Pertanahan

Setelah dilakukan legalisasi pada file hasil alih media (softcopy) maka langkah selanjutnya adalah

memberikan stempel “Dokumen Fisik ini Tidak Berlaku Lagi sejak Dialihmediakan” pada fisik
dokumen pertanahan khususnya Buku Tanah dan Surat Ukur. Stempel tersebut menyatakan
bahwa :
 Dokumen fisik tidak berlaku lagi sejak dialihmediakan dan dilakukan validasi data tekstual;
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 Dokumen hasil alih media sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya/fisiknya/digital twin (lihat

Langkah 5.11 Autentikasi diatas);

Gambar. Bentuk Stempel Alih Media & Validasi

3.12

Penyimpanan (Backup)
Langkah pemrosesan selanjutnya adalah penyimpanan file hasil alih media ke dalam memori

komputer atau dimasukkan langsung ke dalam server (data storage) sebagai database. Penyedia
harus menyerahkan kepada pemilik pekerjaan harddisk internal pada PC yang digunakan untuk
menyimpan file hasil scan. Pekerjaan ini juga masih tetap dalam pengawasan pengendalian mutu

(quality control).
3.13

Penyimpanan Kedalam DMS/Server (Upload)
Dokumen pertanahan yang sudah dilakukan digitalisasi kemudian dilakukan penyimpanan ke

dalam sistem yang sudah tersedia sehingga terintegrasi dengan dokumen digital yang terdapat pada

Aplikasi KKP. Penyimpanan hasil digitalisasi ke dalam sistem pengelolaan dokumen
dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan melalui Aplikasi Slokaetnik dengan berkoordinasi dengan

Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LPPB (Pusdatin), Kementerian
ATR/BPN.
Dokumen/arsip pertanahan dalam bentuk digital dan sudah melalui stempel elektronik
selanjutnya dilakukan upload ke dalam sistem yang sudah tersedia sehingga terintegrasi
dengan dokumen digital yang terdapat pada aplikasi https://kkp2.atrbpn.go.id
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Dokumen Warkah 208 yang berhasil di upload

Dokumen Buku Tanah yang berhasil di upload
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Dokumen Surat Ukur yang berhasil di upload

3.14

Hasil Pekerjaan

Hasil akhir sebagai output dari pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan ini berupa :
1. Ketersediaan dokumen digital yang autentik berupa dokumen pdf;
2. Ketersediaan database dokumen yang tersimpan dalam server atau data storage yang berisikan

field tentang image, kode, nama subjek arsip, tahun pembuatan, dan keterangan-keterangan
lain yang dibutuhkan;
3. Ketersediaan backup data;
4. Ketersediaan Daftar Inventaris Dokumen Pertanahan yang juga dapat berfungsi sebagai Daftar

Pencarian Arsip (DPA);
5. Ketersediaan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Digitalisasi/Alih Media yang

mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen sebagai fungsi kontrol bahwa seluruh

dokumen yang telah didigitalisasi sudah tersimpan dalam database server;
6. Dokumen fisik yang telah dialihmediakan tersusun dalam berkas seperti semula dan

ditempatkan kembali sesuai dengan sistem penataan dan penempatan dokumen fisik
pertanahan yang dibuktikan dengan dokumentasi foto kondisi sebelum dan sesudah alihmedia.

Serta laporan dari kegiatan Digitalisasi Data Pertanahan, yang terdiri dari :
-

Laporan Awal Pekerjaan
Merupakan laporan proses tahapan awal dari kegiatan Digitalisasi Data Pertanahan yang
meliputi tahapan-tahapan persiapan. Laporan Awal diserahkan sebanyak 2 (dua) buku.
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-

Laporan Antara Pekerjaan
Merupakan laporan proses dari pekejaan yang telah dicapai. Laporan Antara diserahkan
sebanyak 2 (dua) buku.

-

Laporan Akhir Pekerjaan
Merupakan laporan final semua proses pekejaan sesuai dengan tahapannya dan capaian hasil
pekerjaan. Laporan Akhir diserahkan sebanyak 2 (dua) buku.

3.15



Contoh Hasil PDF Pekerjaan Digitalisasi

Dokumen Elektronik Warkah 208
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Gambar. Hasil Scan Dokumen Surat Ukur
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3.16

Metode Pelaksanaan Protokol Pencegahan Covid19

Dalam masa pandemic Covid-19, pelaksanaan kegiatan agar berpedoman pada Keputusan
Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Paduan Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Deseas 2019 (Covid -19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri
Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, agar proses pekerjaan
dilakukan dengan mempedomani Physical Distancecing dengan menjaga jarak aman antar
petugas dan diharapkan setiap petugas menggunakan peralatan kerja secara mandiri. Kegiatan
Digitalisasi Dokemen Pertanahan dapat dilakukan diaula Kantor agar memiliki space yang lebih
luas untuk mendukung Physical Distancing. Petugas saat melakukan kegiatan dilengkapi dengan

alat pelindung diri yang memungkinkan untuk meminimalisir bahaya Covid-19. Protokol
pelaksanaan kegiatan digitalisasi selama masa pandemi Covid-19 terdiri dari beberapa tahapan
sebagai berikut :
A. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan
1. Seluruh petugas pelaksanaan Digitalisasi Data melakukan pemeriksanaan kesehatan rapid test/

swab test pada rumah sakit/klinik/laboratorium kesehatan dengan hasil pemeriksaan Non

Reaktif atau Negatif Covid-19;
2. Menentukan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengawasi digitalisasi serta

memberikan arahan untuk meminimalisir dampak Covid-19 dengan cara :
a. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan

berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis sesuai jumlah dibutuhkan;
b. Menginstruksikan agar ruangan pelaksanaan kegiatan dibersihkan secara rutin (minimal 1

kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer,
meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
c. Menginstruksikan petugas pelaksana untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun

atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya
seperti: makan makanan sehat, olah raga teratur, tidak merokok diruangan kerja,
membuang sampah pada tempatnya dan lain- lain;
d. Menghimbau petugas pelaksana untuk tidak menggunakan peralatan makan, minum dan

ATK secara bergantian karena akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
3. Menginstruksikan kepada petugas pelaksana untuk menghindari kontak fisik langsung

(bersalaman, cium tangan, dan sebagainya);
4. Menginstruksikan untuk melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap

semua petugas pelaksana yang datang ke ruang kerja;
5. Memonitor absensi (Ketidak hadiran) petugas pelaksana. Jika diketahui tidak hadir karena
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sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk

segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tersekat;
6. Memberikan

himbauan kepada petugas pelaksana yang sakit dengan gejala

demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri dirumah
dengan tidak banyak kontak dengan orang lain;
7. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan

pernapasan, pejabat berwenang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
8. Melakukan pengaturan shift kerja dengan memperhatikan durasi jam kerja dan usia petugas

pelaksana, sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Deseas 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam
Mendukung Keberlangsungan Usaha Pad Situasi Pandemi;
9. Memberikan fasilitas transportasi untuk menghindarkan petugas pelaksana menggunakan

transportasi publik menuju/ pulang dari tempat kerja; Memerintahkan seluruh petugas
pelaksana agar melaksanakan Physical Distancing, Social Distancing dan PHBS selama
berada di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
B. Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan
1. Melakukan penyusunan mekanisme kerja Digitalisasi Data dengan memperhatikan perilaku

hidup bersih dan sehat serta program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk
meminimalisir dampak Covid-19 seperti :
a. Seluruh petugas pelaksana wajib mengikuti skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh

sebelum memasuki ruang kerja;
b. Seluruh petugas pelaksana wajib mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci

tangan berbasis alkohol sebelum memasuki ke ruang kerja;
c. Seluruh petugas pelaksana tidak diperkenankan memakai aksesoris (seperti ham tangan,

gelang) dakam pelaksanaan kegiatan;
d. Seluruh petugas pelaksana selalu menggunakan masker dalam pelaksanaan kegiatan;
e. Seluruh petugas pelaksana selalu menggunakan masker dalam pelaksanaan kegiatan;
f. Seluruh petugas pelaksana tidak diperkenankan menyentuh permukaan apa pun

menggunakan tangan langsung, disarankan menggunakan sarung tangan atau tisu serta
langsung membuangnya ke tempat sampah ketika selesai digunakan;
g. Seluruh petugas pelaksana wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah

menyentuh benda dan permukaan apa pun;
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h. Seluruh petugas pelaksana tidak menyentuh wajah sampai tangan benar-benar bersih;
i. Seluruh petugas pelaksana wajib membersihkan peralatan yang digunakan atau benda yang

dibawa dari luar termasuk dokumen pertanahan yang akan dan telah dilakukan digitalisasi

dengan alkohol atau disenfektan sebelum digunakan.
j. Seluruh petugas pelaksana dilarang :
• Membawa tas dan alat penyimpan data ke dalam ruang kerja
• Menyembunyikan/ membawa ke luar ruang kerja dokumen pertanahan yang discan;
• Mengcopy file hasil scan dokumen pertanahan;
2. Menentukan tempat/ruangan yang memadai untuk pelaksanaan digitalisasi dengan

memperhatikan aspek kesehatan dan jarak aman untuk meminimalisir dampak Covid-19
seperti:
a. Membersihkan ruangan pelaksanaan kegiatan secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan

desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas

lain yang sering terpegang oleh tangan;

Gambar. Contoh Pengecekan Shu Tubuh Sebelum Bekerja
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Gambar. Penyemprotan Disinfektan Secara Ruti

b. Meja kerja antar petugas pelaksana diberikan jarak untuk memenuhi kaidah Physical

Distancinng;

Gambar. Contoh Informasi Wajib Agar Menjaga Jarak Fisik
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c.

Ruangan hanya memiliki satu akses pintu keluar untuk menjaga keamanan
dokumen pertanahan saat keluar masuk ruang kerja;

d.

Ruang kerja difasilitasi dengan CCTV, Pendingin Ruangan, alat pendeteksi
asap serta alat pemadam kebakaran.
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BAB IV RENCANA KERJA
Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat diselesaikan Minimal dalam waktu 90 (sembilan puluh)
hari, Bisa berubah melihat jumlah volume Dokumen yang di kerjakan, Untuk itu diperlukan

adanya rencana kerja yang sesuai dengan pendekatan penanganan, selain diperlukan adanya
standarisasi kerja yang tepat dalam menangani pekerjaan ini. Rencana pelaksanaan pekerjaan

meliputi beberapa tahapan kegiatan antara lain :
1. Persiapan

Pada tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan :
• Persiapan ruang atau tempat pelaksanaan pekerjaan;
• Mobilisasi personil dan pembuatan tanda pengenal (ID);
• Pemahaman acuan kerja;
• Penyusunan metodologi pelaksanaan pekerjaan;
• Penyusunan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
• Pengumpulan bahan/materi dasar melalui studi literartur;
• Penyiapan alat-alat pendukung pekerjaan;
• Penyusunan format laporan;

 Penyerah-terimaan berkas warkah;
 Pemindahan dokumen wakah;
 Inventarisasi dokumen warkah;
 Pemilahan dan pemberkasan.

Tahapan ini akan mempengaruhi kecepatan dalam tahapan pelaksanaan berikutnya yaitu
tahapan scan warkah, maka dari itu pihak Konsultan akan berkonsentrasi penuh pada tahapan ini

sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu pada tahapan ini akan
diketahui jumlah warkah yang akan di-scan akan memenuhi dari target yang telah ditentukan
atau tidak sehingga pihak Konsultan dapat berkonsultasi dengan pihak terkait.
2. Pendataan dan Penataan (Inventarisasi Dokumen)

Bundel dokumen yang sudah diambil dan dipindahkan ke tempat pemilahan kemudian dicatat
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atau diinventarisasi. Hasil inventarisasi kemudian dituangkan dalam sebuah daftar yang pada

tahapan akhir, daftar tersebut sekaligus menjadi Daftar Pencarian Arsip (DPA). Untuk
memudahkan jalannya kegiatan digitalisasi maka dalam setiap berkas dapat dicantumkan
Kartu Kendali kegiatan untuk memantau jalannya proses secara administrasi. Selanjutnya
Kartu Kendali ini berjalan mengikuti setiap langkah ekskalasi pemrosesan masing-masing
dokumen, dan berakhir hingga dokumen bersangkutan kembali ke rak semula. Adapun
pencatatan pada kartu kendali ini meliputi: nomor urut, jenis dokumen, nomor bundel
dokumen, tahun, asal lokasi rak, jumlah dokumen, tanggal pinjam, tanggal kembali,
keterangan serta nama dan paraf para petugas yang dilalui oleh dokumen tersebut.
3. Pemilahan, Pengelompokan dan Penataan

Pekerjaan pemilahan, pengelompokan dan penataan adalah memilah dokumen yang akan
dipindai/discan (sebelum discan) dengan beberapa kondisi yaitu :
a. Warkah Pendaftaran Pertama Kali Dan Pemeliharaan (DI208), dilakukan pemilahan

dengan kriteria :
• Warkah Warkah Selain Kegiaan Hak tangungan dan Roya;
• Warkah Mempunyai Nomor DI 208
• Untuk warkah tertentu yang penyimpanannya dengan dijilid maka harus dilakukan

pelepasan jilid, dibersihkan, dirapikan dan diurutkan;
b. Buku Tanah, dilakukan pemilahan dan pengelompokan serta dilakukan penataan dengan

kriteria :
• Buku Tanah masih aktif Berdasarkan Jenis Hak, Kecamatan, Kelurahan;
c. Surat Ukur, dilkukan pemilahan dengan kriteria :

Surat Ukur yang masih aktif Berdasarkan type, tahun, Kecamatan, Kelurahan;
4. Serah Terima Berkas

Dokumen yang terhimpun dalam berkas yang akan didigitalisasi, terlebih dulu diinventarisasi

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemrosesan yang pelaksanaannya dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan anggaran.
Berkas yang telah diinventarisasi kemudian diserah-terimakan yang ditandai dengan penanda-

tanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen Pertanahan dengan lampiran berupa Daftar
Arsip Yang Dipindahkan (Form5 dan Form6) antara pihak Kantor Pertanahan dengan pihak
pelaksana digitalisasi.
Berita Acara sekurang-kurangnya memuat :
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a. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya digitalisasi; Keterangan mengenai

jenis dokumen pertanahan yang dilakukan digitalisasi;
b. Keterangan bahwa digitalisasi dokumen pertanahan yang dibuat diatas kertas atau sarana

lainnya kedalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan naskah
aslinya;
c. Tanda tangan dan nama jelas/lengkap pejabat yang bersangkutan.

Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dilampiri dengan Daftar Arsip yang
dialihmediakan kedalam mikrofilm atau media lainnya dengan ketentuan :
1. Rangkap pertama untuk Kepala Kantor Pertanahan selaku pembina kearsipan;
2. Rangkap kedua untuk unit pengolah;
3. Rangkap ketiga untuk unit kearsipan.
5. Pemindahan Dokumen

Dokumen dipindahkan dari rak penyimpanan ke ruang atau lokasi pemilahan. Alat angkut
yang digunakan bisa berupa lori (trolley) atau baki dengan kondisi yang memungkinkan
dokumen tidak tercecer dalam perjalanan. Penyediaan alat angkut ini diperlukan guna
tercapainya efisiensi kerja dan pengamanan terhadap fisik dokumen. Tetapi jika lokasinya
berdekatan misalnya masih dalam satu ruangan gedung, maka pemindahan arsip cukup
dilakukan tanpa alat.
6. Pemindaian (Scanning)

Kegiatan Digitalisasi Dokumen Pertanahan dirancang dengan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut :
• Jumlah operator yang akan dilibatkan berkaitan dengan pengaturan waktu;
• Kemampuan pelaksanaan scan (digitalisasi) data per hari;
• Waktu pelaksanaan yang disediakan;
• Alokasi scan (digitalisasi) per hari;
• Jumlah perangkat komputer dan scanner yang tersedia;
• Standarisasi digitalisasi seperti resolusi, image type & file type.

Tahapan kegiatan scan warkah merupakan kegiatan inti dari seluruh tahapan yang
dilaksanakan oleh Konsultan. Keseriusan pihak Konsultan dalam menerapkan sistem kerja
yang mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah merupakan hal yang

mutlak diterapkan.
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7. File Naming (Indexing)

Tahapan indexing meliputi kegiatan-kegiatan seperti :
• Pengkodean file;
• Penamaan subjek arsip;
• Penomoran arsip;
• Pembagian arsip berdasarkan tahun terbit.
8. Kontrol Kualitas (Quality Control)

Pada tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan :
• Pengendalian mutu hasil pemindaian;
• Pengendalian mutu hasil indexing;
• Penyusunan laporan hasil quality control serta langkah yang harus dikerjakan.
9. Autentikasi

Kegiatan autentikasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan autentikasi pada hasil

digitalisasi (file.pdf), yang dilakukan oleh petugas kontrol kualitaas (quality control) setelah
melakukan kontrol kualitas tehadap file hasil scan dimana autentikasi ini dapat berupa tanda
stempel elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang
tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).
10. Penyimpanan (Backup)

Langkah pemrosesan selanjutnya adalah penyimpanan file hasil alih media ke dalam memori
komputer atau dimasukkan langsung ke dalam server (data storage) sebagai database. Penyedia

harus menyerahkan kepada pemilik pekerjaan harddisk internal pada PC yang digunakan
untuk menyimpan file hasil scan. Pekerjaan ini juga masih tetap dalam pengawasan
pengendalian mutu (quality control).
11. Penyimpanan Kedalam DMS/Server (Upload)

Langkah-langkah dalam tahapan penyimpanan warkah digital :
• Upload secara berurutan berdasarkan nomor dan tahun terbit;
• Memastikan file yang telah di-upload dapat tampil;
• Penyusunan laporan hasil upload warkah.
12. Tahap Pelaporan.

80

Menyusun Pelaporan yang berisikan seluruh kegiatan dari Pekerjaan Digitalisasi Data
Pertanahan mulai dari mulai pekerjaan hingga akhir pekerjaan serta membuat Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan menyerahkan file dokumen pertanahan elektronik hasil

konversi dalam harddisk eksternal.

81

BAB V ORGANISASI DAN JADWAL
1. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan proses pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan agar berjalan efektif
dan efisien dari seluruh rangkain pengelolaan proyek, maka perlu disusun struktur organisasi
pelaksanaan pekerjaan, sehingga Pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan sesuai dengan tujuan
dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
Untuk Pekerjaan Digitalisasi Warkah, Konsultan/ Penyedia sebagai pelaksana mengajukan
organisasi kerja sebagaimana yang dinyatakan dalam kebutuhan jumlah personil sesuai dengan
sebagaimana terlampir dalam syarat tambahan Digitalisasi Data Pertanahan seperti tenaga inti
(team leader, koordinator & teknisi) serta tenaga pendukung (tenaga arsip, indexing, operator scan,

operator validasi, quality control dan operator upload) dan kualifikasinya adalah sebagai
berikut :
1) Tenaga Inti

Tenaga Inti yang diperlukan diperlukan dalam Pekerjaan Digitalisasi Dokumen Pertanahan
adalah :
i. Team Leader

1 (satu) orang Team Leader/Manajer Proyek berpendidikan minimal S1/S2 bidang
Teknologi Informasi / Komputer / Informatika / Geomatika / Geodesi / Pertanahan,
berpengalaman terhadap pekerjaan sejenis minimal 2 (dua) pekerjaan dalam 5 (lima) tahun

terakhir, memiliki sertifikat data center serta menguasai pengoalahan dan konversi data
tekstual dan sistem informasi dan manajemen database.
ii. Koordinator

1 (satu) orang Tenaga Koordinator berpendidikan minimal D3 bidang Teknologi Informasi
/ Komputer / Informatika / Geomatika / Geodesi / Pertanahan, dan berpengalaman
minimal 2 (dua) pekerjaan sejenis dalam 5 tahun terakhir, dan memahami kebutuhan data
informasi dan perangkat lunak (aplikasi).
iii. Teknisi Scanner

1 (satu) orang Teknisi Scanner berpendidikan minimal D3 bidang Teknologi Informasi /
Komputer / Informatika, berpengalaman minimal 2 (dua) pekerjaan sejenis dalam 5 (lima)
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tahun terakhir dan menguasai/mengerti perangkat keras dan perangkat lunak
komputer/laptop, printer dan scanner.
2) Tenaga Pendukung

Tenaga Pendukung yang diperlukan dalam Pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan adalah :
i. Tenaga Penataan & Pilah Arsip

Jumlah orang di sesuaikan banyak Dokumen yang di kerjakan, Tenaga Penataan & Pilah
Arsip berpendidikan minimal SMA/SMK/STM/setara atau D3, mampu melakukan
pemilahan, penataan, pengelompokan arsip secara manual.
ii. Tenaga Operator Scanner

Jumlah orang di sesuaikan banyak Dokumen yang di kerjakan, Tenaga Operator Scanner
berpendidikan minimal SMA/SMK/STM/ setara atau D3, mampu mengoperasikan mesin
document highspeed scanner (mesin pindai cepat).
iii. Tenaga Indexing/Data Entry

Jumlah orang di sesuaikan banyak Dokumen yang di kerjakan, Tenaga Indexing/Data
Entry berpendidikan minimal SMA/SMK/STM/setara atau D3, mampu melakukan data
entry deskripsi arsip manual.
iv. Tenaga Unggah/Upload File

Jumlah orang di sesuaikan banyak Dokumen yang di kerjakan, Tenaga Unggah/Upload
File berpendidikan minimal SMA/SMK/STM/setara atau D3, mampu mengoperasikan
komputer dan melakukan entri data ke dalam sistem/aplikasi sesuai ketentuan serta mampu

melakukan kegiatan administratif lainnya.
v. Tenaga Quality Control/Legalisasi

Jumlah orang di sesuaikan banyak Dokumen yang di kerjakan, Tenaga Quality
Control/Legalisasi berpendidikan minimal SMA/SMK/STM/setara atau D3, mampu
melakukan kontrol kualitas hasil konversi arsip ke digital. Penyusunan struktur organisasi ini
bersifat khusus dan bertujuan agar dapat menjamin mutu hasil pekerjaan, disamping pekerjaan dapat
berjalan lancar seperti yang diharapkan dan disertai dengan kualitas hasil kerja yang memadai.
Berikut ini adalah struktur organisasi untuk Pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan.
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Gambar. Struktur Organisasi Kerja

2. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat diselesaikan Minimal dalam waktu 90 (sembilan

puluh) hari, Bisa berubah melihat jumlah volumen Dokumen yang di kerjakan.

NO

JENIS KEGIATAN

01->10
1

11->20

21->30

31->40

HARI KE
:
41->50

51->60

61->70

71->80

81->90

PERSIAPAN PEKERJAAN
1.1 Persiapan Administrasi
1.2 Persiapan Teknis

2

PENANGANAN FISIK
DOKUMEN/ARSIP
2.1 Peminjaman Dokumen/Arsip
2.2 Inventarisasi Dokumen/Arsip
2.3 Pemilahan & Pemberkasan
2.4 Pengembalian Dokumen/Arsip

3

KONVERSI ARSIP WARKAH
3.1 Scanning Dokumen/Arsip
3.2 Indexing/Data Entry
3.3 Quality Control

4

PENANGANAN DIGITAL ARSIP
4.1 Penyimpanan/Backup
4.2 Upload Dokumen/Arsip Digital

5

PELAPORAN
5.1 Laporan Progress
5.2 Laporan Akhir

6

BERITA ACARA

v

7

PENUTUP

v
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BAB VI PENUTUP
Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia (ATR/BPN RI) dalam melaksanakan kegiatan tentunya memerlukan manajemen dan
organisasi data dan informasi yang baik. Dengan adanya Pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan
pada Kantor Pertanahan, maka akan tercipta pelayanan pertanahan yang prima serta tertib dalam
administrasi pertanahan. Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan dapat meminimalisir
permasalahan terkait sulitnya melakukan pencarian arsip pertanahan sehingga dapat
menyukseskan agenda Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan pelayanan pertanahan
elektronik dan online. Serta dengan kegiatan digitaliasi ini akan meminimalisir resiko akan
kehilangan arsip, bencana kebakaran, bencana kebanjiran dan lain sebagainya.
Kegiatan ini akan memberikan manfaat yang unggul dalam penyampaian informasi,
dan dapat dimanfaatkan untuk proses validasi basis data pertanahan sehingga data elektronik
pertanahan menjadi lengkap dan akurat.
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