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Abstrak 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN 

menyelenggarakan fungsi: Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; Perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; Perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengadaan tanah. Pada aplikasi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk menggambarkan masalah yang terjadi di lapangan. 

Sedangkan untuk Menganalisa dan merancang infrastruktur aplikasi yang akan dibangun mengacu pada 

model waterfall, dengan tahapan analisis meliputi analisis sistem yang sedang berjalan dan analisis 

kebutuhan sistem, desain atau perancangan yang meliputi sistem permodelan menggunakan metode UML 

dan perancangan interface, untuk pembuatan program berbasis Web ini menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. Semua entry data tersebut akan diolah dalam sebuah basis data. 

Data beraneka ragam itu akan semakin mudah dan cepat diolah dalam sebuah sistem yang tersusun dengan 

baik. 
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Abstract 

The National Land Agency (BPN) is tasked with carrying out government tasks in the land sector in 

accordance with the provisions of laws and regulations. In carrying out its duties, BPN carries out the 

following functions: Formulating and stipulating policies in the land sector; Formulation and 

implementation of policies in the field of survey, measurement and mapping; Formulation and 

implementation of policies in the field of land acquisition. This application uses data collection techniques 

in the form of interviews, observations, and literature studies to describe problems that occur in the field. 

As for analyzing and designing the application infrastructure to be built referring to the waterfall model, 

the analysis stages include analysis of the ongoing system and system requirements analysis, design or 

design which includes modeling systems using the UML method and interface design, for making this Web-

based program using PHP programming language and MySQL database. All data entries will be processed 

in a database. The various data will be more easily and quickly processed in a well-structured system. 
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PENDAHULUAN 

Badan Pertanahan Nasional, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN 

menyelenggarakan fungsi: Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; Perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; Perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pengadaan tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah 

untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum 

didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. 

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki 

masyarakat. Sistem pengelolaan data Sertifikat Tanah yang diterapkan masih dilakukan penginputan secara  

manual yaitu dengan mencatat di buku besar, sehingga sulit mendapatkan laporan sertifikat tanah pada 

Badan Pertanahan Nasioal Kota Banjarmasin, selain itu sulit melakukan pencarian data-data lama seperti 

data dari tahun sebelum nya, dan tidak bisa melakukan filter data sertifikat tanah dari permohonan Instansi 

Pemerintah dan PTSL berdasarkan bulan/tahun dan berujung kepada sulitnya membuat laporan/report 

pengelolaan sertifikat tanah dan pemohon untuk di berikan kepada Kepala Kantor sebagai laporan bulanan 

dan tahunan. 

 

METODE 

 Adapun dua teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan pengamatan 

lansung/observasi : 

1. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada 

bagian bidang pengadaan tanah. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Imam Selamet, 

S.Sos., M.Ap selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 

Banjarmasin. Dari hasil wawancara tersebut dapat mengetahui informsi yang lebih tentang Sistem 

pengeloaan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin. 

2. Observasi 

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan memperhatikan fakta-

fakta yang berkaitan dengan pengeloaan sertifikat tanah yang ada pada Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kota Banjarmasin. Obserevasi dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi sebelum 

dilakukan penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dari hasil penelitian pada Aplikasi Analisi Dan Pengelolaan Sertifikat Tanah Dan Pencarian Lokasi 

Tanah Dengan Google Map Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin agar dapat 

memudahkan admin dan karyawan dalam mengetahui informasi yang terkait pada barang dengan cepat dan 

akurat, serta menghasilkan kinerja yang optimal pada karyawan. 

 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

Analisis sistem yang berjalan adalah kebutuhan yang berisi proses apa saja yang nantinya dilakukan 

oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan berfungsi untuk memudahkan tugas dari admin, bidang 

maupun pimpinan, dimana sistem dapat langsung mengelola data-data setiap ada informasi, agar dapat lebih 

mudah dan efisien. Dalam pelaksanaannya diusulkan sistem baru, yakni berupa aplikasi atau program baru 

dengan menggunakan web. 

 



Flowmap Sistem Yang Berjalan 

Berikut gambaran umum flowmap sistem yang berjalan : 

 

 

Gambar 1. Flowmap Sistem Yang Berjalan 

Use case Diagram   

Sebuah alur yang menjelaskan tentang interaksi yang terjadi antara aktor dari admin dan user untuk 

sistem Aplikasi Analisis Dan Pengelolaan Sertifikat Tanah Dan Pencarian Lokasi Tanah Dengan Google 

Map Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2. Use Case Diagram 

Class Diagram 

Sebuah alur yang menjelaskan jalannya database pada sebuah sistem Aplikasi Analisis Dan 

Pengelolaan Sertifikat Tanah Dan Pencarian Lokasi Tanah Dengan Google Map Pada Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Class Diagram 



Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

Pada tampilan form login untuk menampilkan proses login kesistem yang ada. 

 

 

Gambar 4. Tampilan Form Login 

 

2. Tampilan Menu Utama 

Pada tampilan menu utama untuk menampilkan ketika selesai login akan muncul form ini. 

 

 

Gambar 5. Tampilan Form Menu Utama 

 



 

3. Tampilan Data User 

Pada tampilan form ini menampilkan data user atau pengguna aplikasi.  

 

 

Gambar 6. Tampilan Form Data User 

 

4. Tampilan Entry Data Pengukuran 

Pada tampilan ini menampilkan data dan proses input data pengukuran 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan Form Enrty Data Pengukuran 



 

5. Tampilan Entry Dara Sertifikat Tanah Instansi Pemerintah 

Pada tampilan ini menampilkan data dan proses input data sertifikat tanah Instansi Pemerintah 

 

 

Gambar 8. Tampilan Form Entry Data Sertifikat Tanah Instansi Pemerintah 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Permohon 

Laporan data pemohon adalah output dari hasil penginputan form data pemohon yang menghasilkan 

laporan data pemohon. 

 

 

Gambar 9. Tampilan laporan Pemohon 



2. Laporan Pengukuran 

Laporan data pengukuran adalah output dari hasil penginputan form data pengukuran yang 

menghasilkan laporan data pengukuran. 

 

 

Gambar 10. Tampilan Laporan Pengukuran 

3. Laporan Sertifikat Tanah Instansi Pemerintah 

Laporan data Sertifikat Instansi Pemerintah adalah output dari hasil penginputan form data 

Sertifikat Instansi Pemerintah yang menghasilkan laporan data Sertifikat Instansi Pemerintah. 

 

 

Gambar 3. Tampilan Laporan Sertifikat Tanah Instansi Pemerintah 



PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan hasil dari pembuatan Aplikasi Analisis Dan Pengelolaan 

Sertifikat Tanah Dan Pencarian Lokasi Tanah Dengan Google MAP Pada Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah dalam kegiatan pengelolaan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kota Banjarmasin. 

2. Dapat mengelolaan sertifikat tanah dengan baik dan dapat menghindari kesalahan pada 

penginputan data pemohon, permhonan, dan sertifikat tanah dan memudahkan dalam pencarian 

data pemohon, permohonan, sertifkat tanah, dan pencarian lokasi tanah. 

3. Dapat memudahkan pegawai mencari sumber informasi tentang sertifikat tanah pada Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin. 

2. Saran 

Aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga 

saran-saran yang dapat disampaikan perihal penyempurnaan aplikasi ini, antara lain: 

1. Pengembangan aplikasi dengan memberikan upload foto lokasi tanah agar informasi yang 

diberikan kepada Badan Pertanah Nasional (BPN) Kota Banjarmasin lebih baik dan akurat. 

2. Untuk meningkatkan efisiensi aplikasi dikembangkan menjadi aplikasi yang online agar dapat 

memaksimalkan fitur Google MAP yang terdapat pada aplikasi. 

3. Dibutuhkan Backup serta pemeliharaan sistem secara berkala sehingga sistem selalu terperbaharui 

dan data yang ada didalam sistem terjaga keamanannya. 
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