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ABSTRAK 

Program IP4T adalah inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 

Pendataan program IP4T ini dilaksanakan berdasarkan program yang ada di suluruh Badan Pertanahan 

Nasional di Indonesia. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program IP4T di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Banjar, yaitu kurang efektifnya pelaksanaan program IP4T yang disebabkan oleh masih 

kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengurusan sertifikat tanah meskipun pihak 

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

 Pada aplikasi tersebut menggunakan fitur SIG pada pemprosesan inventarisasi untuk 

mempermudah dalam memberikan informasi berupa laporan dan juga dapat menyediakan fitur upload 

pendukung inventarisasi. 

 Kesimpulan dari dibuatnya Sistem Informasi ini adalah Sistem informasi IP4T dapat memudahkan 

admin dalam penginputan data, pencarian data, tanpa meginput manual, dapat membuat validasi data 

sehingga dapat mengurangi kesalahan saat menginput data dan data yang diinputkan akan lebih valid, 

memudahkan dalam pembuatan laporan hanya memfilter data yang diinginkan maka laporan akan tercetak, 

dapat memudahkan Dinas Pertanahan dalam pembuatan laporan tanah. 

Kata Kunci : IP4T; SIG; Dinas Pertanahan; 

ABSTRACT 

Program IP4T is inventory control, ownership, use and utilization of land. The data collection program 

IP4T is implemented based on the existing program in industrial National Land Agency in Indonesia. As 

for the problems in the implementation of the program IP4T in the Land Office in the District Banjar, 

namely the lack of effective implementation of the program IP4T caused by the lack of knowledge and 

awareness about the management of the certificate of land although the Land Office Kabupaten Banjar has 

been outreach to the community. 

In these applications use the features of the SIG on the processing of the inventory to facilitate in providing 

information in the form of reports and can also provide upload feature support inventory. 

The conclusion of making this Information System is an information System IP4T can facilitate the admin 

to input data, search data, without meginput manual, can make data validation so that it can reduce the fault 

current input data and the input data will be more valid, facilitate in making the report just filter the desired 

data, then the report will be printed, to facilitate the Department of Land use in the manufacture of the land 

report. 
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PENDAHULUAN 

Program IP4T adalah inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 

Pendataan program IP4T ini dilaksanakan berdasarkan program yang ada di seluruh Badan Pertanahan 

Nasional di Indonesia. Berdasarkan pendataan tanah tersebut, nanti akan jelas bentuk penguasaan tanah 

yang dimiliki oleh masyarakat dan siapa saja pihak yang menguasai tanah tersebut.  Adapun permasalahan 

dalam pelaksanaan program IP4T di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, yaitu kurang efektifnya 

pelaksanaan program IP4T yang disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat 

tentang pengurusan sertifikat tanah meskipun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar telah melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program IP4T ini 

adalah waktu yang dibutuhkan dalam penyebaran blanko IP4T cukup lama, sehingga Panitia IP4T 

terkendala dalam menginput data blanko yang seharusnya dilaporkan tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh 

petugas yang bekerja sama dengan Panitia IP4T sering mengulur-ulur waktu dalam penyebaran blanko 

IP4T. Sehingga mengakibatkn efektivitas pelaksanaan program IP4T dinilai tidak mencapai target dengan 

maksimal.Pada aplikasi tersebut menggunakan fitur SIG pada pemprosesan inventarisasi untuk 

mempermudah dalam memberikan informasi berupa laporan dan juga dapat menyediakan fitur upload 

pendukung inventarisasi. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan (Taufik & Anugrah, 2016) dengan judul “Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis Untuk Inventarisasi Dan Evaluasi Aset Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya”. 

(Swastika, Ana Widiatmika, & Wiadi, 2010) dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis 

Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kabupaten Jembranan Berbasis WEB” 

menurut (Yoni Yulia Putri, 2019) Pada penelitian pengolahan data inventarisasi kurangnya efektifnya 

pelaksanaan program IP4T kurang maksimal, dengan upaya yang dilakukan dalam mengefektifkan 

pelaksanaan yaitu dengan upaya yang dilakukan dalam pelaksaan program IP4T guna meningkatkan 

pelayanan.Menurut I Putu Agus Swastika (2010) Permasalahan yang sering terjadi menyangkut 

penguasaan, kepemilikan, penggunaan serta atas suatu bidang tanah disebabkan karena kurangnya tertibnya 

administrasi pertanahan. untuk mewujudkan kondisi tertib administrasi pertanahan diperlukan suatu usaha 

yang besar dan sifat jangka panjang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi diangkat sebuah judul “Sistem Informasi Inventarisasi 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (Ip4t) Lokasi Dengan Sig Di Kabupaten 

Banjar Berbasis Web” Dengan harapan agar mempermudah pengolahan data memberikan informasi dalam 

bentuk hasil output dalam bentuk cetak data sehingga bisa menghasilkan informasi keuntungan dengan 

akurat sesuai data masuk dan keluar yang ada di dinas pertanahan. 

  



ALAT DAN METODE 

Teknik pengumpulan dalam pengumpulan data dan referensi dibagi menjadi beberapa tahapan: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukukan untuk mendapatkan data penunjang dalam penelitian, adapun data yang 

didapatkan berupa jurnal, skripsi dan baca-bacaan yang terkait dengan judul penelitian. 

2. Observasi  

Observasi yang langsung dilakukan di lapangan guna mendapatkan rancangan aplikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan kinerja pada bidang inventarisasi. Dengan melakukan observasi di Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021. Dari 

observasi selama dua bulan tersebut didapatkan hasil kurangnya efisiensi ketika akan memasukkan data 

apa saja yang diperlukan untuk inventarisasi pada Kabupaten Banjar . 

3. Wawancara  

Wawancara dilakukan pada karyawan bagian administrasi serta guna mendapatkan data yang 

diperlukan dan membuat rancangan aplikasi demi tercapainya target aplikasi yang mampu membantu 

kebutuhan dan kinerja pegawai di dinas tersebut. Dan juga dilakukan wawancara di dinas tersebut ketika 

sedang melaksanakan observasi pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021. Dari wawancara yang telah 

dilakukan bahwa para pegawai masih kesukaran dalam mendata inventaris karna masih dilakukan 

secara manual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. HASIL PERANCANGAN APLIKASI 

Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam pengolahan data perizinan, dan 

laporan perizinan, dengan menggunakan aplikasi ini pengguna dapat dengan cepat mendapatkan 

informasi yang diperlukan secara terorganisir dan terstruktur. 

1)     Sistem yang Sedang Berjalan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian Skripsi pada dasarnya sistem yang sedang 

berjalan di Dinas Pertanahan sebagai berikut: 

1. Dimulai dari pemohon menginput berkas tanah  

2. Admin memeriksa kelengkapan yang diajukan pemohon 

3. Berkas di proses. 

4. Berkas disetuji dan diinput  

5. Selesai. 

Solusi pemecahan masalah dari sistem berjalan dalam pengelolaan perizinan di Dinas 

Pertanahan yaitu membuat aplikasi pengelolaan data perizinan dengan alur sistem sebagai berikut: 

1. Diawali dengan memasuakan nama pengguna dan kata sandi, jika login benar maka menu utama 

akan ditampilkan tetapi jika login salah maka harus kembali memasukkan username dan 

password yang benar. 

2. Admin masuk kemu utama. 



3. Melakukan pengisan data sesuai data masuk dan data keluar. 

4. Membuat laporan yang tersedia. 

5. Jika laporan yang di inginkan tidak tersedia maka akan dikembalikan ke menu laporan, dan jika 

tersedia maka Output laporan di tampilkan. 

6. Selesai. 

 

2) Use Case Diagram 

 

Gambar 2. 1 Use Case Diagram 

  



3)  Class Diagram 

 

 

Gambar 2. 2 Class Diagram 

  



4) Activitie Diagram 

 

 

Gambar 2. 3 Activitie Diagram 

  



5) Sequence Diagram 

 

Gambar 2. 4 Sequence Diagram 

2. TAMPILAN WEBSITE 

1) Tampilan Login  

 

Gambar 1 Form Login 
 



Untuk masuk ke menu dashboard, admin dan pemohon pada sistem ini harus melakukan login 

dengan memasukkan username dan password terlebih dahulu. Tampilan login untuk pemohon 

akan tampil data pemohon yang bisa dilihat gambar 1 

2) Tampilan Dashboard 

 

 
Gambar 2 Form Dashboard 

Pada halaman Dashboard tampilan admin dan pemohon akan menuju halaman dashboard 

setelah berhasil masuk. Tampilan dashboard untuk admin dan pemohon terlihat beda pada 

halaman dashboard untuk admin akan tampil map yang bisa dilihat gambar 2. dan Tampilan 

dashboard untuk pemohon akan tampil data pemohon yang bisa dilihat gambar 3. 



 
Gambar 3 Form Dashboard Pemohon 

3) Tampilan Menu Pegawai 

 
Gambar 4 Form Dashboard Pemohon 

Pada tampilan menu pegawai untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah 

data pegawai dapat dilihat gambar 4 

  



4) Tampilan Menu Pemohon 

 

 
Gambar 5 Form Dashboard Pemohon 

Pada tampilan menu pemohon untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah 

data pemohon dapat dilihat gambar 5. 

5) Tampilan Menu Objek 

 
Gambar 6 Form Menu Objek 

Pada tampilan menu objek untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data 

objek dapat dilihat gambar 6. 

6) Tampilan Menu Penguasaan 



 
Gambar 7 Form Menu Penguasaan 

Pada halaman penguasaan admin dan pegawai terlihat berbeda diakses. Tampilan penguasaan 

untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data gaji dapat dilihat gambar. 

Dan tampilan penguasaan untuk pemohon hanya bisa menginput data yang bisa dilihat gambar 

8. 

 
Gambar 8 Form Daftar Penguasaan 

  



7) Tampilan Pemilikan 

 
Gambar 9 Form Daftar Pemilikan 

Pada halaman pemilikan tampilan admin dan pemohon sama. Tampilan menu pemilikan untuk 

admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data penguasaan dapat dilihat gambar 

9 Dan tampilan penguasaan untuk pemohon hanya bisa menginput data yang bisa dilihat gambar 

10. 

 
Gambar 10 Form Dashboard Pemohon 

  



8) Tampilan Menu Pemanfaatan 

 
Gambar 11 Form Menu Pemanfaatan 

Pada halaman pemanfaatan tampilan admin dan pemohon sama. Tampilan menu pemanfaatan 

untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data penguasaan dapat dilihat 

gambar 11. Dan tampilan penguasaan untuk pemohon hanya bisa menginput data yang bisa 

dilihat gambar 12. 

 
Gambar 12 Form Menu Pemanfaatan 

  



9) Tampilan Menu Penggunaan 

 

Gambar 13 Form Menu Penggunaan Admin 

Pada halaman pemanfaatan tampilan admin dan pemohon sama. Tampilan menu pemanfaatan 

untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data penguasaan dapat dilihat 

gambar 13. Dan tampilan penguasaan untuk pemohon hanya bisa menginput data yang bisa 

dilihat gambar 14. 

 
Gambar 14 Form Dashboard Penggunaan Pemohon 

  



10) Tampilan Menu Sertifikat 

 
Gambar 15 Form Menu Sertifikat 

Pada tampilan menu sertifikat untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah 

data sertifikat dapat dilihat gambar 15. 

3. LAPORAN WEBSITE 

1) Laporan Pegawai 

Laporan pegawai untuk mengatahui data pegawai. 

 

Gambar 16 Laporan Pegawai 

  



2) Laporan Pemohon 

 

Laporan pemohon untuk mengetahui data pemohon. 

 

Gambar 17 Laporan Pemohon 

3) Laporan Objek 

Laporan objek untuk mengetahui data objek. 

 

Gambar 18 Laporan Objek 

  



4) Laporan Penguasaan 

Laporan data penguasaan untuk mengetahui data penguasaan. 

 

Gambar 19 Laporan Penguasaan 

5) Laporan Pemilikan 

Laporan pemilikan untuk mengetahui data pemilikan.  

 

Gambar 20 Laporan Pemilikan 

  



6) Laporan Pemanfaatan Tanah 

Laporan pemanfaatan tanah untuk mengetahui data pemanfaatan tanah. 

 

Gambar 21 Laporan Pemanfaatan Tanah 

7) Laporan Penggunaan Tanah 

Laporan penggunaan tanah untuk mengetahui data penggunaan tanah. 

 

Gambar 22 Laporan Penggunaan Tanah 

  



8) Laporan Sertifikat 

Laporan sertifikat untuk mengetahui data sertifikat. 

 

Gambar 23 Laporan Sertifikat 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan laporan di atas dan hasil Skripsi yang dilaksanakan Sistem Informasi Inventarisasi 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Lokasi Dengan SIG Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Di Kabupaten 

Banjar Berbasis Web: 

1. Aplikasi ini dapat mempermudah tiap orang yang akan membuat Perizinan, Pegajuan dan 

Pengaduan. 

2. Aplikasi ini mempercepat kinerja pegawai membuatkan data laporan dengan waktu satu hari. 

3. Aplikasi ini juga mempercepat dan mempermudah proses pengolahan perizinan, pengajuan dan 

pengaduan. 

2. SARAN 

Penulis menyadari bahwa pada sistem yang diusulkan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 

karena itu perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan yang lebih baik lagi. Adapun saran agar 

aplikasi dapat berfungsi lebih baik lagi yaitu: 

1. Sistem dapat dikembangkan agar menjadi lebih interaktif dan desain web yang lebih menarik. 

2. Diharapkan ada pengembangan fitur untuk backup database. 

3. Menambahkan keamanan sistem untuk menjaga data supaya lebih aman. 
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