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PERATURAN  

KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL 
 

NOMOR  : HK.01.04/54-KA/II/2006  
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN 
FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN 

 
KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk menjamin kesamaan pengertian tentang 
penilaian angka kredit bagi Surveyor Pemetaan 
sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II 
perlu ditetapkan Peraturan Kepala BAKOSURTANAL 
tentang Petunjuk Teknis Penilaian Jabatan Fungsional 
Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya. 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang  Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 
 

  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 
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  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547); 
 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 432, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 
 

  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsisional Pegawai Negari Sipil;  
 

  7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003; 
 

  8. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 
2005; 
  

  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan 
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Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya; 
 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor: PER/ 60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan 
Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan 
Angka Kreditnya; 
 

  11. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Survei 
Dan Pemetaan Nasional Dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor OT.02/60-KA/VII/2003 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Surveyor Pemetaan Dan Angka Kreditnya. 

 
 
   

MEMUTUSKAN 
 
 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI 
SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT 
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR  PEMETAAN. 
 

   
Pasal 1 

 
Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Surveyor 
Pemetaan dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang 
rinci bagi Surveyor Pemetaan, Tim Penilai Angka Kredit 
Surveyor Pemetaan, dan jabatan lain yang 
berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dan 
pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan 
Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah di pusat 
dan di daerah.  
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Pasal 2 

 
Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Angka 
Kredit Surveyor Pemetaan disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
 

  I PENDAHULUAN; 

  II KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN 
DIBERIKAN ANGKA KREDIT; dan 

  III KOMPOSISI PRESENTASE ANGKA KREDIT. 
 
 

   
Pasal 3 

 
Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Angka 
Kredit Surveyor Pemetaan tercantum dalam Lampiran I 
dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 
 

   
Pasal 4 

 
Jenjang jabatan Surveyor Pemetaan untuk 
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan 
jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan 
penetapan pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan 
jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan yang 
dimiliki untuk masing-masing jenjang dan jabatan. 
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  Pasal  5 
 

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Surveyor 
Pemetaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya 
untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini, 
Surveyor Pemetaan yang jabatannya satu tingkat atau 
dua tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya 
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan 
penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang 
bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:  
 

  a. Surveyor Pemetaan yang melaksanakan kegiatan 
survei pemetaan satu atau dua tingkat diatas 
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh 
ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh prosen) 
dari angka kredit setiap butir kegiatan yang 
dilakukan sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini; 
 

  b. Surveyor Pemetaan yang melaksanakan kegiatan 
survei pemetaan dibawah jenjang jabatannya, 
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 
dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan 
yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini. 
 
 

   
Pasal 6 

 
Surveyor Pemetaan yang secara bersama-sama 
melaksanakan kegiatan survei pemetaan memperoleh 
angka kredit yang sama sesuai dengan angka kredit 
setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II dalam 
Peraturan ini. 
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Pasal  7 

 
Berdasarkan pertimbangan kekhususan kapasitas kerja 
dan  perkembangan teknologi, instansi dimana 
terdapat Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dapat 
menyusun rincian Petunjuk Teknis Penilaian Angka 
Kredit Surveyor Pemetaan dengan bantuan teknis dari 
instansi pembina. 

 
 
 

  Pasal  8 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 
 

Ditetapkan di  :  Cibinong 
Pada tanggal  : 1 Pebruari 2006 
 
Kepala Badan Koordinasi Survei  

dan Pemetaan Nasional  
 

T.T.D 
 

Rudolf W. Matindas 
NIP 370 000 143 
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LAMPIRAN  I 
 
 
 

PERATURAN KEPALA  
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL 

NOMOR : HK.01.04/54-KA/II/2006 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN 
FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN 

 
 
 

SISTEMATIKA 
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT 

SURVEYOR PEMETAAN 
TINGKAT TERAMPIL 

 
 
BAB  I PENDAHULUAN 
 A. TUJUAN 
 B. 

C. 
RUANG LINGKUP 
KETERANGAN UMUM 
 

BAB II KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN 
ANGKA KREDIT 

  
 A. UNSUR UTAMA 
  1. Unsur Pendidikan 
  2. Unsur Kegiatan Survei 
  3. Unsur Kegiatan Pemetaan 
  4. Unsur Pengembangan Profesi 
   
 B. UNSUR PENUNJANG 
  Unsur Penunjang Tugas Survei Pemetaan 
   
BAB III KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. TUJUAN 
 

1. Petunjuk Teknis Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional 
Surveyor Pemetaan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang 
lebih rinci agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman 
pelaksanaan penilaian kegiatan survei dan pemetaan dan angka 
kreditnya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan 
Fungsional Surveyor Pemetaan. 

 
2. Dalam petunjuk teknis ini diuraikan kegiatan survei dan pemetaan 

yang dapat dinilai dalam rangka pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Surveyor Pemetaan dan angka kreditnya bagi PNS yang 
melaksanakan kegiatan survei dan/atau pemetaan. 

 
 
B. RUANG LINGKUP 
 

1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberikan angka kredit adalah  : 
a. Unsur Utama 
b. Unsur Penunjang 

 
2. Petunjuk Teknis ini diberlakukan untuk Pejabat Fungsional Surveyor 

Pemetaan yang melaksanakan tugas survei dan/atau pemetaan 
pada instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah.  

 
 

C. KETERANGAN UMUM 
 

1. ASUMSI DASAR 
Penilaian angka kredit dalam Peraturan ini dibuat dengan 
berdasarkan  3 (tiga) asumsi yaitu: 

 
a. Setiap anggota Tim Penilai mempunyai kemampuan dan 

pengetahuan luas di bidang Survei dan Pemetaan serta 
bersifat jujur dan adil. 

 
b. Setiap atasan pejabat fungsional surveyor pemetaan dalam 

menjalankan pengawasan dilakukan secara maksimal 
berdasarkan tanggung jawab dan kejujurannya. 

 
 



  9 

 
c. Setiap Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan dalam mengisi 

Daftar Usulan Penilaian angka kredit (DUPAK) dilakukan secara 
baik, benar dan jujur dengan menyertakan dokumen bukti fisik 
yang disyaratkan. 

 
 

2. PENGELOMPOKAN PRESTASI KERJA 
 

Secara umum prestasi kerja Pejabat Fungsional Surveyor 
Pemetaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu 
kelompok: 

 
a. Kurang berprestasi, 

apabila pejabat fungsional yang bersangkutan tidak mampu 
mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat satu tingkat dalam kurun waktu sekurang-
kurangnya   4 (empat) tahun. 
 

b. Rata-rata, 
apabila pejabat fungsional yang bersangkutan berhasil 
mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat satu tingkat dalam kurun waktu 4 (empat) 
tahun. 
 

c. Berprestasi, 
apabila pejabat fungsional yang bersangkutan berhasil 
mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat satu tingkat dalam kurun waktu kurang dari 
4 (empat) tahun.  
 

Penilaian dengan kriteria di atas dilakukan dengan adil, dan  
objektif tidak terlalu menyulitkan (mahal) dan tidak terlalu mudah 
(murah). 

 
 

3. PENGELOMPOKAN JENIS KEGIATAN 
 

a. Pada umumnya jenis kegiatan dapat dibedakan dalam 2 (dua) 
kelompok: 
1) Kegiatan rutin, adalah kegiatan dengan kuantitas hasil 

kerja sesuai spesifikasi dan standar yang baku, dan dapat 
dicapai secara maksimal melalui ketrampilan dan lamanya 
waktu kerja. 
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2) Kegiatan inovatif, adalah kegiatan dengan kualitas hasil 
kerja yang memiliki nilai tambah, dan dapat dicapai secara 
maksimal melalui dukungan kreatifitas, inovasi dan daya 
pikir yang tinggi. 

 
b. Penilaian kegiatan rutin dilakukan dengan mengkonversi 

kuantitas hasil kerja ke dalam Orang Jam (OJ) atau Orang 
Hari (OH).  

 
c. Kegiatan inovatif dinilai berdasarkan kualitas atau bobot nilai 

tambah dari hasil kerja tersebut. 
 
 

4. KONVERSI JUMLAH JAM KERJA KE ANGKA KREDIT (AK) 
 

a. Asumsi alokasi waktu kegiatan survei dan pemetaan terkait 
dengan jabatannya adalah rata-rata 4 (empat) jam sehari, 5 
(lima) hari dalam seminggu, dan 40 (empat puluh) minggu 
dalam 1 (satu) tahun. Di luar waktu itu diasumsikan bahwa 
pejabat surveyor pemetaan dalam masa tunggu 
penugasannya melakukan aktivitas pengembangan atau 
penunjang profesinya. 

b. Dengan asumsi seperti itu Surveyor Pemetaan yang berada 
pada kelompok yang mempunyai kemampuan rata-rata, maka 
ia bekerja 4x5x40 = 800 jam per tahun. 

c. Surveyor Pemetaan dengan kemampuan rata-rata dapat 
mengumpulkan 1 angka kredit (AK), sesuai dengan 
pangkat/golongannya, dalam waktu (OJ) sebanyak 800 dibagi 
Nilai AK yang dibutuhkannya per tahun agar dalam empat 
tahun bisa naik pangkat. 

Contoh: 
Untuk dapat naik pangkat dari golongan III/a ke III/b, 
Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan ataupun Surveyor 
Pemetaan Pertama memerlukan tambahan minimal 50 AK.  
Agar rata-rata ini dapat dicapai dalam 4 tahun, maka per 
tahunnya dia harus mengumpulkan minimal 12,5 AK.  Dengan 
800 OJ per tahun untuk survei dan pemetaan, maka nilai 1 AK 
akan setara dengan 800 / 12,5 = 64 OJ. 
 
Pada realitasnya, perhitungan OJ ini adalah angka estimasi 
sebagai acuan, untuk tepatnya diketahui oleh pejabat penilai 
atau atasan pejabat fungsional surveyor pemetaan.  Pada 
Petunjuk Teknis ini, angka-angka OJ dibulatkan dan yang 
melebihi 8 jam per hari akan dibulatkan ke hari berikutnya. 
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d. Surveyor Pemetaan berprestasi, dapat mencapai 1 AK lebih 

cepat, karena keahlian, ketrampilan dan pengalamannya 
dalam bekerja atau dapat pula mengumpulkan AK lebih 
banyak dengan lebih rajin bekerja secara efektif di atas rata-
rata. 

e. Untuk pekerjaan yang realitas tingkat kesulitannya 
menghabiskan rata-rata waktu lebih banyak atau lebih sedikit 
dari yang tertera pada Petunjuk Teknis ini, maka AK yang 
digunakan disesuaikan secara proporsional. 

 
Contoh: 
 
x Sdr. Syaiful adalah Surveyor Pemetaan Penyelia.  Dia 

melakukan aktivitas survei pendahuluan/orientas/rekonesen 
ke Papua selama 10 hari.  Aktivitas ini menurut SK Menpan 
memiliki Angka Kredit (AK) 0,1.  Dalam Juknis ini, survei 
pendahuluan dengan AK 0,1 adalah yang dapat diselesaikan 
dalam 3 jam.  Karena Sdr. Syaiful melakukan survei rekonesen 
di Papua dengan medan yang berat dan cakupan yang luas 
sehingga memerlukan waktu 10 hari – atau kurang lebih 80 
jam, maka yang bersangkutan diberi AK = 80 / 3 x 0,1 = 2,7. 

 
x Sdr. Endang adalah Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan.  

Dia menyelesaikan sketsa/gambar dari hasil survei dalam 
empat jam saja (setengah hari) – dan ini kecepatan rata-rata 
orang untuk tugas seperti itu.  Aktivitas ini menurut SK 
Menpan memiliki Angka Kredit (AK) 0,25.  Dalam Juknis ini, 
membuat sketsa/gambar dari hasil survei dengan AK 0,25 
adalah gambar yang rata-rata diselesaikan dalam 2 hari.  
Karena Sdr. Endang melakukan aktivitas itu hanya dalam 
setengah hari, maka AK yang didapatnya adalah = 0,5 / 2 x 
0,25 = 0,06. 

 
x Sdr. Joni adalah Surveyor Pemetaan Penyelia.  Dia adalah 

surveyor yang dinilai oleh kawan-kawannya maupun oleh 
atasannya sebagai surveyor yang menonjol.  Kemampuannya 
di atas rata-rata.  Suatu ketika dia mendapat tugas untuk 
melakukan proses kartografi sederhana.  Aktivitas ini menurut 
SK Menpan memiliki Angka Kredit (AK) 0,12.  Dalam Juknis ini, 
melakukan proses kartografi sederhana dengan AK 0,12 
adalah yang dapat diselesaikan dalam 4 jam.  Karena 
kecerdasan dan pengalamannya, Sdr. Joni mampu melakukan 
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tugas itu dalam 2 jam saja, sementara rata-rata orang lain 
akan memerlukan waktu 4 jam.  Untuk itu dia tetap mendapat 
AK 0,12. 

 
 

5. KEGIATAN SURVEI 
 

Kegiatan   disebut   “survei”   apabila   kegiatan   itu   bertujuan   untuk  
mendapatkan data dan informasi baru dari suatu titik (objek) atau 
lokasi yang ada di atas atau di bawah permukaan bumi (baik 
daratan maupun perairan) tentang: 
a. kedudukan relatif (terhadap titik yang lain) atau absolut 

(koordinat); dan 
b. informasi tentang objek tersebut (batas-batas wilayah, luas, 

kenampakan budidaya maupun non budidaya);  
dengan cara pengukuran (geometris atau trigonometris), 
perekaman, pemotretan, penggunaan kuesioner, atau 
penghitungan atas objek. 
Kegiatan survei yang dapat dinilai sebagai kegiatan bagi Pejabat 
Fungsional Surveyor Pemetaan adalah dari perencanaan, 
persiapan, pelaksanaan, supervisi sampai pada penyajian hasil 
survei dalam bentuk grafik/tabel/gambar selain peta. 

 
 

6. KEGIATAN PEMETAAN 
 

Sesuatu   kegiatan   disebut   ”pemetaan”,   apabila   kegiatan   itu  
bertujuan untuk menyajikan dalam bentuk peta hardcopy/salinan 
atau bentuk digital hasil survei, yaitu data dan informasi dari suatu 
titik (objek) dan lokasi pada suatu bidang datar; dengan skala 
tertentu; dan memiliki sistem referensi (datum dan proyeksi) yang 
baku. 
 
Kegiatan pemetaan yang dapat dinilai sebagai kegiatan surveyor 
pemetaan adalah dari mulai perencanaan, persiapan, 
pelaksanaan, supervisi sampai pada penyajian hasil pemetaan 
dalam bentuk peta. 
 
Secara umum yang termasuk kegiatan survei dan pemetaan 
adalah kegiatan seperti halnya pada bagan alir yang dapat 
diberlakukan untuk berbagai macam jenis survei dan pemetaan.  
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Contoh: 
 
1. Survei pasang surut di satu lokasi akan menghasilkan data 

dalam bentuk tabel atau grafik  Kegiatan ini termasuk aktivitas 
survei, sedang bentuk penyajiannya belum termasuk kegiatan 
pemetaan. Apabila dari data pasang surut sejumlah lokasi 
dibuat garis kontur dengan kaidah-kaidah pemetaan yang 
menghubungkan lokasi-lokasi dengan karakteristik tinggi 
pasang surut yang sama (iso-tide), maka kegiatan ini 
termasuk kegiatan pemetaan. 

 
2. Survei toponimi dengan mencatat nama-nama geografis dan 

koordinatnya di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk 
gasetir, adalah kegiatan survei. Apabila disajikan dengan 
kaidah-kaidah pemetaan, maka penyajian ini termasuk 
kegiatan pemetaan. 
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Diagram Alir Survei dan Pemetaan 
 

SURVEI DAN 
PEMETAAN 

 
PERENCANAAN 

 
PEMROSESAN 

 
PELAKSANAAN 

 
PERSIAPAN 

 
PENYAJIAN 

 
PELAPORAN 

DESIMINASI/ 
SOSIALISASI 

KONTROL 
KUALITAS 

META DATA 
(masuk pada hard 

Salinan digital/basis data) 

 
SUPERVISI 

PERAWATAN 
PERALATAN 
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7. PENGERTIAN UMUM  
 

Frasa berikut ini digunakan dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 
tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka 
Kreditnya maupun dalam Keputusan Bersama Kepala Badan 
Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor OT.02/60-KA/VII/2003 dan Nomor 23 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Surveyor Pemetaan Dan Angka Kreditnya.  Untuk menghindari 
pengulangan definisi serta menjaga konsistensi pengertiannya, 
berikut ini beberapa Pengertian Umum atas frasa dimaksud : 
 
a. Sederhana - Semi Detil - Detil.  

Pengertian ini tidak tidak tergantung baik pada skala peta 
maupun jenis peralatan yang dipakai, namun semata-mata 
pada jumlah relatif dan jenis objek yang disurvei/dipetakan 
dan tingkat kerumitan permasalahannya sehingga 
memerlukan SDM dengan kualifikasi yang berbeda.  Berikut ini 
adalah ilustrasi untuk contoh kasus survei pengukuran persil 
dan perhitungan data levelling. 

 
 

Jenis 
 

Pengertian 
Contoh kasus  

pengukuran persil 
sederhana Survei atau pemetaan 

pada objek dalam 
jumlah dan jenis data 
yang terbatas dan 
tingkat kerumitan 
rendah 

pengukuran secara garis 
besar posisi persil 
terhadap jalan 

semi detil Survei atau pemetaan 
pada objek dalam 
jumlah dan jenis data 
sedang dan tingkat 
kerumitan sedang 

pengukuran persil secara 
lengkap terhadap jalan, 
termasuk mengukur garis 
sempadan jalan 

detil Survei atau pemetaan 
pada objek dalam 
jumlah dan jenis data 
banyak dan tingkat 
kerumitan tinggi 

pengukuran persil secara 
lengkap terhadap jalan, 
termasuk mengukur garis 
sempadan jalan, sarana 
utilitas yang ada, serta 
objek-objek lain pada 
persil itu. 
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Jenis 
 

Pengertian 
Contoh kasus  

perhitungan data levelling 
sederhana melakukan 

perhitungan secara 
manual seperti 
melakukan tabulasi 
sederhana. 

menghitung secara 
sederhana angka elevasi 
suatu titik tinggi 
berdasarkan data selisih 
tinggi terhadap titik tinggi 
sebelumnya 

semi detil melakukan 
perhitungan yang 
lebih rumit dengan 
melibatkan berbagai 
rumus-rumus. 

menghitung angka elevasi 
suatu titik tinggi 
berdasarkan data selisih 
tinggi terhadap titik tinggi 
sebelumnya dan 
melakukan beberapa 
koreksi geometri. 

detil melakukan 
perhitungan secara 
detil dengan tingkat 
kerumitan yang tinggi 
serta melibatkan 
rumus-rumus yang 
lebih banyak, 
termasuk statistik.  

menghitung angka elevasi 
suatu titik tinggi 
berdasarkan data selisih 
tinggi dengan titik tinggi 
sebelumnya, melakukan 
beberapa koreksi geometri 
dan fisis serta melakukan 
perataan (adjustment). 

 
b. Analog - Digital  

Analog dan digital adalah sifat suatu benda (alat, bahan) atau 
pekerjaan dalam hubungannya dengan penggunaan 
komputer. 

 
 

Jenis 
 

Pengertian 
Contoh alat/ 
bahan 

Analog Alat / bahan pemetaan analog 
adalah alat / bahan pemetaan 
yang untuk menggunakannya 
tidak harus dengan komputer 

Rambu ukur, 
statif; 
Peta cetak, Buku 
laporan 
terdahulu 

digital Alat / bahan pemetaan digital 
adalah alat / bahan pemetaan 
yang untuk menggunakannya 
harus dengan komputer 

Alat GPS, ETS; 
CD-rom data,  
Laporan dalam 
format digital 

 
 

c. Mekanis - Optis - Elektronis  
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Mekanis, Optis dan Elektronis adalah sifat alat-alat yang fungsi 
utamanya ditopang oleh elemen-elemen yang bekerja denga 
prinsip-prinsip mekanis, optis atau elektronis. 

 
Jenis Pengertian Contoh alat 

Mekanis Cara kerja alat yang utama 
ditopang dengan fungsi 
mekanis semata. 

Rambu Ukur, Meteran 
Ukur, Statif, Pantograf, 
Kompas 

Optis Cara kerja alat yang utama 
ditopang dengan fungsi 
optis, sekalipun terdapat 
komponen mekanis. 

Kamera, Theodolite, 
Stereoplotter  

Elektronis Cara kerja alat yang utama 
ditopang dengan fungsi 
elektronis, sekalipun 
terdapat komponen 
mekanis dan optis 

Total Station, GPS, 
Echosounder 

 
 

8. CONTOH 
Dalam petunjuk teknis ini, bila suatu pengertian akan lebih jelas 
dengan contoh, maka akan diberikan contoh seperlunya. Namun 
pemahaman atas pengertian tersebut tidak terbatas pada contoh 
yang diberikan.  

 
 

9. BUKTI FISIK 
Bukti fisik untuk unsur utama pendidikan adalah salinan Surat 
Tanda Tamat/Lulus Pendidikan dan Latihan.   
Untuk unsur utama pengembangan adalah salinan makalah / 
buku.   
Untuk unsur penunjang adalah surat tugas atau sertifikat.   
Sedang untuk unsur utama survei dan pemetaan pada umumnya 
adalah salinan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas 
(SPTMT) dan bila diperlukan bisa ditambah dengan salinan 
laporan atau quicklook (gambaran singkat) dari produk yang 
dihasilkan (peta, buku ukur, tabel, diagram).  Quicklook ini cukup 
pada kertas berukuran A4. 
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Contoh Surat Pernyataan Telah Melakanakan Tugas yang ditandatangani oleh 
atasan langsung Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan.  
 
 

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS 
No.  ………….  /  ………….  /  ……….  /  2004 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : Ir. Sudjono 
NIP : 370 000 600 
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV-b 
Jabatan : Kepala Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi – 

Bakosurtanal 
 
menyatakan bahwa yang tersebut berikut ini: 
Nama : Juzirwan, A.Md. 
NIP :  370 000  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III-b 
Jabatan : Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan 
 
Berdasarkan surat penugasan nomor 2.1/BDRB/II/2004 tertanggal 2 
Februari 2004 telah melaksanakan: 
Tugas : Melakuan Triangulasi Udara pekerjaan 

pemetaan Kalimantan 1:50.000 sebanyak 
7000 model dalam sebuah tim 
beranggotakan 10 orang. 

kurun waktu : 6 bulan (Februari 2004 – Juli 2004) 
dengan prestasi 
perorangan setara 
dengan 

: 600 Orang-Jam 

 
dengan hasil baik sesuai dengan spesifikasi yang diberikan.  
Demikianlah surat ini agar dapat dimanfaatkan dengan semestinya.  
 
 

Cibinong, 30 Juli 2004 
Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang 

Kepala Ir. Sudjono 
 
 
 

NIP: 370 000 600 
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Contoh formulir laporan singkat peralatan yang dirawat dalam bentuk laporan 
yang tinggal ditandai, diberi tanggal dan ditandatangani.  
 

LAPORAN PEMERIKSAAN ALAT 
 
Jenis alat  Kamera Digital 
Merk alat  FUJI Finepix 2800Zoom 
Nomor inventaris  2002-05-01-PDRTR-SIDU 
Tujuan dipakai  Dibawa survei kelengkapan lapangan ke 

Kalimantan 
Kondisi baterei isi 
ulang 

 O Baik      O Cacat       O Rusak 

Kondisi geometri lensa  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Kondisi motor zoom  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Kondisi memory card  O Baik      O Cacat       O Rusak 

Kapasitas yang tersisa:   30    MB 
Kondisi display  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Kondisi swtich kontrol  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Kondisi lampu flash  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Keterangan lain-lain  Kamera bisa dipakai, namun berhubung 

switch kontrol rusak, maka hasil pemotretan 
tidak dapat langsung didisplay untuk 
keperluan cek.  Transfer dari kamera ke 
komputer melalui kabel juga tidak dapat 
dilakukan.  Diperlukan memory card untuk 
itu. 

Alat layak dipakai 
survei 

 O Ya      O Ya bersyarat       O Tidak 

Tanggal pemeriksaan  2006-02-08 
Nama pemeriksa  Agus Hikmat 
Tanda tangan 
pemeriksa 

  
 
 

 
10. BAGIAN YANG SAMA DAN YANG BERBEDA  

Angka Kredit untuk unsur utama pendidikan dan pengembangan 
dan seluruh Unsur penunjang adalah sama untuk seluruh jenjang 
jabatan fungsional surveyor pemetaan, baik untuk tingkat terampil 
maupun ahli. Oleh karena itu petunjuk teknis dan penjelasan pada 
bagian ini juga sama. 
Sedangkan untuk unsur utama survei dan pemetaan, maka baik 
poin kegiatan maupun nilai angka kreditnya adalah berbeda. 
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BAB II 
KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN  

DIBERIKAN ANGKA KREDIT 
 
 

A. UNSUR UTAMA 
 

1. UNSUR PENDIDIKAN (SEMUA JENJANG JABATAN) 
 

a. Sub Unsur Mengikuti Pendidikan Sekolah dan 
Memperoleh Ijazah/Gelar 
Pendidikan sekolah adalah pendidikan baik di dalam maupun 
di luar negeri pada perguruan tinggi yang diakreditasi oleh 
Departemen Pendidikan Nasional. 
Ijazah/Gelar adalah ijazah untuk Tingkat Terampil, minimal 
SLTA, dan Tingkat Ahli, minimal Sarjana (S1). 
 
Bukti fisik: 
1) Fotokopi surat  tugas/ijin belajar dari instansi yang 

bersangkutan. 
2) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang 

berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Dasar pemberian Angka Kredit (AK): 
 
1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali 

sebagai Surveyor Pemetaan mendapat angka kredit: 
a) Gelar Sarjana (S1)/D-IV, diberikan AK sebesar 100 
b) Gelar Sarjana Muda/Akademi/D-III, diberikan AK 

sebesar 60 
c) Gelar D-II, diberikan AK sebesar 40 
d) Gelar SLTA/D-I diberikan AK sebesar 25 

 
2) Surveyor Pemetaan yang memperoleh gelar jenjang 

pendidikan lebih tinggi setelah ia diangkat sebagai 
Surveyor Pemetaan, angka kredit yang  diberikan adalah 
selisih antara angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi 
tersebut dengan angka kredit gelar/ijazah sebelumnya. 

 
Contoh: 
 
Surahmad adalah PNS dengan pendidikan terakhir D-I. 
Apabila Surahmad diangkat pertama kali sebagai Pejabat 
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Fungsional Surveyor Pemetaan, kepada Surahmad diberikan 
AK gelar/ijazah sebesar 25. 
Apabila Surahmad melanjutkan pendidikannya ke jenjang D-
III dan berhasil memperoleh ijazah D-III dibidang pendidikan 
yang berkaitan dengan survei pemetaan, maka AK yang 
diperoleh Surahmad sebesar 35 yang dihitung dari AK 60 
dikurangi 25 (Keterangan: angka 25 sudah diberikan untuk 
ijazah SLTA/D-I nya).   

Apabila Surahmad melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 
dan berhasil memperoleh gelar S1, di bidang  pendidikan yang 
berkaitan dengan survei pemetaan. Maka AK yang diperoleh 
Surahmad adalah sebesar 40 yang dihitung dari 100 dikurangi  
60  (Keterangan: angka 60 sudah diberikan untuk ijazah D-III 
nya). 
 

b. Sub Unsur Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 
Surveyor Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda 
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau 
Sertifikat. 
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Surveyor 
Pemetaan dengan tujuan untuk memenuhi kompetensi 
jabatan, dan pendidikan teknis yang bertujuan untuk 
melengkapi dan memperkaya kompetensi Surveyor Pemetaan 
dalam bidang tertentu. 

Diklat Jabatan PNS dalam hal ini terdiri dari Diklat Fungsional 
dan Diklat Teknis :  
 
1) Diklat Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang 

bersifat wajib yang merupakan syarat untuk menjadi 
Surveyor  Pemetaan. 

2) Diklat Teknis Penjenjangan yang merupakan syarat untuk 
kenaikan jabatan Surveyor Pemetaan. 

3) Diklat Teknis Tambahan untuk melengkapi dan 
memperkaya pengetahuan tentang survei dan pemetaan 

Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan kurikulum diklat 
yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 
dan diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 
angka 3) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Badan 
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.  
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Bukti fisik: 
 
1) Surat penugasan mengikuti Diklat 
2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang 

dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat.  
 
Dasar Pemberian Angka Kredit: 
 
Surveyor Pemetaan yang telah menyelesaikan Diklat 
Fungsional maupun Teknis, diberikan angka kredit yang 
besarnya tergantung pada jumlah jam pelajaran (1 jam 
pelajaran 45 menit), yaitu: 
1) Lebih dari 960 jam pelajaran memperoleh 15 angka kredit  
2) 641 – 960 jam pelajaran memperoleh 9 angka kredit 
3) 481 – 640 jam pelajaran memperoleh 6 angka kredit 
4) 161 – 480 jam pelajaran memperoleh 3 angka kredit 
5) 81 – 160 jam pelajaran memperoleh 2 angka kredit 
6) 30 – 80 jam pelajaran memperoleh 1 angka kredit 
 
Contoh: 
 
Kardiman, Surveyor Pemetaan Pelaksana telah mengikuti 
Diklat Teknis Surveyor Pemetaan yang diselenggarakan oleh 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan 
BAKOSURTANAL dengan jumlah 82 jam pelajaran, dengan 
bukti fisik STTPL memperoleh 2 angka kredit.  
 
 

2. UNSUR KEGIATAN SURVEI 
 

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat Surveyor Pemetaan 
yang sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud 
pada Lampiran I Kepmenpan Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, 
maka Surveyor Pemetaan yang satu tingkat di atas atau di bawah 
jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut 
berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang 
bersangkutan: 
 
1) Surveyor Pemetaan yang melaksanakan tugas survei 

pemetaan di atas jenjang jabatannya, akan memperoleh 
angka kredit sebesar 80% dari angka kredit apabila kegiatan 
dimaksud dilakukan oleh Surveyor Pemetaan pada jenjang 
yang seharusnya. 
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2) Surveyor Pemetaan yang melaksanakan tugas survei 
pemetaan di bawah jenjang jabatannya akan memperoleh 
angka kredit yang sama 100% dengan angka kredit apabila 
kegiatan dimaksud dilakukan oleh Surveyor Pemetaan pada 
jenjang yang seharusnya. 

 
3) Terhadap penugasan yang diberikan secara kelompok, jumlah 

Angka kredit diberikan kepada masing-masing individu 
Surveyor Pemetaan sesuai propori kontribusinya dalam 
penugasan itu. 

 
 
a. Sub Unsur Melakukan Persiapan Survei 

1) Melakukan Persiapan Pengumpulan dan 
Pengolahan Data 

a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan 
dan Pengolahan Data 
Pengertian: 

Membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) tata cara 
mengumpulkan dan mengolah data. 
Untuk juklak yang hanya merupakan penyempurnaan 
atau revisi juklak sebelumnya, maka yang dihitung 
adalah beban kerja editing dari juklak. 
 
Contoh: 
Menyusun TOR dan Juklak tentang tata cara 
pelaksanaan survei Penggunaan Tanah, termasuk 
distribusi anggota tim, jadwal pelaksanaan, alat-alat 
yang dibawa dan sebagainya. 
 
- Angka Kredit: 0,48  
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: salinan juklak yang dibuat 
 

b) Melakukan Penyiapan Fasilitas Pengumpulan 
dan Pengolahan Data 
Pengertian: 
Menyiapkan fasilitas pengumpulan dan pengolahan 
data yang berkaitan langsung dengan kondisi yang 
siap untuk dipakai. Untuk peralatan yang pernah 
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digunakan sebelumnya, memerlukan penjelasan yang 
memadai bila akan disiapkan lagi. 
 

Contoh: 
 

Menyiapkan daftar kebutuhan dan kesiapan peralatan 
untuk survei situasi seperti kompas, theodolit, 
Electronic Total Station (ETS), beserta kabel, memory 
card dan laptop. 
 
- Angka Kredit: 0,06 per dokumen. 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana.  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: dokumen yang berisi fasilitas yang 

disiapkan, jenis alat, jumlahnya serta penjelasan 
seperlunya, berupa isian atas formulir-formulir. 

 
2) Menyusun Persiapan Analisa dan Evaluasi Data 

a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Analisa dan 
Evaluasi Data  
Pengertian: 

Membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) bagaimana 
cara analisa dan evaluasi data. Untuk juklak yang 
hanya merupakan penyempurnaan atau revisi juklak 
sebelumnya, maka yang dihitung adalah beban kerja 
editing dari juklak sebelumnya.  
 
Contoh: 
Menyusun juklak analisa dan evaluasi data sipat datar 
–sehingga dapat dipastikan apakah sudah sesuai 
spesifikasi pekerjaan.   
 
- Angka Kredit: 0,56 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: salinan juklak yang dibuat  
 

b) Melakukan Penyiapan Fasilitas Peralatan dan 
Evaluasi Data 
Pengertian: 

Menyiapkan fasilitas khusus untuk analisa dan 
evaluasi data (misalnya komputer beserta software-
nya). Peralatan yang pernah disiapkan sebelumnya, 
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memerlukan penjelasan yang memadai bila akan 
disiapkan lagi. 
 
Contoh: 
Menyiapkan komputer beserta segenap software dan 
asesorisnya (printer, plotter) untuk menggambarkan 
grafik dari data curah hujan yang dikumpulkan secara 
digital. 
 
- Angka Kredit: 0,16 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: dokumen berisi fasilitas yang 

disiapkan, jenis alat, jumlahnya serta penjelasan 
seperlunya. 

 
3) Menyusun Pedoman dan Metode Survei 

 

Menyusun Petunjuk Teknis Survei. 
 

Pengertian: 
 

Menyusun Petunjuk tentang tata cara teknis survei, 
seperti karakteristik objek yang disurvei, besaran toleransi 
kesalahan poligon, dsb. Untuk juklak yang hanya 
merupakan penyempurnaan atau revisi juklak 
sebelumnya, maka yang dihitung adalah beban kerja 
editing dari juklak sebelumnya. 

 
- Angka Kredit: 0,22 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: salinan juklak yang dibuat.   
 

4) Membuat Desain Kerangka Kontrol Survei 
Pengertian : 

Yang dimaksud desain kerangka kontrol survei adalah 
titik-titik ikat di daerah survei, baik titik kontrol orde yang 
lebih tinggi ataupun titik kontrol yang harus dibuat baru, 
baik secara relatif maupun secara absolut (GPS, 
astronomis).  Dengan mengacu pada kerangka kontrol 
yang akurat ini, data hasil survei dapat diperbandingkan 
dengan posisi yang tepat satu sama lain. 
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a) Menyusun Petunjuk Evaluasi Desain Kerangka 
Kontrol Survei  
 
Pengertian: 
Menyusun petunjuk evaluasi desain kerangka kontrol 
survei seperti bagaimana menilai apakah titik kontrol 
yang dibuat sudah memadai untuk dijadikan titik ikat. 
 
- Angka Kredit: 0,53 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 11 hari. 
- Bukti fisik: salinan juklak yang dibuat. 

 
b) Menyusun Desain Kerangka Kontrol Survei 

Pengertian: 

Menyusun desain penyebaran titik sampling dan titik 
pengikatan dengan kegiatan kerangka dasar poligon, 
sipat datar dan titik acuan bantu lainnya. 
Menyusun desain kerangka kontrol survei terdiri dari: 
 
(1) sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,14 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: dokumen desain.  

(2) semi detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,27 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: dokumen desain. 

 

c) Melakukan Penyiapan Fasilitas Desain 
Kerangka Kontrol Survei 
Pengertian: 
Menyiapkan peralatan khusus untuk desain kerangka 
kontrol survei, misal komputer dan software nya atau 
perlengkapan gambar peta dan grafis (penggaris 
berskala, ukuran sudut, kalkulator). 
 
- Angka kredit: 0,04 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana  
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- Satuan waktu: kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: dokumen yang berisi keterangan rinci 

fasilitas  yang disiapkan, jenis alat, jumlahnya 
serta penjelasan seperlunya. 

 
5) Membuat Rencana Operasional Survei Lapangan  

 
a) Menyusun rencana operasional survei 

lapangan; 
Pengertian: 

Rencana Operasional Survei Lapangan (ROSL) adalah 
suatu rencana yang mencakup organisasi, penyiapan 
administrasi untuk penugasan, dukungan logistik dan 
keamanan tim dll.   
Hasilnya adalah sebuah dokumen yang berisi agenda 
harian, seperti hari kesekian ada di mana, apa yang 
dilakukan, transportasi dan logistik bagaimana. 
Menyusun rencana operasional survei lapangan terdiri 
dari: 
 
(1) sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: dokumen. 

(2) semi detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,15 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: dokumen. 

(3) detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,31 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik:  dokumen. 

b) Menyusun Penyiapan Fasilitas Rencana 
Operasional Survei Lapangan 
Pengertian: 

Menyusun fasilitas rencana operasional survei 
lapangan, misalnya komputer dan software nya atau 



  28 

perlengkapan gambar peta dan grafis (penggaris 
berskala, ukuran sudut, kalkulator). 
 
- Angka Kredit: 0,04 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 
- Satuan waktu: kurang lebih 1 hari. 
- Bukti fisik: dokumen yang  berisi keterangan rinci 

fasilitas yang disiapkan, jenis alat, jumlahnya 
serta penjelasan seperlunya.  

 
6) Menyusun Pedoman Pengecekan Peralatan 

Mekanis  
Pengertian: 

Menyusun pedoman pengecekan peralatan mekanis atas 
fungsi dan akurasinya, misalnya: rambu ukur, pita 
meteran dll. Untuk juklak yang hanya merupakan 
penyempurnaan atau revisi juklak sebelumnya, maka yang 
dihitung adalah beban kerja editing dari juklak 
sebelumnya. 
 
- Angka Kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: salinan juklak yang dibuat 
 

7) Mengecek Peralatan 
Mengecek peralatan, di sini dimaksudkan adalah 
menyusun laporan hasil pengecekan alat siap pakai. 
a) mekanis (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,02 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 
- Satuan waktu: kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: laporan (lihat contoh) 
 

b) optis (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,02 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana  
- Satuan waktu: kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: laporan (lihat contoh) 
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c) elektronik  (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,03 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 jam. 
- Bukti fisik: laporan (lihat contoh) 
 

8) Merawat Peralatan 
Menyusun laporan/daftar kesiapan peralatan survei; 
a) mekanis (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,01 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 jam. 
- Bukti fisik: laporan (lihat contoh) 
 

b) optis (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,02 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana   
- Satuan waktu: kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: laporan (lihat contoh) 
 

c) elektronik  (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,07 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: laporan (lihat contoh) 
 
 

b. Sub Unsur Melakukan Survei Lapangan. 
Survei lapangan adalah kegiatan survei yang dilakukan di 
lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 
 
1) Melakukan Orientasi/Pendahuluan/Rekonesen 

Secara Sederhana 
Pengertian: 

Survei Orientasi/pendahuluan/rekonesen dilakukan untuk 
mendapat gambaran sederhana atas medan yang akan 
disurvei lebih lanjut.  
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- Angka Kredit: 0,10 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: Laporan hasil rekonesen, misalnya tentang 

kondisi umum, jalan, sebaran titik yang ditemukan.  
 

2) Membuat sketsa/gambar 
Pengertian: 

Sketsa/gambar yang dimaksud adalah untuk merekam 
situasi yang ditemui di lapangan, belum dengan unsur-
unsur peta.  
Dalam pembuatan sketsa/gambar terbagi dalam tiga 
bentuk: 

a) sederhana (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,03 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula  
- Satuan waktu: kurang lebih 5 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook sketsa. 

 
b) semi detil (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook sketsa. 
 

c) detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,25 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook sketsa. 
 

3) Melakukan Pengukuran  
Pengertian: 

Melakukan pengukuran adalah mendapatkan data di 
lapangan dengan menggunakan alat ukur.    

Contoh: 
x Mengukur lebar jalan dengan meteran 
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x Mengukur jarak dan sudut dengan teodolit atau total 
station 

x Mengukur koordinat suatu titik sampel dengan GPS 
x Mengukur slope suatu lahan dengan inklinometer 
x Mengukur pH air sawah dengan pH meter. 
 
Melakukan Pengukuran terbagi dalam tiga cara: 

a) sederhana (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,04 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 
- Satuan waktu: kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook tabel / buku ukur 

/ diagram 
 

b) semi detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,08 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Pelaksana  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook tabel / buku ukur 

/ diagram 
 

c) detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,25 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook tabel / buku ukur 

/ diagram 
 

4) Melakukan Pengamatan Survei Sederhana 
Pengertian: 
Melakukan pengamatan adalah mendapatkan data di 
lapangan secara langsung dan lebih bersifat deskriptif 
kualitatif, namun bisa pula dibantu dengan suatu alat 
tabulasi atau alat ukur. 

Contoh: 
x Mengamati jumlah kendaraan yang melintas per jam 
x Mengamati aktivitas gunung api 
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x Mengamati jenis pepohonan yang terdapat di sebuah 
tempat 

x Mengamati kondisi rumah di daerah bencana 
 
Untuk pengertian sederhana lihat di Pengertian Umum 
 

- Angka Kredit: 0,36 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik:  Laporan 

 
5) Melakukan Perekaman Sederhana  

Pengertian: 
Melakukan perekaman adalah mendapatkan data di 
lapangan secara langsung dengan bantuan alat rekam, 
baik yang merekam informasi secara mekanis, voice, optis 
maupun elektromagnetis. 

Contoh: 
x Melakukan pemotretan udara atau penginderaan jauh 
x Melakukan survei bathymetry dengan echosounder 
x Membuat film atas daerah yang terkena bencana 
x Merekam gelombang yang dipantulkan dari survei 

seismik 
x Merekam cara pengucapan nama geografis di tiap 

tempat 
 
Untuk pengertian sederhana lihat di Pengertian Umum 
 

- Angka Kredit: 0,22 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 7 jam. 
- Bukti fisik: Laporan 
 

6) Menggambar Hasil Pengamatan Survei & Membuat 
Deskripsi  
Menggambar hasil pengamatan survei dan membuat 
deskripsi terbagi dalam 3 cara: 
 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,03 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 
- Satuan waktu: kurang lebih 5 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook gambar. 
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b) semi detil 

- Angka Kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana   
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook gambar. 

 
c) detil 

- Angka Kredit: 0,25 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook gambar.  
 
 

c. Sub Unsur Melakukan Pemrosesan Data Hasil Survei  
1) Menghitung Data Survei 

Pengertian: 

Yang dimaksud adalah menghitung data hasil pengukuran 
atau pengamatan, seperti menghitung koordinat dari data 
jarak/sudut, membuat rekapitulasi, membuat rata-rata, 
dsb. 
Menghitung data survei dilakukan dengan 3 (tiga) cara 
yaitu; 

a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,07 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan.  
 

b) semi detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,08 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana   
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan. 

 
c) detil (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,35 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
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- Satuan waktu: kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Laporan.  

 
 

2) Melakukan Analisa & Evaluasi Data Survei Secara 
Sederhana 
Pengertian: 
Melakukan Analisa dan Evaluasi Data Survei Secara 
Sederhana adalah  melakukan penghitungan dan analisis 
tahap awal untuk mendapatkan informasi serta memastikan 
hasil pengukuran memenuhi syarat / tidak mengalami 
kesalahan. 
 
Untuk pengertian sederhana lihat di Pengertian Umum 
 
- Angka Kredit: 0,48 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan tentang metode dan hasil 

analisis/evaluasi.  
 
 

3) Menyajikan Data Hasil Survei Secara 
Manual/Sederhana  
Pengertian: 

Menyajikan data hasil survei secara cepat, baik secara 
manual ataupun dengan komputer (quick-plot), dengan 
tujuan untuk segera mendapatkan gambaran awal tentang 
kondisi data. 
 
- Angka Kredit: 0,2 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 6 jam 
- Bukti fisik: quicklook tabel / gambar / deskripsi 
 
 

d. Sub Unsur Memasyarakatkan Hasil Survei 
 

1) Menyebar Luaskan Hasil Survei Melalui Mass Media 
Internal 
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Pengertian: 
Menyebarluaskan hasil pemetaan dalam media internal 
lembaga baik cetak (majalah dinding, buletin internal, 
buku yang beredar terbatas di dalam lembaga), elektronik 
(CD atau video yang beredar di dalam lembaga), maupun 
web intranet. 
 
- Angka Kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: Naskah yang disebarluaskan. 
 

2) Memberikan Pelayanan Informasi secara sederhana 
Pengertian: 

Memberikan pelayanan informasi umum umum secara 
sederhana kepada pengguna hasil survei, termasuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan baik secara 
langsung, telefonis maupun elektronis (email); baik secara 
individual maupun kolektif, termasuk sosialisasi, 
pemanduan tamu / rombongan pelajar.  
 
- Angka Kredit: 0,16 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 5 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan laporan yang yang berisi data, 

waktu pelayanan, penerima informasi, jenis informasi 
yang dilayani, dan catatan. 

 
 

3. UNSUR KEGIATAN PEMETAAN 
 
a. Sub Unsur Melakukan Persiapan Pemetaan 

1) Melakukan Persiapan Pengumpulan dan Pengolahan 
Data  
a) Menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan 

pengolahan data 
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Pengertian: 

Membuat petunjuk pelaksanaan bagaimana cara 
mengumpulkan dan mengolah data untuk membuat 
peta. 
 
- Angka Kredit: 0,46 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia   
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat.  
 

b) Melakukan Penyiapan Fasilitas Pengumpulan dan 
Pengolahan Data 

Pengertian: 

Menyiapkan fasilitas pengumpulan data dan 
pengolahan data, untuk membuat peta. 
 
Contoh:  
Menyiapkan alat pembaca kartu memory (memory-
card reader), meja digitizer, software pemetaan, 
plotter grafik, dsb. 
 
- Angka Kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Dokumen yang berisi fasilitas yang 

disiapkan, jenis alat, jumlahnya serta 
penjelasannya seperlunya.  

 
2) Menyusun Persiapan Analisa dan Evaluasi Data 

Pengertian: 

Menyusun petunjuk pelaksanaan analisis dan evaluasi data 
pemetaan. Untuk juklak yang hanya merupakan 
penyempurnaan atau revisi juklak sebelumnya, maka yang 
dihitung adalah beban kerja editing dari juklak sebelumnya. 
 
- Angka Kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Lanjutan  
- Satuan waktu: kurang lebih 8 jam. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat.  
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3) Membuat Desain Kerangka Kontrol Pemetaan  
a) Menyusun petunjuk evaluasi desain kerangka kontrol 

pemetaan. 
Pengertian: 

Menyusun petunjuk evaluasi desain kerangka kontrol 
pemetaan untuk menilai kualitas kerangka peta, seperti 
apakah sistem koordinat, sistem proyeksi, posisi muka 
peta, posisi legenda dll. telah sesuai dengan 
spesifikasi. 
- Angka kredit: 0,30 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik:  Salinan juklak yang dibuat.  
 

b) Menyusun desain kerangka kontrol pemetaan 
Pengertian: 

Menyusun desain kerangka peta, seperti sistem 
koordinat, sistem proyeksi, posisi muka peta, posisi 
legenda dan sebagainya. 
Penyusunan desain ini terbagi menjadi dua yaitu: 

 

(1) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka kredit: 0,02 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 1 jam. 
- Bukti fisik: quicklook setiap desain 
 

(2) semi detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,10 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia 
- Satuan waktu: kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: quicklook setiap desain  
 

4) Menyusun Rencana Operasional Pemetaan 
Pengertian: 
Rencana Operasional Pemetaan (ROP) berisi rencana tahap 
demi tahap, seperti hari ke sekian memetakan daerah 
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mana, apa sumber data yang dipakai, siapa pelaksananya, 
apa yang dilakukan, dsb. 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

ROP untuk pemetaan berjangka pendek (hingga 2 
minggu). 
- Angka kredit: 0,03 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 jam. 
- Bukti fisik: Laporan 
 

b) semi detil (lihat di Pengertian Umum) 
ROP untuk pemetaan berjangka sedang (2 minggu – 1 
bulan). 
- Angka Kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 8 jam. 
- Bukti fisik: Laporan  
 

c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
ROP untuk pemetaan berjangka panjang (1 – 3 bulan) 
- Angka Kredit: 0,38 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan 

 
5) Menyiapkan bahan-bahan untuk pemetaan 

Yang dimaksud adalah bahan-bahan pembuatan peta – 
selain data, seperti film, kertas atau tinta. 

a) analog (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,03 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 
- Satuan waktu: kurang lebih 5 jam. 
- Bukti fisik: Laporan  
 

b) digital (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,07 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana   
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan  
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6) Menguji bahan-bahan penunjang  

Pengertian: 
Bahan-bahan penunjang adalah bahan-bahan yang tidak 
langsung berkaitan dengan pemetaan yang sedang 
dilakukan namun berguna untuk memudahkan pekerjaan 
tersebut. 
 
Contoh: 
Selotape perekat atau potongan film untuk koreksi minor 
pada peta. 
 
- Angka Kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 jam. 
- Bukti fisik: Laporan  
 

7) Menyiapkan perangkat pemetaan  
Perangkat peralatan pemetaan dikelompokan dalam dua 
jenis yaitu : 

a) Analog (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka Kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula   
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan  
 

b) Digital (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana   
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan  
 

8) Merawat Peralatan  
Ada tiga jenis perawatan peralatan antara lain ; 
a) mekanis (lihat di Pengertian Umum) 

Pengertian: 

Perawatan mekanis meliputi perawatan secara mekanis 
sehingga fungsi mekanis alat tetap jalan sehingga alat 
siap pakai. 
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Contoh: Membersihkan & melumasi bagian mekanis 
stereoplotter 
 
- Angka Kredit: 0,02 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula  
- Satuan waktu: kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: Laporan 
 

b) optis (lihat di Pengertian Umum) 
Pengertian: 

Perawatan optis meliputi perawatan secara optis 
sehingga fungsi optis alat tetap jalan sehingga alat 
selalu siap pakai.  Sekedar membersihkan alat optis 
dari debu terhitung sebagai perawatan mekanis – 
bukan perawatan optis. 
 
Contoh: kalibrasi lensa & prima optis stereoplotter 
 
- Angka Kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana  
- Satuan waktu: kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Laporan 

 
c) elektronis  

Pengertian: 
Perawatan elektronis adalah perawatan secara 
elektronis sehingga fungsi elektronik alat tetap jalan 
dan alat siap pakai. Sekedar membersihkan alat 
elektronik dari debu terhitung sebagai perawatan 
mekanis – bukan perawatan elektronis. 
 
Contoh: kalibrasi komputer pada stereoplotter analitis. 
 
- Angka Kredit: 0,34 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Laporan  

 
9) Membuat Desain Peta Skala Besar 

Pengertian: 
Yang dimaksud desain peta adalah tampilan peta secara 
keseluruhan, seperti bagaimana format dan ukuran peta, 
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bentuk dan posisi muka peta, legenda, riwayat peta dan 
sebagainya. 
Peta skala besar yang dimaksud adalah peta skala 
1:10.000, 1:5000, 1:2500 atau lebih besar, yang belum 
memiliki desain baku, misalnya untuk kebutuhan khusus. 
  
- Angka Kredit: 0,68 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Laporan beserta quicklook desain yang 

menyebutkan alasan peta berdesain seperti itu.  
 
 

b. Sub Unsur Melakukan Pemetaan 
 

1) Melakukan Pengumpulan Data Analog 
Pengertian: 

Data Analog adalah data yang hanya tersedia dalam 
bentuk non digital (kertas, film, ...).  Ada dua jenis data 
analog yang dapat dikumpulkan, yaitu: 
 
a) utama 

adalah data analog yang langsung berkaitan dengan 
pemetaan yang sedang dilakukan. 
 
Contoh: peta rupabumi, foto udara, citra satelit, daftar 
koordinat titik kontrol, dll.  
 
- Angka kredit: 0,25 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 5 hari. 
- Bukti fisik :  Laporan tentang data yang 

dikumpulkan beserta sumbernya.  
 

b) penunjang 

adalah data analog yang tidak langsung berkaitan 
dengan pemetaan yang sedang dilakukan namun 
berguna untuk memudahkan pekerjaan tersebut. 
 
Contoh: Buku panduan wisata, Buku monografi 
daerah 
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- Angka Kredit: 0,07 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan tentang data yang 

dikumpulkan beserta sumbernya.  
 
 

2) Melakukan Pengumpulan Data Digital Penunjang 
 
Pengertian: 
Data Digital Penunjang adalah data yang tidak langsung 
berkaitan dengan pemetaan yang sedang dilakukan namun 
berguna untuk memudahkan pekerjaan tersebut., dan 
untuk membacanya memerlukan komputer.  Contohnya 
adalah VCD atau foto-foto digital daerah yang dipetakan, 
website tentang objek yang dipetakan). 
Aktivitas yang dimaksud di sini adalah melakukan 
pengumpulan data yang mungkin tersebar di berbagai 
lokasi / kantor.  Konversi diperlukan ketika sistem 
referensi dan format data berbeda dengan yang dipakai 
dalam pekerjaan pemetaan. 
 
- Angka Kredit: 0,30 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan tentang karakteristik data, format 

data dan apa yang dilakukan secara langsung terhadap 
data digital. 

 
3) Melakukan Pengolahan dan Analisa Data Analog 

Pengertian: 
Pengolahan dan analisa data analog yang dikerjakan 
secara manual dengan perangkat mekanis. 
 
Contoh: Menghitung jumlah rumah atau membuat profil 
jalan dari peta kontur.  
 
- Angka Kredit: 0,30 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Laporan tentang data yang dianalisis dan 

metodenya. 
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4) Menyajikan Data Hasil Pemetaan Secara Sederhana 
Pengertian: 
Menyajikan data hasil pemetaan secara garis besar 
(umum) dalam arti tidak harus rinci baik dari sisi geometris 
maupun tematis, namun cukup sekedar informasi awal 
saja. 
 
Contoh: 
- Angka Kredit: 0,14 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia  
- Satuan waktu: kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: quicklook peta 
 

5) Melakukan Penggambaran Titik Kontrol Hasil 
Ukuran 
Pengertian: 
Penggambaran titik kontrol hasil ukuran lengkap dengan 
daftar koordinat, deskripsi titik dan informasi untuk 
mencapai titik tersebut. 
Ada tiga jenis penggambaran titik kontrol hasil ukuran 
yaitu: 
a) sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,02 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 
- Satuan waktu: kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan Laporan 

 
b) semi detil (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,03 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana   
- Satuan waktu: kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan Laporan 

 
c) detil (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan  
- Satuan waktu: kurang lebih 8 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan Laporan 
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6) Melakukan Pengukuran Detil/Pembuatan Lembar 
Peta 
Melakukan Pengukuran detil/pembuatan lembar peta dapat 
dilakukan dengan tiga cara: 

a) mekanis (lihat di Pengertian Umum) 
Contoh: Pembuatan lembar peta atau manuskrip 
dengan pensil, spidol, rapido atau pantograf. 
- Angka Kredit: 0,03 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 
- Satuan waktu: kurang lebih 5 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan Laporan 

 
b) optis (lihat di Pengertian Umum) 

Contoh: Pembuatan lembar peta atau manuskrip 
secara fotomekanis atau scanning. 
- Angka Kredit: 0,04 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana  
- Satuan waktu: kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan Laporan 

 
c) elektronik (lihat di Pengertian Umum) 

Contoh: Digitasi peta dengan komputer 
- Angka Kredit: 0,15 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan Laporan 
 

7) Melakukan Pengolahan Data Secara Sederhana  
Pengertian: 

Pengolahan data dilakukan dengan memadukan seluruh 
sumber data baik spasial maupun tekstual, dengan tujuan 
geometris maupun tematis, baik dengan cara-cara analog 
maupun dengan komputer beserta software-softwarenya, 
yang dalam hal ini mungkin perlu penyesuaian paramater 
yang ada.   
Sedang pengertian sederhana, lihat Pengertian Umum. 
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Contoh:  
x transformasi koordinat secara sederhana 
x klasifikasi citra secara sederhana. 
 
- Angka Kredit: 0,32 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia. 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook Tabel/Diagram/ 

Laporan.  
 

8) Melakukan Penggambaran 
Pengertian: 
 
Penggambaran peta dari data primer (misalnya foto), baik 
secara langsung (analog) maupun dengan alat 
berkomputer misalnya alat digitizer atau alat stereoplotter 
analitis (secara fotogrametri). 
Melakukan penggambaran dapat dilakukan dengan tiga 
cara: 

a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,04 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pemula. 
- Satuan waktu: kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook 

peta/sketsa/gambar. 
 

b) Semi detil (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana. 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook 

peta/sketsa/gambar. 
 

c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka Kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia. 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook 

peta/sketsa/gambar. 
 



  46 

9) Melakukan pengecekan lapangan dan toponimi 
secara sederhana  
Pengertian: 
Pengecekan lapangan meliputi konfirmasi objek (kelas 
jalan, jenis bangunan, pemilik bangunan, ground-truth 
dll), mengumpulkan data nama geografis (toponimi) dan 
batas administrasi dari otoritas setempat, serta uji akurasi 
geometri peta. 
Sedang pengertian sederhana, lihat Pengertian Umum. 
 
- Angka kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia. 
- Satuan waktu: kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan Laporan 
 

10) Melakukan proses kartografi secara sederhana  
Pengertian: 

Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah 
gambar menjadi peta yang terlihat informatif (map 
composition). 
Sedang pengertian sederhana, lihat Pengertian Umum. 
 
- Angka Kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia. 
- Satuan waktu: kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook peta. 
 

11) Melakukan proses triangulasi udara secara 
sederhana  
Pengertian: 
Proses triangulasi dimulai dari pemilihan titik, penomoran, 
penandaan titik pada foto, pengukuran, adjustment 
(termasuk blunder snooping) hingga koreksi dan analis. 
Sedang pengertian sederhana, lihat Pengertian Umum. 
 
- Angka kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia 
- Satuan waktu: kurang lebih 4 jam per titik kontrol 

utama. 
- Bukti fisik: SPTMT dan daftar titik kontrol. 
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12) Melakukan penafsiran, dilineasi dan simbolisasi 
secara sederhana 
Pengertian: 

Penafsiran (interpretasi), dilineasi (vektorisasi) dan 
simbolisasi adalah proses untuk membuat data spasial 
mentah yang bersifat raster seperti foto udara / citra satelit 
menjadi lebih informatif dan mudah digunakan pengguna 
awam. 
Sedang pengertian sederhana, lihat Pengertian Umum. 
 
- Angka kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia 
- Satuan waktu: kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: Laporan singkat berisi daftar objek yang 

ditafsirkan atau quicklook peta garis  yang dihasilkan. 
 
 

13) Melakukan ploting 
Pengertian: 
Ploting yang dimaksud di sini adalah menuangkan isi peta 
dari format digital di dalam komputer ke atas medium 
kertas dengan menggunakan alat printer/plotter. 
Dalam melakukan ploting ada 3 cara : 
a) sederhana 

- Angka kredit: 0,02 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 
- Satuan waktu: kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook peta 
 

b) semi detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka kredit: 0,08 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan 
- Satuan waktu: kurang lebih 5 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook peta 
 

c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia 
- Satuan waktu: kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook peta 
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14) Membuat Mosaik Citra 
Pengertian 
Citra adalah hasil perekaman gelombang mekanik maupun 
elektromagnetik, mencakup rekaman seismik, foto udara, 
penginderaan jauh maupun imaging-radar, baik dari alat 
di atas tanah (terrestris), pesawat udara maupun satelit.  
Mosaik citra adalah proses penggabungan beberapa citra 
menjadi satu citra. 
 
Dalam hal membuat mosaik citra dibedakan menjadi 3 
cara, yaitu: 

a) kontrol 
Mosaik citra kontrol cibuat dengan menggunakan 
informasi kontrol (3D) atau model elevasi digital, dan 
hasilnya adalah mosaik citra orto (ortho rectified image 
mosaic). 
 
- Angka kredit: 0,16 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana 

Lanjutan. 
- Satuan waktu: kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook mosaic / peta 

foto. 
 
b) semi kontrol 

Mosaik citra semi kontrol dibuat dengan menggunakan 
informasi kontrol sebagian (2D), tanpa informasi 
ketinggian, dan hasilnya adalah mosaik citra atau 
mosaic citra tergeoreferensi. 
 
- Angka kredit: 0,05 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pelaksana. 
- Satuan waktu: kurang lebih 8 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook mosaic / peta 

foto. 
 

c) uncontrol 
Mosaik citra uncontrol dengan tanpa informasi kontrol 
sama sekali, dan hasilnya adalah mosaik citra. 
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- Angka kredit: 0,02 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pemula. 
- Satuan waktu: kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan quicklook mosaic / peta 

foto. 
 
 

c. Sub Unsur Memasyarakatkan Hasil Pemetaan 
 
Memberikan pelayanan informasi  secara sederhana  
Pengertian: 
Memberikan pelayanan informasi umum secara sederhana 
kepada pengguna peta, termasuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan baik secara langsung, telefonis maupun elektronis (e-
mail); baik secara individual maupun kolektif, termasuk 
sosialisasi, pemanduan tamu / rombongan pelajar.  
 
- Angka kredit: 0,16 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Penyelia. 
- Satuan waktu: kurang lebih 5 jam. 
- Bukti fisik: SPTMT dan laporan rekapitulasi waktu 

pelayanan, penerima informasi, jenis informasi yang 
dilayani, dan catatan. 

 
 

4. UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI 
Pengembangan profesi adalah semua kegiatan yang berkaitan 
dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan atau 
penyampaian pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh 
Surveyor Pemetaan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis di 
bidang survei pemetaan. 
 
Penilaian Umum 
Pemberian angka kredit didasarkan pada Pasal 12 Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
134/KEP/M.PAN/12/2002 sebagai berikut : 
 
a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama, dan 
b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu; 

serta jumlah penulis pembantu dibatasi sebanyak-banyaknya 5 
(lima) orang. 
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a. Sub Unsur Melakukan Kegiatan Karya Tulis/Karya 

Ilmiah di Bidang Survei dan Pemetaan 
Kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang survei pemetaan 
adalah melakukan kegiatan karya cipta yang berbentuk karya 
tulis baik yang bersifat ilmiah maupun populer yang 
dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, baik yang bersifat 
komersial maupun non komersial. 
 
1) Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan 

atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang 
dipublikasikan. 
Kegiatan penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang 
survei pemetaan yang bersifat penelitian lapangan (field 
research) atau penelitian perpustakaan (library research) 
yang dituangkan dalam suatu buku, makalah, artikel atau 
opini yang dipublikasikan baik di dalam maupun di luar 
negeri, sepanjang dapat dibuktikan secara otentik bahwa 
hasil tersebut merupakan karyanya. 

 
a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan 

secara nasional  

Bentuk buku yang diterbitkan adalah penerbitan yang 
dilakukan baik oleh pengarang itu sendiri atau suatu 
badan usaha penerbitan, dan diedarkan baik bersifat 
komersial maupun non komersial. 
Buku dimaksud berisi sedikitnya 7.500 kata (atau 
kurang lebih 30 halaman A4 spasi tunggal karakter 10 
point) dengan jumlah gambar, tabel dan sejenisnya 
maksimum 25 % dari jumlah halaman. Buku ini harus 
diterbitkan minimal 300 salinan dan diedarkan secara 
nasional. 
 
- Angka Kredit: 12,5 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Buku asli atau salinannya 
 

b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang 
berwenang.  

Karya tulis hasil penelitian dalam bentuk 
artikel/makalah yang dimuat dalam majalah yang 
terdaftar/diakui oleh instansi yang berwenang, 
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makalah berisi sedikitnya 1.000 kata (kurang lebih 3 
halaman A4 spasi tunggal karakter 10 point) dengan 
jumlah gambar, tabel dan sejenisnya maksimum 25 % 
dari jumlah halaman. 
 
- Angka Kredit: 6,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Foto copy/Salinan makalah beserta 

cover majalah serta halaman yang memuat dewan 
redaksi dan daftar isi. 

 
2) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah 

berupa gagasan sendiri dalam bidang survei dan 
pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi 
didokumentasikan pada perpustakaan instansi 
bersangkutan. 
Karya tulis dimaksud adalah uraian yang bersifat ilmiah 
yang dituangkan dalam bentuk buku atau makalah yang 
dibuat atas gagasan sendiri dalam bidang survei dan 
pemetaan, namun tidak dipublikasikan melainkan cukup 
didokumentasikan di perpustakaan instansi yang 
bersangkutan. Diperuntukan untuk kalangan sendiri. 
 
a) Dalam Bentuk Buku 

Buku ini berisi tinjauan atau ulasan ilmiah - bukan 
penelitian.  Buku yang dimaksud harus berisi 
sedikitnya 7.500 kata (atau sekitar 30 halaman A4 
spasi tunggal karakter 10 point) dengan jumlah 
gambar, tabel dan sejenisnya maksimum 25% dari 
jumlah halaman. Buku ini harus didokumentasikan di 
perpustakaan instansi dan minimal di dua unit 
setingkat eselon-II. 

 
- Angka kredit: 8,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Buku atau salinannya yang diketahui 

pejabat setingkat eselon-II dan dilampiri tanda 
terima oleh Kepala Perpustakaan. 

 
b) Makalah 

Makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah, 
sedikitnya 1000 kata (atau kurang lebih 3 halaman A4 
spasi tunggal karakter 10 point) dengan jumlah 
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gambar, tabel dan sejenisnya maksimal 25% dari 
jumlah halaman. Makalah ini harus didokumentasikan 
di perpustakaan instansi dan minimal di dua unit 
setingkat eselon-II. 

 
- Angka Kredit: 4,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan makalah yang yang diketahui 

oleh pejabat setingkat eselon-II dan dilampiri 
tanda terima oleh Kepala Perpustakaan. 

 
3) Tulisan ilmiah populer dalam bidang survei dan 

pemetaan yang disebarluaskan melalui media masa. 
Tulisan ilmiah populer di bidang survei pemetaan yang 
dimuat di sebuah harian, koran, tabloid atau majalah 
umum. 
 
- Angka Kredit: 2,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan tulisan mencakup identitas media 

massa, tanggal pemuatan dan nomor halamannya. 
 

4) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan 
atau ulasan ilmiah di bidang survei dan pemetaan 
dalam pertemuan ilmiah  
Naskah dalam bentuk makalah atau artikel yang bersifat 
ilmiah di bidang survei dan pemetaan yang disampaikan 
dalam suatu pertemuan ilmiah.  Prasaran dalam 
pertemuan ilmiah-bisa cukup slide presentasi (misal 
dengan powerpoint), misalnya dalam seminar, simposium, 
lokakarya, dan sosialisasi. 
 
- Angka Kredit: 2,5 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan naskah/handout berikut undangan 

atau daftar acara yang menunjukkan disampaikannya 
gagasan dalam acara. 

 
 

b. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di 
bidang survei dan pemetaan. 
Menerjemahkan/menyalin suatu buku di bidang survei dan 
pemetaan dari bahasa asing kedalam bahasa Indonesia atau 
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sebaliknya, atau mengubah secara bebas suatu buku atau 
bahan bahan survei lainnya tanpa merusak garis besar isi buku 
atau bahan survei tersebut. 
 
1) Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan 

pemetaan yang dipublikasikan 
a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan 

secara nasional 

Buku ini adalah terjemahan di bidang survei dan 
pemetaan. Buku yang dimaksud harus berisi 
sedikitnya 7.500 kata (atau sekitar 30 halaman A4 
spasi tunggal karakter 10 point) dengan jumlah 
gambar, tabel dan sejenisnya maksimum 25% dari 
jumlah halaman.. Buku ini harus diterbitkan minimal 
300 salinan dan diedarkan secara nasional. 
 
- Angka Kredit: 7,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Buku asli atau salinannya. 

 
b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang 

berwenang. 

Majalah dimaksud adalah terjemahan/saduran di 
bidang survei dan pemetaan. Makalah yang dimaksud 
harus berisi sedikitnya 1000 kata (atau kurang lebih 3 
halaman A4 spasi tunggal karakter 10 point) dengan 
jumlah gambar, tabel dan sejenisnya maksimal 25% 
dari jumlah halaman. Makalah ini harus dimuat dalam 
suatu majalah ilmiah. 
 
- Angka Kredit: 3,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan makalah beserta cover majalah 

serta halaman yang memuat dewan redaksi dan 
daftar isi.  

 
2) Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan 

pemetaan yang tidak dipublikasikan . 
a) Dalam bentuk buku 

Buku dimaksud adalah terjemahan di bidang survei 
dan pemetaan. Buku berisi sedikitnya 10.000 kata 
(atau kurang lebih 30 halaman A4 spasi tunggal 
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karakter 10 point) dengan jumlah gambar, tabel dan 
sejenisnya maksimal 25% dari jumlah halaman. Buku 
ini harus didokumentasikan di perpustakaan instansi 
dan minimal di dua unit setingkat eselon-II. 
 
- Angka Kredit: 3,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Buku atau salinannya yang diketahui 

pejabat setingkat eselon-II dan dilampiri tanda 
terima oleh Kepala Perpustakaan. 

 
b) Dalam bentuk makalah 

Makalah dimaksud adalah terjemahan/saduran di 
bidang survei dan pemetaan Makalah yang dimaksud 
harus  berisi sedikitnya 1000 kata (atau kurang lebih 3 
halaman A4 spasi tunggal karakter 10 point)   dengan 
jumlah gambar, tabel dan sejenisnya maksimal 25% 
dari jumlah halaman. Makalah ini harus 
didokumentasikan di perpustakaan instansi dan 
minimal di dua unit setingkat eselon-II. 
 
- Angka Kredit: 1,5 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan makalah yang yang diketahui 

oleh pejabat setingkat eselon-II dan dilampiri 
tanda terima oleh Kepala Perpustakaan. 

 
 
B. UNSUR PENUNJANG 
 

UNSUR PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN 
Pendukung dan penunjang kegiatan surveyor dan pemetaan adalah 
semua kegiatan yang mendukung pengembangan pengetahuan, 
keahlian, dan wawasan Surveyor Pemetaan baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam bentuk : 

1. Mengajar atau melatih; 
2. Mengikuti seminar atau lokakarya; 
3. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan; 
4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor 

Pemetaan; 
5. Memperoleh penghargaan kesarjanaan lainnya atau tanda jasa. 
6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; 
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1. Sub Unsur Mengajar atau Melatih 
Kegiatan dalam proses belajar mengajar baik dalam pendidikan 
formal di bidang survei dan pemetaan di lingkungan perguruan 
tinggi/akademi, pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional survei 
pemetaan dan diklat penjenjangan struktural maupun di bidang 
pendidikan non formal. 
 
Melatih dimaksud adalah memberikan pelatihan terhadap suatu 
praktik dalam bidang survei dan pemetaan, baik di lingkungan 
pendidikan formal maupun non formal (misalnya membimbing on 
job untuk mahasiswa praktek atau pegawai baru). 
 
- Angka Kredit: 0,04 untuk setiap 2 jam pelajaran 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik:. SPTMT yang berisi kegiatan mengajar atau melatih. 
 
 

2. Sub Unsur Mengikuti Seminar atau Lokakarya 
Mengikuti pertemuan ilmiah yang membicarakan atau membahas 
bidang survei dan pemetaan tertentu. Seminar hanya menghasilkan 
kesimpulan sedangkan lokakarya menghasilkan saran konkrit untuk 
pemecahan suatu masalah yang dapat dituangkan ke dalam suatu 
Pedoman Survei dan Pemetaan. 
Surveyor Pemetaan yang mengikuti seminar diberikan angka kredit 
apabila yang bersangkutan berperan sebagai peserta, pemrasaran, 
pembahas, narasumber, moderator. 
 
a. Tingkat internasional/nasional 

1) Pemrasaran 

- Angka Kredit: 3,0 (setiap kali seminar/lokakarya) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan sertifikat atau undangan menjadi 

pemrasaran. 
 

2) Moderator/Pembahas/Nara Sumber 
- Angka Kredit: 2,0 (setiap kali seminar/lokakarya) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan sertifikat atau undangan menjadi 

moderator/ pembahas/ narasumber. 
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3) Peserta 

- Angka Kredit: 1,0 (setiap kali seminar/lokakarya) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan sertifikat atau undangan sebagai 

peserta 
 
Yang dapat diberikan angka kredit hanya seminar atau 
lokakarya yang bertaraf internasional atau nasional 
(bukan sekedar seminar atau lokakarya internal instansi). 

 
 

3. Sub Unsur Menjadi Anggota Organisasi Profesi Survei dan 
Pemetaan Tingkat Internasional/Nasional 
Yang dimaksud adalah menjadi anggota organisasi profesi 
(termasuk menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris) di bidang 
survei dan pemetaan baik internasional maupun nasional, misalnya 
ISI (Ikatan Surveyor Indonesia), IGI (Ikatan Geografiwan 
Indonesia) dan sebagainya. 
 
a. Sebagai Pengurus Aktif 

Menjadi pengurus organisasi profesi survei pemetaan. 
- Angka Kredit: 1,0 (per 1 tahun) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: SPTMT dari organisasi bahwa yang 

bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai pengurus 
minimal satu tahun. 

 
b. Sebagai Anggota 

Menjadi anggota organisasi profesi survei pemetaan. 
- Angka Kredit: 0,5 (per 1 tahun) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan kartu tanda anggota atau Surat 

Keterangan dari organisasi yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan adalah anggota minimal 1 tahun. 

 
 

4. Sub Unsur Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional 
Surveyor Pemetaan 
Anggota tim penilai jabatan fungsional adalah yang menduduki 
ketua, wakil ketua, atau anggota dalam Tim Penilai Jabatan 
Fungsional Surveyor Pemetaan. 
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- Angka Kredit: 0,5 (per 1 tahun) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan SK instansi yang berwenang menetapkan 
 
 

5. Sub Unsur Memperoleh Penghargaan 
Yang dimaksud adalah suatu penghargaan baik dalam bentuk 
sertifikat maupun bintang yang diberikan karena seorang Surveyor 
Pemetaan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan baik 
tugas kekaryawanannya maupun sesuatu tugas yang sangat berguna 
bagi bangsa dan negara. 
Tanda penghargaan atau tanda jasa dibagi dalam 3 jenjang: 
 
a. 30 (tiga puluh) tahun. 

- Angka Kredit: 3,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan Piagam Satya Lancana Karya Satya 30 

tahun 
 
b. 20 (dua puluh) tahun. 

- Angka Kredit: 2,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
- Bukti fisik: salinan Piagam Satya Lancana Karya Satya 20 

tahun 
 
c. 10 (sepuluh) tahun. 

- Angka Kredit: 1,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
- Bukti fisik: salinan Piagam Satya Lancana Karya Satya 10 

Tahun 
 
 

6. Sub Unsur Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya  
Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya adalah memperoleh 
ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas 
survei dan pemetaan, misalnya perhotelan atau ekonomi, kecuali bila 
dibuktikan tugas akhirnya terkait langsung dengan itu misalnya 
tentang manajemen survei pemetaan. 
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Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai tugas survei pemetaan 
untuk: 
a. Sarjana/Diploma 

- Angka Kredit: 5,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
- Bukti fisik: salinan ijin tugas belajar dari instansi, salinan 

ijazah yang telah dilegalisasi sesuai peraturan/ketentuan 
yang berlaku 

 
b. Sarjana Muda/D-III 

- Angka Kredit: 3,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
- Bukti fisik: salinan ijin tugas belajar dari instansi, salinan 

ijazah yang telah dilegalisasi sesuai peraturan/ketentuan 
yang berlaku 

 
c. Diploma/D-II 

- Angka Kredit: 1,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
- Bukti fisik: salinan ijin tugas belajar dari instansi, salinan 

ijazah yang telah dilegalisasi sesuai peraturan/ketentuan 
yang berlaku 
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BAB III 

KOMPOSISI PERSENTASI ANGKA KREDIT 
 
 
1. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan lampiran 

III Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor 
Pemetaan dan Angka Kreditnya, jumlah Angka Kredit Kumulatif minimal 
yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan 
pangkat/jabatan Surveyor Pemetaan, harus berasal dari unsur utama 
sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-
banyaknya 20%. 

 
2. Bagi fungsional Surveyor Pemetaan Penyelia golongan ruang III/d 

mengacu kepada Pasal 11 ayat (5) Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 
tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya. 

Komposisi presentasi angka kredit dalam unsur utama adalah 
sekurang-kurangnya : 

a. Kegiatan pendidikan, kegiatan survei, kegiatan pemetaan 
sekurang-kurangnya 25% dari 20 angka kredit. 

b. Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 75% dari 20 
angka kredit, dan sekurang-kurangnya 10 angka kredit.  

 
3. Apabila hasil penilaian angka kredit tidak memenuhi komposisi angka 

kredit sebagaimana butir 1 dan 2, maka proses penetapan angka kredit 
ditangguhkan sampai komposisi tersebut terpenuhi. 

 
 
 

Kepala Badan Koordinasi Survei  
dan Pemetaan Nasional 

 
 

ttd. 
 
 

Rudolf W. Matindas 
NIP. 370 000 143 
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LAMPIRAN  II 

 
 
 

PERATURAN KEPALA  
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL 

NOMOR : HK.01.04/54-KA/II/2006 
 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT SURVEYOR 

PEMETAAN 
 

 
SISTEMATIKA 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT 
SURVEYOR PEMETAAN 
TINGKAT AHLI 

 
BAB  I PENDAHULUAN 

 
 A. TUJUAN 
 B. RUANG LINGKUP 
 C. KETERANGAN UMUM 

 
BAB II KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN 

ANGKA KREDIT 
 

 A. UNSUR UTAMA 
  1. Unsur Pendidikan 
  2. Unsur Kegiatan Survei 
  3. Unsur Kegiatan Pemetaan 
  4. Unsur Pengembangan Profesi 
   
 B. UNSUR PENUNJANG 
  Unsur Penunjang Tugas Survei Pemetaan 
   
BAB III KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT  
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 
 
 
A. TUJUAN 
 

1. Petunjuk Teknis Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional 
Surveyor Pemetaan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang 
lebih rinci agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman 
pelaksanaan penilaian kegiatan survei dan pemetaan dan angka 
kreditnya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan 
Fungsional Surveyor Pemetaan. 

 
2. Dalam petunjuk teknis ini diuraikan kegiatan survei dan pemetaan 

yang dapat dinilai dalam rangka pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Surveyor Pemetaan dan angka kreditnya bagi PNS yang 
melaksanakan kegiatan survei dan/atau pemetaan. 

 
 
B. RUANG LINGKUP 
 

1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberikan angka kredit adalah  : 
a. Unsur Utama 
b. Unsur Penunjang 

 
2. Petunjuk Teknis ini diberlakukan untuk Pejabat Fungsional Surveyor 

Pemetaan yang melaksanakan tugas survei dan/atau pemetaan 
pada instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah.  

 
 

C. KETERANGAN UMUM 
 

1. ASUMSI DASAR 
 

Penilaian angka kredit dalam Peraturan ini dibuat dengan 
berdasarkan  3 (tiga) asumsi yaitu: 

 
a. Setiap anggota Tim Penilai mempunyai kemampuan dan 

pengetahuan luas di bidang Survei dan Pemetaan serta 
bersifat jujur dan adil. 
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b. Setiap atasan pejabat fungsional surveyor pemetaan dalam 
menjalankan pengawasan dilakukan secara maksimal 
berdasarkan tanggung jawab dan kejujurannya. 

 
c. Setiap Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan dalam mengisi 

Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dilakukan 
secara baik, benar dan jujur dengan menyertakan dokumen 
bukti fisik yang disyaratkan. 

 
2. PENGELOMPOKAN PRESTASI KERJA 

 
Secara umum prestasi kerja Pejabat Fungsional Surveyor 
Pemetaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu 
kelompok: 

 
a. Kurang berprestasi, 

apabila pejabat fungsional yang bersangkutan tidak mampu 
mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat satu tingkat dalam kurun waktu sekurang-
kurangnya   4 (empat) tahun. 
 

b. Rata-rata, 
apabila pejabat fungsional yang bersangkutan berhasil 
mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat satu tingkat dalam kurun waktu 4 (empat) 
tahun. 
 

c. Berprestasi, 
apabila pejabat fungsional yang bersangkutan berhasil 
mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat satu tingkat dalam kurun waktu kurang dari 
4 (empat) tahun.  
 

Penilaian dengan kriteria di atas dilakukan dengan adil, dan  
objektif tidak terlalu menyulitkan (mahal) dan tidak terlalu mudah 
(murah). 

 
3. PENGELOMPOKAN JENIS KEGIATAN 

 
a. Pada umumnya jenis kegiatan dapat dibedakan dalam 2 (dua) 

kelompok: 
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1) Kegiatan rutin, adalah kegiatan dengan kuantitas hasil 
kerja sesuai spesifikasi dan standar yang baku, dan dapat 
dicapai secara maksimal melalui ketrampilan dan lamanya 
waktu kerja. 

2) Kegiatan inovasi, adalah kegiatan dengan kualitas hasil 
kerja yang memiliki nilai tambah, dan dapat dicapai secara 
maksimal melalui dukungan kreatifitas, inovasi dan daya 
pikir yang tinggi. 

 
a. Penilaian kegiatan rutin dilakukan dengan mengkonversi 

kuantitas hasil kerja ke dalam Orang Jam (OJ) atau Orang 
Hari (OH).  
 

b. Kegiatan inovatif dinilai berdasarkan kualitas atau bobot nilai 
tambah dari hasil kerja tersebut. 

 
4. KONVERSI JUMLAH JAM KERJA KE ANGKA KREDIT (AK) 

 
a. Asumsi alokasi waktu kegiatan survei dan pemetaan terkait 

dengan jabatannya adalah rata-rata 4 (empat) jam sehari, 5 
(lima) hari dalam seminggu, dan 40 (empat puluh) minggu 
dalam 1 (satu) tahun. 
Di luar waktu itu diasumsikan bahwa pejabat surveyor 
pemetaan dalam masa tunggu penugasannya melakukan 
aktivitas pengembangan atau penunjang profesinya. 

b. Dengan asumsi seperti itu Surveyor Pemetaan yang berada 
pada kelompok yang mempunyai kemampuan rata-rata, maka 
ia bekerja 4x5x40 = 800 jam per tahun. 

c. Surveyor Pemetaan dengan kemampuan rata-rata dapat 
mengumpulkan 1 angka kredit (AK), sesuai dengan 
pangkat/golongannya, dalam waktu (OJ) sebanyak 800 dibagi 
Nilai AK yang dibutuhkannya per tahun agar dalam empat 
tahun bisa naik pangkat. 
Contoh: 
Untuk dapat naik pangkat dari golongan III/a ke III/b, 
Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan ataupun Surveyor 
Pemetaan Pertama memerlukan tambahan minimal 50 AK.  
Agar rata-rata ini dapat dicapai dalam 4 tahun, maka per 
tahunnya dia harus mengumpulkan minimal 12,5 AK.  Dengan 
800 OJ per tahun untuk survei dan pemetaan, maka nilai 1 AK 
akan setara dengan 800 / 12,5 = 64 OJ. 
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Pada realitasnya, perhitungan OJ ini adalah angka estimasi 
sebagai acuan, untuk tepatnya diketahui oleh pejabat penilai 
atau atasan pejabat fungsional Surveyor Pemetaan.  Pada 
Petunjuk Teknis ini, angka-angka OJ dibulatkan dan yang 
melebihi 8 jam per hari akan dibulatkan ke hari berikutnya. 
 

d. Surveyor Pemetaan berprestasi, dapat mencapai 1 AK lebih 
cepat, karena keahlian, ketrampilan dan pengalamannya 
dalam bekerja atau dapat pula mengumpulkan AK lebih 
banyak dengan lebih rajin bekerja secara efektif di atas rata-
rata. 

 
e. Untuk item pekerjaan yang realitas tingkat kesulitannya 

menghabiskan rata-rata waktu lebih banyak atau lebih sedikit 
dari yang tertera pada Petunjuk Teknis ini, maka AK yang 
digunakan disesuaikan secara proporsional. 

 
Contoh: 
 
x Sdr. Bambang adalah Surveyor Pemetaan Pertama.  Dia 

melakukan aktivitas survei pendahuluan/orientasi/rekonesen 
ke Papua selama 10 hari.  Aktivitas ini menurut SK Menpan 
memiliki Angka Kredit (AK) 0,1.  Dalam Juknis ini, survei 
pendahuluan dengan AK 0,1 adalah yang dapat diselesaikan 
dalam 6 jam.  Karena Sdr. Bambang melakukan survei 
rekonesen di Papua dengan medan yang berat dan cakupan 
yang luas sehingga memerlukan waktu 10 hari – atau kurang 
lebih 80 jam, maka yang bersangkutan diberi AK = 80 / 6 x 
0,1 = 1,3. 

 
x Sdr. Yulis adalah Surveyor Pemetaan Madya.  Dia 

menyelesaikan pengendalian mutu survei semi detil empat 
jam saja (setengah hari) – dan ini kecepatan rata-rata orang 
untuk tugas seperti itu.  Aktivitas ini menurut SK Menpan 
memiliki Angka Kredit (AK) 0,66.  Di Juknis ini, mengendalikan 
mutu survei dengan AK 0,66 adalah yang rata-rata dapat 
diselesaikan dalam 2 hari.  Karena Sdr. Yulis melakukan 
aktivitas itu hanya dalam setengah hari, maka AK yang 
didapatnya adalah = 0,5 / 2 x 0,66 = 0.17. 
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x Sdr. Erwin adalah Surveyor Pemetaan Madya.  Dia adalah 
surveyor yang dinilai oleh kawan-kawannya maupun oleh 
atasannya sebagai surveyor yang menonjol.  Kemampuannya 
di atas rata-rata.  Suatu ketika dia mendapat tugas untuk 
melakukan survei dan pengujian hasil penafsiran data survei 
detil.  Aktivitas ini menurut SK Menpan memiliki Angka Kredit 
(AK) 0,66.  Dalam Juknis ini, aktivitas tersebut dengan AK 
0,66 adalah yang dapat diselesaikan dalam 2 hari.  Karena 
kecerdasan dan pengalamannya, Sdr. Omas mampu 
melakukan tugas itu dalam 4 jam saja, sementara rata-rata 
orang lain akan perlu waktu 2 hari.  Untuk itu dia tetap 
mendapat AK 0,66. 

 
 

5. KEGIATAN SURVEI 
 

Kegiatan   disebut   “survei”   apabila   kegiatan   itu bertujuan untuk 
mendapatkan data dan informasi baru dari suatu titik (objek) atau 
lokasi yang ada di atas atau di bawah permukaan bumi (baik 
daratan maupun perairan) tentang: 

a. kedudukan relatif (terhadap titik yang lain) atau absolut 
(koordinat); dan 

b. informasi tentang objek tersebut (batas-batas wilayah, luas, 
kenampakan budidaya maupun non budidaya);  

dengan cara pengukuran (geometris atau trigonometris), 
perekaman, pemotretan, penggunaan kuesioner, atau 
penghitungan atas objek. 

Kegiatan survei yang dapat dinilai sebagai kegiatan bagi Pejabat 
Fungsional Surveyor Pemetaan adalah dari perencanaan, 
persiapan, pelaksanaan, supervisi sampai pada penyajian hasil 
survei dalam bentuk grafik/tabel/gambar selain peta. 

 
 

6. KEGIATAN PEMETAAN 
 

Sesuatu kegiatan disebut   ”pemetaan”,   apabila   kegiatan   itu  
bertujuan untuk: menyajikan dalam bentuk peta hardcopy/salinan 
atau bentuk digital hasil survei, yaitu data dan informasi dari suatu 
titik (objek) dan lokasi pada suatu bidang datar; dengan skala 
tertentu; dan memiliki sistem referensi (datum dan proyeksi) yang 
baku. 
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Kegiatan pemetaan yang dapat dinilai sebagai kegiatan surveyor 
pemetaan adalah dari mulai perencanaan, persiapan, 
pelaksanaan, supervisi sampai pada penyajian hasil pemetaan 
dalam bentuk peta. 
 
Secara umum yang termasuk kegiatan survei dan pemetaan 
adalah kegiatan seperti halnya pada bagan alir yang dapat 
diberlakukan untuk berbagai macam jenis survei dan pemetaan.  
 
Contoh: 
 
1. Survei pasang surut di satu lokasi akan menghasilkan data 

dalam bentuk tabel atau grafik  Kegiatan ini termasuk aktivitas 
survei, sedang bentuk penyajiannya belum termasuk kegiatan 
pemetaan. Apabila dari data pasang surut sejumlah lokasi 
dibuat garis kontur dengan kaidah-kaidah pemetaan yang 
menghubungkan lokasi-lokasi dengan karakteristik tinggi 
pasang surut yang sama (iso-tide), maka kegiatan ini 
termasuk kegiatan pemetaan. 

 
2. Survei toponimi dengan mencatat nama-nama geografis dan 

koordinatnya di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk 
gasetir, adalah kegiatan survei. Apabila disajikan dengan 
kaidah-kaidah pemetaan, maka penyajian ini termasuk 
kegiatan pemetaan. 
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Diagram Alir Survei dan Pemetaan 
 

SURVEI DAN 
PEMETAAN 

 
PERENCANAAN 

 
PEMROSESAN 

 
PELAKSANAAN 

 
PERSIAPAN 

 
PENYAJIAN 

 
PELAPORAN 

 
DESIMINASI/SOSIALISASI 

KONTROL 
KUALITAS 

META DATA 
(masuk pada hard 

Salinan digital/basis data) 

 
SUPERVIS

I 

PERAWATAN 
PERALATAN 
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7. PENGERTIAN UMUM  
 

Pengertian-pengertian berikut banyak digunakan baik dalam SK 
Menpan tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan maupun 
dalam Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit ini.  Untuk 
menghindari pengulangan definisi serta menjaga konsistensi 
pengertiannya, berikut ini diberikan beberapa Pengertian Umum 
tersebut. 
 
a. Sederhana - Semi Detil - Detil.  

Pengertian ini tidak tidak tergantung baik pada skala peta 
maupun jenis peralatan yang dipakai, namun semata-mata 
pada jumlah relatif dan jenis objek yang disurvei / dipetakan 
dan tingkat kerumitan permasalahannya sehingga 
memerlukan SDM dengan kualifikasi yang berbeda.  Berikut ini 
adalah ilustrasi untuk contoh kasus survei pengukuran persil 
dan perhitungan data levelling. 

 
 

Jenis 
 

Pengertian 
Contoh kasus  

pengukuran persil 
sederhana Survei atau pemetaan 

pada objek dalam 
jumlah dan jenis data 
yang terbatas dan 
tingkat kerumitan 
rendah 

pengukuran secara garis 
besar posisi persil 
terhadap jalan 

semi detil Survei atau pemetaan 
pada objek dalam 
jumlah dan jenis data 
sedang dan tingkat 
kerumitan sedang 

pengukuran persil secara 
lengkap terhadap jalan, 
termasuk mengukur garis 
sempadan jalan 

detil Survei atau pemetaan 
pada objek dalam 
jumlah dan jenis data 
banyak dan tingkat 
kerumitan tinggi 

pengukuran persil secara 
lengkap terhadap jalan, 
termasuk mengukur garis 
sempadan jalan, sarana 
utilitas yang ada, serta 
objek-objek lain pada 
persil itu. 
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Jenis 

 
Pengertian 

Contoh kasus  
perhitungan data levelling 

sederhana melakukan 
perhitungan secara 
manual seperti 
melakukan tabulasi 
sederhana. 

menghitung secara 
sederhana angka elevasi 
suatu titik tinggi 
berdasarkan data selisih 
tinggi terhadap titik tinggi 
sebelumnya 

semi detil melakukan 
perhitungan yang 
lebih rumit dengan 
melibatkan berbagai 
rumus-rumus. 

menghitung angka elevasi 
suatu titik tinggi 
berdasarkan data selisih 
tinggi terhadap titik tinggi 
sebelumnya dan 
melakukan beberapa 
koreksi geometri. 

detil melakukan 
perhitungan secara 
detil dengan tingkat 
kerumitan yang tinggi 
serta melibatkan 
rumus-rumus yang 
lebih banyak, 
termasuk statistik.  

menghitung angka elevasi 
suatu titik tinggi 
berdasarkan data selisih 
tinggi dengan titik tinggi 
sebelumnya, melakukan 
beberapa koreksi geometri 
dan fisis serta melakukan 
perataan (adjustment). 

 
 
b. Analog - Digital  

Analog dan digital adalah sifat suatu benda (alat, bahan) atau 
pekerjaan dalam hubungannya dengan penggunaan 
komputer. 

 
 

Jenis 
 

Pengertian 
Contoh alat/ 
bahan 

Analog Alat / bahan pemetaan analog 
adalah alat / bahan pemetaan 
yang untuk menggunakannya 
tidak harus dengan komputer 

Rambu ukur, 
statif; 
Peta cetak, Buku 
laporan 
terdahulu 

digital Alat / bahan pemetaan digital 
adalah alat / bahan pemetaan 
yang untuk menggunakannya 
harus dengan komputer 

Alat GPS, ETS; 
CD-rom data,  
Laporan dalam 
format digital 
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c. Mekanis - Optis - Elektronis  
Mekanis, Optis dan Elektronis adalah sifat alat-alat yang fungsi 
utamanya ditopang oleh elemen-elemen yang bekerja denga 
prinsip-prinsip mekanis, optis atau elektronis. 

 
Jenis Pengertian Contoh alat 

Mekanis Cara kerja alat yang utama 
ditopang dengan fungsi 
mekanis semata. 

Rambu Ukur, Meteran 
Ukur, Statif, Pantograf, 
Kompas 

Optis Cara kerja alat yang utama 
ditopang dengan fungsi 
optis, sekalipun terdapat 
komponen mekanis. 

Kamera, Theodolite, 
Stereoplotter  

Elektronis Cara kerja alat yang utama 
ditopang dengan fungsi 
elektronis, sekalipun 
terdapat komponen 
mekanis dan optis 

Total Station, GPS, 
Echosounder 

 
 

8. CONTOH 
Dalam petunjuk teknis ini, bila suatu pengertian akan lebih jelas 
dengan contoh, maka akan diberikan contoh seperlunya. Namun 
pemahaman atas pengertian tersebut tidak terbatas pada contoh 
yang diberikan.  

 
 

9. BUKTI FISIK 
Bukti fisik untuk unsur utama pendidikan adalah salinan Surat 
Tanda Tamat/Lulus Pendidikan dan Latihan.   
Untuk unsur utama pengembangan adalah salinan makalah / 
buku.   
Untuk unsur penunjang adalah surat tugas atau sertifikat.   
Sedang untuk unsur utama survei dan pemetaan pada umumnya 
adalah salinan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas 
(SPTMT) dan bila diperlukan bisa ditambah dengan salinan 
laporan atau quicklook (gambaran singkat) dari produk yang 
dihasilkan (peta, buku ukur, tabel, diagram). Quicklook ini cukup 
pada kertas berukuran A4. 
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Contoh Surat Pernyataan Telah Melakanakan Tugas yang ditandatangani oleh 
atasan langsung Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan.  
 
 

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS 
No.  ………….  /  ………….  /  ……….  /  2004 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : Ir. Sudjono 
NIP : 370 000 600 
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV-b 
Jabatan : Kepala Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi – 

Bakosurtanal 
 
menyatakan bahwa yang tersebut berikut ini: 
Nama : Juzirwan, A.Md. 
NIP :  370 000  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III-b 
Jabatan : Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan 
 
Berdasarkan surat penugasan nomor 2.1/BDRB/II/2004 tertanggal 2 
Februari 2004 telah melaksanakan: 
Tugas : Melakuan Triangulasi Udara pekerjaan 

pemetaan Kalimantan 1:50.000 sebanyak 
7000 model dalam sebuah tim 
beranggotakan 10 orang. 

kurun waktu : 6 bulan (Februari 2004 – Juli 2004) 
dengan prestasi 
perorangan setara 
dengan 

: 600 Orang-Jam 

 
dengan hasil baik sesuai dengan spesifikasi yang diberikan.  
Demikianlah surat ini agar dapat dimanfaatkan dengan semestinya.  
 
 

Cibinong, 30 Juli 2004 
Kepala Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang 

 
 
 

Ir. Sudjono 
NIP: 370 000 600 
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Contoh formulir laporan singkat peralatan yang dirawat dalam bentuk laporan 
yang tinggal ditandai, diberi tanggal dan ditandatangani.  
 
 

LAPORAN PEMERIKSAAN ALAT 
 
Jenis alat  Kamera Digital 
Merk alat  FUJI Finepix 2800Zoom 
Nomor inventaris  2002-05-01-PDRTR-SIDU 
Tujuan dipakai  Dibawa survei kelengkapan lapangan ke 

Kalimantan 
Kondisi baterei isi 
ulang 

 O Baik      O Cacat       O Rusak 

Kondisi geometri lensa  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Kondisi motor zoom  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Kondisi memory card  O Baik      O Cacat       O Rusak 

Kapasitas yang tersisa:   30    MB 
Kondisi display  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Kondisi swtich kontrol  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Kondisi lampu flash  O Baik      O Cacat       O Rusak  
Keterangan lain-lain  Kamera bisa dipakai, namun berhubung 

switch kontrol rusak, maka hasil pemotretan 
tidak dapat langsung didisplay untuk 
keperluan cek.  Transfer dari kamera ke 
komputer melalui kabel juga tidak dapat 
dilakukan.  Diperlukan memory card untuk 
itu. 

Alat layak dipakai 
survei 

 O Ya      O Ya bersyarat       O Tidak 

Tanggal pemeriksaan  2006-02-08 
Nama pemeriksa  Agus Hikmat 
Tanda tangan 
pemeriksa 

  
 

 
10. BAGIAN YANG SAMA DAN YANG BERBEDA  

Angka Kredit untuk unsur utama pendidikan dan pengembangan 
dan seluruh Unsur penunjang adalah sama untuk seluruh jenjang 
jabatan fungsional surveyor pemetaan, baik untuk tingkat terampil 
maupun ahli. Oleh karena itu petunjuk teknis dan penjelasan pada 
bagian ini juga sama. 
Sedangkan untuk unsur utama survei dan pemetaan, maka baik 
poin kegiatan maupun nilai angka kreditnya adalah berbeda. 
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 BAB II 
KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN 

DIBERIKAN ANGKA KREDIT 
 
 
A. UNSUR UTAMA 
 

1. UNSUR PENDIDIKAN (SEMUA JENJANG JABATAN) 
 

a. Sub Unsur Pendidikan Sekolah dan Memperoleh 
Ijazah/Gelar 
Pendidikan sekolah dimaksud adalah Pendidikan baik di 
dalam maupun di luar negeri pada perguruan tinggi yang 
terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional. 
Ijazah/gelar dimaksud adalah sarjana teknik atau sarjana 
lain dibidang pemetaan. 
Bukti fisik: 
1) Fotokopi surat  tugas/ijin belajar dari instansi yang 

bersangkutan. 
2) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang 

berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Dasar Pemberian angka kredit : 
1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali 

sebagai Surveyor Pemetaan atau Pegawai Negeri Sipil 
yang telah menjadi Surveyor Pemetaan tetapi 
gelar/ijazahnya belum mendapat angka kredit adalah:  
a) Gelar/Ijazah Sarjana/D-IV, diberikan angka kredit 

sebesar 100 
b) Gelar/Ijazah Pasca Sarjana/S2, diberikan angka 

kredit 150  
c) Gelar/Ijazah Doktor (S3), diberikan angka kredit 

sebesar 200 
2) Surveyor Pemetaan yang memperoleh gelar jenjang 

pendidikan lebih tinggi setelah yang bersangkutan 
diangkat sebagai Surveyor Pemetaan, angka kredit yang 
diberikan adalah selisih antara angka kredit, gelar/ijazah 
yang lebih tinggi tersebut dengan angka kredit 
gelar/ijazah sebelumnya. 

3) Bagi seorang yang bergelar S2 atau S3 di bidang 
pemetaan untuk menjadi Surveyor Pemetaan maka ia 
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harus menjadi Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu 
untuk S2 diberikan angka kredit 150 dan S3 diberikan 
angka kredit 200. 

 
Contoh : 

Ir. Maman adalah Pegawai Negeri Sipil. Apabila Ir. Maman 
diangkat pertama kali sebagai Pejabat Fungsional Surveyor 
Pemetaan, kepada Ir. Maman diberikan angka kredit 
gelar/ijazah sebesar 100. 
Apabila Ir. Maman melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 
dan berhasil memperoleh gelar S2 di bidang pendidikan 
yang berkaitan dengan survei pemetaan, maka angka kredit 
yang diperoleh Ir. Maman sebesar  50  yang dihitung dari 
angka kredit  150 dikurangi 100 (Keterangan: angka 100 
sudah diberikan untuk gelar S1 nya). 

Apabila Ir. Maman melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3 
dan berhasil memperoleh  gelar S3, di bidang  pendidikan 
yang berkaitan dengan survei pemetaan. Maka angka kredit 
yang diperoleh Ir. Maman adalah sebesar 50 yang dihitung 
dari 200 dikurangi 150 (Keterangan: angka 150 sudah 
diberikan untuk gelar S2 nya). 
 
 

b. Sub Unsur Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 
Surveyor Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda 
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). 
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Surveyor 
Pemetaan dengan tujuan untuk memenuhi kompetensi 
jabatan, dan pendidikan teknis yang bertujuan untuk 
melengkapi dan memperkaya pengetahuan  yang sesuai 
dengan kompetensi surveyor pemetaan dalam bidang 
tertentu. 

Diklat Jabatan PNS dalam hal ini terdiri dari Diklat 
Fungsional dan Diklat Teknis:  
1) Diklat Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang 

bersifat wajib yang merupakan syarat untuk menjadi 
Surveyor  Pemetaan. 

2) Diklat Teknis Penjenjangan yang merupakan syarat 
untuk kenaikan jabatan Surveyor Pemetaan. 



   75 

3) Diklat Teknis Tambahan untuk melengkapi dan 
memperkaya potensi Surveyor Pemetaan 

Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan kurikulum Diklat 
yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 
dan Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 2) 
dan angka 3) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.  
 
Bukti Fisik : 
1) Surat penugasan mengikuti Diklat 
2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang 

dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat.  
 
Dasar Pemberian angka kredit : 
 
Surveyor Pemetaan yang telah menyelesaikan Diklat 
Fungsional maupun Teknis diberikan angka kredit yang 
besarnya tergantung pada jumlah jam pelajaran (1 jam 
pelajaran 45 menit) yaitu : 
 
1) Lebih dari 960 jam pelajaran memperoleh 15 angka 

kredit  
2) 641 – 960 jam pelajaran memperoleh 9 angka kredit 
3) 481 – 640 jam pelajaran memperoleh 6 angka kredit 
4) 161 – 480 jam pelajaran memperoleh 3 angka kredit 
5) 81 – 160 jam pelajaran memperoleh 2 angka kredit 
6) 30 – 80 jam pelajaran memperoleh 1 angka kredit 

 
 

2. UNSUR KEGIATAN SURVEI 
 

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat Surveyor 
Pemetaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana 
dimaksud pada lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, maka 
Surveyor Pemetaan yang satu tingkat di atas atau di bawah 
jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut 
berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang 
bersangkutan : 

a. Surveyor Pemetaan yang melaksanakan tugas survei 
pemetaan di atas jenjang jabatannya, akan memperoleh 
angka kredit sebesar 80% dari angka kredit apabila kegiatan 
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dimaksud dilakukan oleh surveyor pemetaan pada jenjang 
yang seharusnya. 

b. Surveyor Pemetaan yang melaksanakan tugas survei 
pemetaan di bawah jenjang jabatannya akan memperoleh 
angka kredit yang sama 100% dengan angka kredit apabila 
kegiatan dimaksud dilakukan oleh surveyor pemetaan pada 
jenjang yang seharusnya. 

c. Terhadap penugasan yang diberikan secara kelompok, 
jumlah Angka kredit diberikan kepada masing-masing 
individu Surveyor Pemetaan sesuai propori kontribusinya 
dalam penugasan itu. 

 
a. Sub Unsur Melakukan Persiapan Survei 

1) Melakukan Persiapan Pengumpulan Dan 
Pengolahan Data 

 
a) Menyusun Desain Pengumpulan dan 

Pengolahan Data 
 
Pengertian : 
Yang dimaksud adalah menyusun kerangka acuan 
(TOR) tentang data yang harus dikumpulkan dan 
diolah dalam rangka persiapan survei. 
 
- Angka kredit: 0,63  
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan desain yang dibuat. 
 

b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Desain 
Pengumpulan dan Pengolahan Data 
 
Pengertian : 

Yang dimaksud adalah menyusun petunjuk 
pelaksanaan (juklak) tentang cara mengumpulkan 
dan mengolah data dalam rangka persiapan 
pemetaan. 
 

- Angka kredit: 0,51  
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat 
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2)  Menyusun Desain Analisa dan Evaluasi Data 
 

Pengertian : 

Yang dimaksud adalah menyusun kerangka acuan (TOR) 
tentang data apa yang akan dianalisa dan dievaluasi 
dalam rangka persiapan survei. 

 
- Angka kredit: 0,18. 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan desain yang dibuat 
 

3) Menyusun Desain Pedoman dan Metode Survei 
 

a) Menyusun Desain Pedoman Dan Metode 
Survei 
 

Pengertian : 
Menyusun desain atau kerangka bentuk (outline) 
pedoman dan metode survei yang meliputi tata 
kerja, urutan objek yang akan disurvei serta, 
metode yang dapat digunakan. 
Untuk juklak yang hanya merupakan 
penyempurnaan atau revisi juklak sebelumnya, 
maka yang dihitung adalah beban kerja editing dari 
juklak sebelumnya. 
 

- Angka kredit: 0,79 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 7 hari. 
- Bukti fisik: Salinan desain yang dibuat 
 

b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Survei 
 

Pengertian : 
Menyusun petunjuk pelaksanaan survei yang 
mengatur alokasi sumberdaya (SDM, waktu, 
peralatan dan biaya) yang perlu disiapkan, 
penjelasan yang memadai, dan petunjuk lainnya. 
 
- Angka kredit: 0,49 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat 
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4) Membuat Desain Kerangka Kontrol Survei 

 
Pengertian : 
Yang dimaksud desain kerangka kontrol survei adalah 
titik-titik ikat di daerah survei, baik titik kontrol orde 
yang lebih tinggi ataupun titik kontrol yang harus dibuat 
baru, baik secara relatif maupun secara absolut (GPS, 
astronomis).  Dengan mengacu pada kerangka kontrol 
yang akurat ini, data hasil survei dapat diperbandingkan 
dengan posisi yang tepat satu sama lain. 

 
a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Desain 

Kerangka Kontrol Survei 
 
Pengertian: 
Menyusun petunjuk pelaksanaan untuk membuat 
desain kerangka kontrol survei termasuk bagaimana 
agar titik kontrol yang dibuat dapat memadai untuk 
dijadikan titik ikat. 

 
- Angka kredit: 0,26 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat 
 

b) Menyusun Desain Kerangka Kontrol Survei 
Detil 
 
Pengertian: 
Menyusun desain penyebaran titik sampling dan titik 
pengikatan dengan kegiatan kerangka dasar 
poligon, sipat datar dan titik acuan bantu lainnya. 
Pengertian detil lihat di Pengertian Umum. 
 
- Angka kredit: 0,19 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan desain yang dibuat 
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5) Membuat Rencana Operasional Survei Lapangan 
 

Pengertian: 

Rencana Operasional Survei Lapangan (ROSL) adalah 
suatu rencana yang mencakup organisasi, penyiapan 
administrasi untuk penugasan, dukungan logistik dan 
keamanan tim dll.   
Hasilnya adalah sebuah dokumen yang berisi agenda 
harian, seperti hari kesekian ada di mana, apa yang 
dilakukan, transportasi dan logistik bagaimana. 

 
a) Menyusun Desain Rencana Operasional Survei 

Lapangan 
 
Pengertian: 
Menyusun desain ROSL untuk suatu pemetaan 
dengan cakupan luas dan berjangka waktu panjang. 
 
- Angka kredit: 0,54 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan desain yang dibuat. 
 

b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Rencana 
Operasional Survei Lapangan 
 
Pengertian : 
Menyusun petunjuk pelaksanaan untuk membuat 
ROSL yang dapat dilaksanakan (feasible). 
 
- Angka kredit: 0,38 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari.  
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat.  
 

c) Menyusun Petunjuk Evaluasi Rencana 
Operasional Survei Lapangan 
 
Pengertian : 

Menyusun petunjuk evaluasi desain ROSL, sehingga 
ROSL itu bisa dinilai dan diperbaiki sebelum 
diberlakukan, sehingga survei akan lebih optimal. 
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- Angka kredit: 0,16 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat 
 

6) Menyusun Pedoman Pengecekan Peralatan 
 
a) Optis (lihat di Pengertian Umum) 

Pengertian : 

Menyusun pedoman pengecekan peralatan optik 
atas fungsi dan akurasinya, misalnya lensa theodolit, 
prisma stereoskop, bagian optis kamera, dsb. 
 
- Angka kredit: 0,08 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 5 jam. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat 
 

b) Elektronik (lihat di Pengertian Umum) 

Pengertian : 
Menyusun pedoman pengecekan peralatan  
elektronik atas fungsi dan akurasinya, misalnya 
Total Station, GPS, pH-meter, echosounder, dsb. 

 
- Angka kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat 
 

7) Menyusun Rencana Survei 
Pengertian: 

Rencana Survei (RS) – berbeda dengan Rencana 
Operasional Survei Lapangan (ROSL)– adalah Rencana 
Umum (Grand-design) tentang apa-apa yang akan 
disurvei di masa mendatang.  Rencana Survei ini 
dibuat berdasarkan analisis kebutuhan, seperti 
perubahan karena perkembangan wilayah yang cepat, 
rencana pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. 
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Di sisi lain ROSL adalah rencana untuk operasional 
pekerjaannya sehari-hari. 

 
a) Jangka pendek 

RS untuk pekerjaan yang berjangka waktu kurang 
dari 3 bulan. 
 
- Angka kredit: 0,22 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan rencana yang dibuat 

 
b) Jangka menengah 

RS untuk pekerjaan yang berjangka waktu 3-6 
bulan. 
 
- Angka kredit: 0,40 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan rencana yang dibuat 
 

c) Jangka panjang 
RS untuk pekerjaan yang berjangka waktu lebih dari 
6 bulan. 
 
- Angka kredit: 0,54 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan rencana yang dibuat. 
 
 

b. Sub Unsur Melakukan Survei Lapangan 
 
Survei lapangan adalah kegiatan survei yang dilakukan di 
lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 
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1) Melakukan orientasi/pendahuluan/rekonesen; 
 
Pengertian: 

Survei Orientasi/pendahuluan/rekonesen dilakukan 
untuk mendapat gambaran umum atas medan yang 
akan disurvei lebih lanjut. 
Survei Orientasi/pendahuluan/rekonesen ada dua jenis: 
a) Semi detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,10 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
 

b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 
- Angka Kredi t: 0,30 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
 
 

2) Melakukan pengamatan survei; 
 
Pengertian: 
Melakukan pengamatan adalah mendapatkan data di 
lapangan secara langsung dan lebih bersifat deskriptif 
kualitatif, namun bisa pula dibantu dengan suatu alat 
tabulasi atau alat ukur. 

Contoh: 
x Mengamati jumlah kendaraan yang melintas per jam 
x Mengamati aktivitas gunung api 
x Mengamati jenis pepohonan yang terdapat di sebuah 

tempat 
x Mengamati kondisi rumah di daerah bencana 
 
Ada dua jenis pengamatan survei: 
 
a) Semi detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,36 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
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- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
 

b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 
- Angka kredit: 0,84 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 4 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
 
 

3) Melakukan Perekaman 
 
Pengertian: 

Melakukan perekaman adalah mendapatkan data di 
lapangan secara langsung dengan bantuan alat rekam, 
baik yang merekam informasi secara mekanis, voice, 
optis maupun elektromagnetis. 
Contoh: 
x Melakukan pemotretan udara atau penginderaan jauh 
x Melakukan survei bathymetry dengan echosounder 
x Membuat film atas daerah yang terkena bencana 
x Merekam gelombang yang dipantulkan dari survei 

seismik 
x Merekam cara pengucapan nama geografis di tiap 

tempat 
 
a) Semi detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,64 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
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4) Melakukan penafsiran data survei: 
 
Pengertian: 

Penafsiran data survei dilakukan untuk menghasilkan 
informasi yang dibutuhkan. 
Contoh: 
x Menafsirkan foto udara untuk mendeteksi bangunan 

liar 
x Menafsirkan citra untuk mendeteksi lokasi 

kebakaran hutan 
x Menafsirkan data pergeseran titik-titik kontrol pada 

bangunan untuk mendeteksi apakah struktur 
bangunan telah terdeformasi 

x Menafsirkan jenis tanah secara umum di suatu 
daerah dari sampel-sampel tanah yang dikumpulkan 
secara sampling. 

 
Ada tiga jenis penafsiran data survei: 
 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,16 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
b) Semi detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,52 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 1,11 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
 



   85 

5) Melakukan survei dan pengujian hasil penafsiran 
data survei 
 
Pengertian: 
Survei ini adalah survei untuk pengujian hasil penafsiran 
data survei sebelumnya (ground-truth). 

 
Contoh: 
x Turun ke lapangan untuk memastikan keberadaan 

bangunan liar di lokasi yang telah dideteksi melalui 
foto udara. 

x Turun ke lapangan untuk memastikan keberadaan 
kebakaran hutan yang telah dideteksi melalui citra 

x Turun ke lapangan untuk memastikan bahwa 
struktur suatu bangunan telah terdeformasi 

x Turun ke lapangan untuk mendeteksi bahwa jenis 
tanah itu memang berlaku untuk seluruh daerah itu. 

 
Ada tiga jenis survei dan pengujian hasil penafsiran data 
survei: 
 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,16 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
b) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,36 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,66 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
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6) Melakukan penyempurnaan hasil penafsiran data 
survei 
 
Pengertian: 
Penyempurnaan hasil penafsiran data survei dilakukan 
dengan menambahkan data yang didapat dari survei 
pengujian hasil penafsiran, serta dari data-data 
sekunder.  Termasuk yang dapat ditambahkan adalah 
nama-nama geografis dan batas-batas, baik batas 
administrasi maupun batas fungsional (misal batas HPH 
atau batas konsesi pertambangan) 
 
Ada tiga jenis penyempurnaan hasil penafsiran data 
survei: 
 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: Peta/laporan dari hasil pengamatan 

 
b) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: Peta/laporan dari hasil pengamatan 

 
c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,45 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Peta/laporan dari hasil pengamatan 
 
 

7) Mengendalikan mutu survei 
 
Pengertian: 
Pengendalian mutu survei dilakukan dalam bentuk 
pemeriksaan bahwa seluruh prosedur survei dipatuhi. 
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Contoh: 
x Memeriksa bahwa survei levelling dilakukan dalam 

suatu poligon tertutup. 
x Memeriksa bahwa dalam survei tanah (soil), 

surveyor memang datang ke lokasi sampel dan alat 
untuk mengambil sampel tanah memang berfungsi 
dengan baik. 

x Memeriksa bahwa alat GPS kinematis dalam survei 
udara memang berfungsi dan sinkron dengan 
kamera udara. 

 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,09 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
b) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,26 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,51 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan. 
 

c. Sub Unsur Melakukan Pemrosesan Data Hasil Survei. 
 
1) Melakukan analisa evaluasi data 

 
Pengertian: 

Melakukan Analisa dan Evaluasi Data Survei adalah 
melakukan penghitungan dan analisis untuk 
mendapatkan informasi serta memastikan hasil 
pengukuran memenuhi syarat / tidak mengalami 
kesalahan. 
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a) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,24 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,56 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
 
2) Menyajikan data hasil survei 

 
Pengertian: 
Menyajikan data hasil survei secara baik secara manual 
ataupun otomatis dengan komputer, dengan tujuan baik 
untuk segera mendapatkan gambaran tentang kondisi 
data maupun untuk mendapatkan informasi dari hasil 
survei. 
 
a) Secara otomatis  
 

Yaitu dengan alat survei yang langsung dapat 
menyajikan data pada layar monitor atau printer 
yang terintegrasi. 

 
- Angka kredit: 0,19 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan tabel/gambar/deskripsi 

 
b) Secara otomatis/komputer/digital 

Yaitu bila data dari alat survei harus diolah dengan 
komputer yang terpisah serta memerlukan 
pengetahuan tambahan. 
 
- Angka kredit: 0,48 
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- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan tabel/gambar/deskripsi  

 
 
3) Mengendalikan Mutu Data Survei 

 
Pengertian: 

Pengendalian mutu data survei dilakukan dalam bentuk 
pemeriksaan data hasil survei dibandingkan dengan 
ketentuan atau parameter-parameter yang harus 
dipenuhi. 
 
Contoh: 
x Memeriksa data survei levelling bahwa selisih tinggi 

dalam poligon tertutup harus lebih kecil dari 2 
centimeter. 

x Memeriksa bahwa seluruh peta manuskrip dan form-
sheet toponimi telah terisi lengkap dan distempel 
otoritas setempat. 

x Memeriksa bahwa seluruh foto udara yang diambil 
memenuhi syarat geometris dan optis (tutupan 
awan kurang dari 5%) 

 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,14  
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari  
- Bukti fisik: Salinan  lapoaran  

 
b) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,38 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan. 

 
c) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,90 
- Pelaksana: Pelaksana Surveyor Madya 
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- Satuan Waktu: Kurang lebih 3  hari 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
 
 

d. Sub Unsur Melakukan Supervisi Survei. 
 
Pengertian: 

Yang dimaksud adalah mengawasi pekerjaan survei yang 
dilakukan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut bisa 
selesai sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dan pada 
koridor waktu, SDM dan biaya yang telah disepakati / 
ditentukan.  Lebih dari sekedar kontrol mutu, supervisi juga 
mengarahkan pelaksana agar bekerja efektif dan efisien. 
 
1) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

- Angka kredit: 0,16 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
 

2) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka kredit: 0,40 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan lapoaran 
 

3) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
- Angka kredit: 0,66 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan lapoaran 

 
 

e. Sub Unsur Memasyarakatkan Hasil Survei 
 
1) Menyebarluaskan Hasil Survei Melalui Mass Media 

 
a) Nasional  
 

Menyebarluaskan hasil survei dalam mass media 
umum yang beredar secara nasional baik cetak 
(koran, majalah, atau buku yang beredar luas), 
elektronik (radio/TV nasional) maupun internet 
dalam situs resmi lembaga. 
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- Angka kredit: 0,08 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam 
- Bukti fisik: Salinan naskah 
 

b) Regional 
 

Menyebarluaskan hasil survei dalam mass media 
umum berbahasa Inggris yang beredar secara 
regional (ASEAN) baik cetak (koran, majalah, atau 
buku yang beredar luas), elektronik (radio/TV 
nasional) maupun internet dalam situs resmi 
lembaga. 

 
- Angka kredit: 0,24 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 8 jam 
- Bukti fisik: Salinan naskah dari terbitan media 

itu 
 
c) Internasional 
 

Menyebarluaskan hasil survei dalam mass media 
umum berbahasa Inggris yang beredar secara 
internasional (di luar ASEAN) baik cetak (koran, 
majalah, atau buku yang beredar luas), elektronik 
(radio/TV nasional) maupun internet dalam situs 
resmi lembaga. 

 
- Angka kredit: 0,60 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan Naskah 

 
 
2) Memberikan Pelayanan Informasi 

 
Pengertian: 
Memberikan pelayanan informasi umum kepada 
pengguna hasil survei, termasuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan baik secara langsung, telefonis maupun 
elektronis (email); baik secara individual maupun 
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kolektif, termasuk sosialisasi, pemanduan tamu / 
rombongan pelajar.  
 
Bukti fisik: SPTMT dan laporan rekapitulasi waktu 
pelayanan, penerima informasi, jenis informasi yang 
dilayani, dan catatan. 
 
a) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,15 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 

 
b) Detil 
 

- Angka kredit: 0,50 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
 
 

3) Memberikan Jasa Konsultasi 
 
Pengertian: 
Jasa konsultasi survei adalah jasa untuk memecahkan 
persoalan survei yang dihadapi pihak yang 
berkonsultasi.  Jasa ini bisa cukup beragam, mulai dari 
memberi nasehat tentang cara memilih jenis dan 
metode survei yang tepat, cara membaca atau 
menggunakan data hasil survei, sampai dengan cara 
melakukan supervisi / kontrol mutu survei. 
 
Bukti fisik: SPTMT dan laporan rekapitulasi waktu 
konsultasi, peminta/penerima konsultasi, sinopsis 
konsultasi yang diberikan. 
 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,10 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam 
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b) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,40 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 

 
c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,90 
- Pelaksana: Surveyor pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari 

 
 
 

3. UNSUR KEGIATAN PEMETAAN 
 
a. Sub Unsur Melakukan Persiapan Pemetaan 

 
1) Melakukan persiapan pengumpulan dan 

pengolahan data. 
 

a) Menyusun desain pengumpulan dan 
pengolahan data 
 
Pengertian : 

Yang dimaksud adalah menyusun kerangka acuan 
(TOR) tentang data yang harus dikumpulkan dan 
diolah dalam rangka persiapan pemetaan. 
 
- Angka kredit: 0,60 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan desain yang dibuat. 

 
b) Menyusun petunjuk pelaksanaan desain 

pengumpulan dan pengolahan data 
 
Pengertian : 
Yang dimaksud adalah menyusun petunjuk 
pelaksanaan (juklak) tentang cara mengumpulkan 



   94 

dan mengolah data dalam rangka persiapan 
pemetaan. 
 
- Angka kredit: 0,44 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat. 

 
 
2) Menyusun persiapan analisa dan evaluasi 
 

a) Menyusun desain analisa dan evaluasi data  
 
Pengertian : 

Yang dimaksud adalah menyusun kerangka acuan 
(TOR) tentang data apa yang akan dianalisa dan 
dievaluasi dalam rangka persiapan pemetaan. 
 
- Angka kredit:  0,60 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan desain yang dibuat. 

 
b) Menyusun petunjuk pelaksanaan analisis dan 

evaluasi data  
 
Pengertian : 
Yang dimaksud adalah menyusun petunjuk 
pelaksanaan (juklak) tentang cara analisa dan 
evaluasi data, termasuk pemakaian perangkat lunak, 
algoritmanya dsb.  
 
- Angka kredit: 0,48 
- Pelaksana:  Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat. 

 
 
3) Membuat Desain Kerangka Kontrol Pemetaan 
 

Pengertian : 

Yang dimaksud desain kerangka kontrol pemetaan 
adalah titik-titik referensi baik pada frame lembar peta 
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maupun di dalam peta itu sendiri.  Koordinat titik-titik 
referensi ini tergantung pada sistem koordinat, bidang 
proyeksi dan skala peta.  Dengan mengacu pada 
kerangka kontrol yang akurat ini, data spasial yang ada 
dapat dituangkan pada posisi yang tepat di atas peta. 

 
a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Desain 

Kerangka Kontrol Pemetaan 
 
Pengertian : 

Yang dimaksud adalah menyusun petunjuk 
pelaksanaan untuk membuat desain kerangka 
kontrol pemetaan seperti bagaimana menentukan 
dan mengukur titik-titik referensi baik pada frame 
lembar peta maupun di dalam peta itu sendiri. 
 
- Angka kredit: 0,60 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat. 
 

b) Menyusun Petunjuk Evaluasi Desain Kerangka 
Kontrol Pemetaan 
 
Pengertian : 

Yang dimaksud adalah menyusun petunjuk untuk 
evaluasi desain kerangka kontrol pemetaan, seperti 
bagaimana menilai apakah data di muka peta sudah 
sesuai dengan kerangka kontrol itu.  Juga diberikan 
petunjuk pengukuran sampling. 
 
- Angka kredit: 0,30 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat. 
 
 
 
 
 
 
 



   96 

c) Menyusun Desain Kerangka Kontrol Pemetaan 
Secara Detil 
 
Pengertian : 
Yang dimaksud adalah menyusun desain kerangka 
kontrol pemetaan secara rinci, khususnya areal yang 
akan dipetakan. 
 
- Angka kredit: 0,09 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: Salinan desain 
 

d) Melakukan Penyiapan Fasilitas Desain 
Kerangka Kontrol Pemetaan 
 
Pengertian: 

Menyiapkan fasilitas desain kerangka kontrol 
pemetaan, sehingga kerangka kontrol itu dapat 
ditentukan dan digambar dengan akurat. 
 
Contoh:  
Menyiapkan meja gambar peta, menyiapkan 
komputer beserta digitizer dan softwarenya, dll. 
 
- Angka kredit: 0,08 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 jam 
- Bukti fisik: Salinan setiap dokumen. 

 
 
4) Membuat Rencana Operasional Pemetaan 
 

Pengertian: 

Rencana Operasional Pemetaan (ROP) berisi rencana tahap 
demi tahap, seperti hari ke sekian memetakan daerah 
mana, apa sumber data yang dipakai, siapa pelaksananya, 
apa yang dilakukan, dsb. 
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a) Menyusun Desain Rencana Operasional 
Pemetaan 
 
Pengertian: 
Menyusun desain ROP untuk suatu pemetaan 
dengan cakupan luas dan berjangka waktu panjang. 
 
- Angka kredit: 0,43 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 4 hari. 
- Bukti fisik: Salinan desain 

 
b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Rencana 

Operasional Pemetaan 
 
Pengertian : 

Menyusun petunjuk pelaksanaan untuk membuat 
ROP yang dapat dilaksanakan (feasible). 
 
- Angka kredit: 0,38 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat. 

 
c) Menyusun Petunjuk Evaluasi Desain Rencana 

Operasional Pemetaan 
 
Pengertian : 

Menyusun petunjuk evaluasi desain ROP, sehingga 
ROP itu bisa dinilai dan diperbaiki sebelum 
diberlakukan, sehingga pemetaan lebih optimal. 
 
- Angka kredit:  0,15 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama. 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat. 
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5) Menyusun Rencana Pemetaan 

 
Pengertian: 
Rencana Pemetaan (RP) – berbeda dengan Rencana 
Operasional Pemetaan (ROP) – adalah Rencana Umum 
(Grand-design) tentang apa-apa yang akan dipetakan di 
masa mendatang.  Rencana Pemetaan ini dibuat 
berdasarkan analisis kebutuhan, seperti perubahan karena 
perkembangan wilayah yang cepat, rencana 
pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. 
Di sisi lain ROP adalah rencana untuk operasional 
pekerjaannya sehari-hari. 

 
a) Jangka Pendek 

 
RP untuk pekerjaan yang berjangka waktu kurang dari 
3 bulan. 
 

- Angka kredit: 0,22 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Dokumen berisi program pemetaan. 

 
b) Jangka Menengah 

 
RP untuk pekerjaan yang berjangka waktu 3-6 bulan. 
 
- Angka kredit: 0,40 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Dokumen berisi program pemetaan. 
 

c) Jangka Panjang 
 
RP untuk pekerjaan yang berjangka waktu lebih dari 6 
bulan. 
 
- Angka kredit: 0,54 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 1 hari. 
- Bukti fisik: Dokumen berisi program pemetaan 

 
 



   99 

6) Menyusun Pedoman dan Metode Pemetaan  
 

Pengertian: 

Pedoman dan Metode Pemetaan perlu dibakukan dengan 
menyusunnya dalam sebuah dokumen tertulis. 

 

a) Menyusun Desain Pedoman dan Metode 
Pemetan 
 

Pengertian: 
Yang dimaksud adalah menyusun desain dari 
pedoman dan metode tersebut.  Desain ini 
mengarahkan bagaimana wujud formulasi dari 
pedoman dan metode itu, agar mudah dimengerti dan 
ditafsirkan sama oleh semua yang memakai. 
 
- Angka kredit: 0,87 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Salinan desain yang dibuat 
 

b) Menyusun Spek Teknik Pemetaan 
 
Pengertian: 
Yang dimaksud di sini adalah penyusunan spesifikasi 
teknis pemetaan itu sendiri.  Spesifikasi teknis 
mengandung informasi tentang karakteristik produk 
yang ingin didapatkan. 
 
- Angka kredit: 0,35 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Salinan spek teknis yang dibuat 
 

c) Menyusun Juklak Pemetaan 
 

Pengertian: 

Yang dimaksud di sini adalah penyusunan petunjuk 
pelaksanaan (juklak) pemetaan agar memenuhi 
spesifikasi teknis.  Di dalamnya tertuang alur kerja 
berikut teknologi yang digunakan. 
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- Angka kredit: 0,64 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Salinan juklak yang dibuat 

 
 

7) Menguji Bahan-Bahan Dengan Bahan Utama 
 
Pengertian : 
Yang dimaksud adalah bahan utama pembuatan peta – 
selain data, yaitu film, kertas atau tinta.  Bahan utama ini 
perlu diuji agar sesuai dengan spesifikasi warna untuk 
cetakan peta. 
 
- Angka kredit: 0,05 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
 

8) Membuat Desain Peta 
Pengertian : 

Yang dimaksud desain peta adalah tampilan peta secara 
keseluruhan, seperti bagaimana format dan ukuran peta, 
bentuk dan posisi muka peta, legenda, riwayat peta dan 
sebagainya. 
Peta yang dimaksud adalah yang belum memiliki desain 
baku, misalnya untuk kebutuhan khusus. 

 
a) Skala kecil 

Peta skala kecil adalah yang berskala 1:100.000, 
1:250.000, 1:500.000, 1:1 juta atau di antara itu atau 
lebih kecil. 
 
- Angka kredit: 0,48 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari  
- Bukti fisik: Quicklook desain yang dibuat 
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b) Skala Menengah 
Peta skala menengah adalah yang berskala lebih kecil 
dari 1:10.000 namun lebih besar dari 1:100.000. 
 
- Angka kredit: 0,31 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Quicklook desain yang dibuat. 

 
 

b. Sub Unsur Melakukan Pemetaan 
 
1) Melakukan Pengumpulan Data Digital Utama 

 
Pengertian: 

Data Digital Utama adalah data yang langsung berkaitan 
dengan pemetaan yang sedang dilakukan, seperti peta 
rupabumi, citra satelit, daftar koordinat titik kontrol, dll. 
yang tersedia dalam bentuk digital (pada medium disket, 
harddisk, CD-rom, dsb). 
Aktivitas yang dimaksud di sini adalah melakukan 
pengumpulan data yang mungkin tersebar di berbagai 
lokasi / kantor.  Konversi diperlukan ketika sistem 
referensi dan format data berbeda dengan yang dipakai 
dalam pekerjaan pemetaan. 

 
- Angka kredit: 0,30 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari. 
- Bukti fisik: Laporan berisi daftar data yang 

dikumpulkan. 
 

2) Memilih Dan Menentukan Kriteria Data Analog 
 

Pengertian: 

Data Analog adalah data yang hanya tersedia dalam 
bentuk non digital (kertas, film, ...).  Aktivitas yang 
dimaksud di sini adalah memilih data yang tepat untuk 
digunakan dengan kriteria yang ada, termasuk 
menentukan kriteria tersebut terlebih dahulu bila perlu. 
Ada dua jenis data analog yang dapat dipilih, yaitu: 
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a) Utama  

adalah data analog yang langsung berkaitan dengan 
pemetaan yang sedang dilakukan. 
 
Contoh: peta rupabumi, foto udara, citra satelit, 
daftar koordinat titik kontrol, dll.  
 
- Angka kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: Salinan laporan tentang data yang 

dipilih beserta kriterianya. 
 

b) Penunjang 
adalah data analog yang tidak langsung berkaitan 
dengan pemetaan yang sedang dilakukan namun 
berguna untuk memudahkan pekerjaan tersebut. 
 
Contoh: Buku panduan wisata, Buku monografi 
daerah  
 
- angka kredit: 0,04 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: Salinan laporan tentang data yang 

dipilih beserta kriterianya. 
 
 

3) Memilih dan Menentukan Kriteria Data Digital 
 

Pengertian: 

Data digital adalah data yang untuk membacanya 
memerlukan komputer beserta software yang tepat.  
Aktivitas yang dimaksud di sini adalah memilih data yang 
tepat untuk digunakan dengan kriteria yang ada, 
termasuk menentukan kriteria tersebut terlebih dahulu 
bila perlu.  Ada dua jenis data digital yang dapat dipilih, 
yaitu: 
 
 
 



   103 

a) Utama  
adalah data digital yang langsung berkaitan dengan 
pemetaan yang sedang dilakukan. 
 
Contoh: peta rupabumi digital, foto udara digital, 
citra satelit digital, daftar koordinat titik kontrol 
dalam MS-Excel, dsb. 
 
- Angka kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: Salinan laporan tentang data yang 

dipilih beserta kriterianya. 
 
b) Penunjang 

adalah data analog yang tidak langsung berkaitan 
dengan pemetaan yang sedang dilakukan namun 
berguna untuk memudahkan pekerjaan tersebut. 
 
Contoh: Web panduan wisata, Profil daerah dalam 
CD-rom 
 
- Angka kredit: 0,04 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 jam. 
- Bukti fisik: Salinan laporan tentang data yang 

dipilih beserta kriterianya. 
 
 

4) Melakukan Pengolahan Dan Analisa Data Digital 
 
Pengertian: 

Pengolahan dan analisa data yang dikerjakan secara 
digital dengan perangkat komputer dan software yang 
tepat. 
 
Contoh:  
Menghitung jumlah rumah dengan kriteria tertentu 
dengan SIG 
Membuat profil jalan dari peta kontur dengan software 
DTM. 
Mengolah citra digital menjadi peta tematik citra. 
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- Angka kredit: 0,43 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 4 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan tentang data yang 

diolah atau dianalisis serta kegunaan proses 
tersebut. 

 
 

5) Menyajikan Data Hasil Pemetaan 
 

a) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 
Pengertian: 
Menyajikan data hasil pemetaan secara lebih rinci, 
sehingga informasi yang diberikan baik secara 
geometris maupun tematis lebih dari sekedar 
gambaran umum. 
 
- Angka kredit: 0,10 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: Quicklook peta 
 

b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 
Pengertian: 

Menyajikan data hasil pemetaan secara rinci, 
sehingga informasi yang diberikan baik secara 
geometris maupun tematis sangat lengkap pada 
jenis peta dan skala tersebut. 
 
- Angka kredit: 0,34 
- Pelaksana: Surveyo Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Quicklook peta 
 
 

6) Melakukan Penyempurnaan Peta 
 

Pengertian: 

Menyempurnakan peta berdasarkan data / informasi 
tambahan yang didapatkan, baik dari survei tambahan 
maupun sumber-sumber sekunder.  
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a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 8 jam. 
- Bukti fisik: Quicklook peta dan laporan singkat 

apa yang telah disempurnakan. 
 

b) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,30 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Quicklook peta dan laporan singkat 

apa yang telah disempurnakan. 
 

c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 
- Angka kredit: 0,51 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari . 
- Bukti fisik: Quicklook peta dan laporan singkat 

apa yang telah disempurnakan. 
 
 

7) Melakukan Pengolahan Data 
 

Pengertian: 

Pengolahan data dilakukan dengan memadukan seluruh 
sumber data baik spasial maupun tekstual, dengan 
tujuan geometris maupun tematis, baik dengan cara-
cara analog maupun dengan komputer beserta 
software-softwarenya, yang dalam hal ini mungkin perlu 
penyesuaian paramater yang ada.   
 
a) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,21 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Tabel/Diagram/Laporan 
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b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 
- Angka kredit: 0,50 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Tabel/Diagram/Laporan 
 
 

8) Melakukan Koreksi Hasil Penggambaran 
 

Pengertian: 
Membetulkan (koreksi) atau mengedit peta berdasarkan 
laporan hasil pemeriksaan atas ditemukannya kesalahan 
atau revisi karena ada perubahan di lapangan yang 
menjadikan peta yang ada harus diubah. 
 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,06 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: Quicklook peta dan laporan singkat 

apa yang telah dikoreksi. 
 
b) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,18 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam. 
- Bukti fisik: Quicklook peta dan laporan singkat 

apa yang telah dikoreksi. 
 
c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,36 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 8 jam. 
- Bukti fisik: Quicklook peta dan laporan singkat 

apa yang telah dikoreksi. 
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9) Melakukan Pengecekan Lapangan dan Toponimi 
 
Pengertian: 

Pengecekan lapangan meliputi konfirmasi objek (kelas 
jalan, jenis bangunan, pemilik bangunan, ground-truth 
dll), mengumpulkan data nama geografis (toponimi) dan 
batas administrasi dari otoritas setempat, serta uji 
akurasi geometri peta. 
 
a) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: SPTMT dan Laporan 

 
b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,50 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: SPTMT dan Laporan 
 
 

10) Melakukan Proses Kartografi 
 
Pengertian: 
Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah 
gambar menjadi peta yang terlihat informatif (map 
composition). 
 
a) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 8 jam. 
- Bukti fisik: Quicklook peta. 
 

b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 
- Angka kredit: 0,40 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
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- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Quicklook peta. 
 
 

11) Melakukan Kontrol Mutu Pemetaan 
 
Pengertian: 
Kontrol Mutu Pemetaan mencakup aspek-aspek visual 
(kartografis yang terlihat di atas peta cetak) maupun 
non-visual yang tidak terlihat (yaitu kebenaran isi data 
di lapangan).  Juga mencakup  konsistensi antar unsur 
baik dalam satu lembar peta maupun antar lembar peta 
yang berdampingan.  Pada data digital, kontrol mutu 
juga mencakup konsistensi penggunaan kode unsur / 
kode layer di dalam data.  Acuan kontrol mutu adalah 
spesifikasi teknis. 
 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,12 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 4 jam. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
b) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,36 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 8 jam. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,60  
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari. 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
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12) Melakukan Proses Triangulasi Udara 
 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 

 
Proses triangulasi dimulai dari pemilihan titik, 
penomoran, penandaan titik pada foto, pengukuran, 
adjustment (termasuk blunder snooping) hingga 
koreksi dan analis. 
Sedang pengertian sederhana, lihat Pengertian 
Umum. 
 
- Angka kredit: 0,10 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam per titik 

kontrol utama. 
- Bukti fisik: SPTMT dan daftar titik kontrol. 

 
b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,30 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari per titik 

kontrol utama. 
- Bukti fisik: SPTMT dan daftar titik kontrol. 
 
 

13) Melakukan Penafsiran, Diliniasi dan Simbolisasi 
 

Pengertian: 

Penafsiran (interpretasi), dilineasi (vektorisasi) dan 
simbolisasi adalah proses untuk membuat data spasial 
mentah yang bersifat raster seperti foto udara / citra 
satelit menjadi lebih informatif dan mudah digunakan 
pengguna awam. 
 
a) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,16 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Laporan singkat berisi daftar objek 

yang ditafsirkan atau quicklook peta garis yang 
dihasilkan. 
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b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 

 
- Angka kredit: 0,48 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan laporan disertai 

quickview/quickplot mosaik/peta foto. 
 
 
 
c. Sub Unsur Melakukan Supervisi Pemetaan 

 
Pengertian: 
Yang dimaksud adalah mengawasi pekerjaan pemetaan yang 
dilakukan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut bisa 
selesai sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dan pada 
koridor waktu, SDM dan biaya yang telah disepakati / 
ditentukan.  Lebih dari sekedar kontrol mutu, supervisi juga 
mengarahkan pelaksana agar bekerja efektif dan efisien. 
 
1) Analog 
 

Suvervisi dilakukan atas pemetaan yang menggunakan 
teknologi analog. 

 
- Angka kredit: 0,20 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam 
- Bukti fisik: Salinan laporan 

 
2) Digital 
 

Supervisi dilakukan atas pemetaan yang menggunakan 
teknologi digital. 

 
- Angka kredit: 0,75 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan laporan 
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d. Sub Unsur Memasyarakatkan Hasil Pemetaan 
 

1) Menyebarluaskan Hasil Pemetaan melalui Mass 
Media 
 
a) Internal 
 

Menyebarluaskan hasil pemetaan dalam media 
internal lembaga baik cetak (majalah dinding, 
buletin internal, buku yang beredar terbatas di 
dalam lembaga), elektronik (CD atau video yang 
beredar di dalam lembaga), maupun web intranet. 
 
- Angka kredit: 0,09 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam 
- Bukti fisik: Salinan naskah 

 
b) Nasional 
 

Menyebarluaskan hasil pemetaan dalam mass media 
umum yang beredar secara nasional baik cetak 
(koran, majalah, atau buku yang beredar luas), 
elektronik (radio/TV nasional) maupun internet 
dalam situs resmi lembaga. 
 
- Angka kredit: 0,24 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 8 jam 
- Bukti fisik: Salinan naskah 

 
c) Regional 

 
Menyebarluaskan hasil pemetaan dalam mass media 
umum berbahasa Inggris yang beredar secara 
regional (ASEAN) baik cetak (koran, majalah, atau 
buku yang beredar luas), elektronik (radio/TV 
nasional) maupun internet dalam situs resmi 
lembaga. 
  
- Angka kredit: 0,30 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan naskah 
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d) Internasional 

 
Menyebarluaskan hasil pemetaan dalam mass media 
umum berbahasa Inggris yang beredar secara 
internasional (di luar ASEAN) baik cetak (koran, 
majalah, atau buku yang beredar luas), elektronik 
(radio/TV nasional) maupun internet dalam situs 
resmi lembaga. 
 
- Angka kredit: 0,60 
- Pelaksana: Surveyor pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
- Bukti fisik: Salinan naskah 

 
 

2) Memberikan Pelayanan Informasi 
 
Pengertian: 
Memberikan pelayanan informasi umum kepada 
pengguna peta, termasuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan baik secara langsung, telefonis maupun 
elektronis (email); baik secara individual maupun 
kolektif, termasuk sosialisasi, pemanduan tamu / 
rombongan pelajar.  
 
Bukti fisik: SPTMT dan laporan rekapitulasi waktu 
pelayanan, penerima informasi, jenis informasi yang 
dilayani, dan catatan. 
 
a) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,15 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 

 
b) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,40 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 
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3) Memberikan Jasa Konsultasi Pemetaan 
 
Pengertian: 

Jasa konsultasi pemetaan adalah jasa untuk 
memecahkan persoalan pemetaan yang dihadapi pihak 
yang berkonsultasi.  Jasa ini bisa cukup beragam, mulai 
dari memberi nasehat tentang cara memilih peta yang 
tepat, cara membaca atau menggunakan peta, sampai 
dengan cara melakukan supervisi / kontrol mutu peta. 
 
Bukti fisik: SPTMT dan laporan rekapitulasi waktu 
konsultasi, peminta/penerima konsultasi, sinopsis 
konsultasi yang diberikan. 
 
a) Sederhana (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,10 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Pertama 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 6 jam 

 
b) Semi Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,40 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Muda 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 2 hari 

 
c) Detil (lihat di Pengertian Umum) 
 

- Angka kredit: 0,90 
- Pelaksana: Surveyor Pemetaan Madya 
- Satuan Waktu: Kurang lebih 3 hari 
 

 
 

4. UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI 
Pengembangan profesi adalah semua kegiatan yang berkaitan 
dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan atau 
penyampaian pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh 
Surveyor Pemetaan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis di 
bidang survei pemetaan. 
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Penilaian Umum 
Pemberian angka kredit didasarkan pada Pasal 12 Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
134/KEP/M.PAN/12/2002 sebagai berikut : 
 
a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama, dan 
b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu; 

serta jumlah penulis pembantu dibatasi sebanyak-banyaknya 5 
(lima) orang. 

 
a) Sub Unsur Melakukan Kegiatan Karya Tulis/Karya 

Ilmiah di Bidang Survei dan Pemetaan 
Kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang survei pemetaan 
adalah melakukan kegiatan karya cipta yang berbentuk karya 
tulis baik yang bersifat ilmiah maupun populer yang 
dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, baik yang bersifat 
komersial maupun non komersial. 
 
1) Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan 

atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang 
dipublikasikan. 
Kegiatan penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang 
survei pemetaan yang bersifat penelitian lapangan (field 
research) atau penelitian perpustakaan (library research) 
yang dituangkan dalam suatu buku, makalah, artikel atau 
opini yang dipublikasikan baik di dalam maupun di luar 
negeri, sepanjang dapat dibuktikan secara otentik bahwa 
hasil tersebut merupakan karyanya. 

 
a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan 

secara nasional  
Bentuk buku yang diterbitkan adalah penerbitan yang 
dilakukan baik oleh pengarang itu sendiri atau suatu 
badan usaha penerbitan, dan diedarkan baik bersifat 
komersial maupun non komersial. 
Buku dimaksud berisi sedikitnya 7.500 kata (atau 
kurang lebih 30 halaman A4 spasi tunggal karakter 10 
point) dengan jumlah gambar, tabel dan sejenisnya 
maksimum 25 % dari jumlah halaman. Buku ini harus 
diterbitkan minimal 300 salinan dan diedarkan secara 
nasional. 
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- Angka Kredit: 12,5 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Buku asli atau salinannya 

 
b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang 

berwenang.  
Karya tulis hasil penelitian dalam bentuk 
artikel/makalah yang dimuat dalam majalah yang 
terdaftar/diakui oleh instansi yang berwenang, 
makalah berisi sedikitnya 1.000 kata (kurang lebih 3 
halaman A4 spasi tunggal karakter 10 point) dengan 
jumlah gambar, tabel dan sejenisnya maksimum 25 % 
dari jumlah halaman. 
 
- Angka Kredit: 6,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Foto copy/Salinan makalah beserta 

cover majalah serta halaman yang memuat dewan 
redaksi dan daftar isi. 

 
 

2) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah 
berupa gagasan sendiri dalam bidang survei dan 
pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi 
didokumentasikan pada perpustakaan instansi 
bersangkutan. 
Karya tulis dimaksud adalah uraian yang bersifat ilmiah 
yang dituangkan dalam bentuk buku atau makalah yang 
dibuat atas gagasan sendiri dalam bidang survei dan 
pemetaan, namun tidak dipublikasikan melainkan cukup 
didokumentasikan di perpustakaan instansi yang 
bersangkutan. Diperuntukan untuk kalangan sendiri. 
 
a) Dalam Bentuk Buku 

Buku ini berisi tinjauan atau ulasan ilmiah - bukan 
penelitian.  Buku yang dimaksud harus berisi 
sedikitnya 7.500 kata (atau sekitar 30 halaman A4 
spasi tunggal karakter 10 point) dengan jumlah 
gambar, tabel dan sejenisnya maksimum 25% dari 
jumlah halaman. Buku ini harus didokumentasikan di 
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perpustakaan instansi dan minimal di dua unit 
setingkat eselon-II. 

 
- Angka kredit: 8,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Buku atau salinannya yang diketahui 

pejabat setingkat eselon-II dan dilampiri tanda 
terima oleh Kepala Perpustakaan. 

 
b) Makalah 

Makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah, 
sedikitnya 1000 kata (atau kurang lebih 3 halaman A4 
spasi tunggal karakter 10 point) dengan jumlah 
gambar, tabel dan sejenisnya maksimal 25% dari 
jumlah halaman. Makalah ini harus didokumentasikan 
di perpustakaan instansi dan minimal di dua unit 
setingkat eselon-II. 

 
- Angka Kredit: 4,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan makalah yang yang diketahui 

oleh pejabat setingkat eselon-II dan dilampiri 
tanda terima oleh Kepala Perpustakaan. 

 
 

3) Tulisan ilmiah populer dalam bidang survei dan 
pemetaan yang disebarluaskan melalui media masa. 
Tulisan ilmiah populer di bidang survei pemetaan yang 
dimuat di sebuah harian, koran, tabloid atau majalah 
umum. 
 
- Angka Kredit: 2,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan tulisan mencakup identitas media 

massa, tanggal pemuatan dan nomor halamannya. 
 
 

4) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan 
atau ulasan ilmiah di bidang survei dan pemetaan 
dalam pertemuan ilmiah  
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Naskah dalam bentuk makalah atau artikel yang bersifat 
ilmiah di bidang survei dan pemetaan yang disampaikan 
dalam suatu pertemuan ilmiah.  Prasaran dalam 
pertemuan ilmiah-bisa cukup slide presentasi (misal 
dengan powerpoint), misalnya dalam seminar, simposium, 
lokakarya, dan sosialisasi. 
 
- Angka Kredit: 2,5 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan naskah/handout berikut undangan 

atau daftar acara yang menunjukkan disampaikannya 
gagasan dalam acara. 

 
 

b. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di 
bidang survei dan pemetaan. 
Menerjemahkan/menyalin suatu buku di bidang survei dan 
pemetaan dari bahasa asing kedalam bahasa Indonesia atau 
sebaliknya, atau mengubah secara bebas suatu buku atau 
bahan bahan survei lainnya tanpa merusak garis besar isi buku 
atau bahan survei tersebut. 
 
1) Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan 

pemetaan yang dipublikasikan 
a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan 

secara nasional 
Buku ini adalah terjemahan di bidang survei dan 
pemetaan. Buku yang dimaksud harus berisi 
sedikitnya 7.500 kata (atau sekitar 30 halaman A4 
spasi tunggal karakter 10 point) dengan jumlah 
gambar, tabel dan sejenisnya maksimum 25% dari 
jumlah halaman.. Buku ini harus diterbitkan minimal 
300 salinan dan diedarkan secara nasional. 
 
- Angka Kredit: 7,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Buku asli atau salinannya. 

 
b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang 

berwenang. 



   118 

Majalah dimaksud adalah terjemahan/saduran di 
bidang survei dan pemetaan. Makalah yang dimaksud 
harus berisi sedikitnya 1000 kata (atau kurang lebih 3 
halaman A4 spasi tunggal karakter 10 point) dengan 
jumlah gambar, tabel dan sejenisnya maksimal 25% 
dari jumlah halaman. Makalah ini harus dimuat dalam 
suatu majalah ilmiah. 
 
- Angka Kredit: 3,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan makalah beserta cover majalah 

serta halaman yang memuat dewan redaksi dan 
daftar isi.  

 
 

2) Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan 
pemetaan yang tidak dipublikasikan . 
a). Dalam bentuk buku 

Buku dimaksud adalah terjemahan di bidang survei 
dan pemetaan. Buku berisi sedikitnya 10.000 kata 
(atau kurang lebih 30 halaman A4 spasi tunggal 
karakter 10 point) dengan jumlah gambar, tabel dan 
sejenisnya maksimal 25% dari jumlah halaman. Buku 
ini harus didokumentasikan di perpustakaan instansi 
dan minimal di dua unit setingkat eselon-II. 
 
- Angka Kredit: 3,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: Buku atau salinannya yang diketahui 

pejabat setingkat eselon-II dan dilampiri tanda 
terima oleh Kepala Perpustakaan. 

 
b)  Dalam bentuk makalah 

Makalah dimaksud adalah terjemahan/saduran di 
bidang survei dan pemetaan Makalah yang dimaksud 
harus  berisi sedikitnya 1000 kata (atau kurang lebih 3 
halaman A4 spasi tunggal karakter 10 point)   dengan 
jumlah gambar, tabel dan sejenisnya maksimal 25% 
dari jumlah halaman. Makalah ini harus 
didokumentasikan di perpustakaan instansi dan 
minimal di dua unit setingkat eselon-II. 
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- Angka Kredit: 1,5 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan makalah yang yang diketahui 

oleh pejabat setingkat eselon-II dan dilampiri 
tanda terima oleh Kepala Perpustakaan. 

 
 
 
B. UNSUR PENUNJANG 
 

UNSUR PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN 
Pendukung dan penunjang kegiatan surveyor dan pemetaan adalah 
semua kegiatan yang mendukung pengembangan pengetahuan, 
keahlian, dan wawasan Surveyor Pemetaan baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam bentuk : 
1. Mengajar atau melatih; 
2. Mengikuti seminar atau lokakarya; 
3. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan; 
4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor 

Pemetaan; 
5. Memperoleh penghargaan kesarjanaan lainnya atau tanda jasa. 
6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; 
 
1) Sub Unsur Mengajar atau Melatih 

Kegiatan dalam proses belajar mengajar baik dalam pendidikan 
formal di bidang survei dan pemetaan di lingkungan perguruan 
tinggi/akademi, pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional survei 
pemetaan dan diklat penjenjangan struktural maupun di bidang 
pendidikan non formal. 
 
Melatih dimaksud adalah memberikan pelatihan terhadap suatu 
praktik dalam bidang survei dan pemetaan, baik di lingkungan 
pendidikan formal maupun non formal (misalnya membimbing on 
job untuk mahasiswa praktek atau pegawai baru). 
 
- Angka Kredit: 0,04 untuk setiap 2 jam pelajaran 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik:. SPTMT yang berisi kegiatan mengajar atau melatih. 
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2) Sub Unsur Mengikuti Seminar atau Lokakarya 
Mengikuti pertemuan ilmiah yang membicarakan atau membahas 
bidang survei dan pemetaan tertentu. Seminar hanya menghasilkan 
kesimpulan sedangkan lokakarya menghasilkan saran konkrit untuk 
pemecahan suatu masalah yang dapat dituangkan ke dalam suatu 
Pedoman Survei dan Pemetaan. 

Surveyor Pemetaan yang mengikuti seminar diberikan angka kredit 
apabila yang bersangkutan berperan sebagai peserta, pemrasaran, 
pembahas, narasumber, moderator. 
 
a. Tingkat internasional/nasional 

1) Pemrasaran 

- Angka Kredit: 3,0 (setiap kali seminar/lokakarya) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan sertifikat atau undangan menjadi 

pemrasaran. 
 

2) Moderator/Pembahas/Nara Sumber 

- Angka Kredit: 2,0 (setiap kali seminar/lokakarya) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan sertifikat atau undangan menjadi 

moderator/ pembahas/ narasumber. 
 

3) Peserta 

- Angka Kredit: 1,0 (setiap kali seminar/lokakarya) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan sertifikat atau undangan sebagai 

peserta 
 

Yang dapat diberikan angka kredit hanya seminar atau lokakarya 
yang bertaraf internasional atau nasional (bukan sekedar seminar 
atau lokakarya internal instansi). 

 
 

3) Sub Unsur Menjadi Anggota Organisasi Profesi Survei dan 
Pemetaan Tingkat Internasional/Nasional 
Yang dimaksud adalah menjadi anggota organisasi profesi 
(termasuk menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris) di bidang 
survei dan pemetaan baik internasional maupun nasional, misalnya 
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ISI (Ikatan Surveyor Indonesia), IGI (Ikatan Geografiwan 
Indonesia) dan sebagainya. 
 
a. Sebagai Pengurus Aktif 

Menjadi pengurus organisasi profesi survei pemetaan. 
- Angka Kredit: 1,0 (per 1 tahun) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: SPTMT dari organisasi bahwa yang 

bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai pengurus 
minimal satu tahun. 

 
b. Sebagai Anggota 

Menjadi anggota organisasi profesi survei pemetaan. 
- Angka Kredit: 0,5 (per 1 tahun) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan kartu tanda anggota atau Surat 

Keterangan dari organisasi yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan adalah anggota minimal 1 tahun. 

 
 

4) Sub Unsur Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional 
Surveyor Pemetaan 
Anggota tim penilai jabatan fungsional adalah yang menduduki 
ketua, wakil ketua, atau anggota dalam Tim Penilai Jabatan 
Fungsional Surveyor Pemetaan. 

 
- Angka Kredit: 0,5 (per 1 tahun) 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan SK instansi yang berwenang menetapkan 

 
 

5) Sub Unsur Memperoleh Penghargaan 
Yang dimaksud adalah suatu penghargaan baik dalam bentuk 
sertifikat maupun bintang yang diberikan karena seorang Surveyor 
Pemetaan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan baik 
tugas kekaryawanannya maupun sesuatu tugas yang sangat 
berguna bagi bangsa dan negara. 
Tanda penghargaan atau tanda jasa dibagi dalam 3 jenjang: 
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a. 30 (tiga puluh) tahun. 

- Angka Kredit: 3,0 
- Pelaksana: semua jenjang 
- Bukti fisik: salinan Piagam Satya Lancana Karya Satya 30 

tahun 
 

b. 20 (dua puluh) tahun. 
- Angka Kredit: 2,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
- Bukti fisik: salinan Piagam Satya Lancana Karya Satya 20 

tahun 
 

c. 10 (sepuluh) tahun. 

- Angka Kredit: 1,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
- Bukti fisik: salinan Piagam Satya Lancana Karya Satya 10 

Tahun 
 
 

6) Sub Unsur Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya  
Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya adalah memperoleh 
ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas 
survei dan pemetaan, misalnya perhotelan atau ekonomi, kecuali 
bila dibuktikan tugas akhirnya terkait langsung dengan itu misalnya 
tentang manajemen survei pemetaan. 
 
Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai tugas survei pemetaan 
untuk: 
a. Doktor 

- Angka Kredit: 15,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
- Bukti fisik: salinan ijin tugas belajar dari instansi, salinan 

ijazah yang telah dilegalisasi sesuai peraturan/ketentuan 
yang berlaku 

 
b. Pasca Sarjana 

- Angka Kredit: 10,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
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- Bukti fisik: salinan ijin tugas belajar dari instansi, salinan 
ijazah yang telah dilegalisasi sesuai peraturan/ketentuan 
yang berlaku 

 
c. Sarjana 

- Angka Kredit: 5,0 
- Pelaksana: semua jenjang  
- Bukti fisik: salinan ijin tugas belajar dari instansi, salinan 

ijazah yang telah dilegalisasi sesuai peraturan/ketentuan 
yang berlaku 
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BAB III 
KOMPOSISI PERSENTASI ANGKA KREDIT 

 
 
 
1. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan lampiran 

IV. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor 
Pemetaan dan Angka Kreditnya, jumlah Angka Kredit Kumulatif 
minimal yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan 
pangkat/jabatan Surveyor Pemetaan, harus berasal dari unsur utama 
sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-
banyaknya 20%. 
 

2. Bagi fungsional Surveyor Pemetaan Madya golongan ruang IV/c 
mengacu kepada Pasal 11 ayat (6) Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 
tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya. 
 
Komposisi presentasi angka kredit dalam unsur utama adalah 
sekurang-kurangnya kegiatan pendidikan, sekurang-kurangnya : 
a. Kegiatan pendidikan, kegiatan survei, kegiatan pemetaan 

sekurang-kurangnya 25% dari 25 angka kredit. 
b. Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 75% dari 25 

angka kredit, dan sekurang-kurangnya 10 angka kredit.  
 

3. Apabila hasil penilaian angka kredit tidak memenuhi komposisi angka 
kredit sebagaimana butir 1 dan 2, maka proses penetapan angka 
kredit ditangguhkan sampai komposisi tersebut terpenuhi.  

 
 
 

Kepala Badan Koordinasi Survei  
dan Pemetaan Nasional 

 
 
 

ttd. 
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NIP. 370 000 143 

 


