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1. Pendahuluan 

Tersedianya peta batas wilayah desa merupakan hal yang sesegera untuk dilakukan agar 

terciptanya tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap 

batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis serta untuk mencegah terjadinya 

konflik perbatasan antardesa (Sari, 2014). UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan salah 

satu syarat pembentukan desa harus memenuhi syarat memiliki batas wilayah desa yang dinyatakan 

dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Memperhatikan 

pentinganya keberadaan peta desa, maka dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tua 

dan Baru, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Pertimbangan yang digunakan sebagai dasar 

pemilihan lokasi ini karena Desa Tua dan Desa Baru merupakan desa yang baru mengalami 

pemekaran Tahun 2007. Awalnya desa tersebut menjadi satu yaitu Desa Tua, kemudian mengalami 

pemekaran menjadi Desa Tua dan Desa Baru. Pemekaran desa tentu akan berimplikasi pada peta 

wilayah administrasi pemerintahan antar desa, sementara sampai saat ini peta definitif batas wilayah 

desa antara Desa Baru dan Desa Tua belum ada. Berdasarkan fakta empirik yang ditemukan pada 
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After the division of the village in year of 2007, Tua Village and Baru Village did not have a map of village 
boundary, while the village officers hoped to have the map to provide clarity and legal certainty to minimize 
conflict at border area. Therefore, it is necessary to conduct a community service activity to provide training for 
village officers, public figure, landowners in border areas, and young people to know the boundaries of their 
village. The objectives of this program are (1) to establish the knowledge and skills of village officers, landowners 
in border areas, young people related to the importance of making the map, and; (2) to produce the map of Tua 
Village and Baru Village. The activities undertaken to achieve these objectives include (1) development of 
guidelines for mapping the boundary on digital; (2) socialization about importance of village boundary and the 
introduction of GPS; (3) training and assistance in measuring village boundary in the field on participatory GPS-
based. In general, the participants were very appreciative towards these activities in order to minimize conflict in 
boundary areas. This activity ran smoothly according to plan which resulted in the settlement of the final 
production of the map of Tua Village and Baru Village.  

Keywords: Map of Boudary Vlllage, Participatory Mapping, GPS 

Pasca pemekaran desa tahun 2007, Desa Tua dan Desa Baru belum memiliki peta batas wilayah desa. 
Sementara pihak desa berharap segera memiliki peta wilayah desa guna memberikan kejelasan dan kepastian 
hukum terhadap batas wilayah suatu desa agar dapat meminimalkan konflik wilayah perbatasan. Untuk itu perlu 
dilakukan suatu kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk memberikan pelatihan agar aparat desa, tokoh 
masyarakat, pemilik lahan di wilayah perbatasan, dan muda-mudi mengetahui batas wilayah desanya. Tujuan 
yang ingin dicapai dalam program ini adalah : (1) terbentuknya pengetahuan dan keterampilan aparat desa, 
pemilik lahan di daerah perbatasan, muda-mudi mengenai pentingnya pembuatan peta batas desa, dan (2) 
menghasilkan peta batas wilayah Desa Tua dan Desa Baru. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 
tersebut meliputi : (1) penyusunan pedoman untuk pemetaan batas wilayah desa secara digital, (2) sosialisasi 
mengenai arti penting batas wilayah desa serta pengenalan GPS, serta (3) pelatihan dan pendampingan 
pengukuran batas wilayah desa di lapangan secara partisipatif berbasis GPS. Secara umum peserta sangat 
mengapresiasi kegiatan tersebut guna meminimalisir terjadinya konflik pada daerah yang berbatasan. Kegiatan 
ini berjalan dengan lancar sesuai rencana sampai akhirnya dihasilkan peta batas wilayah Desa Tua dan Desa 
Baru. 

Kata kunci: Peta Batas Wilayah Desa, Pemetaan Partisipatif, GPS 
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saat melakukan P2M pelatihan pembuatan peta citra menunjukkan bahwa Desa Tua dan Desa Baru 

belum memiliki peta wilayah administrasi (Putra, 2017).  

Sesuai dengan peta yang dihasilkan dari kegiatan P2M tahun 2016, bahwa antar Desa Tua dan 

Baru belum memiliki peta batas wilayah desa, hanya beberapa titik tapal batas desa. Sementara pihak 

desa berharap segera memiliki peta wilayah desa guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum 

terhadap batas wilayah suatu desa agar dapat meminimalkan konflik wilayah perbatasan. Pada saat 

pelaksanaan kegiatan P2M tahun 2016, Kepala Desa Tua dan Desa Baru sangat berharap program 

P2M selanjutnya mampu memfasilitasi mereka untuk melakukan penegasan batas wilayah desa dan 

kemudian menuangkan kedalam peta. Pihak aparat desa juga memberikan masukan apabila 

melakukan pemetaan penegasan batas wilayah desa, harus melibatkan kedua aparat desa (Desa Tua 

dan Baru), tokoh masyarakat, serta warga yang berada di wilayah perbatasan antara kedua desa. Di 

samping itu muda-mudi sebagai ujung tombak dalam roda pemerintahan masyarakat juga dipandang 

perlu untuk dilibatkan, disamping mereka dapat mengetahui batas wilayah desanya, mereka juga 

dipandang mampu untuk mendampingi aparat desa dalam kaitannya menggunakan GPS untuk 

melakukan akuisisi data batas wilayah desa (USAID, 2016). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

merupakan hal yang penting dilakukan untuk memberikan pelatihan serta memfasilitasi aparat desa, 

tokoh masyarakat, pihak yang berada di wilayah perbatasan serta muda-mudi, mengenai teknik 

pemetaan partisipatif berbasis GPS. Dengan demikian harapannya mereka memiliki pengetahun dan 

keterampilan membuat peta desa dan yang terpenting tersedianya peta batas wilayah desa antara 

Desa Tua dan Desa Baru. 

2. Metode 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk pelatihan. Secara umum 

tahapan kegiatan pelatihan ini terdiri dari tiga tahapan utama yaitu : 

a. Tahap membuat materi pelatihan yang dirancang sesuai dengan karakteristik peserta yang 

notabene adalah pemula. Materi dibuat sesederhana mungkin dan secara sistematis tahap demi 

tahap yang meliputi: (1) arti penting peta batas wilayah desa, (2) pengoperasioan GPS serta (3) 

pedoman teknis penegasan batas wilayah desa secara partisipatif berbasis GPS. 

b. Tahap bimbingan teknis penegasan batas wilayah desa secara partisipatif berbasis GPS yang 

ditujukan untuk mengakuisisi koordinat-koordinat pada setiap batas wilayah desa. 

c. Tahap evaluasi menggunakan indikator ketercapaian kegiatan yaitu keterampilan menggunakan 

GPS dalam melakukan penegasan batas wilayah desa. 

Hasil pelaksanaan kegiatan kemudian difinalisasi sesuai kaidah kartografi untuk selanjutnya dilakukan 

proses printout peta yang akan diserahkan kepada kedua desa. Ketiga tahapan tersebut 

divisualisasikan melalui diagram alir pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagai berikut. 

 
Gambar 1. Diagram alir kegiatan
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3. Hasil dan Pembahasan  

3.1. Hasil Tahap Membuat Materi Pelatihan 

Tahapan pembuatan materi pelatihan diawali dengan studi pustaka sesuai materi yang 

relevan dalam kegiatan ini. Pokok materi yang dipersiapkan terdiri dari (a) arti penting peta batas 

wilayah desa, (b) cara pengoperasian GPS serta (c) pedoman teknis pengukuran batas wilayah 

desa secara partisipatif berbasis GPS. Materi tentang arti penting batas wilayah merujuk pada 

Permendagri No 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Materi cara 

pengoperasian GPS menekankan pada konsep dasar GPS, kegunaannya dan cara 

menggunakannya. Materi tentang teknis pengukuran berbasis GPS menekankan pada manfaat 

GPS dalam melakukan akuisisi lokasi batas wilayah desa (Abidin, 2001). Dokumentasi kegiatan 

pembuatan materi pelatihan disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Kegiatan Penyusunan Materi Pelatihan 

 

3.2. Hasil Tahap Bimbingan Teknis 

Penetapan dan penegasan batas desa merupakan hal yang sesegera untuk dilakukan agar 

terciptanya tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum 

terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (Permendagri No 27 

Tahun 2006). Batas wilayah desa merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar 

desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat pada permukaan bumi berupa tanda-tanda 

alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur 

buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. 

Penegasan batas wilayah desa dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey 

dilapangan berbasis GPS, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik 

koordinat batas desa. Penegasan batas desa dapat dilakukan melalui tahapan (1) penelitian 

dokumen, (2) pelacakan dan penentuan posisi batas, (3) pemasangan dan pengukuran pilar batas, 

dan (4) pembuatan peta batas desa (Permendagri No 27 Tahun 2006). Kegiatan ini dilakukan 

hanya terbatas pada penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas wilayah desa. 

Proses penegasan batas wilayah desa mutlak diperlukan keterlibatan yang menyeluruh dari 

berbagai pihak, utamanya aparat desa, tokoh masyarakat, pemilik lahan di wilayah perbatasan, 

dan muda-mudi yang merupakan generasi penerus tongkat kepemimpinan di wilayah desa. Karena 

selain fakta fisik di lapangan, pihak-pihak tersebut merupakan sumber informasi penting terkait 

dengan batas wilayah desa yang dapat dipetakan (USAID, 2016). Dengan demikian peran semua 

pihak akan dapat terakomodasi dalam pengambilan keputusan untuk penegasan batas wilayah 

desa. 

Salah satu metode yang dapat diadaptasi untuk melakukan penegasan batas desa adalah 

metode survey dilapangan berbasis GPS untuk memudahkan dalam melakukan akusisi datanya 

(Talitha, dkk). Kegiatan bimbingan teknis penegasan batas wilayah desa dilapangan ditujukan 
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untuk mengetahui dan mengakuisisi koordinat-koordinat pada setiap batas wilayah desa. Lokasi 

batas wilayah desa yang diakuisisi koordinatnya tidak hanya pada tapal batas saja, melainkan juga 

sepanjang batas wilayah dengan interval jarak + 300 m. Sebelum melakukan pengukuran di 

lapangan, terlebih dahulu dilakukan pendataan tapal batas antara kedua desa. Berdasarkan 

informasi dari aparat desa, jumlah tapal batas antara kedua desa adalah 5 tapal batas. Kegiatan 

survei lokasi tapal batas tersebut divisualisasikan pada Gambar 3. 

  
Gambar 3. Aparat Desa Saat Menunjukkan Lokasi Tapal Batas Desa 

 

Merujuk pada lokasi tapal batas tersebut, kemudian dilakukan persiapan jalur survei 

lapangan untuk melakukan akuisisi koordinat batas wilayah desa. Persiapan jalur survei 

mempertimbangkan kondisi eksisting tapal batas desa di lapangan serta medan yang akan 

ditempuh pada saat pengukuran di lapangan. Tahapan penentuan jalur survei ini ditetapkan atas 

dasar koordinasi dengan pihak desa mengingat pihak desa lebih memahami kondisi topografi 

wilayahnya. Hasil dari koordinasi dengan aparat desa terkait dengan jalur survei, kemudian 

ditetapkan jalur survei batas wilayah desa sebagaimana disajikan melalui Gambar 4. 

 
Gambar 4. Jalur Survei Lapangan Akuisisi Koordinat Batas Wilayah Desa 

 

Berdasarkan pada Gambar 4, jalur survei batas wilayah desa diawali dengan pendefinisian 

tapal batas nomor 3, kemudian bergerak ke arah barat menuju tapal batas nomor 2 dan 1. Setelah 

sampai pada batas paling barat antara kedua desa yaitu Tukad Yeh Ning, proses pengukuran 

kembali ke tapal batas nomor 3, kemudian bergerak ke arah timur menuju tapal batas nomor 4 dan 

5 sampai akhirnya pada batas paling timur antara kedua desa yaitu Tukad Yeh Sungi. Visualisasi 

saat melakukan survei lapangan untuk penegasan batas wilayah desa disajikan melalui Gambar 5. 
 

Tukad Yeh Sungi 

Tukad Yeh Ning 
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Gambar 5. Kegiatan Survei Lapangan 

 

Hasil kegiatan penegasan batas wilayah desa berupa koordinat x, y sepanjang batas 

wilayah kedua desa seperti terangkum pada Tabel 1. 

Tabel 1. Koordinat Sepanjang Batas Wilayah Desa Tua dan Baru 
 

No 
Koordinat 

X Y 

1 299303 9070510 
2 299473 9070311 
3 299670 9070289 
4 299722 9070540 
5 299915 9070771 
6 300317 9070986 
7 300442 9071216 

Sumber : Akuisisi Data Menggunakan GPS, 2017 

 

Hasil penegasan batas wilayah desa berupa koordinat seperti tersajikan pada Tabel 1, 

secara otomatis tersimpan pada GPS. Data tersebut kemudian di-download dan di-ploting serta 

dilakukan proses layout sesuai kaidah kartografi. Tujuannya agar informasi dari peta dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna (Mas Sukoco, 1997). Visualisasi dari sebaran koordinat 

sepanjang batas wilayah kedua desa yang sudah melalui proses layout peta disajikan melalui 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Peta Batas Wilayah Desa Tua dan Baru 
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Gambar 6 merupakan peta batas wilayah Desa Tua dan Baru hasil dari kegiatan pemetaan 

secara partisipatif bersama aparat desa dan warga yang ada di Desa Tua dan Baru. Peta tersebut 

dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat mengenai batas wilayah desa. Menurut 

kepala Desa Tua, peta tersebut saat ini belum berani dipublikasikan namun hanya cukup 

disepakati oleh beberapa pihak yang berada pada wilayah yang berbatasan. Hal ini mengingat 

saat ini pihak desa masih menunggu peta hasil partisipatif secara kartometrik yang dilakukan oleh 

(Badan Informasi Geospasial) BIG pada awal tahun 2017. Hasil dari proses pemetaan oleh BIG 

tersebut akan dipadukan dengan hasil pemetaan secara partisipatif dalam kegiatan P2M ini. 

Dengan demikian akan ditetapkan peta final yang menjadi peta batas wilayah antar kedua desa. 

Tidak hanya sebatas peta yang dihasilkan, namun lebih dari itu dengan adanya pemahaman 

bersama antar pihak yang berada pada wilayah yang berbatasan, akan mampu mencegah 

terjadinya konflik jika dikemudian hari terdapat perselisihan mengenai batas wilayah desa. Hal ini 

sejalan dengan beberapa kajian yang pernah dilakukan terkait upaya membendung adanya konflik 

horisontal akibat perselisihan batas wilayah desa. Menurut Hasanuddin (2013) upaya penyelesaian 

konflik wilayah dapat dilakukan melalui kolaborasi atau kerjasama antara kedua wilayah yang 

berbatasan.  

 

4. Simpulan  

Secara umum kegiatan penegasan batas wilayah desa sudah terlaksana dengan baik terutama 

kegiatan survei lapangan untuk mengakuisisi dan mengenali batas wilayah desa. Masyarakat sudah 

mengetahui dan mampu memetakan secara partisipatif batas wilayah desanya sampai akhirnya 

dihasilkan peta batas wilayah desa. Namun peta batas wilayah desa yang dihasilkan dalam kegiatan 

ini masih perlu dipadukan dengan peta batas wilayah desa yang dihasilkan oleh BIG melalui metode 

kartometrik. Dipahami bersama bahwa batas wilayah desa yang dihasilkan dari kegiatan ini 

merupakan batas wilayah desa yang sudah disurvei dan disepakati oleh masyarakat yang ada di 

wilayah berbatasan. 
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