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TATACARA PENYEDIAAN PELAN 
 
 

1. TUJUAN : 
 

1.1 Kertas ini dikeluarkan untuk memberitahu Pentadbir-Pentadbir Tanah 
Daerah dan Penolong-Penolong Pentadbir Tanah Daerah Kecil mengenai 
Tatacara Penyediaan Pelan dalam Pentadbiran Tanah. Tatacara ini 
hendaklah diikuti di semua Pejabat-pejabat Tanah dalam Negeri Johor 
Darul Ta’zim. 

 
 

2. LATARBELAKANG : 
 

2.1 Daripada penelitian terhadap pelan-pelan yang disediakan oleh Pejabat-
pejabat Tanah adalah kurang lengkap dan tidak seragam diantara satu 
Pejabat Tanah dengan yang lain terutama dari segi butir-butir ukuran dan 
keadaan maklumat-maklumat yang dikemukakan, butir-butir ukuran 
tanah, penggunaan skala dan penyusunan penulisan. 

 
2.2 Untuk mengatasi masalah tersebut, maka satu Bengkel Tatacara 

Penyediaan Pelan bagi Pegawai-pegawai Petempatan telah diadakan pada 
25.10.1988 bertujuan untuk mewujudkan satu tatacara tang seragam 
dalam penyediaan pelan di Pentadbiran Tanah Negeri Johor Darul Ta’zim. 

 
2.3 Resolusi Bengkel tersebut telah dibentangkan di dalam Mesyuarat 

Pentadbir-Pentadbir Tanah Daerah pada 6.hb Disember 1988 dan telah 
mengambil keputusan bersetuju dengan cadangan tatacara penyediaan 
pelan tersebut. 

 
 

3. KATEGORI  PELAN : 
 

3.1 Pelan dibahagi kepada beberapa kategori iaitu :- 
 

3.1.1 Pelan Perakuan 
 
3.1.2 Pelan Permintaan Ukur. 
 



3.1.3 Pelan Rujukan, termasuk pelan yang dirujukkan kepada Jabatan-
Jabatan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun. 

 
3.1.4 Pelan selain daripada 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 dan 3.1.4 diatas . 
 
 

4. SAIZ  PELAN : 
 

4.1 Saiz minima pelan ialah 30 cm. dari kiri ke kanan x 42 cm. dari atas ke 
bawah. 

 
4.2 Saiz maksima pelan tidak ditentukan dan ini bermakna ianya boleh dibuat 

mengikut ukuran-ukuran yang diperlukan. 
 
 

5. MAKLUMAT  PELAN :  
 

5.1 Pelan dalam kategori Pelan Perakuan dan Pelan Permintaan Ukur adalah 
dikehendaki mengandungi maklumat yang lengkap. Maklumat-maklumat 
yang diperlukan adalah seperti berikut :- 

 
5.1.1 Maklumat atas tanah seperti bearing, jarak, luas, bil. Lot/PTD/ PTB 

dan jenis tanaman. Untuk diselaraskan dengan kadar cukai dalam 
JPU. 49, keluasan hendaklah diberikan dalam nilai metrik dan nilai 
imperial dalam kurungan. 

 
5.1.2 Maklumat mengenai tanah-tanah sekeliling iaitu bagi pelan-pelan 

akuan hendaklah mengandungi maklumat tanah sekeliling yang 
lengkap seperti bil. Lot/PTB/PTD, luas, hakmilik, tanaman, luas 
tanah Kerajaan dan ikatan kepada 3 tanda sempadan tanah yang 
telah diukur halus. Bagi pelan-pelan Permintaan Ukur, peraturan 
bagi penyediaan permintaan ukur hendaklah dipatuhi. Manakala 
bagi pelan yang lain, maklumat mengenai tanah sekeliling boleh 
dinyatakan mengikut keperluan. 

 
 

6. WARNA  TANAH  BERKENAAN : 
 

6.1 Tanah-tanah yang berkenaan hendaklah diwarnakan dengan warna merah 
di sekeliling atau memenuhi ruang tanah berkenaan. 

 
 
 
 



7. PENUNJUK UTARA : 
 

7.1 Penunjuk Utara hendaklah diletakkan tegak dipertengahan bahagian atas 
pelan antara garisan bingkai pelan kiri dengan bingkai pelan panduan. 

 
7.2 Saiz penunjuk Utara adalah sebagaimana contoh di dalam bingkai pelan 

Lampiran “A”. 
 
7.3 Bentuk Penunjuk Utara adalah sebagaimana contoh di dalam bingkai 

pelan Lampiran “A”. 
 
8. PELAN  PANDUAN : 
 
 

8.1 Pelan panduan hendaklah diletakkan di penjuru kanan bahagian atas 
pelan. 

 
8.2 Bagi semua kategori, pelan panduan hndaklah digunakan skala 1 batu 

seinci yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya 3 batu keliling. 
 
8.3 Bagi kes-kes tertentu dimana pelan panduan terlalu kecil untuk 

menunjukkan kedudukan tanah seperti tapak kedai dan sebagainya, pelan 
panduan bolehlah diambil daripada Syit Piawai atau mana-mana Pelan 
Leaut yang sesuai. 

 
8.4 Pelan Panduan tidak diperlukan bagi pelan untuk Permintaan Ukur. 
 
 

9. BINGKAI  PELAN  DAN  RUANGAN  TERTENTU : 
 
 

9.1 Pelan dalam kategori 3.1.5 dikecualikan daripada bingkai. 
 
9.2 Dua garisan kasar selari dengan jarak 1 cm. hendaklah disediakan 

merentasi dari kiri ke kanan bingkai dengan jarak 10 cm. dari garisan 
bawah bingkai pelan. 

 
9.3 Garisan ruangan maklumat rujukan hendaklah disediakan selebar 16.5cm. 

daripada bahagian kiri bingkai. 
 
9.4 Ruangan disebelah maklumat rujukan hendaklah ditulis lain-lain. 
 
 
 



10. MAKLUMAT  DALAM  RUANGAN  TERTENTU : 
 

10.1 Di bahagian bawah sebelah kiri hendaklah disediakan cop,  maklumat 
rujukan bagaimana Lampiran ‘B’ disebelah kanan hendaklah disediakan 
ruangan lain-lain maklumat. 

 
10.2 Di bahagian bawah ruangan maklumat, rujukan hendaklah disediakan 

ruangan skala dan bilangan daftar pelan. 
 
10.3 Jika ada maklumat lain yang hendak dimasukkan hendaklah 

menggunakan ruangan Lain-lain Maklumat   
 
11. SKALA : 
 

11.1 Dalam penyediaan pelan, pilihan adalah diberikan samada hendak 
menggunakan skala Imperial atau Metrik mengikut keadaan tertentu 
sebagaimana berikut : 
11.1.1 Pelan-pelan yang disurih secara langsung daripada Pelan 

Akui atau Syit Piawai hendaklah mengikut skala Pelan Akui 
atau Syit Piawai tersebut dengan syarat sekiranya Pelan Akui 
atau Syit Piawai tersebut berskala Imperial, nilai jarak dan 
luas hendaklah ditukar kepada Metrik. 

11.1.2 Pelan yang disediakan secara plotting hendaklah mengikut 
skala Metrik sebagaimana berikut :- 

 
( a ) Bagi pelan tanah bangunan hendaklah menggunakan 

skala               1 : 500 dan 1 : 800, kecuali untuk pelan 
cadangan Leaut 1 : 1500. 

 
( b ) Bagi pelan tanah pertanian yang keluasannya kurang 2 

hektar hendaklah menggunakan skala 1 : 2000 dan 
keluasan 2 hektar hingga 10 hektar hendaklah 
menggunakan skala 1 : 4000. Manakala bagi keluasan 
lebih 10 hektar skala yang perlu digunakan ialah 1 : 
8000. 

 
 

12. TULISAN : 
 

12.1 Tulisan dalam pelan tidak boleh ditulis dengan huruf sambung. 
 
12.2 Tulisan bering dan jarak hendaklah ditulis mengikut kaedah bagaimana  

berikut :- 
 



12.2.1 Dari atas ke bawah jika bering terletak dalam sukuan kedua 
dan keempat. 

 
12.2.2 Dari bawah ke atas jika bering terletak dalam sukuan 

pertama dan ketiga. 
 

12.3 Cara tulisan boleh menggunakan tulisan tangan ( free-hand ) tetapi 
adalah digalakkan supaya ditulis dengan menggunakan blok dan stencil. 

 
12.4 Jika terdapat ruangan yang tidak mencukupi, maklumat bering dan jarak 

hendaklah ditulis dalam ruangan yang boleh disediakan dimana-mana 
bahagian yang lapang berhampiran dengan pelan, dengan memberikan 
nombor sebagai rujukan. (Tabulation) 

 
13. TINDAKAN  PENTADBIR  TANAH  DAERAH : 
 

13.1 Memandangkan pelan adalah dianggap sebagai satu dokumen penting 
maka langkah-langkah keselamatan hendaklah diambil perhatian bagi 
memastikan pelan-pelan tersebut berada dalam keadaan terkawal dan 
teratur. Bagi melaksanakan peraturan ini, Pentadbir-Pentadbir Tanah 
Daerah hendaklah menentukan supaya Bahagian Petempatan mengambil 
langkah-langkah berikut :- 

 
 

13.1.1 Pelan-pelan yang disediakan hendaklah diberi nombor daftar 
mengikut kod-kod Mukim yang telah ditetapkan bagi 
memudahkan penyemakan pelan-pelan yang berkaitan apabila 
diperlukan. 

 
13.1.2 Pelan-pelan yang telah didaftarkan hendaklah dijilidkan dimana 

setiap jilid mengandungi 100 pelan. 
 
13.1.3 Satu buku indeks hendaklah disediakan yang mengandungi 

daftar  bersiri dan diasingkan mengikut Mukim-mukim tertentu. 
 
 

14. TARIKH  KUATKUASA : 
 

14.1 Arahan-arahan yang dikeluarkan dalam Pekeliling ini adalah berkuatkuasa 
serta merta. 

 
 
 
 



      t.t 
( DATIN PADUKA HAJAH FATIMAH  BTE ABDULLAH ) 
                      PengarahTanah dan Galian, 
                                       Johor . 

 
 

Edaran kepada : Semua Pentadbir Tanah Daerah Johor Bahru, Muar,Segamat, 
 Mersing, Kluang, Batu Pahat, Pontian, Kota Tinggi. 
 

Semua Penolong Pentadbir Tanah Daerah Kecil, Rengit, Kulai,  
Labis,Tangkak dan Pengerang. 
 
Semua Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian, Johor. 
 
 
 

PEJABAT  PENGARAH TANAH  DAN  GALIAN, 
JOHOR, 
JOHOR  BAHRU. 
 
22.HB. Mac 1989 

 
 
 
 
 


