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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional [1]. Adanya wilayah 

merupakan suatu keharusan bagi negara karena wilayah adalah tempat bangsa 

atau rakyat negara yang bersangkutan bertempat tinggal. Batas wilayah 

memiliki nilai strategis yang tinggi. Tidak hanya sebagai titik atau garis batas 

yang membatasi satu wilayah dengan wilayah lainnya, lebih dari itu, garis batas 

memiliki fungsi sebagai pembatas wilayah kekuasaan pemerintah daerah, 

sebagai batas wilayah kependudukan yang memiliki implikasi dalam 

pembuatan KTP, penetapan pemilih untuk keperluan pemilu dan pemilukada, 

memiliki fungsi untuk membatasi pembangunan, perencanaan tata ruang, 

administrasi pertanahan dan perizinan pengelolaan sumberdaya alam dan 

menghindari tumpang tindih pengelolaan tata ruang daerah [2]. Penegasan 

Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, 

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu 

daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis [3]. 

Penegasan Batas Daerah menjelaskan tentang kegiatan penentuan batas 

wilayah terdiri atas dua tahap yaitu tahap penetapan dan tahap penegasan. 

Penetapan batas daerah di darat adalah proses penetapan batas daerah secara 

kartometrik di atas suatu peta dasar yang sudah disepakati. Sedangkan 

penegasan batas daerah di darat adalah proses penegasan batas daerah secara 

langsung di lapangan dengan memasang pilar-pilar batas [3]. Banyak cara 

dalam menentukan batas wilayah darat, diantaranya dengan melakukan 

pengukuran terestris, pengukuran fotogrametris, melalui citra satelit inderaja, 

ataupun secara kartometris. 

Peta tematik batas wilayah menjadi salah satu faktor pelaksanaan 

kebijakan satu peta. Permasalahan peta tematik yaitu Geo-Referensi yang tidak 

seragam, ketersediaan data terbatas, data tidak up-to date dan tidak akurat, tidak 
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bisa diakses, dan tidak dimanfaatkan secara optimal [4]. Maka pentingnya 

dilakukan inventarisasi data. Pentingnya penetapan batas wilayah yang jelas 

sangat membantu informasi geospasial guna mendorong pelaksanaan kebijakan 

satu peta. Urgensi penegasan batas wilayah melekat pada seluruh level 

pemerintahan, desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi [5]. 

Berkaitan penegasan dan penetapan batas, maka pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Dalam Negeri berkeinginan untuk segera menyelesaikan 

seluruh batas administrasi kota/kabupaten di Indonesia yang tersisa. Payung 

hukum untuk menyelesaikan hal ini adalah Permendagri No. 141 Tahun 2017 

tentang Penegasan Batas Daerah. Pada penelitian ini menggunakan metode 

kartometris. Wilayah yang dijadikan area studi adalah perbatasan Kota Bandar 

Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Evaluasi kebijakan terkait 

perbatasan harus dilakukan karena Kota Bandar Lampung mewakili kota yang 

padat (urban) dan Kabupaten Lampung Selatan termasuk pedesaan (rural) dan 

mengalami pemekaran wilayah maka dari itu sebagai gambaran untuk 

mendapatkan kondisi yang lebih kompleks dan sangat penting dalam kejelasan 

batas daerahnya [6]. Inventarisasi data sangat penting dalam penentuan dan 

penegasan batas karena mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait 

batas. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Inventarisasi ketersediaan data dan penerapan batas administrasi di Kota 

Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Mengevaluasi terhadap penegasan dan penetapan batas administrasi Kota 

Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Melakukan penyelesaian batas wilayah administrasi dengan metode 

kartometris. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Memiliki kajian percepatan dalam penetapan dan penegasan batas 

kabupaten/kota secara kartometris. 

2. Sebagai informasi geospasial guna mendorong pelaksanaan kebijakan satu 

peta. 

3. Memberikan rekomendasi dan masukan dalam penetapan dan penegasan 

batas kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. 

4. Sebagai referensi dan kepustakaan dalam pengembangan bidang pertanahan 

terkait kebijakan penetapan dan penegasan batas Kabupaten Lampung 

Selatan dan Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di perbatasan antara Kota Bandar Lampung 

dan Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 

2. Penelitian ini menggunakan metode kartometris dan melakukan survei di 

lapangan untuk melihat posisi dan bentuk fisik batas daerah dengan 

menggunakan GPS Handheld. 

3. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder, Data primer 

melakukan survei terkait pilar batas di lapangan dan data sekunder 

didapatkan dari beberapa pemerintahan dan sumber online terkait batas 

daerah, buku-buku pilar batas, dokumen resmi seperti jurnal, citra Pleiades 

1A Tahun 2018, Peta RBI skala 1:50000, Peta Administrasi Kota Bandar 

Lampung, Peta Administrasi Lampung Selatan. 

4. Penyajian bentuk visualisasi hasil pengolahan data berupa peta 

menggunakan perangkat lunak SIG. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari identifikasi 

masalah, studi literatur, analisa kebutuhan, pengumpulan data primer dan 

sekunder, pengolahan data, analisis dan hasil yang didapatkan. Adapun diagram 

alir penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 

 

Adapun rincian dari diagram alir yang terdapat pada Gambar 1.1 yaitu 

diawali dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan studi literatur 

tentang masalah-masalah apa saja yang akan dibahas, setelah itu analisa 

kebutuhan dari persiapan teknis dan persiapan administrasi perijinan diperlukan 

untuk keperluan koordinasi, permohonan data, dan survei lapangan ke pihak 

yang berkaitan dengan batas daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dan Tata Pemerintahan Kota Bandar 

Lampung. Setelah melakukan analisa kebutuhan maka dilakukannya 

pengumpulan data, data primer dilakukan dengan cara survei lapangan dan data 

sekunder yang diperlukan Peta RBI skala 1:50000 dijadikan sebagai acuan 

geometri data-data lain yang akan digunakan dalam penelitian ini, peta 

administrasi Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, citra 

resolusi sangat tinggi, dan koordinat pilar batas Kota Bandar Lampung dan 
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Kabupaten Lampung Selatan. Setelah data yang didapat sudah lengkap, 

dilakukannya pengolahan data dari hasil yang telah didapat, melakukan analisis 

data yang telah diolah dan setelah selesai dapat melanjutkan dalam pembuatan 

laporan dari hasil yang sudah didapat. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai 

berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi tentang latar belakang dari topik penelitian Tugas Akhir ini, 

tujuan penelitian yang akan dicapai dalam Tugas Akhir ini, ruang lingkup 

penelitian sebagai batasan sebuah subjek yang terdapat pada penelitian ini, 

metodologi penelitian menjelaskan tentang proses atau gambaran untuk 

mendapatkan data dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 

 

BAB II TEORI DASAR 

 

Bab ini berisi tentang kumpulan teori dan informasi yang berkaitan dengan 

penetapan dan penegasan batas Kabupaten/Kota.Teori dasar ini didapatkan dari 

beberapa sumber yang akan dijadikan sebagai bahan untuk Tugas Akhir. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini berisi gambaran rancangan penelitian tentang tahapan-tahapan yang 

dilakukan, waktu penelitian, sumber data, langkah-langkah dalam mendapatkan 

data, serta pengolahan data, serta rancangan penelitian untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal untuk penetapan dan penegasan batas Kabupaten/Kota secara 

kartometris. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi hasil yang telah didapatkan setelah pengolahan data berupa peta 

hasil dan terdapat pembahasan dari hasil data yang diperoleh sebagai 

pertimbangan atau acuan untuk dijadikan sebagai sebuah teori dalam sebuah 

kebijakan penetapan dan penegasan batas daerah. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisi terkait kesimpulan dari seluruh penelitian Tugas Akhir sebagai 

keputusan akhir dalam pencapaian penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


