
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kepulauan yang 

berbatasan dengan 10 (Sepuluh) negara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan 

Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan 

dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua 

Nugini, Australia, dan Timor-Leste [1]. 

Peta NKRI atau Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan peta 

yang menggambarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri 

dari wilayah daratan, perairan pedalaman,  serta klaim  batas maritim Indonesia 

yang terdiri dari Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas 

Kontinen, serta Landas Kontinen Ekstensi. Posisi geografis Repulik Indonesia yang 

diapit oleh dua benua, mempunyai batas maritim internasional dengan 10 negara 

tetangga. Batas batas maritim ini tertuang dalam Peta NKRI 2017 yang dikeluarkan 

oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Indonesia di dalam penetapaan batas 

maritim dengan negara tetangga yang tertuang dalam Peta NKRI 2017 menerapkan 

kaidah kaidah UNCLOS III. UNCLOS III merupakan Konvensi Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB) yang mengatur tentang hukum laut internasional. UNCLOS 

III atau lebih dikenal United Nations Convention on the Law of the Sea adalah 

implementasi dari Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang 

berisi kegiatan penetapan batas laut suatu negara pantai [2]. 

Wilayah yang digambarkan dalam peta NKRI meliputi wilayah kedaulatan dan hak 

berdaulat beserta batasnya dengan negara tetangga, baik yang sudah disepakati 

maupun yang masih memerlukan kesepakatan dengan negara tetangga. Akan tetapi, 

didalam Peta NKRI 2017 terdapat penentuan batas batas maritim Indonesia dengan 

negara tetangga yang masih memerlukan peninjauan secara teknis. Seperti 

contohnya perubahan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara 

Palau yang belum resmi pada saat ini tahun 2021, perubahan nama laut di Laut 



Natuna Utara yaitu sebagian Laut Cina Selatan yang berubah menjadi Laut Natuna 

Utara yang sampai saat ini masih diprotes oleh Negara Republik Rakyat China, 

serta beberapa peraturan perundang undangan yang belum masuk menjadi landasan 

hukum dalam penentuan batas maritim Indonesia. 

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan membahas tentang aspek teknis Peta 

NKRI 2017, perubahan pada Peta NKRI 2017 yang dirasa perlu untuk dilihat secara 

teknis yang meliputi aspek-aspek teknis peta NKRI 2017, perubahan nama laut, 

perubahan garis batas maritim baik yang dilakukan secara sepihak, dan perubahan 

garis batas maritim yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, serta optimalisasi 

perubahan Peta NKRI 2017 terhadap kedaulatan NKRI yang dilihat dari tinjauan 

teknis keilmuan geomatika. 

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja aspek-aspek teknis pada Peta NKRI 2017 ? 

2. Apa saja perubahan pada Peta NKRI 2017 ditinjau dari Peta NKRI 2015 ? 

3. Apakah Peta NKRI 2017 sudah optimal dilihat dari analisis aspek-aspek teknis 

peta. 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis aspek-aspek teknis Peta NKRI 2017. 

2. Mengetahui perubahan-perubahan pada Peta NKRI 2017 ditinjau dari Peta 

NKRI 2015. 

3. Melihat optimalisasi Peta NKRI 2017 dari analisis aspek-aspek teknis peta. 

1.3 Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan adalah : 

1. Peta yang digunakan adalah Peta NKRI 2017 

2. Perubahan yang dimaksud pada peta NKRI 2017 adalah perubahan pada batas 

maritim meliputi perubahan nama laut, perubahan garis-batas maritim yang 

dilakukan sepihak maupun berdasarkan kesepakatan. 



3. Melihat optimalisasi batas batas maritim Negara Indonesia dari sudut pandang 

geodesi. 

4. Aspek aspek teknis yang dimaksud adalah Skala, Peta Laut, Datum Vertikal, 

Datum Horizontal, Transformasi Koordinat, serta Sistem Proyeksi. 

5. Aspek teknis Peta NKRI terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

2002 Tentang Daftar Daftar Koordinat Geografis Kepulauan Indonesia, serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Daftar Daftar Koordinat 

Geografis Kepulauan Indonesia. 

 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini yang 

diantaranya melalui studi yang mencakup kegiatan pencarian literatur yang 

berhubungan dengan aspek-aspek teknis Peta NKRI 2017.  

2. Pendefenisian batas batas Indonesia yang tertuang dalam Peta NKRI 2017. 

3. Peninjauan dasar hukum batas Indonesia dalam Peta NKRI 2017 berdasarkan aspek 

teknis keilmuan geomatika. 

4. Tinjauan Teknis Peta NKRI 2017. 

5. Analisis dan Kesimpulan. 

Adapun secara garis besar tahapan-tahapan penelitian ini dapat digambarkan pada 

berikut : 



   

Gambar 1. 1 Metode Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Sistematika Penullisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Pada bab satu, menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, lingkup 

penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab dua, dituangkan teori dasar yang berasal dari studi referensi berisikan 

bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab tiga menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian, kerangka pikir 

serta desain penelitian sehingga diperoleh hasil yang baik untuk mengetahui 

tinjauan teknis serta implikasi teknis pada Peta NKRI 2017. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab empat, data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. 

Data yang disajikan dapat berupa Tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga 

mencakup analisis atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


