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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penetapan dan Penegasan batas daerah di Indonesia telah dilakukan sejak 

Indonesia merdeka tahun 1945. Dalam Penyelenggaran negara, Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah 

kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Pada era 

reformasi lahirlah UU No.22 tahun 1999 lalu disempurnakan lagi melalui UU 

No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebabkan mulai 

bermekarannya suatu daerah menjadi beberapa kabupaten/kota, sehingga 

berakibat pula pada berubahnya batas-batas wilayah baik secara administratif 

maupun spasial. Berdasarakan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2013, Indonesia memiliki 

34 Provinsi, 417 Kabupaten, dan 94 Kota. Dengan semakin bermekarannya 

kabupaten/kota maka diperlukan pengukuran teliti terhadap batas daerah guna 

menghindari munculnya sengketa batas wilayah. 

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah yang pada 

pelaksanaan pemerintahannya memiliki peran yang sangat vital terhadap 

pembangunan daerah kota secara khusus maupun Jawa Tengah secara umum. 

Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan pada tahun 2014 ini sedang gencar 

melakukan proses penetapan dan penegasan batas daerah seiring dengan 

munculnya Permendagri No.76 Tahun 2012. 

Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, dan Semarang Utara 

merupakan urat nadi dari Kota Semarang itu sendiri. Pada kecamatan-kecamatan 

tersebut terdapat pusat-pusat pemerintahan, pusat kegiatan, titik keramaian, pusat 

perdagangan serta pintu masuk Kota Semarang melalui jalur laut yang berada di 

Kecamatan Semarang Utara. Ketiga kecamatan tersebut memiliki potensi yang 

sangat tinggi dan memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan kota 

Semarang sendiri. Ketiga kecamatan ini pula memiliki kepadatan penduduk yang 
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sangat tinggi terutama di Kecamatan Semarang Utara yang bahkan beroerientasi 

ke daerah kumuh, sehingga diperlukan suatu program penetapan dan penegasan 

batas wilayah agar dapat terciptanya suatu tertib administrasi untuk menghindari 

sengketa-sengketa yang dikhawatirkan akan muncul. 

1.2 Perumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Berapa pergeseran jarak posisi pilar acuan yang didapat di lapangan 

dengan koordinat hasil pelacakan dari citra quickbird ? 

2. Berapa selisih jarak di sekitar pilar acuan antara pengukuran di 

lapangan dengan penarikan jarak dari citra quickbird ? 

3. Bagaimana ketelitian hasil pengukuran sesuai dengan peraturan yang 

berlaku ? 

1.3 Batasan Penelitian 

Adapun ruang lingkup dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Memanfaatkan citra quickbird untuk melakukan penetapan dan 

penegasan batas wilayah. 

2. Mengidentifikasi titik-titik perbatasan Kecamatan Semarang Tengah, 

Semarang Utara dan Semarang Timur dengan metode kartometrik. 

3. Menginformasikan titik-titik batas daerah Kecamatan Semarang 

Tengah, Semarang Utara dan Semarang Timur sesuai dengan 

Permendagri No. 76 tahun 2012. 

4. Melakukan uji Strength Of Figure dengan konfigurasi jaring segitiga 

sesuai dengan gambar 4.7 pada tugas akhir ini. 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis titik-titik perbatasan Kecamatan 

Semarang Tengah, Semarang Utara dan Semarang Timur sesuai 

dengan Permendagri No.76 Tahun 2012. 

2. Mengetahui manfaat citra quickbird dalam penetapan dan penegasan 

batas wilayah. 
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3. Mengetahui kondisi batas wilayah diatas citra maupun kondisi 

sebenarnya di lapangan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang saling berhubungan 

satu sama lain. Adapun sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, maksud dan tujuan serta sistematika pembuatan 

laporan. 

BAB II DASAR TEORI 

Menguraikan tentang dasar – dasar teori yang berupa pedoman dalam 

penetapan dan penegasan batas wilayah dengan metode kartometrik, 

pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan profil wilayah studi 

kasus dalam Tugas Akhir ini. 

BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Menguraikan tahapan-tahapan penelitian mulai dari tahap persiapan 

data hingga  metode penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan memberikan 

pembahasan terhadap hasil penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi 

penulis dan penelitian selanjutnya. 

 

 


