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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendefinisian Batas 

 

A. Batas 

Diberlakukannya Undang-Undang No.23 tahun 20014 tentang Pemerintahan 

Daerah, daerah (provinsi) mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam 

pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan yang berada di 

wilayahnya. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi suatu pemerintah daerah 

tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial, tidak 

hanya bagi daerah yang bersangkutan tapi juga bagi daerah-daerah yang berbatasan. 

Oleh sebab itu, penetapan dan penegasan batas daerah menjadi suatu aktifitas yang 

penting dan bernilai strategis.  

Batas merupakan hal yang sangat penting dalam suatu wilayah terutama 

menyangkut kepada pengakuan wilayah kekuasaan dan pembatasan kewenangan 

diantara dua wilayah yang berbeda. Batas wilayah merupakan penanda berakhirnya 

suatu wilayah di setiap daerah yang terkait dengan aspek kewenangan dalam 

pengelolaan suatu daerah. Dengan adanya otonomi daerah baik di wilayah darat 

maupun di laut secara proporsional, maka daerah mempunyai kewenangan dalam 

pengelolaan wilayahnya untuk melakukan perencanaan pembangunan yang 

mengacu pada unsur keruangan serta pengelolaan aset sumber daya alam, untuk itu 

ketegasan dan kejelasan batas wilayah sangat diperlukan [4].  Pembuatan peta yang 

dikenal dengan istilah pemetaan dapat dicapai dengan melakukan pengukuran-

pengukuran diatas permukaan bumi yang mempunyai bentuk tidak beraturan. 

Pengukuran-pengukuran dibagi dalam pengukuran yang mendatar untuk 

mendapatkan hubungan titik-titik yang diukur diatas permukaan bumi (Pengukuran 

Kerangka Dasar Horizontal) dan pengukuran-pengukuran tegak guna mendapatkan 

hubungan tegak antara titik-titik yang diukur (Pengukuran Kerangka Dasar 

Vertikal) serta pengukuran titik-titik detail [5]. 
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B. Batas Daerah  

Pemisah antar daerah satu dengan yang lain disebut batas daerah. Dalam ruang 

lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-

masing daerah, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh 

diselenggarakan melampaui batas daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

Batas daerah adalah sebuah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang 

merujuk pada sistem georeferensi nasional dan membenuk garis garis batas wilayah 

administrasi pemerintah daerah.  Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah 

administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik 

koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam 

maupun unsur-unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas 

daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk 

daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur 

dari garis pantai. 

 

2.2 Dasar Hukum Penegasan Batas  

 

Penetapan batas laut suatu daerah diperlukan acuan yang mengatur tentang 

batas laut suatu daerah. Dasar hukum diperlukan agar dalam penentuan batas dapat 

berjalan dengan baik. Acuan tersebut diimplementasikan melalui Perundang-

undangan, dalam hal ini adalah suatu undang-undang yang berlaku dalam lingkup 

nasional. Berikut adalah undang-undang yang mengatur batas wilayah suatu 

daerah: 

2.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu 

penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah. Pembagian wilayah 

negara diatur pada pasal 2 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah Provinsi, daerah Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. 
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Kewenangan daerah Provinsi di laut diatur dalam pasal 27 berbunyi “Daerah 

Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di Laut yang 

ada diwilayahnya”. Ayat ke 3 menyebutkan  kewenangan daerah Provinsi 

untuk mengelola sumber daya alam di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas 

dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila jarak antar Provinsi kurang dari 

24 mil laut,  maka kewenangan mengelola dibagi sama jarak atau dengan 

prinsip garis tengah. Kewenagan daerah untuk mengelola sumber daya laut 

menurut pasal 27 ayat 2, meliputi :   

• Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut 

• Pengaturan administratif, 

• Pengaturan tata ruang, 

• Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, 

• Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. 

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 maka pelimpahan 

kewenangan pemerintahan diserahkan kepada Provinsi. Khusus berkaitan 

dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut, UU No. 23 Tahun 2014 berbasis 

Provinsi : 

1. Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki wilayah laut diberikan kewenangan 

untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. (2)  

2. Kabupaten/Kota mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya 

alam di bawah dasar dan/atau didasar laut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. (3)  

3. Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengelola 

sumber daya di wilayah laut meliputi:  

a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; 

b) pengaturan administrasi; 

c) pengaturan tata ruang;  

d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah 

atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;  

e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan  
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f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara. 

 

4. Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber 

daya di wilayah laut dan Provinsi mempunyai kewenangan 12 (dua belas) 

mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan 

kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan 

Provinsi untuk Kabupaten Kota. 

 

2.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun        

2017 tentang Penegasan Batas Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 141 Tahun 2017 

mengenai penegasan batas daerah untuk memastikan batas suatu daerah yang 

memiliki wilayah Laut. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa batas daerah di 

laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya laut 

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dalam penentuan batas 

dilakukan dengan metode grafis yaitu penelusuran/penarikan batas pada peta 

digital dan pengukuran/perhitungan posisi titik,jarak serta luas cakupan 

wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lainnya sebagai pelengkap. 

Peta dasar yang dimaksudkan adalah peta laut. Dalam penegasan batas 

wilayah laut diperlukan garis pantai sebagai acuan penarikan garis pangkal. 

Garis pantai adalah garis pertemuan antara daratan dan lautan. Tahapan 

penegasan batas laut diatur dalam pasal 11 yaitu terdiri dari,  penyiapan 

dokumen, penentuan garis pantai, pengukuran dan penentuan batas, 

penentuan peta batas daerah di laut. 

 

2.3 Penetapan  Batas Pengelolaan Laut  

 

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah 

Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada 

diwilayahnya. Artinya, pasal ini menetapkan bahwa hanya provinsi yang berhak 

mengelola sumber daya laut. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, bahwa 
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daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber 

daya diwilayah laut (Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). 

Daerah dalam pasal ini adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi, Pasal Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Pemda mencabut kewenangan Kabupaten/Kota. 

 

2.3.1 Penentuan Garis Pantai Dan Titik Dasar 

 

Garis  pantai  merupakan  salah  satu  aspek  teknis dalam  penetapan  dan 

penegasan  batas  pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Aspek teknis tersebut 

memiliki peranan  penting  dalam  penentuan  batas  pengelolaan wilayah   laut 

sebagai   perwujudan   otonomi   daerah sesuai  dengan  Undang-undang  No. 23 

tahun 2014 tentang  pemerintahan  daerah.  Garis  pantai  ini  akan menjadi  batas  

pengaturan  kewenangan  pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan 

di laut. 

Karena muka laut adalah suatu bidang yang bervariasi secara temporal maka 

dikenal berbagai bidang muka laut, yaitu seperti [6]: 

1. HAT (Highest  Astronomical Tide),    

2. MHWS (Mean  High  Water  Springs),   

3. MHHW (Mean Higher High Water),   

4. MHWN (Mean High Water  Neaps),   

5. MSL (Mean Sea Level),   

6. MLLW (Mean  Lower  Low  Water),  

7. MLWN (Mean  Low  Water  Neaps),    

8. MLWS (Mean  Low  Water  Springs), dan  

9. LAT (Lowest  Astronomical  Tide).   

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dijelaskan bagaimana ketentuan dalam 

menetapkan batas wilayah laut suatu daerah serta ketentuan penetapan garis pantai 

yang digunakan untuk penarikan garis batas wilayah laut. Pada undang-undang 

sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara 

spesifik mengenai penentuan garis pantai yang digunakan untuk penarikan batas 
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pengelolaan wilayah laut daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, garis pantai yang digunakan adalah garis pantai dari pasang tertinggi 

air laut yaitu high water level (HWL). 

Titik dasar adalah titik koordinat pada perpotongan garis air pasang tertinggi 

dengan daratan yang digunakan sebagai acuan penarikan garis pantai guna 

mengukur batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai tersebut 

sejauh maksimal 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan 

untuk provinsi [7].   

 

Gambar 2. 1 Garis Pantai Dan Titik Dasar 

(Sumber: Permendagri No. 141 Tahun 2017 (Di Revisi)). 

 

 

2.3.2 Prinsip Penegasan Kewenangan Pengelolaan Daerah Di Wilayah Laut. 

 

Permendagri No.141/2017 tentang “Pedoman Penegasan Batas Daerah” ini 

merupakan petunjuk teknis untuk penegasan batas yang mengacu pada UU No. 

23/2014. Pasal-pasal pada Permendagri No.141/2017 yang terkait tentang 

penegasan batas laut antara lain : 

a. Pasal 1 ayat (6). Batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang 

berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta 
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yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan 

sumber daya di laut. 

b. Pasal 14 ayat (2). Pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

1. Batas antara dua daerah provinsi diukur mulai dari titik batas sekutu 

pada garis pantai antara kedua daerah provinsi ke arah laut lepas atau 

perairan kepulauan yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak. 

 

Gambar 2. 2 Prinsip Sama Jarak 

(Sumber : Permendagri No.141 Tahun 2017) 

 

2. Batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan 

jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis 

tengah.   

 

Gambar 2. 3 Prinsip Garis Tengah 

(Sumber : Permendagri No.141 Tahun 2017) 
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3. Batas daerah di laut untuk pulau yang berada dalam satu daerah 

provinsi dan jaraknya lebih dari dua kali 12 mil laut, diukur secara 

melingkar dengan lebar 12 mil laut.  

 

Gambar 2. 4 Pulau Berjarak Lebih Dari  Dua Kali 12 Mil 

(Sumber : Permendagri No.141 Tahun 2017) 

 

 

2.3.3 Penentuan Garis Batas Dengan Prinsip Sama Jarak Menggunakan 

Thiessen Polygon  

 

Thiessen Polygon mempresentasikan bagian-bagian (regions) dari bidang datar 

yang letaknya lebih dekat terhadap posisi titik-titik tertentu (sebagian titik yang 

terdapat di dalam bidang datar yang sama) ketimbang terhadap posisi titik-titik yang 

lain. Jika bagian-bagian yang melingkupi titik-titik ini diberi batas-batas hingga 

tertutup sempurna oleh garis-garis, maka terbentuklah poligon-poligon voronoi [8]. 

Thiessen Polygon mendefinisikan individu area yang dipengaruhi oleh 

sekumpulan titik yang terdapat di sekitarnya. Poligon ini merupakan pendekatan 

terhadap informasi titik yang diperluas (titik menjadi poligon) dengan asumsi 

bahwa informasi yang terbaik untuk suatu lokasi yang tidak terdapat pengamatan 

(pengukuran) didalamnya adalah informasi yang terdapat pada titik terdekat dimana 
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hasil pengamatannya diketahui. Oleh karena itu, poligon ini pada umumnya 

digunakan untuk memprediksi nilai-nilai yang terdapat di sekitarnya [8].  

Thiessen Polygon dibuat dari suatu seri poligon yang dibentuk mengelilingi 

tiap titik pengukuran. Poligon dibuat sedemikian rupa sehingga setiap lokasi di 

dalam poligon lebih dekat terhadap sampel titik tersebut, jika  dibandingkan  

jaraknya terhadap titik-titik lainnya. Setelah suatu poligon terbentuk, maka poligon-

tetangga (neighboors), didefinisikan sebagai semua poligon yang mengelilingi titik-

titik sampel di sekitarnya dan berbatasan langsung dengan poligon yang dimaksud. 

Hangouet (2003) menyatakan bahwa dilihat dari prinsip pembuatan struktur 

geometri Thiessen Polygon, hal ini identik dengan prinsip median line maupun 

equidistance line yang merupakan himpunan setiap titik yang berjarak sama dari 

titik terdekat yang berasal dari garis pangkal atau garis dasar. Dengan kata lain, 

setelah unsur geometris berupa garis dasar diberikan, maka Thiessen Polygon dapat 

melakukan perhitungan yang menghasilkan garis tengah.  

 

 

Gambar 2. 5 Contoh Pembuatan Thiessen Polygon  

(sumber: Sarvottamananda, 2010) 

 

• s1, s2 dan s3 : titik acuan pembentukan Thiessen Polygon  

• V(s1), V(s2) dan V(s3) : Voronoi edge yang terbentuk setelah 

komputasi Thiessen Polygon. 
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Gambar 2.5 merupakan gambar langkah pembentukan Voronoi diagram 

berdasarkan tiga titik, beserta karakteristik dari hasil komputasi Voronoi diagram 

yang dijelasakan oleh Sarvottamananda (2010). Adapun langkah tersebut diawali 

dengan membuat Voronoi edge yang berupa poligon tertutup dimana setiap tepi  

Voronai edge tersebut merupakan garis tegak lurus yang membagi sama jarak 

antara dua titik acuan, untuk titik s1 dan s2 akan menghasilkan tepi Voronoi edge 

berupa garis A, untuk s1 dan s3 membentuk tepi Voronoi edge  berupa garis B, 

sedangkan untuk tepi Voronoi edge berupa garis C dihasilkan dari titik s2 dan s3. 

Berdasarkan hasil poligon Voronoi edges V(s1), V(s2) dan V(s3) tersebut maka 

ketiganya akan berpotongan dan akan menghasilkan Voronoi vertex. Voronoi vertex 

tersebut memiliki jarak yang sama terhadap tiga buah titik acuan s1, s2 dan s3, hal 

ini digambarkan pada lingkaran yang melewati ketiga titik tersebut. Lingkaran 

tersebut memiliki titik pusat yang berupa Voronoi vertex, sehingga dikatakan bahwa 

jarak titik acuan ke Voronoi vertex adalah sebesar jari-jari lingkaran yang melewati 

titik acauan tersebut. Titik pada Voronoi vertex inilah yang kemudian dapat 

diidentifikasi sebagai titik tengah antara tiga titik acuan tersebut, hal ini sama 

dengan prinsip median line dan equidistance pada penentuan batas di wilayah laut. 

 

2.4 Metode Buffer 

  

Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis Sistem Informasi Geografis 

yang digunakan sebagai analisis untuk memetakan cakupan wilayah atau jangkauan 

jarak suatu objek. Proses buffer dapat dilakukan pada seluruh objek yang akan di 

analisis atau pada sebagian objek saja yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon. 

Analisis buffer akan menghasilkan wilayah cakupan yang dapat digunakan untuk 

identifikasi letak objek yang ada didalam atau diluar lingkaran buffer [9].    

Fungsi buffer adalah membuat poligon baru berdasarkan jarak yang telah 

ditentukan pada data garis atau titik maupun poligon. Sebagai contoh, kita akan 
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melakukan buffer terhadap jarak sungai 50 meter, menggunakan fasilitas buffer 

yang kita pilih, kemudian komputer akan mengolah sesuai perintah kita.  

 

 

Gambar 2. 6 Metode Buffer 

(Sumber: Prahasta, 2002) 

 


