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BAB II  

DASAR TEORI 

 

2.1 Pasang Surut  

Menurut Pariwono (1989), fenomena pasang surut diartikan sebagai naik- 

turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda 

angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi [5]. 

Sedangkan menurut Dronkers (1964) pasang surut laut merupakan suatu 

fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang 

diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-

benda astronomi terutama oleh matahari, bumi dan bulan [6]. Pengaruh benda 

angkasa lainnya dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya 

lebih kecil.  Pasang surut yang terjadi di bumi ada tiga jenis yaitu: pasang surut 

atmosfer (atmospheric tide), pasang surut laut (oceanic tide) dan pasang surut 

bumi padat (tide of the solid earth) . 

Pasang surut laut merupakan hasil dari gaya tarik gravitasi dan efek 

sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi. 

Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa tetapi berbanding terbalik 

terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, gaya tarik 

gravitasi bulan dua kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam 

membangkitkan pasang surut laut karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak 

matahari ke bumi.  Gaya tarik gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan 

matahari dan menghasilkan dua tonjolan (bulge) pasang surut gravitasional di 

laut. Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi, sudut antara 

sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari [5].  Komponen 

penting yang perlu diketahui sebagai hasil analisis data pasang surut adalah :  

• LAT (Lowest Astronomical Tide ) merupakan kedudukan muka laut 

terendah yang terjadi di bawah kondisi meteorologis rata-rata dan 

merupakan hasil dari kombinasi pengaruh astronomis 

• MSL (Mean Sea Level) adalah elevasi rata-rata muka air pada kedudukan 

pertengahan antara muka air terendah dan tertinggi  
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• HAT (Highest Astronomical Tide) merupakan kedudukan muka laut 

tertinggi hasil prediksi selama kurun waktu 18,6 tahun. 

2.1.1  Definisi LAT dan HAT 

 
Gambar 2. 1 Istilah muka laut 

 LAT (Lowest Astronomical Tide) merupakan kedudukan muka laut 

terendah yang terjadi di bawah kondisi meteorologis rata-rata dan merupakan 

hasil dari kombinasi pengaruh astronomis [7] . Pengertian kondisi 

meteorologis rata-rata berkaitan dengan pengaruh meteorologis terhadap 

kedudukan muka laut pada kondisi yang normal, bukan kondisi meteorologis 

yang dapat menyebabkan muka laut turun atau naik secara ekstrim. Misalnya, 

seperti saat terjadi hujan badai, yang dapat menyebabkan terjadinya 

kedudukan muka laut yang lebih rendah dari LAT atau saat tsunami yang 

dapat menyebabkan terjadinya kedudukan muka laut yang lebih tinggi dari 

pasut astronomis tertinggi yang mungkin terjadi. Kombinasi pengaruh 

astronomis ini merupakan akibat gaya tarik menarik antara bumi dan benda-

benda angkasa, terutama bulan dan matahari pada periode waktu tertentu, 

mulai dari setengah harian, harian, dua mingguan, bulanan, hingga periode 

waktu 18,6 tahun. Kedudukan muka laut hasil prediksi selama 18,6 tahun 

secara teori telah merepresentasikan kombinasi semua komponen pasut 

periode pendek maupun periode panjang [8].  

Namun demikian, nilai LAT juga akan tergantung pada tahun penelitian, 

periode waktu yang dicakup, serta lokasi dan kalibrasi yang tepat dari alat 

pengamat pasut yang digunaka.  Berdasarkan definisi tersebut, maka LAT 

dapat diperoleh dengan cara memprediksi kedudukan muka laut terendah 

menggunakan kerangka waktu 18,6 tahun sedangkan HAT (Highest 
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Astronomical Tide) merupakan kedudukan muka laut tertinggi hasil prediksi 

selama kurun waktu 18,6 tahun. 

Hingga saat ini belum terdapat formula atau ketentuan yang standar 

untuk penentuan LAT/HAT berbasis prediksi. Berdasarkan pengalaman 

beberapa Negara pantai seperti Australia, LAT/HAT pada dasarnya hanya 

dapat ditentukan setelah dilakukan studi yang mendalam tentang prediksi 

pasut yang mencakup periode waktu yang cukup lama (19 tahun). Hal ini 

disebabkan karena LAT/HAT tidak akan terjadi setiap tahun, dan jika 

dicapaipun LAT/HAT yang diperoleh masih mengandung kesalahan-

kesalahan kecil akibat penggunaan data yang tidak aktual, periode 

pengamatan yang pendek (kurang dari 1 tahun), atau masih dipengaruhi oleh 

kondisi meteorologis yang tidak normal. Secara lebih spesifik, ada pendapat 

yang mengatakan bahwa kedudukan LAT/HAT memang tidak terjadi setiap 

tahun, namun setiap empat setengah tahun [9]  atau lima tahun sekali [10]. 

 

2.1.2 Komponen Pasut 

Komponen Pasang Surut Komponen pasang surut merupakan uraian dari 

resultan gaya penggerak pasang surut. Resultan gaya pasut adalah resultan 

dari gaya tarik menarik antara bumi, bulan dan matahari. Komponen-

komponen pasang surut ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok 

pertama adalah komponen pasang surut yang termasuk ke dalam kelompok 

semidiurnal tide yang terdiri atas komponen M2, S2, N2, dan K2. Kelompok 

kedua adalah komponen pasang surut yang termasuk ke dalam kelompok 

diurnal tide yang terdiri atas komponen K1, O1, P1. Kelompok ketiga adalah 

komponen pasang surut yang termasuk ke dalam kelompok Short Periode 

yang terdiri atas komponen M4 dan MS4. Masing-masing komponen pasang 

surut tersebut mempunyai periode (T) yang berbeda-beda dan dihitung dalam 

satuan waktu (jam) [11]. 
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Tabel 2. 1 Komponen harmonik pasang surut yang penting (Sumber : Pond 

and Pickard, 1981) 

Nama Komponen simbol 

Periode Perbandingan 

(jam 

matahari) 
 (relatif) 

Tengah Harian (Semi-

diurnal) 
      

Principal lunar M2 12,4 100 

Larger S2 12 47 

Larger lunar elliptic N2 12,7 19 

Luni-solar semi-diurnal K2 11,97 13 

Harian (Diurnal)       

Luni-solar diurnal K1 23,9 58 

Principal lunar diurnal O1 25,8 42 

Principal solar diurnal P1 24,1 19 

Larger lunar elliptic Q1 26,9 8 

Periode Panjang (Long-

period) 
      

Lunar fortnightly Mf 238 17 

Lunar monthly Mm 661 9 

Solar semi-annual Ssa 2191 8 

 

Selain komponen penting tersebut masih banyak komponen pasut yang 

dihasilkan dari pengolahan data pasut metode Least Square. Hasil komponen 

pasut bisa mencapai puluhan bahkan ratusan komponen pasut. 

 

2.1.3 Metode Least Square  

Metode least square adalah metode yang digunakan untuk menganalisa 

komponen pasut sehingga elevasi pasut dapat diprediksi. Komponen pasut 

yang timbul oleh faktor astronomi dan pasang surut perairan dangkal bersifat 

periodik, sedangkan gangguan faktor metereologi bersifat musiman dan 

kadang-kadang sesaat saja. Tanpa memperhatikan faktor metereologi, maka 

elevasi pasang surut merupakan penjumlahan dari komponen yang 

membentuknya dan dapat dinyatakan dalam fungsi sinus. Persamaannya 

dapat dituliskan sebagai berikut [12]. 

  

𝜂(𝑡) = 𝑆0 + ∑ 𝐴𝜄 cos(𝜔𝜄𝑡 − 𝑃𝑡)𝑁
𝑡=1          (2.1) 

     Dengan : 
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𝜂(𝑡)    = Elevasi pasang surut fungsi dari waktu  

𝐴𝜄       = Ampltitudo komponen ke-i 

𝜔𝜄       = 
2𝜋

𝑇𝑖
 , 𝑇𝑖 = Periode Ke-i 

𝑃𝑖       = Fase komponen ke 

𝑆0      = Duduk tengah (mean sea level) 

𝑡         = Waktu 

𝑁        = Jumlah Komponen 

 

Hasil akhir dari metode analisis ini berupa nilai amplitudo dan fase dari sembilan 

komponen pasang surut, yaitu M2, S2, K2, N2, O1, K1, P1, MS1, dan M4. 

 

2.1.4  Perangkat Pengolah Data Pasut 

T_tide adalah salah satu program yang banyak digunakan untuk 

melakukan analisis harmonik pasut yang didemonstrasikan pada Fortran. 

Program untuk menganalisis pasut ini yang dibuat oleh Mike Foreman (IOS). 

Namun, kode itu sudah tua, dan sulit dipahami dan dimodifikasi. Rich 

Pawlowicz, Steve Lentz dan Bob Beardsley telah memperbaharui program 

tersebut dengan bahasa yang ada pada Matlab, serta menggabungkan banyak 

tambahan komponen tambahan yang lainnya [13].  

Program t_tide dapat digunakan untuk melakukan analisis harmonik 

klasik dengan koreksi nodal, inferensi, dan berbagai pilihan yang ditentukan 

oleh penggunanya. T_tide juga mampu melakukan prediksi pasut yaitu 

dengan cara menganalisis komponennya. Ada beberapa fitur baru, yang 

pertama, meskipun algoritma analisis harmonik dengan koreksi nodal, dan 

lain-lain. Hal itu sendiri tidak asli (selain konversi ke aljabar kompleks), itu 

diimplementasikan dalam matlab, tools analisis yang banyak digunakan oleh 

ahli kelautan. Ini memungkinkan untuk mudah digunakan dalam kerangka 

analisis yang lengkap yang melibatkan perencanaan data mentah, 

menyebarkan plot, dan sebagainya. Kedua, script ditulis langsung dalam 

istilah matriks dan relatif mudah dipahami dan dimodifikasi jika diperlukan. 

Akhirnya, untuk membedakan antara frekuensi deterministik (garis) yang 

sebenarnya dan variabilitas spektrum luas, interval kepercayaan untuk 
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parameter pasut diperkirakan dihitung menggunakan salah satu dari beberapa 

algoritma yang dapat dipilih pengguna. Program t_tide ini terdiri dari 

sejumlah file yang masing-masing berisi satu atau lebih fungsi. Dalam 

program t_tide terdiri dari beberapa paket program yaitu: 

i. t_tide.m berfungsi untuk melakukan analisis pasut dengan cara 

menghitung nilai amplitudo dan beda fase konstanta harmonik dari 

rangkaian waktu yang nyata.  

ii. t_predict.m berfungsi untuk menghitung prediksi pasut dari konstanta 

harmonik yang di hasilkan dari t_tide.m.  

 

2.1.5 Kemiringan Pantai 

Salah satu parameter yang mempengaruhi besar pergeseran garis pantai 

adalah kemiringan pantai.  Antara titik satu dengan yang lainnya dapat 

ditentukan perbedaan horizontal serta vertikalnya. Sehingga, kemiringan dari 

titik satu dengan yang laiinnya tersebut dapat terbentuk. Gambar 2.2  

menampilkan hubungan geometrik antara perbedaan tinggi dan perbedaan 

posisi horizontal dengan kemiringannya.  

 

Gambar 2.  2 Hubungan Geometri A dan B 

 

Berdasarkan Gambar  2.2 maka kemiringan dari dua titik tersebut (A dan B) 

dapat ditentukan melalui persamaan berikut: 

 

Sudut kemiringan =tan−1(
𝑃𝑒𝑟𝑏𝑒𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑃𝑒𝑟𝑏𝑒𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
)  (2.2) 
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Perbedaan kedudukan vertikal LAT dan HAT tentunya akan memberikan 

pengaruh terhadap posisi titik dasar. Saat posisi titik dasar tersebut mengalami 

perubahan atau pergeseran, maka akan mengakibatkan pergeseran pada garis 

pantai pula, hal tersebut karena garis pantai sendiri ditentukan berdasarkan titik 

dasar  [14]. Lebarnya pergeseran kedudukan LAT dan HAT dipengaruhi oleh 

kemiringan pantai semakin landai kemiringan pantainya makan pergesrannya 

akan semakin besar. 

 

2.2 Garis Pantai dan Titik Dasar 

Garis pantai adalah garis pertemuan antara daratan dan lautan yang 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang tersedia pada peta dasar 

(Permendagri No. 141 Tahun 2017). 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 [1].  

 
Gambar 2.  3 Garis Pantai dan Titik Dasar Permenndagri No. 141 Tahun 2017 (di 

revisi). 
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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.  Pada 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 pengelolaan wilayah laut daerah. Sedangkan pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, garis pantai yang digunakan adalah garis 

pantai dari pasang tertinggi. 

 

2.2.1 Dasar Hukum Penetapan Batas Laut Daerah  

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 di 

implementasikan 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:  

 

2.2.2 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. Kewenangan daerah Provinsi di laut diatur dalam pasal 27 berbunyi 

“daerah Provinsi dssiberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di 

Laut yang ada di wilayahnya”. 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 
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jarak atau dengan prinsip garis tengah. Kewenagan daerah untuk mengelola 

sumber daya laut menurut pasal 27 ayat 2 , meliputi [2] :  

- 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  

 

2.2.3 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 [1]. 

 

2.3 Aspek Teknis Penetapan Batas Laut Daerah  

2.3.1  Batas Daerah di Laut 

Batas daerah di laut, menurut Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, 

merupakan pembatas kewenangan pengelolaan sumberdaya di laut untuk 

daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat 

diukur dari garis pantai. Rangkaian titik-titik koordinat ini nantinya akan 

dituangkan dalam peta batas kewenangan pengelolaan daerah wilayah laut. 

Selain titik-titik koordinat garis batas dan garis pantai, peta ini juga memuat 
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unsur-unsur peta dasar minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 

15 cm dari garis batas di atas peta [1]. 

Daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya 

alam di laut yang ada diwilayahnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 kewenangan yang dimaksud meliputi eksplorasi, eksploitasi, 

konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; 

pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara 

keamanan di laut; dan ikut dalam mempertahankan kedaulatan negara. 

Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut 

paling jauh sebesar 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan 

ke arah perairan kepulauan, atau ke arah laut lepas, atau ke arah perairan 

kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 mil, 

kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak 

atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah wilayah antar dua daerah 

provinsi tersebut [1]. 

 

2.3.2  Metode Pengukuran dan Penetapan Batas Daerah di Laut 

Metode pengukuran dan penetapan batas daerah di laut yang terlampir 

dalam Permendagri No. 141 Tahun 2017 antara lain sebagai berikut [1]: 

1. Dalam pengukuran batas daerah di laut terdapat 3 (tiga) kondisi yang 

berbeda yakni pantai yang berhadapan dengan laut lepas dan perairan 

kepulauan lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, atau kea rah laut lepas, 

atau kearah perairan kepulauan; pantai yang saling berhadapan dengan 

pantai daerah lain; dan pantai saling berdampingan dengan pantai daerah 

lain. 

2. Untuk pantai yang berhadapan dengan laut lepas dan/atau perairan 

kepulauan lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, dapat langsung diukur 

batas sejauh 12 mil laut dari garis pantai atau dengan kata lain membuat 

garis sejajar dengan garis pantai yang berjarak 12 mil laut atau sesuai 

dengan kondisi yang ada. 
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Gambar 2.  4 Penarikan batas prinsip median line (Permendagri, 2017) 

 

3. Untuk pantai yang saling berhadapan, dilakukan dengan menggunakan 

prinsip garis tengah (median line). 

 

 

Gambar 2.  5 Penarikan batas prinsip median line (Permendagri, 2017) 

 

4. Untuk mengukur 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. 
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Gambar 2.  6 Penarikan batas gugusan pulau dalam satu (Permendagri, 2017) 

 

Keterangan : 

Kewenangan pengelolaan laut provinsi 

Kewenangan pengelolaan laut Kabupaten/Kota 

Daratan atau pulau 

 

 

 


