
BAB II 

DASAR TEORI 

 

 2.1. UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 

UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi perserikatan 

bangsa-bangsa (PBB) tentang hukum laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari 

tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. UNCLOS ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab 

Negara dalam penggunaan laut serta menetapkan pedoman untuk lingkungan dan pengelolaan 

sumber daya alam laut (UNCLOS III, 1973-1982). 

UNCLOS memiliki zona-zona laut yang berhak diklaim oleh suatu Negara pantai yaitu 

Perairan Kepulauan, Perairan Pedalaman, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi 

Eksklusif, dan Landas Kontinen (UNCLOS III, 1973-1982).  

2.2.1 Ketentuan UNCLOS 

Pasal 8 Perairan pedalaman (internal waters) Kecuali sebagaimana diatur dalam bab IV, 

perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman 

Negara tersebut. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan 

dalam pasal 7 berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman daerah-daerah yang sebelumnya 

tidak dianggap demikian, maka di dalam perairan demikian akan berlaku suatu hak lintas damai 

sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini. 

 Pasal 9 mengenai mulut sungai apabila suatu sungai mengalir langsung ke laut, garis 

pangkal adalah suatu garis lurus melintasi mulut sungai antara titik-titik pada garis air rendah 

kedua tepi sungai. 

Pasal 10 mengenai Teluk yang memiliki 6 ketentuan yaitu: 

1. Pasal ini hanya menyangkut teluk pada pantai milik satu Negara. 

2. Untuk maksud Konvensi ini, suatu teluk adalah suatu lekukan yang jelas yang lekukannya   

berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang 

tertutup dan yang bentuknya lebih dari pada sekedar suatu lingkungan pantai semata-mata. 

Tetapi suatu lekukan tidak akan dianggap sebagai suatu teluk kecuali apabila luas teluk 



adalah seluas atau lebih luas dari pada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah 

suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut. 

3. Untuk maksud pengukuran, daerah suatu lekukan adalah daerah yang terletak antara garis 

air rendah sepanjang pantai lekukan itu dan suatu garis yang menghubungkan titik-titik 

garis air rendah pada pintu masuknya yang alamiah. Apabila karena adanya pulau-pulau, 

lekukan mempunyai lebih dari satu mulut, maka setengah lingkaran dibuat pada suatu garis 

yang panjangnya sama dengan jumlah keseluruhan panjang garis yang melintasi berbagai 

mulut tersebut. Pulau-pulau yang terletak di dalam lekukan harus dianggap seolah-olah 

sebagai bagian daerah perairan lekukan tersebut. 

4. Jika jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk tidak 

melebihi 24 mil laut, maka garis penutup dapat ditarik antara ke dua garis air rendah 

tersebut dan perairan yang tertutup karenanya dianggap sebagai perairan pedalaman. 

5. Apabila jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk 

melebihi 24 mil laut, maka suatu garis pangkal lurus yang panjangnya 24 mil laut ditarik 

dalam teluk tersebut sedemikian rupa, sehingga menurut suatu daerah perairan yang 

maksimum yang mungkin dicapai oleh garis sepanjang itu. 

6. Ketentuan di atas tidak diterapkan pada apa yang disebut teluk “sejarah”, atau dalam setiap 

hal dimana sistem garis pangkal lurus menurut pasal 7 diterapkan. 

Pasal 11 mengenai Pelabuhan (Ports) Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi 

pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan 

dianggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan 

dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen. 

Pasal 25 Hak Perlindungan Negara Pantai: 

1.  Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk 

mencegah lintas yang tidak damai. 

2.  Dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau singgah di suatu fasilitas pelabuhan di 

luar perairan pedalaman, Negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah 

yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang 



ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan 

demikian. 

3.  Negara pantai, tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal asing, 

dapat menangguhkan sementara dalam daerah tertentu laut teritorialnya lintas damai kapal 

asing apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, 

termasuk keperluan latihan senjata. Penangguhan demikian berlaku hanya setelah 

diumumkan sebagaimana mestinya. 

Pasal 50 Penetapan batas perairan pedalaman Di dalam perairan kepulauannya, Negara 

kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan 

pedalaman, sesuai dengan ketentuan pasal 9, 10 dan 11. 

 

2.2 Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 

2.2.1. Wilayah Laut: 

   Pasal 5: 

1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan 

mencakup pulaupulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal 

kepulauan.  

2.  Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan 

pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar 

Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

3.  Kedaulatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan peraturan 

perundangundangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 

1982, dan hukum internasional yang terkait.   

 

 

 



        Pasal 6:  

1. Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan 

kawasan dasar laut internasional.  

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan 

kekayaan alam dan lingkungan Laut di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1).  

3. Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 

2.2.2 Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi  

Pasal 7: 

1. Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:  

a. perairan pedalaman;  

b. perairan kepulauan; dan  

c. laut teritorial. 

2. wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: 

a. Zona Tambahan; 

b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan  

c. Landas Kontinen.  

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:  

a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;  

b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan  

c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. 

  



Pasal 8:  

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan Zona Tambahan Indonesia 

hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal. 

2. Di Zona Tambahan Indonesia berhak untuk: 

a. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, 

fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; dan  

b. menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut 

teritorialnya. 

3. Penetapan dan pengelolaan Zona Tambahan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

2.3.  Perairan Pedalaman 

Secar umum perairan pedalaman merupakan bagian dari wilayah daratan suatu Negara 

pantai, perairan pedalaman yaitu semua perairan yang terletak di sebelah dalam (ke arah darat) 

garis pangkal seperti: pelabuhan (perairan yang dapat dilayari), sungai, dan teluk. Perairan 

pedalaman memiliki peraturan umum  yaitu suatu Negara menentukan perairan pedalamannya 

yang terbuka untuk pelayaran internasional. Yuridiksi di perairan pedalaman yaitu dengan 

memasuki perairan pedalaman suatu Negara, seorang warga Negara kapal asing memasuki 

wilayah kedaulatan Negara itu, namun hal ini tidak berlaku untuk kapal perang asing atau kapal 

lainnya yang mempunyai kekebalan diplomatik (Djunarsjah , 2007). 

Perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air 

rendah di pantai-pantai Indonesia, termasuk semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi 

darat dari suatu garis penutup (UU No 06, 1996). Perairan pedalaman ini mengacu pada pasal 50 

UNCLOS mengenai penarikan batas penutup teluk. Penentuan mengenai penentapan batas 

perairan pedalaman diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 

tahun 2002. Penentuan perairan pedalaman Indonesia menjadi sangat penting karena terdapat 

aturan hukum yang berbeda diperairan kepulauan dan laut teritorial. Penentuan perairan 

pedalaman yang berada didalam di dalam garis penutup teluk di mulai dari penentuan teluk 

sesuai pasal 10 UNCLOS, syarat yang disebutkan bagi sebuah teluk ada dua, yaitu (1) panjang 

garis penutup dan (2) syarat luas. Panjang garis penutup teluk maksimal 24 mil laut yang berarti 



sekecil apapun lekukan pantai dapat di definisikan sebagai Perairan Pedalaman. Pada kajian ini 

batasan kajian yaitu hanya mengidentifikasi perairan pedalaman yang berada di dalam garis 

penutup teluk. Syarat kedua adalah luas teluk. Teluk memenuhi syarat perairan pedalaman dalam 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)  apabila setelah ditutup garis 

penutup teluk, luas keseluruhan teluk lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang di bentuk 

dari panjang garis penutup teluk sebagai diameter. 

2.4.  Garis Pangkal 

        Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982, merupakan suatu garis awal yang 

menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah (low water line), 

dimana batas-batas ke arah laut, seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya (zona 

tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif) diukur. Dengan demikian, garis 

pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut 

(Pasal 5 UNCLOS). 

2.4.1.  Garis pangkal lurus (straight baselines ) 

Berdasarkan UNCLOS Pasal 7 mengenai garis pangkal lurus, menerapkan peraturan yang 

ada dalam ayat 3 yaitu berbunyi “ Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh 

menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pada pantai dan bagian-bagian laut yang terletak 

di dalam garis pangkal demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat 

tunduk pada rezim perairan pedalaman” (Pasal 7 UNCLOS). 

2.4.2 Garis Air Rendah 

Garis air rendah merupakan garis air yang bersifat tetap disuatu kedudukan permukaan air 

laut pada surut yang terendah. (Pasal 1 Ayat 5 UU No 6, 1996). 

2.5. Garis Penutup  

Ada tiga jenis garis penutup suatu perairan pedalaman yaitu sungai,teluk dan pelabuhan. 

Berikut adalah penjelasan mengenai tiga jenis garis penutup tersebut: 



2.5.1. Jenis garis penutup  

2.5.1.1. Garis Penutup Sungai 

Jika di tepi sebuah pulau/daratan, terdapat sungai yang mengalir langsung kelautan maka 

mulut sungai tersebut dapat ditutup dengan sebuah garis lurus yang merupakan satu kesatuan 

sistem garis pangkal. Garis lurus ini harus ditentukan dengan menghubungkan dua titik pada 

garis air rendah yang melintasi sungai (Pasal 9 UNCLOS). 

 

Gambar 2.  1 Garis Penutup Sungai 
(sumber:Portal Pendidikan 2014)  

 

2.6.1.2.  Garis Penutup Teluk 

Teluk adalah bagian laut yang secara jelas teramati menjorok kedaratan yang jarak 

masuknya dan lebar mulut teluknya memenuhi perbandingan tertentu yang memuat wilayah 

perairan dan bukan sekedar lekukan pantai. Luas teluk ini juga harus lebih besar dari luas 

setengah lingkaran yang diameternya adalah garis penutup teluk. Sebagai tambahan, panjang 

garis pangkal lurus yang menutup mulut teluk tidak boleh melebihi 24 mil laut (Pasal 10 

UNCLOS). 



 

Gambar 2. 2 Garis Penutup Teluk 
(sumber:Portal Pendidikan 2014) 

 

2.6.1.3. Garis Penutup Pelabuhan 

            Pelabuhan dapat digunakan sebagai lokasi titik pangkal untuk tujuan penentuan garis 

pangkal laut teritorial dan zona maritim lainnya. Garis penutup pelabuhan ditarik antara titik-titik 

terluar pada garis air rendah pantai dan titik-titik terluar bangunan permanen terluar yang 

merupakan bagian integral sistem pelabuhan (Pasal 11 UNCLOS). 

2.7 Garis Pantai  

Garis pantai digunakan untuk menentukan batas wilayah pengelolaan Laut Provinsi 

Lampung. 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). 

2.8.  Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem coputer untuk memasukkan (capturing), 

menyimpan (store/record), memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan data yang berhubungan dengan posisinya dipermukaan bumi. Setiap data dapat 

mengandung informasi spasial dan non spasial. Data spasial terdiri dari komponen geometri 

primitif, yaitu titik, garis, dan luasan. Data non spasial merpakan data pelengkap yang berisi 

informasi mengenai data spasial yang saling terhubungkan. SIG dapat digunakan untuk 

pengolahan data yang bersifat keruangan sehingga bukan tidak mungkin SIG dapat digunakan 

sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan (Prahasta, 2014). 



2.8.1. Overlay Peta 

Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). 

Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan 

menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay 

menampalkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan 

menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut 

(Budiyanto & E, 2010). 

2.8.2. Analisis Spasial 

           Analisis spasial merupakan sekumpulan dari teknik yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengolahan data dalam  SIG. Hasil dari analisis data spasial sangat bergantung dari 

lokasi atau tempat di mana objek sedang dianalisis. Selain itu, analisis spasial juga bisa diartikan 

sebagai teknik-teknik yang dapat digunakan untuk meneliti dan juga mengeksplorasi dari sudut 

pandang keruangan. Semua teknik ataupun pendekatan perhitungan secara matematis yang 

berhubungan dengan data  keruangan atau spasial dilakukan dengan menggunakan fungsi 

analisis spasial (Prahasta. E,2009). 

2.8.3. 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 (Budiyanto.E, 2010).  

Fungsi buffer adalah membuat poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan pada 

data garis atau titik maupun poligon. Sebagai contoh, kita akan melakukan buffer terhadap jarak 

sungai 50 meter, menggunakan fasilitas buffer yang kita pilih, kemudian komputer akan 

mengolah sesuai perintah kita. Prinsip proses buffer dapat  dilihat pada gambar berikut. 

 



 

Gambar 2.7.3. Metode Buffer 

(Prahasta, 2002) 

Proses buffer, software yang digunakan mempunyai kemampuan untuk mengukur jarak. 

Oleh karena itu, pada subsistem manipulasi dan analisis data juga dapat dilakukan operasi 

pengukuran seperti pengukuran jarak. 

Analisa buffer dalam sistem informasi geografi dapat menjadi alat bantu untuk 

perencanaan wilayah dan kawasan dalam konteks mulai dari penentuan kebijakan hingga 

prediksi/simulasi keputusan spasial. Selain menjadi penentu dari strategi pemasaran, buffer 

berguna untuk mengukur dan memprediksi berbagai fungsi infrastruktur dalam wilayah atau 

kawasan apakah sudah mengakomodir kebutuhan sesuai dengan peran fungsinya. 

 

2.9  Alur Laut Kepulauan Indonesia  (ALKI) 

Alur Laut Kepualauan Indonesia (ALKI) merupakan konsensus yang ditetapkan pada 

Peraturan Pemerintah no 37 tahun 2002, dengan membagi wilayah Indonesia untuk dilewati oleh 

3 jalur ALKI dengan adanya keputsan IMO pada sidang Marine Safety Comitte ke-69. Jalur 

ALKI menjadi sebuah representasi dari luasnya wilayah perairan  yurisdiksi nasional yang 

berkaitan erat dengan status Indonesia sebagai sebuah negara maritime. ALKI sendiri merupakan 

suatu wilayah terbuka yang membagi Indonesia dalam empat kompartemen strategis. ALKI 

terbentuk setelah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 

(yang diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985) dan dinyatakan  sebagai hukum positif 

internasional sejak 16 November 1994  telah mengakui hak Indonesia sebagai Archipelagic State 

51 Pengakuan tersebut muncul  karena  Indonesia  memiliki  garis  pantai sepanjang  81.000 

kilometer dan luasnya  bentang  landas kontinen. UNCLOS mengatur seluruh kewenangan 

negara pantai dan negara  kepulauan terhadap wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, ZEE, 

dan landas kontinen). (Wahyono, 2007). 
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Pasca penetapan status Indonesia sebagai negara kepulauan, kewajiban pemerintah 

Indonesia terhadap status tersebut telah diatur dalam Pasal 46-53 UNCLOS 1982. Indonesia 

dapat menentukan alur laut untuk lintas kapal dan pesawat udara bagi negara asing yang akan 

melewat secara terus-menerus  dan langsung, serta secepat mungkin melalui atau diatas perairan 

kepulauannya dan territorial yang berdampingan dengannya (Budiman, 2010).  

UNCLOS Pasal 47 menyatakan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal 

lurus kepualauan (archipelagic baselines), dimana aturan ini sudah di transformasikan ke dalam 

UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia dan disusul PP No. 37 Tahun 2002 tentang hak 

dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut melalui 

alur laut kepulauan yang telah ditetapkan. PP No. 38 Tahun 2002 juga menyempurnakan aturan 

tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia (RI, 2002). 

Pembetunkan ALKI juga berlandaskan pada UU No. 17 Tahun 1985 (BPKP, 2009).  

Sampai saat ini Indonesia telah membuka dan menetapkan jalur ALKI yang terdiri atas 

ALKI I Selat Sunda yang di bagian utara bercabang menuju Singapura (A1) dan menuju Laut 

China Selatan. ALKI II Selat Lombok menuju Laut Sulawesi. Sedangkan ALKI III yang di 

bagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III A (sekitar perairan Laut Sawu, Kupang), ALKI 

III B, ALKI III C (sebelah timur Timor Leste), danALKI III D (sekitar perairan Aru). 

Keberadaan tiga jalur ALKI tersebut selain merupakan jalur pelayaran internasional juga 

berfungsi sebagai “pintu gerbang memanjang” yang seolah membelah wilayah kelautan 

Indonesia. Fenomena itu dapat menjadi suatu hal yang menguntungkan, tetapi di sisi lain 

membawa potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia. 

 


