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BAB III 

STRUKTUR & ANATOMI PENGGUNAAN ENC 

 

3.1 Alur Pembuatan ENC 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini 

dilakukan dengan membuat deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena pada pengelolaan 

ENC pada navigasi kapal di perairan. Penelitian ini mengungkapkan gambaran data 

dari format ENC dan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan 

baik berupa kata-kata, gambar/foto, catatan lapangan atau dokumen lainnya.  

 Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian dasar. Penelitian dasar tidak secara 

langsung menyelesaikan masalah praktis melainkan dijadikan sebagai dasar dalam 

menyelesaikan masalah-masalah praktis. Sehingga penelitian ini digunakan untuk 

menganalisa kembali tentang pengelolaan ENC dan format data ENC secara umum.  

 Dalam pembuatan ENC secara sederhana dilakukan dalam 4 tahapan yaitu 

pembuatan tampilan, konversi data, validasi data dan enkripsi data. Setelah itu ENC 

dapat diproduksi, dan didistribusikan secara komersial kepada para pengguna yang 

kemudian akan digunakan bersamaan dengan ECDIS. Berikut adalah diagram alir 

pembuatan ENC: 
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Gambar 3 1 Diagram Pembuatan ENC 

 



 

28 

 

3.2 Format Data ENC  

 ENC menggunakan format data IHO S-57 yang merupakan Transfer Standard 

for Digital Hydrographic Data. Format data dalam ENC Format dari S-57 sendiri 

biasanya berisikan 3 jenis data. Yaitu data format *.000 yang merupakan peta dari 

ENC, data format *.001-.00X yang merupakan ekstensi dari format pembaharuan 

ENC, dan format data *.TXT yang biasanya berisikan keterangan tentang peta 

tersebut. Data *.000 sendiri biasanya merupakan jenis data dari CD ISO format.  

 Pembuatan komponen-komponen di dalam ENC menggunakan acuan 

publikasi dari IHO. Dibawah merupakan peraturan-peraturan yang menjadi acuan 

dalam pembuatan ENC: 

1. S-52 – Specification for Chart Content and Display Aspect of ECDIS, data ini 

merupakan publikasi IHO yang menjelaskan tentang informasi yang harus 

ditampilkan pada ECDIS nantinya. Publikasi ini mengatur tentang spesifikasi 

symbol, spesifikasi warna dan spesifikasi tampilan ENC pada ECDIS.  

2. S-57 – IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data, data ini 

merupakan publikasi IHO yang menjelaskan tentang spesifikasi dari format 

data ENC. Pada dokumen ini menjelaskan standar dari setiap data yang harus 

dimiliki setiap ENC. Dari mulai model data hingga struktur data format S-57. 

3. S-58 – ENC Validation Checks, data ini merupakan publikasi IHO yang 

menjelaskan tentang validasi objek-objek yang ada pada ENC. Penjelasan 

pada dokumen ini berupa penjelasan dan sistem yang ada pada perangkat 

lunak untuk mengoreksi ENC. 

4. S-63 – IHO Data Protection Scheme, data ini merupakan publikasi IHO yang 

menjelaskan tentang struktur dari enkripsi serta file dari ENC. Publikasi ini 

yang sebenarnya membuat ENC menjadi data yang otentik sehingga tidak ada 

penyalahgunaan dan pendistribusian data ENC dari pihak yang tidak 

diberikan wewenang untuk memproduksi ENC. 
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ENC adalah peta laut dengan basis data vektor. Sedangkan peta laut dengan 

format data raster disebut RNC. Data spasial yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah contoh data dari ENC dengan asumsi semua ENC memiliki format yang sama 

berdasarkan publikasi IHO S-57 tentang Transfer Standard for Digital Hydrography 

Data. Data spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ENC yang berasal 

dari web NOAA yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan analisis dan 

kesimpulan nantinya. Data ditampilkan pada gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 3 2 Tampilan data ENC sumber Web NOAA yang Ditampilkan Pada 

Aplikasi OpenCPN 

 

 Gambar diatas menampilkan data dari ENC yang dibuka melalui aplikasi 

OpenCPN. Pada gambar 3.2 ditunjukan bahwa ENC berisikan informasi peta laut 

yang digambarkan dengan vektor. Informasi-informasi yang ada didalamnya meliputi 

bagian darat yang digambarkan dengan warna coklat tanpa informasi topografi detail 

dan informasi laut yang digambarkan detail yang mencakup kontur kedalaman dan 

objek-objek yang membantu dalam penyusunan perencanaan pelayaran. Perbedaan 



 

30 

 

warna pada daerah laut ENC chart tersebut menunjukan perbedaan kedalaman. 

Berikut keterangan metadata dari data ENC yang digunakan: 

 

Vertical Datum Mean High Water 

Sounding Datum Mean Low Water 

Sistem Proyeksi Koordinat UTM 

Peruntukan Navigasi General 

Product ENC, Ed. 2.0 

Edisi 8 

Tabel 3 1 Tabel Metadata ENC 
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ENC terdiri dari data spasial dan data non-spasial. Data spasial dari ENC 

adalah data dari posisi dan kedalaman sedangkan data non-spasial dari ENC berupa 

data berbentuk atribut yang terintegrasi dengan data spasial yang ada. Data non 

spasial yang telah berintegrasi dengan data spasial ini dalam ENC digambarkan 

dalam sebuah simbol. Setiap simbol mewakili satu identitas dari sebuah objek non-

spasial. Beberapa data non spasial dalam ENC sebagai berikut: 

 

Data Simbol 

Wreck 

 

Buoy dan Light 

 

Dumping Ground 

 

Caution Area 

 

Tabel 3 2 Tampilan Simbol Pada ENC yang merupakan data non spasial yang 

terintegrasi dengan data spasial dari data ENC NOAA  
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3.3 Pembuatan Tampilan ENC 

Pada tahap ini merupakan tahap pembuatan tampilan ENC yang nantinya akan 

ditampilkan di ECDIS. Pembuatan tampilan ini mengacu pada S-57 untuk format data 

sedangkan S-52 untuk tampilan pada ECDIS nantinya. Dalam proses pembuatannya 

dilakukan proses penentuan Batas ENC Cell, Skala Kompilasi, Kategori Peruntukan 

Navigasi, Dan Penentuan CATZOC.  

 

3.4 Penentuan Batas Cell 

Batas Cell ENC merupakan batas-batas pada tampilan peta ENC yang di dalamnya 

berisikan informasi tentang peta laut. Batas cell dapat dianalogikan sebagai batas peta 

dalam peta kertas. Batas Cell ENC harus ditentukan oleh setiap kantor hidrografi 

yang bersangkutan. Batas Cell bekerja seperti batas peta sehingga aplikasinya nanti 

akan saling berbatasan dengan cell-cell ENC yang lain. Menurut IHO S-64 batas Cell 

harus berbentuk persegi empat, dengan begitu data yang diliput dapat berbentuk apa 

saja. 

 

3.5 Penentuan CATZOC (Category Zone of Confidence) 

CATZOC atau Category Zone of Confidence adalah sebuah instrumen yang 

diciptakan oleh IHO untuk mengetahui akurasi dan kualitas data survei dalam 

wilayah perairan tertentu pada ENC. Dalam tahap ini ENC penentuan CATZOC 

dilakukan berdasarkan sumber data. Ada lima level dasar dalam sistem ZOC. Setiap 

tingkat kualitas yang berbeda disebut sebagai 'kategori' dalam sistem ZOC 

keseluruhan. Oleh karena itu setiap kategori diberi label sebagai 'CATZOC' ketika 

dinyatakan dalam ENC. Kategori tersebut berkisar dari 'kepercayaan sangat tinggi' 

hingga 'tidak disampaikan'. Ada juga kategori tambahan untuk ‘Tidak Ditinjau’. 

Berikut penjelasan tiap kategori: 
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1. Kategori A1, memiliki posisi terkontrol dengan sistematis survei tingkat 

tinggi menggunakan DGPS (Differential Global Positioning System) dan 

multibeam atau setara. Seluruh area telah dilakukan survei dan semua objek 

sudah terpetakan. Dengan akurasi posisi 5 meter dan kedalaman dari selang 

0.6 meter hingga 11 meter tergantung kedalaman. 

2. Kategori A2, memiliki posisi terkontrol dengan sistematis survei yang sama 

dengan A1. Semua Area sudah terpetakan, hanya perbedaan akurasi dalam A2 

memiliki akurasi posisi 20 meter dan akurasi kedalaman kurang lebih 1.2 

meter sampai 21 meter tergantung kedalaman. 

3. Kategori B, memiliki posisi terkontrol dengan sistematis survei yang sama 

untuk penentuan kedalam tapi kemampuan penentuan posisi yang kurang dari 

A2 dan menggunakan survei echosounder tapi tanpa sonar. Dengan cakupan 

area belum terpetakan semua dengan keadaan objek yang kemungkinan tidak 

diharapkan kemungkinan tidak tergambarkan. Akurasi posisi dari kategori ini 

sekitar 50 meter dengan akurasi kedalaman sama dengan A2 

4. Kategori C, sistematis survei dari kategori ini termasuk rendah. Cakupan Area 

belum semuanya terpetakan masih ada kemungkinan ada anomali kedalaman. 

Akurasi posisi dari kategori ini sekitar 500 meter dengan akurasi kedalaman 

sekitar 2.5 meter sampai 52 meter tergantung kedalaman. 

5. Dibawah Kategori C, kualitas data pada area ini rendah dan belum divalidasi 

karena kurangnya informasi, kemungkinan akan ada anomali kedalaman yang 

besar dari yang dipetakan 

6. Kategori Tidak ditinjau, Kualitas data dari batimetri sama sekali tidak ada. 
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Gambar 3 3 Kategori CATZOC berdasarkan ketelitian posisi, kedalaman, Cakupan 

Area, dan kedalaman [6]  

 

3.6 Penentuan SCAMIN (Scale Minimum) 

Dalam Tampilan ECDIS nantinya beberapa objek pada ENC tidak akan selalu 

terlihat. Hal ini dikarenakan harus ada skala minimum yang tercapai agar objek dapat 

ditampilkan. Ini yang disebut sebagai SCAMIN. Secara teknis SCAMIN mengatur 

kemampuan objek terlihat pada skala tertentu. Pada dasarnya aturan kartografi dalam 

ENC serupa dengan peta pada umumnya, hanya perbedaannya pada visualisasi. 

Representasi dari ENC telah disederhanakan, representasi dari topografi darat telah 

disederhanakan dan dikurangi hingga minimum. Bahkan untuk peringatan dan tanda 

bahaya yang biasanya digunakan dalam teks kini telah diganti dengan suatu simbol 

tanda dalam lingkaran yang bila di klik akan memunculkan keterangan soal bahaya 

tersebut. Untuk penentuan skala terlihatnya sebuah objek telah diatur dalam IHO S-

58. Penentuannya sendiri subjektif dan bergantung pada skala peta. Subjektif dalam 
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artian informasi yang lainnya tidak boleh saling bertampalan sehingga penentuannya 

fleksibel. Jadi, untuk penentuan skala SCAMIN tetap diatur tetapi untuk penempatan 

objek tergantung dari informasi yang ingin ditampilkan. Validasi dari SCAMIN juga 

diatur pada publikasi IHO S-58. 

 

3.7 Penentuan Peruntukan Navigasi (Navigational Purpose) 

Navigational purpose merupakan sebuah instrumen yang disediakan IHO untuk 

membagi ENC atas tujuan navigasinya. Menurut IHO S-57 terdapat 6 usage band 

dalam menentukan tujuan navigasi yaitu Overview, General, Coastal, Approach, 

Harbour, dan Berthing. Setiap Batas Cell ENC harus dibuatkan satu navigational 

purpose dari 6 Usage band dalam Navigational Purpose yang ada. Dokumen IHO S-

57 tidak mengatur skala minimal dan maksimal untuk setiap navigational Purpose.  

 

3.8 Konversi Format Data S-57  

ENC menggunakan format data IHO S-57 yang merupakan Transfer Standard for 

Digital Hydrographic Office. Format dari S-57 sendiri biasanya berisikan 3 jenis data. 

Yaitu data format *.000 yang merupakan peta dari ENC, data format *.001-.00X yang 

merupakan ekstensi dari format pembaharuan ENC, dan format data *.TXT yang 

biasanya berisikan keterangan tentang peta tersebut. Data *.000 sendiri biasanya 

merupakan jenis data dari CD ISO format. Hal ini dibuat agar mudah dalam bertukar 

informasi dan dapat langsung terintegrasi dengan ECDIS. Data ini merupakan hasil 

dari konversi dari pengolahan GIS. Kemampuan dari konversi data GIS ke S-57 

ditentukan oleh perangkat lunak yang digunakan. Tidak semua perangkat lunak 

menyediakan layanan konversi data GIS menuju format ENC, Kecuali penggunaan 

program buatan sendiri yang mengikuti spesifikasi S-57. 
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3.9 Enkripsi Data ENC 

Enkripsi adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian 

rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa di 

deksripsi terlebih dahulu. Enkripsi data ENC dibuat untuk menghindari penggunaan 

data dari pihak yang tidak memiliki izin untuk memproduksi ENC. Enkripsi data dari 

ENC mengacu pada publikasi IHO S-63 Data protection Scheme. Pada tahap ini 

dilakukan pengaturan pada data ENC sampai pengaturan struktur data ENC. Pada 

tahap ini juga bertujuan untuk memberikan sebuah lisensi pada setiap ENC yang 

biasanya diberi label PERMIT.TXT. 

  


