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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Republik Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan 

posisi geografisnya sangat strategis. Berdasarkan UNCLOS 1982 pada Pasal 47 

ayat 1 Indonesia tergolong negara pantai istimewa karena memiliki perbandingan 

wilayah laut dengan daratan antara satu banding satu hingga sembilan banding satu. 

Republik Indonesia  memiliki wilayah perairan yang meliputi, perairan pedalaman, 

laut teritorial (LT), zona tambahan (ZT), zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas 

kontinen (LK), dan laut lepas (Patmasari.dkk, 2016). Istilah lain dari wilayah laut 

yang berada di bawah kedaulatan negara dikenal sebagai zona maritim dengan 

kriteria dan pengaturan yang berbeda di setiap zonanya.  

 Salah satu peraturan penting yang terdapat dalam UNCLOS 1982 ialah 

delimitasi batas zona maritim. Delimitasi batas zona maritim yang dimaksud adalah 

suatu proses menentukan atau menetapkan batas wilayah antara satu negara dengan 

negara lain di laut (Arsana, 2007). Demikian juga mengenai masalah delimitasi 

zona maritim yang menjadi pusat perhatian semenjak pecahnya perang dunia kedua 

(Parthiana, 2014). Hal tersebut yang menyebabkan penyelesaian delimitasi batas 

maritim menjadi suatu hal yang sangat penting bagi negara-negara yang berstatus 

negara pantai. Penentuan batas maritim sangat diperlukan dan menjadi suatu hal 

yang sangat penting bagi suatu negara untuk menetapkan batas negaranya sebagai 

antisipasi dan pencegahan dari adanya permasalahan dan sengketa yang muncul 

karena ketidakjelasan dari batas wilayah laut yang sudah ada, sehingga kebutuhan 

untuk penentuan batas wilayah laut yang benar secara yuridis dan teknis semakin 

besar (Djunarsjah, 2020). Jika garis batas zona maritim sudah jelas maka ketetapan 

dan kepastian wilayah kekuasaan setiap negara dapat lebih terjamin (Arsana, 2007).  

 Peraturan di setiap zona maritim sudah diatur secara rinci dalam Konvensi 

Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa 1982 atau United Nations Convention on 

the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Berdasarkan peraturan tersebut lebar laut 

teritorial suatu negara  adalah 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona 
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ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dan landas kontinen sejauh 200 mil laut dari 

muka air rendah. Batas zona maritim di ukur dari garis pangkal menghadap laut 

dengan jarak sesuai dengan zona maritimnya (Diraputra et al., 2014). Berdasarkan 

UNCLOS 1982 penarikan garis pangkal biasa atau garis pangkal normal maupun 

garis pangkal lurus dapat dilakukan oleh negara pantai tetapi garis pangkal 

kepulauan hanya dapat dilakukan oleh negara kepulauan termasuk Indonesia.  

 Mekanisme dalam penetapan zona maritim merupakan suatu proses yang 

kompleks bukan hanya dari aspek hukum saja melainkan aspek teknis dimana 

dibutuhkan adanya pemahaman dari sudut pandang iptek geodesi, hidrografi, dan 

geosains (Abidin, H.Z., 2005). Sampai saat ini masih banyak permasalahan 

mengenai proses delimitasi zona maritim baik antar negara maupun dalam suatu 

negara untuk mengatur wilayah perairannya dalam penggunaan garis pangkal 

kepulauan. Penggunaann garis pangkal kepulauan berdampak pada Indonesia yang 

mendeklarasikan dirinya sebagai negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda pada 

tahun 1957. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa wilayah Indonesia merupakan 

kesatuan daratan dan lautan yang terhubung dalam satu sistem garis pangkal lurus 

dari titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar. 

 Setelah Deklarasi Djuanda diterima secara internasional, garis pangkal 

kepulauan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 sehingga Indonesia berhak 

menentukan batas zona maritimnya dengan menarik garis pangkal kepulauan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dari segi iptek geodesi dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan delimitasi batas maritim dari segi aspek teknis. 

Penelitian ini akan membahas secara teknis penetapan batas maritim dengan 

metode hitungan geodetik thaddeus vincenty dan metode grafis dengan 

menggunakan titik dasar dari PP No. 38 Tahun 2002. Penelitian ini akan 

menampilkan perbandingan koordinat yang diperoleh dari metode hitungan 

geodetik thaddeus vincenty dengan metode grafis dalam penentuan batas maritim, 

dengan tujuan untuk mengetahui metode yang tepat dan optimal dalam penetapan 

batas maritim Indonesia dari segi aspek teknis sehingga dapat dijadikan referensi 

dalam penyelesaian delimitasi batas maritim Indonesia. Penelitian ini berada di 

Pulau Enggano perairan Provinsi Bengkulu. 
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I.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan mengenai batas maritim sangat penting dalam menjaga 

kedaulatan suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat penting untuk 

menetapkan batas maritimnya untuk menjaga keutuhan negara yang berdaulat. 

Indonesia memiliki misi utama yaitu dapat menentukan batas maritimnya, sebagai 

anggota Perserikatan Bangsa Bangsa Indonesia memiliki wewenang untuk 

menentukan batas maritimnya dengan menjalankan pedoman yang terkandung 

dalam SP-51 IHO. Penelitian ini akan mengkaji penerapan metode grafis dan 

hitungan geodetik dalam penetapan batas maritim sesuai dengan yang disarankan 

dalam Technical Aspects on the Law of the Sea (TALOS) 2006. Lokasi penelitian 

berhadapan langsung dengan laut lepas yaitu di Pulau Enggano di perairan Provinsi 

Bengkulu. Pertanyaan yang timbul pada penelitian ini sesuai dengan rumusan 

masalah tersebut yakni: 

1.  Bagaimana analisis batas maritim Indonesia terhadap perbedaan metode  

 penentuan batas yang digunakan? 

2.  Bagaimana hasil penerapan metode grafis dan hitungan geodetik thaddeus 

 vincenty dalam penentuan batas maritim Indonesia? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan utama dalam penelitian ini adalah membandingkan metode grafis 

dengan hitungan geodetik dalam menentukan batas maritim. Secara spesifik tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Melakukan analisis terhadap perbedaan hasil luasan batas maritim menggunakan 

metode grafis dengan metode hitungan geodetik thaddeus vincenty. 

2. Melakukan analisis terhadap pengaruh penggunaan metode grafis dan hitungan 

geodetik thaddeus vincenty dalam penentuan batas maritim. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini berfokus pada penetapan batas maritim dalam hal ini 

batas negara yang bermanfaat secara akademisi dan juga secara teknis: 

1. Dari penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam bidang akademisi 

tercapainya pemahaman yang jelas mengenai penetapan batas wilayah laut 

dengan menggunakan metode hitungan geodetik dan metode grafis sesuai 

dengan United Nation Convention of the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) 

serta Technical Aspects on the Law of the Sea (TALOS) 2006 dan menjadi bahan 

pertimbangan dalam pemilihan metode yang digunakan dalam menentukan batas 

maritim. 

2. Memberikan informasi tentang analisis perbandingan metode grafis dan 

hitungan geodetik thaddeus vincenty dalam menentukan batas maritim. 

3. Dapat dijadikan rekomendasi bagi instansi terkait penerapan metode grafis dan 

metode hitungan geodetik thaddeus vincenty dalam penetapan batas maritim 

Indonesia. Mengingat pentingnya mengetahui dan memberi kepastian mengenai 

batas maritim karena penetapan batas maritim merupakan hal yang sangat 

krusial untuk mengelola sumber daya alam dan keamanan pertahanan suatu 

negara. 

 

I.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:  

1. Lokasi penelitian ini berada di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, 

Provinsi Bengkulu. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini titik dasar 154A, titik dasar 154, titik 

dasar 154B, dan titik dasar 155 dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2002. 

3.  Peta Rupa Bumi dari Badan Informasi Geospasial, Peta Laut no. 445, Peta ZEE-

05 dari PUSHIDROSAL. 

4. Referensi Hukum UNCLOS 1982 dan Pedoman Teknis TALOS. 

5. Metode penarikan batas maritim dengan metode hitungan geodetik thaddeus 

vincenty dan metode grafis. 

6. Analisis SWOT untuk memperjelas perbedaan kedua metode yang digunakan. 
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I.6 Tinjauan Pustaka 

 Suatu penelitian harus dilandasi dengan teori yang mendukung yang akan 

dijadikan referensi atau acuan dalam menguji data yang digunakan dari segi 

pengumpulan data dan pengolahan data yang disesuaikan dengan studi kasus yang 

dikaji. Penelitian ini berjudul “Membandingkan Metode Hitungan Geodetik 

Thaddeus Vincenty dengan Metode Grafis dalam Menentukan Batas Maritim”. 

Berdasarkan KBBI membandingkan berasal dari kata banding yang artinya 

imbangan; tara, sedangkan membandingkan artinya kegiatan untuk mengetahui 

persamaan dan perbandingan dua metode yang digunakan yaitu metode hitungan 

geodetik dan metode grafis. Batas maritim negara merupakan hal paling penting 

dalam menjaga kedaulatan suatu negara (Djunarsjah.dkk, 2004). Pada UNCLOS 

1982 terdapat pengaturan penting yaitu mengenai delimitasi batas maritim yang 

megatakan bahwa suatu negara kepulauan dapat mengklaim batas maritimnya 

sendiri. Jarak untuk laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, 24 mil laut 

untuk zona tambahan, 200 mil laut untuk zona ekonomi eksklusif  dari garis 

pangkal, dan 200 mil laut dari garis pangkal untuk landas kontinen. Penelitian ini 

menggunakan dua metode yaitu metode hitungan geodetik dan metode grafis. 

Metode hitungan geodetik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu thaddeus 

vincenty yang merupakan hitungan geodesi yang direkomendasikan oleh IHO 

dalam delimitasi batas maritim. Rumus thaddeus vincenty adalah salah satu metode 

perhitungan geodetik yang menghitung arah dan jarak yang menggunakan konsep 

dasar dari soal pokok geodesi I, dibuat untuk menghitung jarak geodesik antara 

menggunakan model elipsoid akurat bumi dengan titik lintang atau bujur di 

permukaan bumi. Rumus thaddeus vincenty juga untuk menghitung arah dan jarak 

dengan ketelitian tinggi. Rumus thaddeus vincenty sangat memperhitungkan 

bentuk bumi yang mendekati elipsoid  (Khafid, 2011). Menurut Khafid rumus 

thaddeus vincenty metode hitungan geodetik yang sangat populer dan paling akurat 

saat ini.  

 

  


