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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Dasar Teori Penetapan Batas Maritim 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), batas adalah garis yang 

dibentuk dari dua titik atau lebih yang dijadikan sebagai pembatas atau pemisah 

suatu bidang seperti wilayah, ruang dan lainnya. Batas maritim adalah 

mempertemukan (memisahkan) dua wilayah maritim (Djunarsjah, 2020). 

Penentuan dan penetapan batas maritim dilandasi oleh tiga hal yang mendasar, 

seperti pendefinisian, delineasi, dan demarkasi batas. Pada Gambar II.1 dijelaskan 

hubungan dari ketiganya dalam segi aspek hukum dan pedoman teknis.  

 

LANDASAN HUKUM: 

UNCLOS III 

        

       TEKNIS 

 

      

 

 

  PEDOMAN TEKNIS: 

 TALOS 

Gambar II.1 Konsep dasar penetapan batas maritim, (Djunarsjah, 2020) 

HUKUM 

 

 

 

 

DEFINISI DELINEASI DEMARKASI 
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 Terkait pendefinisian batas laut suatu negara pantai dari aspek hukum 

mengacu pada UNCLOS III sedangkan dari segi aspek teknis mengacu pada 

konvensi IHO yaitu TALOS 2006. Pada UNCLOS III telah ditetapkan bahwa untuk 

menentukan batas maritim hanya dapat dilakukan dengan mengukur dari garis 

pangkal ke arah lautan. Delineasi yaitu menggambarkan lokasi batas pada peta atau 

dengan koordinat titik batas yang diperoleh dari titik dasar yang sudah diketahui 

dengan garis pangkal untuk penarikan batas maritim. Demarkasi batas untuk zona 

maritim dapat ditunjukkan dengan garis khayal (imajiner) di laut serta dilampirkan 

titik koordinat geografis titik batas di peta dapat disajikan dalam bentuk grafis, 

simbol, pada peta laut sesuai dengan standar yang berlaku (IHO, 2020). Batas 

maritim yang menghadap ke arah lautan lepas suatu negara dapat menggunakan hak 

penetapan batas maksimal secara unilateral sesuai yang diatur dalam UNCLOS III 

seperti laut teritorial 12 mil laut, 24 mil laut untuk zona tambahan, 200 mil laut dari 

garis pangkal untuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen (Nations, 1982). 

Batas-batas terluar zona maritim dapat dilihat pada Gambar.II.2. 

 

  

 

Gambar II.2 Batas-batas terluar zona maritim (Djunarsjah, 2020) 
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 Batas maritim suatu negara merupakan hal yang sangat penting untuk 

menjaga kedaulatan wilayah suatu negara (Bangun, 2017). Batas wilayah 

mempunyai peran penting untuk menentukan batas kedaulatan suatu negara, dalam 

memanfaatkan sumber daya alamnya, menjaga keamanan, dan keutuhan wilayah 

negaranya. Tetapi hingga saat ini batas kedaulatan Indonesia belum jelas dengan 

negara tetangga belum sepenuhnya selesai (Policy.dkk, 2011). Menurut Konvensi 

Hukum Laut UNCLOS 1982, semua negara pantai termasuk Indonesia diberi hak 

untuk menetapkan batas terluar dari zona maritimnya yang dihitung dari garis 

pangkal dengan satuan mil laut (mil geografis yang besarnya adalah 1/60 derajat). 

 

II.2 Titik Dasar 

 Titik dasar adalah titik berkoordinat geografis yang berada di bagian terluar 

dari garis air rendah yang akan digunakan sebagai titik referensi atau acuan dalam 

penentuan batas maritim (Djunarsjah, 2020). Sebagai tindak lanjut dari pengesahan 

UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP No. 38 tahun 2002 

tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 

Adanya PP No. 38 tahun 2002 telah memagari wilayah perairan Indonesia. Titik 

dasar adalah titik yang berkoordinat geodetik yang digunakan untuk klaim batas 

laut dan menentukan garis batas laut. Penentuan titik dasar untuk batas laut negara 

berdasarkan survei basepoint, memenuhi prinsip titik terluar yang terletak pada 

pulau terluar. Terdapat tiga kemungkinan letak titik dasar yaitu: garis kontur nol, 

garis tepian pantai terjal, dan karang kering atau elevasi surut (Djunarsjah, 2020). 

 

II.3 Garis Pangkal 

 Garis pangkal merupakan garis yang dijadikan sebagai referensi 

pengukuran batas terluar laut wilayah dan zona yurisdiksi maritim (laut teritorial, 

zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen) dari sebuah negara 

pantai (TALOS) 2006. Berdasarkan PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat 

Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Negara Indonesia yang 

berstatus sebagai negara kepulauan berhak menggunakan garis pangkal lurus 

kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar 

Indonesia sesuai dengan ketentuan pada UNCLOS 1982. Penelitian ini 
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menggunakan dua jenis garis pangkal yaitu garis pangkal lurus kepulauan dan garis 

pangkal biasa. 

 

II.3.1 Garis Pangkal Biasa 

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 bagian dua pasal 4 garis 

pangkal biasa merupakan garis air rendah di sepanjang pantai yang ditetapkan 

berdasarkan datum hidrografis yang berlaku, untuk garis pangkal biasa 

divisualisasikan seperti pada Gambar II.3. 

 

 Garis pangkal biasa disebut juga dengan garis kontur nol, setiap titik dasar 

berada di sepanjang garis pangkal biasa, dalam penarikan garis pangkal biasa dapat 

mengikuti garis muka air rendah di sepanjang pantai. 

 

II.3.2 Garis Pangkal Lurus Kepulauan 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 Bab II mengenai 

penarikan garis pangkal kepulauan bagian pertama pasal tiga tentang garis pangkal 

lurus kepulauan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 pasal 3 ayat 2, 

garis pangkal lurus kepulauan adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik 

terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, garis pangkal lurus 

kepulauan dapat divisualisasikan pada Gambar II.4. 

Gambar II.3 Garis pangkal biasa (Djunarsjah, 2020) 
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Gambar II.4 Garis pangkal lurus kepulauan (Djunarsjah, 2020) 

 Teknis penarikan garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat dua dapat dilakukan dengan menggunakan titik-titik terluar 

pada garis air rendah pada setiap elevasi surut. Elevasi yang dimaksud adalah 

elevasi yang disekitarnya terdapat suar atau instalasi bangunan serupa yang 

permanen yang berada di atas permukaan air atau elevasi surut yang sebagian atau 

seluruhnya terletak pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari 

garis air rendah pada pulau terdekat dan titik dasar yang dibutuhkan dalam 

penarikan garis pangkal cukup hanya menggunakan dua titik dasar. 

 Berdasarkan pasal 47 UNCLOS 1982 mengatakan syarat utama yang harus 

dipenuhi suatu negara dalam penarikan garis pangkal lurus kepulauan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian daratan utama dari setiap negara yang bersangkutan harus dijadikan 

sebagai sistem garis pangkal kepulauan. 

2. Perbandingan luas perairan dengan daratan dalam sistem garis pangkal lurus 

kepulauan harus berkisar antara satu banding satu sampai sembilan banding satu. 

3. Panjang satu segmen untuk garis pangkal kepulauan tidak melebihi 100 mil laut 

dan dapat melebihi 100 mil laut hingga 125 mil laut dengan syarat tiga persen 

dari seluruh jumlah garis pangkal yang meliputi suatu negara kepulauan. 

4. Arah garis pangkal kepulauan yang sudah ditentukan tidak boleh menjauh dari 

konfigurasi umum kepulauan. 
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II.4 Klaim Batas Maritim  

 Sesuai dengan pedoman dalam SP-51 IHO, setiap negara yang berstatus 

negara pantai diberi wewenang oleh PBB untuk menentukan batas laut masing-

masing. Apabila suatu negara pantai berhadapan dengan laut lepas, tidak ada 

halangan negara lain maka disebut penetapan batas secara unilateral. Sebagai 

negara pantai harus melaporkan wujud batas laut dalam bentuk peta dengan skala 

sesuai dengan negara pantai yang bersangkutan atau dalam bentuk listing koordinat 

batas laut. Konsep dasar penetapan batas yang pertama yaitu pendefinisian 

penentuan lokasi batas dalam kaitannya dengan istilah hukum sebagai konvensi 

hukum laut PBB yaitu UNCLOS III. Berdasarkan UNCLOS III wilayah suatu 

negara sudah dibagi dalam bentuk garis. Adapun zona kawasan maritim suatu 

negara yaitu: laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas 

kontinen. Konsep kedua yaitu teknik delineasi yang merupakan proses 

menggambarkan lokasi batas pada peta atau dengan koordinat. Adapun metode 

yang disarankan dalam penentuan batas laut yaitu metode grafis dan metode 

hitungan geodetik thaddeus vincenty oleh Technical Aspects on The Law of The Sea 

(TALOS). Berdasarkan UNCLOS 1982 membagi beberapa wilayah maritim yang 

bisa diklaim oleh suatu negara yang ditarik dari garis pangkal yaitu: laut teritorial, 

zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. 

 

II.4.1 Laut Teritorial (Territorial Sea) 

 Laut teritorial merupakan zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi 

nasional. Berdasarkan ketetapan UNCLOS 1982 pasal dua ayat satu maka status 

laut teritorial adalah kedaulatan penuh yang mengatur segala hal yang ada dalam 

wilayah suatu negara tanpa campur tangan negara yang lain. Laut teritorial dengan 

lebar sejauh tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Pada pasal dua 

ayat dua memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara, dasar laut dan lapisan tanah 

di bawahnya. Akan tetapi pada pasal dua ayat tiga laut teritorial dilaksanakan 

dengan tunduk atau patuh terhadap UNCLOS 1982 dan peraturan lainnya dari 

hukum internasional (UNCLOS, 1982). 
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II.4.2 Zona Tambahan (Contiguous Zone) 

 Zona tambahan merupakan zona maritim yang berada dibawah yurisdiksi 

khusus negara pantai dan terbatas atau wilayah laut yang termasuk kedalam 

perairan yurisdiksi Indonesia. Zona tambahan berbatasan dengan laut teritorial yang 

batasnya tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk 

mengukur lebar laut teritorial. Berdasarkan pasal 33 UNCLOS 1982 di zona 

tambahan negara dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk: 

1. Mengantisipasi pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, 

imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau zona maritim laut teritorialnya. 

2. Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan di atas yang dilakukan 

di dalam wilayah atau laut teritorialnya. 

II.4.3 Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone, EEZ) 

 Zona ekonomi eksklusif adalah zona maritim yang status hukumnya 

eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Menurut pasal 55 UNCLOS 

1982, zona ekonomi eksklusif adalah suatu jalur laut yang terletak di luar dan 

berdampingan dengan laut teritorial. Lebar zona ekonomi eksklusif tidak lebih dari 

200 mil laut dari garis pangkal sesuai dengan pasal 57 UNCLOS 1982. Pada pasal 

56 ayat satu (a) negara memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus untuk 

memanfaatkan kekayaan alam yang berada pada jalur tersebut. Berdasarkan 

ketentuan pasal 56 ayat tiga pada dasar laut dan tanah dibawahnya, hak berdaulat 

itu diberikan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan 

pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati dari perairan di 

atas  dasar laut dan tanah di bawahnya. Berkenaan dengan kegiatan lain untuk 

keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti produksi energi 

dari air, arus, dan angin sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. 

 

II.4.4 Landas Kontinen (Continental Shelf) 

 Landas kontinen adalah wilayah laut yang termasuk perairan yurisdiksi 

Indonesia yang meliputi dasar laut dan tanah di bawah permukaan laut kecualilaut 

teritorial sepanjang kelanjutan alamiah hingga pinggiran luar kontinen atau hingga 

200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan (UNCLOS, 1982).  
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II.5 Sistem Proyeksi dan Datum Geodetik 

 Sistem proyeksi silinder normal konform yang disebut dengan proyeksi 

Mercator yang bidang proyeksi berupa bidang silinder yang mempunyai kedudukan 

normal yang mempertahankan sudut dan arah dari permukaan bumi sesungguhnya, 

berhimpit dengan garis pusat bumi dengan sifat distorsi konform (Karima, 2016). 

Himpunan parameter dan konstanta yang mengimplikasikan hubungan (kedudukan 

dari orientasi spasial) elipsoid acuan terhadap bumi fisis atau geoid dikenal atau 

disebut dengan datum geodetik. World Geodetic System 1984 (WGS84) harus 

digunakan seluruh dunia untuk peta laut yang dijadikan sebagai referensi dalam 

pekerjaan kartografi baik di darat maupun di laut hingga terdapat alternatif datum 

geodetik yang diadopsi oleh organisasi internasional terkait untuk digunakan 

sebagai sistem referensi geodetik internasional (IHO, 2017) 

 

II.6 Delineasi Batas Laut Dengan Metode Grafis 

 Teknik delineasi dilakukan untuk mendapatkan koordinat yang akan 

ditampilkan dalam bentuk peta dapat dilakukan dengan pendekatan secara metode 

grafis. Metode grafis merupakan metode yang dapat menggambarkan lokasi batas 

pada peta menggunakan bentuk-bentuk geometris berupa titik dan garis. Penetapan 

batas maritim secara grafis berdasarkan garis-garis pangkal maka batas maritim itu 

dapat ditentukan atau dapat digambarkan secara grafis tetapi bisa juga titik-titik 

yang menjadi koordinat batas itu ditentukan koordinatnya dan titik-titik referensi 

batas yaitu dari titik dasar. Delineasi secara grafis akan dilakukan dengan 

pendekatan sebagai berikut: 
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II.6.1 Pendekatan Sesuai Bentuk Geografis Muka Air Rendah 

 Pendekatan muka air rendah dapat dilakukan dengan cara melakukan 

buffering sesuai bentuk garis muka air rendah sejauh batas zona maritim yang 

diinginkan dengan menggunakan perangkat lunak pemetaan dan pembuatan garis 

batas maritim. Pendekatan sesuai dengan muka air rendah divisualisasikan seperti 

pada Gambar II.5. 

 

II.6.2 Pendekatan Lingkaran Berpusat di Titik Terluar 

 Delineasi batas laut dengan pendekatan lingkaran yang berpusat pada titik 

terluar di pulau terluar merupakan salah satu metode grafis yang paling sederhana. 

Batas laut ditentukan dengan cara membuat lingkaran di sepanjang garis pangkal 

dengan jari-jari sejauh jarak yang sesuai dengan batas zona maritim yang 

dibutuhkan. Pendekatan lingkaran berpusat di titik terluar dapat dilihat pada 

Gambar II.6. 

Gambar II.5 Garis batas sesuai bentuk geografis muka air rendah 
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Gambar II.6 Pendekatan dengan lingkaran berpusat di titik terluar 
 

 Dari gambar II.6 lingkaran akan di bentuk dengan menggunakan titik-titik 

terluar yaitu titik dasar yang berada pada muka air rendah dari pulau terluar. Titik 

tersebut dijadikan sebagai titik pusat lingkaran, setelah lingkaran terbentuk 

kemudian dilakukan delineasi pada bujur terluar setiap lingkaran dengan 

melakukan digitasi menggunakan perangkat lunak pemetaan. 

 

II.6.3 Delineasi dengan Garis Pangkal Biasa 

 Penarikan garis batas laut dengan garis pangkal biasa dapat dilakukan 

dengan buffering menggunakan perangkat lunak pemetaan untuk pembuatan garis 

batas maritim berdasarkan titik terluar atau titik dasar yang diperoleh dari PP No. 

38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Dasar Batas Laut. Berikut 

visualisasi penarikan batas laut dengan garis pangkal biasa divisualisasikan seperti 

pada Gambar II.7.  



 
 

16 
  

 

Gambar II.7 Penarikan garis batas laut dengan garis pangkal biasa   

(TALOS, 2006) 

 Garis pangkal biasa digunakan jika konfigurasi pantainya tidak ekstrim atau 

berada pada perubahan arah umum garis pangkal kepulauan. 

 

II.6.4 Delineasi dengan Garis Pangkal Lurus Kepulauan 

 Penarikan garis batas laut dengan garis pangkal lurus kepulauan sudah dapat 

digunakan di Indonesia karena Indonesia sudah diakui sebagai negara kepulauan. 

Berikut visualisasi penarikan garis batas laut dengan garis pangkal lurus kepulauan 

dapat dilihat pada Gambar.II.8. 

 

Gambar II.8 Penarikan garis batas laut dengan garis pangkal lurus kepulauan 

(TALOS, 2006) 

 Dari Gambar II.8 Metode penarikan garis batas laut dengan  garis pangkal 

lurus kepulauan lebih mudah dibandingkan garis pangkal biasa karena hanya 

menarik lebar sesuai yang diperlukan dengan offset tegak lurus dengan garis 

pangkal lurus kepulauan dari titik-titik terluar yang bersangkutan dengan muka air 
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rendah atau titik dasar dari Daftar Koordinat Titik-Titik Dasar Batas Laut dalam PP 

No. 38 tahun 2002. 

II.7 Delineasi Batas Laut Dengan Hitungan Geodetik Thaddeus Vincenty 

 Konsep delimitasi batas maritim dengan menggunakan metode hitungan 

geodetik thaddeus vincenty sesuai dengan rekomendasi IHO, koordinat titik batas 

dihitung dengan prinsip soal pokok geodesi I. Adapun prinsip hitungan geodetik 

ialah menentukan koordinat geodetik titik batas berdasarkan koordinat geodetik 

dari titik dasar, dengan data jarak geodesik (jarak terpendek dalam bidang elipsoid) 

dan data azimuth geodetik dari titik dasar ke titik batas. Metode hitungan geodetik 

thaddeus vincenty menggunakan koordinat geodetik yaitu lintang dan bujur untuk 

menentukan titik koordinat geodetik kedua berdasarkan soal pokok geodesi I 

(Djunarsjah, 2020). 

Soal Pokok Geodesi Pertama (SPG 1) 

Keterangan: 

A : Lintang koordinat diketahui 

A : Bujur koordinat diketahui 

B : Lintang koordinat ditanya 

B : Bujur koordinat ditanya 

SAB : Jarak geodesik A ke B 

AB : Azimuth AB 

AB’ : Azimuth AB’ 

Gambar II.9 Prinsip penentuan posisi 
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 Diketahui koordinat titik A dalam sistem geografis (A, A), azimuth AB 

dari titik A dan jarak garis geodesik SAB dan yang dihitung adalah koordinat B 

dalam sistem (B, B) dan azimut AB’ di titik B. Realisasi penetapan batas 

maritim dengan metode hitungan geodetik thaddeus vincenty, koordinat batas yang 

akan ditentukan akan di dapat dengan ketentuan dalam posisi geodetik dengan jarak 

geodesik dan sudut tertentu yang sudah di reduksi untuk menentukan posisi 

geodetik dengan rumus umum yang dapat digunakan untuk menentukan koordinat 

titik batas (2, λ1) dengan referensi koordinat titik dasar (1, λ1) berdasarkan data 

jarak (s12) dan azimuth (α12) adalah parameter tambahan yang digunakan dalam 

hitungan: 

α    = Azimuth geodesik di ekuator 

u2 = e2 cos2 α  

    

U = tan-1 [(1 – f) tan Φ] = Lintang tereduksi 

˄     = Selisih bujur pada bidang perantara 

σ    = Jarak angular antara 1 dan 2 pada elipsoid 

σi    = Jarak angular pada elipsoid dari ekuator ke titik i 

σm = σ1 +  ½ σ   = Jarak angular pada elipsoid dari ekuator ke titik  

       tengah garis 

 

Solusi dapat diperoleh dari: 

σ1  = tan-1 (
tan U1

cos α12
)           (2.1) 

α = sin-1 (cos U1 sin α12)          (2.2) 

A = 1 + 
u2

 16384
 + [4096 + u2 (-768 + u2 (320 - 175 u2 ))]           (2.3) 

B =  1 + 
u2

 1024
 + [256 + u2 (-128 + (74 - 47u2 ))]       (2.4) 

 

Nilai Awal:  σ = 
s

𝑏𝐴
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∆σ = B sin σ(cos2 σm +
1

4
B(cosσ(-1 +2 cos2 2 σm)-

1

6
Bcos 2 σm (-3+ 4 cos22 σm )))                      (2.5) 

σ = 
s

 bA
∆σ            (2.6) 

 Kedua rumus diatas dilakukan secara optimasi sehingga perubahan 𝜎 dapat 

diabaikan, parameter yang tersisa yaitu posisi lintang dan bujur dapat di hitung 

Posisi lintang geodetik titik batas dapat dihitung dari: 

φ  =  tan-1 (
sinU1 cos σ +  cos U1 sinσ cosα12

(1-f)(sin
2

α+( sin U1sinσ-cosU1cosσ cosα12)
2
)
½)      (2.7) 

˄ =  tan-1 (
sin  σ sin α12

cosU1cosσ- sin U1sinσ cosα12
)        (2.8) 

C =  
f

16
cos2 α(4+f (4-3cos2 α))         (2.9) 

Posisi bujur geodetik titik batas dapat di hitung: 

λ2 =  λ1 + ˄  - (1-C) f sin α (σ + C sin σ(cos 2 𝜎𝑚+ C cos σ(-1+2 cos2 2 σm )))  (2.10) 

 Pada penelitian ini menggunakan metode thaddeus vincenty mewakili SPG 

I pada jarak yang diinginkan untuk menentukan batas-batas maritim laut teritorial, 

zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Data titik dasar yang 

digunakan sebagai referensi atau acuan dalam penelitian ini yaitu dari PP No. 38 

tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik Dasar, titik yang digunakan yaitu: titik 

dasar 154A, titik dasar 154, titik dasar 154B, dan titik dasar 155 di Pulau Enggano 

Provinsi Bengkulu. Dianalisis dengan analisis SWOT untuk mengetahui perbedaan 

dan kelebihan dari kedua metode yang digunakan. 

 

II.8 Analisis SWOT 

 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunity, Threat) merupakan 

analisis yang menggunakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai 

indikator-indikator dalam analisisnya (Intan, 2019). Analisis SWOT memiliki 

kelebihan untuk menganalisis dan mampu mendeteksi setiap kelemahan dan 

kelebihan suatu metode yang digunakan sehingga bermanfaat dalam 

meminimalisasikan dampak atau konsekuensi dari metode yang digunakan di masa 
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akan datang (Coman and Ronen, 2009). Berikut merupakan unsur-unsur yang 

terdapat pada analisis SWOT. 

1. Kekuatan (Strength)  

 Unsur kekuatan yaitu analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh 

setiap metode yang digunakan atau kebijakannya. Seperti pada penelitian ini 

menganalisis tentang kelebihan dari metode grafis dan metode hitungan geodetik 

dalam penentuan batas maritim.  

2. Kelemahan (Weakness)  

 Untuk mengetahui kelemahan dari kedua metode yang digunakan dalam 

penentuan batas maritim. 

3. Peluang (Opportunities)  

 Unsur peluang yaitu analisis dibuat pada saat awal penggunaan metode yang 

digunakan. Hal ini karena kebijakan dibentuk berdasarkan peluang atau 

kesempatan dari metode grafis dan metode hitungan geodetik thaddeus vincenty 

untuk menghasilkan suatu manfaat tertentu dalam menentukan batas maritim. 

 

4. Ancaman (Threats)  

 Unsur ancaman yaitu analisis terhadap unsur ancaman sangat penting 

karena menentukan apakah kebijakan yang digunakan akan sesuai untuk waktu 

yang lama atau tepat digunakan dalam menentukan batas maritim dari kedua 

metode yang digunakan.  

  


