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ABSTRAK 
Ruang laut dan pesisir adalah lingkungan yang sangat 

kompleks, berbagai macam kegiatan dilangsukan di ruang 

laut. Konsep RRR adalah suatu dasar untuk mengelola sumber 
daya wilayah pesisir dan laut dalam lingkup penetapan batas 

laut wilayah (restriction), batas kewenangan (right) izin dan 

(responsibility) tanggung jawab, yang membentuk 
keterpaduan antara wilayah administrasi. Pemerintah adalah 

pihak yang berwenang dalam mengatur keterpaduan wilayah 

pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di negara ini. Melalui 
peraturan yang tertuang dalam RZWP-3K (Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) yang  tertulis di dalam 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
Pada penelitian kali ini melakukan evaluasi terkait 

penerapan konsep kadaster laut RRR di wilayah pesisir 

perindustrian PT.Petrokimia Gresik, dengan melakukan 
analisis kesesuaian terhadap rencana oleh pemerintah melalui 

RZWP-3-K dan terhadap UU No.1 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. 

Melakukan proses inventarisasi jenis pengelolaan ruang laut 

di sekitar wilayah studi kasus, lalu melakukan analisis 
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perubahan fungsi  lahan wilayah perairan menjadi daratan, 

dan evaluasi ketersediaan penjagaan ekosistem di wilayah 
perindustrian. Proses evaluasi dan analisis yang dilakukan 

berfungsi untuk mengetahui implementasi dari tiap konsep 

RRR yang telah dilaksankan oleh PT.Petrokimia Gresik 
sebagai pelaku pengelolaan ruang laut di wilayah 

perindustrian. 

Dari penelitian ini didapatkan hasil inventarisasi dari Peta 
RZWP-3-K dan juga Peta Eksisting yang tidak terdapat 

banyak perbedaan jenis pemanfaatan atau pengelolaan di 
sekitar wilayah perairan PT.Petrokimia Gresik. Didapatkan 

pula hasil identifikasi tiap konsep RRR (Right, Restriction, 

and Responsibility) yakni yang pertama konsep Right yang 
terimplementasikan dalam bentuk izin yang dimiliki oleh 

PT.Petrokimia Gresik yang telah sesuai dengan izin di 

kawasan, zona, dan sub-zona peruntukannya dalam rencana 
oleh pemerintah yang tertuang dalam peta RZWP-3-K, lalu 

penerapan konsep Restriction tertuang dalam  bentuk batasan 
pemanfaatan wilayah perairan di sekitar wilayah pesisir dan 

perairan PT.Petrokimia Gresik yang dalam 4 tahun terakhir 

mengalami perubahan alih fungsi wilayah perairannya 
menjadi daratan. Sedangkan konsep Responsibility di 

implementasikan dalam bentuk penjagaan ekosistem di 

sekitar wilayah perindustrian PT.Petrokimia Gresik melalui 
aktivitas terkait  pengelolaan lingkungan yang tertulis dalam 

izin-izin lingkungan yang telah dikantongi PT.Petrokimia 
Gresik dan beberapa penghargaan yang diraih dalam 

pengelolaan limbah.  

Kata Kunci : Konsep RRR (Right, Restriction, and 
Responsibility), Industri, RZWP-3-K , UU 

No.1 Tahun 2014 
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Name  : Wardah Raniah 

NRP  : 03311640000072 
Departemen : Geomatics Engineering 

Supervisor : Cherie Bhekti P., S.T., M.T. 

 : Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng. 

ABSTRACT 
Ocean and coastal space is a very complex environment, 

various activities are carried out in the marine space. The 

RRR concept is a basis for managing coastal and marine area 
resources within the scope of setting sea boundaries 

(restriction), authority limits (right) permits, and 

(responsibility) responsibilities, which form a cohesiveness 
between administrative areas. The government is the 

authority in regulating the integration of the management and 

utilization of sea space in the country. Through the 
regulations contained in RZWP-3K (Zoning Plan for Coastal 

Areas and Small Islands) written in Law Number 1 of 2014 
concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 

concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. 

In this study, an evaluation was carried out to the 
application of the RRR marine cadastral concept in the 

industrial coastal area of PT. Petrochemical Gresik, by 

analyzing the suitability of the plan by the government 
through RZWP-3-K and against Law No. 1 of 2014 

concerning Management of Coastal Areas and Islands Small 
island. Conduct an inventory of marine space management 

types around the case study area, then analyze changes in 

land use functions from water to land areas, and evaluate the 
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availability of protecting ecosystems in industrial areas. The 

evaluation and analysis process carried out serves to 
determine the implementation of each RRR concept that has 

been carried out by PT. Petrochemical Gresik as an agent of 

marine space management in industrial areas. 
From this research, the results of an inventory of the 

RZWP-3-K Map and also the Existing Map that does not have 

many different types of use or management around the area of 
PT. Petrokimia Gresik. Also obtained the results of 

identification of each RRR concept (Right, Restriction, and 
Responsibility), the first is the Right concept which is 

implemented in the form of a permit owned by PT.Petrokimia 

Gresik which is following permits in the area, zone, and sub-
zones of its designation in the plan by the government as 

stipulated in the RZWP-3-K map, then the application of the 

concept of Restriction is contained in the form of restrictions 
on the use of water areas around the coastal areas and waters 

of PT. Petrokimia Gresik, which in the last 4 years has 
changed its function to become a land area. While the concept 

of Responsibility is implemented in the form of maintaining 

ecosystems around PT. Petrokimia Gresik's industrial areas 
through activities related to environmental management 

written in environmental permits that have been pocketed by 

PT. Petrokimia Gresik and several awards won in waste 
management. 

Key Word : Concept of RRR (Right, Restriction, and 
Responsibility), Industry, RZWP-3-K , Law 

Number 1 of 2014 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 
Ruang laut dan pesisir adalah lingkungan yang sangat 

kompleks, tunduk pada tekanan dan tuntutan yang saling 

bertentangan, termasuk pembangunan ekonomi, interaksi 
sosial dan kebutuhan untuk melindungi ekosistem dan habitat 

lautan. Untuk menyeimbangkan penggunaan laut yang saling 
bertentangan, pengelolaan sumber daya pesisir, dan 

pengembangan laut, diperlukan kerangka kerja tata kelola 

yang harus berkelanjutan, holistik dan terinformasi 
(Rajabifard, Binss, & Williamson, 2005). Konsep RRR adalah 

suatu dasar untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir dan 

laut dalam lingkup penetapan batas laut wilayah (restriction), 
batas kewenangan (right/izin dan responsibility), yang 

membentuk keterpaduan antara wilayah administrasi skala 
nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten/kota dengan 

memperhatikan keberadaan masyarakat adat, serta 

keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah (Astor, 2016). 

Keterpaduan antara wilayah administrasi di Negara ini 

telah diatur oleh pemerintah melalui RZWP-3K (Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) yang  tertulis 

di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Berdasarkan Undang Nomor 1 Tahun 2014 dikatakan bahwa 
rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah 

penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan 

disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada 
kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang 
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 

Adanya aturan oleh pemerintah dalam bentuk RZWP-3-K 
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(Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) 

menjadikan setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir 
maupun perairan dapat sesuai dengan kawasan yang 

direncanakan, mengingat banyak kegiatan yang dilakukan 

diwilayah pesisir maupun perairan itu sendiri. Seperti halnya 
provinsi Jawa Timur yang ternyata telah memiliki RZWP-3-

K sendiri mengingat pemanfaatan ruang laut di Jawa Timur 

ternyata sangat beragam, mulai dari Daerah Lingkungan Kerja 
Pelabuhan, area penangkapan ikan, alur pelayaran, alur pipa 

dan kabel bawah laut, keramba jaring apung (KJA), kawasan 
migas, kawasan penambangan pasir laut, kawasan militer, 

serta kawasan konservasi yang rawan menimbulkan konflik 

terkait batas pemanfaatan ruang laut atau overlapping 
pemanfaatan ruang laut (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa 

Timur (DKP), 2017). 

Salah satu pemanfaat ruang laut adalah Daerah 
Lingkungan Kerja Pelabuhan, model pengelolaan pelabuhan 

di Indonesia pun ada banyak, ada pelabuhan umum, maupun 
terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) (Yohanes, 2020). 

Industri adalah salah saktu sektor yang memanfaatkan adanya 

pelabuhan. Menurut Komite Ekonomi dan Industri Nasional 
(KEIN) tahun 2016  pelabuhan itu penting untuk mendukung 

industri itu sendiri, mendukung perekonomian dan 

mendukung pemerintah dalam mengembangkan poros 
maritim. Pembangunan kawasan ekonomi atau kawasan 

industri di suatu wilayah terintegrasi dengan pelabuhan sangat 
penting sebagai pendukung transportasi dan distribusi industri 

(Deny, 2016). Kementrian Perhubungan akan menggandeng 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta dalam 
pengelolaan pelabuhan. Hal ini dilakukan sebagai langkah 

pemerintah untuk bisa mengarahkan lebih banyak anggaran 

operasional dari pelabuhan-pelabuhan tersebut ke dalam 
proyek pembangunan infrastruktur (Yohanes, 2020).  

Kementrian perhubungan telah membuat aturan tegas 
untuk model pelabuhan terminal umum dan terminal untuk 
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kepentingan sendiri (TUKS) (Deny, 2016). Namun hingga 

kini masih ada beberapa berita dan pertanyaan mengenai 
fungsi dari dua model pelabuhan tersebut. Tata kelola 

pelabuhan di Indonesia yang sering terjadi overlapping hingga 

berita tentang persaingan antara terminal umum dan juga 
terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) masih sering 

diperbincangkan. Begitu pula dengan wilayah industri 

PT.Petrokimia Gresik yang menuai peringatan keras dari 
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jatim tentang 

kegiatan reklamasi yang menggunakan bahan limbah B3 
(Bahan Berbahaya dan Beracun) (Bhirawa, 2014). Kegiatan 

terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) seharusnya 

menyeseuaikan dengan UU No 17 tahun 2008 tentang 
terminal umum dan juga terminal untuk kepentingan sendiri 

(TUKS), yang berfokus dengan pengelolaan yang hanya 

untuk wilayahnya sendiri (Yohanes, 2020).  
PT.Petrokimia Gresik adalah salah satu industri yang di 

miliki oleh Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang memiliki pelabuhan dengan model Terminal Untuk 

Kepentingan Sendiri (TUKS) (Pribadi, 2019). Pada penelitian 

kali ini dipilih wilayah studi kasus di Kabupaten Gresik 
khusunya kawasan perindustrian PT.Petrokimia Gresik dan 

wilayah pesisir sekitarnya. Lokasi tersebut dipilih karena 

penelitian kali ini dimaksudkan untuk menganalisis terkait 
penerapan konsep kadaster RRR yang ada di wilayah 

perindustrian. Salah satu bentuk analisis terkait penerapan 
konsep RRR itu sendiri adalah dengan melakukan evaluasi 

kesesuaian terhadap rencana oleh pemerintah melalui RZWP-

3-K dan terhadap UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. 

 

1.2  Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana evaluasi invetarisasi kesesuaian pemanfaatan 

RZWP3-K dan keadaan eksisting terkait jenis 
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pengelolaan ruang laut di wilayah perindustrian 

PT.Petrokimia Gresik? 
2. Bagaimana evaluasi izin lokasi dan analisis penerapan 

konsep RRR (Right, Restriction, and Responsibility) 

dalam pengelolaan ruang laut di wilayah perindustrian 
PT.Petrokimia Gresik? 

1.3  Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian kali ini antara lain : 

1. Wilayah studi kasus dalam penelitian ini adalah kawasan 
Pesisir Perindustrian PT.Petrokimia Gresik.  

2. Izin lokasi dan pengelolaan ruang laut yang diinvetaris 

adalah pemanfaatan yang bersifat menetap.  
3. Analisis yang dilakukan berdasarkan validasi data dan 

RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2018. 
4. Data yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a. Peta RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2018-2038 Skala 

1:250.000, Sumber Dinas Kelautan Perikanan (DKP) 
Provinsi Jawa Timur. 

b. Batas Administrasi Kabupaten Gresik Skala 1:25.000 

dari BIG (InaGeoportal). 
c. Peta Eksisting Penggunaan Ruang Laut dan Pesisir, 

Jawa Timur Tahun 2018 Skala 1:50.000, Sumber 
Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa 

Timur. 

d. Data pengolahan lingkungan industri PT.Petrokimia 
Gresik, Sumber PT.Petrokimia Gresik. 

e. Surat perjanjian antara KSOP Gresik dengan 

PT.Petrokimia Gresik tentang penggunaan perairan, 
Sumber PT.Petrokimia Gresik. 

f. Citra Satelit SPOT 6/7 Tahun 2015, 2018, dan 2019, 
Sumber LAPAN. 

1.4  Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Melakukan studi analisis dan menginvetaris jenis 
pemanfaatan pengelolaan ruang laut di wilayah 
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perindustrian PT.Petrokimia Gresik pada Peta 

RZWP3-K dan Peta Eksisting. 
2. Melakukan evaluasi terhadap penerapan konsep RRR 

(Right, Restriction, and Responsibility) dalam 

pengelolaan ruang laut di wilayah perindustrian 
PT.Petrokimia Gresik.  

1.5  Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat dari penelitian ini anatara lain : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat secara luas 
terkait pengelolaan ruang laut. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbanagan oleh 

pemerintah daerah untuk peninjauan kembali RZWP3-K. 
3. Membantu pemerintah dalam melaksanakan fungsi 

kontroling terkait pelaksanaan RZWP-3-K. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kadaster Laut 
Konsep kadaster kelautan telah mulai dikembangkan di 

seluruh dunia sejak disepakatinya United Nations Convention 

On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagai 
perangkat hukum laut internasional yang secara tegas 

mengatur penetapan zona laut teritorial, zona tambahan, dan 
zona ekonomi eksklusif suatu negara beserta hak-hak, 

batasan, dan kewajiban setiap negara (Astor, 2004). Definisi 

kadaster kelautan untuk Indonesia dibangun menggunakan 
kerangka sintesis unsur-unsur definisi kadaster kelautan dari 

Australia, Kanada dan Amerika, ditambah unsur-unsur 

karakteristik NKRI sebagai negara kepulauan, dan pendekatan 
teori sistem, hal ini dibutuhkan karena dalam membentuk 

sistem kadaster laut di Indonesia diperlukan definisi kadaster 
kelautan yang sesuai dengan kondisi geografis dan hukum di 

Indonesia (Astor, 2004).  

Definsi kadaster kelautan untuk Indonesia adalah 
operasional sistem kompleks dan dinamik dalam pengelolaan 

sumber daya wilayah pesisir dan laut dalam lingkup penetapan 

batas laut wilayah (restriction), batas kewenangan (right/izin 
dan responsibility), yang membentuk keterpaduan antara 

wilayah administrasi skala nasional, skala provinsi, dan skala 
kabupaten/kota dengan memperhatikan keberadaan 

masyarakat adat, serta keharmonisan dan sinergi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Astor, 2016).  

2.2 Dasar Hukum 
Penelitian ini menggunakan beberapa peraturan 

pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

analisisi maupun evaluasi dari pemanfaatan dan pengelolaan 
ruang laut. Berikut adalah peraturan pemerintah yang 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan inventarisasi dan 
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analisis perizinan lokasi dan pengelolaan ruang laut. 

1. Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU 

ini membahas tentang bahwa ruang laut di Indonesia 
perlu dikelola dengan baik, dan pemerintah melakukan 

penyusunan rencana – rencana pemanfaatan ruang laut 

yang meliputi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan 
Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3-K), 
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau 

Kecil (RPWP3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RAPWP-3-K) 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, 

dan dunia usaha terlibat di dalamnya. Dimana membahas 

pula tentang rancangan pembahasan izin lokasi, izin 
pengelolaan, pihak yang berwenang dalam memberikan 

izin tersebut, hak dan kewajib pemegang izin, dan sanksi 
(Pemerintah Republik Indonesia, 2014). 

2. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana 

Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2018-2038. Peraturan Daerah ini 

menjelaskan RZWP3-K Jawa timur yang bertujuan 
untuk terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir 

dan pulau-pulau kecil Provinsi yang terintegrasi, 
aman, berdaya guna, serta berkelanjutan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa 
Timur dengan prinsip partisipatif. Pembagian zona 

dan sub zona pada ruang laut. Alokasi pemanfaatan 
ruang laut di pesisir Jawa Timur. RZWP3-K ini 

berlaku selama 20 Tahun setelah disahkan untuk 
wilayah Jawa Timur berlaku 2018-2038 dan dapat 

ditinjau kembali dalam periode tertentu 
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( Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (PEMDA 

JATIM), 2018). 

3. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah 

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Naskah 12 Maret 2015. 

Rancangan ini adalah tindak lanjut dari Undang – 

Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang 

berisikan, setiap orang yang melakukan 
pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir 

secara menetap wajib memiliki izin lokasi perairan 
pesisir, penjelasan tentang izin lokasi dan izin 

pengelolaan, subjek pemohon izin, pihak yang 
berwenang memberikan izin, persyaratan teknis dan 

administratif. Rancangan ini memang masih belum 
disahkan hingga saat ini dan dapat dijadikan acuan 

karena pemerintah masih dalam tahap awal untuk 
pelaksanaan kadaster laut ini (Pemerintah Republik 

Indonesia, 2015). 

2.3 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(RZWP-3-K). 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dikatakan bahwa rencana zonasi adalah rencana yang 

menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan 

perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola 
ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang 

boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang 

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Pemerintah 
Republik Indonesia, 2014).  

Merujuk pada rencana pengelolaan wilayah pesisir dan 
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pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Timur, kebijakan 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berfungsi: 
a. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 

Sebagai dasar untuk merumuskan alokasi ruang wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil;  

b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program 

utama pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 
dan  

c. Sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil.  

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil dirumuskan berdasarkan: 

a. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil; 
b. Karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 

c. Kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil dalam mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 
 

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil dirumuskan dengan kriteria: 
a. Mengakomodasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil nasional dan provinsi yang berlaku 
pada wilayah provinsi bersangkutan;  

b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam 

jangka waktu perencanaan pada wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil provinsi bersangkutan;  

c. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada 
sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa 

yang akan datang; dan  

d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.  
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Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan rencana alokasi 
ruang, dan penetapan kawasan strategis:  

a. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program 

utama dalam RZWP-3-K; dan  
b. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil.  
c. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil dirumuskan berdasarkan:  
d. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil;  

e. Kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil dalam  

f. Melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil; dan  
g. Ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
wilayah dirumuskan dengan kriteria: 

a. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 
b. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan 

strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil nasional;  
c. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam 

jangka waktu perencanaan pada wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil secara efisien dan efektif;  

d. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana 

alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan  
e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.  

Tujuan, kebijakan, dan strategi tersebut diatas dapat 
diadopsi dari tujuan, kebijakan, dan strategi yang tertuang 
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dalam dokumen RZWP-3-K yang juga disesuaian dengan 

kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkini. 

2.4 Tujuan dan Manfaat Kadaster Laut 
Menurut Tamtomo pada tahun 2006 tujuan dari 

penyelenggaraan kadaster laut oleh suatu negara, antara lain 

untuk : 
1. Mengadministrasikan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil 

dan laut berikut sumberdaya alam dan buatan serta 

termasuk pula semua kepentingan, hak batasan, dan 
kewajiban yang ada di wilayah itu;  

2. Mewujudkan ketertiban wilayah, yaitu tertib 
administrasi, tertib hukum, tertib tata ruang wilayah, 

tertib pemanfaatan dan penggunaan ruang dan 
sumberdaya wilayah, serta tertib pemeliharaan wilayah 

dan ekosistem wilayah;  

3. Memberikan perspektif manajemen sumberdaya alam 

kepada pemerintah dan mengembangkannya agar 

manfaat dan kegunaan kadaster laut menjadi lebih nyata 
bagi para pemangku kepentingan, seperti: pemerintah 

dan daerah, sektor industri, serta masyarakat akademis 
dan masyarakat disektor pesisir dan kelautan khususnya;  

4. Menyediakan infrastruktur data spasial yang 

komprehensif termasuk hak, batasan, dan kewajiban di 
lingkungan pesisir dan kelautan dapat dinilai, di 

administrasikan dan di kelola;  

i. Menyediakan informasi wilayah laut yang berguna 

untuk: mengidentifikasi masalah dan prioritas;  

ii. Merumuskan dan menerapkan kebijakan dan 

strategi pembangunan kelautan yang sesuai dan 

tepat sasaran;  

iii. Membantu perencanaan tata guna ruang dalam 

aktifitas pembangunan kelautan;  
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iv. Menyediakan suatu proses perijinan yang 

proporsional dalam mendukung pembangunan 
perekonomian sektor kelautan;  

v. Dapat menerapkan suatu sistem pengelolaan pajak 

yang tepat dan efisien; dan  

vi. Mengawasi tata guna ruang untuk dapat 

mengidentifikasi permasalahan baru dan 
mengevaluasi pengaruh dari suatu kebijakan 

kelautan. Direktorat Jenderal Pajak telah memungut 

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas bangunan-
bangunan kelautan seperti penambangan minyak 

“offshore”, rumpon dan bagan-bagan ikan, dan 
bangunan kelautan, jasa kelautan serta akuakultur 

lainnya.  

Sedangkan untuk manfaat dari penyelenggaraan kadaster 
laut bagi suatu negara , menurut Tamtomo (2006) adalah : 

1. Tersedianya mekanisme untuk mendefinisikan, 
menggambarkan, menganalisis, dan menghitung, serta 

menyatakan hak kedaulatan dari setiap jengkal lahan di 

wilayah pesisir dan lepas pantai berikut kekayaan alam 
atau sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya;  

2. Tersedianya mekanisme untuk mengidentifikasi 

tumpang tindih dan konflik hak, kepentingan, dan 
tanggungjawab di wilayah pesisir dan lautan serta untuk 

mendorong dan menyelenggarakan kepemerintahan yang 
baik di bidang kelautan (Good ocean governance);  

3. Serta meningkatnya akses terhadap sumber-sumber 

ekonomi dan efisiensi penggunaan sumberdaya dan 
ruang laut sekaligus meningkatkan perlindungan 

terhadap terjadinya degradasi lingkungan akibat kegiatan 

pembangunan kelautan.  

2.5 Izin Lokasi 
Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang – Undang No 1 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau 

Pulau Kecil berbunyi, setiap orang yang melakukan 
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pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan 

pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib 
memiliki izin lokasi. Izin lokasi yang sebagaimana dimaksud 

adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari 

sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan 
kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas 

keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian 

pulau-pulau kecil (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).  
Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan 
pulau- pulau kecil. Pemberian Izin Lokasi wajib 

mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-

pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan 
nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Izin Lokasi 

juga mempunyai waktu dan luasan tertentu. Izin Lokasi tidak 

dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur 
laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. Jika dalam jangka 

waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah izin diberikan dan, 
kegiatan yang diajukan oleh pemegang izin belum terealisasi 

maka izin akan dicabut. 

Pada Rancangan Peraturan Republik Indonesia Tahun 
2015 dijelaskan bahwa pihak – pihak apa saja yang akan 

mendapatkan izin lokasi, yaitu: 

a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; 
b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum 

Indonesia; 
c. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. 

Berikut adalah tahapan proses pemberian izin lokasi: 

1. Menteri memberikan Izin Lokasi di wilayah perairan 
pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, kawasan 

strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, 

dan kawasan konservasi nasional, pulau – pulau kecil, 
dan pulau – pulau terluar. 

2. Pemberian Izin Lokasi diberikan setelah mendapat 
rekomendasi dari bupati/wali kota dan gubernur. 
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3. Gubernur dan bupati/wali kota memberikan Izin Lokasi 

di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai 
dengan kewenangannya. 

4. Pemberian Izin Lokasi diberikan setelah mendapat 

rekomendasi dari Menteri. 
Pada pasal 75 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau Pulau Kecil berbunyi, Setiap Orang yang 

memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan 
pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki 

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

2.6 Izin Pengelolaan 
Sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Undang – Undang No 1 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau 

Pulau Kecil berbunyi, Izin Lokasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan. Izin 

Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan 

kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan 
perairan pulau-pulau kecil (Pemerintah Republik Indonesia, 

2014). 
Pihak-pihak yang wajib memiliki Izin Pengelolan 

berdasarkan undang-undang ini meliputi (Cahyono, 2015): 

1. Produksi Garam 
2. Biofarmakologi Laut 

3. Bioteknologi Laut 

4. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi 
5. Wisata Bahari 

6. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut 
7. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam 

Untuk kegiatan lain untuk medapatkan Izin Pengelolaan 

untuk kegiatan selain yang tercantum di atas akan diberikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada 
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pasal 75A Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil berbunyi, 
Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya perairan 

pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki 

Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah). 

2.7 Pemanfaatan Ruang Laut Menetap 
Sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil 

Pasal 16 ayat (1) berbunyi, setiap Orang yang melakukan 
pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan 

pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib 
memiliki Izin Lokasi. Dari penjelasan tersebut terdapat kata 

menetap yang dapat ditarik pengertian bahwa pemanfaatan 

yang izinnya berupa Izin Lokasi adalah pemanfaatan yang 
bersifat menetap. 

Dijelaskan pada Rancangan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Naskah 12 Maret 

2015.Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya 
pesisir dan perairan pulau-pulau kecil Wajib memiliki izin 

pengelolaan, untuk kegiatan berikut: 

a. Produksi Garam; 
Produksi garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut 

menjadi garam industri, garam konsumsi maupun garam 

mineral. 
b. Biofarmakologi Laut; 

Biofarmakologi laut adalah kegiatan pemanfaatan 
sumber daya hayati laut untuk menghasilkan suatu 

produk yang berhubungan dengan obat-obatan (farmasi). 

c. Bioteknologi Laut; 
Bioteknologi laut adalah kegiatan pemanfaatan sumber 

daya hayati laut menggunakan prinsip-prinsip 
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bioteknologi untuk menghasilkan suatu produk. 

d. Wisata Bahari; 
Wisata bahari adalah kegiatan pemanfaatan ruang 

perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk 

tujuan wisata. 
e. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi; 

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air 

laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan 
energi. 

f. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut; 
Pemasangan pipa dan kabel laut adalah kegiatan 

pemanfaatan ruang perairan pesisir dan perairan pulau- 

pulau kecil untuk tujuan keperluan penempatan dan 
penggelaran pipa dan kabel baik di kolom, di permukaan 

dasar laut, maupun di dasar laut. 

g. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam. 
Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam adalah 

kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, dan 
pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam. 

h. Keramba Jaring Apung 

Keramba Jaring Apung adalah sarana pemeliharaan ikan 
atau biota air yang mengapung di atas air. 

i. Bagan Laut 

Bagan Laut adalah alat tangkap yang menggunakan 
cahaya sebagai alat untuk menarik dan mengumpulkan 

ikan di daerah cakupan alat tangkap, sehingga 
memudahkan dalam proses penangkapan selanjutnya. 

Pemanfaatan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

pemanfaatan ruang laut menetap karena Izin Pengelolaan akan 
diberikan setelah memiliki Izin Lokasi. Karena Izin Lokasi 

tersebut diberikan pada pemanfaatan yang bersifat menetap. 

2.8 DLKp dan DLKr 
Dalam dunia kepelabuhanan, dikenal istilah DLKr dan 

DLKp. DLKr merupakan singkatan dari Daerah Lingkungan 

Kerja, sementara DLKp berarti Daerah Lingkungan 
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Kepentingan. Di dalam Undang Undang nomer 17 tahun 2008 

tentang dijelaskan bahwa, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) 
adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau 

terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk 

kegiatan pelabuhan. Sedangkan, Daerah Lingkungan 
Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah 

lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan 

untuk menjamin keselamatan pelayaran. DLKr meliputi 
wilayah daratan dan perairan, sementara DLKp hanya 

meliputi wilayah perairan (Direktorat Jendral Perhubungan 
Laut, 2017). 

DLKr terbagi atas DLKr wilayah daratan dan DLKr 

wilayah perairan. DLKr daratan mencukup fasilitas pokok 
serta fasilitas penunjang. Fasilitas pokok yang dimaksud 

seperti di antaranya, dermaga, tentunya termasuk coast-way 

dan trestle yang menghubungkan dermaga dengan darata. 
Fasilitas lainnya berupa tempat penyimpanan barang, seperti 

gudang, lapangan penumpukan, terminal peti kemas serta 
terminal curah cair/kering. Termasuk pula fasilitas pokok 

adalah terminal penumpang, fasilitas penampungan limbah, 

fasilitas pengolahan limbah dan fasilitas pemadam kebakaran. 
Fasilitas penunjang yang dimaksud termasuk kedalam 

DLKr wilayah daratan, seperti di antaranya, kawasan 

perkantoran, instalasi air bersih/listrik/telekomunikasi, 
jaringan jalan, jaringan air limbah/drainase, kawasan 

perdagangan serta kawasan industri. 
Untuk DLKr wilayah perairan digunakan untuk kegiatan 

seperti, alur pelayaran dari dan menuju pelabuhan; perairan 

tempat kapal berlabuh; perairan tempat alih muat antar kapal 
(ship to ship transhipment); kolam pelabuhan untuk kapal 

bersandar, kolam pelabuhan untuk areal olah gerak kapal 

(kebutuhan areal untuk kapal berputar arah); perairan untuk 
kegiatan karantina serta perairan untuk kapal pemerintah. 

Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan digunakan 
untuk kegiatan, seperti, keperluan keadaan darurat (seperti 
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kapal terbakar atau kapal bocor); penempatan kapal mati; 

perairan untuk percobaan kapal berlayar; kegiatan pemanduan 
kapal serta fasilitas perbaikan/pembangunan/pemeliharaan 

kapal. 

Di dalam Peraturan Pemerintah nomer 61 tahun 2009 
tentang Kepelabuhanan dijelaskan tentang tata cara penetapan 

DLKr dan DLKp. Dalam Pasal 32 disebutkan bahwa DLKr 

dan DLKP ditetapkan oleh, 
1. Menteri, untuk untuk DLKr/DLKp pelabuhan utama dan 

pelabuhan pengumpul, atas rekomendasi dari gubernur 
serta bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata 

ruang wilayah. 

2. Gubernur, untuk DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan 
regonal, atas rekomendasi dari bupati/walikota mengenai 

kesesuaian dengan tata ruang wilayah. 

3. Bupati/walikota, untuk untuk DLKr/DLKp pelabuhan 
pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau. 

 

2.9 Penginderaan Jauh 
 Teknologi penginderaan jauh adalah teknik atau seni 

yang ber- landaskan pada penggunaan gelombang elektro 
magnetik. Teknologi tersebut menghasilkan citra yang 

diperoleh dengan cara membangun suatu relasi antara flux 

yang diterima oleh sensor yang dibawa oleh satelit dengan 
sifat- sifat fisik obyek yang diamati/obyek di per- mukaan 

Bumi (Muchlisin, Gathot , & Teguh , 2011). 
Ada dua tipe deteksi yang dilakukan oleh sensor pada 

sistem Penginderaan Jauh, yakni deteksi pasif dan aktif. 

Banyak bentuk Penginderaan Jauh yang menggunakan deteksi 
pasif, dimana sensor mengukur level energi yang secara alami 

dipancarkan, dipantulkan, atau dikirimkan oleh target. Sensor 

ini hanya bisa bekerja apabila terdapat sumber energi yang 
alami, pada umumnya sumber radiasi adalah matahari, 

sedangkan pada malam hari atau apabila permukaan bumi 
tertutup awan, debu, asap dan partikel atmosfer lain, 
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pengambilan data dengan cara deteksi pasif tidak bisa 

dilakukan dengan baik. Contoh sensor pasif yang paling 
dikenal adalah sensor utama pada satelit Landsat, Thematic 

Mapper, yang mempunyai 7 band atau channel (Atie , Sonya, 

& Jusupta , 2003). 
 

Tabel 2. 1 Band Citra Satelit 

Band Fungsi 

 

Band 1 (0.45-0.52 µm; 
biru) 

Berguna untuk membedakan 
kejernihan air dan juga 

membedakan antara tanah 

dengan tanaman. 

Band 2 (0.52-0.60 µm; 
hijau) 

Berguna untuk mendeteksi 

tanaman. 

 

Band 3 (0.63-0.69 µm; 
merah) 

Band yang paling berguna 

untuk membedakan tipe 
tanaman, lebih daripada band 

1 dan 2. 

 

Band 4 (0.76-0.90 µm; 
reflected IR) 

Berguna untuk meneliti 
biomas tanaman, dan juga 

membedakan batas tanah- 

tanaman dan daratan-air. 

 

 
Band 5 (1.55-1.75 µm; 
reflected IR) 

Menunjukkan kandungan air 

tanaman dan tanah, berguna 

untuk membedakan tipe 
tanaman dan kesehatan 

tanaman. Juga digunakan 

untuk membedakan antara 
awan, salju dan es. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Band Fungsi 

 
 

Band 6 (10.4-12.5 µm; 

thermal IR) 

Berguna untuk mencari 

lokasi kegiatan geothermal, 
mengukur tingkat stress 

tanaman, kebakaran, dan 
kelembaban tanah. 

 
Band 7 (2.08-2.35 µm; 
reflected IR) 

Berhubungan dengan 
mineral; ration antara band 

5 dan 7 berguna untuk 

mendeteksi batuan dan 
deposit mineral. 

 

2.10 Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 
SPOT 6 dan SPOT 7 adalah produk citra satelit yang dapat 

dengan mudah diintegrasikan dalam lingkup GIS atau 

digunakan untuk memperoleh informasi geoinformasi tematik 
yang dikombinasikan dengan informasi satelit, udara atau 

darat lainnya. SPOT 6 dan SPOT 7 memperoleh gambar 

secara bersamaan dalam dua mode, yaitu pankromatik (hitam 
dan putih) dan multispektral. 

Satelit Sensor SPOT-6 diluncurkan dengan roket luar 

angkasa PSLV di Pusat Antariksa Satish Dhawan, India pada 
tanggal 9 September 2012. Dataset SPOT-6 merupakan 

penyempurnaan dari satelit sensor sebelumnya (SPOT-4 dan 
SPOT-5) karena satelit sensor ini memiliki kemampuan untuk 

mengorbit kembali ke titik awal dengan waktu 1 hari. Selain 

itu daerah cakupan yang mampu didapat oleh satelit sensor ini 
adalah sebesar 6 juta km² setiap harinya. Penggunaan dataset 

citra satelit ini hampir sama dengan SPOT-5 yaitu mampu 

digunakan untuk: pemetaan wilayah, perencanaan daerah 
perkotaan dan pedesaan, eksplorasi minyak bumi dan gas, 

serta digunakan untuk mengetahui kondisi daerah bencana 
alam. Resolusi yang dihasilkan oleh SPOT-6 lebih besar dari 
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SPOT-5, yakni lebih tinggi lagi sebesar 1,5 meter. Satelit 

SPOT-7 dibangun oleh AIRBUS Defence & Space dan 
berhasil diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2014. Satelit SPOT-

7 merupakan satelit konstelasi bersama dengan SPOT-6. 

Satelit ini menyediakan citra dengan resolusi hingga 1,5 meter 
dengan skala 1:25.000 dan cocok untuk pemetaan topografi 

(LAPAN, 2018). 

 
Tabel 2. 2 Spesifikasi Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 

 SPOT 6 SPOT 7 

Tanggal 

peluncuran 
9 September 2012 30 Juni 2014 

Luncurkan 

Kendaraan 
PSLV PSLV 

Luncurkan 
Lokasi 

Pusat Luar 
Angkasa Satish 

Dhawan (India) 

Pusat Luar 
Angkasa Satish 

Dhawan (India) 

Citra 

Multispektral (4 
band) 

 Biru (0,455 µm 

- 0,525 µm) 

 Hijau (0,530 

µm - 0,590 µm) 

 Merah (0,625 
μm - 0,695 µm) 

 Near-Infrared 
(0,760 μm - 

0,890 µm) 

 Biru (0,455 µm 

- 0,525 µm) 

 Hijau (0,530 

µm - 0,590 µm) 

 Merah (0,625 
μm - 0,695 µm) 

 Near-Infrared 
(0,760 μm - 

0,890 µm) 
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Lanjutan Tabel 2.2 

 SPOT 6 SPOT 7 

Resolusi (GSD) 

Pankromatik - 

1,5m 

Multispektral - 

6.0m (B, G, R, 
NIR) 

Pankromatik - 

1,5m 

Multispektral - 

6.0m (B, G, R, 
NIR) 

Akurasi Lokasi 

Imaging Swath 

10 m (CE90) 

60 Km di Nadir 

10 m (CE90) 

60 Km di Nadir 

 
 

Pada penelitian ini digunakan citra satelit SPOT 6 dan 7 

untuk mendukung proses analisis metode NDWI (Normalized 
Different Water Index) yang membutuhkan kanal band hijau 

dan band NIR (Near Infrared. 

 

2.11 NDWI (Normalized Difference Water Index) 
NDWI telah digunakan untuk mencapai tujuan 

memisahkan fitur air dan non-air (Ho, Umitsu, & Yamaguchi, 

2010) dalam (Wiweka, Suwarsono, & Jalu, 2014). NDVI 
menggunakan dua saluran NIR, satu berpusat sekitar pada 

0,86 μm, dan yang lainnya sekitar pada 1,24μm. Mengikuti 
model NDVI yang sederhana, indeks NDWI didefinisikan 

sebagai persamaan 2.1 (Gao, 1996) dalam (Wiweka, 

Suwarsono, & Jalu, 2014). 
 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =  
𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑁𝐼𝑅 −  𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑁𝐼𝑅 +  𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑊𝐼𝑅
 

(1) 

(McFEETERS, 1996) dalam (Wiweka, Suwarsono, & 

Jalu, 2014) mengembangkan rumus NDWI dengan 

menggunakan band hijau dan inframerah dekat (NIR). Pada 
penelitian ini menggunakan pengembangan dari Mcfeeters 
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dengan formula NDWI tersebut sebagai berikut: 

 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =  
𝜌𝑅𝑅𝑆 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 −  𝜌𝑅𝑅𝑆 𝑁𝐼𝑅

𝜌𝑅𝑅𝑆 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 +  𝜌𝑅𝑅𝑆 𝑁𝐼𝑅
 

(2) 

 

Keterangan:  

NDWI = 
Normalized Difference 
Water Index (nilai 

indeks area perairan).  

Band Green = 
Kanal hijau pada citra 

terkoreksi radiometrik. 

NIR = near infrared. 

SWIR = short-wave infrared. 

 
 Hasil dari NDWI ini yang merupakan indeks, memiliki 

rentang nilai -1 untuk non badan air dan 1 untuk kenampakan 

badan air. 
  

2.12 Penelitian Sebelumnya 
Pada bagian ini akan dibahas penilitian serupa yang telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Penelitian yang 
dilakukan oleh Yackob Astor, Widyo Nugroho Sulasdi, 

Hendriatiningsih, Dwi Wisayantono yaitu Membangun 

Definisi Kadaster Kelautan Untuk Indonesia Sebagai Negara 
Kepulauan yang membahas tentang definisi Kadaster Laut 

yang sesuai dengan negara Indonesia, ditinjau dari definisi-
definisi kadaster laut yang telah ada sebelumnya. Dengan 

menggunakan 2 metode yakni, mengevaluasi definisi-definisi 

kadaster kelautan yang ada di negara non-kepulauan yakni 
Australia, Kanada dan Amerika ditempatkan di dalam 

perspektif Indonesia sebagai negara kepulauan dan 

membangun definisi kadaster kelautan untuk Indonesia 
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sebagai negara kepulauan. Yang dihasilkan sebuah definisi 

kadaster kelautan yang sesuai perspektif negara Indonesia 
ditinjau dari beberapa perspektif yaitu dari Persoalan Batas 

Laut Wilayah, Persoalan Peraturan Perundangan yang 

bertampalan terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, 
dan Persoalan Pemanfaatan Laut Adat (Astor, 2004).  

Penelitian serupa lainnya adalah tentang Kuasa Nelayan 

Atas Laut: Tantangan Pengelolaan Laut Berkelanjutan yang 
dilakukan oleh Maulana S. Kusumah, Djoko Poernomo, Hari 

Karyadi, Suhartono yang membahas tentang paradigma 
pemahaman nelayan selama ini mendefinisikan laut sebagai 

milik bersama.  Sumber daya laut dan ruang laut adalah 

masalah yang signifikan bagi banyak nelayan tradisional 
karena meningkatnya aktivitas dan persaingan di lingkungan 

laut serta degradasi sumber ekologi laut. Metode yang 

digunakan yakni dengan pengujian data atau komparasi 
informasi tiga sumber, yaitu data primer yang berasal dari 

Masyarakat Pesisir Pantai, informasi dari Pemerintah Daerah 
serta data-data sekunder pendukung. Dari penelitian ini dapat 

dilihat masih banyak konflik terkait batas pengelolaan lautan 

bagi nelayan kecil yang semakin hari semkin kehilangan 
aksesnya. Didapatkan hasil sebuah narasi argumentasi yang 

ditawarkan dalam model sebuah relasi peran bersama negara 

dan nelayan dalam memastikan akses secara transparan 
terutama terkait keberpihakan dalam setiap kebijakan 

kelautan; peningkatan kemampuan nelayan untuk mengakses 
dan mendapat manfaat dari lingkungan laut harus menjadi 

yang terdepan dalam semua pembahasan terkait dengan lautan 

(Kusumah, Poernomo, & D, 2018). 
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BAB III 

METODOLOGI  

3.1 Lokasi Penelitian 
Pada penelitian kali ini dipilih di Kabupaten Gresik, 

dengan batas administrasi sebelah utara berbatasan dengan 

Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura 
dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Secara khusus 

wilayah penelitian terletak di wilayah perindustrian PT. 

Petrokimia Gresik dan pesisir sekitarnya. Dimana secara 
geografis terletak di posisi antara 7°07'23" - 7°09'31"Lintang 

Selatan dan 112°37'2" - 112°40'00"Bujur Timur.  

 
Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
a. Perangkat Lunak Pengolahan Data SIG. 

b. Perangkat Lunak Pengolahan Citra Satelit. 
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 3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

a. Peta RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2018-2038 

Skala 1:250.000, Sumber Dinas Kelautan Perikanan 
(DKP) Provinsi Jawa Timur. 

b. Batas Administrasi Kabupaten Gresik Skala 

1:25.000 dari BIG (InaGeoportal). 
c. Peta Eksisting Penggunaan Ruang Laut dan Pesisir, 

Jawa Timur Tahun 2018 Skala 1:50.000, Sumber 
Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa 

Timur. 

d. Data pengolahan lingkungan industri PT.Petrokimia 
Gresik, Sumber PT.Petrokimia Gresik. 

e. Surat perjanjian antara KSOP Gresik dengan 

PT.Petrokimia Gresik tentang penggunaan perairan, 
Sumber PT.Petrokimia Gresik. 

f. Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2015 dan 2018 dan Citra 
Satelit SPOT  7 tahun 2019. 

 

3.3 Metodologi Penelitian 
Tahapan metodologi penelitian yang akan dilaksanakan 

pada penelitian ini dibagi menjadi dua (2) yaitu Metodologi 

Pekerjaan dan Metodologi Pengolahan, dengan rincian 

sebagai berikut: 

3.3.1 Metodologi Pekerjaan 

 Tahapan yang dilaksanakan dalam metodologi 

pekerjaan ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. 2 Diagram Alir Metodologi Pekerjaan 
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 Yang mana penjelasan dari diagram alir pada tahap 

metodologi pekerjaan sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 

Sebelum memulai penelitian baiknya untuk 

melakukan penentuan sebuah tema atau topik, 
yang didasari oleh identifikasi dari sebuah 

masalah yang terjadi di lapangan. Identifikasi 

masalah dapat mendukung penentuan tujuan 
yang baik. 

2. Studi Literatur 
Setelah menemukan topik dari identifikasi 

masalah, dapat dilakukan studi literatur untuk 

mendukung jalannya penelitian. Dengan 
melaukan studi literatur dapat diperoleh metode 

dan data yang sesuai untuk permasalahan atau 

tema yang ditentukan pada penelitian. 
3. Pengumpulan Data 

Dari studi literatur kita dapat memulai untuk 
melakukan pengumpulan data yang terkait 

dengan penelitian. Pada penelitian ini data yang 

dibutuhkan adalah : 
a. Peta RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2018-

2038 Skala 1:250.000, Sumber Dinas 

Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa 
Timur. 

b. Batas Administrasi Kabupaten Gresik Skala 
1:250.000 dari BIG (InaGeoportal). 

c. Peta Eksisting Penggunaan Ruang Laut dan 

Pesisir, Jawa Timur Tahun 2018 Skala 
1:50.000, Sumber Dinas Kelautan 

Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur. 

d. Data pengolahan lingkungan industri 
PT.Petrokimia Gresik, Sumber 

PT.Petrokimia Gresik. 
e. Surat perjanjian antara KSOP Gresik 
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dengan PT.Petrokimia Gresik tentang 

penggunaan perairan, Sumber 
PT.Petrokimia Gresik. 

f. Citra Satelit SPOT 6 tahun 2015 dan 2018 

dan Citra Satelit SPOT  7 tahun 2019. 
4. Pengolahan Data 

Setelah mendapatkan data yang diperlukan 

selanjutnya melakukan pengolahan yang akan di 
jelaskan pada metodologi pengolahan pada 

gambar 3.3 hingga gambar 3.5.  
5. Analisis dan Evaluasi 

Analisis dan evaluasi hasil dilakukan sebelum 

pembuatan peta, analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah melakukan inventarisasi 

jenis pemanfaatan yang ada pada dokumen 

perencanaan dengan kondisi eksisting dari Peta 
RZWP-3-K dan dari Peta Eksisting Penggunaan 

Ruang Laut dan Pesisir. Selanjutnya proses 
evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah melakukan proses validasi terhadap 

dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak 
industri PT.Petrokimia Gresik sebagai bentuk 

kesesuaian pengganti validasi di lapangan dan 

juga mengevaluasi penerapan konsep RRR 
(Right, Restriction, and Responsibility) yang 

dilakukan oleh pihak industri PT.Petrokimia 
Gresik.  

6. Pembuatan Peta 

Peta yang dibuat adalah hasil dari overlay 
antara Peta RZWP-3-K terhadap Peta Eksisting 

Penggunaan Ruang Laut dan Pesisir sebagai 

pengganti keadaan di lapangan. Lalu yang kedua 
ada Peta Peralihan Fungsi Wilayah Perairan 

Menjadi Daratan yang diperoleh dari hasil akhir 
analisis keadaan batas perairan dan daratan yang 
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ada di lapangan, yang di interpretasi dari data 

Citra Satelit.  
7. Pembuatan Laporan Akhir 

Kemudian setelah tahap-tahap diatas selesai 

maka selanjutnya membuat laporan akhir dari 
seluruh tahapan yang telah dilakukan. 

 

3.3.2 Metodologi Pengolahan 
 Tahapan yang akan dilaksanakan dalam 

metodologi pengolahan ini adalah sebagai berikut : 
A. Metodologi Pengolahan  Tahap Pertama. 

 
Gambar 3. 3 Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap 1 
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 Dengan penjelasan diagram alir metodologi 

pengolahan tahap pertama adalah sebagai berikut: 
 

1. Proses Overlay pada Peta RZWP-3-K dan Batas 

Administrasi Wilayah Kabupaten Gresik, untuk 
mendapatkan Peta RZWP-3-K wilayah Kabupaten 

Gresik. 

2. Peta RZWP-3-K wilayah Kabupaten Gresik 
selanjutnya dilakukan proses pemotongan dengan 

melakukan overlay Peta RZWP-3-K wilayah 
Kabupaten Gresik dengan wilayah Industri  

PT.Petrokimia Gresik.  

3. Didapatkan hasil Peta RZWP-3-K wilayah Industri  
PT.Petrokimia Gresik yang selanjutnya dilakukan 

proses inventarisasi jenis pemanfaatan ruang 

lautnya.  
4. Begitu pula dengan Peta Eksisting Ruang Laut dan 

Pesisir Kabupaten Gresik juga dilakukan proses 
yang sama seperti proses pada tahap dua dan tiga, 

yang menghasilkan Peta Eksisting Pemanfaatan 

Ruang Laut Wilayah Industri. 
5. Selanjutnya dilakukan proses overlay Peta RZWP-

3-K wilayah Industri  PT.Petrokimia Gresik dengan 

Peta Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah 
Industri. 

6. Dari proses overlay, di dapatkan hasil Peta 
Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Industri dengan 

Skala Perbesaran dari 1:250.000. 

 
 

 

 
 

 
 



34 
 

 

B. Metodologi Pengolahan Tahap Kedua (Konsep 

Right (Izin) dan Konsep Responsibility (Tanggung 
Jawab)).  

 
Gambar 3. 4 Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap 2 

 Penjelasan diagram alir metodologi pengolahan 

tahap kedua adalah sebagai berikut: 

 
1. Peta Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Industri 

Kondisi Eksisting selanjutnya dilakukan proses 

analisis kesesuaian. Proses analisis dilakukan 
dengan cara  validasi data melalui data sekunder, 

yakni data pengelolaan lingkungan industri 
PT.Petrokimia Gresik dan Surat Perjanjian antara 

KSOP Gresik dengan PT.Petrokimia Gresik tentang 

penggunaan perairan. Proses validasi dimaksudkan 
untuk mengetahui kesesuaian dokumen izin 

pengelolaan wilayah perairan yang dimiliki oleh 

PT.Petrokimia Gresik dengan Peta Pemanfaatan 
Ruang Laut Wilayah Industri Kondisi Eksisting 
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sebagai bentuk data yang ada di pemerintahan. 

2. Setelah dilakukan proses validasi data, maka di 
dapatkan hasil analisis Konsep Right dan 

Responsibility  pada Peta Pemanfaatan Ruang Laut 

Wilayah Industri Kondisi Eksisting. 
 

C. Metodologi Pengolahan tahap ketiga (Konsep 

Restriction (Batasan)).  
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Gambar 3. 5 Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap 3 

 Dengan penjelasan diagram alir metodologi 
pengolahan tahap ketiga adalah sebagai berikut :  

1. Tahap pertama yang dilakukan yakni pemotongan 

citra satelit tahun 2015,2018, dan 2019 sesuai 
dengan wilayah PT.Petrokimia Gresik. 
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2. Pada pengolahan kali ini digunakan metode 

klasifikasi NDWI (Normalized Difference Water 

Index) untuk mendefinisikan perairan dan daratan, 
menggunakan algoritma NDWI yang dikemukakan 

oleh McFeeters pada tahun 1996.  
3. Selanjutnya dilakukan proses masking atau 

pendefinisian daratan dan perairan. Hingga 
didaptakan hasil dari klasifikasi NDWI. 

4. Hasil klasifikasi NDWI selanjutnya di lakukan 

proses digitasi pada garis pantai, sebagai pembeda 
antara wilayah daratan dan perairan. 

5. Didapatkan hasil digitasi garis pantai pada tahun 

2015, 2018, dan 2019 yang selanjutnya dilakukan 
proses analisis pada setiap tahunnya dengan 

melakukan tumpang tindih atau overlay dari garis 
pantai yang ada untuk mendapatkan analisis 

perubahan fungsi wilayah perairan menjadi daratan. 

6. Dari hasil analisis didapatkan perubahan fungsi 
wilayah perairan menjadi daratan dari tahun 2015 

terhadap tahun 2018 dan 2019. Hasil tersebut 

dilakukan pembuatan petanya di tahun 2015 hingga 
2018 dan tahun 2018 hingga 2019. 

7. Dihasilkan Peta Peralihan Fungsi Wilayah Perairan 
Menjadi Daratan Tahun 2015-2018 dan Tahun 

2018-2019 dengan Skala 1:20.000. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Citra dan Pansharpening 
 Citra yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini 

adalah citra SPOT 6 Tahun 2015 dan 2018, dan juga citra 

SPOT 7 Tahun 2019. Masing-masing terdapat 1 jenis dalam 
raw data citra yaitu multispektral, hanya citra di tahun 2015 

yang memiliki raw data terpisah antara citra pankromatik dan 
multispektral. Citra SPOT 6 dan 7 memiliki resolusi spasial 

1,5 m pankromatik dan 6 m multispektral. 

 Sebelum melakukan proses lebih lanjut, citra satelit di 
tahun 2015 terlebih dahulu dilakukan pansharpening dengan 

tujuan membuat citra satelit memiliki kenampakan yang lebih 

jelas karena memiliki warna natural color dan memiliki 
resolusi spasial seperti pada raw pankromatik. 

 
Gambar 4. 1 (1) Citra Spot 6 Multispektral, (2) Citra SPOT 6 

Pankromatik (3) Citra SPOT 6 Pansharpening 

1 2 

3 
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Gambar 4. 2 Citra SPOT 6 Tahun 2018 

 
Gambar 4. 3 Citra SPOT 7Tahun 2019 

4.2 Hasil Pengolahan NDWI (Normalized Different Water 
Index). 

Pada penelitian ini digunakan metode klasifikasi NDWI 

(Normalized Different Water Index) yang bertujuan untuk 
mendapatkan kenampakan badan air dan non badan air dari 

citra satelit SPOT 6 dan 7 yang telah di proses dan didapatkan 
nilai indeks hasil pengolahan sebesar -1 hingga 1. 

Didapatkan 3 (tiga) hasil kenampakan dari proses metode 

klasifikasi NDWI (Normlized Different Water Index), yakni 
sebagai berikut :  
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Gambar 4. 4 Hasil Pengolahan NDWI Citra SPOT 6 Tahun 2015 

 
Gambar 4. 5 Hasil Pengolahan NDWI Citra SPOT 6 Tahun 2018 

 

 
Gambar 4. 6 Hasil Pengolahan NDWI Citra SPOT 6 Tahun 2019 
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4.3 Hasil Inventarisasi Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah 

Industri PT.Petrokimia Gresik. 
Didapatkan hasil inventarisasi pemanfaatan ruang laut di 

wilayah industri sebagai berikut : 

a. Inventarisasi pemanfaatan Ruang Laut Wilayah 
PT.Petrokimia Gresik (RZWP-3-K). 

 
Gambar 4. 7 Potongan dari Peta RZWP-3-K Wilayah 

PT.Petrokimia Gresik 

Hasil dari inventarisasi jenis Pemanfaatan Ruang Laut 
Wilayah  PT.Petrokimia Gresik dari peta RZWP-3-K 

didapatkan 3 jenis Kawasan pemanfaatan dengan Zona dan  
Sub-Zona yang berbeda (Tabel 4.1). Hasil tersebut 

merupakan rencana pemanfaatan maupun pengelolaan 

ruang laut di wilayah sekitar perairan PT.Petrokimia 
Gresik yang mana rencana tersebut akan diterapkan dalam 

jangka waktu 2018 hingga 2038 atau selama 20 tahun ( 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (PEMDA 
JATIM), 2018) . 
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Tabel 4. 1 Inventarisasi Peta RZWP-3-K 

Pemanfaatan Ruang Laut Wil. PT.Petrokimia Gresik 

(RZWP-3-K). 

KAWASAN ZONA SUB_ZONA 

Alur 
Pipa/Kabel 

Bawah Laut 

Pipa Minyak dan 

Gas 

Alur 
Pipa/Kabel 

Bawah Laut 
Kabel Listrik 

Alur Alur Pelayaran Pelayaran Nasional 

Kawasan 

Pemanfaatan 

Umum 

Energi PLTU/GU 

Kawasan 

Pemanfaatan 

Umum 

Pelabuhan DLKr DLKp 

Rencana 

Kawasan 

Konservasi  

Kawasan 
Konservasi 

Pesisir & Pulau 
Kecil (KKP3K) 

Kawasan 
Konservasi Pesisir 

& Pulau Kecil 
(KKP3K) 
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b. Inventarisasi pemanfaatan Ruang Laut Wilayah 

PT.Petrokimia Gresik (Peta Eksisting). 

 
Gambar 4. 8 Potongan dari Peta Eksisting Ruang Laut dan 

Pesisir Kabupaten Gresik 

Hasil inventarisasi jenis Pemanfaatan Ruang Laut 

pada Peta Eksisting didapatkan 4 jenis Kawasan 

pemanfaatan dengan Zona dan  Sub-Zona yang berbeda 
(Tabel 4.2). Pada penelitian ini Peta Eksisting dianggap 

sebagai keadaan yang ada di lapangan saat ini. Jika 

dibandingkan dengan hasil inventarisasi dari peta 
rencana atau peta RZWP-3-K, terdapat perbedaan jenis 

pemanfaatan di Peta Eksisting pada kawasan 
pemanfaatannya, yakni Daerah Latihan Militer dan juga 

pada Peta Eksisting dicantumkan pula adanya rambu laut. 
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Tabel 4. 2 Inventarisasi Peta Eksisting 

Pemanfaatan Ruang Laut Wil. PT.Petrokimia Gresik  

(Peta Eksisting). 

KAWASAN ZONA SUB_ZONA Keterangan 

Alur 

Lintas Antar 

Kabupaten 
Kota 

Alur 

Pelayaran 

Pelabuhan 

Tanjung 

Perak - 
Pelabuhan 

Masalembo 

Alur 
Pipa Gas 
Bawah Laut 

Jaringan 
Energi 

Pipa Gas 
Bawah Laut 

Alur 
Pipa Gas 

Bawah Laut 

Jaringan 

Energi 

Pipa Gas 

APBS 20" 

Alur 
Pipa Gas 
Bawah Laut 

Jaringan 
Energi 

Pipa Bawah 
Laut 

Kawasan 

Konservasi 

Pesisir & 
Pulau Kecil 

(KKP3K) 

Kawasan 

Konservasi 

Pesisir & 
Pulau Kecil 

(KKP3K) 

Mangrove - 

Kawasan 
Pemanfaatan 

Umum 

Wilayah 
Kerja Migas 

Area Kerja 
Migas 

Tuban (35) 

Kawasan 
Pemanfaatan 

Umum 

Pelabuhan DLKr 
Pelabuhan 
Tanjung 

Perak 

Kawasan 

Pemanfaatan 
Umum 

Pelabuhan DLKr 
Pelabuhan 
Gresik 

Daerah 
Latihan 

Militer 

Daerah TNI 
Terlarang 

Daerah 
Ranjau 

Area II 

Labuan 
Barat laut 

Madura 
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Lanjutan Tabel 4.2 

KAWASAN ZONA SUB_ZONA Keterangan 

Daerah 

Latihan 
Militer 

Daerah TNI 
Terlarang 

Daerah 
Ranjau 

Area I 

Pangkah 
Wetan  

- Rambu Laut Rambu Suar Gresik 

- Rambu Laut Rambu Suar Surabaya 

 
 Dari hasil inventarisasi, dapat diketahui bahwasannya 

wilayah kawasan industri PT.Petrokimia Gresik terkhusus 

wilayah pesisirnya berada di kawasan Kawasan Pemanfaatan 
Umum, Zona Pelabuhan, dan Sub-Zona DLKr dan DLKp. 

Hasil inventarisasi tersebut telah sesuai dengan pengelolaan di 

wilayah perairan yang dilakukan pihak PT.Petrokimia Gresik 
yaitu kepemilikan pelabuhan khusus yang disebut TUKS 

(Terminal Untuk Kalangan Sendiri). 
 

c. Peta Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Industri disclaimer 

dari Skala 1:250.000. 
Peta Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Industri 

(Lampiran.4)  didapatkan dari hasil overlay antara peta 

RZWP-3-K dengan Peta Eksisting Ruang Laut dan Pesisir 
Kabupaten Gresik. Pada penelitian kali ini Peta Pemanfaatan 

Ruang Laut Wilayah Industri digunakan untuk mengetahui 
visual dari dokumen perencanaan dengan dokumen eksisting, 

yang dapat memberikan informasi perbedaan keadaan 

wilayah pemanfaatan pada peta eksisting di wilayah perairan 
sekitar PT.Petrokimia Gresik. Peta ini digunakan untuk 

menganalisis kesesuaian pengelolaan yang dilakukan oleh 

industri PT.Petrokimia Gresik. 

4.2 Hasil Evaluasi Konsep RRR (Right, Restriction, and 
Responsibility). 

4.2.1 Konsep Right (izin) 

  Sesuai dengan aturan pemberian izin menurut 
Undang – Undang No 1 Tahun 2014, bahwa pemberian 
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izin berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan 

pulau- pulau kecil. Wilayah PT.Petrokimia Gresik 
termasuk dalam wilayah Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp)  dan Daerah Lingkungan Kerja 

(DLKr) yang mana di wilayah tersebut digunakan 
untuk pelabuhan khusus. Sesuai dengan zona dari 

RZWP-3-K yakni zona pelabuhan  maupun dari Peta 

Eksisting yang berada di zona pelabuhan juga. 
PT.Petrokimia Gresik memiliki terminal ataupun 

pelabuhan khusus untuk penunjang perindustriannya, 
yang disebut dengan TUKS (Terminal Untuk Kalangan 

Sendiri). PT.Petrokimia Gresik memiliki perjanjian 

atas kepemilikan TUKS (Terminal Untuk Kalangan 
Sendiri) dengan KSOP (Kantor Kesyahbandaran 

Otoritas Pelabuhan) kelas II Gresik yang tertuang 

dalam perjanjian tertulis antara dua pihak terkait, 
dengan nomor perjanjian sebagai berikut : 

 
Tabel 4. 3 Nomor Surat Perjanjian 

No

. 

Pihak dalam 

Perjanjian 
No.Perjanjian 

1. 

Pihak Pertama 
KSOP (Kantor 

Kesyahbandaran 

Otoritas 
Pelabuhan) kelas 

II Gresik 

HK.107/01/15/KSOP.GS

K-2015 

2. 

Pihak Kedua 
PT.Petrokimia 

Gresik 

2112/TU.04.06/53/5P/201
5 

PT.Petrokimia sendiri memiliki beberapa izin yang 

berada di wilayah pelabuhan milik perusahaan yakni : 
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Tabel 4. 4 Jenis Izin PT.Petrokimia Gresik 

Data Perizinan di wilayah PT.Petrokimia 

Gresik 

1 Izin Sewa Perairan Laut 

2 
Izin Lepas Sandar Kapal 

3 . Izin Memasukkan Barang 

4 
 Izin Mengeluarkan Limbah  

(Sludge Oil) 

5 Izin Mengeluarkan Sampah 

 Dari hasil analisis RZWP-3-K, Peta Eksisting, dan 

surat perjanjian dapat diketahui bahwa sejauh ini 

PT.Petrokimia Gresik telah menerapkan konsep Right 
yang mana dalam penelitian ini adalah kepemilikan izin 

yang sesuai dengan jenis pengelolaan yang dilakukan, 

yakni pengelolaan pelabuhan khusus. Data izin yang 
dimiliki perusahaan tersebut setelah dilakukan analisis 

didapatkan hasil yang terbukti sesuai dengan 
peruntukannya yakni berada pada kawasan 

Pemanfaatan Umum, Zona Pelabuhan,  dan Sub Zona 

DLKp.  

4.2.2 Konsep Restriction (Batasan) 

  Segala bentuk izin pemanfaatan ruang laut yang 

diterbitkan oleh pemerintahan pasti memiliki batasan 
penggunaan yang telah disesuaikan penggunaannya 

dalam bentuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Batasan pemanfaatan 

ruang laut dapat di evaluasi dan di analisis melalui data 

sekunder dengan meninjau perubahan penggunaan 
lahan perairan menjadi daratan.  

 Analisis dan evaluasi terkait batas pemanfaatan 

wilayah perairan di sajikan dalam bentuk Peta Peralihan 
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Fungsi Wilayah Perairan Menjadi Daratan Wilayah 

PT.Petrokimia Gresik, yang diukur sejauh kurang lebih 
4 mil laut dari garis pantai terluar, melalui metode 

klasifikasi NDWI (Normalized Difference Water Index) 

dari Citra Satelit SPOT multi temporal (Tahun 2015, 
2018, dan 2019). Berikut adalah hasil dari analisis 

perubahan fungsi wilayah perairan menjadi daratan 

dalam jumlah penambahan luas dalam 4 tahun terakhir 
dan penyajian dalam bentuk peta : 

Tabel 4. 5 Perubahan Penambahan Luas 

Tahun  Penambahan Luas (m2) 

2018 457.252 

2019 438.723 

 

a. Peta Peralihan Fungsi Wilayah Perairan Ke Daratan 
Wilayah PT.Petrokimia Gresik Tahun 2015 hingga 

2018, Skala 1: 20.000. 

 
Gambar 4. 9 Peta Peralihan Fungsi Wilayah Perairan 

Menjadi Daratan Wilayah PT.Petrokimia Gresik 

Tahun 2015- 2018. 
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b. Peta Peralihan Fungsi Wilayah Perairan Menjadi 
Daratan Wilayah PT.Petrokimia Gresik Tahun 2018 

hingga 2019, Skala 1: 20.000. 

 
Gambar 4. 10 Peta Peralihan Fungsi Wilayah 

Perairan Menjadi Daratan Wilayah PT.Petrokimia 

Gresik Tahun 2018-2019. 

4.2.3 Konsep Responsibility (Tanggung Jawab) 

  Konsep tanggung jawab yang dianalisis pada 
wilayah industri PT.Petrokimia Gresik adalah 

penjagaan ekosistem dalam bentuk pengelolaan limbah 

yang dilakukan oleh PT.Petrokimia Gresik. Hal ini 
diwujudan dalam bentuk izin-izin yang telah dikantongi 

PT.Petrokimia Gresik dan beberapa penghargaan yang 

diraih dalam pengelolaan limbah.  
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Tabel 4. 6 Jenis Penjagaan Ekosistem 

No. 
Jenis Penjagaan 

Ekosistem 
Kesesuaian 

1. 

Amdal 

Pengembangan 
Terminal untuk 

Kepentingan Sendiri 

(TUKS) PT. 
Petrokimia Gresik 

dan Uprating 

Instalasi Penjernihan 
Air (IPA) Gunung 

Sari. 

No Izin Lingkungan : 

P2T/2/17.05/01/XI/2
013 

2. 

Kualitas air limbah 
PT.Petrokimia 

Gresik telah 

memenuhi baku 
mutu air limbah. 

SK. IPLC No. 

SK.175/Menlhk/Setje

n/PKL.1/4/217 

  

 Maka hasil dari analisis konsep tanggung jawab 
terhadap penjagaan ekosistem oleh industri sejauh ini 

diterapkan secara baik dan terus dilakukan evaluasi 

setiap tahunnya.  
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
 Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Inventarisasi dari Peta RZWP-3-K dan juga Peta 
Eksisting, wilayah industri PT.Petrokimia Gresik berada 

pada kawasan yang sesuai pemanfaatan dan 
pengelolaannya, yakni kawasan Pemanfaatan Umun 

dengan zona DLKrp dan sub-zona Pelabuhan. 

Inventarisasi dari Peta RZWP-3-K dan juga Peta 
Eksisting tidak terdapat banyak perbedaan pemanfaatan 

atau pengelolaan di sekitar wilayah perairan 

PT.Petrokimia Gresik. Hanya terdapat 1 perbedaan pada 
Peta Eksisting yang memiliki Kawasan Daerah Latihan  

Militer  pada Zona Kawasan Daerah TNI Terlarang dan 
Sub-Zona nya adalah Daerah Ranjau. 

2. Konsep kadaster Laut yang terdiri dari (Right, 

Restriction, and Responsibility) dapat di evaluasi 
penerapannya khususnya di sekitar pesisir dan perairan 

wilayah perindustrian. Dapat di jabarkan kesimpulan 

terkait evaluasi yang ada dari setiap komponen konsep 
kadaster laut sebagai berikut : 

A. Konsep Right (Izin). 
  Dari proses analisis maupun evaluasi didapatkan 

kesimpulan bahwa konsep Right di wilayah 

PT.Petrokimia Gresik telah diterapkan. Melalui 
kepemilikan dokumen perjanjian atas kepemilikan 

TUKS (Terminal Untuk Kalangan Sendiri) dengan 

KSOP (Kantor Kesyahbandaran Otoritas 
Pelabuhan) kelas II Gresik merupakan bentuk izin 

yang dilakukan pihak PT.Petrokimia Gresik terkait 
pengelolaan Pelabuhan Khusus di wilayah perairan. 

Kesesuaian pemanfaatan di wilayah PT.Petrokimia 
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Gresik dengan lokasi di kawasan pemanfaatan 

umum, dengan zona DLKrp, dan sub-zona 
Pelabuhan Khusus, peruntukannya telah sesuai 

dalam rencana oleh pemerintah yang tertuang dalam 

peta RZWP-3-K.  
B. Konsep Restriction (Batasan). 

  Konsep Restriction pada penelitian ini di 

tuangkan dalam bentuk batasan pemanfaatan 
wilayah perairan di sekitar wilayah pesisir dan 

perairan PT.Petrokimia Gresik. Adanya perubahan 
wilayah perairan menjadi daratan atau reklamasi 

yang cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir, dapat 

mengalihkan fungsi pemanfaatan di perairan dan 
merubah luas kepemilikan wilayah perairan. Yang 

mana kegiatan reklamasi yang terus menerus 

berlangsung dapat merubah batas pengelolaan 
hingga merusak lingkungan sekitar. Maka 

penerapan konsep Restriction di wilayah 
PT.Petrokimia Gresik belum sesuai. 

C. Konsep Responsibility (Tanggung Jawab). 

  Pentingnya konsep Responsibility pada 
keberlangsungan pemanfaatan di wilayah perairan 

terlebih wilayah insdustri yang memiliki aktivitas 

beragam. Adanya kepatuhan penerapan konsep 
Responsibility,  secara tak langsung membuat 

keharmonisan antar pihak-pihak yang 
memanfaatkan wilayah perairan yang sama. Pihak 

PT.Petrokimia Gresik menerapkan konsep 

Responsibility dalam bentuk penjagaan ekosistem 
disekitar wilayahnya. Melalui pengolahan air 

limbah dan pengelolaan Amdal di TUKS (Terminal 

Untuk Kalangan Sendiri) serta kepemilikan izin atas 
aktivitas terkait pengelolaan lingkungan yang 

dikantongi pihak PT.Petrokimia Gresik. Maka dapat 
disimpulkan bahwa konsep Responsibility di 
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wilayah PT.Petrokimia Gresik sudah diterapkan 

sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya. 
 

Penerapan konsep kadaster laut yang pada dasarnya harus 

diterapkan dalam pengelolaan ruang laut, nyatanya belum 
sepenuhnya sesuai dengan definisi dari konsep RRR (Right, 

Restriction, and Responsibility) itu sendiri. Belum adanya 

pihak atau instansi terkait yang terpusat untuk pengaturan 
pengelolaan ruang laut menjadi satu pintu, membuat 

terkendalanya penerapan konsep kadaster laut itu sendiri. 
Banyaknya pihak yang mengatur pengelolaan di wilayah 

perairan mengakibatkan terbenturnya dasar dari pelaksanaan 

Kadaster Laut itu sendiri, mengingat aturan dari pihak instansi 
lain juga dapat dianggap sah saja jika memang berdasarkan 

hukum yang ada. 

5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan proses 

dan hasil penelitian meliputi : 

1. Diperlukan suatu kajian tentang segala jenis 

pengelolaan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, agar 
memudahkan dalam proses evaluasi. 

2. Diperlukan dokumen ataupun data terkait izin di 
wilayah daratan asli maupun daratan buatan atau 

reklamasi. Berguna untuk memvalidasi izin, batasan, 

dan hak atas kepemilikan wilayah. 
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan evaluasi 

konsep RRR (Right, Restriction, and Responsibility) 

pada cakupan wilayah yang lebih luas. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Metadata Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 

a. Metadata Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2015 (Multispektral). 

 

 
 

standalone="no"?>  

<?xml-stylesheet href="./LIBRARY/STYLE.XSL" 

type="text/xsl"?>  
<Dimap_Document 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="system_ortho_or_rectifi

ed_product.xsd" version="2.0">  
<Metadata_Identification>  

<METADATA_FORMAT 

version="2.0">DIMAP</METADATA_FORMAT>  
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<DATASET_NAME 

version="1.0">ORT_SPOT6_20151025_022623400_0
00</ DATASET_NAME>  

<DATASET_TN_PATH 
href="ICON_SPOT6_MS_201510250226232_ORT_SPOT6

_20151025_03161715er00rshli45_1.JPG"/>  

<DATASET_TN_FORMAT>image/jpeg</DATASET_TN_
FORMAT>  

<CLASSIFICATION_LEVEL>undefined</CLASSIFICATI
ON_LEVEL>  

<Dataset_Content>  

<SURFACE_AREA unit="square 
km">3078.86</SURFACE_AREA>  

<Dataset_Components>  

<Component>  
<COMPONENT_TITLE>Source for Vertical  

<PRODUCTION_DATE>2015-10-
25T05:19:22.00Z</PRODUCTION_DATE>  

<JOB_ID>SPOT6_20151025_03161715er00rshli45_1</JOB

_ID>  
<Coordinate_Reference_System>  

<Geodetic_CRS>  

<GEODETIC_CRS_TYPE>GEOGRAPHIC2D</GEODETI
C_CRS_TYPE>  

<GEODETIC_CRS_NAME>4326 WGS 
1984</GEODETIC_CRS_NAME>  

<GEODETIC_CRS_CODE>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</

GEODETIC_CRS_CODE>  
<Geometric_Settings>  

<GEOMETRIC_PROCESSING>ORTHO</GEOMET
RIC_P ROCESSING>  

<EPHEMERIS_USED>CORRECTED</EPHEMERIS_USE

D>  
<ATTITUDES_USED>CORRECTED</ATTITUDES_USE

D>  
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<PROCESSING_LEVEL>ORTHO</PROCESSING_LEVE

L>  
<SPECTRAL_PROCESSING>P</SPECTRAL_PROCESSI

NG>  

<Geometric_Settings>  
<GEOMETRIC_PROCESSING>ORTHO</GEOMETRIC_

PROCESSING>  

<EPHEMERIS_USED>CORRECTED</EPHEMERIS_USE
D>  

<ATTITUDES_USED>CORRECTED</ATTITUDES_USE
D>
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b. Metadata Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2015 (Pankromatik). 
 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" 

standalone="no"?> 

<?xml-stylesheet href="./LIBRARY/STYLE.XSL" 
type="text/xsl"?> 

<Dimap_Document 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="system_ortho_or_rectifi
ed_product.xsd" version="2.0"> 

<Metadata_Identification> 

<METADATA_FORMAT 
version="2.0">DIMAP</METADATA_FORMAT> 

<METADATA_PROFILE>S6_ORTHO</METADATA_PR
OFILE> 

<METADATA_SUBPROFILE>PRODUCT</METADATA

_SUBPROFILE> 
<METADATA_LANGUAGE>en</METADATA_LANGU

AGE> 

</Metadata_Identification>  
<Dataset_Identification>  
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<DATASET_TYPE>RASTER_ORTHO</DATASET_TYP

E>  
<DATASET_NAME 

version="1.0">ORT_SPOT6_20151025_022623400_000</

DATASET_NAME>  
<DATASET_TN_PATH 

href="ICON_SPOT6_P_201510250226232_ORT_SPOT6_2

0151025_03161715er00rshli45_1.JPG"/>  
<DATASET_TN_FORMAT>image/jpeg</DATASET_TN_

FORMAT>  
<DATASET_QL_PATH 

href="PREVIEW_SPOT6_P_201510250226232_ORT_SPO

T6_20151025_03161715er00rshli45_1.JPG"/>  
<CLASSIFICATION_LEVEL>undefined</CLASSIFICATI

ON_LEVEL>  

<CLASSIFICATION_COMMENTS>undefined</CLASSIFI
CATION_COMMENTS>  

<SURFACE_AREA unit="square 
km">3078.86</SURFACE_AREA>  

<Delivery_Identification>  

<PRODUCTION_DATE>2015-10-
25T05:19:22.00Z</PRODUCTION_DATE>  

<JOB_ID>SPOT6_20151025_03161715er00rshli45_1</JOB

_ID>  
<PRODUCT_CODE></PRODUCT_CODE>  

<PRODUCT_TYPE>NA</PRODUCT_TYPE>  
<PRODUCT_INFO>SPOT</PRODUCT_INFO>  

<DELIVERY_TYPE>NETWORK</DELIVERY_TYPE> 

<Order_Identification>  
<CUSTOMER_REFERENCE>CUSTOMER</CUSTOMER

_REFERENCE>  

<INTERNAL_REFERENCE>SPOT6_20151025_03161715
er00rshli45_1</INTERNAL_REFERENCE>  

<COMMERCIAL_REFERENCE>undefined</COMMERCI
AL_REFERENCE>  
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<COMMERCIAL_ITEM>NONE</COMMERCIAL_ITEM

>  
<COMMENT>NONE</COMMENT>  

<Coordinate_Reference_System>  

<Geodetic_CRS>  
<GEODETIC_CRS_TYPE>GEOGRAPHIC2D</GEODETI

C_CRS_TYPE>  

<GEODETIC_CRS_NAME>4326 WGS 
1984</GEODETIC_CRS_NAME>  

<GEODETIC_CRS_CODE>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</
GEODETIC_CRS_CODE> 
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c. Metadata Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2018. 
 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" 

standalone="no"?>  

<?xml-stylesheet href="./LIBRARY/STYLE.XSL" 
type="text/xsl"?>  

<Dimap_Document 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="system_ortho_or_rectifi
ed_product.xsd" version="2.12">  

<Metadata_Identification>  

<METADATA_FORMAT 
version="2.12">DIMAP</METADATA_FORMAT>  

<METADATA_PROFILE>S6_ORTHO</METADATA_PR
OFILE>  

<METADATA_SUBPROFILE>PRODUCT</METADATA

_SUBPROFILE> 
<METADATA_LANGUAGE>en</METADATA_LANGU

AGE>  
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</Metadata_Identification>  

<Dataset_Identification>  
<DATASET_TYPE>RASTER_ORTHO</DATASET_TYP

E>  

<DATASET_NAME 
version="1.0">ORT_SPOT6_20180816_023409900_000</

DATASET_NAME>  

<DATASET_TN_PATH 
href="ICON_SPOT6_PMS_201808160234097_ORT_PRO

DUCTION_20180824_051049_175.JPG"/>  
<DATASET_TN_FORMAT>image/jpeg</DATASET_TN_

FORMAT>  

<DATASET_QL_PATH 
href="PREVIEW_SPOT6_PMS_201808160234097_ORT_P

RODUCTION_20180824_051049_175.JPG"/>  

<DATASET_QL_FORMAT>image/jpeg</DATASET_QL_
FORMAT>  

<SURFACE_AREA unit="square 
km">4101.68</SURFACE_AREA>  

<CLOUD_COVERAGE 

unit="percent">0.00</CLOUD_COVERAGE>  
<SNOW_COVERAGE 

unit="percent">0.00</SNOW_COVERAGE>  

<PRODUCTION_DATE>2018-08-
24T21:50:58.00Z</PRODUCTION_DATE>  

<JOB_ID>PRODUCTION_20180824_051049_175</JOB_I
D>  

<PRODUCT_CODE></PRODUCT_CODE>  

<PRODUCT_TYPE>NA</PRODUCT_TYPE> 
 

<PRODUCT_INFO>SPOT</PRODUCT_INFO>  

<DELIVERY_TYPE>NETWORK</DELIVERY_TYPE>  
<Order_Identification>  

<CUSTOMER_REFERENCE>CUSTOMER</CUSTOMER
_REFERENCE>  
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<INTERNAL_REFERENCE>PRODUCTION_20180824_0

51049_175</INTERNAL_REFERENCE>  
<COMMERCIAL_REFERENCE>undefined</COMMERCI

AL_REFERENCE>  

<COMMERCIAL_ITEM>NONE</COMMERCIAL_ITEM
>  

<COMMENT>NONE</COMMENT>  

<Coordinate_Reference_System>  
<Geodetic_CRS>  

<GEODETIC_CRS_TYPE>GEOGRAPHIC2D</GEODETI
C_CRS_TYPE>  

<GEODETIC_CRS_NAME>4326 WGS 

1984</GEODETIC_CRS_NAME>  
<GEODETIC_CRS_CODE>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</

GEODETIC_CRS_CODE>  

<Geometric_Settings>  
<GEOMETRIC_PROCESSING>ORTHO</GEOMETRIC_

PROCESSING>  
<EPHEMERIS_USED>CORRECTED</EPHEMERIS_USE

D> 

<ATTITUDES_USED>CORRECTED</ATTITUDES_USE
D> 
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d. Metadata Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2018. 
 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" 

standalone="no"?>  

<?xml-stylesheet href="./LIBRARY/STYLE.XSL" 
type="text/xsl"?>  

<Dimap_Document 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="system_ortho_or_rectifi
ed_product.xsd" version="2.12">  

<Metadata_Identification>  

<METADATA_FORMAT 
version="2.12">DIMAP</METADATA_FORMAT>  

<METADATA_PROFILE>S7_ORTHO</METADATA_PR
OFILE>  

<METADATA_SUBPROFILE>PRODUCT</METADATA

_SUBPROFILE> 
<METADATA_LANGUAGE>en</METADATA_LANGU

AGE>  
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</Metadata_Identification>  

<Dataset_Identification>  
<DATASET_TYPE>RASTER_ORTHO</DATASET_TYP

E>  

<DATASET_NAME 
version="1.0">ORT_SPOT7_20190930_022923800_000</

DATASET_NAME>  

<DATASET_TN_PATH 
href="ICON_SPOT7_PMS_201909300229236_ORT_SPOT

7_20190930_0239321oqyrwbkzaji3_1.JPG"/>  
<DATASET_TN_FORMAT>image/jpeg</DATASET_TN_

FORMAT>  

<DATASET_QL_PATH 
href="PREVIEW_SPOT7_PMS_201909300229236_ORT_S

POT7_20190930_0239321oqyrwbkzaji3_1.JPG"/>  

<DATASET_QL_FORMAT>image/jpeg</DATASET_QL_
FORMAT>  

</Legal_Constraints>  
<Security_Constraints>  

<CLASSIFICATION_LEVEL>none</CLASSIFICATION_

LEVEL>  
<CLASSIFICATION_COMMENTS>none</CLASSIFICAT

ION_COMMENTS>  

<RESTRICTIONS>none</RESTRICTIONS>  
<SURFACE_AREA unit="square 

km">3911.36</SURFACE_AREA>  
<CLOUD_COVERAGE 

unit="percent">1.25</CLOUD_COVERAGE> 

<SNOW_COVERAGE 
unit="percent">0.00</SNOW_COVERAGE>  

<PRODUCTION_DATE>2019-09-

30T04:50:51.00Z</PRODUCTION_DATE>  
<JOB_ID>SPOT7_20190930_0239321oqyrwbkzaji3_1</JO

B_ID>  
<PRODUCT_CODE></PRODUCT_CODE>  



72 
 

 

<PRODUCT_TYPE>NA</PRODUCT_TYPE>  

<PRODUCT_INFO>SPOT</PRODUCT_INFO>  
<DELIVERY_TYPE>NETWORK</DELIVERY_TYPE>  

<Order_Identification>  

<CUSTOMER_REFERENCE>CUSTOMER</CUSTOMER
_REFERENCE>  

<INTERNAL_REFERENCE>SPOT7_20190930_0239321o

qyrwbkzaji3_1</INTERNAL_REFERENCE>  
<COMMERCIAL_REFERENCE>undefined</COMMERCI

AL_REFERENCE>  
<Geodetic_CRS>  

<GEODETIC_CRS_TYPE>GEOGRAPHIC2D</GEODETI

C_CRS_TYPE>  
<GEODETIC_CRS_NAME>4326 WGS 

1984</GEODETIC_CRS_NAME>  

<GEODETIC_CRS_CODE>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</
GEODETIC_CRS_CODE>  

<Geometric_Settings>  
<GEOMETRIC_PROCESSING>ORTHO</GEOMETRIC_

PROCESSING> 

<EPHEMERIS_USED>CORRECTED</EPHEMERIS_USE
D>  

<ATTITUDES_USED>CORRECTED</ATTITUDES_USE

D> 
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Lampiran 2. Peta Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Industri 
disclaimer dari skala 1:250.000 
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Lampiran 3. Peta Peralihan Fungsi Wilayah Perairan Menjadi 
Daratan Wilayah PT.Petrokimia Gresik. 

 

a. Peta Peralihan Fungsi Wilayah Perairan Menjadi Daratan 
Wilayah PT.Petrokimia Gresik Tahun 2015-2018, Skala 1: 

20.000 pada kertas ukuran A4. 
 

b. Peta Peralihan Fungsi Wilayah Perairan Menjadi Daratan 

Wilayah PT.Petrokimia Gresik Tahun 2018-2019, Skala 1: 
20.000 pada kertas ukuran A4. 
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