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PRAKATA 

 

Pembaca yang kami hormati, 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,  atas berkat dan rahmatNya pada 

kesempatan ini kita dapat kembali bertemu melalui Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor 

Indonesia (FIT-ISI), Edisi 2014. Tulisan-tulisan yang variatif namun terfokus pada substansi 

dan metodologi pengembangan teknologi survei dan pemetaan disajikan secara menarik 

untuk dibaca.  

Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT-ISI) sekali lagi diterbitkan 

berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme dalam kalangan bidang informasi 

geospasial. Prosiding ini juga berperan sebagai media untuk para pemangku kepentingan 

berbagi ide, pengetahuan dan pengalaman terkait bidang informasi geospasial. Prosiding FIT-

ISI 2014 terdiri dari  39 penelitian ilmiah. 

Kepada penulis yang telah berkontribusi pada penerbitan prosiding edisi ini, kami 

menyampaikan terima kasih yang mendalam. Kami mengundang rekan sejawat dosen, 

peneliti dan praktisi dalam bidang informasi geospasial untuk mengirimkan naskah, review, 

gagasan atau opini untuk disajikan di prosiding ini pada edisi-edisi berikutnya. Saran dan kritik 

yang membangun juga sangat kami harapkan.   

 

Tim Penyusun 
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SISTEM TINGGI : TINJAUAN DALAM PENYELENGGARAAN KERANGKA 
REFERENSI KOORDINAT :  

 
Dina A Sarsito(1), Kosasih Prijatna(1), Heri Andreas(1), Irwan Meilano(1), dan Susilo(2) 

(1)Kelompok Keilmuan Geodesi-FITB-ITB, Labtek IXC Lt.4, Ganesa 10, Bandung 
(2)Badan Informasi Geospasial, Cibinong 

Email : dsarsito@gd.itb.ac.id 
 
Abstrak  
 
Komponen vertikal dalam penyelenggaraan kerangka referensi koordinat merupakan hal yang sangat 
penting dalam perealisasian sistem referensi geospasial yang menjadi acuan baik secara nasional 
maupun global dalam penentuan posisi serta seluruh aplikasi yang terkait dengan posisi. Kendala 
utama yang dihadapi dalam unifikasi komponen vertikal dalam satu datum vertikal geoid yang bersifat 
global baik di darat maupun laut adalah di setiap daerah menggunakan datum vertikal muka air laut 
rata-rata yang bersifat lokal dalam ruang dan waktu atau,  tidak memiliki referensi titik awal atau nilai 
nol ketinggian yang sama. Status data/informasi awal yang tersedia sebelum unifikasi datum vertikal, 
pendefinisian parameter-parameter unifikasi datum vertikal yang dikehendaki serta kendala-kendala 
baik teknis maupun non teknis dalam perealisasiannya serta strategi penyelenggaraannya yang 
kontinyu dan terbarukan, merupakan unsur-unsur yang harus pelajari agar kerangka referensi 
koordinat dapat terselenggarakan secara benar. Di dalam tulisan ini diuraikan tentang permukaan 
referensi dan sistem tinggi, serta kajian tentang kendala unifikasi dan perealisasian kerangka referensi 
koordinat vertikal. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan unifikasi datum 
vertikal dalam kerangka referensi koordinat memerlukan strategi baik penghitungan maupun 
pengukuran beberapa titik ikat untuk menghubungkan sistem vertikal lama yang bersifat lokal dengan 
unifikasi datum vertikal baru. 

 
Kata kunci : sistem tinggi, geoid, kerangka referensi koordinat 
 
 
1. Pendahuluan  
 
Penyelenggaraan sistem referensi geospasial pada saat ini merupakan hal yang krusial dalam 
penentuan posisi, perpetaan serta aplikasi rekayasa yang terkait misalnya untuk keperluan 
navigasi, mitigasi bencana dan perencanaan wilayah.  Pada dasarnya sistem referensi 
geospasial merupakan salah satu infrastruktur informasi geospasial yang terdiri dari 
komponen ilmu dan teknologi, pengelola, pengguna, kelembagaan, dan jaring kontrol geodesi 
yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan posisi dalam ruang dan waktu, penentuan 
medan gaya berat, pendefinisian jarak dan kecepatan, pendeskripsian posisi suatu objek dan 
orientasi dalam sistem inersial atau terrestrial. Salah satu unsur penyusun sistem referensi 
geospasial adalah penyelenggaraan komponen vertikal kerangka referensi koordinat yang 
mencakup pendefinisian permukaan referensi, tipe tinggi, perealisasian kerangka referensi 
serta infrastrukturnya.   
 
Di dalam penyelenggaraannya, komponen vertikal kerangka referensi koordinat pada saat ini 
diharapkan terdefinisi pada permukaan referensi yang bersifat global mencakup wilayah 
darat dan laut dalam satu kesatuan atau dalam satu unifikasi datum vertikal global yaitu 



 

Forum Ilmiah Tahunan ISI 

Bandung, 22 Oktober 2014   372 

 

geoid. Kendala yang dihadapi dalam unifikasi ini adalah datum vertikal biasanya bersifat lokal 
mengacu pada permukaan air laut rata-rata (mean sea level / MSL) setempat untuk setiap 
daerah atau bisa mencakup skala regional/nasional. Hal ini menimbulkan kesulitan atau 
ketidak akuratan informasi tentang vertikal di wilayah darat serta laut yang memiliki jarak 
terhadap zona pesisir tempat penentuan nilai MSL yang diasumsikan untuk keperluan praktis 
yaitu bernilai sama dengan geoid. Untuk wilayah darat, informasi vertikal diperoleh dari 
pengukuran leveling yang diikatkan pada stasiun referensi MSL dengan prosedur pengukuran 
dan reduksi-koreksi yang belum tentu sama untuk setiap daerah. Kendala  semakin terlihat 
jelas kuantifikasinya setelah diketahui dari hasil pengamatan hidrografi dan satelit altimetri 
bahwa nilai MSL bervariasi untuk setiap daerah di permukaan bumi, yang artinya tidak 
memiliki nilai referensi ketinggian nol yang sama, sehingga penggabungan datum vertikal MSL 
yang berbeda tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa mengikutsertakan informasi 
perbedaan diantara datum tersebut baik dalam variasi ruang maupun waktu. 
 
Agar kerangka referensi koordinat dapat terselenggarakan secara benar, dalam hal ini adalah 
unsur vertikal, maka perlu dipelajari terlebih dahulu secara detil tentang status 
data/informasi awal yang tersedia sebelumnya (misal tipe tinggi, permukaan referensi dan 
metoda pengukuran), pendefinisian parameter-parameter unifikasi datum vertikal yang 
dikehendaki serta kendala-kendala baik teknis maupun non teknis dalam perealisasiannya 
serta strategi penyelenggaraannya yang kontinyu dan terbarukan. Informasi tersebut di atas 
diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini, dari permukaan referensi, sistem tinggi serta 
bagaimana mengenali kendala yang terjadi dan penyelenggaraannya.  
 

 
2. Kerangka Referensi Koordinat dan Permukaan Referensi  
 
Sistem referensi merupakan konsep, teori, deskripsi fisis-geometris, standar dan parameter 
yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang 
(Abidin, 2001).  Parameter yang mendefinisikan sistem referensi secara geodetik adalah lokasi 
titik asal (titik nol) sumbu koordinat beserta orientasinya dan besaran yang digunakan dalam 
mendefinisikan posisi suatu titik dalam sistem koordinat tersebut. Realisasi praktis dari sistem 
referensi atau pendeskripsian secara kuantitatif posisi dari titik-titik, baik dipermukaan bumi 
(kerangka terestris), atau pun di luar bumi (kerangka selestial atau ekstra terestris) dinyatakan 
melalui kerangka referensi koordinat. Kerangka referensi biasanya direalisasikan melalui 
pengamatan-pengamatan geodetik, dan umumnya direpresentasikan dengan menggunakan 
suatu set koordinat dari sekumpulan titik maupun obyek 
 
Permukaan referensi yang digunakan dalam penyelenggaraan kerangka referensi koordinat 
dalam hal ini ditekankan untuk komponen vertikal, dapat direalisasikan menggunakan sistem 
bumi normal yang bersifat matematis dan sistem bumi riil yang mewakili fenomena fisik. 
Pengukuran beda tinggi terhadap bidang referensi acuan mengalami perubahan yang 
signifikan akibat perkembangan teknologi satelit geodesi yang digunakan dalam penentuan 
posisi (GNSS) serta yang didedikasikan untuk penentuan medan gayaberat bumi baik secara 
langsung (CHAMP, GRACE, GOCE) maupun tidak langsung (Altimetri). Pengukuran klasik dari 
beda tinggi menggunakan leveling menggunakan referensi awal yang ditentukan berdasarkan 



 

Forum Ilmiah Tahunan ISI 

Bandung, 22 Oktober 2014   373 

 

pengukuran muka air laut rata-rata (mean sea level) setempat/terdekat dengan 
menggunakan asumsi bahwa geoid berhimpit pada posisi tersebut. Untuk cakupan wilayah 
yang luas serta untuk unifikasi datum vertikal, pengukuran klasik ini memiliki kendala sebagai 
akibat variasi muka air laut baik baik secara spasial (misal akibat arus) maupun temporal 
(misal akibat pasang surut serta perubahan temperatur), sehingga terdapat perbedaan antar 
muka air laut rata-rata di setiap tempat. Untuk menghindari kendala ini, maka digunakan 
permukaan yang bersifat global dan tidak bergantung pada pengukuran muka laut rata-rata, 
yaitu permukaan ellipsoida dari sistem bumi normal serta permukaan geoid dari sistem bumi 
riil. Keterkaitan antar sistem referensi koordinat dengan kerangka referensi koordinat 
diperlihatkan pada gambar 1, demikian juga keterkaitannya dengan komponen vertikal dari 
kerangka referensi.    
 
Permukaan ellipsoida (gambar 1) yang digunakan akan bergantung pada ellipsoida referensi 
atau bumi normal yang dipilih, misal Reference System 1980 (GRS80) dan World Geodetic 
System 1984 (WGS84). Perbedaan arah vertikal dari sebarang permukaan sampai dengan 
permukaan ellipsoida referensi pada saat ini dapat diukur secara langsung menggunakan 
teknologi GNSS yang ketinggian satelitnya bereferensi pada ellipsoida. Permukaan ellipsoida 
ini hanya memiliki makna geometris saja dan tidak mewakili fenomena alam yang terkait 
dengan teori potensial, misal fenomena arah aliran fluida.  
 

 
 
Gambar 1. Keterkaitan antara sistem referensi koordinat, kerangka referensi koordinat dan 

komponen vertikal kerangka referensi koordinat.  
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Permukaan referensi yang mewakili fenomena alam merupakan permukaan ekuipotensial 
dari medan gayaberat bumi yang sangat bergantung pada heterogenitas densitas bumi serta 
deformasinya. Permukaan tersebut adalah geoid (gambar 1), yang di dalam penentuannya 
memerlukan hipotesis distribusi sebaran densitas dari massa bumi dan memiliki jarak vertikal 
berupa undulasi geoid  𝑁 serta perbedaan arah normal defleksi vertikal 𝜀 terhadap 
permukaan ellipsoida.  Pendefinisian sebaran densitas selanjutnya menjadi kendala tersendiri 
karena sampai saat ini belum diketahui secara tepat informasinya. Hal ini memunculkan tipe 
permukaan referensi selanjutnya yaitu kuasi-geoid, yaitu permukaan non-ekuipotensial yang 
terletak sangat dekat dengan geoid dan penentuannya hanya bergantung pada model 
matematika medan gayaberat normal.  
 
3. Sistem Tinggi 
 
Tinggi adalah perbedaan posisi secara vertikal dari suatu titik di permukaan bumi terhadap 
suatu referensi, dimana perbedaan tersebut dapat dinyatakan secara geometrik atau secara 
fisik (Jekeli (2000), Drewes dkk (2001) dan Wellenhof dkk (2005)). Drewes dkk (2001) 
menyatakan sistem tinggi di Geodesi diklasifikasikan berdasarkan prosedur penentuan, 
aplikasi serta model matematika/fisika di dalam pendefinisiannya. Secara umum, sistem 
tinggi dibedakan menjadi sistem tinggi geometrik dan sistem tinggi fisis. Featherstone dkk 
(2006) mendefinisikan kedua sistem tinggi ini berdasar keterkaitan dengan informasi 
gayaberat, yaitu sistem tinggi yang tidak terkait dengan gaya berat (sistem tinggi geometrik) 
dan sistem tinggi yang terkait dengan gayaberat (sistem tinggi fisis).  
 
Sistem tinggi geometrik merupakan jarak geometrik dari bidang ekuipotensial 𝑊𝑖 tertentu 
terhadap permukaan ekuipotensial referensi 𝑊𝑜.  Jika permukaan referensi yang digunakan 
adalah ellipsoida 𝑈𝑜, maka jarak vertikal (tegak lurus arah gayaberat normal 𝛾) terhadap 
permukaan ekuipotensial yang melalui titik pengamatan disebut tinggi geodetik (tinggi 
ellipsoidal) ℎ. Beda tinggi antar bidang ekuipotensial 𝑑𝑛 dapat ditentukan menggunakan 
pengukuran spirit leveling atau precise leveling (gambar 2). Berbeda dengan beda tinggi 
geodetik 𝑑ℎ yang dapat diukur langsung menggunakan teknologi GNSS tanpa bergantung 
pada besarnya perbedaan ketinggian, jarak serta jalur pengukuran antar titik pengamatan, 
maka pada tinggi leveling ini ketiga hal tersebut sangat berpengaruh sebagai akibat dari jarak 
vertikal yang tidak sama antar dua permukaan ekuipotesial dan sifat heterogen serta 
anisotropic dari medan gayaberat lokal. Dengan demikian beda tinggi leveling ini memerlukan 
reduksi gravimetrik untuk pengukuran dengan jalur yang berbeda antar titik pengamatan 
serta diaplikasikan untuk zona yang tidak luas untuk menghindari kompleksitas 
keheterogenan variasi medan gayaberat.   
 
Beda tinggi antara antar permukaan ekuipotensial dapat diperoleh menggunakan informasi beda 
potensial gayaberat, dimana nilai tinggi atau beda tinggi yang diperoleh diklasifikasikan dalam sistem 
tinggi fisis. Selisih potensial gayaberat diantara titik yang terletak di permukaan geoid 𝑊0 dengan 
sebarang titik proyeksinya di permukaan bumi 𝑊𝑖 disebut sebagai bilangan geopotensial 𝐶 :  
 

𝑊0 − 𝑊𝑖 = ∫ 𝑔𝑑𝑡
𝑖

0
= 𝐶                                                          (1)     
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Secara fisis, bilangan geopotensial diartikan sebagai usaha untuk memindahkan suatu satuan massa 
melalui sebarang jalur dari geoid ke titik proyeksinya di permukaan bumi. Bilangan geopotensial dapat 
dianggap sebagai suatu sistem tinggi apabila diperoleh dari hasil pengukuran sipat datar dan 
pengukuran gayaberat di posisi sipat datar terkait serta diukur dalam geopotensial unit (g.p.u) (1 g.p.u. 
= 1 kgal meter = 1000 gal meter). Bilangan geopotensial selanjutnya digunakan untuk mendefinisikan 
sistem tinggi fisis yaitu tinggi dinamis, tinggi orthometris dan tinggi normal serta keterkaitan antar 
sistem tinggi tersebut.  

 

Konsep bahwa semua titik yang terletak pada bidang equipotensial yang sama akan memiliki tinggi 

yang sama dinyatakan menggunakan tinggi dinamis 𝐻𝑑𝑖𝑛.  

 

𝐻𝑑𝑖𝑛 =
𝐶

𝛾𝑜
                                                                    (2) 

 
Tinggi dinamis sebarang titik dapat dinyatakan dengan banyaknya lapisan bidang equipotensial 
dalam satuan g.p.u atau dalam satuan metrik apabila menggunakan acuan nilai gayaberat normal 𝛾0 
pada suatu lintang menengah (misal untuk GRS80 pada lintang 450 memiliki nilai 𝛾𝑜 =
980.6199 𝑐𝑚. 𝑑𝑡−2 ). Pada umumnya nilai gayaberat normal referensi 𝛾𝑜 dipilih suatu nilai yang 
dekat dengan nilai rata-rata 𝛾𝑜 di daerah terkait, sebagai contoh untuk Indonesia dapat digunakan 𝛾𝑜 
di ekuator. Di dalam penerapannya, tinggi dinamis tidak memiliki arti geometris tetapi mewakili 
fenomena fisis alam yang sesungguhnya yang berbasis pada perbedaan potensial, misal aliran fluida 
dan arus geostropik.  

 

 
Gambar 2. Representasi tinggi orthometrik, tinggi normal, undulasi geoid, anomaly tinggi 

dan pengukuran beda tinggi antar bidang ekuipotensial menggunakan spirit leveling. 
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Jekeli (2000) menjelaskan bahwa untuk mencari definisi geometrik dari tinggi atau jarak 
vertikal yang sesungguhnya digunakan uraian keterkaitan antara gayaberat dan potensialnya. 
Definisi tersebut diperoleh melalui pengukuran jarak di sepanjang garis unting-unting (arah 
gayaberat) dari sebarang titik di permukaan geoid sampai ke proyeksinya di permukaan bumi, 
dan disebut sebagai tinggi orthometris 𝐻𝑜𝑟𝑡ℎ𝑜. Tinggi orthometris merupakan pembagian 
bilangan geopotensial dari sebarang titik dengan nilai gayaberat menengahnya (rata-rata) �̅� 
di sepanjang garis unting-unting dari geoid sampai permukaan bumi.  
 

𝐻𝑜𝑟𝑡ℎ𝑜 =
𝐶

�̅�
                                                               (3) 

 
Penentuan tinggi orthometris secara teoritik belum dapat ditentukan secara tepat dikarenakan 
kesulitan perealisasian pengukuran nilai gayaberat disepanjang garis unting-unting serta 
dibutuhkannya informasi tentang densitas massa bumi yang bersifat heterogen dan anisotropik 
secara menyeluruh dalam penentuan nilai �̅� menggunakan teori gravitasi Newton. Dengan demikian 
penentuan tinggi orthometris akan bergantung pada model densitas massa bumi, dimana umumnya 
digunakan asumsi densitas massa konstan serta ketebalan kerak yang homogen pada bidang yang 
berpusat pada titik pengamatan sampai jarak tak berhingga. Pendekatan yang dilakukan dalam 
penentuan nilai �̅� adalah menggunakan reduksi Prey dan tinggi orthometrik yang 
mengaplikasikannya untuk selanjutnya disebut tinggi orthometrik Helmert (Wellenhof, 2005).  

 
Kendala informasi akurat tentang densitas massa bumi dalam penentuan tinggi orthometrik 
selanjutnya memunculkan tipe ketiga dari tinggi yaitu tinggi normal. Tinggi normal 𝐻𝑛𝑜𝑟 
menganggap bahwa medan gayaberat bumi adalah normal, yaitu nilai gayaberat 𝑔 di 
permukaan bumi sama dengan nilai gayaberat normalnya 𝛾 di ellipsoid referensi. Demikian 
juga dengan nilai potensial gayaberat bumi sama dengan nilai potensial gayaberat normalnya 
di ellipsoida, sehingga nilai tinggi normal dapat diestimasikan 
 

𝐻𝑛𝑜𝑟 =
𝐶

�̅�
                                                                  (4) 

 
Nilai gayaberat normal rata-rata �̅� diperoleh dari persamaan  

�̅� = 𝛾 [1 − (1 + 𝑓 + 𝑚 − 2𝑓𝑠𝑖𝑛2𝜑)
𝐻𝑛𝑜𝑟𝑚

𝑎
+

𝐻𝑛𝑜𝑟𝑚2

𝑎2 ]                              (5) 

 
Dimana (𝑎, 𝑓, 𝑚) merupakan konstanta ellipsoida referensi, 𝜑 merupakan lintang 
pengamatan dan karena �̅� merupakan fungsi dari tinggi normal tetapi bersifat tidak terlalu 
dominan sehingga penyelesaian secara iteratif dapat dilakukan dalam menentukan nilai  �̅� . 
Dengan demikian nilai tinggi normal akan sangat bergantung pada posisi awal penentuan. 
Representasi geometrik dari tinggi orthometrik, tinggi normal, undulasi geoid dan anomali 
tinggi diuraikan pada gambar 2.  
 
 
4. Kendala dan Realisasi 
 
Penyelenggaraan unifikasi datum vertikal memiliki beberapa kendala sebagai berikut : 
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 Datum vertikal diselenggarakan mengacu kepada bidang referensi MSL setempat yang 
bersifat lokal dari hasil pengamatan pada selang waktu tertentu dari sebuah stasion 
pasut. Hal ini menyebabkan dalam unifikasi akan terdapat lebih dari satu datum 
vertikal yang berbeda referensi baik dari posisi awal atau titik nol ketinggian serta 
referensi waktu/epok acuan. Sebagai contoh : penetapan datum geodesi di Indonesia 
yang bersifat nasional telah dimulai sejak penetapan Datum Indonesia 1974 
(Indonesian Datum 1974 - ID74) yang kemudian digantikan oleh Datum Geodesi 
Nasional 1995 (Indonesian Geodetic Datum 1995 - DGN95), dimana keduanya bersifat 
statik dan datum vertikalnya masih menggunakan MSL.  Hal ini menunjukkan bahwa 
informasi vertikal baik secara spasial dan temporal dari kedua datum tersebut masih 
bersifat lokal dan rentang waktu pengamatannya tidak terdefinisi epoknya.  

 Sistem tinggi yang digunakan di setiap daerah bisa berbeda, bergantung kepada 
kebutuhan. Sebagai contoh untuk wilayah Indonesia dari awal 

 pemetaan pada masa Kolonial Belanda ditetapkan menggunakan sistem tinggi 
orthometrik. Sistem tinggi ini diberlakukan untuk semua wilayah meskipun memiliki 
kekurangan yaitu tidak dapat memberikan gambaran fisis yang riil tentang fenomena 
fluida, atau informasi yang diberikan dari tinggi orthometrik tidak menggambarkan 
bahwa air fluida belum tentu mengalir ke tempat yang memiliki tinggi orthometrik 
lebih rendah. Sementara di beberapa negara lain memberlakukan sistem tinggi 
dinamis dikarenakan wilayah topografinya yang relatif datar dan luas. Hal ini 
menyebabkan diperlukan strategi untuk mentransformasikan antar sistem tinggi 
dalam skala ruang dan waktu sehingga diperoleh distorsi minimum apabila dilakukan 
unifikasi datum vertikal.  

 Pengukuran referensi lokal (MSL) serta perambatan pengukuran vertikal (beda tinggi) 
ke wilayah darat (menggunakan leveling) dan ke wilayah laut di setiap wilayah 
bervariasi baik dari strategi pengukuran maupun penghitungannya. Cakupannya dapat 
disebabkan oleh variasi prosedur serta keakurasian dari penentuan MSL dan leveling, 
perbedaan durasi pengamatan MSL dan leveling, variasi penerapan jenis koreksi dan 
reduksi akibat perubahan/deformasi baik dari medan gayaberat maupun topografi 
setempat 
 

Apabila nilai potensial gayaberat di geoid  𝑊𝑜 dari datum vertikal baru telah ditentukan, maka 
diperlukan secara kuantitatif perbedaan 𝑑𝑊 nya dengan nilai potensial gayaberat 𝑊𝑖 dari 
masing-masing datum vertikal lama (gambar 3). 

                                                           (6) 
 

𝑊𝑜 = 𝑊𝑖 + 𝑑
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Gambar 3. Representasi perbedaan nilai potensial gaya berat antar datum lokal Wo(i) dan 

Wo(ii) dengan datum yang digunakan dalam unifikasi Wo 
 
Dengan demikian trasformasi hasil-hasil pengamatan datum lama ke datum baru memerlukan 
pengikatan melalui pengukuran ulang di beberapa stasion datum lama menggunakan 
prosedur datum baru agar diperoleh strategi interpolasi dan ekstrapolasi yang tepat untuk 
mencapai distorsi minimum antara kedua datum tersebut. Apabila nilai 𝑑𝑊 dan tipe 
ketinggian diketahui maka perealisasian kerangka referensi koordinat adalah dengan 
memberikan nilai tersebut pada stasion-stasion yang didesain sebagai penyusun kerangka. 
Stasion tersebut termasuk stasion yang terletak di darat (salah satunya dikenal sebagai TTG) 
serta stasion pasut yang digunakan untuk menentukan MSL lokal. Setiap pengukuran yang 
dilakukan juga ditetapkan epok pengamatannya sehingga bisa digunakan untuk ekstrapolasi 
status vertikal dari suatu posisi baik ke depan (masa depan) ataupun ke belakang (masa lalu) 
bersamaan dengan ekstrapolasi status horizontal. Sebagai catatan, pada era sebelum datum 
vertikal global, biasanya status vertikal dipisahkan dalam penyelenggaraan jaring kerangka 
vertikal yang tidak sama persis stasionnya dengan jaring kerangka horizontal. Untuk 
penyelenggaraan datum vertikal baru, maka setiap stasion yang tercakup dalam jaring 
kerangka referensi koordinat akan memiliki status horizontal dan status vertikal sekaligus 
serta mencakup dimensi waktu/epok juga, yang selanjutnya digunakan untuk dalam 
merealisasikan datum semi dinamik dan atau datum dinamik.    
 
Paradigma penyelenggaraan kerangka referensi koordinat yang berubah dari sistem datum 
statik dimana epok tidak didefinisikan serta tidak mengakomodir deformasi, menjadi sistem 
datum semi dinamik dan datum dinamik yang memperhatikan kedua hal tersebut, maka pada 
perealisasiannya diperlukan prosedur serta strategi yang menyertakan kedua hal tersebut, 
yaitu  

 Pengamatan dilakukan secara kontinyu apabila dimungkinkan, yaitu dengan 
memasang peralatan yang dapat digunakan untuk menentukan ketinggian (misal 
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GNSS terhadap referensi ellipsoida) dan atau peralatan yang dapat mengukur 
kuantitas potensial (misal gravimeter). Apabila hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka 
pengamatan dilakukan secara berkala tetapi dengan interval waktu antar pengamatan 
yang tidak terlalu lama serta pengukuran segera dilakukan apabila terjadi fenomena 
yang tidak normal (misal adanya gempabumi tektonik-vulkanik) 

 Mengakomodir perubahan yang terjadi pada stasion pengamatan akibat deformasi 
eksternal yang bersifat geometrik (perubahan posisi) dari topografi dan deformasi 
internal yang bersifat fisis (perubahan nilai ekuipotensial) akibat perubahan densitas 
di dalam bumi.  

 Mengakomodir perubahan-perubahan baik status geometrik maupun sifat fisis yang 
terkait dengan penentuan MSL (misal sea surface topography (SST), arus dan 
temperatur) 

 Menetapkan status geometric serta fisis dari stasion terhadap berbagai tipe 
permukaan referensi (ellipsoid, geoid dan kuasi-geoid) serta berbagai tipe tinggi 
(geodetik, orthometrik, dinamis dan normal) sehingga pengguna dapat memilih 
aplikasi berdasarkan kebutuhannya.  

 
 
5. Penutup  
 
Kendala utama yang dihadapi dalam unifikasi komponen vertikal dalam satu datum vertikal geoid yang 
bersifat global baik di darat maupun laut adalah di setiap daerah menggunakan datum vertikal muka 
air laut rata-rata yang bersifat lokal dalam ruang dan waktu atau,  tidak memiliki referensi titik awal 
atau nilai nol ketinggian yang sama. Status data/informasi awal yang tersedia sebelum unifikasi datum 
vertikal, pendefinisian parameter-parameter unifikasi datum vertikal yang dikehendaki serta kendala-
kendala baik teknis maupun non teknis dalam perealisasiannya serta strategi penyelenggaraannya 
yang kontinyu dan terbarukan, merupakan unsur-unsur yang harus pelajari agar kerangka referensi 
koordinat dapat terselenggarakan secara benar. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa 
pendefinisian kualitas serta epok dari parameter-parameter datum vertikal lama merupakan 
tantangan dalam mentransformasikan ke dalam datum vertikal baru. Penyelenggaraan unifikasi 
datum vertikal dalam kerangka referensi koordinat memerlukan strategi baik penghitungan maupun 
pengukuran kembali beberapa titik ikat yang termasuk dalam jaring datum lama menggunakan 
strategi penyelenggaraan datum baru. Dengan demikan akan diperoleh parameter transformasi yang 
menghubungkan sistem vertikal lama yang bersifat lokal dengan unifikasi datum vertikal baru. 
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