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Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 

mil laut yang dihitung dari garis pangkal.  Di Zona Ekonomi Eksklusif ini negara 

pantai mempunyai hak- hak yang berdaulat yang eksklusif untuk keperluan 

eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam dan juga yuridiksi tertentu 

terhadap : 

1. Pembuatan dan juga pemakaian pulau buatan,  instalasi serta bangunan 

. 

2. Riset ilmiah kelautan . 

3. Perlindungan dan juga pelestarian lingkungan laut . 

       Zona Ekonomi Ekslusif ini diukur ketika air laut sedang surut.  Pada 

Zona Ekonomi Eksklusif ini pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengatur 

segala kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam di permukaan 

laut,  di dasar laut dan juga di bawah laut,  serta mengadakan penelitian sumber 

dara hayati meupun sumber daya laut yang lainnya . 

       Dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya 200 mil ini,  maka 

negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di wilayah laut 

tersebut dan juga berhak menggunakan kebijakan hukumnya,  kebebasan 

bernavigasi,  terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan juga 

pipa- pipa . 

 

 Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE ini ada sejarahnya.  

Konsep mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini telah jauh diletakkan di depan 

untuk pertama kalinya oleh negara Kenya pada Asian - African Legal Constitutive 

Committee yang berlangsung pada bulan Januari 1971 dan juga pada Sea Bed 

Committee PBB yang berlangsung pada tahun berikutnya. Proposal Kenya 

menerima dukungan aktif dari banyak Negara Asia dan juga Afrika.  Pada waktu 

yang hampir bersamaan,  banyak pula Negara Amerika Latin mulai membangun 

sebuah konsep yang serupa atas laut Patrimonial.  Dua hal yang serupa tersebut 

telah muncul secara efektif ketaika UNCLOS dimulai,  dan juga konsep baru 

mengenai Zona Ekonomi Eksklusif telah dimulai . 

        Itulah sejarah singkat mengenai Zona Ekonomi Eksklusif yang 

kemudian sangat diatur dalam hukum negara.  Zona Ekonomi Eksklusif 

mempunyai sifat sangat penting, karena menyangkut kepemilikan wilayah beserta 

dengan kekayaan yang berada di bawah wilayah tersebut . 

 

       Zona Ekonomi Eksklusif merupakan perkara yang sangat diperhatikan 

oleh setiap negara yang mempunyai wilayah perairan atau laut.  Salah satu yang 

paling diperhatikan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah mengenai 

batasnya dan juga lebar zona ini.  Dikemukakan bahwa lebar Zona Ekonomi 

Eksklusif mempunyai lebar 200 mil atau setara dengan 370, 4 km.  Angka yang 

telah ditetapkan ini tidak menimbulkan kesukaran dan sekaligus dapat diterima 

oleh negara- negara berkembang maupun negara maju semenjak dikemukakannya 

gagasan zona ekonomi ini . 



      Batas dalam Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas luar dari laut 

teritorial.  Zona batas luar ini tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis 

dasar dimana luas pantai teritorial telah ditentukan.  Pernyataan dalam ketentuan 

ini memberikan saran bahwa 200 mil merupakan batas maksimum dari Zona 

Ekonomi Eksklusif.  Hal ini memberikan ketentuan bahwa apabila ada suatu 

negara pantai yang menginginkan wilayah ZEE nya lebih kecil dari itu, maka 

negara tersebut dapat mengajukannya . 

      Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari 

pulau yang terluar dan diukur ketika air laut sedang mengalami masa surut . 

 

 Berbicara mengenai Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE,  kita tidak 

akan terlepas dari yang namanya Batas Zona Tambahan.  Zona tambahan sendiri 

mempunyai pengertian sebagai laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal 

dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal.  Di zona tamabahan ini 

kekuasaan negara tidak mutlak,  namun hanya terbatas untuk mencegah 

pelanggaran - pelanggaran terhadap praktik bea cukai,  fiskal, pajak dan juga 

imigrasi di wilayah laut teritorialnya.  Mengenai batas zona tambahan ini sendiri 

sepanjang 12 mil atau tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal wilayahnya . 

      Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS III 

mengenai Zona Tambahan,  bahwasannya suatu  zona yang terdapat dalam laut 

lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai itu mempunyai 

kewenangan melakukan pengawasan yang dibutuhkan untuk melakukan hal - hal 

sebagai berikut : 

 

1. Mencegah pelanggaran perundang - undangan yang berkaitan 

dengan permasalahan praktik bea cukai,  perpajakan, keimigrasian da 

juga kesehatan . 

2.  Kewenangan untuk menghukum pelanggaran - pelanggaran atau 

peraturan- peraturan mengenai perundang- undangan yang telah 

disebutkan di atas . 

 

Kemudian dalam pasal yang sama, dan dalam ayat 2 ditegaskan 

mengenai lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh hingga melampaui dari 

12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.  Hal ini mempunyai arti bahwa zona 

tambahan tersebut hanya mempunyai arti bagi negara- negara yang mempunyai 

lebar laut teritorial yang ukurannya kurang dari 12 mil laut berdasarkan pada 

konvensi hukum laut tahun 1982.   Sementara menurut pasal 33 ayat 2,  konvensi 

hukum laut tahun 1982,  zona tambahan tidak melebihi 24 mil laut dari garis 

pangkal dari tempat dimana lebar laut teritorial tersebut diukur . 

 

 Selain ada batas zona tambahan, yang perlu dibahas lainnya adalah 

mengenai batas laut teritorial.  Pengertian dari laut teritorial sendiri merupakan laut 

yang terletak di sisi luar dari garis pangkal dan jaraknya tidak melebihi dari 12 mil 
laut.  Laut teritorial merupakan wilayah laut yang menjadi hak suatu negara 

teritorial secara penuh atau mutlak,  yakni meliputi kekayaan bawah laut dan juga 

ruang udara yang ada di atasnya.  Ukuran laut teritorial ini tidak melebihi dari 12 

mil laut. Dalam laut teritorial ini pula hak lintas damai diakui oleh kapal - kapal 

asing yang melintas di atas wilayah laut tersebut . 



      Mengenai hak lintas damai itu sendiri, menurut konvensi hukum laut 

1982 merupakan hak untuk melintas secepat - cepatnya tanpa berhenti dan bersifat 

damai dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban negara pantai. Sehingga 

dapat kita ketahui bahwa laut teritorial merupakan wilayah laut yang sangat 

diketatkan masalah keamanannya . 

 

 

 Hak lintas damai akan diberlakukan ketika ada kapal negara asing 

melintas di laut teritorial suatu negara.  Mengenai pelaksanaan hak lintas damai ini 

haruslah : 

 Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar 

integritas wilayah,  kemerdekaan dan juga politik negara pantai . 

 Tidak melakukan latihan militer dan sejenisnya tanpa seizin negara 

 pantai . 

 Tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi tertentu yang dapat melanggar keamanan dan ketertiban 

negara pantai . 

 Tidak melakukan peluncuran,  pendaratan dari atas kapal apa pun 

tremasuk juga kapal militer  

 Tidak melakukan propaganda yang dapat melanggar keamanan dan 

ketertiban negara pantai . 

 Tidak melakukan bongkar muat komoditas,  penumpang,  serta mata 

uang yang melanggar aturan,  perpajakan,  imigrasi dan juga hukum 

negara pantai . 

 Tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan . 

 Tidak melakukan kegiatan penelitian . 

 

 Itulah aturan- aturan menganai lintas damai yang ada di wilayah suatu 

negara.  Hal lintas damai merupakan hak bagi kapal asing sehingga merupakan 

kewajiban bagi negara pantai untuk memberikannya. Pemberian hak lintas damai 

oleh Indonesia ini diatur dalam Undang Undang No.  43 Tahun 2008 . 

 

 

 Mengenai kegiatan- kegiatan di Zona Ekonomi Eksklisif Indonesia ini 

diatur dalam Undang- Undang No.  5 tahun 1983 pasal 5 tentang Zona Ekonomi 

Eksklusif.  Kegiatan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam atau 

kegiatan - kegiatan lainnya untuk eksplorasi atau eksploitasi ekonomi seperti 

pembangkit energi dari air,  arus dan juga angin di Zona Ekonomi Eksklusif di 

Indonesia yang dilakukan oleh warga Indonesia atau badan hukum Indonesia harus 

berdasar pada izin dari Pemerintah Republik Indonesia.  Sementara kegiatan - 

kegiatan tersebut apabila dilakukan oleh negara asing baik orang ataupun badan 

hukum asing maka harus berdasar pada persetujuan internasional antara 

Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing yang 

bersangkutan . 

       Sementara dalam syarat - syarat dan atau persetujuan internasional 

dicantumkan hak - hak dan juga kewajiban- kewajiban yang harus dipatuhi oleh 



pihak - pihak yang bersangkutan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan juga 

eksploitasi di zona tersebut,  seperti kewajiban untuk membayar pungutan kepada 

pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu sumber daya alam hayati pada 

dasarnya mempunyai daya pulih kembali.  Meski demikian hal ini tidak berarti 

bahwa sumber daya alam ini jumlahnya tidak terbatas. Karena adanya sifat - sifat 

itulah maka dalam pelaksanaan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam 

hayati maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan di 

sebagian atau keseluruhan dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia . 

 

Selain itu , dalam hal perikanan yang menjadi sumber daya alam hidup di 

perairan, Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah 

tangkapan yang telah diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap Indonesia. 

Hal ini boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin pemerintah Republik 

Indonesia berdasarkan persetujuan internasional . 

 

Negara pantai merupakan negara yang mempunyai wilayah pantai sebagai 

pemilik dari Zona Ekonomi Eksklusif. Negara pantai yang mempunyai hak - hak 

tertentu sebagai hak dasar dari negara pantai. dalam pasal 12 konvensi jenewa, 

menyatakan bahwa “ Negara pantai mempunyai hak - hak berdaulat atas landas 

kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber - sumber daya alamnya.  

Hak - hak yang cantum dalam ayat 1 pasal 2 tersebut adalah bahwa eksklusif yang 

dapat melakukan kegiatan - kegiatan seperti di atas landasan kontinen tanpa 

adanya persetujuan dari negara pantai . 

 

      Landasan kontinen atau Continental Self pada hakikatnya lahir melalui 

pernyataan - pernyataan unilateral dan melalui jalan konvensional.  Selanjutnya 

konferensi jenewa pada tahun 1985 membuat ketentuan tentang dasar laut yang 

kemudian disempurnakan dalam sebuah konvensi.  Setelah tahun 1985 tersebut, 

banyak negara yang mengeluarkan undang- undang mengenai landasan kontinen 

ini serta membuat perjanjian yang didasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam 

konvensi jenewa itu. Hasilnya,  konvensi jenewa pada tahun 1985 tentang landasan 

kontinen berhasil menentukan secara umum, rezim yang sama mengenai landasan 

kontinen.  Konvensi ini berkalu sejak tanggal 10 Juni 1964 setelah ratifikasi ke - 

22 oleh Inggris dan hanya berisikan 15 pasal . 

  Landasan kontinen merupakan dasar laut yang apabila dilihat dari segi 

geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua.   

Kedalam landasan kontinen ini tidak lebih dari 150 meter.  Batas landasan 

kontinen ini diukur mulai dari garis dasar pantai menuju ke luar dengan jarak 

paling jauh adalah 200 mil.  Jika ada dua negara yang letaknya berdampingan 

menguasai laut dalam satu landasan kontinen dan mempunyai jarak kurang dari 

400 mil,  maka batas kontinen masing- masing negara ditarik sama jauh dari garis 

dasar masing- masing negara.  Disini, kewajiban negara adalah tidak mengganggu 

lalu lintas pelayaran damai di dalam batas landas kontinen . 

 

Dari berbagai macam penjelasan serta sejarah dan juga hal- hal yang 

berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif,  maka sangat mengetahui bahwa Zona 

Ekonomi Eksklusif ini sangat penting bagi Negara - negara di dunia. Sebenarnya 

kenapa Zona Ekonomi Eksklusif begitu penting ?  Hal ini pasti ada alasannya.  Ya,  

fungsi atau manfaat Zona Ekonomi Eksklusif ini tentu saja untuk mempertegas 



batas Negara - negara di wilayah perairan sehingga kekayaan negara yang ada di 

dalam wilayah tersebut tidak bisa dieksploitasi oleh pihak- pihak lain . 

 

Berbicara mengenai Zona Ekonomi Eksklusif memang tidak akan terlepas 

dari yang namanya samudera atau laut.  Hal ini memang Zona Ekonomi Eksklusif 

ini merupakan pengaturan wilayah laut dari suatu Negara . 

 

Sudah menjadi hukum kebiasaan bahwa laut dibagi- bagi menjadi 

beberapa zona.  Zona yang letaknya paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas.   

Pada pasal 86 konvensi PBB mengenai hukum laut, dinyatakan bahwa “ laut lepas 

merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi 

eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau 

dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan ”.   Mengacu pada definisi 

tersebut, laut lepas terletak di bagian luar zona ekonomi eksklusif dan tidak masuk 

di dalam zona ekonomi eksklusif.   Dan prinsip hukum yang mengatur rezim di 

laut lepas adalah prinsip kebebasan.  Meski demikian, prinsip kebebasan ini tetap 

harus dilengkapi dengan tindakan- tindakan pengawasan agar tidak mengecaukan 

prinsip kebebasan itu sendiri . 

 

     Prinsip kebebasan laut lepas ini diatur dalam pasal 87 konvensi PBB. 

Kebebasan di laut lepas mempunyai arti bahwa laut lepas dapat digunakan oleh 

negara manapun.   Menurut pasal tersebut, kebebasan ini meliputi : 

 Kebebasan berlayar 

    Kebebasan untuk memasang kabel dan juga pipa bawah laut, dengan    

  mematuhi ketentuan- ketentuan bab VI konvensi 

  Kebebasan melakukan penerbangan 

  Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang 

 telah tercantum dalam sub bab II 

  Kebebasan membangun pulau buatan dan juga instalasi- instalasi 

 lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan 

 tunduk pada bab VI 

Kebebasan melakukan riset ilmiah, dengan tunduk pada bab VI dan juga 

bab XIII . 

 

Itulah beberapa macam kebebasan yang diberikan kepada negara- negara 

di dunia yang berlaku di wilayah laut lepas. Kebebasan ini mempunyai arti bahwa 

tidak ada satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan apapun di laut lepas di 

bawah kedaulatannya, dan juga laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan- 

tujuan damai seperti yang telah ditetapkan dalam pasal- pasal 88 dan juga 89 

konvensi . 

 

Telah disebutkan bahwasannya meski di wilayah laut lepas telah diberikan 

hak berupa prinsip kebebasan, namun tetap harus diawasi. Pengawasan di wilayah 

laut lepas ini dirasa penting untuk dapat menjamin kebebasan penggunaan laut. 

Pengawasan di wilayah laut lepas dilakukan oleh kapal- kapal perang. Adapun 

pengawasan di wilayah laut lepas ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan 

umum dan juga pengawasan khusus. 

 



Pengawasan umum merupakan pengawasan yang seperti biasa dilakukan, 

inspeksi dan juga tundakan kekerasan yang bertujuan menjamin keamanan umum 

lalu lintas laut. 

 

Kedaulatan territorial berkaitan dengan kewenangan ekslusif suatu Negara 

terhadap wilayahnya.  Kedaulatan – kedaulatan territorial sifatnya tidaklah mutlak.  

Ada pembatasan – pembatasan yang melekat menurut hukum Internasional . 

 

Pembatasan tersebut adalah : 

 

1).  Suatu Negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi ekslusifnya keluar 

dariwilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Negara lain.  

Dalam sengketa  the island of palmas (1928),   Arbiter Huber 

menegaskan bahwa dalam kedaulatan  territorial melekat  di dalamnya 

kewajibatn (duty) untuk melindungi dan tidak  mengganggu hak – hak 

negara lain. 

2). Suatu Negara yang memiliki kedaulatan territorial memiliki kewajiban 

untuk  menghormati kedaulatan territorial Negara lain.   Begitu pun 

sebaliknya .  Dalam  sengketa the Corfu Channel Case (1949) ,  

Mahkamah International berpendapat  bahwa di antara Negara – negara 

merdeka,  penghormatan terhadap sesama  kedaulatan territorial 

merupakan dasar yang penting untuk hubungan internasional.   

Mahkamah menyatakan: “  Between independent States,   respect for 

territorial  sovereignty is an essential foundation of international 

relations. 

 

 Kedaulatan   territorial suatu Negara mencakup tiga dimensi, yang 

terdirI dari: 

 

1. Tanah atau daratan  (yang mencakup segala yang ada di bawah dan 

diatas tanah, tersebut, misalnya kekayaan tambang dan segala sesuatu 

yang tumbuh diatas tanah) 

2. Laut;  dan 

3. Udara . 

 

Dilihat dari segi wilayah,  terdapat 4 bentuk rejim hukum yang 

mengaturnya,  yaitu:  

1.        Kedaulatan Teritorial  (atas wilayah didalam suatu Negara) 

2.         Wilayah yang berada di bawah kedaulatan Negara lain dan yang  

 memiliki status tersendiri (misalnya wilayah mandat atau trust) 

3.         Res Nullius,  yaitu wilayah yang tidak dimiliki atau tidak berada dalam 

 kedaulatan suatu Negara manapun.   Hampir tidak ada daerah atau 

 wilayah yang berada dibawah rejim ini; dan   

4.  Res Communis,  yaitu wilayah yang tidak dapat berada di bawah suatu   

 kedaulatan tertentu  (no-State’s land). 

  Seiring berjalanya waktu,  di dalam pengelolaan sumber daya kelautan 

kerap terjadi konflik,  baik konflik internal maupun konflik eksternal antar Negara.   

Konflik yang terjadi karena permasalahan yang tidak dapat dianggap sebagai hal 



yang biasa dan mudah ,  Karena apa yang terjadi dilautan adalah merupakan 

wilayah kedaulatan dan kepemilikan Negara dan bangsa Indonesia,  sesuatu yang 

sangat bernilai bagi suatu bangsa dan Negara, mengingat sumber penghasilan 

Negara dari sisi ekonomi cukup menjanjikan, Pada tahun 2013 saja sektor 

perikanan telah menyumbang 6,90 persen terhadap PBD nasional mencapai Rp.  

291,79 triliun. 

  Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat 

menentukan posisi Negara sebagai kepentingan Negara – Negara untuk menguasai 

sumber daya kelautan merupakan hal yang menterbelakangi perkembangan 

pengaturan terhadap laut, baik di tingkat nasional maupun internasional.  Pada 

awalnya kepentingan ini didasari pada kebutuhan Negara untuk memenuhi 

kepentingan nasionalnya,  dimulai dari kebutuhan akan sumber daya perikanan dan 

diikuti dengan minyak dan gas bumi yang melahirkan tuntutan atas laut tritorial 

dan landas kontinen. 

 Dalam perkembanganya kemudian tenyata bahwa bagian bagian laut 

tersebut tidak mencukupi kepentingan Negara – negara,  sehingga timbul berbagai 

masalah dan konflik seiring upaya Negara – negara  menguasai sumber daya 

kelautan .  

 Penyelesaian dalam kasus antar Negara yang terjadi selama ini 

dilakukan melalui mekanisme – mekanisme dan institusi peradilan internasional 

yang ada,  seperti Mahkamah Internasional disamping penyelesaian sengketa 

melalui Arbitrase ( Perjanjian Jay dan Peristiwa Alabama ) Dalam penyelesaian 

sengketa pelanggaran hukum dilaut selama ini,  masih dilakukan secara umum dan 

hal tersebut dirasakan tidak memadai oleh masyarakat internasional,  karena tidak 

mencukupi kebutuhan mengingat perselisihan dalam bidang hukum laut memiliki 

karateristik yang lebih kompleks sehingga membutuhkan pengetahuan dan 

keahlian yang lebih mendalam di bidang hukum laut. 

 Instrumen pengaturan penyelesaian sengketa di laut telah dilengkapi 

pula dengan Konvensi internasional yang dikenal dengan UNCLOS yang telah 

menjadi hukum positif Indonesia dengan disahkannya melalui Undang – undang 

no 17 Tahun 1985 Tentang    Pengesahan United Nations Covention on the Law of 

the Sea.  Mengingat pentingnya proses penyelesaian sengketa yang mungkin 

timbul,  dalam implementasi UNCLOS 1982 makan konvensi itu telah 

menyediakan suatu system penyelesaian sengketa yang sangat kreatif.  Melalui 

UNCLOS 1982,  dibentuklah Tribunal Internasional tentang Hukum Laut yang 

berkedudukan di Hamburg pada tanggal 1 Agustus 1996.  Dilihat dari 

perkembangan system peradilan internasional,  mekanisme Konvensi ini 

merupakan yang pertama kali yang dapat mengarahkan Negara – Negara peserta 

untuk menerima prosedur memaksa ( compulsory procedures ). 

 UNCLOS 1982 dalam Pembukaannya menyatakan bahwa konvensi : 

mengakui keinginan untuk membentuk melalui Konvensi ini ,  dengan 

mengindahkan secara layak kedaulatan semua Negara ,  suatu tertib hukum laut 

dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan 

penggunaan laut dan samudera secara damai , pendayagunaan sumber kekayaan 

alamnya secara adil dan efisien ,  konservasi sumber kekayaan hayatinya dan 



pengkajian ,  perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan konservasi 

kekayaan alam hayatinya,  mengatur secara umum tentang penegakan hukum di 

laut teritorial maupun ZEE suatu Negara . 

 Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara 

pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka 

sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982.  Negara 

pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya 

terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi 

negara pantai atau menganggu keamanan negara pantai.
 
Akan tetapi jika unsur-

unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka 

negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. 

Pasal 27 ayat 5 UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE 

dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang 

berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.  Hal ini 

berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE,  terutama pelanggaran terhadap kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan . 

 Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing 

tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi 

sumber daya perikanan,   negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap 

kapal tersebut.  Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus 

segera dilepaskan dengan reasonable bond yang diberikan kepada negara pantai.  

Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman 

badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE,  negara pantai hanya mempunyai 

hak berdaulat ( sovereign rights ) dan bukan kedaulatan.  Di samping itu, 

UNCLOS 1982 telah merumuskan pengaturan secara internasional bagi berbagai 

kegiatan kelautan,  ke dalam suatu dokumen yang terdiri dari 320 pasal dan aturan-

aturan tambahannya yang dimuat dalam 9 buah lampiran serta beberapa resolusi 

pendukungnya , akan tetapi bagian terpenting dari UNCLOS 1982 ini 

menggambarkan usaha pembaharuan yang merefleksikan adanya suatu 

perkembangan yang progresif ( progressive development ) . 

 Secara keseluruhan UNCLOS 1982 ini merupakan suatu kerangka 

pengaturan yang sangat   komprehensif dan meliputi hampir semua kegiatan di 

laut,  sehingga dianggap sebagai “ a constitution for the oceans ”.  Sejumlah 

pembaharuan dapat dilihat,  antara lain, pada perumusan ketentuan-ketentuan baru 

tentang zona ekonomi eksklusif,  negara kepulauan,  selat yang digunakan untuk 

pelayaran internasional,  perlindungan lingkungan laut,  riset ilmiah kelautan,  serta 

perumusan ketentuan-ketentuan,  mekanisme serta prosedur penambangan daerah 

dasar laut samudra dalam yang terletak di luar yurisdiksi nasional.  Dengan 

demikian Konferensi Hukum Laut III telah menghasilkan suatu regime building 

yang diwujudkan selain dalam bentuk perubahan atau perbaikan terhadap 

ketentuan - ketentuan yang telah ada ( antara lain tentang laut teritorial dan zona 

tambahan ) akan tetapi juga dalam bentuk penyusunan kembali pengaturan atas 

selat dan landas kontinen,  serta perumusan ketentuan-ketentuan baru sebagaimana 

disebutkan di atas. 

 Hal lain yang cukup menarik adalah bahwa UNCLOS 1982 

mengandung beberapa kewajiban kerja sama bagi Negara-negara Pihak.  Salah 

satu contoh adalah adanya kewajiban kerja sama regional di bidang pengelolaan,  



konservasi,  eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati laut. Selain dari itu 

UNCLOS 1982 juga menganjurkan kerja sama serupa di bidang perlindungan 

lingkungan laut dan riset ilmiah kelautan.  Sejak mulai berlakunya pada bulan 

November 1994,  UNCLOS 1982 telah mengalami perkembangan dengan 

diadakannya secara terus menerus pertemuan-pertemuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaannya melalui pelbagai forum. 

 Seperti diketahui,  sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Konvensi telah 

dibentuk antara lain, International Tribunal for the Law of the Sea ( ITLOS ),  

Commission on the Limits of the Continental Shelf ( CLCS ) . 

 Tahun 1995 tentang jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan 

yang termasuk dalam jenis yang sama di ZEE dua negara atau di ZEE dan zona 

diluar dan yang berdekatan dengannya ( Pasal 63 ) dan jenis ikan yang bermigrasi 

jauh ( Pasal 64 ) yang dikenal sebagai Straddling Stocks dan Highly Migratory 

Stocks.   Sampai dengan bulan Oktober 2014 telah dicapai sejumlah 166 ratifikasi,  

termasuk kedalamnya ratifikasi oleh beberapa negara maju seperti Federasi Rusia, 

Inggris,  dan Canada.  Di samping sejumlah besar negara-negara berkembang,  

tercatat juga sebagai pihak hampir seluruh negara anggota Masyarakat Eropa, 

Cina,  Jepang,  India,  Australia,  Brazil dan Argentina.  Indonesia merupakan 

negara ke-26 yang telah meratifikasi Konvensi sejak tahun 1986,
 

dan telah 

melaksanakan beberapa tindakan implementasi melalui  pengumuman Undang-

undang No.  6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,  dan diikuti dengan 

penerbitan tiga buah peraturan pemerintah pada tahun 2002. 

 

 Pasca Konferensi Perdamaian Den Haag 1899 dan 1907,  masyarakat 

internasional terus mengupayakan agar setiap sengketa yang terjadi antar Negara 

diselesaikan dengan cara – cara damai.  Beberapa instrument hukum internasional 

diciptakan agar tindakan penyelesaian sengketa menggunakan peperangan segera 

dihilangkan.   

  Berakhirnya perang dunia ke dua yang kemudian melahirkan 

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB),  memuat dalam piagamnya beberapa 

mekanisme yang dapat digunakan dalam menyelesaaikan sengketa.  Pada 

dasarnya,  keinginan PBB adalah untuk menhindari penggunaan kekerasan dalam 

menyelesaikan sengketa.  Namun piagam PBB itu sendiri tetap memberikan ruang 

untuk menggunakan tindakan penggunaan kekuatan bersenjata.  Akan tetapi 

tindakan tersebut sangat terbatas dan membutuhkanprosedur yang rumit.  Pilihan 

penggunaan kekerasan pada akhirnya bukanlah pilihan yang popular pada saat ini,  

karena akibat buruknya,  tidak hanya terjadi kepada pihak yang bersengketa saja.  

Menurut Prof.  Hikmahanto (1995)  penyelesaian sengketa mengklasifikasikan 

dalam beberapa bentuk, yaitu: 

  Penyelesaian konflik secara damai . Inilah prinsip utama dalam setiap 

penyelesaian sengketa yang terjadi.  Prinsip ini dapat ditemukan dlam beberapa 

perjanjian internasional dan terutama yang terdapat dalam piagam PBB,  yaitu 

apabila para pihak yang bersengketa dapat menyepakati untuk menemukan suatu 

solusi yang bersahabat.  Selanjutnya metode – metode penyelesaian sengketa-



sengketa internasional secara damai atau persahabatan dapat dibagi dalam 

klasifikasi berikut ini : 

   Negoisasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara 

para pihak dengantujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog tanpa 

melibatkan pihak ketiga.   Negoisasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang 

paling dasar dan paling tuas digunakan oleh umat manusia.  Pasal 33 ayat (1)  

Piagam PBB menempatkan negoisasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan 

sengketa.  Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul – usul antara 

dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan,  jadi tidak melibatkan pihak 

ketiga.  

  Penyelesaian sengketa ini dilakukansecara langsung oleh pihak yang 

bersengketa melalui dialog tanpa ada kekikutsertaan pihak ketiga.  Dalam 

pelaksanaanya,  negoisasi memiliki dua bentuk utama,  yaitu bilateral dan 

multitateral.  Negoisasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic pada 

konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. 

  Negoisasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang 

cukup lama dipakai.  Sampai pada permulaan abad ke-20,  negoisasi menjadi satu-

satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa.  Sampai saat ini cara 

penyelesaian melalui negoisasi biasanya adalah cara yang pertamakali ditempuh 

oleh para pihak yang bersengketa.  Penyelesaian sengketa in dilakukan secara 

langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan 

dari pihak ketiga. 

   Dalam pelaksanaanya,  negoisasi memiliki dua bentuk utama,  yaitu 

bilateral dan multiteral.  Negoisasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic 

pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi 

internasional. 

             Dalam praktek negoisasi ketika sengketa belum muncu, lebih dikenal 

dengan konsultasi.  Dan yang kedua adalah negoisasi ketika sengketa telah lahir.  

Keuntungan yang diperoleh ketika Negara yang bersengketa menggunakan 

mekanisme negoisasi,  antara lain : 

1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai 

dengan kesepakatan diantara mereka . 

2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur 

penyelesaiannya . 

3) Dapat menghindari perhatian politik dan tekanan politik dalam negeri. 

4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution,  

sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak . 

J.G.Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya 

sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai 

fakta.  Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan bergantung pada penguraian fakta-

fakta para pihak yang tidak disepakati.  Untuk menyelesaikan sengketa tersebut,  

para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki 

fakta- fakta yang terjadi di lapangan.  Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian 

dilaporakan kepada para pihak,  sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa 



diantara mereka.  Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki 

fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB.  Namun dalam konteks 

ini,  enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang 

bersengketa.  Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan 

sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899,  

yang kemudian diteruskan pada tahun 1907. 

   Melibatkan pihak ketiga (third party) yang dipilih oleh para pihak 

yang bersengketa. Dalam mediasi, negara ketiga bukan hanya sekedar 

mengusahakan agar para pihak yang bersengketa saling bertemu,  tetapi juga 

mengusahakan dasar-dasar perundingan dan ikut aktif dalam perundingan, contoh: 

mediasi yang dilakukan oleh Komisi Tiga Negara (Australia, Amerika, Belgia) 

yang dibentuk oleh PBB pada bulan Agustus 1947 untuk mencari penyelesaian 

sengketa antara Indonesia dan Belanda dan juga mediasi yang dilakukan oleh 

Presiden Jimmy Carter untuk mencari penyelesaian sengketa antara Israel dan 

Mesir hingga menghasilkan Perjanjian Camp David 1979. 

    Dengan demikian,  dalam mediasi pihak ketiga terlibat secara aktif ( 

more active and  actually takes part in the negotiation ).  Mediasi biasanya 

dilakukan oleh pihak ketiga ketika pihak yang bersengketa tidak menemukan jalan 

keluar dalam penyelesaian suatu masalah.  Maka pihak ketiga merupakan salah 

satu jalan keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan 

solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.  Seorang mediator harus netral 

(tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa) dan independen.  Dalam 

menjalankan tugasnya,  mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan 

tidak dibatasi pada hukum yang ada.  Mediator dapat menggunakan asas ex aequo 

et bono untuk menyelesaikan sengketa yang ada.  

     Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa 

internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi,  

intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin 

untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan 

solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.  Pihak ketiga yang 

melaksanakan mediasi ini tentu saja harus bersifat netral dan independen.   

Sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak 

sengketa. 

 

 Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam 

beberapa bentuk.   Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah 

pihak untuk melakukan negosiasi ulang,  atau bisa saja pihak ketiga hanya 

menyediakan jalur komunikasi tambahan.  Pelaksanaan mediasi dalam 

penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, 

antara lain The Hague Convention 1907;  UN 30 Charter; The European 

Convention for the Peaceful Settlement of Disputes . 

 Sama seperti mediasi,  penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi 

menggunakan intervensi pihak ketiga.  Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini 

biasanya adalah negara,  namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para 

pihak.  Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau 



bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang 

diterima oleh para pihak.  Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi 

ini tidak mengikat para pihak. 

 Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan 

dengan mediasi.  Pembedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah 

konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan 

mediasi.  Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui,  

yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan 

mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang 

diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan 

laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian 

sengketa. 

    Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh suatu 

organ yang dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan para 

pihak yang bersengketa.   Organ yang dibentuk tersebut mengajukan usul-usul 

penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa ( to the ascertain the facts and 

suggesting possible solution ).  Rekomendasi yang diberikan oleh organ tersebut 

tidak bersifat mengikat ( the recommendation of the commission is not binding ).  

    Contoh dari konsiliasi adalah pada sengketa antara Thailand dan 

Perancis,  kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi.  Dalam 

kasus ini Thailand selalu menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang 

terletak di bagian Timur tapal batasnya.  Karena waktu itu Laos dan Kamboja 

adalah protektorat Perancis maka sengketa ini menyangkut antara Thailand dan 

Perancis. 

     Salah satu alternative penyelesaian sengketa internasional secara 

hukum atau judicial settlement seperti yang diuraikan di bawah ini adalah 

penyelesaian melalui badan peradilan internasional ( world court atau 

internasional court ).  

            Mahkamah Internasional ( International Court of Justice ) adalah 

organ yuridis dari Perserikatan Bangsa Bangsa.  Kedudukan Mahkamah berada di 

Istana Perdamaian ( Peace Palace ) di kota Den Haag,  Belanda.  Mahkamah ini 

sejak tahun 1946 telah menggantikan posisi dari 14 Mahkamah Permanen untuk 

Keadilan Internasional ( Permanent Court of International Justice ) yang sudah 

beroperasi sejak tahun 1922.  Statuta Mahkamah Internasional menjadi bagian 

yang tidakk terpisahkan dengan Piagam PBB.
 
Contoh kasus yang diselesaikan 

melalui International Court of Justice ( ICJ ),  adalah Sengketa Indonesia Dan 

Malaysia Tentang kepemilikan kepulauan Sipadan dan Ligitan.  

    Mahkamah memiliki dua peranan yaitu untuk menyelesaikan sengketa 

menurut hukum internasional atas perkara yang diajukan kepada mereka oleh 

negara-negara dan memberikan nasehat serta pendapat hukum terhadap pertanyaan 

yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional dan agen-agen khususnya.  

Mengenai penanganan Perkara di Mahkamah Internasional,  Hanya negaralah yang 

bisa berperkara di Mahkamah. 

       Semua anggota PBB secara ipso facto adalah anggota Mahkamah 



Internasional yang karena satu dan lain hal dapat menyatakan diri tunduk kepada 

kewenangan Mahkamah untuk memutuskan sengketa diantara mereka. Mahkamah 

hanya punya kewenangan untuk mengadili perkara jika negara menyatakan 

pengakuannya atas kewenangan mahkamah melalui: 

1. Perjanjian khusus di antara para pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan perkaranya melalui Mahkamah. 

2. Pernyataan yang secara nyata tertera dalam sebuah perjanjian. 

menunjukkan bahwa setiap sengketa yang muncul karena ketentuan- 

ketentuan dalam konvensi itu akan diselesaikan melalui Mahkamah 

Internasional. Ada banyak konvensi internasional yang ada saat ini 

mencantumkan pasal semacam itu. 

3. Adanya dampak dari asas timbal balik (reciprocal effect) dari 

pernyataan negara untuk tunduk kepada kewenangan mahkamah 16 

jika muncul sengketa atas peristiwa hukum tertentu yang sama 

dengan pernyataan sejenis dari negara lain yang kebetulan 

bersengketa dengan negaar tersebut atas peristiwa hukum tersebut. 

4. Jika terjadi keragu-raguan apakah Mahkamah memiliki kewenangan 

terhadap penanganan suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka 

Mahkamah punya kebebasan untuk menentukan apakah akan 

menangani perkara itu atau tidak.Masalah yuridiksi atau 

kewenangan suatu pengadilan dalam hukum internasional 

merupakan masalah utama dan sangat mendasar.  Kompetensi suatu 

mahkamah atau pengadilan internasional pada prinsipnya 

didasarkan pada kesepakatan dari negara- negara yang 

mendirikannya, berdirinya suatu mahkamah atau pengadilan 

internasional didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian 

internasional.  Biasanya perjanjian internasional ini menentukan 

pula siapa saja yang berhak menyerahkan sengketanya kepada 

pengadilan (ratione personae) 

  

 Beberapa tahun terakhir, tensi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan 

sering meninggi. Berawal dari klaim sepihak atau unilateral claim Republik 

Rakyat Tiongkok (RRT) dengan sembilan garis putusnya (nine-dashed lineatau 

9DL), reklamasi dan pembangunan pangkalan militer serta infrastruktur fisik di 

sekitar gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel, hingga penentuan sepihak 

kawasan tradisional penangkapan ikan yang mulai mengganggu kedaulatan . 

 

  Sengketa Laut Tiongkok Selatan bisa dikatakan sengketa yang 

kompleks sejak penerapan Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations 

Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) 1982. Sengketa ini melibatkan 

sejumlah negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan tentu 

saja sang pengklaim yaitu RRT( REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) . Bahkan, 

Amerika Serikat turut campur tangan dalam sengketa ini demi mengamankan 

prinsip kebebasan navigasi di laut (freedom of navigation). Apakah Indonesia akan 

terseret dalam pusaran sengketa ini? Kita lihat saja nanti. Dalam tataran ASEAN, 

setidaknya Indonesia ikut sumbang suara terhadap keprihatinan atas penetrasi RRT 

( REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) di LTS (LAUT TIONGKOK SELATAN). 

 

 Coretan ini pun bukanlah artikel akademik apalagi teoritik. Bukan juga 



sebagai panduan praktis. Tapi, tulisan ini lebih sebagai pendorong agar terdapat 

banyak diskusi publik soal kelautan dan pendorong pemerintah untuk kembali 

mempertimbangkan kebijakan alternatif kerjasama pembangunan zona bersama 

dengan negara lain di area yang menjadi sengketa, khususnya dengan negara-

negara yang mempunyai itikad baik dalam bernegosiasi ketimbang dengan negara-

negara yang melakukan penetrasi sepihak tanpa dasar. Nine dashed-line LTS 

(LAUT TIONGKOK SELATAN) yang dibuat RRT ( REPUBLIK RAKYAT 

TIONGKOK) hanyalah salah satu potensi besar sengketa maritime . 

  

 Prinsip equidistance, berdasarkan Pasal 15 UNCLOS 1982, digunakan 

secara luas oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menentukan batas-

batas wilayah lautnya. Namun demikian, klaim sepihak (unilateral claim) 

terkadang digunakan juga oleh banyak  negara untuk mendeklarasikan batas-batas 

wilayah lautnya dan demi mempertahankan kedaulatannya. Dalam hal ini, memang 

ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 masih meninggalkan ruang interpretasi 

yang dapat  mengarahkan negara-negara ke dalam persengketaan wilayah . 

 

  Bagaimana seharusnya sebuah negara menghadapi klaim sepihak ini 

dan menyelesaikan sengketa perbatasan laut? Setidaknya, tiga cara digunakan 

dalam menghadapi klaim tersebut dan menyelesaikan sengketa, yaitu: (1) 

menggunakan kekuatan pertahanan (defence power); (2) membuka ruang diskusi 

dan negosiasi; dan/atau (3) mengembangkan pembangunan bersama (joint 

development arrangement). 

 

        Cara pertama menunjukkan penolakan negara terhadap klaim sepihak 

melalui kekuatan pertahanan misalnya mengerahkan patroli polisi dan militer di 

perbatasan. Cara ini menunjukkan sebuah negara powerful, berani, dan gagah. 

Meski demikian, cara ini terkadang tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa 

perbatasan. Contoh nyata dan kasat mata adalah penyelesaian sengketa di LTS. 

Negara manapun hampir pasti tidak menyukai klaim sepihak ketika bertentangan 

dengan klaim negara tetangganya, begitupun dengan Indonesia. Penggunaan 

caradefence power secara tunggal lebih banyak akan meningkatkan ketegangan. 

Gesekan terbatas dalam skala kecil mungkin saja terjadi, seperti yang terjadi antara 

Filipina ataupun Vietnam dan Tiongkok atas sengketa kepulauan Spratly dan 

Paracel. Walaupun demikian, pemanfaatan cara defence power bisa saja digunakan 

sepanjang mempunyai nilai strategis dan tahu kapan waktu yang tepat untuk 

digunakan. 

 

           Cara kedua dengan membuka ruang negosiasi adalah cara yang lebih 

moderat daripada cara pertama. Cara ini terkesan kooperatif dan lunak. Meskipun 

begitu, cara ini dapat memberikan win win solution terkait dengan batas maritim 

yang disepakati kedua negara atau lebih. Prinsip equidistance merupakan cara 

kompromis untuk meredam ego masing-masing negara. Outputnya tentu saja 

adalah perjanjian penetapan batas maritim secara bilateral, trilateral ataupun 

multilateral. 

 

 

 Jika prinsip ini tidak bisa disepakati dalam implementasinya, maka 

cara ketiga bisa dimanfaatkan dan menjadi alternatif yaitu dengan mengadakan 

kerjasama melalui pembentukan zona pembangunan bersama (joint development 



zone). Sama halnya dengan cara kedua, pembentukan zona bersama memberikan 

kesan bahwa sebuah pemerintah lunak dan tidak tegas soal klaim batas 

wilayahnya. Bahkan, negara tetangga dapat masuk ke wilayah negara yang 

bersangkutan meskipun hanya di dalam zona bersama. Walaupun demikian, cara 

ini pun dapat menjadi win win solution. 

 

        Cara ketiga sebetulnya belumlah “menyelesaikan” batas wilayah laut 

sesungguhnya. Meskipun begitu, cara ini didorong oleh eksistensi Pasal 83 ayat (3) 

UNCLOS 1982 yang menganjurkan dua atau lebih negara yang bersengketa untuk 

melakukan pengaturan sementara yang tentu saja bisa menguntungkan para pihak. 

Cara ini pun kemudian menjadi populer digunakan dalam menyelesaikan sengketa 

maritim khususnya jika terdapat sumber daya alam di wilayah yang menjadi 

sengketa. Contoh penerapan joint development zone bahkan sudah ada di Asia 

Tenggara yaitu pembentukan otoritas bersama Malaysia-Thailand (Malaysia-

Thailand Joint Authority atau MJTA) di Teluk Thailand, pembentukan komite 

koordinasi Malaysia Vietnam terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya 

alam di Teluk Thailand, dan Indonesia bahkan pernah bersama Australia 

membentuk otoritas bersama pengelolaan blok minyak dan gas (migas) di sekitar 

Laut Timor sebelum Timor Timur lepas dan merdeka menjadi Timor Leste. 

 

 Pada tahun 1979, Malaysia dan Thailand bersepakat membuat 

Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendirikan otoritas bersama untuk 

eksploitasi sumber daya alam di satu bagian wilayah bersengketa sebesar kota New 

Jersey di Teluk Thailand. Jangka waktu MoU adalah 50 tahun. Otoritas bersama 

diisi oleh personel dari Malaysia dan Thailand dengan jumlah yang seimbang dan 

dipimpin oleh ketua bersama baik dari Malaysia maupun Thailand. Otoritas 

bersama ini mempunyai wewenang untuk memberikan konsesi dan pengawasan 

bersama atas blok-blok migas kepada private sector dengan pola Production 

Sharing Contract (PSC). 

 

          Pada tahun 1992, Malaysia dan Vietnam mengadopsi cara Malaysia-

Thailand dengan membuat MoU terkait dengan ekplorasi dan ekploitasi minyak di 

bagian lain wilayah sengketa di Teluk Thailand. Berbeda dengan model kerjasama 

Malaysia-Thailand yang mendorong pendirian otoritas bersama di wilayah 

sengketa, Malaysia dan Vietnam menominasikan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) mereka masing-masing yaitu Petronas dan Petrovietnam untuk 

bekerjasama mengelola blok-blok migas melalui perjanjian komersial. Terhadap 

kedua perusahaan tersebut, ada Komite Koordinasi (Coordination Committee) di 

bawah masing-masing negara yang memberikan arahan kebijakan. Dalam MoU 

tidak disebutkan berapa lama jangka waktu kerjasamanya, akan tetapi jangka 

waktu kerjasama ditentukan melalui perjanjian komersial antara Petronas dan 

Petrovietnam. Kabar terakhir, kedua perusahaan memperpanjang jangka waktu 

pengelolaan hingga tahun 2027 terhadap lima blok migas (blok Bunga Orkid, 

Bunga Kekwa, Bunga Raya, Bunga Tulip, dan Bunga Saroja). 

 

 Ada banyak potensi sumber daya alam di sekitar perbatasan laut yang 

bisa menjadi sumber sengketa perbatasan. 

 

  

 Tercapainya suatu perjanjian penetapan batas maritim adalah hal yang 



luar biasa. Biasanya, kesepakatan perjanjian tersebut dapat dicapai jika tidak ada 

sumber daya alam yang terdeteksi atau ditemukan. Negosiasi bilateral penentuan 

batas maritim hampir mustahil berakhir sepakat dan umumnya akan menemui jalan 

buntu alias deadlock jika di area perbatasan ditemukan kekayaan alam potensial. 

 

 Oleh karenanya, pengembangan zona bersama di sekitar area yang 

dipersengketakan adalah relevan untuk dilakukan. Kerjasama pembangunan zona 

bersama merupakan bentuk kerjasama yang umum digunakan oleh berbagai negara 

yang bersengketa. 

       

 Usaha mengembangkan zona ini pun sebetulnya tidak mudah. 

Negosiasi tentu saja diperlukan antara dua negara atau lebih. Untuk membuat zona 

bersama ini, apa yang perlu disiapkan adalah skema kerjasama yang cocok dan 

kerangka hukum dan kelembagaan yang detail. Kerangka pengaturan detail yang 

relevan adalah keniscayaan agar dapat memberikan keuntungan secara timbal balik 

dan meminimalisir potensi sengketa kembali yang bakal terjadi dari implementasi 

zona bersama. 

 

 MJTA ( Malaysia Thailand Joint Authority) mungkin bisa menjadi 

salah satu contoh tantangan dalam bernegosiasi. Malaysia dan Thailand 

membutuhkan waktu sekitar 11 tahun untuk menyelesaikan sengketa ini (sejak 

1968) hingga tercapai kesepakatan membuat MoU tersebut pada tahun 1979. 

Persiapan untuk membentuk MJTA (Malaysia Thailand Joint Authority)  pun 

membutuhkan waktu yang lama. Pada tahun 1990, akhirnya Malaysia dan Thailand 

sepakat memfinalisasikan konstitusi MJTA (Malaysia Thailand Joint Authority)  

setelah berunding membahas berbagai aspek MJTA (Malaysia Thailand Joint 

Authority)  termasuk aspek legal, teknikal, pendapatan dan pajak, bea dan cukai, 

organisasi dan pembuatan Production Sharing Contract. 

 

         Dalam kasus Malaysia dan Vietnam, kerjasama kedua negara relatif 

lebih lancar terealisasi apalagi dengan diekstraknya minyak pertama yang 

dihasilkan dari Blok Bunga Kekwa pada tahun 1997 (lima tahun sejak MoU 

ditandatangani). Dibandingkan dengan kerjasama Malaysia-Thailand, model 

kerjasama Malaysia-Vietnam dianggap lebih fleksibel namun lebih sukses. 

 

        Membangun joint development zone jauh lebih efektif dan lebih baik 

ketimbang menggunakan otot dan senjata dalam menyelesaikan sengketa. 

Memang, negosiasi akan membutuhkan waktu yang panjang namun negosiasi 

memberikan situasi yang lebih damai. Kompleksitas pembahasan tergantung 

berapa negara yang mengklaim terhadap wilayah yang bersangkutan. Semakin 

sedikit negara, semakin cepat negosiasinya. Semakin banyak negara, semakin 

kompleks tentunya pembahasannya. Hal ini bahkan terjadi pada perjanjian prinsip 

trilateral antara Malaysia, Vietnam, dan Thailand terkait klaim Vietnam pada 

wilayah MJTA ( Malaysia Thailand Joint Authority). 

 

 Ketiga negara telah mencapai perjanjian prinsip pembangunan bersama 

namun hingga saat ini belum ada kabar terbaru lagi atas implementasi trilateral 

agreement in principle tersebut. Bisa dibayangkan jika hal itu dilakukan terhadap 

sengketa LTS (LAUT TIONGKOK SELATAN). Walau bagaimanapun, apabila 

semua negara sepakat terkait dengan pengembangan zona bersama di LTS (LAUT 



TIONGKOK SELATAN), maka itu akan menjadi capaian yang luar biasa dan dapat 

menjadi landmarks untuk sengketa maritim di belahan dunia lain. 

 

            Hal ini bisa diasumsikan bahwa model kerjasama TGT (TIMOR 

GAP TREATY1989) tidak hanya dapat diadopsi dalam konteks sektor minyak dan 

gas saja namun juga bisa untuk sumber daya alam yang lain.  

 

          Seperti yang kita ketahui, di wilayah Asia Timur Korea Utara 

memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan negara tetangganya salah satunya 

adalah Jepang, hal ini didasari pada sejarah masalalu, bermula dari kemenangan 

Jepang dalam perang antara Russia dan Jepang yang berlangsung selama satu 

tahun pada tahun 1904 sampai 1905 membuat Jepang memiliki pengaruh di 

semenanjung Korea, dimana sebelumnya Korea berada di bawah pengaruh 

Tiongkok dan Russia, hal ini dimantapkan lagi dengan penadatangan konveksi 

Korea-Jepang.  Penandatangan tersebut secara tidak langsung memberikan Jepang 

kontrol administratif penuh atas urusan luar negeri semenanjung Korea, sedangkan 

pada tahun 1907 pasca lima hari lengsernya Raja Kojong, Jepang mendapat kuasa 

penuh atas administratif dalam negeri semenanjung Korea dan dimulailah 

kolonialisme Jepang secara penuh atas semenanjung Korea, kolonialisme Jepang 

atas semenanjung Korea yang dimulai dari tahun 1910 berahir sampai sampai saat 

terjadinya akhir Perang Dunia Kedua 1945 dimana Jepang mengalami kekalahan.  

Sekarang ini Korea Utara menjadi salah satu negara yang disorot oleh dunia karena 

aktifitas-aktifitasnya yang secara gencar melakukan penggembangan teknologi 

senjata militernya, hal tersebut tentu saja membuat Jepang gerah atas apa yang 

dilakukan oleh Korea Utara, dimana letak Jepang secara geografis berada di 

sebelah timur dari Korea Utara.  Sejak awal kepemimpinan rezim Kim Jong Un 

ketegangan di Semenanjung Korea mulai memanas terkait keputusannya untuk 

tidak menghormati apa yang telah disetujui untuk moratorium uji coba nuklir dan 

rudal jarak jauh di tunjukkan dengan peluncuran satelit yang melanggar resolusi 

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain itu pada tahun 2012 Korea 

Utara berkomitmen untuk melakukan penangguhan nuklir, pengujian rudal jarak 

jauh dan suspensi pengayaan uranium di Yongbon dibawah pengawasan IAEA 

(International Atomic Energy Agency)  . 

 

  Uji coba senjata yang membuat Jepang benar-benar gerah atas 

tidakan Korea Utara adalah peluncuran roket jarak jauh milik Korea Utara yang 

dikatakan sebagai tujuan ilmiah sempat melewati bagian selatan dari pulau 

Okinawa pada tanggal 7 Februari 2016 lalu yang membuat Perdana Menteri 

Jepang Shinzo Abe, tidak terima atas uji coba senjata yang dilakukan oleh Korea 

Utara karena dianggap melanggar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa Korea Utara dilarang melakukan berbagai 

uji coba senjata militer bak uji coba nuklir maupun rudal balistik .  

 

  Tentu saja Jepang merasa terancam dengan kepemilikan senjata 

yang dimiliki oleh Korea Utara yang sering di uji coba dikarenakan jarak 

jangkauan dari senjata yang dimiliki oleh Korea Utara dengan mudah mampu 

menjangkau Jepang. Selain jarak jangkau dari senjata, Korea Utara juga 

melakukan pelanggaran atas sanksi yang telah dijatuhkan Dewan Keamanan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu dengan melakukan uji coba senjata balistik.  

Perilaku yang ketidaksukaan yang ditunjukkan oleh Jepang atas tindakan 



pelanggaran Korea Utara terhadap sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut penulis merupakan sebuah bentuk dari rasa 

ketakutan atau paranoid yang dialami Jepang yang sudah menjadi-jadi dimana 

sikap Jepang tersebut menunjukkan ingin menarik simpati dunia terhadap tindakan 

Korea Utara agar menjadi sosok musuh bersama yang berbahaya dan patut untuk 

diwaspadai.  Berdasarkan dari latar belakang yang telah di tuliskan di atas, maka 

muncul permasalahan yang dapat dirumuskan dalam satu pertanyaan berikut, 

bagaimana respon Jepang terhadap uji coba senjata oleh Korea Utara yang 

dianggap dapat mengancam keamanan Jepang.  

          Jika terdapat tabel, skema, gambar dan diagram hal ini di 

gunakan untuk memperkuat deskripsi analisa yang digunakan dalam penulisan 

proposal ini saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan 

adalah studi kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, koran artikel yang 

mempunyai relevansi dengan penulisan ini. 

 

  Balance of Power, yaitu merupakan konsep yang ada dalam 

Hubungan Internasional terkait dengan perimbangan kekuatan , yang dapat 

mengakibatkan negara lain merasa terancam atas tindakan yang dilakukannya.  

Negara yang terancam akan cenderung melakukan Balance of Power atau 

perimbangan kekuatan untuk membendung maupun melindungi dirinya dari negara 

lain .   Balance of Power ini sendiri memiliki tiga bentuk, dua diantaranya yaitu : 

 

         Hard Balancing merupakan strategi yang sering dipamerkan 

oleh negara-negara yang terlibat sangat intens dalam hal persaingan.  Sehingga 

negara mengadopsi strategi untuk membangun dan memperbaharui kemampuan 

militer yang dimiliki, hal ini bertujuan untuk memelihara aliansi dan 

counteralliances yang di gunakan untuk mencocokkan kemampuan dari rivalnya. 

Hard balancing ini lebis sering digunakan dalam konsepsi pandangan realis secara 

tradisonal maupun neorealis . 

         Soft Balancing merupakan perimbangan yang dilakukan secara 

perlahan dalam aliansi. Hal ini terjadi ketika terdapat minimnya pemahaman 

keamanan antara satu dengan yang lain untuk menyeimbangkan keadaan yang 

berpotensi mengancam atau meningkatkan ketegangan.  Soft Balancing ini 

biasanya dilakukan oleh kolaborasi-kolaborasi lembaga-lembaga regional maupun 

internasional dimana kebijakan ini dikonversi untuk membuka strategi hard 

balancing jika kompetisi masalah keamanan menjadi intens dan mengancam . 

         Dari kedua bentuk tersebut penulis meyakini bahwa Jepang 

menggunakan dua bentuk dari Balance of Power, yaitu hard balancing dan soft 

balancing. Hal tersebut di tunjukkan dalam hard balancing yang dilakukan oleh 

Jepang dengan membangun dan memperbaharui kemampuan militer yang 

dimilikinya, membuka program ballistic missile defence serta amandemen 

mengenai undang-undang militer merupakan langkah awal Jepang dalam 

menggunakan hard balancing militer , hal itu dianggap oleh penulis sebagai awal 

dari langkah penggunaan hard balancing oleh Jepang. Perihal penggunaan soft 

balancing, Jepang meningkatkan hubungannya kembali dengan Amerika Serikat 

terutama aliansinya serta membangun kembali hubungan antara Jepang dengan 

negara di Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea Selatan.  



     

      Korea utara merupakan negara yang melakukan uji coba 

senjata secara besar-besaran dan intensif.  Kepemilikan senjata nuklir serta 

pengklaiman mempunyai bom hidrogen menjadikan Korea Utara sebagai sorotan 

dari pada dunia internasional.  Pengembangan senjata yang dilakukan oleh Korea 

Utara tentunya membuat negara-negara di sekitar kawasan Asia Timur khususnya 

Jepang merasa khawatir. Jepang merasa terancam karena jangkauan rudal uji coba 

senjata milik Korea Utara dapat menjangkau wilayah Jepang, hal tersebut di 

buktikan dengan kejadian pada tanggal 7 Februari 2016 lalu sempat melewati 

bagian selatan pulau Okinawa.  Selain uji coba senjata milik Korea Utara, kondisi 

iklimk keamanan di kawasan Asia Timur yang tidak stabil membuat Jepang juga 

ingin menunjukkan kekuatan yang dimilikinya .  

 

  Paradigma realisme mengeluarkan konsep Balance of Power 

ini, yang kemudian melahirkan konsep aliansi dan bandwagoning. Dalam 

perkembangannya konsep ini mengalami revisi oleh Stephen M Waltz dengan 

Balance of Threat mengemukakan terdapat dua alasan mengapa negara 

membentuk sebuah aliansi.  Pertama untuk menghentikan atau mencegah negara 

lain berpotensi sebagai negara yang memilki kekuatan hegemoni.  Kedua, aliansi 

sebagai alat untuk mempengaruhi negara lain yang tergabung dalam aliansi 

terutama negara lemah, karena negara lemah lebih membutuhkan perlindungan 

dari pada negara kuat, selain itu hal tersebut dapat menambah pengaruh atas negara 

tersebut.  Jika melebihkan aliansi kepada negara yang lebih kuat, hanya akan 

mendapat sedikit pengaruh atas negara kuat tersebut. Bergabung dengan sisi yang 

lemah maupun kuat dalam aliansi merupakan sebuah pilihan tersediri 

 

 

  Berdasarkan asumsi yang dikeluarkan Walt tersebut, ketidak 

adaan distribusi kekuatan yang berimbang dalam sistem internasional yang anarki, 

negara akan cenderung menggalang aliansi dengan maupun melawan kekuatan 

yang dianggap mengancam.  Aliansi menurut Walt bisa diartikan sebagai respon 

atas ketidak seimbanagan ancaman yang ada bukan hasil dari ketidakseimbangan 

kekuatan.  Dalam Balance of Threat ini balancing merupakan respon atas negara 

atau beberapa negara lain yang memiliki power lebih.  Power disini dilihat dari sisi 

kepemilikan terhadap sistem, menurut Walt kepemilikan power berupa senjata 

nuklir atau rudal balistik akan mengancam keamanan kawasan.  Hal tersebut 

sangat berbeda dari Balance of Power yang  melihat pengaruh power terhadap 

sistem internasional. 

 

  Menurut Balance of Threat Jepang melihat sosok Korea Utara 

sebagai negara yang memiliki ancaman kepada Jepang dan kawasan, dimana 

Jepang merespon Korea Utara sebagai sosok negara yang memiliki kekuatan lebih 

di bandingkan dengan Jepang, dikarenakan jangkauan senjata yang dimiliki oleh 

Korea Utara dapat menjangkau Jepang. Sedangkan menurut Balance of Power, 

dalam rangka mengatasi ancaman yang di buat oleh Korea Utara, Jepang 

melakukan aliansi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat dikarenakan kedua 

negara tersebut merupaan negara yang berada di dalam satu kawasan Asia Timur 

dan juga berdekatan dengan Korea Utara.  

        Selain menggunakan Balance of Power, konsep kepentingan 



nasional juga digunakan dalam penulisan ini.  Konsep kepentingan nasional sendiri 

merupakan konsep yang populer untuk menganalisa, mendeskripsikan, 

menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional dalam 

analisa hubungan internasional .  

 

  Kepentingan nasional suatu negara dinilai penting karena 

cenderung mengacu kepada nilai maupun tujuan yang terdapat di dalam 

kepentingan nasionalnya.  Menurut Hans J Morgentahu kepentingan nasional 

setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan 

mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.  Hubungan kekuasan 

atau pengendalian bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun melalui 

kerjasama .   

 

  Dalam pandangannya, kemampuan minimum negara bangsa 

dalam kepentingan nasional adalah melindungi identitas fisik, politik dan 

kulturalnya dari gangguan negara bangsa lain.  Dalam hal ini Jepang memerlukan 

sesuatu yang digunakan untuk menjaga eksistensinya serta pihak yang dianggap 

mampu diajak bekerja sama dalam rangka melindungi atribut yang dimilikinya .  

        Dalam penulisan ini juga tak lepas pula dengan aliansi, dalam 

kamus hubungan internasional alliance merupakan sebuah perjanjian untuk saling 

mendukung secara militer jika salah satu negara penandattangan perjanjian 

diserang oleh Negara lain , selain itu aliansi ditujukan untuk memajukan 

kepentingan bersama diantra negara anggota. 

 

  Aliansi dapat bersifat bilateral atau multilateral, rahasia atau 

terbuka, sederhana atau terorganisir, dapat berjangka lama atau pendek, serta dapat 

dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan perang.  Meskipun aliansi dapat 

membantu terciptanya kedamaian serta rasa aman, aliansi juga dapat menjadi 

sumber ketegangan internasional.  Mengingat Jepang memiliki aliansi dengan 

Amerika Serikat.  Sejak diamandemennya undang undang militer Jepang, Perdana 

Menteri Jepang Shinzo Abe meyakini bahwa dengan amandemen ini diyakini 

perubahan peran militer Jepang akan menguntungkan kemitraan strategis dengan 

Amerika Serikat serta dapat meningkatkan aliansi dari kedua Negara .  Selain itu 

perwujudan dari aliansi yang dilakukan oleh Jepang dengan Amerika Serikat serta 

Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara adalah melakukan latihan gabungan 

untuk meningkatkan koordinasi terhadap provokasi yang dilakukan oleh Korea 

Utara.  

        Dengan diamandemennya undang-undang militer Jepang untuk 

kembali meningkatkan kemitraan strategis dan aliansi dengan Amerika Serikat 

dalam konteks militer sebagai respon atas tindakan Korea Utara serta menjadi 

pencegahan atas kemungkinan adanya serangan yang akan dilakukan oleh Korea 

Utara apabila terjadi konflik di kawasan Asia Timur. dalam menghadapi Korea 

Utara, Jepang menggunakan persepsi ancaman, dimana ancaman juga merupakan 

dasar dari pementukan alliansi. 

 

          Aliansi yang dilakukan Jepang dengan Amerika Serikat 

terutama dalam bidang militer dapat memperkuat keamanan kawasan serta Jepang 

itu sendiri karena jaminan keamanan yang diberikan oleh sistemm aliansi tersebut 



diamana Jepang telah merasakan ancaman dari Korea Utara . 

 

  Kesimpulanya adalah  , menurut saya dari rumusan 

permasalahan pertama adalah, bahwa Negara Jepang memiliki wewenang penuh 

terhaadap ZEE di negaranya,  maka dari itu seharusnya Negara lain harus 

menghormati dan mengahjrgai wilayah laut Negara tersebut sesuai konvensi / 

UNCLOS 1982 . Pada rumusan permasalahn kedua perihal langkah-langkah 

Negara Jepang dalam menghadapi ancaman Negara lain yang membahayakan 

Negaranya adalah sudah tepat.  Jepang setelah kejadian rudal balistik KORUT 

jatuh pada wilayah ZEE Jepang,  pemerintah Jepang langsung mengambil tindakan 

antisipasi mengamankan masyarakatnya dari hal – hal yang lebih buruk setelah 

kejadian jatuhnya rudal KORUT.   ZEE zona yang luasnya 200 mil dari garis 

pantai .  Dimana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas 

kekayaan alam di dalamnya berhak menggunakan kebijakan hukumnya , 

kebebasan bernavigasi terbang diatasnya atau pun melakukan penanaman kabel 

atau pipa .  Dengan jatuhnya rudal Korea Utara di ZEE di negara jepang.  Jepang 

berhak menuntut Korea Utara baik secara hukum yang berlaku di negeri Jepang 

ataupun menuntut kemahkamah Internasioanal .  


