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Pada tahun 1971 dan 1972, Indonesia dan Australia telah lebih dulu menetapkan

batas-batas wilayah laut yang permanen,1 di sebelah timur dan sebelah barat wilayah

Timor-Leste.2 Pada saat itu Timor-Leste masih berada di bawah kekuasaan Portugal.

Portugal sendiri tidak terlibat dalam perundingan dan perjanjian dimaksud. Karena itu,

perjanjian antara Indonesia dan Australia tersebut tidak sampai menyelesaikan seluruh

perbatasan laut, bahkan menyebabkan adanya suatu wilayah laut tanpa garis perbatasan

yang jelas. Wilayah inilah yang kemudian dikenal sebagai Celah Timor (Timor Gap).3

Di Celah Timor terdapat berbagai sumber daya atau kekayaan alam, terutama minyak

dan gas bumi yang sangat bernilai ekonomi tinggi. Karena itu, secara hukum, kedaulatan

atas wilayah merupakan kepentingan nasional semua negara berdaulat.4 Kata “negara”

sendiri adalah istilah untuk menyebut suatu entitas atau organisasi yang telah umum

dikenal oleh manusia di berbagai tempat dan dalam waktu yang sudah lama, walaupun

1 Perjanjian antara Indonesia dan Australia pada tahun 1971 adalah Persetujuan tentang Penetapan
Garis Batas Dasar Laut Tertentu (Laut Arafuru dan daerah utara Irian Jaya – Papua Nugini ).
Sedangkan Perjanjian antara Indonesia dan Australia pada tahun 1972 adalah Persetujuan tentang
Penetapan Garis Batas Daerah-daerah Dasar Laut Tertentu (sebelah selatan Pulau Tanimbar dan
sebelah selatan Timor Barat). Perjanjian ini merupakan persetujuan tambahan pada perjanjian tahun
1971.
2222 Dalam tesis ini, istilah RDTL/Republik Demokratik Timor-Leste akan dipakai secara bergantian
dengan istilah Timor-Leste dan istilah Timor Lorosa’e.
3333 Wilayah ini ‘terbuka’ selebar kurang lebih 240 km atau terletak di antara titik A16 dan titik A17
menurut perjanjian antara Indonesia dan Australia pada tanggal 9 Oktober 1972, yang selanjutnya
dikenal dengan sebutan Celah Timor (Timor Gap). Celah Timor adalah daerah laut dan landas
kontinen serta lapisan tanah di bawahnya antara Pantai Timor-Leste dan Pantai Northern Territory
Australia, dimana landas kontinen antara kedua negara belum ditetapkan. Secara populer disebut
Celah Timor karena daerah tersebut merupakan celah (gap) antara batas-batas landas kontinen
kedua negara yang sudah ditetapkan.
4444 Tentu saja tidak dimaksudkan tentang (dan perlu dibedakan dari) konsep kedaulatan tradisional
yang memiliki beberapa ciri tertentu. Ciri itu ialah kelanggengan (permanence), sifat tidak dapat
dipisah-pisahkan (indivisible), sifatnya sebagai kekuasaan tertinggi (supreme), tidak terbatas dan
lengkap (complete). Seluruh ciri-ciri itu tersimpul dalam sifat mutlak kedaulatan. Dari segi hukum
internasional, doktrin kedaulatan tradisional dikecam karena dianggap sebagai penghalang
pertumbuhan hukum internasional yang bertujuan mengatur hubungan antar negara. Salah satu
masalah yang amat menghambat perkembangan hukum internasional ke arah suatu tertib dunia yang
efektif adalah doktrin kedaulatan negara yang mutlak ini. Lihat F. Isjwara; PengantarPengantarPengantarPengantar IlmuIlmuIlmuIlmu PolitikPolitikPolitikPolitik;
Bina Cipta, Cetakan Kedelapan, Desember, 1985, hlm. 110, 112.



secara teoritik dan apalagi praktek, tidak selalu mudah menemukan pengertian yang sama,

terutama karena kepentingan nasional negara-negara senyatanya juga berbeda.5

Kedaulatan suatu negara pada dasarnya mengandung dua aspek. Pertama, aspek

internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau

terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi

untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur

segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih

ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Namun, semuanya itu dibatasi oleh

hukum.6 Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun

kewenangan negara untuk mengatur masalah internal maupun eksternalnya. Dengan kata

lain, dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak,

kekuasaan dan kewenangan atau yurisdiksi tersebut, suatu negara dapat mengatur lebih

rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi

tujuan dari negara itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya negara

berdaulatlah yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.7 Karena itu,

Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (KPSDA / Permanent Sovereignty over

Natural Resources = PSNR) akan sangat menentukan strategi dan akselerasi

pembangunan, juga mutu kehidupan dan eksistensi Timor-Leste ke depan.8

5555 Sebagai contoh, Mac Iver dalam bukunya berjudul Modern State, menulis bahwa negara dijadikan
objek pendefinisian yang paling kontroversial (dipertentangkan). Disebutkannya antara lain: Pertama,
beberapa penulis mendefinisikan negara adalah struktur kelas (a class structure) yaitu suatu
organisasi dari suatu kelas yang mendominasi atau menguasai kelas lain dan berdiri pada seluruh
komunitas. Penulis lainnya, mendefinisikan negara adalah organisasi yang melebihi kelas dan berdiri
di atas seluruh komunitas. Kedua, mendefinisikan negara adalah suatu sistem kekuasaan (a power
system). Pakar yang lainnya mendefinisikan negara sebagai suatu sistem kesejahteraan (a
welfare-system). Ketiga, sebagian ahli mengonstruksikan negara sepenuhnya sebagai suatu konstruksi
hukum, seperti yang dikemukakan oleh Austinian, yaitu memahami negara adalah hubungan antara
yang memerintah dan yang diperintah; atau dalam modern jurisprudence, didefinisikan “a state as a
community organized for action under legal rules”. Dan keempat, yaitu menyamakan negara dengan
bangsa, sedangkan yang lainnya menyatakan negara identik dengan nasionalitas atau kebangsaan; hal
yang dapat menyesatkan hakekat dan fungsi negara Lihat Mac Iver dalam I Dewa Gede Atmadja, IlmuIlmuIlmuIlmu
NegaraNegaraNegaraNegara ———— Sejarah,Sejarah,Sejarah,Sejarah, KonsepKonsepKonsepKonsep NegaraNegaraNegaraNegara dandandandan KajianKajianKajianKajian KenegaraanKenegaraanKenegaraanKenegaraan; Setara Press, Malang; Edisi Revisi,
Cetakan Pertama, Maret 2012, hlm. 19-20.
6666 I Wayan Parthiana, PengantarPengantarPengantarPengantar HukumHukumHukumHukum InternasionalInternasionalInternasionalInternasional; Mandar Maju, Bandung, Cetakan II, 2003,
hlm. 345-346.
7 IbidIbidIbidIbid, hlm. 346.
8888 Hak setiap bangsa, negara dan rakyatnya, tak terkecuali RDTL terhadap KPSDA/ PSNR telah
diakui PBB dalam misalnya Resolusi MU-PBB No. 1803 (XVII) Tahun 1962. Resolusi ini sekaligus
menegaskan hak suatu bangsa untuk menggunakan kekayaan alamnya dalam rangka pembangunan



Berkenaan dengan Celah Timor, sebelumnya pernah ada Perjanjian Celah Timor

(Timor Gap Treaty) yang disepakati pada tahun 1989 oleh Indonesia dan Australia, ketika

Timor-Leste (dulu disebut Timor Timur) masih berada di bawah pendudukan Indonesia.9

Perjanjian ini kemudian tidak lagi efektif berlaku atau tepatnya berakhir, sejalan dengan

klausula hukum bahwa suatu perjanjian dapat berakhir karena terjadi perubahan

fundamental keadaan (rebus sic stantibus). Dalam hal ini Timor Timur telah merdeka dan

berubah nama menjadi RDTL. Dengan sendirinya RDTL kemudian menjadi subyek

hukum internasional yang baru. Dalam konteks suksesi negara, RDTL disebut negara

pengganti (successor state), sekaligus berhak menggantikan posisi Indonesia, untuk

merundingkan dan memperjanjikan secara bebas dan berhak penuh atas status hukum

Celah Timor. Jelasnya, secara hukum Timor-Leste tidak harus bersikap melanjutkan cara

pandang Indonesia.

Timor-Leste merupakan suatu negara yang sudah belasan tahun merdeka.

Sebagaimana umumnya sebuah negara, wilayah negara menjadi salah satu syarat utama

yang harus dimiliki Timor-Leste.10 Seperti telah diketahui, sebelumnya negara ini cukup

lama berada sebagai wilayah di bawah kolonialisme Portugal. Lepas dari kolonialisme

Portugal, Timor-Leste diduduki oleh Indonesia. Setelah pendudukan Indonesia,

Timor-Leste memperoleh kemerdekaan lewat jajak pendapat yang diselenggarakan pada

tanggal 30 Agustus 1999 di bawah otoritas dan supervisi PBB/UN. Kemerdekaan tersebut

dengan sendirinya menjadikan Timor-Leste sebagai subyek hukum internasional

(pemegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional) yang baru, sekaligus

menggantikan Indonesia. Kemerdekaan juga menghadirkan harapan baru untuk suatu

tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa, yang semakin meningkatkan kesejahteraan

untuk seluruh masyarakat Timor-Leste.11

Tetapi setiap negara berdaulat, berada dan bahkan hidup berdampingan dengan

(the right to development) demi kesejahteraan masyarakatnya.
9999 Nama resmi Perjanjian tersebut ialah “Treaty between The Republic of Indonesia and Australia on
the Zone of Cooperation in An Area between the Indonesian Province of East Timor and Nothern
Australia”.
10101010 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara (Rights and Duties of
States) menentukan kualifikasi untuk dapat disebut sebagai negara yaitu adanya: 1) penduduk yang tetap /a
permanent population; 2) wilayah yang jelas /a defined territory; 3) pemerintah /government; dan 4)
kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain /capacity to enter into relations with
other states.
11111111 Hal ini sesuai dengan gagasan tentang negara sejahtera (welfare state).



negara-negara lainnya, baik secara geografis maupun dalam lingkungan pergaulan hidup

yang lebih luas. Dalam konteks hubungan internasional dimana semua negara ditentukan

oleh faktor saling bergantung (interdependency factor), masalah kedaulatan atas wilayah

dan sumber daya alam tentu saja sangat penting untuk masa depan suatu negara, tidak

terkecuali Timor-Leste.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan internasional yang baik, bersahabat dan

beradab, sangat ditentukan oleh lingkungan kehidupan bernegara yang kondusif.12

Harapan seperti ini akan berjalan baik di bawah rezim hukum internasional yang sah.

Hukum internasional harus dijadikan acuan yang mendatangkan kepastian hukum.

Sejalan dengan itu dan menarik untuk diperhatikan bahwa pengakuan terhadap rezim

hukum internasional ini, secara konstitusional mendapatkan tempat dalam

Undang-Undang Dasar RDTL. Pasal 9 mengatur tentang Hukum Internasional bahwa :

1. Sistem hukum Timor-Leste akan menerapkan asas-asas umum atau kebiasaan
internasional.

2. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam perjanjian, traktat dan kesepakatan
internasional berlaku dalam sistem hukum di negara Timor-Leste setelah
persetujuan, ratifikasi atau penandatanganannya oleh masing-masing lembaga
yang berwenang dan setelah diumumkan dalam lembaran negara resmi.

3. Semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian, traktat
dan kesepakatan internasional yang diterapkan dalam sistem hukum nasional
Timor-Leste tidak berlaku.

Pasal 139 UUD RDTL tentang Sumber Daya Alam, menyebutkan bahwa:

1. Sumber daya yang terdapat di tanah, lapisan bawah tanah, perairan wilayah,
landas kontinen serta zona ekonomi eksklusif yang merupakan bagian inti
ekonomi, dimiliki oleh negara dan harus digunakan secara adil dan merata,
sesuai dengan kepentingan negara.

2. Syarat-syarat pemanfaatan sumber daya alam yang disebut pada ayat (1) di atas

12121212 Erat kaitannya dengan prinsip-prinsip kewajiban bersahabat antara negara-negara adalah konsep
yang saat ini terus dikembangkan yaitu konsep “hidup berdampingan secara damai” (peaceful
co-existence). Lima prinsip tentang hidup berdampingan secara damai ini disepakati secara tegas oleh
India dan Republik Rakyat China di dalam Mukadimah Traktat mengenai Tibet yang ditandatangani
di Beijing tanggal 29 April 1954. Prinsip-prinsip itu adalah: (1) saling menghormati integritas dan
kedaulatan teritorial masing-masing; (2) saling tidak melakukan agresi; (3) saling tidak
mencampuri urusan-urusan dalam negeri masing-masing; (4) persamaan kedudukan dan saling
menguntungkan; dan (5) hidup berdampingan secara damai; (Lihat T. May Rudy; HukumHukumHukumHukum
InternasionalInternasionalInternasionalInternasional 1111; Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, Agustus, 2010, hlm. 48. Tentang hal ini,
adalah penting juga untuk merujuk contoh lain yaitu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia
Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia), 24 Februari 1976.



harus memungkinkan pembentukan cadangan keuangan wajib, sesuai dengan
undang-undang.

3. Pemanfaatan sumber daya alam harus melestarikan keseimbangan ekologis dan
menghindari dari kerusakan ekosistem-ekosistem.

Selanjutnya Pasal 158 UUD RDTL mengatur tentang Traktat, Kesepakatan dan

Persekutuan bahwa:

1. Konfirmasi, keikutsertaan dan ratifikasi perjanjian, traktat, kesepakatan atau
persekutuan bilateral atau multilateral yang dilakukan sebelum pemberlakuan
UUD ini akan diputuskan, kasus per kasus, oleh masing-masing badan yang
berwenang.

2. Republik Demokratik Timor-Leste tidak terikat oleh traktat, kesepakatan atau
persekutuan apapun yang diresmikan sebelum pemberlakuan UUD, yang tidak
dikonfirmasi atau diratifikasi atau dipatuhi, sesuai dengan ayat (1) di atas.

3. Republik Demokratik Timor-Leste tidak mengakui tindakan atau kontrak apa saja
yang berhubungan dengan sumber daya alam sebagaimana tersebut pada butir (1)
Pasal 139 yang diresmikan atau dilakukan sebelum pemberlakuan UUD yang
tidak dikonfirmasikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang setelah UUD
diberlakukan.

Pengaturan secara konstitusional tentu saja sangat penting sebagai bentuk perhatian,

tanggungjawab dan strategi legislasi dan regulasi negara, terutama untuk menjamin

kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Walau demikian, pengaturan secara konstitusional tersebut tidak secara otomatis

membawa Timor-Leste untuk langsung berdaulat atas wilayah dan sumber daya alam di

Celah Timor, bahkan sekalipun hal itu sebenarnya diatur oleh hukum internasional. Hal

ini disebabkan klaim kedaulatan atas wilayah dan sumber daya alam, selalu melibatkan

kepentingan nasional dari negara-negara yang berdekatan. Hukum memastikan bahwa

negara-negara bahkan berhak menetapkan dan memperkembangkan yurisdiksi

pidananya.13

Timor-Leste sedang berusaha untuk memastikan hal tersebut, khususnya ketika

merundingkan kepentingan nasionalnya atas Celah Timor dengan Australia. Beberapa

pemberitaan menunjukkan bahwa Australia terkesan mau menang sendiri atas

13131313 Sebagai contoh Pasal 3 KUHP Indonesia semula mengatakan bahwa ketentuan pidana berlaku juga
bagi setiap orang yang di luar Indonesia yang melakukan tindak pidana di dalam perahu Indonesia.
Tetapi dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman, melalui UU No. 4/1976, Pasal 3
KUHP diubah dan berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi
setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau
pesawat udara Indonesia”. Lihat Teguh Prasetyo; HukumHukumHukumHukum PidanaPidanaPidanaPidana; PT Raja Grafindo-Persada, Edisi
Revisi, Jakarta, 2011, hlm. 42.



kepentingan memperebutkan sumber daya alam di Celah Timor.14

Sebelum Perang Dunia II Australia dijuluki sebagai The Quiet Continent. Sebutan

continent diberikan kepada Australia karena meskipun berupa pulau, ukurannya yang

amat besar menjadikannya dipandang sebagai benua. Sedangkan sebutan quiet diberikan

kepada Australia karena penduduk Australia sebelum Perang Dunia II sangat menikmati

kehidupannya yang tenang, terutama karena di Utara Inggris masih bercokol di Singapura

sedangkan dari Selatan sama sekali sepi dari ancaman. Tetapi ketenangan tersebut

berubah drastis terutama setelah pergerakan cepat Jepang, termasuk menguasai

negara-negara di kawasan selatannya. Perubahan peta kekuatan ini kemudian disusul

dengan kemerdekaan Indonesia. Perubahan-perubahan besar di kawasan sekeliling

Australia yang berlangsung begitu cepat ternyata mengubah mental orang Australia dari

The Quiet Continent menjadi The Frightened Continent yaitu negeri yang selalu diliputi

perasaan was-was dan ketakutan tentang keamanannya. Sejarah modern Australia setelah

Perang Dunia II diwarnai oleh keraguan dan ketakutannya terhadap negara-negara di

sebelah utaranya. Perkembangan selanjutnya sampai dengan integrasi Timor Timur ke

dalam Republik Indonesia, ternyata dipandang Australia sebagai suatu ancaman dari

utara.15

Tetapi perkembangan selanjutnya juga menunjukkan bahwa Australia telah lama

berupaya untuk memperluas aksesnya di Greater Sunrise sejak awal ditemukannya

ladang tersebut pada tahun 1974. Perusahaan minyak Woodside (Australia) telah

mengksplorasi ladang Greater Sunrise sejak sebelum pendudukan Indonesia di

Timor-Leste pada tahun 1975. Dalam kaitan dengan itu, salah satu upaya Australia untuk

memperluas akses tersebut adalah dengan menanamkan pengaruh politiknya di

14141414 Sebagai contoh ada pemberitaan yang sangat jelas dalam BuletinBuletinBuletinBuletin LaLaLaLa’’’’oooo HamutukHamutukHamutukHamutuk Vol. 4., No. 3-4,
Agustus 2003, halaman 5, bahwa “Australia Menakuti atau Memeras Timor Lorosa’e.” Pada halaman
11 diberitakan bahwa “Australia Menghambat Batas Negara”. La’o Hamutuk merupakan media yang
serius dan terbilang cukup lengkap dan juga kritikal memberitakan banyak hal tentang keadaan dan
dinamika RDTL. Media ini memberitakan berbagai perkembangan pembicaraan antara RDTL dan
Australia, baik tentang perbatasan maritim maupun tentang JPDA, berbagai potensi sumber daya
alam di Celah Timor dan Laut Timor.
15151515 Wahyono S. K., Australia Dan Persepsi Ancaman Dari Utara; Koran Angkatan Bersenjata 22 April
1986, sebagaimana ada dalam Philips Kitley, Richard Chauvel & David Reeve (Editor); Australia Di
Mata Indonesia – Kumpulan Artikel Pers 1973 – 1988, yang dikutip oleh Romamti E. S. Fobia,
TinjauanTinjauanTinjauanTinjauan YuridisYuridisYuridisYuridis TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap PerjanjianPerjanjianPerjanjianPerjanjian KerjasamaKerjasamaKerjasamaKerjasama CelahCelahCelahCelah TimorTimorTimorTimor AntaraAntaraAntaraAntara IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia DanDanDanDan AustraliaAustraliaAustraliaAustralia
(SkripsiSkripsiSkripsiSkripsi); Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1995, hlm. 72.



Timor-Leste secara intensif sejak pra referendum (pertengahan 1999) hingga pasca

referendum. Australia merupakan negara yang membantu perjuangan rakyat Timor-Leste

untuk merdeka hingga menuju kemerdekaan pada tahun 2002. Keterlibatan Australia

terhadap kemerdekaan Timor-Leste secara tidak langsung memberikan posisi politik

tersendiri bagi Australia di negara tersebut. Posisi ini semakin dikukuhkan dengan

bantuan ekonomi dari Australia terhadap pembangunan Timor-Leste yang masih perlu

melakukan penataan di berbagai bidang. Australia menggunakan kesempatan tersebut

untuk mencapai tujuannya dalam memperluas akses terhadap kandungan minyak dan gas

ladang Greater Sunrise. Australia menolak untuk memutuskan permasalahan batas laut

sesuai dengan hukum atau melalui penengahan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dan

mendesakkan perundingan bilateral.16

Memang dalam kenyataannya, tidak hanya dalam masalah Celah Timor, sering

terjadi sengketa hukum di laut yang sebetulnya disebabkan oleh sumber daya alam pada

bagian laut dimaksud. Nilai dan manfaat ekonomi sering menimbulkan ketegangan antar

negara yang berbatasan laut.

Secara geografis, bumi kita mempunyai luas kurang lebih 200 juta mil persegi. 70%

atau 140 juta mil persegi terdiri dari air. Dari jumlah tersebut atau 135.800.000 mil

persegi merupakan air asin, dan 3% atau 4.200.000 mil persegi merupakan air tawar. Di

antara laut-laut yang menggenangi permukaan bumi, dapat disebutkan bahwa Lautan

Pasifik mempunyai luas 63.855.000 mil persegi, Lautan Atlantik mempunyai luas

31.744.000 mil persegi, Laut Artik mempunyai luas 5.427.000 mil persegi, dan Laut

Mediterania mempunyai luas 967.000 mil persegi.17

Secara topografis, laut dapat dibagi atas (1) dataran kontinen (continental shelf)

dengan kedalaman sampai kira-kira 200 meter; (2) lereng/landai kontinen (continental

slope) dengan kedalaman antara 200 meter sampai dengan 2.000 meter; (3). kaki ujung

kontinen (continental rise) dengan kedalaman antara 2.000 meter sampai dengan 3.000

16161616 Lihat Fiqih Dwimurti Kampau, “KerangkaKerangkaKerangkaKerangka KerjaKerjaKerjaKerja PerjanjianPerjanjianPerjanjianPerjanjian CMATSCMATSCMATSCMATS dalamdalamdalamdalam PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan ProyekProyekProyekProyek
GreaterGreaterGreaterGreater SunriseSunriseSunriseSunrise TimorTimorTimorTimor LesteLesteLesteLeste dandandandan AustraliaAustraliaAustraliaAustralia TahunTahunTahunTahun 2006200620062006 –––– 2010201020102010,” hlm. 1-2, sebagaimana dapat
dibaca melalui:
http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/3222/1/Jurnal%20Fiqih%20Kampau.pdf
Diakses pada Rabu, 20 Juni 2013, pukul 21.05WIB.
17 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri
Republik Indonesia, 1987, sebagaimana ada dalam Romamti E. S. Fobia,OpOpOpOp CitCitCitCit, hlm. 29.

http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/3222/1/Jurnal Fiqih Kampau.pdf


meter; (4) dasar laut dalam (abyssal plain) dengan kedalaman antara 12.000 kaki sampai

dengan 18.000 kaki; dan (5) Lembah-lembah yang dalam dan curam/palung

(trough/trench) dengan kedalaman antara 20.000 kaki sampai dengan 36.000 kaki.18

Lapisan tanah di bawah dasar laut menghasilkan bahan-bahan tambang seperti pada:

(1) continental shelf: minyak/gas bumi, sulfur, hard mineral, batubara, dan diamond; (2).

continental slope: posfor; dan (3) abyssal plain: nodules yang terdiri dari kira-kira 25%

mangan, 15% besi, cobalt, nikel dan copper.19

Alasan-alasan strategis berdasarkan hubungan kepentingan terhadap kekayaan alam di

dasar laut sebagaimana digambarkan tersebut, diyakini telah mendorong Australia

berusaha keras menguasai Celah Timor.

Australia selama ini telah berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan

ekonomi politik internasional kawasan dalam kebijakan luar negerinya dengan dua cara:20

Pertama, mempertahankan suatu lingkungan keamanan positif dan strategis di kawasan

sendiri yang berarti menjaga integritas fisik dan kedaulatan. Diplomasi Australia yang

paling utama adalah mempertahankan suatu lingkungan keamanan yang positif dan

strategis di kawasannya, termasuk mengamankan sumber daya yang penting untuk

menunjang keberlangsungan pembangunan ekonominya. Khusus untuk kawasan Asia

Tenggara, Australia menerapkan kebijakan comprehensive engagement, yaitu keinginan

untuk membangun keterhubungan dengan Asia Tenggara yang berskala besar. Dalam

konteks ini, Australia menerapkan pendekatan multidimensional terhadap negara-negara

di kawasan tersebut. Kedua, mencari kerjasama perdagangan, investasi dan ekonomi.

Prioritas kedua ini ditujukan agar ekonomi Australia dapat tetap bertahan dan makmur

pada abad-abad mendatang. Dalam konteks domestik, Australia berupaya untuk

melakukan deregulasi ekonomi keuangan dan perburuhan, sedangkan dalam konteks

regional berupaya untuk mengintegrasikan ekonominya dengan kawasan Asia Pasifik.

Australia berpartisipasi dalam keamanan global dan berlaku sebagai warga internasional

18 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri
Republik Indonesia, 1987; Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Binacipta,
Bandung, 1979; Lihat keduanya dalam Romamti E. S. Fobia, IbidIbidIbidIbid, hlm. 29-30.
19 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri
Republik Indonesia, 1987, sebagaimana ada dalam Romamti E. S. Fobia, IbidIbidIbidIbid, hlm. 30.
20202020 Alexius Jemadu, Tinjauan Historis Kebijakan Keamanan Australia, Kebijakan Politik dan Keamanan
Australia di Asia Pasifik, Vol. 10, No. 2, Nov. 2006, sebagaimana dikutip oleh Fiqih Dwimurti Kampau,
OpOpOpOp CitCitCitCit, hlm. 3.



yang baik.

Tetapi tentang berlaku sebagai warga internasional yang baik ini pun masih harus

dilihat perkembangannya. Ketika Australia dan Timor-Leste menandatangani

Kesepakatan Laut Timor pada Mei 2002, kedua pemerintah sepakat untuk “bekerja lebih

cepat dengan etiket yang baik untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang memuaskan

masing-masing pihak agar Kesepakatan tersebut bisa diberlakukan”. Timor Lorosa’e tetap

berpegang teguh pada komitmennya dengan mempresentasikan Kesepakatan itu kepada

parlemennya pada bulan November untuk diperdebatkan. Sebagai jawabannya maka pada

tanggal 17 Desember, Kesepakatan tersebut diratifikasi oleh parlemen dengan suara 65

mendukung dan 13 suara menolak.21

Ketika Perdana Menteri Australia dan Timor Lorosa’e menandatangani Kesepakatan

tersebut, kedua Perdana Menteri itu juga setuju untuk merundingkan Kesepakatan

Penyatuan Internasional Sunrise pada akhir tahun 2002. Perundingan-perundingan itu

berjalan sangat lambat dari yang diharapkan sebelumnya karena secara sepihak Timor

Lorosa’e menolak mengakui kedaulatan Australia atas wilayah di luar JPDA, tetapi

sebaliknya Timor Lorosa’e tetap menuntut sehingga Kesepakatan tersebut “tanpa

merugikan” penyelesaian batas laut di masa depan sama seperti yang telah disepakati

dalam Kesepakatan Laut Timor.22

Pada bulan Oktober tahun 2002, Timor Lorosa’e mengesahkan Hukum kelautan

tentang batas perairan negara dengan menentukan 200 mil ZEE dari berbagai arah dengan

berpatokan pada prinsip-prinsip hukum kelautan PBB. Karena pengklaiman

tumpang-tindih atas wilayah laut antara Indonesia dengan Australia, maka Timor

Lorosa’e akan berunding dengan kedua negara tetangganya tersebut guna menentukan

luas wilayah negara baru ini. Kendatipun Dili telah berulang kali meminta kepada

Australia untuk memulai perundingan mengenai batas perairan, Canberra masih belum

menyambut undangan tersebut.23

Pada bulan November 2002 dalam salah satu sesi negosiasi IUA di Dili, Menlu

Australia, Alexander Downer mengatakan kepada Perdana Menteri Timor Lorosa’e, Mari

Alkatiri:

21212121 Buletin La’o Hamutuk, “Australia Menakuti Atau Memeras Timor Lorosa’e”; OpOpOpOp CitCitCitCit. hlm. 5.
22222222 IbidIbidIbidIbid.
23232323 IbidIbidIbidIbid.



“Menganggap kami penggertak yang menakutkan adalah hal yang sangat aneh bagi
Australia. Kami pernah memiliki kesepakatan ekonomi yang baik dengan Indonesia;
kami memberikan jaminan kepada Timor Lorosa’e tanpa memperoleh keuntungan
ekonomi apa pun. Hubungan kami sangat penting, secara khusus bagi kamu, Timor
Lorosa’e. Dua negara yang harus anda perhitungkan adalah Portugal dan Australia. …
Pada prinsipnya kami secara mengejutkan tidak fleksibel. … Kami sangat keras. Kami
tidak peduli jika Anda memberikan informasi kepada media. Biarkan saya memberikan
pelajaran privat mengenai ilmu politik – ini bukan merupakan kesempatan.”24

Sikap keras Australia ini tentu saja mengejutkan Timor-Leste sebagai suatu negara

baru. Australia mungkin merasa ikut membidani lahirnya Timor-Leste bahkan dengan

dukungan berbagai bantuan yang diberikannya.25 Contoh tentang bantuan Australia

adalah seperti berikut ini:

Sumber:Sumber:Sumber:Sumber: BuletinBuletinBuletinBuletin LaLaLaLa’’’’oooo Hamutuk,Hamutuk,Hamutuk,Hamutuk, Vol.Vol.Vol.Vol. 3,3,3,3, NoNoNoNo 8.8.8.8. DesemberDesemberDesemberDesember 2002,2002,2002,2002, hlm.hlm.hlm.hlm. 2.2.2.2.

Bantuan Australia kepada Timor Lorosa’e dari 1999-2002, secara keseluruhan

berjumlah 89,000,000 dolar AS, yang berkenaan dengan bidang-bidang seperti

24242424 IbidIbidIbidIbid, hlm. 5-6.
25252525 Hal ini disebut sebagai penerapan hard power. Hard power adalah terminologi dalam studi
hubungan internasional yang menunjuk pada the ability to exercise influence in word politics because
of tangible resources such as military and economic strength. Sedangkan soft power adalah the ability
to exercise influence in word politics due to intangible resources such as culture and idea. Lihat Charles
W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf; Word Politics: Trend and Transformation; Worth Publishers, New
York, 1999, pp. 571, 579; sebagaimana ada dalam Arie Siswanto; YurisdiksiYurisdiksiYurisdiksiYurisdiksi MaterialMaterialMaterialMaterial MahkamahMahkamahMahkamahMahkamah
KejahatanKejahatanKejahatanKejahatan InternasionalInternasionalInternasionalInternasional; Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan I, April, 2005, hlm. 92.



pemerintahan, meliputi CAPET (lihat grafik), gedung parlemen, dan konsultan serta

pelatihan bagi pemerintah Timor Lorosa’e. Kemanusiaan, meliputi dukungan kepada

pengungsi, orang-orang dipaksa meninggalkan kampung-halamannya di dalam negeri,

pangan dan papan darurat. Kategori lain-lain, meliputi perayaan hari kemerdekaan,

pembangunan ekonomi, dan pembangunan kapasitas serta program dukungan LSM yang

mendukung berbagai macam sektor.

Di samping itu ada yang namanya TFET, yaitu Dana Kepercayaan bagi Timor

Lorosa’e, yang dikelola oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. TFET

mengeluarkan dana untuk proyek-proyek di banyak sektor –termasuk 16% untuk

kesehatan dan 18% untuk pendidikan. Para pengelola TFET menitikberatkan

perkembangan sektor swasta di bidang pelayanan-pelayanan pemerintah, dan dana

tersebut telah dikritik atas ketidakefektifan dan ketidakcocokannya untuk proyek-proyek

tersebut. Prioritisasi AusAID mengenai TFET dapat dilihat sebagai dukungan bagi agenda

“pemerintah yang kecil” ini, dan karena kurangnya kepercayaan pada pemerintah Timor

Lorosa’e menangani uang tersebut seturut keinginan AusAID.

Tetapi memberi bantuan sekaligus melakukan tindakan kekerasan, bukanlah ciri

hubungan bertetangga yang dikehendaki hukum internasional. Setiap negara berdaulat

memiliki kehormatan dan martabat, tidak boleh dipermainkan.26

26262626 BuletinBuletinBuletinBuletin LaLaLaLa’’’’oooo HamutukHamutukHamutukHamutuk, Vol. 4, No 3-4, Agustus 2003 memberitakan bahwa seorang Senator
Australia dari Partai Hijau, Bob Brown, mengatakan dengan tegas bahwa “Semalam Perdana
Menteri (Australia) menggunakan ancaman atau pemerasan terhadap Timor Lorosa’e. … Motif dari
tindakan Perdana Menteri tadi malam ialah untuk memaksa Timor Lorosa’e atas kekayaan dan uang,
melalui ancaman untuk menarik legislasi ini jika pemerintah Timor Lorosa’e tidak setuju untuk
menandatangani kesepakatan penyatuan internasional hari ini. … Hari ini kita sedang
memperdebatkan selembar legislasi yang akan melibatkan, menurut Menlu Tuan Downer, suatu
rejeki 50 miliar dolar (33 miliar dolar AS) bagi Australia dari eksplorasi ladang-ladang minyak dan
gas yang seluruhnya berada di dalam perairan Timor Lorosa’e, menurut tafsiran saya dan tafsiran
sejumlah ahli hukum internasional. “Tetapi selama periode pendudukan Indonesia di Timor Lorosa’e,
dan Kesepakatan ini dengan efektif mengeluarkan ladang-ladang itu dan memberikan kepada
Australia jika bukan 50-50 maka keuntungan lebih besar lagi dari ladang- ladang minyak itu akan
mengalir kepada pemerintah. Jelas, Australia yang sedang terlibat dalam pencurian kekayaan
besar-besaran dari negara tetangga kita Timor Lorosa’e yang kecil – tetangga yang paling miskin di
antara negara-negara tetangga lainnya karena salah satu kekayaan yang akan membantu
membangkitkan dari dasar diinvasi/dicaplok oleh salah satu tetangganya yang paling kaya. “Adalah
Perdana Menteri Howard, atas nama perusahaan-perusahaan minyak menelfon Perdana Menteri
Timor Lorosa’e, Dr Alkatiri lalu mengatakan kepada Dr Alkatiri, menurut laporan The Age, ‘Jika Anda
tidak menandatangani kesepakatan pembangunan ladang Greater Sunrise yang merupakan ladang
terbesar yang menjadi milik Timor Lorosa’e dan menyerahkan kekayaan tersebut dalam jumlah besar
kepada Australia, maka kami tidak akan menyampaikan legislasi ini kepada Senat hari ini,’ dan



B.B.B.B. RumusanRumusanRumusanRumusan MasalahMasalahMasalahMasalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yang

hendak diteliti sebagai berikut:

Apa saja permasalahan hukum yang ada di Celah Timor (Timor Gap) antara Timor Leste

dan Australia berkaitan dengan kepentingan hukum yang dilindungi?

C.C.C.C. TujuanTujuanTujuanTujuan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan

hukum yang timbul di Celah Timor (Timor Gap), berkaitan dengan kepentingan hukum

yang dilindungi.

D.D.D.D. ManfaatManfaatManfaatManfaat PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian
Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Secara teoritik mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum internasional

publik di bidang batas-batas maritim antar negara, termasuk di dalamnya ketika

negara-negara yang berbatasan laut belum mencapai kesepakatan perjanjian

permanen tentang batas negara, tetapi untuk sementara mereka merundingkan

dan/atau menyepakati suatu pengembangan bersama (joint development).

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini menghasilkan tulisan ilmiah yang

menyumbangkan gagasan yang rekomendatif kepada para pengambil kebijakan

yang memerlukannya.

memperbolehkan pembangunan ladang lainnya yang lebih kecil, yang diharapkan oleh pemerintah
Timor Lorosa’e agar dieksplorasikan. Ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri ‘Lakukan seperti apa
yang kami kehendaki atau kami membatalkan kontrak yang menguntungkan dengan Jepang untuk
eksplorasi ladangminyak Bayu-Undan.’ ”
Sehubungan dengan pernyataan Perdana Mentri Australia tersebut, maka tidak boleh dilupakan oleh
siapapun pejabat publik bahwa pernyataan pejabat publik merupakan bentuk kebijakan publik.
Menurut Riant Nugroho, ada tiga bentuk kebijakan publik yaitu (1) peraturan hukum formal; (2)
pernyataan pejabat publik; dan (3) perilaku dan gesture pejabat publik. Dia menegaskan pernyataan
yang paling dapat dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan yang disampaikan dalam
forum resmi dan dikutip oleh media massa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Lihat Riant
Nugroho; PublicPublicPublicPublic PolicyPolicyPolicyPolicy; Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 63-66.



E.E.E.E. MetodeMetodeMetodeMetode PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian
1.1.1.1. JenisJenisJenisJenis PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum (legal

research) secara deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam

meneliti sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran

ataupun suatu peristiwa di masa sekarang.27 Dalam konteks ini, penulis ingin mengetahui

fenomena-fenomena atau masalah-masalah yang ada di lapangan yang berkaitan dengan

Celah Timor (Timor Gap) sebagai suatu obyek, suatu set kondisi dan suatu sistem

pemikiran mengenai kepentingan hukum Timor-Leste dan Australia.

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (statute

approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan peraturan

perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan

regulasi.28 Dalam hal ini Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan perjanjian yang ada di

antara Timor-Leste dan Australia. Pendekatan ini tidak menggunakan seluruh ketentuan

hukum yang ada, karena senyatanya Australia memilih tidak mengakui yurisdiksi

peradilan internasional di bidang kelautan, dan Timor-Leste sendiri merasa

diperlakukan tidak adil.

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah dibutuhkan untuk

memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah-masalah hukum dalam

hubungannya dengan Celah Timor. Antara Timor-Leste dengan Australia memang

telah menyepakati tiga ketentuan hukum terutama Pengaturan Maritim Tertentu di Laut

Timor (Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea/CMATS) yang sering

disebut juga Perjanjian Sunrise. Tetapi status wilayah dan kedaulatan yang berkepastian

hukum tetap di Celah Timor, sudah cukup lama tidak bergerak maju. Persisnya, belum

ada batas-batas maritim yang permanen.

Pendekatan sejarah ini juga berkenaan dengan fakta bahwa kedua pihak mempunyai

kepentingan nasional berbeda dalam menyelesaikan masalah hukum Celah Timor.

Timor-Leste sedang berjuang meletakkan dasar-dasar yang andal untuk kemajuan dan

ketahanan negaranya di masa mendatang, sedangkan Australia sedang mengusahakan

27272727 Moh. Natsir;MetodeMetodeMetodeMetode PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian; Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 63.
28282828 Peter Mahmud Marzuki; PenelitianPenelitianPenelitianPenelitianHukumHukumHukumHukum; Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 97.



pengaruh dan peran yang semakin kuat di Asia Pasifik.

2.2.2.2. BahanBahanBahanBahan HukumHukumHukumHukum PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Sumber penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sesuai

dengan pendekatan yang digunakan, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam

menjawab permasalahannya adalah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan

permasalahan hukum Celah Timor, khususnya antara Timor Leste dan Australia.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah sebagai pelengkap atau penunjang terhadap

bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur tentang hukum publik

internasional di bidang perjanjian internasional dan kelautan, misalnya dalam bentuk

buku-buku maupun artikel-artikel.

3.3.3.3. TeknikTeknikTeknikTeknik PengumpulanPengumpulanPengumpulanPengumpulan BahanBahanBahanBahan HukumHukumHukumHukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum penelitian dilakukan melalui studi pustaka.

4.4.4.4. MetodeMetodeMetodeMetodeAnalisaAnalisaAnalisaAnalisa DataDataDataData

Dalam melakukan analisis data untuk menjawab permasalahan penelitian maka

metode yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif.

5.5.5.5. UnitUnitUnitUnit AmatanAmatanAmatanAmatan dandandandan UnitUnitUnitUnitAnalisaAnalisaAnalisaAnalisa

Unit amatan dalam penelitian ini adalah Konvensi Wina 1969 tentang Hukum

Perjanjian, Konvensi Wina Tahun 1978 tentang Suksesi Negara, Konvensi Wina 1969,

Konvensi Wina 1978, Konvensi Hukum Laut PBB 1982, CMATS, Resolusi MU-PBB

No. 1803 Tahun 1962, dan Deklarasi Hak Atas Pembangunan, dan UUD-RDTL.

Sedangkan unit analisanya bersangkutan dengan kaidah hukum tentang sengketa

internasional, perjanjian internasional yang berkeadilan baik dalam pengaturan sementara

(provisional arrangements) maupun perjanjian batas maritim permanen (permanent

maritime boundaries), kedaulatan permanen atas sumber daya alam (permanent

sovereignty over natural resources), hak atas pembangunan (the right to development),

dan kepentingan hukum (legal interest) yang dilindungi.


