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TINJAUANTINJAUANTINJAUANTINJAUAN PUSTAKAPUSTAKAPUSTAKAPUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka ini, akan dibahas enam pokok pikiran yang relevan sebagai

landasan teoritik dan dasar hukum, untuk menganalisis permasalahan. Keenam pokok

pikiran tersebut yaitu: sengketa internasional; suksesi negara; perbatasan negara; zona

pengembangan; Resolusi MU-PBB 1803 tahun 1962; dan Deklarasi Hak atas

Pembangunan. Keenam pokok pikiran ini tidak akan dibahas secara rinci dan lengkap,

tetapi hanya tentang hal-hal penting yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

A.A.A.A. SengketaSengketaSengketaSengketa InternasionalInternasionalInternasionalInternasional
Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional,

yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes) dan sengketa politik (political or

nonjusticiable disputes).1

Menurut Wolfgang Friedmann, konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut:2

1. Sengketa hukum adalah perselisihan antarnegara yang mampu diselesaikan oleh
pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti;

2. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital
negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari
suatu negara;

3. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada,
cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan negara dengan
perkembangan progresif hubungan internasional; dan

4. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak
hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas
suatu hukum yang telah ada.
Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum internasional dari

Inggris yang dipimpin oleh Sir Humprey Waldock. Menurut kelompok studi ini

penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau sengketa politik

bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Disebutkan bahwa:

“Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa
tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak
membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal
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pelucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik”.3
Pendapat ketiga adalah pendapat jalan tengah (Oppenheim – Kelsen). Menurut

Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria

objektif yang mendasari pembedaan antara sengketa politik dan hukum.

Menurut mereka: “Setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa
tersebut biasanya terkait antarnegara yang berdaulat. Mungkin saja dalam sengketa yang
dianggap sebagai sengketa hukum terkandung kepentingan politis yang tinggi dari negara
yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. Terhadap sengketa yang dianggap memiliki
sifat politis, prinsip-prinsip atau aturan hukum internasional boleh jadi dapat
diterapkan”.4

B.B.B.B. SuksesiSuksesiSuksesiSuksesi NegaraNegaraNegaraNegara
Salah satu ciri utama negara internasional pada bagian kedua abad ke XX, ialah

lahirnya negara-negara baru sebagai akibat dekolonisasi.

1. PengertianPengertianPengertianPengertian SuksesiSuksesiSuksesiSuksesi NegaraNegaraNegaraNegara

Ada beberapa pengertian atau pandangan tentang suksesi negara. Mervin Jones

mengatakan suksesi negara terjadi karena 2 atau lebih negara bergabung menjadi satu

federasi, konfederasi, atau suatu negara kesatuan, dapat pula terjadi karena cessie,

aneksasi, dekolonisasi, dan integrasi.5 Menurut Lucius Caflisch suksesi negara dalam arti

faktal (factual state succession) terjadi apabila satu negara memperoleh seluruh atau

sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh negara lain.6

Ahli yang lain Ernst H. Feilchenfeld mengatakan bahwa: “state succession is the

acquisition by one or several states, of sovereignty over territory which previously

belonged to another state” (suksesi negara adalah pengambilalihan wilayah oleh satu

atau beberapa negara atas wilayah kedaulatan yang sebelumnya dimiliki oleh negara

lain).7
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Sedangkan P. O’Connel mendefinisikan “state succession is the factual situation

which arises when one state is substituted for another in sovereignty over a given

territory” (suksesi negara adalah suatu keadaan nyata yang timbul ketika kedaulatan

wilayah suatu negara digantikan oleh negara lain).8

2. PolaPolaPolaPola TerjadinyaTerjadinyaTerjadinyaTerjadinya SuksesiSuksesiSuksesiSuksesi NegaraNegaraNegaraNegara

Suksesi negara dapat ditimbulkan oleh beberapa peristiwa yang dapat disebut sebagai

cara terjadinya suksesi negara yaitu revolusi, perang dan perubahan wilayah secara

damai.9 Ada beberapa bentuk suksesi negara yaitu annexation (penggabungan),

inovation (pembentukan baru), suatu negara merupakan gabungan dari bentuk pertama

dan kedua yaitu masing-masing diserap oleh negara disekitarnya, separatisme

(pemisahan), dan fusi (peleburan).10

Menurut J.G. Starke perubahan negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk

misalnya:11

1. Sebagian wilayah negara A bergabung dengan negara B, atau dibagi menjadi
negara B,C,D dan seterusnya;

2. Sebagian wilayah negara A menjadi negara baru;
3. Seluruh wilayah negara A menyatu dengan wilayah negara B, dan negara A tidak

eksis lagi;
4. Seluruh wilayah A terbagi-bagi dan masing-masing menyatu dengan negara A,B,C

dan seterusnya dan negara A tidak eksis lagi;
5. Seluruh wilayah A terbagi-bagi menjadi negara-negara baru, dan negara A tidak

eksis lagi; dan
6. Seluruh wilayah negara A tidak eksis lagi.
Kalau diperhatikan, tidak satu pun dari mutasi-mutasi teritorial di atas berakibat

lenyapnya unsur-unsur konstitutif negara seperti penduduk, wilayah dan pemerintah.

Yang terjadi adalah semacam reorganisasi dari masing-masing entitas sesuai dengan

pengaturan yang baru. Dapat dikatakan bahwa mutasi-mutasi tersebut pada umumnya

terjadi dalam konteks politik yang sangat kompleks.12

3. AkibatAkibatAkibatAkibat HukumHukumHukumHukum SuksesiSuksesiSuksesiSuksesi NegaraNegaraNegaraNegara TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap PerjanjianPerjanjianPerjanjianPerjanjian InternasionalInternasionalInternasionalInternasional

Semua hal mengenai peralihan wilayah dari suatu negara ke negara lain apakah itu
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berarti lenyapnya suatu negara atau tidak, yang terpenting bagi hukum adalah

menentukan akibat, jika ada, dari pemindahan itu atas hak-hak dan kewajiban

internasional dari negara-negara yang bersangkutan.13

Dari segi hukum yang penting untuk diketahui adalah sejauh mana jauhnya negara

pengganti mewarisi hak-hak dan kewajiban dari negara yang digantikan. Mengenai

masalah ini, jawaban yang ada pada umumnya hanya bersifat prinsip dan tidak ada

praktek yang berlaku secara umum. Baik prinsip yang menolak semua ikatan sebelumnya,

yang didukung oleh negara-negara yang baru lahir dalam era dekolonisasi maupun

prinsip kontinuitas absolut yaitu pemindahan secara menyeluruh kewajiban-kewajiban

negara sepenuhnya, belum berlaku secara umum.14

Dalam sebuah perjanjian dikenal prinsip dasar yang ditentukan dalam pasal 34

Konvensi Wina 1969 dan dikenal juga dengan sebutan pacta tertiis nec nocent nec

prosunt yang berarti perjanjian-perjanjian tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban

dan memberikan hak-hak kepada negara ketiga.15

Dalam hukum internasional dikenal ada 2 teori yang dipakai untuk menentukan akibat

hukum suksesi negara terhadap sebuah perjanjian internasional yaitu:16

a. Teori negatif (clean slate theory), mengatakan bahwa semua perjanjian yang
dibuat oleh negara yang digantikan tidak mengikat negara pengganti; dan

b. Teori universal, mengatakan bahwa semua perjanjian internasional yang dibuat
oleh negara yang digantikan beralih secara langsung dan mengikat negara
pengganti.

4. KonvensiKonvensiKonvensiKonvensi WinaWinaWinaWina 1978197819781978

Komisi Hukum Internasional semenjak tahun 1967 telah bekerja keras untuk

mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan mengenai suksesi ini. Di akhir sidang, konferensi

dapat menghasilkan dua konvensi yaitu, Konvensi Wina mengenai suksesi negara-negara

dalam kaitannya dengan traktat-traktat pada tanggal 23 Agustus 1978, dan Konvensi

Wina mengenai suksesi negara-negara dalam kaitannya dengan harta benda, arsip-arsip

dan hutang-hutang negara pada tanggal 7 April 1983. Sampai sekarang tidak satu pun dari

dua konvensi tersebut yang telah berlaku. Permasalahannya mungkin karena jauh sekali
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perbedaan antara ketentuan-ketentuan yang dikodifikasi dan kebiasaan internasional yang

berkembang.17

Dalam Pasal 8 ayat (1) menetapkan:

“the obligations or rights of a predecessor state under treaties in force in respect of a
territory at the date of a succession of state do not become the obligations or rights of the
successor state towards other state parties to those treaties by reason only of the fact that
the predecessor state and the successor state have concluded an agreement providing that
such obligations or right shall devolve upon the successor state”.

Pasal ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban-kewajiban dari negara yang

digantikan berdasarkan perjanjian yang mengikat pada saat terjadinya suksesi negara,

tidak menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara pengganti terhadap peserta

lain dari perjanjian itu, kecuali apabila antara negara yang digantikan dengan negara

pengganti telah diadakan perjanjian penyerahan yang menyatakan bahwa hak-hak dan

kewajiban-kewajiban itu diserahkan kepada negara pengganti.

Menurut Boer Mauna, Pasal 11 dan 12 dari Konvensi Wina tahun 1978 menyatakan

bahwa:

“suksesi negara tidak mengubah status tapal batas dan status teritorial lainnya. Sebaliknya
konvensi mendesakkan pembebasan negara-negara yang baru merdeka terhadap
kewajiban-kewajiban konvensional yang dibuat oleh negara sebelumnya dengan
mendorong sejauh mungkin solusi penolakan kewajiban-kewajiban sebelumnya. Dengan
demikian konvensi-konvensi multilateral secara prinsip tidak dapat dipindahkan kepada
negara baru, kecuali negara baru tersebut menghendakinya.”

Pasal 16 Konvensi Wina 1978 mengatakan bahwa:

“A newly independent state is not bound to maintain in force, or to become a party to,
any treaty by reason only on the fact that at the date of the succession of state the treaty
was in force in respect of the territory to which the succession of state relates”.

Pasal tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa sebuah negara merdeka tidak terikat

dalam perjanjian atau juga menjadi negara anggota perjanjian dimaksud, tetapi

menegaskan juga bahwa negara yang baru merdeka dapat melakukan perjanjian dengan

negara anggota lain dalam perjanjian sepanjang terjadinya kesepakatan antara para pihak.

C.C.C.C. PerbatasanPerbatasanPerbatasanPerbatasanWilayahWilayahWilayahWilayah NegaraNegaraNegaraNegara
Salah satu persyaratan terbentuknya sebuah negara ialah adanya wilayah. Umum

dikatakan orang, tidak akan ada negara tanpa penduduk. Tetapi juga dapat dikatakan tidak
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akan ada negara tanpa wilayah. Oleh karena itu, adanya suatu wilayah tertentu mutlak

bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat

bermukimnya penduduk negara tersebut.

Hukum internasional tidak menentukan syarat berapa harusnya luas suatu wilayah

untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara.

Seychelles dengan luas wilayah 278 km persegi, Nauru dengan hanya 21 km persegi,
Singapura dengan 218 km persegi, Togo dengan 56.000 km persegi adalah negara di mata
hukum internasional seperti halnya dengan India dengan luas wilayah 3.287.596 km
persegi, China dengan 9.596.961 km persegi. Demikian juga wilayah suatu negara tidak
selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian di kawasan
yang berbeda. Keadaan ini sering terjadi pada negara-negara yang mempunyai
wilayah-wilayah seberang lautan seperti Perancis dengan daerah-daerah seberang
lautannya di Pasifik yaitu Kaledonia, Wallis, dan Fortuna, serta Polinesia Perancis.18
Tetapi hukum internasional menghendaki batas wilayah yang jelas dalam rangka

penegakan kedaulatan negara dan demi hubungan bertetangga antar negara yang berjalan

baik.

1.1.1.1. BoundariesBoundariesBoundariesBoundaries dandandandan FrontierFrontierFrontierFrontier

Dalam menjelaskan konsepsi perbatasan, beberapa ahli geopolitik membedakan

tentang boundaries dan frontier.19 Menurut A.E. Moodie, dalam bahasa Inggris,

perbatasan memiliki dua istilah, yaitu boundaries dan frontier. Dalam bahasa sehari-hari,

kedua istilah tersebut tidak ada bedanya. Tetapi, dalam perspektif geografi politik, kedua

istilah tersebut memiliki perbedaan makna.20

Moodie mengatakan bahwa boundaries diartikan sebagai garis-garis yang

mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara, sementara frontier

merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang berfungsi sebagai pemisah dua

wilayah yang berlainan negaranya.21

Menurut Hans Weiger dalam bukunya yang berjudul Principles of Political

Geography, boundaries dapat dibedakan boundaries zone, dan boudaries line. Boudaries

line adalah garis yang mendemarkasikan batas terluar, sedangkan boudaries zone
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mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dari frontier.22

Boundaries zone diwujudkan dalam bentuk kenampakaan ruang yang terletak antara

dua wilayah. Ruang tersebut menjadi pemisah kedua wilayah negara dan merupakan

wilayah yang bebas. Boundaries line diwujudkan dam bentuk garis, wooden barrier, a

grassy path between field (jalan setapak rumput yang memisahkan dua atau lebih

lapangan), jalan setapak di tengah hutan, dan lain-lain.

Selanjutnya melengkapi pendapat Weiger dan Moodie, Kristof seorang ahli geografi

politik dalam tulisannya yang berjudul The Nature of Frontiers and Boundaries (1982)

membedakan boundaries dan frontier sebagai berikut:23

1.) Frontier mempunyai orientasi ke luar, sedangkan boundaries lebih berorientasi ke
dalam. Frontier merupakan manifestasi dari kekuatan sentrifugal, sedangkan
boundaries merupakan manifestasi dari kekuatan sentripetal. Perbedaan ini
bersumber pada perbedaan orientasi antara frontier dan boundaries.

2.) Frontier merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di satu
pihak, sedangkan boudaries merupakan suatu faktor pemisah. Boundaries berupa
suatu zona transisi antara suasana kehidupan yang berlainan, yang juga
mencerminkan kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dari negara yang saling
berbatasan. Sedangkan frontier masih memungkinkan terjadinya saling
interpenetrasi pengaruh antar dua negara yang berbatasan-bertetangga.

Sedangkan menurut D. Whittersley, boundary adalah batas wilayah negara atau

perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah

ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan

pemerintahan yang berdaulat. Frontier adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang

mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara

lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya

masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian

berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara.24

2.2.2.2. KelompokKelompokKelompokKelompok NegaraNegaraNegaraNegara PantaiPantaiPantaiPantai

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya. Konferensi

PBB III mengenai hukum laut telah mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas
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tiga kelompok, yaitu kelompok negara-negara pantai (the coastal states group),

negara-negara yang tidak berpantai ( the land-lock states group), dan negara-negara yang

secara grafis tidak menguntungkan (the geograhpically disadvantaged states group). Ada

152 negara pantai termasuk Indonesia, Filipina, India, Australia, Mesir, Meksiko, Kanada,

dan negara-negara yang secara geografis tidak menguntungkan seperti Singapura, Irak,

Kuawait, Belgia, Sudan, Siria, dan Swedia; serta 42 negara tidak berpantai seperti

Afganistan, Laos, Austria, Swiss, dan Paraguay. Wilayah lautan atas mana suatu negara

mempunyai kedaulatan penuh biasanya terdiri dari perairan daratan, laut pendalaman, dan

laut wilayah, sedangkan wilayah udara adalah udara yang berada di atas wilayah daratan

dan bagian-bagian laut tersebut.25

Perbatasan suatu negara dapat digolongkan berdasarkan pada morfologi atau proses

terbentuknya, yaitu perbatasan buatan (artificial boundaries) dan perbatasan alamiah

(natural boundaries). Khusus mengenai perbatasan alamiah terdiri dari lima macam yaitu

perbatasan yang berupa pegunungan; perbatasan yang berupa sungai dan laut; perbatasan

yang berupa hutan, rawa, dan gurun; perbatasan geometris; dan perbatasan

antropogeografis.26

Dalam kaitannya dengan batas laut, negara yang berbatasan laut dapat digolongkan
menjadi 4 yaitu:27

1. Negara yang berbatasan dengan satu laut, misalnya Bazil, Belanda, Belgia,
Albania, dan Bulgaria

2. Negara yang berbarasan dengan dua laut, misalnya Meksiko, Amerika Serikat,
dan Kanada, Spanyol, Italia, Yunani, dan Mesir.

3. Negara yang berbatasan dengan tiga laut, misalnya Perancis, dan Turki
4. Negara yang berbatasan dengan lebih dari empat laut seperti Indonesia.

3.3.3.3. PerbatasanPerbatasanPerbatasanPerbatasan MaritimMaritimMaritimMaritim28282828

a.a.a.a. PrinsipPrinsipPrinsipPrinsip PenetapanPenetapanPenetapanPenetapan BatasBatasBatasBatas Maritim.Maritim.Maritim.Maritim.

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, ada tiga ketentuan hukum tentang

perbatasan maritim (delimitation) antara negara-negara yang berhadapan
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(opposite) atau berdampingan (adjacent) yaitu tentang perbatasan laut wilayah

(pasal 15), zona ekonomi eksklusif (pasal 74) dan landas kontinen (pasal 83).

Prinsip penetapan batas maritim tersebut merupakan hasil kompromi yang

dapat diterima oleh peserta Konferensi Hukum Laut PBB yang Ketiga karena

sebelumnya ada dua kelompok negara yang berbeda prinsip pengukuran, yaitu

ada yang mengehendaki prinsip garis tengah atau garis sama jarak dan ada

yang menghendaki prinsip garis keadilan.

b.b.b.b. PraktekPraktekPraktekPraktek PenetapanPenetapanPenetapanPenetapan BatasBatasBatasBatas Maritim.Maritim.Maritim.Maritim.

Dalam praktek, banyak negara pernah menerapkan prinsip-prinsip tersebut

secara bersamaan. Berikut ini adalah contoh praktek penetapan batas maritim

oleh beberapa negara, seperti: (1) Burma (Myanmar). Pemerintah Burma

mengumumkan penetapan garis dasar sepanjang pantainya pada tanggal 15

November 1968. Prinsip penetapannya didasarkan pada pertimbangan atas

kondisi geografis pantainya dan proteksi terhadap kepentingan ekonominya;

(2) Filipina. Pemerintah Filipina mengumumkan batas maritim negara itu pada

tahun 1961, dengan mempertimbangkan faktor sejarah, yaitu menurut

perjanjian-perjanjian 1898 dan 1900, serta perjanjian antara Amerika Serikat

dan Inggris pada tahun 1930. Dengan demikian maka laut wilayah Filipina

tidak merupakan suatu jalur sepanjang 12 mil mengikuti konfigurasi

Kepulauan Filipina, tetapi suatu konfigurasi berbentuk persegi empat (sesuai

dengan ketentuan ketiga perjanjian tersebut), dengan kepulauan Filipina

berada di tengahnya; (3) Korea Utara. Selain laut wilayah selebar 12 mil,

pemerintah Korea Utara juga menetapkan zona militer selebar 50 mil diukur

dari batas terluar laut wilayahnya ke arah laut. Prinsip penetapan ini

diterapkan berdasarkan pertimbangan keamanaan; (4) Libya. Batas maritim

Libya diumumkan pada tahun 1973. Pemerintah Libya menarik garis lurus

dari Misurata ke Benghazi yang berjarak sekitar 225 mil, yang berarti

menutup Teluk Sidra, seperti halnya yang diterapkan pemerintah Filipina

terhadap Teluk Moro (kurang lebih 138 mil), atau seperti yang juga diterapkan

pemerintah Burma terhadap Teluk Martaban (kurang lebih 222 mil).

Prinsip penetapan suatu bagian pantai yang sangat menjorok ke darat (deeply



indented) atau suatu teluk dengan suatu garis dasar lurus (stright base-line)

atau suatu garis penutup (closing line) memang terdapat dalam naskah

Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang masing-masingnya diatur dalam Pasal

7 dan Pasal 10. Pasal 7 tidak menetapkan panjang tertentu, sedangkan Pasal 10

menetapkan panjang 24 mil, kecuali ada faktor sejarah.

c.c.c.c. PenyelesaianPenyelesaianPenyelesaianPenyelesaian BatasBatasBatasBatas Maritim.Maritim.Maritim.Maritim.

Di samping perselisihan wilayah, maka perselisihan tentang penambangan

lepas pantai dan penangkapan ikan umumnya bersifat potensial sebagai

masalah hukum, jika masalah perbatasan maritim tidak segera diselesaikan.

Fakta bahwa perbatasan zona ekonomi eksklusif, tidak selalu berhimpit

dengan batas landas kontinen, akan menimbulkan konflik pada saat dilakukan

penambangan landas kontinen secara vertikal dari permukaan laut yang

termasuk zona ekonomi eksklusif negara lain. Semua perselisihan perlu

diupayakan penyelesaiannya melalui cara-cara damai. Jalur hukum atau forum

peradilan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan adalah: (1)

International Tribunal for the Law of the Sea; (2) International Court of

Justice; (3) Conciliation (diatur dalam annex V UNCLOS III – 1982); (4)

Arbitration or Special Arbitration Procedures (diatur dalam annex VII dan

Annex VIII UNCLOS – III 1982.

4.4.4.4. LandasLandasLandasLandas KontinenKontinenKontinenKontinen29292929

Perhatian pertama terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya mulai timbul pada tahun

1918, pada saat orang Amerika berhasil mengeksploitasi minyak sekitar 40 mil dari

Pantai Mexico – Bay.

a.a.a.a. LandasLandasLandasLandas KontinenKontinenKontinenKontinen DariDariDariDari SegiSegiSegiSegi GeologisGeologisGeologisGeologis

29292929 Mengenai landas kontinen lihat (1) Boer Mauna; Hukum Internasional, Pusat Pendidikan dan
Latihan Departemen Luar Negeri RI, 1987. hlm. 361-384; (2) J. G. Starke; Pengantar Hukum
Internasional, Edisi Kesepuluh, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja; Sinar Grafika, 1992, hlm.
356-362; (3) Chairul Anwar; Hukum Internasional – Horison Baru Hukum Laut Internasional –
Konvensi Hukum Laut 1982; Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 54-61; (4) Rabecca M. M.
Wallace; Hukum Internasional; Terjemahan Bambang Arumanadi, IKIP Semarang Press, Cet. I, 1993.
hlm. 169-177. Keempatnya dapat dilihat dalam Romamti E. S. Fobia; OpOpOpOp CitCitCitCit. hlm. 41-49. Lihat juga
Boer Mauna; OpOpOpOp CitCitCitCit, hlm. 340-358. Lihat juga I Wayan Parhiana; OpOpOpOp CitCitCitCit. hlm. 176-187.



Pada mulanya landas kontinen hanya mempunyai pengertian geologis-geografis.

Yang di maksud dengan landas kontinen adalah platform atau daerah dasar laut

yang terletak antara dasar air rendah dan titik di mana dasar laut menurun secara

tajam, dan di mana mulai daerah dasar laut baru yang di sebut lereng kontinen.

Dengan kata lain, landas kontinen adalah istilah geografis yang dipakai untuk

menjelaskan kemiringan yang landai dan tertutup oleh air, yang mengalir dari

garis pantai, dari sekumpulan daratan sebelum menurun secara tajam ke perairan

samudera. Lebar landas kontinen bervariasi. Misalnya, di pantai barat Amerika

Serikat lebarnya kurang dari lima mil, sedangkan seluruh wilayah bawah air Laut

Utara merupakan landas kontinen.

b.b.b.b. LandasLandasLandasLandas KontinenKontinenKontinenKontinen DariDariDariDari SegiSegiSegiSegi HukumHukumHukumHukum

Kekayaan-kekayaan mineral di landas kontinenlah yang menyebabkan perlunya

kepastian hukum atas masalah landas kontinen, terutama mengenai hak

kepemilikan dan klasifikasi wilayah laut secara yuridis.

1).1).1).1). PraktekPraktekPraktekPraktek Negara-NegaraNegara-NegaraNegara-NegaraNegara-Negara SebelumSebelumSebelumSebelum TahunTahunTahunTahun 1958195819581958

Klaim pertama terhadap landas kontinen berasal dari pemerintah Kekaisaran

Rusia tanggal 29 September 1915, yang menyatakan bahwa pulau-pulau yang

terletak di sebelah utara Siberia adalah kelanjutan platform kontinen Siberia, oleh

karena itui berada di bawah yurisdiksi kekaisaran Rusia. Tetapi pernyataan ini

tidak jadi diumumkan karena pada tahun 1917 terjadi revolusi di negara itu.

Naskah pertama mengenai pembagian landas kontinen adalah perjanjian 26

Februari 1942, antara Inggris (mewakili Trinidad dan Tobago) dengan Venezuela

mengenai daerah dasar laut Teluk Paria. Tetapi pernyataan unilateral yang

berpengaruh sangat besar tentang landas kontinen ialah Proklamasi Presiden

Amerika Serikat, Henry S. Truman (The Truman Proclamation). Proklamasi itu

pada intinya bertujuan meletakkan landas kontinen tersebut di bawah yurisdiksi

eksklusif Amerika Serikat, yaitu yurisdiksi yang didasarkan pada kedekatan

landas kontinen tersebut dengan pantai Amerika Serikat, dan kesanggupannya

untuk mengambil tindakan-tindakan efektif dalam memelihara dan melakukan

eksploitasi yang wajar dari kekayaan alamnya. Pernyataan itu juga menegaskan

keharusan untuk menentukan batas-batas landas kontinen dengan negara-negara



tetangga atas dasar persetujuan bersama, serta menegaskan pula hak-hak

pengawasan dan perlindungan negara pantai terhadap landas kontinennya, dimana

tidak boleh mengganggu kebebasan berlayar di laut yang menutupi landas

kontinen tersebut. Proklamasi Presiden Truman tersebut selanjutnya diikuti antara

lain oleh Chili, Equador dan Peru yang menandatangani persetujuan bersama pada

tanggal 18 April 1952, yang menetapkan 200 mil lebar laut wilayah

masing-masing.

2).2).2).2). KonvensiKonvensiKonvensiKonvensi JenewaJenewaJenewaJenewa 1958195819581958 tentangtentangtentangtentang LandasLandasLandasLandas KontinenKontinenKontinenKontinen

Konvensi yangg hanya berisi 15 pasal tersebut mulai berlaku tanggal 10 Juni 1964,

setelah ratifikasi dari negara ke-22 yaitu Inggris. Pasal 1 Konvensi tersebut

berbunyi:

“For the purpose of these Articles, the term ‘continental shelf ’ is used as referring
(a) to the sea-bed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but
outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 meters or, beyond that
limit to where depth of the superdjacent waters admits of the exploitation of the
natural resources of the said areas; (b) to the sea-bed and subsoil of similar
submarine areas adjacent to the coast of islands.”
Pengertian Pasal 1 tersebut merupakan suatu pengertian hukum, sehingga berbeda

dengan pengertian geologis. Perbedaan tersebut terlihat dari kalimat “tetapi berada

di luar laut wilayah”. Tampak bahwa konvensi Jenewa tidak lagi memasukkan

landas kontinen yang berada di bawah laut wilayah, sebab secara otomatis landas

kontinen tersebut berada sepenuhnya di bawah kedaulatan negara pantai seperti

kedaulatannya terhadap laut wilayah itu sendiri. Jadi, konvensi hanya mengatur

landas kontinen yang berada di luar luar laut wilayah sampai kedalaman 200

meter. Pengertian inilah yang membedakannya dari penggertian geologis, karena

secara geologis landas kontinen dimulai dari tepi pantai. Selanjutnya diatur

tentang “di luar batas itu (lebih dari 200 meter), dimana kedalaman air

memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam daerah tersebut”. Tampak bahwa

konvensi menentukan sampai dengan daerah yang lebih dalam lagi tanpa

ditetapkan ukuran kedalaman tertentu. Pengertian landas kontinen tanpa batas ini,

juga membedakan pengertian hukum dengan pengertian geologis. Demikian pula

dengan kalimat “berbatasan dengan pantai kepulauan” menunjukkan bahwa

pengertian landas kontinen mencakup pantai-pantai kepulauan. Pasal 1 tersebut



mengandung dua kriteria penetapan batas landas kontinen yaitu: kriteria

kedalaman (sampai kedalaman 200 meter); dan kriteria eksploitabilitas (sampai

suatu batas dimana kedalaman air masih memungkinkan untuk mengeksploitasi

kekayaan alam). Bila kedua kriteria tersebut tidak bisa diterapkan maka Pasal 6

ayat (1) dan ayat (2) memberikan dua alternatif yaitu: (a) garis batas yang

ditetapkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus (special

circumstances); dan (b) garis tengah (median line) yang dapat ditetapkan dengan

memakai prinsip sama jarak (equidistance principle).

3).3).3).3). PraktekPraktekPraktekPraktek Negara-NegaraNegara-NegaraNegara-NegaraNegara-Negara DanDanDanDanYurisprudensiYurisprudensiYurisprudensiYurisprudensi SetelahSetelahSetelahSetelah TahunTahunTahunTahun 1958195819581958

Undang-undang nasional berbagai negara menentukan cara-cara eksplorasi dan

eksploitasi landas kontinen tiap-tiap negara. Secara hukum hal tersebut

merupakan pelaksanaan prinsip kedaulatan eksklusif negara-negara pantai, yang

telah diakui oleh hukum internasional.

Di bidang yurisprudensi internasional, North Sea Continental Shelf Case, yaitu

sengketa kelautan antara Denmark, Jerman Barat dan Belanda, telah

menyebabkan ICJ menetapkan yurisprudensi tentang prinsip garis keadilan

(equitable line principle). Mahkamah Internasional juga memberikan petunjuk

dalam rangka penentuan batas landas kontinen antar negara, di antaranya tentang

peluang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara bersama, juga

mengingatkan supaya diperhatikan semua keadaan-keadaan khusus (special

circumstances), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Jenewa 1958

tentang Landas Kontinen. Keadaan-keadaan khusus tersebut meliputi: (a)

konfigurasi umum garis pantai; (b) unitisasi endapan hidrokarbon; dan (c)

proporsi yang wajar antara panjang garis pantai dan landas kontinen

masing-masing.

4).4).4).4). KonvensiKonvensiKonvensiKonvensi HukumHukumHukumHukum LautLautLautLaut PBBPBBPBBPBB 1982198219821982

Dalam konvensi ini, landas kontinen mendapat tempat pengaturan tersendiri yakni

dalam Bab VI Pasal 76 – 85.

Menurut Pasal 76 ayat (1):

“landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya
dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya
sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi



kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar
laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak
tersebut.”
Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa “landas kontinen suatu negara

pantai tidak boleh melebihi dari batas-batas sebagaimana ditentukan dalam ayat (4)

hingga ayat (6)”.

Oleh karena itu, adalah sangat penting untuk dikutip ayat 4 – 6 dari Pasal 76

Konvensi sebagai berikut:

Ayat (4):
a. Untuk maksud konvensi ini, negara pantai akan menetapkan pinggiran luar

tepi kontinen dalam hal tepi kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil laut dari
garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur; atau dengan: 1) suatu garis
yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap
terluar di mana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1 % dari jarak
terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen; atau 2) suatu garis yang
ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang
terletak tidak lebih daripada 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.

b. Dalam hal tidak terdapatnya bukti yang bertentangan, kaki lereng kontinen
harus ditetapkan sebagai titik perubahan maksimum dalam tanjakan pada
kakinya.

Ayat (5):
Titik-titik tetap yang merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut,
yang ditarik sesuai dengan ayat 4 a (i) dan (ii), atau tidak akan boleh melebihi 350
mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur atau tidak boleh
melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (isobath) 250 meter, yaitu suatu
garis yang menghubungkan kedalaman 2500 meter.
Ayat (6):
Walaupun ada ketentuan ayat 5, pada bukit-bukit dasar laut, batas luar landas
kontinen tidak boleh melebihi dari 350 mil laut dari garis pangkal darimana lebar
laut teritorial diukur. Ayat ini tidak berlaku bagi elevasi dasar laut yang merupakan
bagian-bagian alamiah tepi kontinen, seperti pelataran (plateau), tanjakan (rise);
puncak (caps) ketinggian yang datar (banks); dan puncak gunung laut yang bulat
(spurs).

Ayat (7):
Negara pantai harus menetapkan batas terluar landas kontinennya jika landas
kontinen itu melebihi dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal tempat
pengukuran lebar laut teritorial dengan cara menarik garis lurus yang panjangnya
tidak melebihi dari 60 mil laut, dengan menghubungkan titik-titik tetap yang
ditetapkan dengan koordinat-koordinat lintang dan bujur.
Berdasarkan kutipan ini, maka batas-batas luar yang tegas dari landas kontinen,

sudah tambah lebih jelas, walaupun mengenai batas yang pasti sebagaimana



ditentukan dalam pasal 76 ayat 4-7 seperti dikutip di atas, masih perlu ditetapkan

lebih lanjut yang didasarkan atas hasil-hasil penelitian geologi kelautan. Pasal 83

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 juga mengatur landas kontinen antara

negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan bahwa:

(1) Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya
berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar
hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah
Internasional, untuk mencapai pemecahan yang adil.
(2) Apabila tidak dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas,
negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan
dalam Bab XV.
(3) Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1,
Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan
kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan
sementara yang bersifat praksis dan, selama masa peralihan ini, tidak
membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan
demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai
perbatasan.
(4) Dalam hal ada suatu persetujuan yang berlaku antara Negara-negara
bersangkutan, masalah yang berkaitan dengan penetapan garis batas landas
kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.

D.D.D.D. PengembanganPengembanganPengembanganPengembangan BersamaBersamaBersamaBersama ((((JointJointJointJoint DevelopmentDevelopmentDevelopmentDevelopment))))30303030

Hukum Internasional tidak memberikan keseragaman baik batasan, pengertian

maupun penggunaan konsep pengembangan bersama (joint development). Konsep

tersebut diartikan berbeda-beda, seperti tersebut di bawah ini:

1. Keputusan dari satu atau beberapa negara untuk menggabungkan hak-hak mereka
di suatu wilayah tertentu, dengan mengadakan pengelolaan bersama untuk
melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral di lepas pantai;

2. Suatu konsep hukum internasional yang didasarkan pada suatu persetujuan antar
negara, untuk bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
endapan-endapan tertentu, yang terletak pada suatu garis batas atau pada daerah
yang tumpang tindih;

3. Sebagai persetujuan antara dua negara untuk mengadakan kerjasama
pengembangan minyak dan gas bumi pada bagian tertentu dari landas kontinen
mereka yang tumpang tindih, dalam perbandingan yang disepakati dengan

30 Untuk memahami tentang zona pengembangan bersama (joint development zone), silahkan
membaca Etty R. Agoes; Perkembangan Konsep Joint Development Dalam Pemanfaatan Kekayaan
Alam Di Laut; Pro Justitia, Tahun IX, No. 4, Oktober 1991, hlm. 27-54; sebagaimana dikutip dalam
Romamti E. S. Fobia; OpOpOpOp CitCitCitCit, hlm. 49-52.



menggunakan mekanisme kerjasama antar negara dan aturan-aturan nasional.
Dari berbagai perjanjian internasional yang pernah diadakan, maka unsur-unsur

penting dari suatu perjanjian pengembangan bersama (joint development) adalah:

1. Penetapan suatu zona khusus sebagai zona kerjasama. Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi penetapan zona khusus tersebut sebagai zona kerjasama ialah: (a)
faktor geografis, yaitu adanya landas kontinen yang tumpang tindih; (b) faktor
ekonomis, yaitu adanya endapan minyak; (c) faktor politik, yaitu berhubungan
dengan pengakuan hak atau kedaulatan negara pada suatu wilayah tertentu;

2. Penentuan jenis kekayaan alam yang akan dikerjasamakan atau dikembangkan;
3. Penetapan yurisdiksi serta hukum yang akan dipakai dalam pelaksanaan operasi

pengembangan;
4. Pembentukan komisi atau otorita yang akan melaksanakan kerjasama;
5. Persyaratan-persyaratan eksplorasi;
6. Pengaturan tentang ketentuan-ketentuan keuangan;
7.7.7.7. Unsur-unsur lain seperti keamanan, kesehataan, pencegahan pencemaran dan

penyelesaian sengketa.

E.E.E.E. ResolusiResolusiResolusiResolusi MajelisMajelisMajelisMajelis UmumUmumUmumUmum PBBPBBPBBPBB No.No.No.No. 1803180318031803 (XVII)(XVII)(XVII)(XVII) –––– 1962196219621962

Dalam bagian pertimbangan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 (XVII) Tahun

1962, tentang Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam, antara lain disebutkan

bahwa:31

“Mempertimbangkan bahwa pengakuan mengenai bantuan ekonomi dan teknik,
pinjaman dan penanaman modal asing yang meningkat harus tidak tunduk pada
syarat-syarat yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Negara penerima.”

Selanjutnya menyatakan dengan jelas dalam poin atau angka 1, 5, 6, 7 dan 8 bahwa:

“Hak bangsa dan negara atas kedaulatan permanen pada kekayaan dan sumber daya alam
mereka harus dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mereka dan demi
kesejahteraan penduduk negara yang bersangkutan”;
“Pelaksanaan kedaulatan bangsa dan negara yang bebas dan bermanfaat atas sumber daya
alam mereka harus dimajukan dengan saling menghormati para Negara yang didasarkan
pada persamaan kedaulatan mereka”;
“Kerjasama internasional untuk pengembangan ekonomi negara-negara sedang
berkembang, apakah dalam bentuk penanaman modal umum atas swasta, pertukaran
barang dan pelayanan, bantuan teknik, atau pertukaran informasi ilmu pengetahuan, harus
sedemikian rupa untuk memajukan pembangunan nasional mereka yang mandiri, dan
harus didasarkan atas penghormatan terhadap kedaulatan mereka atas kekayaan dan
sumber daya alam mereka”;
“Pelanggaran terhadap hak-hak bangsa dan negara atas kedaulatan pada kekayaan dan

31313131 Untuk mengetahui secara lengkap Resolusi Majelis Umum PBB tentang kedaulatan permanen atas
sumber daya alam (permanent sovereignty over natural resources), silahkan baca Peter Baehr, Pieter
Van Dick, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak; InstrumenInstrumenInstrumenInstrumen InternasionalInternasionalInternasionalInternasional PokokPokokPokokPokok Hak-hakHak-hakHak-hakHak-hak AzasiAzasiAzasiAzasi
ManusiaManusiaManusiaManusia; Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 565-569.



sumber daya alam mereka adalah bertentangan dengan jiwa dan asas-asas Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghalangi pengembangan kerjasama internasional
dan pemeliharaan perdamaian”;
“Persetujuan-persetujuan penanaman modal asing yang dengan bebas dibuat oleh atau di
antara para Negara berdaulat harus ditaati dengan itikat baik; para Negara dan organisasi
internasional harus sepenuhnya dan dengan kesadaran menghormati kedaulatan bangsa
dan negara atas kekayaan dan sumber daya alam mereka sesuai dengan Piagam dan
asas-asas yang dinyatakan dalam resolusi ini”.

F.F.F.F. DeklarasiDeklarasiDeklarasiDeklarasi HakHakHakHakAtasAtasAtasAtas PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan

Dalam bagian pertimbangan Deklarasi Hak Atas Pembangunan,32 antara lain

disebutkan bahwa:

“Mengingat hak bangsa-bangsa atas penentuan nasib sendiri, yang berdasarkan hak
tersebut mereka berhak dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengejar
pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka”;
“Mempertimbangkan bahwa penghapusan pelanggaran-pelanggaran secara besar-besaran
dan mencolok terhadap hak-hak asasi manusia dari bangsa-bangsa dan individu-individu,
yang dipengaruhi oleh situasi-situasi seperti yang diakibatkan dari kolonialisme,
kolonialisme baru, apartheid, semua bentuk rasisme dan diskriminasi rasial, dominasi
asing dan pendudukan, agresi dan ancaman terhadap kedaulatan sosial, kesatuan nasional
dan integritas teritorial dan ancaman perang, akan memberikan sumbangan pada
pembentukan keadaan-keadaan yang menguntungkan bagi pembangunan sebagian besar
manusia”.

Sedangkan beberapa pasal dalam deklarasi tersebut mengatur bahwa:

Pasal 1 ayat (2):

“Hak-hak asasi manusia atas pembangunan juga secara tidak langsung menunjuk pada
realisasi sepenuhnya hak bangsa-bangsa atas penentuan nasib sendiri yang mencakup,
dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari kedua Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Asasi Manusia, pelaksanaan hak-hak mereka yang tidak dapat
dipisahkan akan kedaulatan penuh atas semua kekayaan dan sumber daya alam mereka”.

Selanjutnya Pasal 5:

“Para negara harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menghapus
pelanggaran-pelanggaran secara besar-besaran dan mencolok terhadap hak-hak bangsa
dan umat manusia, yang dipengaruhi oleh situasi-situasi seperti yang diakibatkan oleh
apartheid, semua bentuk rasisme dan diskriminasi rasial, kolonialisme, dominasi asing
dan pendudukan, agresi, campur tangan asing dan ancaman-ancaman terhadap kedaulatan
nasional, kesatuan nasional, dan integritas teritorial, ancaman perang, dan penolakan
untuk mengakui hak dasar bangsa-bangsa untuk penentuan nasib sendiri.”

G.G.G.G.KerangkaKerangkaKerangkaKerangka PemikiranPemikiranPemikiranPemikiran

32323232 Untuk mengetahui lebih jauh Deklarasi Tentang Hak Atas Pembangunan (The Right to
Development), silahkan baca pada Ibid.Ibid.Ibid.Ibid. hlm. 1038-1043.



Penelitian untuk menyusun tesis ini, dibangun dengan menggunakan kerangka

pemikiran sebagai berikut:

Timor-Leste
sebagai Subyek
HI; mengklaim
wilayah
maritim di
Timor Gap

Keadaan 1:
AdaTimor Gap
di antara
Timor-Leste
dan Australia

Australia
sebagai Subyek
HI; mengklaim
wilayah
maritim di
Timor Gap

Keadaan 2:
Timor Gap
dirundingkan

Keadaan 3:
Batas maritim
di Timor Gap
tetap belum
bisa disepakati

Apa saja
masalah
hukumnya?

Kepentingan
hukum yang
dilindungi




