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Hasil penelitian dalam bab ini akan membahas gambaran umum tentang Celah Timor

(Timor Gap), dengan menjelaskan pokok pikiran tentang sejarah dan keadaan pada

masa kolonialisme Portugal, pada masa pendudukan Indonesia dan pada masa menjelang

dan setelah Timor-Leste merdeka.

Sedangkan analisisnya akan mengacu pada tinjauan pustaka sebagaimana ada dalam

Bab II, sebagai dasar untuk menggapi hasil penelitian pada Bab III ini.

A.A.A.A. HasilHasilHasilHasil PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian
1.1.1.1. CelahCelahCelahCelah TimorTimorTimorTimor PadaPadaPadaPada MasaMasaMasaMasa PortugalPortugalPortugalPortugal

Untuk menjelaskan bagian ini, penulis menggunakan pola penyajian hasil penelitian

secara kronologis, seperti tertata pada uraian berikut ini.

1893: Untuk pertama kali dilakukan eksplorasi oleh non-pribumi terhadap sumber

minyak lepas pantai yang pertama di Timor Portugis, yang dilakukan di Laclubar,

Manatuto, dengan mengekspor dalam skala kecil.

1956: Perusahaan Timor Oil yang berbasis di Australia memulai eksplorasi minyak

lepas pantai dan 12 tahun kemudian tergabung dengan perusahaan lain.

1956: Portugal mengklaim kedaulatan atas dasar laut sesuai dengan prinsip-prinsip

garis tengah yang kemudian diratifikasi pada Konvensi Jenewa tahun 1958. Australia

menolak klaim itu, dengan menyatakan sebagai ada persaingan mengenai wilayahnya.

1970-1972: Beberapa perusahaan perminyakan Australia melakukan eksplorasi dekat

dengan dan di lepas pantai bagian selatan Timor Portugis.

1970: Australia dan Indonesia mulai mengadakan perundingan atas batas-batas dasar

laut, tanpa mengindahkan penolakan Portugis bahwa dasar laut hendaknya dibagikan di

tengah antara Timor dan Australia. Australia dan Indonesia menandatangani kesepakatan

“menetapkan batas-batas tertentu di dasar laut” pada 18 Mei 1971 dan 9 Oktober 1972,

selanjutnya diberlakukan pada bulan Nopember 1973. Kesepakatan-kesepakatan tersebut

didasari pada prinsip landas kontinen yang hasilnya menguntungkan Australia. Karena



Portugal tidak mengambil bagian dalam kesepakatan itu, maka kedua negara tidak

menentukan garis batas antar Timor Portugis dan Australia, akhirnya memunculkan

istilah Celah Timor.

1974: Portugal memberi ijin eksplorasi eksklusif kepada sebuah perusahaan

perminyakan Amerika Serikat, Oceanic Exploration/Petro Timor di Laut Timor. Area

eksplorasi yang diizinkan meliputi 60.700 kilometer persegi yang luasnya mulai dari

dekat pesisir pantai selatan Timor Portugis sampai dengan garis tengah dengan Australia.

Australia menolak perijinan itu.

1974 - 1975: Ladang Sunrise ditemukan, walaupun isu-isu politik dan lainnya

mengakibatkan penundaan pertambangan sampai dengan beberapa tahun terakhir.

17 Agustus 1975: Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Woolcott mengirim

telegram kepada pemeritahnya “… menutup celah yang sekarang dengan batas yang

disetujui … lebih mudah dinegosiasikan dengan Indonesia … dari pada dengan Portugal

atau Timor Portugis yang merdeka.

2.2.2.2. CelahCelahCelahCelah TimorTimorTimorTimor PadaPadaPadaPada MasaMasaMasaMasa IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia

a.a.a.a. UrutanUrutanUrutanUrutan PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa

7 Desember 1975: Indonesia menduduki Timor Lorosa’e. Petro Timor dan semua

lembaga Portugis melarikan diri.

17 Juli 1976: Indonesia mengklaim untuk menggabungkan Timor Lorosa’e sebagai

provinsinya yang ke-27, tetapi PBB tetap memandang wilayah itu sebagai jajahan

Portugis sampai 1999.

Oktober 1976: Menteri Kehakiman Indonesia, Mochtar Kosumaatmadja, menyatakan

bahwa Indonesia telah siap mengadakan negosiasi mengenai batas dasar laut untuk

menutup Celah Timor dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana termuat dalam

kesepakatan-kesepakatan antara Australia-Indonesia pada tahun 1971-2 (batas-batas

landas kontinen yang menguntungkan Australia)

20 Januari 1978: Australia mengakui secara de facto bahwa Timor Lorosa’e adalah

bagian dari Indonesia.



Februari 1979: Australia dan Indonesia mulai menegosiasi batas laut bagian Selatan

dari Timor Lorosa’e, yang menandakan pengakuan Australia de jure atau secara hukum

atas aneksasi Indonesia terhadap Timor Lorosa’e. Lebih dari belasan negosiasi dilakukan

pada dekade berikutnya.

Oktober 1983: Sumur minyak Jabiru La di laut Timor antara Timor Barat dan

Australia, dibor oleh perusahaan BHP Australia dengan menemukan kandungan minyak

yang cukup besar. Eksplorasi dan uji-coba sumur-sumur minyak tetap berlangsung

dengan penyulingannya dimulai pada 1986. Pada tahun 1989 dikonfirmasikan bahwa

cadangan kandungan minyak di Laut Timor ada 241 juta barel dan sumur minyak Jabiru

La memproduksi 42.000 barel setiap hari.

11 Desember 1989: Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans dan Menteri Luar

Negeri Indonesia Ali Alatas menandatangani Kesepakatan Celah Timor dalam satu acara

di atas pesawat terbang yang sedang melintasi Laut Timor. Kesepakatan itu menentukan

Zona Kerjasama (ZOC) di bagian utara garis tengah antara Timor Lorosa’e dan Australia.

Kesepakatan inilah menuntun eksplorasi bersama antara Indonesia dan Australia dengan

hasil bagi pendapatan 50% : 50% di daerah yang diduduki secara ilegal. Portugal

langsung memprotes kesepakatan ini.

Oktober 1990: Juru bicara perlawanan Jose Ramos-Horta melayangkan sebuah surat

dengan mengatakan: “Perusahaan-perusahaan perminyakan Australia disarankan dengan

tegas agar tidak melompat masuk ke daerah Celah Timor. … Suatu nasehat yang baik

bagi pebisnis Australia: tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya dalam 5 sampai

10 tahun mendatang”.

Februari 1991: Pemimpin Perlawanan Timor Lorosa’e Xanana Gusmao menulis surat

kepada Parlamen Australia dengan mengatakan: “Australia telah menjadi kaki-tangan

pembantaian yang dilakukan oleh tentara-tentara pendudukan, karena

kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh Australia hanyalah untuk

mempertahankan penggabungan Timor Lorosa’e ke Indonesia adalah sangat jelas. Bukti

yang paling baik adalah kesepakatan Celah Timor”.

9 Februari 1991: Kesepakatan Celah Timor diberlakukan setelah diratifikasi.

Februari 1991: Pemerintah Portugis mulai mengajukan perkara melawan Australia

dengan membawa perkara ini ke Pengadilan Internasional di Belanda. Portugal



berpendapat bahwa Kesepakatan Celah Timor melanggar hak penentuan nasib sendiri

Timor Lorosa’e dan melanggar hak Portugal sebagai penguasa administratif. Karena

Indonesia tidak menerima yurisdiksi pengadilan tersebut, maka hanya Australia yang

digugat.

12 November 1991: Tentara Indonesia membantai masyarakat Timor Lorosa’e yang

jumlahnya lebih dari 250 orang dalam demonstrasi damai di makam Santa Cruz Dili.

11 Desember 1991: Australia dan Indonesia melakukan kontrak pembagian hasil

kepada Phillips Petroleum, Royal Dutch Shell, Woodside Energy dan perusahaan minyak

lainnya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber kandungan minyak di

Zona Kerjasama Celah Timor. Petro Timor menolak tawaran dengan menyatakan bahwa

kesepakatan itu melanggar klaim sahnya. Kontrak tetap diberikan dan eksplorasi tetap

berlangsung selama tahun1990-an.

1994: Minyak yang pertama kali dapat dieksplorasi di Zona Kerjasama ditemukan di

Elang Kakatua.

Juni 1994: Pengadilan Internasional mengadili pengaduan Portugal melawan Australia

dengan suara 14-2 dimana pengadilan memperkuat hak penentuan nasib sendiri namun

Kesepakatan Celah Timor tidak dapat dibatalkan karena Indonesia yang dituntut atas

pengklaiman Timor Lorosa’e tidak menerima jurisdiksi pengadilan itu. Ada dua hakim

yang tidak setuju sedang yang satunya memberikan catatan bahwa “tindakan Australia

untuk masuk dalam Kesepakatan Celah Timor akan bertentangan dengan hak-hak rakyat

Timor Lorosa’e.”

Oktober 1994: Woodside menemukan sumber minyak di Laminaria, sepanjang daerah

kerja sama yang mana daerah itu bisa menjadi milik Timor Lorosa’e jika batas laut

1971-2 antara Australia dan Indonesia ditentukan secara jujur dengan melibatkan Portugal

/ orang Timor Lorosa’e.

1995: Phillips Petroleum dan perusahaan-perusahaan lainnya menemukan ladang

minyak dan gas Bayu-Undan di daerah kerja sama.

14 Maret 1997: Australia dan Indonesia menandatangani kesepakatan tentang batas

perairan laut, namun bukan batas kekayaan-kekayaan dasar-laut sesuai dengan

prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

22 Juli 1998: Pemimpin CNRT Mari Alkatiri, José Ramos Horta dan João Carrascalão



mengeluarkan suatu pernyataan: “CNRT mendukung hak-hak para kontraktor Celah

Timor yang sedang beroperasi dan juga pemerintah Australia untuk bersama-sama

mengeksplorasi cadangan-cadangan minyak lepas pantai Timor Lorosa’e, bekerjasama

dengan orang Timor Lorosa’e.”

Juli 1998: Memulai produksi di ladang minyak yang kecil Elang Kakatua yang

terbentang di daerah kerjasama. Pada tahun 2002, ladang itu sering mengalami

kekeringan karena telah memproduksi sekitar 31 juta barel minyak untuk Phillips

Petroleum dan mitra-mitranya. Walaupun Australia dan Indonesia telah mendapat

keuntungan dari ladang ini, namun jatah pendapatan untuk Timor Lorosa’e yang

jumlahnya sekitar US$2 juta/tahun sejak tahun 2000 telah disimpan pada rekening pihak

ketiga sambil menunggu ratifikasi Kesepakatan Laut Timor tanggal 18 Mei 2002.

b.b.b.b. PerundinganPerundinganPerundinganPerundingan DenganDenganDenganDenganAustraliaAustraliaAustraliaAustralia

Sejarah memperlihatkan bahwa berbagai perundingan untuk menetapkan batas

permanen kemaritiman, Australia tidak mau mengalah, betapun sudah ada aturan hukum

internasional. Perjanjian tahun 1971 dan tahun 1972, memperlihatkan dengan sangat jelas

bagaimana Indonesia sebenarnya telah kehilangan banyak sekali wilayah laut, termasuk

sumber daya alam yang maha kaya. Hal ini juga kemudian mempengaruhi posisi saling

klaim di Celah Timor.

Persetujuan 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). Persetujuan ini ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei

1971, yang oleh Indonesia telah disahkan dengan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1971.

Sedangkan oleh Australia telah diatur dalam Australian Treaty Series 1973, No. 31.

Persetujuan ini berlaku sejak pertukaran piagam pengesahannya pada tanggal 8

November 1973.

Dalam usaha kedua negara untuk mencapai kesepakatan, tidak ditemukan masalah

yang berat karena garis batas yang ditarik pada umumnya melintasi landas kontinen yang

berlanjut, dangkal dan sama (a continuous, shallow, uniform continental shelf). Kedua

negara ini mempunyai pandangan yang sama mengenai hal ini, dan konon menyetujui

prinsip garis tengah (median line principle) untuk diterapkan dalam usaha penetapan



landas kontinen.1

Sedangkan persetujuan 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). Persetujuan ini ditandatangani

di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1972, yang oleh Indonesia telah disahkan dengan

keputusan Presiden No. 66 Tahun 1972, sedangkan oleh Australia telah diatur dalam

Australian Treaty Series 1973, No. 32. Persetujuan ini berlaku sejak pertukaran piagam

pengesahannya pada tanggal 8 November 1973. Perjanjian ini merupakan persetujuan

tambahan pada perjanjian tahun 1971.

Masalah muncul karena landas kontinen yang dilintasi oleh garis batas dalam

persetujuan kedua ini, sangat berbeda bentuknya dari dasar laut yang berada di sebelah

timur titik A12 pada persetujuan pertama. Bukti tentang perbedaan landas kontinen

tampak dengan adanya landas kontinen yang dangkal dan luas yang berbatasan dengan

pantai Australia, sedangkan landas kontinen yang sempit dan dalam berbatasan dengan

Pulau Timor. Di antaranya terdapat palung/parit/lembah/jurang Timor (Timor

Trough/Timor Trench). Palung Timor ini berjarak sekitar 60 mil dari sebelah selatan Pulau

Timor dan berjarak sekitar 300 mil dari sebelah utara Australia (Darwin), dengan

kedalaman maksimal sekitar 3000 meter.

Palung Timor inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Indonesia dan

Australia mengenai penetapan garis batas landas kontinen di wilayah dasar laut ini.

Australia memandang bahwa ada dua landas kontinen di antara Indonesia dan Australia

yang dipisahkan oleh Palung Timor. Bagian selatan yang lebih luas adalah landas

kontinen Australia, sedangkan bagian utara yang sempit adalah landas kontinen

1111 Ketika serangkaian konferensi PBB digelar, yang kemudian menghasilkan Konvensi Hukum Laut-PBB
1982 (UNCLOS), ada dua kelompok negara yang saling bersaing tentang cara pengukuran ini. Pertama,
kelompok 22 yang diketuai oleh Spanyol, dengan anggotanya antara lain Chili, Denmark, Jepang, Inggris,
Kolombia, Malta, Nigeria, Yugoslavia dan Yunani. Mereka mendukung prinsip garis tengah / garis sama
jarak (median line principle / equidistance line principle). Prinsip ini mengandung pengertian penetapan
batas maritim harus dilakukan dengan menarik garis sepanjang titik-titik yang berjarak sama dari garis
dasar kedua negara, tanpa memperhatikan kandungan sumber daya alamnya. Kedua, kelompok 20 yang
diketuai oleh Irlandia, dengan anggotanya antara lain Aljazair, Argentina, Libya, Madagaskar, Maroko,
Pakistan, Perancis, Turki dan Venezuela. Kelompok ini memperjuangkan prinsip garis keadilan (equitable
line principle), yang pada hakekatnya berarti penetapan garis batas maritim didasarkan pada pembagian
yang adil atas kandungan sumber daya alamnya, tanpa keharusan memperhatikan luas perairannya. Lihat
Boer Mauna, dalam Romamti E. S. Fobia, OpOpOpOp CitCitCitCit, hlm 38-39.



Indonesia.

Australia beranggapan bahwa poros Palung Timor (axis of Timor Trough) merupakan

garis batas landas kontinen kedua negara. Sedangkan Indonesia berpandangan bahwa

hanya ada satu landas kontinen dan Palung Timor seharusnya tidak diperhitungkan karena

hanya merupakan sebuah cekungan (just hollows) pada landas kontinen tersebut. Oleh

karena itu garis batas harus ditetapkan dengan menerapkan prinsip garis tengah (median

line principle) pada satu landas kontinen tersebut.

Australia sebelumnya sudah memberikan konsesi-konsesi kepada

perusahaan-perusahaan minyak asing untuk beroperasi di daerah yang terletak lebih jauh

dari kedalaman air 200 meter. Hal ini didasarkan pada tuntutan landas kontinen Australia

yang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1958, khususnya konvensi tentang landas kontinen.

Pasal 1 konvensi tersebut memuat pengertian landas kontinen yang mengandung dua

kriteria penetapan batas landas kontinen, yaitu kriteria kedalaman (sampai kedalaman 200

meter), dan kriteria eksploitabilitas (lebih dari 200 meter tetapi kedalaman air masih

memungkinkan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya).

Akhirnya dicapai suatu kompromi antara Indonesia dan Australia yang menetapkan

Australia mendapatkan landas kontinen sampai kedalaman air 200 meter, sedangkan

Indonesia mendapatkan hampir seluruh Palung Timor dan sebagian dasar laut dangkal

yang terletak di luar kedalaman air 200 meter dari pantai Australia. Persetujuan ini telah

menjadikan Australia memperoleh wilayah seluas kurang lebih 20.800 mil laut persegi,

sedangkan Indonesia mendapatkan wilayah seluas kurang lebih 3.000 mil laut persegi.2

Pada saat itu Indonesia dan Australia memandang perlu menetapkan garis batas

wilayah maritimnya, karena khawatir terhadap keberadaan Portugal di Timor Timur.

Batas-batas yang jelas memang perlu ditetapkan oleh kedua negara untuk menghindari

konflik, terutama dengan adanya wilayah-wilayah konsesi asing yang telah diberi ijin

oleh salah satu pihak, dan juga karena kehadiran negara ketiga yaitu Portugal.

Pada tahun 1975, ditemukan Ladang Minyak Greater Sunrise. Pada 7 Desember

2222 Dengan angka perolehan wilayah maritim yang berbeda secara sangat mencolok ini, Indonesia
sebenarnya telah merugi sangat banyak, terutama tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam
(permanent sovereignty over natural resources). Dalam kaitan dengan Timor-Leste, perjanjian ini juga telah
menyisakan wilayah ‘terbuka’ yang apabila disambungkan begitu saja antara titik A16 dan titik A17, maka
akan merugikan RDTL, karena jelas bahwa letak garis tengah (median line) sebenarnya masih jauh ke arah
Pantai Australia.



1975, Indonesia memasuki dan mulai menduduki Timor Timur. Pada tahun 1978,

Australia mengakui secara faktual (de facto recognition) pendudukan Indonesia atas

Timor Timur. Selanjutnya pada tahun 1979, Australia memberikan pengakuan hukum (de

jure recognition) pada pendudukan Indonesia, yang memberi peluang Australia untuk

berunding dengan Indonesia mengenai perbatasan laut dalam rangka ‘menutup’ Celah

Timor.

Selama sepuluh tahun selanjutnya, Australia dan Indonesia berusaha merundingkan

satu perbatasan dasar laut di sebelah selatan Timor-Leste, menyelenggarakan lebih dari

belasan tahapan perundingan. Karena keduanya tidak bisa bersepakat mengenai

perbatasan dasar laut untuk ‘menutup’ Celah Timor, maka timbul persoalan klaim wilayah

maritim yang tumpang tindih antara keduanya.

Klaim tumpang tindih landas kontinen di Celah Timor antara Indonesia dan Australia.

terlihat dari perbedaan pandangan tentang situasi geologis di Celah Timor. Seperti dalam

perundingan yang menghasilkan persetujuan tanggal 9 Oktober 1972, dalam masalah

Celah Timor ini pun Australia tetap mempertahankan pandangannya bahwa landas

kontinen Australia merupakan kepanjangan alamiah (natural prolongation) Benua

Australia sampai Palung Timor. Dengan kata lain Palung Timor merupakan pemisah atas

dua landas kontinen, yaitu landas kontinen Benua Australia dan landas kontinen Pulau

Timor.

Indonesia sejak perundingan tahun 1972 telah menolak pandangan tersebut. Menurut

Indonesia, Laut Timor merupakan kesatuan landas kontinen yang secara langsung

menghubungkan Pulau Timor dengan Benua Australia. Palung Timor bukanlah bagian

tepian benua (continental margin) yang memisahkan dua landas kontinen. Landas

kontinen Benua Australia justru sebenarnya terletak di sebelah utara Pulau Timor. Palung

Timor merupakan suatu lokasi dimana tepian Australia menyelusup ke bawah Pulau

Timor, yang dalam terminologi geologi lokasi seperti itu disebut sebagai deformation

front.

Perbedaan pandangan tentang situasi geologis tersebut telah mempengaruhi

pandangan masing-masing pihak mengenai ketentuan-ketentuan hukum laut

internasional yang harus diberlakukan.3 Australia tetap beranggapan bahwa mengingat

3333 Dalam kenyataannya ketika hendak menetapkan garis batas landas kontinen, negara-negara tidak dapat



situasi geologis landas kontinen tersebut, maka garis batas landas kontinen kedua negara

harus ditetapkan berdasarkan prinsip bathymetric axis, yaitu garis sumbu yang

menghubungkan titik-titik terdalam pada suatu palung laut, termasuk Palung Timor.

Posisi Australia ini didasarkan pada Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 yang menetapkan

batas maksimum landas kontinen negara pantai berdasarkan kriteria kedalaman (200

meter isobath) dan kriteria eksploitabilitas (di luar batas 200 meter isobath dimana

kedalaman airnya masih memungkinkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam di

daerah tersebut). Australia sendiri menganut pengertian yang sama dengan ketentuan

Pasal 1 tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 The Continental Shelf (Living

National Resources) Act 1968 – 1973, dan Pasal 3 ayat (1) The Seas and Submerged Land

Act 1973. Dengan demikian Australia memakai dua kriteria dalam pengertian landas

kontien tersebut untuk mengklaim penetapan garis batas pada poros kedalaman laut

Palung Timor.

Lalu, mengapa pada saat itu Indonesia menolak tegas klaim Australia? Perlu

diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958, maka jangankan

anak kalimat “di luar batas itu”, sebab walau hanya dengan anak kalimat “sampai

kedalaman 200 meter”, hal itu sudah merugikan posisi Indonesia. Penyebabnya tidak lain

dari kedangkalan landas kontinen yang diklaim dan dipertahankan Australia ternyata

hanya memiliki kedalaman 50 meter sampai dengan 175 meter, bahkan itu pun telah

mencapai 2/3 dari wilayah Laut Timor, serta tiba-tiba curam hanya sekitar 40 mil dari

selatan sampai dengan tenggara Pantai Timor Timur. Lebih parah lagi ternyata curamnya

juga dalam karena dari tepian kedalaman 175 meter, sudah bervariasi antara kedalaman

1000 meter sampai dengan kedalaman maksimal sekitar 3000 meter. Jika cara pandang

Australia ini diterapkan maka akibatnya ialah Indonesia hanya akan mendapatkan

wilayah laut seluas kurang lebih 23 mil.4

Penerapan prinsip penarikan garis batas berdasarkan Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958

tentang landas kontinen yang dipegang teguh oleh Australia, hanya merupakan ketentuan

memisahkan antara aspek geologi dengan aspek hukum, karena memang keduanya saling berkaitan.
Berbagai ketentuan hukum laut internasional tentang hal ini juga lahir dari pertimbangan aspek geologi
yang ada.

4444 Dalam rangka penetapan batas maritim secara permanen, fakta geologis inilah yang kemudian
mendorong Timor-Leste juga berusaha untuk membela dan mempertahankan pengukuran batas maritim
dengan prinsip garis tengah (median line principle), karena jelas akan lebih menguntungkan.



hukum laut internasional tentang batas terluar (the outer limits) dan mengabaikan sama

sekali ketentuan yang mengatur penetapan batas landas kontinen antara negara-negara

yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan (opposite or adjacent) serta

klaim landas kontinennya tumpang tindih, seperti diatur dalam Pasal 6 konvensi yang

sama.

Posisi Indonesia yang mengklaim penerapan prinsip garis tengah ini adalah sesuai

dengan Pasal 3 Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1969,

yang selanjutnya ditetapkan dalam Pasal 3 Undang Undang No 1 Tahun1973 tentang

Landas Kontinen Indonesia.

Dalam hubungan dengan definisi landas kontinen yang baru dalam Konvensi Hukum

Laut PBB 1982, dapat dikatakan bahwa posisi tersebut menguntungkan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Konvensi tersebut, negara pantai mempunyai hak berdaulat

atas landas kontinen sejauh minimal 200 mil, meskipun dalam kenyataannya landas

kontinen negara yang bersangkutan mungkin saja kurang dari 200 mil. Dengan kata lain

sampai dengan batas 200 mil berlaku definisi landas kontinen berdasarkan kriteria jarak

atau kriteria hukum, bukan kriteria geologis atau kriteria geomorfologis.

Dengan adanya definisi baru ini maka Palung Timor bukan lagi faktor yang

menentukan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa jika Indonesia menunggu sampai dengan

berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982, maka Indonesia dapat mencapai

persetujuan mengenai batas landas kontinen dengan hasil yang lebih baik.5

Penilaian ini didasarkan pada kenyataan bahwa Australia selalu menentang keras

interpretasi Indonesia berdasarkan definisi baru landas kontinen tersebut. Australia tetap

mendasarkan posisinya pada konsepsi kepanjangan alamiah (natural prolongation) dan

pandang bahwa di Celah Timor terdapat dua landas kontinen. Lebih daripada itu Australia

berpandangan bahwa definisi baru landas kontinen menurut ketentuan Pasal 76 konvensi

tersebut justru menegaskan kembali berlakunya konsepsi natural prolongation (bagian

pertama definisi yang menyebutkan dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di

bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan atau

kepanjangan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen).

Indonesia dan Australia akhirnya membuat satu pengaturan untuk berbagi

5555 Ternyata di kemudian hari Timor Timur merdeka danmenjadi RDTL.



pendapatan minyak. Pengaturan bersama ini lantas dikenal dengan zona kerjasama

(ZOC/zone of cooperation). Perjanjian Celah Timor (Timor Gap Treaty) ditandatangani

pada tanggal 11 Desember 1989.

Perjanjian ini menetapkan Indonesia dan Australia melakukan eksplorasi bersama

pada wilayah yang diduduki secara ilegal itu, dengan pendapatan dibagi 50-50. Perjanjian

ini telah diratifikasi dan berlaku mulai tanggal 9 Februari 1991. Selanjutnya pada tanggal

11 Desember 1991 Australia dan Indonesia memberikan kontrak bagi produksi kepada

Phillips Petroleum (yang kemudian menjadi Conoco Phillips), Royal Dutch Shell,

Woodside Australian Energy (kemudian menjadi Woodside Petroleum), dan

perusahaan-perusahaan lain untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya

alam di Zona Kerjasama Celah Timor. Kontrak-kontrak terus diberikan, dan eksplorasi

berlanjut, sepanjang dasawarsa 1990-an. Beberapa ladang ditemukan pada tahun 1994

dan 1995, dengan produksi dimulai pada 1998 di Elang-Kakatua di dalam JPDA, dan

pada 1999 di Laminaria-Corallina tepat di luar ZOC.

Sebenarnya pada tanggal 14 Maret 1997 Indonesia dan Australia menandatangani

satu perjanjian meliput perbatasan kolom air tetapi tidak mencakup sumberdaya dasar

laut, di bawah prinsip garis tengah yang ditetapkan oleh Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut tahun 1982. Karena pendudukan Indonesia

terhadap Timor-Leste berakhir, perjanjian ini tidak pernah disahkan.

3.3.3.3. CelahCelahCelahCelah TimorTimorTimorTimor PadaPadaPadaPada MasaMasaMasaMasa Timor-LesteTimor-LesteTimor-LesteTimor-Leste

Tentang bagian ketiga ini akan diuraikan secara ringkas dan terurut sampai dengan

ditandatanganinya Perjanjian antara Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste dan

Pemerintah Australia tentang Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor

(CMATS/Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea), pada tanggal 12 Januari

2006,6 dan perkembangan terakhir berupa pernyataan Menteri Perminyakan

6666 Perjanjian Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor / CMATS yang ditandatangani oleh RDTL dan
Australia pada tanggal 12 Januari 2006, dibuat untuk mengalokasikan penghasilan hulu dari kawasan laut
yang sebelumnya disengketakan dan untuk sementara mengesampingkan pembahasan mengenai perbatasan
maritim ke arah yang permanen. Yang dimaksud dengan hulu adalah bagian dari proses pengembangan
sumber daya alam minyak dan gas yang melibatkan penemuan dan pengambilan bahan mentah minyak dan
gas dari tanah dan memasukkan ke pipa atau kapal untuk pemrosesan hilir lebih lanjut. Sedangkan hilir
adalah pemurnian atau pencarian bagian dari proses perminyakan, mengubah minyak atau gas yang
diekstraksikan (hulu) menjadi suatu bentuk atau produk yang bisa diangkut dan dijual kepada pengguna
(sumber bacaan atau referensi utama tentang bagian kedua / masa ketika Celah Timor dirundingkan dan
diperjanjikan oleh Timor-Leste dan Australia, mengacu pada Buletin La’o Hamutuk, Vol. 7, No. 1, April



Timor-Leste.

a.a.a.a. TahunTahunTahunTahun 1999199919991999

27 Januari 1999: Presiden Indonesia, B.J. Habibie, menerima tuntutan masyarakat

Timor Lorosa’e untuk melakukan referendum bagi kemerdeaan yang diawasi secara

internasional. Kemudian selama delapan bulan terjadi teror dan penghancuran yang

dilakukan oleh TNI /Milisi.

30 Agustus 1999: Mayoritas Masyarakat Timor Lorosa’e memilih untuk menolak

integrasi dengan Indonesia. Setelah pengrusakan total oleh Tentara Indonesia pada masa

penarikan mereka, Timor Lorosa’e langsung berada di bawah bimbingan pemerintahan

transisi PBB sampai kemerdekaan pada bulan Mei tahun 2002.

Oktober 1999: Tujuh perusahaan perminyakan yang dipimpin oleh Phillips Petroleum

mengesahkan pembangunan ladang minyak dan gas Bayu-Undan di daerah kerjasama.

Semenjak itu, perusahaan-perusahaan ini telah menginvetasi modalnya sekitar US$ 1.5

juta untuk menjalankan proyek ini. Tahap pertama, perusahaan ini akan memproduksi

cairan yang mana akan dimulai pada tahun 2004. Tahap kedua, perusahaan ini akan

memproduksi gas yang sedianya akan dimulai pada tahun 2006. Total pendapatan untuk

pemerintah Timor Lorosa’e dari Bayu-Undan bisa mencapai lebih dari US$3 miliar, 20

kali lipat dari pendapatan Elang-Kakatua.

November 1999: Proyek Woodside di Laminaria-Corallina (termasuk BHP dan Shell)

mulai memproduksi minyak. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi minyak

sebanyak 100 juta barel lebih, sekitar separuh dari total cadangan minyak selama dua

tahun mendatang dengan memberikan keuntungan bagi pemerintah Australia lebih dari

US$900 juta. Beberapa bahkan semua pendapatan ini seharusnya menjadi milik Timor

Lorosa’e jika ZEE ditentukan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hukum Laut PBB

1982.

29 November 1999: Mari Alkatiri, juru bicara Timor Lorosa’e untuk masalah Celah

Timor mengatakan “kami masih menganggap Kesepakatan Celah Timor adalah suatu

kesepakatan yang ilegal. Ini adalah makna dari prinsip itu. Kami tidak mau menjadi

penerus suatu kesepakatan ilegal”.

b.b.b.b. TahunTahunTahunTahun 2000200020002000

2006, hlm. 4-8).



10 Februari 2000: Australia dan UNTAET menandatangani dokumen Pertukaran Nota

sementara dan Memorandum Saling Pengertian untuk tetap melanjutkan Kesepakatan

Celah Timor 1989 antara Australia dan Indonesia namun posisi Indonesia ditempati oleh

Timor Lorosa’e. Kesepakatan ini menyatakan pembagian pendapatan minyak dan gas dari

daerah kerja sama 50-50 antara Australia dan Timor Lorosa’e yang selanjutnya dituankan

dalam Perjanjian Celah Timor, kemudian sekarang disebut Daerah Pertambagan Minyak

Bersama JPDA. Kesepakatan ini tidak menyinggung tentang ladang-ladang minyak dan

gas di luar JPDA, yang seharusnya ada dalam zona ekonomi eksklusif Timor Lorosa’e.

1 Juni 2000: Diadakan pertukaran nota diplomatik antara Menteri Luar Negeri

Indonesia dan Australia tentang pengakhiran Perjanjian Timor Gap yang pernah ada

antara Indonesia dan Australia, dan pengakhiran itu berlaku sejak tanggal tersebut.

Dengan pertukaran nota diplomatik ini, menurut Departemen Luar Negeri Indonesia,

Perjanjian Timor Gap secara resmi dan sesuai hukum internasional dinyatakan tidak

berlaku lagi. Dengan demikian seluruh daerah landas kontinen yang terletak di antara

Timor-Leste dan Australia menjadi daerah sengketa antara Timor-Leste dan Australia, dan

Indonesia tidak lagi mempunyai yurisdiksi di wilayah tersebut.

Oktober 2000: UNTAET mulai mengadakan negosiasi dengan Australia tentang

sebuah kesepakatan untuk jangka panjang menyangkut pembagian kekayaan-kekayaan

Laut Timor tetapi negosiasi itu bukan mengenai batas-batas maritim atau ZEE.

c.c.c.c. TahunTahunTahunTahun 2001200120012001

Februari 2001: Ramiro Paz, Penasehat Senior bidang Ekonomi UNTAET pada

pemeirntah transisi Timor Lorosa’e (ETTA) menulis surat setebal enam halaman dengan

judul “Perjanjian Celah Timor vs Zona Ekonomi Eksklusif: Kemerdekaan Ekonomi bagi

Timor Lorosa’e” kepada Menteri Ekonomi ETTA, Mari Alkatiri. Paz dengan tegas

merekomendasikan bahwa Timor Lorosa’e harus menuntut hak penuh atas ZEE di bawah

hukum internasional dari pada menerima saja atau meninjau kembali isi Kesepakatan

Celah Timor yang sudah tidak berlaku.

9 April 2001: Menteri Urusan bidang Politik UNTAET, Peter Galbraith berbicara di

hadapan Asosiasi Eksplorasi dan Produksi Minyak Australia. Seusai negosiasi putaran

kedua dengan Australia, Galbraith meminta membatalkan Kesepakatan Celah Timor

kemudian menegosiasi batas-batas laut dengan Australia berdasarkan hukum



internasional. Ia memberikan argumentasi bahwa sebuah kesepakatan harus dicapai

sebelum 15 Juli untuk menghindari kemungkinan adanya komplikasi dari Timor Lorosa’e

segera setelah pemerintahannya terpilih.

5 Juli 2001: Galbraith, Alkatiri, dan dua menteri Australia menandatangani

Memoradum Saling Pengertian yang disebut Rancangan Perjanjian Laut Timor.

Rancangan Perjanjian inilah yang menggantikan Memorandum Saling Pengertian

Februari 2000. Dengan Rancangan itu pula, Timor Lorosa’e akan menerima 90% dan

Australia 10% pendapatan minyak dan gas dari Daerah Pertambangan Minyak

Bersama/JPDA. JPDA berasal Daerah Kerja Sama/ZOC yang termuat dalam Kesepakatan

Celah Timor 1989, dengan perubahannya hanya ada pada pembagian pendapatan. Ladang

gas terbesar Greater Sunrise dinyatakan 20% kandungan gas terletak di Daerah

Pertambagan Minyak Bersama/JPDA dan 80% kandungan gas terletak di wilayah

Australia. Walaupun Rancangan itu “tidak memprejudis” masa depan penyelesaian batas

dasar laut, namun rancangan ini tidak mempersoalkan klaim Australia atas ladang ladang

minyak di luar JPDA.

Agustus 2001: PetroTimor memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Federal

Australia atas dasar kesepakatannya dengan Portugal pada tahun 1974. Perusahaan ini

menginginkan miliaran dolar sebagai kompensasi terhadap kerugian pendapatannya dari

minyak dan gas Laut Timor.

30 Agustus 2001: Timor Lorosa’e mengadakan pemilihan Majelis Konstituante untuk

menulis Konstitusi, yang kemudian dialihkan menjadi Parlamen pertama, Fretilin

memenangkan 57% suara.

21 Desember 2001: Phillips Petroleum dan UNTAET menyetujui paket pajak dan

fiskal untuk menentukan bagaimana pemerintah baru Timor Lorosa’e akan memperoleh

keuntungan dari pendapatan dan investasi di ladang minyak dan gas Bayu Undan yang

ada daerah Pertambangan Minyak Bersama/JPDA. “Kesepakatan Bayu-Undan” memakan

waktu berbulan-bulan untuk mengadakan negosiasi, di mana perusahaan Phillips

berusaha menggunakan pemerintah Australia dan Amerika untuk menekan

pemimpin-pemimpin Timor Lorosa’e. Perdebatan isu-isu tersebut dilanjutkan pada

Agustus dan Oktober 2002.

d.d.d.d. TahunTahunTahunTahun 2002200220022002



15 Maret 2002: Phillips mengumumkan bahwa dua perusahaan Tokyo bersedia untuk

membeli gas Bayu Undan selama 17 tahun, mulai tahun 2005.

21 Maret 2002: Australia secara rahasia menarik diri dari proses internasional untuk

menyelesaikan sengketa perbatasan laut berdasarkan Hukum Laut (UNCLOS) dan ICJ.

Selain memperlihatkan bahwa Canberra mengetahui argumen hukumnya lemah, tindakan

ini mencegah Timor-Leste untuk membawa sengketa ini ke penengah pihak ketiga yang

tidak memihak, membuatnya terpaksa mengandalkan pada perundingan-perundingan

yang sifat dasarnya tidak setara.

23 Maret 2002: PetroTimor mengadakan seminar mengenai Celah Timor di Dili.

Pakar-pakar mereka memberikan argumentasi bahwa Timor Lorosa’e secara sah memiliki

100% atas ladang Sunrise dan Bayu-Undan, demikian pula ladang-ladang di

Laminaria/Corallina (yang terletak di luar JPDA). Ahli hukum batas laut Australia

Christopher Ward mengatakan “Kesepakatan 5 Juli antara Australia dan UNTAET

menujukkan strategi politik agar Timor Lorosa’e tidak akan mempersoalkan lagi

kesepakatan-kesepakatan masa lalu”.

April 2002: Peter Galbraith menjelaskan proses negosiasi yang dilakukan oleh

UNTAET mengenai Laut Timor kepada Majelis Konstituante Timor Lorosa’e. Ia

menegaskan bahwa Timor Lorosa’e memiliki “klaim legal yang sangat bagus” dari

Rancangan yang disepakati pada Juli 2001, dan Kesepakatan Laut Timor akan berakhir

apabila persoalan batas laut diselesaikan pada akhirnya Timor Lorosa’e akan memperoleh

100% batas dasar laut yang disepakati. Galbraith mengklaim bahwa kesepakatan yang

tertera di Memorandum Saling Pengertian bulan Juli 2000 merupakan “upaya yang paling

baik bagi Timor Lorosa’e yang dapat dinegosiasikan dengan Australia”.

17 Mei 2002: Pengembangan pengeboran dari 16 sumur dimulai di Bayu-Undan.

19 Mei 2002: Kelompok-kelompok masyarakan sipil Timor-Leste dan partai-partai

politik oposisi memprotes penandatanganan yang akan dilakukan atas Perjanjian Laut

Timor antara Perdana Menteri Timor-Leste Mari Alkatiri dan Perdana Menteri Australia

John Howard. Perjanjian CMATS 2006 memberlakukan hukum Timor-Leste (tidak ada)

dan hukum Australia yang berlaku pada waktu itu untuk mengesahkan eksploitasi

Australia pada wilayah yang disengketakan.

19-20 Mei 2002 (tengah malam): Republik Demokratik Timor-Leste menjadi satu



negara merdeka.

20 Mei 2002: Perdana Menteri Timor-Leste dan Perdana Menteri Australia

menandatangani Perjanjian Laut Timor (Timor Sea Treaty – TST) yang menggantikan

Kesepakatan tahun 2001. Substansi dari Kesepakatan tahun 2001 itu terus berlaku, tanpa

menyinggung penyelesaian perbatasan laut di masa mendatang yang akan menggantikan

perjanjian ini.7

12 Juni 2002: Kelompok-kelompok masyarakat sipil Timor Loroa’e membentuk

Kelompok Kerja Celah Timor, suatu koalisi untuk memonitor proses-proses legal

perkembangan penyelesaian persoalan Laut Timor. Mereka mendesak Parlamen Timor

Lorosa’e untuk tidak meratifikasi kesepakatan Laut Timor.

17 Juni 2002: Pada Konferensi Minyak Lepas Pantai Asia Tenggara Australia di

Darwin, Perdana Menteri Timor Lorosa’e Mari Alkatiri berjanji bahwa Kesepakatan Laut

Timor “akan segera diratifikasi” karena kesepakatan itu memuat komitmen dan

pengertian antara dua negara.

19 Juli 2002: Putaran pertama perundingan antara Timor-Leste dan Australia

mengenai Kesepakatan Penyatuan Internasional / IUA Sunrise diselesaikan dengan kedua

belah pihak mencapai kesepakatan pada akhir tahun 2002. IUA akan menetapkan

bagaimana ladang Greater Sunrise, dengan sekitar 9 trilyun kaki kubik gas alam, akan

dibagi. Australia (sekarang diperkirakan mendapatkan 82% dari pendapatan Sunrise)

menempatkan prioritas yang tinggi pada pencapaian kesepakatan ini sehingga proyek

Sunrise bisa berlanjut.8

17 Agustus 2002: Dewan Perdagangan dan perburuhan Wilayah Bagian Utara

7777 Perjanjian Laut Timor ditandatangani antara Timor-Leste dan Australia pada tanggal 20 Mei 2002,
berlaku mulai 2 April 2003. Perjanjian ini melanjutkan JPDA yang ditetapkan dalam Perjanjian Celah
Timor, tetapi menggantikan Indonesia dengan Timor-Leste dan mengalokasikan 90% pendapatan
pemerintah JPDA untuk Timor-Leste. Perjanjian Laut Timor menjadi tidak berlaku setelah 30 tahun, atau
setelah perbatasan laut tetap disepakati antara kedua negara, tergantung mana yang lebih dulu terjadi atau
ditetapkan.
8 Kesepakatan Penyatuan Internasional (International Unitization Agreement – IUA) adalah suatu
kesepakatan antara RDTL dan Australia untuk mengembangkan ladang atau ladang-ladang minyak yang
melintasi perbatasan sebagai satu kesatuan tunggal, menerapkan satu sistem hukum, perpajakan, standar
lingkungan, peraturan keamanan, peraturan perburuhan, dan sebagainya pada ladang tersebut. Ketika satu
ladang dikembangkan sebagai satu proyek, menjadi tidak praktis untuk menerapkan peraturan yang
berbeda-beda pada sisi-sisi yang berbeda dari garis imajiner pertengahan laut. Timor-Leste dan Australia
menandatangani satu IUA untuk Greater Sunrise pada bulan Maret 2003, tetapi Parlemen Timor-Leste
belum meratifikasinya. Perjanjian CMATS mensyaratkan ratifikasi IUA Sunrise.



Australia (The Northern Territory) mengadakan seminar tentang pengembangan Laut

Timor di Darwin. Tiga LSM dari Timor Lorosa’e turut menghadiri konferensi ini:

Konfederasi Sindikat Timor Lorosa’e KSTL), Labor Advocacy Institute for East Timor –

LAIFET dan Pusat Informasi Independen untuk Laut Timor (CIITT – Independent Center

for Timor Sea Information).

24 Agustus 2002: Timor-Leste mengesahkan satu undang-undang perbatasan laut

berdasarkan prinsip UNCLOS, mengklaim satu Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil dari

pantai Timor-Leste. Undang-undang ini berlaku surut ke belakang mulai 20 Mei 2002.

9 September 2002: Perdana Menteri Timor Lorosa’e, Mari Alkatiri dan para menteri

lainnya mengunjungi Proyek Bayu-Undan, yang disambut oleh Phillips Petroleum.

17 September 2002: Dewan Menteri Timor Lorosa’e mengesahkan Kesepakatan Laut

Timor 20 Mei, dan kemudian diajukan ke Parlemen Timor Lorosa’e untuk diratifikasi.

20 September 2002: Australia memberikan satu kontrak eksplorasi pada satu wilayah

yang sebagian berada pada sisi Timor-Leste dari garis tengah. Kontrak-kontrak yang

serupa, yang diprotes oleh Timor Leste, diberikan pada bulan April 2003 dan Februari

2004.

3 Oktober 2002: Tiga perwakilan dari Masyarakat sipil Timor Lorosa’e (NGO Forum,

CIITT dan La’o Hamutuk) memberikan kesaksian dihadapan Komite Kerja Gabungan

untuk Pakta-pakta khususnya kesepakatan Laut Timor di Darwin. Tiga organisasi tersebut

menghimbau kepada parlamen untuk tidak meratifikasi kesepakatan Laut Timor yang

telah ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2002, sebagaimana dilakukan oleh lebih dari 80

submisi yang diterima oleh komite kerja itu.

3 Oktober 2002: Perdana Menteri Timor-Leste Mari Alkatiri menulis surat kepada

Perdana Menteri Australia John Howard, mengusulkan pembicaraan awal mengenai

perbatasan laut. Satu bulan kemudian, Howard menjawab bahwa Australia “bersedia

untuk memulai pembicaraan” setelah Perjanjian Laut Timor berlaku dan IUA Sunrise

“telah diselesaikan.” Pada tanggal 18 November Alkatiri menulis kembali bahwa ia tidak

melihat adanya alasan mengapa perlu “menyelesaikan ketentuan-ketentuan sementara”

sebelum pembicaraan mengenai perbatasan dimulai, dan meminta “jadwal waktu yang

segera” untuk perundingan perbatasan.

October 2002: Perundingan mengenai kesepakatan unitisasi Sunrise dilanjutkan.



Australia dan Woodside ingin mengikut sertakan kesepakatan ini dalam ratifikasi

kesepakatan Laut Timor, dengan demikian menangguhkan proyek Bayu-Undan (yang

pada dasarnya menguntungkan Timor Lorosa’e) sebagai ganti atas konsesi pendapatan

luar biasa dari Sunrise Project kepada Australia. Pemerintah Timor Lorosa’e dan Phillips

Petroleum mendesak bahwa kedua kesepakatan tersebut harus ditangani secara terpisah.

11 November 2002: Komite Kerja Gabungan parlemen Australia untuk Pakta-pakta

merekomendasi ratifikasi yang tuntas Kesepakatan Laut Timor dan perjanjian mengenai

Sunrise.

25 November 2002. Parlamen Timor Lorosa’e memulai perdebatan mengenai

kesepakatan Laut Timor.

27 November 2002. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer, seusai

bertemu dengan Mari Alkatiri di Dili, mengatakan bahwa Australia tidak dapat

meratifikasi kesepakatan Laut Timor sampai bulan Februari 2003 atau sesudahnya.

Perusahaan-perusahaan perminyakan mengatakan bahwa penundaan itu dapat

membahayakan usaha-usaha untuk menjual gas dari Bayu-Undan dan Sunrise, dan

meningkatkan tekanan terhadap Pemerintah Timor Lorosa’e untuk bersedia menerima

substansi unitisasi Sunrise yang secara tidak adil menguntungkan Australia, dari pada

tetap mendesak untuk menegosiasikan batas-batas kelautan.

6 Desember 2002: Mitra-mitra Sunrise, Woodside, Conoco Phillips, Shell, dan Osaka

Gas mengumumkan penundaan tanpa batas waktu proyek Sunrise, mengatakan bahwa

kilang pengolahan LNG terapung maupun jalur pipa ke Darwin secara ekonomi tidak

layak. Banyak yang memandang ini sebagai satu taktik untuk mendesak Timor-Leste

menerima keinginan Australia mengenai Sunrise.

17 Desember 2002: Parlemen Timor-Leste meratifikasi Perjanjian Laut Timor.9

e.e.e.e. TahunTahunTahunTahun 2003200320032003

26 Januari 2003: Jaringan organisasi solidaritas East Timor Action Network (ETAN)

berdemonstrasi di Washington menuntut agar Australia mematuhi hukum internasional.

Ini adalah yang pertama dari banyak demonstrasi seperti ini yang dilakukan selama dua

9 Ratifikasi adalah suatu metode yuridis untuk mengesahkan atau menyetujui berlakunya perjanjian
internasional tertentu menjadi hukum nasional. Umumnya suatu proses ratifikasi menghendaki keterlibatan
lembaga parlemen, sebagai pertanda diikursertakannya rakyat suatu negara berdaulat. Uraian teoritik
tentang ratifikasi dapat dibaca dalam Boer Mauna; OpOpOpOp CitCitCitCit, hlm. 162-190.



setengah tahun selanjutnya.

1 Februari 2003: Australia, menolak penolakan Timor-Leste untuk menyerahkan

kedaulatan atas bagian Greater Sunrise yang terletak di luar JPDA, mengatakan bahwa

parlemennya tidak akan mengesahkan Perjanjian Laut Timor sebelum Timor-Leste

menyerah dan menandatangani versi usulan Australia mengenai Kesepakatan Penyatuan

Internasional Sunrise.

4 Maret 2003: Setelah tidak mendapatkan tanggapan atas suratnya bertanggal 18

November 2002, Mari Alkatiri menulis surat kepada John Howard mengatakan bahwa

Perjanjian Laut Timor akan segera berlaku dan IUA sedang disampaikan kepada dewan

menteri RDTL. Ia meminta “petunjuk awal tentang tanggal” mengenai “perundingan bisa

dimulai, dan satu tanggal yang menurut anda perundingan-perundingan akan

menghasilkan suatu penentuan perbatasan tetap.” Lima bulan kemudian, Howard

menjawab, mengisyaratkan satu kemauan untuk memulai pembicaraan mengenai

perbatasan, tanpa jadwal waktu.

6 Maret 2003: Australia dan Timor-Leste menandatangani Kesepakatan Penyatuan

Internasional (IUA) untuk Greater Sunrise.10

6 Maret 2003: Parlemen Australia mengesahkan Perjanjian Laut Timor. Senator dari

Partai Hijau Bob Brown dikeluarkan dari Senat karena menuduh John Howard

melakukan “pemerasan” dengan menunda pengesahan sampai suatu waktu setelah

Timor-Leste menandatangani IUA.

2 April 2003: Perjanjian Laut Timor berlaku, membentuk Timor Sea Designated

Authority (TSDA – Otorita Mengenai Laut Timor) satu lembaga dua negara untuk

mengelola proyek-proyek di wilayah pengembangan bersama. Ini akan berakhir dalam

waktu 30 tahun, atau ketika perbatasan laut ditetapkan, tergantung mana yang lebih dulu

terjadi atau ditetapkan.

16 Mei 2003: Australia dan Timor-Leste menyelesaikan perundingan mengenai

10101010 Greater Sunrise mengandung gas dua kali lipat lebih banyak dari Bayu-Undan. Ladang gas ini hanya
sekitar 20% yang terletak di dalam wilayah pengembangan minyak bersama sedangkan wilayah seluas 80%
berada di luar daerah kerjasama/JPDA yang sedang dikuasai Australia tetapi juga sedang diklaim oleh
Timor Lorosa’e. Woodside Australian Energy yang melakukan eksplorasi ini berharap agar bisa memulai
produksinya sekitar tahun 2009 yang mungkin menggunakan pabrik pencairan gas terapung yang pertama
di dunia yang akan dikembangkan dan dioperasikan oleh Shell.



Kontrak Bagi Produksi dan Rencana Pengembangan untuk Bayu-Undan.11

17 Juli 2003: Komite Operasi Luar Negeri Senat USA mendesak Timor-Leste dan

Australia “agar terlibat dalam perundingan dengan niat baik untuk menyelesaikan

perbatasan laut mereka secara cepat dan efisien sesuai dengan asas-asas hukum

internasional.” Para anggota Kongres Amerika Serikat melakukan tindakan yang serupa

beberapa kali selama dua tahun selanjutnya, biasanya sebelum pelaksanaan perundingan

antara Timor-Leste dan Australia.12

7 November 2003: Wakil-wakil lebih dari 100 organisasi non-pemerintah dari

seluruh dunia menulis surat kepada Perdana Menteri Australia John Howard

mendesaknya berunding secara adil dengan Timor-Leste mengenai perbatasan laut.13

12 November 2003: Para perunding dari Timor-Leste dan Australia bertemu di

Darwin untuk “sidang penjajakan” pertama mengenai perundingan perbatasan laut.

Pemerintah Timor-Leste mengungkapkan ketidaksukaannya setelah perundingan ini.

f.f.f.f. TahunTahunTahunTahun 2004200420042004

26 Januari 2004: Aksi sedunia pada hari nasional Australia memprotes pencurian

mereka atas sumber daya alam Timor-Leste.

29 Maret 2004: Australia mengesahkan IUA Sunrise. Parlemen Timor-Leste belum

11111111 Bayu-Undan adalah ladang gas besar di dalam JPDA. Ladang ini kaya akan cairan gas alam yakni
minyak bergas yang dicairkan (LPG) dan kondensatnya. Sekarang, Ladang Gas Bayu-Undan sedang
dieksplorasi oleh perusahaan minyak ConocoPhillips. Pembangunan konstruksi Bayu-Undan sudah hampir
selesai, menyusul diberlakukannya Kesepakatan Laut Timor. Tahap pengembangan cairan gas Bayu-Undan
diharapkan akan menghasilkan sekitar 1,8 miliar dolar AS untuk Timor Lorosa’e saat produksinya dimulai
pada awal tahun 2004 selama 20 tahun ke depan. Tahap kedua yang akan dimulai pada bulan April 2006
adalah pemasangan pipa untuk mengangkut gas alam dari Bayu-Undan ke Darwin Australia untuk dicairkan
lalu langsung diekspor ke Jepang. Dari penjualan ini Timor Lorosa’e akan memperoleh 1,2 miliar dolar AS
selama 17 tahun pengeksplorasian. Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam kesepakatan sekarang,
Timor Lorosa’e akan mendapatkan 90% royalti dan pajak dari Bayu-Undan.
12121212 Greater Sunrise yang merupakan salah satu ladang minyak yang dapat dijadikan sumber energi
bagi Australia untuk mendukung kepentingan nasionalnya. Greater Sunrise memiliki kandungan gas
8,4 Tcf (trillion cubic feet) dan 295 juta barel kondensat, dengan estimasi pendapatan sebesar US$ 36
miliar dari tahun 2008-2050. Untuk jelasnya lihat National Interest Analysis: Treaty between the
Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Certain
Maritime Arrangements in the Timor Sea, done at Sydney on 12 January 2006, p 3; sebagaimana
terkutip dalam Fiqih Dwimurti Kampau; OpOpOpOp CitCitCitCit, hlm. 1.
13131313 Keadilan adalah salah satu tujuan hukum. Proses perundingan yang berkeadilan, harus menjadi
cara kerja hukum. Menurut Jurgen Habermas, hukum tidak hanya bisa diinstrumentalisasi oleh
negara dan pasar. Jika hukum legitim, hukum juga bisa “membendung dinamika destruktif sistem
ekonomi demi imperatif dunia-kehidupan”. Pasar dan negara adalah subsistem-subsistem masyarakat
kompleks yang harus dikontrol secara demokratis lewat hukum yang legitim. Lihat F. Budi Hardiman;
FilsafatFilsafatFilsafatFilsafat FragmentarisFragmentarisFragmentarisFragmentaris————Deskripsi,Deskripsi,Deskripsi,Deskripsi, Kritik,Kritik,Kritik,Kritik, dandandandanDekonstruksiDekonstruksiDekonstruksiDekonstruksi; Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 125.



mengesahkan IUA, karena menganggapnya bertentangan dengan kepentingan nasional

mereka.

April 2004: Kampanye-kampanye baru memprotes pencurian sumber daya alam

Timor-Leste oleh Australia diluncurkan di dua negara Laut Timor: Timor Sea Justice

Campaign (Kampanye Keadilan Laut Timor) di Australia, dan Movimento Kontra

Okupasaun Tasi Timor (Gerakan Menentang Pendudukan Laut Timor) di Timor-Leste.

Protes-protes besar diselenggarakan di Dili.

19-22 April 2004: Putaran substantif pertama perundingan perbatasan dilangsungkan

di Dili, dengan hasil yang sedikit.

20 Mei 2004: Timor Sea Justice Campaign menyelenggarakan serangkaian

demonstrasi di seluruh Australia, bagian dari kampanye yang meningkat yang mencakup

iklan televisi, media, dukungan, protes, dan organisasi-organisasi keagamaan.

11 Agustus 2004: Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta dan Menteri Luar Negeri

Alexander Downer bertemu di Canberra, mengusulkan suatu “penyelesaian kreatif” untuk

sengketa perbatasan, dimana Australia akan memberikan bagian yang lebih besar

pendapatan dari wilayah yang disengketakan kepada Timor-Leste, sementara Timor-Leste

akan setuju untuk mengesampingkan perbatasan laut tetap sekurang-kurangnya sampai

semua minyak dan gas habis.

19-22 September 2004: Putaran kedua pembicaraan perbatasan diselenggarakan di

Canberra, diikuti oleh perundingan di Darwin pada minggu selanjutnya.

Pembicaraan-pembicaraan dihentikan tanpa kesepakatan atau pengumuman.

27 Oktober 2004: Perundingan mengenai perbatasan dilakukan lagi di Dili, dengan

satu seruan untuk keadilan disampaikan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah

Timor-Leste. Perundingan berakhir tanpa kesepakatan, memulihkan status quo sebelum

“penyelesaian kreatif” 11 Agustus.

17 November 2004: Woodside menunda proyek Greater Sunrise karena kegagalan

kesepakatan mengenai perbatasan.

g.g.g.g. TahunTahunTahunTahun 2005200520052005

14 Januari 2005: Australia mengundang Timor-Leste untuk memulai kembali

pembicaraan mengenai perbatasan. Timor-Leste menerima tawaran pada awal bulan

Februari, dan perundingan dijadwalkan dilaksanakan Maret di Canberra.



26 Januari 2005: Pada hari Australia, pengusaha Ian Melrose menyelenggarakan

iklan televisi dan surat kabar menantang sikap Australia mengenai perundingan

perbatasan dengan Timor-Leste. Satu rangkaian iklan yang menampilkan veteran

Australia yang bertempur dalam Perang Dunia II sangat efektif.

7-9 Maret 2005: Para perunding Australia dan RDTL bertemu di Canberra. Bulan

berikutnya mereka bertemu di Dili, sementara sejumlah demonstrasi terus

diselenggarakan di seluruh Australia. Pertemuan ketiga diselenggarakan 11-13 Mei di

Sydney. Australia mengklaim telah dibuatnya satu kesepakatan, tetapi bagi para pejabat

Timor-Leste hal itu tidak begitu jelas.

Juni 2005: Badan bantuan pemerintah Australia, AusAID membatalkan satu

pemberian hibah kepada satu organisasi hak asasi manusia Timor-Leste karena mereka

bersuara terbuka menentang kelanjutan pendudukan Australia terhadap Laut Timor.

Dalam bulan November, AusAID membatalkan satu hibah lain untuk satu organisasi

lingkungan non-pemerintah Timor-Leste.

September 2005: Timor-Leste dan Australia menyepakati rincian Ketentuan

Penambangan Petroleum untuk JPDA, yang harus secara resmi disahkan sebelum putaran

perizinan untuk wilayah JPDA baru yang dijadwalkan pada awal 2006 bisa dilaksanakan.

29 November 2005: Delegasi teknis Australia dan RDTL yang bertemu di Darwin

mencapai satu kesepakatan untuk menyelesaikan ladang-ladang minyak dan gas yang

disengketakan, tetapi tidak dikemukakan kepada umum.

h.h.h.h. TahunTahunTahunTahun 2006200620062006

12 Januari 2006: Australia dan RDTL menandatangani perjanjian mengenai

Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor (CMATS – Certain Maritime Arrangements in

the Timor Sea) di Sydney.

28 Februari 2006: Australia mengesahkan Ketentuan Penambangan Petroleum JPDA,

yang memungkinkan putaran penawaran TSDA bisa dilangsungkan. Langkah-langkah

selanjutnya yang dilakukan pasca kesepakatan tersebut ialah:

(a) Ratifikasi CMATS oleh kedua negara;

(b) Putaran penawaran pertama untuk kawasan-kawasan di dalam wilayah laut

Timor-Leste yang tidak disengketakan, dilaksanakan oleh pemerintah RDTL

berdasarkan Undang-Undang Perminyakan Timor-Leste. Penawaran akan



berakhir pada 19 April, dengan kontrak-kontrak ditandatangani pada 20 Juni;

(c) Putaran penawaran pertama untuk kawasan-kawasan baru di dalam JPDA

berdasarkan Perjanjian Laut Timor, dilaksanakan oleh TSDA berdasarkan

Ketentuan Penambangan Petroleum. Penawaran akan berakhir 26 Mei;

(d) Woodside Petroleum dan mitranya di Sunrise mencari pelanggan baru dan

memutuskan rencana pengembangan, yang di dalamnya gas akan dicairkan.

Rencana ini harus disahkan oleh Australia dan TSDA dalam waktu enam tahun

setelah berlakunya CMATS, dan produksi harus dimulai dalam waktu 10 tahun,

atau salah satu negara bisa meminta CMATS untuk diakhiri. Jika produksi

Sunrise dimulai kemudian, Perjanjian CMATS otomatis diberlakukan kembali.

Gambaran umum tentang area tambang di Celah Timor, dapat disimak dari peta

berikut ini.

Sumber:Sumber:Sumber:Sumber: BuletinBuletinBuletinBuletin LaLaLaLa’’’’oooo Hamutuk,Hamutuk,Hamutuk,Hamutuk, Vol.7,Vol.7,Vol.7,Vol.7, No.No.No.No. 1,1,1,1, AprilAprilAprilApril 2006,2006,2006,2006, hlm.hlm.hlm.hlm. 3.3.3.3.

Setelah membahas secara kronologis masa terdahulu ketika Celah Timor masih

dirundingkan oleh Indonesia dan masa sekarang kita Celah Timor sudah dirundingkan

oleh RDTL sebagai subyek hukum internasional yang baru, maka perlu disimak tentang

Perjanjian CMATS. Perjanjian CMATS perlu diperhatikan karena sejauh ini merupakan

perjanjian internasional yang paling akhir disepakati oleh RDTL dan Australia.

Perjanjian CMATS berisi dua belas pasal, dua lampiran, dan dua surat penjelasan.

Perjanjian ini memasukkan dan mengubah isi Perjanjian Laut Timor 2002 dan



Kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) Sunrise yang ditandatangani pada tahun 2003

tetapi belum diratifikasi. Berikut ini adalah sebagian dari isi paling penting perjanjian

internasional ini.14

Salah satu pokok penting yang diatur ialah perjanjian ini bukanlah perjanjian

perbatasan laut. CMATS lebih memperlihatkan isi sebagai suatu pengaturan sementara,

sambil menunggu perjanjian perbatasan sesungguhnya yang entah kapan akan dicapai.

Pasal 2 CMATS mengatakan bahwa perjanjian ini tidak mengubah posisi kedua negara

mengenai perbatasan laut atau klaim wilayah, mengesampingkan pembahasan mengenai

klaim mereka yang bertentangan selama perjanjian ini berlaku. Perjanjian CMATS

berkali-kali menyebutkan bahwa tidak satu pihak pun akan menuntut hak kedaulatan

(pasal 4.1), membahas perbatasan laut (pasal 4.6 dan 4.7) atau terlibat dalam proses

hukum yang berkaitan dengan perbatasan laut atau yurisdiksi teritorial (pasal 4.4 dan

4.5).

Perjanjian CMATS juga memperlihatkan pengesahan eksploitasi Australia pada

wilayah yang disengketakan. Dengan cara yang membingungkan, perjanjian CMATS

memasukkan penerimaan Timor-Leste terhadap kegiatan-kegiatan perminyakan Australia

di kawasan-kawasan yang sebelumnya disengketakan di luar JPDA. Pasal 4.2

mengatakan bahwa hukum dalam negeri kedua negara mengatur kegiatan sumber daya

alam di bawah laut dan mengesahkan yang baru berlaku seperti pada 19 Mei 2002 – hari

sebelum RDTL menjadi negara berdaulat. Surat penjelasan kedua Menteri Luar Negeri

menegaskan bahwa Timor-Leste tidak memiliki undang-undang pada hari itu, sementara

Australia punya undang-undang khusus, mencakup perjanjiannya dengan Indonesia pada

tahun 1972 dan undang-undang perminyakan tahun 1967 dan 1994. Akibatnya, Australia

diperbolehkan melanjutkan eksploitasi minyak di kawasan-kawasan tersebut, sementara

14 Penjelasan tentang isi CMATS ini secara umum mengacu pada Buletin La’o Hamutuk, Vol. 7 No. 1, April
2006, hlm. 7-11.
Suatu perjanjian internasional sangatlah penting dilihat isinya karena perjanjian internasional merupakan
salah satu sumber hukum internasional. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah
Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari: (a) perjanjian international (international
conventions), baik yang bersifat umum maupun khusus; (b) kebiasaan internasional (international custom);
(c) prinsip-prinsip umum hukum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab; (d)
keputusan pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (teachings
of the most highly qualified publicists). Tiga yang pertama merupakan sumber utama (primary sources)
hukum internasional, sedangkan dua yang terakhir merupakan sumber tambahan (subsidiary sources)
hukum internasional. Lihat I Wayan Parthiana, OpOpOpOp CitCitCitCit, hlm. 198; T. May Rudy; OpOpOpOp CitCitCitCit, 2001, hlm. 4-5.



Timor-Leste meninggalkan tuntutannya. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak jelas serta

tidak perlu.15

Perjanjian ini juga mengatur tentang distribusi pendapatan Sunrise. Pasal 5 CMATS

mengatakan bahwa pihak-pihak akan berbagi pendapatan hulu dari Kawasan Unit Sunrise

secara sama. Setiap negara akan mendapatkan pendapatan sesuai dengan undang-undang

perpajakannya dan IUA 2003 (yang memberikan 18% Sunrise kepada Timor-Leste dan

82% kepada Australia), dan kemudian Australia akan membayar Timor-Leste sehingga

setiap negara mendapatkan jumlah yang sama. Misalnya, jika Australia mendapatkan $ 82

juta dan Timor-Leste $ 18 juta dalam satu kuartal tertentu, Australia kemudian akan

membayar Timor-Leste $32 juta sehingga setiap negara akhirnya mendapatkan $ 50 juta.

Pendapatan yang dibahas dalam Pasal 5 adalah dari eksploitasi hulu – yaitu, nilai

minyak dan gas pada titik valuasi ketika keluar dari sumur, sebelum memasuki pipa atau

kapal. Pasal 6 dan Lampiran memberikan rincian mengenai bagaimana pembagian

pendapatan ini dilaksanakan, dan satu mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan antara

kedua negara.

15 Dapat dikatakan bahwa ketentuan ini merefleksikan Doktrin Howard, selaku Perdana Menteri Australia
yang mengambil kebijakan politik regional dengan bersandar pada pandangan politik internasional
Australia, yang ingin menjadi wakil (deputy) penjaga keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik
dengan Amerika Serikat sebagai ketua. Doktrin Howard ini menimbulkan berbagai reaksi dari kawasan
Asia dan di Australia sendiri. Inti dan dasar pemikiran tersebut antara lain: (a) Australia adalah bagian dari
bangsa Eropa yang memiliki karakteristik tertentu dan menempati kedudukan istimewa di kawasan Asia.
Hal ini merupakan nilai yang menurut Australia harus dipertahankan dan dipromosikan di kawasan Asia;
dan (b) Untuk menjamin kehidupan nilai yang menjadi pedoman benar/salah dalam kebijakan dan perilaku
kebijakan luar negerinya di kawasan ini, Howard menempatkan Australia sebagai wakil Amerika Serikat
dalam peranannya sebagai polisi dunia di kawasan Asia. Lihat Michael K. Connors, “Australia in the Asia
Pacific”, dalam Michael K. Connor, Remi Davyson and John Dosch (eds). The New Global Politics of the
Asia Pacific (London: Routledge Curzon, 2004), sebagaimana dikutip oleh Fiqih Dwimurti Kampau, OOOOpppp
CitCitCitCit, hlm. 4.



Sumber:Sumber:Sumber:Sumber: BuletinBuletinBuletinBuletin LaLaLaLa’’’’oooo Hamutuk,Hamutuk,Hamutuk,Hamutuk, Vol.4,Vol.4,Vol.4,Vol.4, No.No.No.No. 3-4,3-4,3-4,3-4, AgustusAgustusAgustusAgustus 2003,2003,2003,2003, hlm.hlm.hlm.hlm. 2.2.2.2.

Hal penting lainnya ialah soal hak menangkap ikan (fishing rights). Pasal 8.1(b),

bersama dengan Lampiran II, membagi sumber alam kolom air (mencakup ikan) antara

kedua negara sepanjang tepi selatan JPDA, membolehkan nelayan Timor-Leste untuk

bekerja di dalam JPDA, dengan syarat bahwa kegiatan mereka tidak menghambat

kegiatan-kegiatan perminyakan (untuk jelasnya silahkan lihat gambar). Perjanjian ini

tidak menyebutkan hak menangkap ikan di kawasan-kawasan lateral di sebelah timur dan

barat JPDA yang sebelumnya disengketakan.16

Pada tahun 1997, Australia menandatangani satu perjanjian yang memberikan

Indonesia hak kolom air di kawasan-kawasan ini, tetapi perjanjian ini belum pernah

diratifikasi, bahkan menimbulkan ambiguitas yang sekarang ini. Timor-Leste dan

16161616 Kolom Air adalah istilah untuk menggambarkan sumber daya alam yang terkandung pada permukaan
dan di dalam air laut, meliputi ikan dan bahan-bahan tidak larut, tetapi tidak meliputi dasar laut di
bawahnya. Pada tahun 1997, Australia dan Indonesia menandatangani satu perjanjian menarik perbatasan
antara sumber daya alam kolom air mereka (ikan dan sebagainya) sepanjang garis tengah sesuai dengan
prinsip yang lebih modern (UNCLOS), tetapi perjanjian itu tidak pernah diratifikasi karena kemerdekaan
Timor-Leste. CMATS mendefinisikan hak Timor-Leste atas sumber daya alam kolom air di dalam JPDA,
dan hak Australia di sebelah selatannya, tetapi membiarkan terbuka siapa yang punya hak kolom air di
kawasan-kawasan lateral.



Indonesia belum merundingkan hak kolom air di lepas pantai utara, timur, dan selatan

Timor-Leste. Perundingan ini juga bisa menyelesaikan persoalan dengan Australia, jika

Australia melanjutkan menerima perbatasan kolom air yang disepakatinya dengan

Indonesia pada tahun 1997.

Sebagaimana umumnya suatu perjanjian teknis atau operasional, CMATS juga

menetapkan aturan tentang Komisi Kelautan.17 Pasal 9 CMATS menciptakan Komisi ini,

dengan satu orang diangkat oleh setiap negara. Komisi ini mengadakan rapat sekali setiap

tahun untuk meninjau status ketentuan perbatasan laut (tetapi tidak mengubahnya), dan

berkonsultasi mengenai keamanan, lingkungan, pengelolaan sumber alam, dan

masalah-masalah lain. Mandatnya mencakup sumber daya alam yang bisa diperbaharui

(ikan) dan tidak bisa diperbaharui (minyak dan gas), serta promosi strategi-strategi

pengelolaan yang berkelanjutan.

Komisi Kelautan tidak punya wewenang mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak

dari Greater Sunrise. Keputusan-keputusan mengenai ini diberikan kepada Komisi

Sunrise yang dibentuk berdasarkan Pasal 9.2 Kesepakatan Penyatuan Internasional

Sunrise. Komisi Sunrise, yang beranggotakan dua orang Australia dan satu orang

Timor-Leste, mengkoordinasikan kerja “otoritas pengaturan” di IUA – yaitu, pemerintah

Australia dan Otoritas Mengenai Laut Timor (TSDA). Jika ada ketidaksepakatan yang

tidak bisa diselesaikan oleh otorita pengaturan atau Komisi Sunrise, masalahnya bisa

diajukan ke arbitrasi berdasarkan Pasal 26.2 dan Lampiran IV IUA.

Selanjutnya tentang Penyelesaian sengketa CMATS memperlihatkan bahwa

berlawanan dengan IUA, perjanjian CMATS melarang arbitrasi atau keterlibatan

yudisial kecuali dalam satu hal yang sempit. Ada ketentuan bahwa sengketa mengenai

perjanjian CMATS diselesaikan dengan konsultasi atau perundingan, suatu proses yng

hampir selalu menguntungkan pihak yang lebih kuat. Tetapi, sengketa mengenai

pengumpulan dan pembagian pajak dari Greater Sunrise bisa diatasi oleh seorang

penasehat – seorang penengah yang ditunjuk oleh kedua negara atau oleh satu badan

17 Komisi Kelautan dibentuk oleh CMATS, dengan perwakilan yang sama dari Timor-Leste dan Australia.
Komisi meninjau dan berkonsultasi mengenai masalah-masalah lingkungan, keamanan, pengelolaan
sumber daya alam, dan status perbatasan laut, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk merundingkan atau
menentukan perbatasan laut.



internasional yang tidak memihak.

Pasal 12 Perjanjian ini mengatur bahwa tentang jangka waktu CMATS diproyeksikan

berlaku untuk 50 tahun sesudah ratifikasi dan pemberlakuannya, walaupun ini bisa lebih

pendek jika produksi Sunrise tidak dimulai dalam waktu 10 tahun atau berakhir kurang

dari 45 tahun setelah CMATS berlaku. Jika kedua negara sepakat, CMATS bisa

diperpanjang. Menurut Pasal 3 CMATS, Perjanjian Laut Timor 2002 (yang akan berakhir

pada 2033 atau lebih cepat, jika perbatasan laut telah ditetapkan) diperpanjang selama

CMATS berlaku.18

Jangka waktu 50 tahun tampaknya didasarkan pada pertimbangan komersial,

memberikan kepastian kepada perusahaan-perusahaan perminyakan untuk

mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber minyak dan gas tanpa perubahan

kepemilikan sampai minyak dan gas telah dihabiskan. Ini sejalan dengan jangka waktu

Perjanjian Laut Timor dan Pejanjian Celah Timor sebelumnya, serta dengan jangka waktu

proyek minyak dan gas.

Tetapi pernyataan Menteri Perminyakan Timor-Leste, Alfredo Pires, perlu disimak

dalam konteks kepentingan hukum yang dilindungi,19 terutama karena adanya

18181818 Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Alam RDTL,
Alfredo Pires, mengatakan Timor-Leste akan memilih mengakhiri perjanjian ini (... Minister for
Petroleum and Natural Resources, Alfredo Pires, said that Timor-Leste will choose to terminate this
Treaty ...). Lihat tulisan Juvinal Dias, “Implications for Timor-Leste of Terminating the CMATS Treaty”
dalam BuletinBuletinBuletinBuletin LaLaLaLa’’’’oooo HamutukHamutukHamutukHamutuk, www.laohamutuk.org (dikunjungi 20 Juni 2013 jam 19.22 WIB). Lihat juga
TimorTimorTimorTimor PosPosPosPos dan IndependenteIndependenteIndependenteIndependente, 11 Februari 2013. Walau demikian, sejauh ini belum terlihat perkembangan
yang lebih jelas tentang rencana RDTL mengakhiri perjanjian tersebut.
19191919 Kepentingan hukum (legal interest) didefinisikan sebagai: an interest that is recognized in law (as
by legal title). Lihat (dikunjungi pada Minggu, 18 Agustus 2013, pukul 21.45WIB):
http://research.lawyers.com/glossary/legal-interest.html
Ada suatu tulisan yang ditulis pada 8 Desember 2009 tentang “Menafsirkan Rumusan Demi
Kepentingan Hukum dalam KUHAP”. Menurut Bagir Manan, hal itu berarti demi kepentingan tujuan
hukum. Lihat (dikunjungi pada Minggu, 18 Agustus 2013, pukul 21.45WIB):
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1dea37d8cd8/menafsirkan-rumusan-demi-kepenti
ngan-hukum-dalam-kuhap
Bahan untuk membahas kepentingan hukum Timor-Leste antara lain dapat dibaca pada: Timor-LesteTimor-LesteTimor-LesteTimor-Leste
NationalNationalNationalNational StrategicStrategicStrategicStrategic DevelopmentDevelopmentDevelopmentDevelopment PlanPlanPlanPlan 2011201120112011 –––– 2030.2030.2030.2030. Lihat lengkapnya dalam (dikunjungi pada
Minggu, 18 Agustus 2013, pukul 08.30WIB):
http://www.tls.searo.who.int/LinkFiles/Home_NATIONAL_STRATEGIC_DEVELOPMENT_PLAN_2011-
2030.pdf
Bahan untuk membahas kepentingan hukum Australia antara lain dapat dibaca pada: StrongStrongStrongStrong andandandand
SecureSecureSecureSecure ---- AAAA StrategyStrategyStrategyStrategy forforforfor AustraliaAustraliaAustraliaAustralia’’’’ssss NationalNationalNationalNational SecuritySecuritySecuritySecurity. Lihat lengkapnya dalam (dikunjungi pada
Minggu, 18 Agustus 2013, pukul 08.30WIB):

http://www.laohamutuk.org/
http://research.lawyers.com/glossary/legal-interest.html
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1dea37d8cd8/menafsirkan-rumusan-demi-kepentingan-hukum-dalam-kuhap
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1dea37d8cd8/menafsirkan-rumusan-demi-kepentingan-hukum-dalam-kuhap
http://www.tls.searo.who.int/LinkFiles/Home_NATIONAL_STRATEGIC_DEVELOPMENT_PLAN_2011-2030.pdf
http://www.tls.searo.who.int/LinkFiles/Home_NATIONAL_STRATEGIC_DEVELOPMENT_PLAN_2011-2030.pdf


serangkaian masalah hukum.20

B.B.B.B. AnalisaAnalisaAnalisaAnalisa

Sebelum menganalisis permasalahan hukum yang ada, maka penulis memandang

penting untuk menyampaikan terlebih dulu tentang masalah hukum. Untuk kepentingan

Tesis ini, yang dimaksud dengan masalah hukum ialah adanya sesuatu atau sejumlah hal

yang tidak sesuai dengan peraturan hukum, teori hukum atau prinsip hukum; atau pun

adanya peraturan hukum, teori hukum atau prinsip hukum berbeda yang dianut oleh

Timor-Leste dan Australia dalam menyelesaikan persoalan Celah Timor (Timor Gap).

1.1.1.1. CelahCelahCelahCelah TimorTimorTimorTimor SebagaiSebagaiSebagaiSebagai SengketaSengketaSengketaSengketa InternasionalInternasionalInternasionalInternasional

Hubungan antara Timor-Leste dengan Australia merupakan hubungan internasional

antara dua negara berdaulat, yang secara ideal diatur, tunduk dan diharapkan berjalan

sesuai dengan hukum internasional. Berdasarkan hukum internasional, dapat

dikategorikan bahwa hubungan kedua negara mencirikan adanya permasalahan hukum

atau sengketa hukum. Sengketa hukum ini berkenaan dengan wilayah yang telah

disebutkan sebelumnya sebagai Celah Timor (Timor Gap).

Celah Timor menjadi masalah karena untuk jangka waktu yang lama, Timor-Leste

berada di bawah kolonialisme Portugal dan pendudukan Indonesia, sehingga pada saat itu

tidak memiliki kemampuan hukum (legal capacity) untuk menentukan batas-batas

wilayah negara secara permanen. Seperti telah disebutkan juga, dalam studi hukum

internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum

(legal or judicial disputes) dan sengketa politik (political or nonjusticiable disputes).

Dalam Bab II, Friedmann misalnya, menyebut sengketa hukum adalah sengketa yang

sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan

http://www.dpmc.gov.au/national_security/docs/national_security_strategy.pdf
20202020 Masalah hukum (legal issue) didefinisikan sebagai: debatable point, disputed point of law, field of
inquiry, matter of contention, topic under consideration, fact put in controversy by the pleadings, subject
for inquiry. Lihat (dikunjungi pada Minggu 18 Agustus 2013, pukul 22.00WIB):
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/legal+issue

http://www.dpmc.gov.au/national_security/docs/national_security_strategy.pdf
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/legal+issue


kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara. Dalam hal ini, baik Timor-Leste

maupun Australia sedang memiliki masalah hukum berupa klaim kedaulatan keduanya

atas Celah Timor. Klaim ini berkaitan dengan kepentingan vital Timor-Leste dan

Australia, terhadap integritas kewilayahan mereka atas Celah Timor. Terutama untuk

Timor-Leste, hal ini sangat penting sebagai suatu negara atau subyek hukum internasional

baru, yang sedang berjuang memastikan batas-batas permanen wilayah negaranya.

Masih menurut Friedmann, sengketa hukum juga adalah sengketa dimana penerapan

hukum internasional yang ada, cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai

dengan keadilan negara, dengan perkembangan progresif hubungan internasional.

Sehubungan dengan pendapat tersebut, seyogyanya diterima bahwa Timor-Leste lahir

sebagai negara baru berdasarkan suatu proses politik dan hukum yang disebut jajak

pendapat/referendum sebagai bentuk dari hak menentukan nasib sendiri (the right of self

determination), di bawah otoritas dan supervisi PBB. Bahkan sebelumnya PBB juga telah

menyediakan produk hukum laut dalam hal ini Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang

senyatanya telah menyediakan dasar hukum penyelesaian sengketa kelautan. Karena itu,

penyelesaian atas kasus saling klaim kedaulatan di Celah Timor, dalam pandangan

Timor-Leste, perlu diselesaikan juga di bawah otoritas konvensi PBB tersebut.

Friedmann juga berpandangan 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. Sejarah memperlihatkan

bahwa sebelumnya Timor-Leste masih berada di bawah pendudukan Indonesia. Antara

Indonesia dan Australia sebelumnya pernah diadakan Perjanjian Celah Timor pada tahun

1989, tetapi perjanjian tersebut telah berakhir berdasarkan pertukaran nota diplomatik

antara kedua negara tersebut pada 1 Juni 2000. Karena itu, harus ada status hukum baru

tentang Celah Timor termasuk perumusan hak-hak hukum yang baru, yang diharapkan

berlaku sehubungan dengan Celah Timor.

Celah Timor juga menjadi obyek sengketa internasional berdasarkan pendapat

Waldock, yang membedakan antara sengketa hukum dengan sengketa politik. Namun ada

perbedaan pandangan antara kedua negara. Timor-Leste menghendaki pengukuran,

penetapan dan penyelesaian batas wilayah maritim berdasarkan prinsip garis tengah

atau garis sama jarak (median line or equidistance line principle). Hal ini berarti



Timor-Leste memandang masalah ini sebagai sengketa hukum, yang perlu mendapatkan

penyelesaian secara adil.

Pada pihak lain, Australia lebih menghendaki penyelesaian-penyelesaian lewat

mekanisme perundingan atau konsultasi. Memang hal ini juga sebenarnya bagian dari

bentuk penyelesaian damai, tetapi karena pada 21 Maret 2001 Australia menyatakan diri

mundur atau tidak mengakui lembaga peradilan internasional di bidang kelautan, maka

patut diduga Australia sebenarnya lebih memandang masalah ini sebagai sengketa politik.

Australia mungkin beranggapan bahwa sebagai negara baru Timor-Leste akan lebih

mudah ditundukkan dengan jalan tersebut, karena merupakan negara baru yang bahkan

kelahirannya ikut didukung Australia lewat berbagai bantuannya.

Sedangkan berdasarkan pendapat Oppenheim dan Kelsen, yang menyebutkan setiap

sengketa memiliki aspek politik dan hukum, masalah Celah Timor juga merupakan

sengketa internasional. Keduanya memandang sengketa internasional biasanya terkait

antarnegara yang berdaulat. Mungkin saja dalam sengketa yang dianggap sebagai

sengketa hukum terkandung kepentingan politik 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.

Dalam hal ini penulis setuju dengan keduanya, bahkan JPDA dapat dipandang sebagai

bentuk kongkrit dari sesuatu yang berdasarkan pendapat Oppenheim dan Kelsen dianggap

sebagai jalan tengah, walau masih harus dilihat efektifitasnya.

2. MasalahMasalahMasalahMasalah HukumHukumHukumHukum SuksesiSuksesiSuksesiSuksesi Timor-LesteTimor-LesteTimor-LesteTimor-Leste

Berdasarkan pengertian-pengertian suksesi negara maka suksesi negara yang terjadi

tentang Timor-Leste adalah suksesi parsial atau sebagian, yaitu adanya sebagian wilayah

Indonesia (pada saat itu lebih dikenal sebagai Timor Timur), yang melalui jajak

pendapat/referendum menjadi suatu negara merdeka sendiri. Dalam hal pola terjadinya

suksesi, hal ini persis seperti salah satu pola yang disebutkan oleh Starke sebagai

sebagian wilayah menjadi negara baru (pola kedua).

Sedangkan tentang akibat hukum suksesi negara di bidang perjanjian internasional,

khususnya tentang perjanjian antara Indonesia dan Australia tahun 1989, yang mengatur

secara sementara (provisional arrangements) status Celah Timor dalam bentuk zona

kerjasama, maka hal itu tidak lagi berlaku. Berakhirnya perjanjian tersebut berdasarkan



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.

Perjanjian tersebut juga berakhir karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Konvensi Wina

Tahun 1978, 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.

Pasal 16 Konvensi Wina 1978 ini juga tidak hanya menunjukkan bahwa sebuah

negara merdeka tidak terikat pada perjanjian atau juga menjadi negara anggota perjanjian

dimaksud, tetapi menegaskan juga bahwa negara yang baru merdeka juga dapat

melakukan perjanjian dengan negara anggota lain dalam perjanjian sepanjang terjadinya

kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini Timor-Leste jelas tidak terikat

dengan perjanjian Indonesia dan Australia tahun 1989 itu.

Secara teoritik, hal ini juga dikenal sebagai clean slate theory, bahwa semua

perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan tidak mengikat negara pengganti

karena negara baru harus memulai eksistensinya dengan lembaran yang bersih, bebas dari

kewajiban untuk tunduk pada perjanjian terdahulu.

Adanya serangkaian peraturan hukum dan clean slate theory tersebut, kemudian

disikapi secara positif oleh Indonesia, yang pada tanggal 1 Juni 2000 melakukan

pertukaran nota diplomatik dengan Australia untuk mengakhiri perjanjian tahun 1989 itu.

Secara konstitusional, Timor-Leste sendiri sudah memberikan kepastian tentang

ketidakterikatan pada perjanjian semacam itu berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UUD

RDTL.

Boer Mauna menggunakan istilah mutasi teritorial untuk suksesi negara semacam

reorganisasi dari masing-masing entitas sesuai dengan pengaturan yang baru dan pada

umumnya terjadi dalam konteks politik yang sangat kompleks. Dari pendapat tersebut,

maka suksesi yang berkenaan dengan lahirnya Timor-Leste dan segala akibat hukumnya



tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Ketika kemudian Timor-Leste tidak mudah

menuntut haknya atas Celah Timor, walaupun hal itu secara hukum sangat dimungkinkan

oleh ketentuan hukum internasional di bidang kelautan, maka terhadap suksesi negara ini

dapat dikatakan peraturan hukum sedang mengalami tantangan dalam bentuk

hitung-hitungan politik dan ekonomi.

Setidaknya suatu hal yang bisa dilihat dari hubungan antara Timor-Leste dengan

Australia seputar persoalan Celah Timor ialah hubungan posisi ketetanggaan tidak secara

otomatis mendatangkan saling pengertian, terutama bagi yang posisi hukum maupun

politiknya lemah. Pemenuhan hak hukum sangat tergantung pada strategi dan efektifitas

pendayagunaan kedaulatan. Bahkan penggunaan kedaulatan kemudian dapat menentukan

berjalannya atau terpenuhinya hak-hak lain. Hingorani misalnya mengatakan bahwa:

“Sovereignty is an important concept of international law and an equally important
aspect statehood. A state derives many of its rights through exercise of sovereignty. Right
of equality, exercise of territorial jurisdiction, right to determine nationality within its
territory, right of regulating entry into and exit from its territory and the right of
nationalisation are some of the aspects of exercising sovereignty.”21

3.3.3.3. MasalahMasalahMasalahMasalah HukumHukumHukumHukum BatasBatasBatasBatas MaritimMaritimMaritimMaritim

Karena hukum internasional tidak menentukan luas minimal untuk wilayah suatu

negara, maka walaupun Timor-Leste adalah suatu negara yang tidak terlalu luas

dibandingkan dengan Australia, maka negara baru ini mempunyai kdudukan hukum yang

sama sebagai suatu negara merdeka yang berdaulat. Hukum internasional justru

menghendaki batas wilayah yang jelas dalam rangka penegakan kedaulatan negara dan

demi hubungan bertetangga antar negara yang berjalan baik.

Dalam menjelaskan masalah hukum perbatasan wilayah maritim antara Timor-Leste

dan Australia, maka yang dimaksudkan di sini oleh Timor-Leste, terutama adalah

perbatasan dalam artian boundaries (penulis memahaminya dalam artian fisik), bukan

frontier (penulis memahaminya dalam artian pengaruh-mempengaruhi).

Karena itu pula maka Timor-Leste memperjuangkan prinsip garis tengah atau garis

sama jarak (median line or equidistance line). Kata garis (line) menegaskan perhatian

utama diletakkan pada boundaries, bukan frontier. Juga karena antara kedua negara tidak

21212121 R. C. Hingorani; ModernModernModernModern InternationalInternationalInternationalInternational LawLawLawLaw; Mohan Primlani for Oxford and IBH Publicing Co;
1982, p. 118.



terdapat wilayah daratan yang memungkinkan intensitas pengaruh-mempengaruhi secara

lebih kuat. Karena itu, kepentingan penetapan batas dalam pengertian boundaries, jelas

menjadi sangat penting, terutama berkaitan dengan klaim kedaulatan atas wilayah.

Tetapi frontier relevan dalam konteks adanya area pengembangan bersama (JPDA /

Joint Petroleum Development Area), dengan pemahaman bahwa di Celah Timor

sebelumnya telah terjadi dan entah sampai kapan akan terus terjadi keadaan interpenetrasi,

saling meletakkan kepentingan pada obyek serta potensi sumber daya alam yang sama,

yang berarti keduanya saling berebut pengaruh. Selebihnya, karena terutama tidak ada

perbatasan darat, maka kalaupun ada gejala atau keadaan yang terbuka untuk saling

mempengaruhi, maka hal itu mungkin lebih pada kebutuhan-kebutuhan yang disadari

bersama sebagai faktor saling ketergantungan (interdependency factor), sebagai negara

bertetangga di antara Timor-Leste dan Australia.

Tetapi bilamana Australia lebih memainkan kepentingan nasionalnya berbasis

pemahaman dan pendiriannya berdasarkan konsep frontier, dimana dengan hal itu negara

Kanguru tersebut bisa semakin memainkan pengaruh atau bahkan tekanannya atas

Timor-Leste, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan Australia

membina hubungan bertetangga yang baik, dan terutama isu keadilan bagi negara yang

baru mulai memperkembangkan diri seperti Timor-Leste.

Masalah boundaries dan frontier tersebut juga semakin penting diamati dalam

hubungannya dengan pengelompokan negara pantai. Bagaimanapun Timor-Leste

merupakan suatu negara yang jelas memiliki pantai. Tentu sebagai negara pantai,

Timor-Leste tidak berharap bahwa Australia diam-diam memainkan kategori dan

permainan politik bahwa Timor-Leste termasuk negara pantai yang secara geografis

kurang beruntung (geographically disadvantaged state).

Adalah betul bahwa Timor-Leste terletak di antara suatu negara kepulauan besar

(Indonesia) dan suatu negara kontinental besar (Australia), tetapi dengan status resmi

sebagai suatu subyek hukum internasional yang juga dilindungi oleh hukum internasional,

maka kepentingan menjaga stabilitas nasional dan kawasan merupakan suatu hal yang

sifatnya tidak bisa tidak, mutlak adanya (conditio sine qua non). Australia juga baru akan

lebih leluasa memiliki akses ke utara, bila memiliki hubungan baik secara hukum dengan

jalan menghormati kedaulatan Timor-Leste.



Dalam konteks rejim hukum laut internasional, maka masalah hukum Celah Timor,

terutama lebih berkenaan dengan landas kontinen, karena pada landas kontinen inilah

terdapat banyak sekali sumber daya alam berupa bahan-bahan tambang. 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.

Timor-Leste dan Australia memiliki potensi masalah tersebut karena fakta bahwa

perbatasan zona ekonomi eksklusif, tidak selalu berimpit 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.

Seperti telah umum diketahui, 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.

Penulis berpendapat bahwa dalam kerangka itu sejarah perkembangan hukum

internasional sebenarnya telah berhasil menerima suatu jalan keluar yang baik, yang

dapat dikatakan memberi manfaat kepada negara-negara berpantai. Ketentuan-ketentuan

yang menjadi dasar jalan keluar ini berdasar pada empat sumber yaitu ketentuan sebagai

hasil dari praktek negara-negara sebelum tahun 1958; Konvensi Jenewa 1958 tentang

Landas Kontinen; Praktek-praktek dan yurisprudensi sesudah tahun 1958; dan Konvensi

Hukum Laut PBB tahun 1982 yang mengatur landas kontinen.

Sehubungan dengan masalah di Celah Timor antara Timor-Leste dan Australia ini,

maka berbagai sejarah perkembangan hukum internasional yang terjadi sebenarnya lebih

menunjukkan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada posisi Timor-Leste,

untuk secara bebas menentukan pijakan dan perjuangan strategi kewilayahannya secara

yuridis, termasuk sikap untuk menerapkan prinsip garis tengah atau garis sama jarak

(median line or equidistance line principle).

Misalnya, berdasarkan Pasal 6 Konvensi Jenewa 1958, maka garis batas landas

kontinen antara Timor-Leste dan Australia harus ditetapkan dengan menerapkan prinsip

garis tengah (median line principle), yaitu garis yang sama jauh letaknya dari titik-titik

terdekat pada garis-garis pangkal yang menjadi dasar penetapan masing-masing negara.

Prinsip garis tengah (median line principle) adalah garis yang umumnya digunakan dalam



penetapan garis batas landas kontinen antara dua negara yang berhadapan (opposite).

Pengecualian terhadap median line adalah jika negara-negara yang bersangkutan memilih

cara penetapan lain, atau jika terdapat keadaan-keadaan khusus (special circumstances).

Bahkan kalau juga mau menerapkan prinsip keadaan-keadaan khusus (special

circumstances) seperti yang ditetapkan Mahkamah Internasional dalam khasus North Sea

Continental Self Case yang melibatkan Denmark, Jerman Barat dan Belanda pada 20

Februari 1969, maka pada kenyataannya Greater Sunrise berada lebih dekat dengan

pantai Timor-Leste jika dibandingkan dengan pantai Australia. Dengan sendirinya hal ini

merupakan keadaan khusus yang secara hukum lebih menguatkan dan menguntungkan

Timor-Leste.

Pasal 83 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB 1982, juga melindung posisi hukum

Timor-Leste karena menegaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa perbatasan

maritim, pemecahannya harus dilakukan berdasarkan hukum internasional demi keadilan

dan tidak boleh merugikan tercapainya penetapan akhir perbatasan.

Timor-Leste juga dilindungi kebebasan dan haknya berdasarkan ketentuan-ketentuan

hukum dalam Pasal 34 Konvensi Jenewa 1969, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 16. Artinya

secara hukum Timor-Leste dilindungi oleh prinsip bahwa perjanjian tidak mengikat pihak

ketiga kecuali pihak ketiga itu menyetujuinya (pacta tertiis nec nocent nec prosunt),

prinsip berakhirnya perjanjian karena terjadi perubahan fundamental keadaan (rebus sic

stantibus), dan teori bahwa negara harus memulai lembaran kehidupan secara bersih

(clean slate theory).

Timor Leste bukan hanya tidak terikat pada perjanjian antara Indonesia dengan

Australia tahun 1989, tetapi juga tidak terikat pada konsekuensi yang dialaminya karena

perjanjian perbatasan maritim secara permanen antara Indonesia dan Australia pada tahun

1971 dan tahun 1972, yang senyatanya menjadi sebab munculnya Celah Timor. Kedua

perjanjian itu tidak hanya menciptakan celah, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan

karena bentuk garisnya yang tidak sejajar dengan wilayah yang diklaim dan prinsip

hukum yang digunakan Timor-Leste di Celah Timor.

Dapat dikatakan pada satu pihak keadaan ini kemudian merugikan posisi hukum

Timor-Leste dan pada pihak lain mungkin telah menyemangati Australia dalam

menghadapi suatu negara baru yang belum cukup berpengalaman. Indikasinya terlihat



dari keputusan Australia pada 21 Maret 2002 yang secara rahasia menarik diri dari

proses internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan laut berdasarkan Hukum

Laut (UNCLOS) dan Mahkamah Internasional (ICJ).

Keputusan itu selain memperlihatkan bahwa Canberra mengetahui argumen

hukumnya lemah, juga dimaksudkan mencegah Timor-Leste untuk tidak membawa

sengketa ini ke pihak ketiga yang tidak memihak. Pilihan cara yang membuat negara

baru ini terpaksa mengandalkan pada perundingan-perundingan yang sifat dasarnya tidak

seimbang.

Berkaitan dengan itu dan seperti diakui oleh ahli hukum batas laut Australia,

Christopher Ward, bahwa kesepakatan 5 Juli 2001 antara tiga pihak yaitu Australia,

UNTAET dan Timor-Leste, sesungguhnya menunjukkan strategi politik Australia agar

Timor-Leste tidak akan mempersoalkan lagi berbagai kesepakatan masa lalu.

Dari semua sudut pandang, peristiwa keterlibatan itu membuktikan Timor-Leste yang

kala itu masih berada dalam masa transisi, jelas tidak memiliki hak dan kebebasan penuh

dan setara untuk merundingkan dan menyepakati hak-hak atas sumber daya alam di Laut

Timor. Sangat mungkin telah terjadi tekanan politik dalam menghasilkan keputusan

hukum lewat proses dan cara terlibat yang tidak adil.

Australia bahkan melakukan tekanan sistematis dengan tidak lebih dulu

memprioritaskan hubungan bertetangga yang baik. AusAID terbukti lebih mendahulukan

kepentingan politik negaranya dengan membatalkan rencana pemberian hibah kepada

satu organisasi hak asasi manusia Timor-Leste pada Juni 2005, karena mereka dianggap

menentang secara keras kelanjutan pendudukan Australia terhadap Laut Timor. Hal yang

sama kembali terulang ketika pada November tahun yang sama, AusAID membatalkan

lagi satu rencana hibah lain untuk satu organisasi lingkungan non-pemerintah

Timor-Leste. Jelas terlihat sikap Australia ini menegaskan Doktrin Howard yang

mengandaikan sendiri negaranya sebagai wakil Amerika Serikat di Asia – Pasifik.

4.4.4.4. MasalahMasalahMasalahMasalah HukumHukumHukumHukumAreaAreaAreaArea PengembanganPengembanganPengembanganPengembangan BersamaBersamaBersamaBersama

Suatu pengembangan bersama sebenarnya dimaksudkan untuk mendatangkan

manfaat ekonomi bagi negara-negara yang berbatasan laut. Hal ini juga dimaksudkan

agar sengketa kewilayahan antarnegara di laut tidak meluas dan semakin membahayakan

hubungan negara-negara yang berbatasan laut itu, bahkan supaya tidak mengganggu



ataupun sampai melibatkan negara (-negara) lain di sekitar mereka.

Tetapi karena hukum internasional tidak memberikan keseragaman baik batasan,

pengertian maupun penggunaan konsep pengembangan bersama (joint development) dan

yang terjadi adalah tafsiran yang berbeda-beda, maka dalam masalah hukum Celah Timor

pun, terlihat menyebabkan ketidakpastian hukum bahkan ketidakseimbangan dalam

berunding dan mengambil keputusan. Satu pihak terlihat memperagakan kekuasaan

kepada pihak lainnya.

Walaupun ada istilah secara konseptual yang lahir dari praktek-praktek negara seperti

keputusan bersama, persetujuan, kesepakatan ataupun kerjasama eksplorasi dan

eksploitasi sumber daya alam, tetapi istilah-istilah tersebut tidak selalu efektif menjadi

peraturan baku yang diacu, dipedomani atau ditaati bersama secara internasional.

Persisnya, kebutuhan akan hal tersebut sama sekali belum pernah dikodifikasikan,

misalnya dalam bentuk suatu konvensi atau perjanjian internasional yang bersifat

multilateral, mengikat dan mendapatkan pengakuan serta penerimaan secara luas.

Identifikasi terhadap berbagai elemen atau unsur perjanjian pengembangan bersama

terhadap suatu kawasan laut, tentu saja menolong negara-negara untuk memudahkan

kerjasama. Tetapi dalam soal Celah Timor, dapat dikatakan hanya meneruskan apa yang

dulu pernah disepakati antara Australia dengan Indonesia, setidaknya tentang daerah

garapan yang dahulu dikenal sebagai zona kerjasama (ZOC) dan sekarang lebih dikenal

sebagai JPDA.

Dalam JPDA itu memang ada persentasi yang berbeda dimana dulunya persentasi

pendapatan pada wilayah kerjasama itu memberikan 50% : 50% untuk Australia dan

Indonesia, sedangkan JPDA saat ini memberikan 90% untuk Timor-Leste dan 10% untuk

Australia, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa wilayah ini sebelumnya sudah ditambang

dan hasilnya bukan untuk kepentingan Timor-Leste.

Fakta lainnya ialah kandungan bahan tambangnya sudah berkurang dan ada wilayah

lain (Greater Sunrise) yang persentasi penambangannya sangat sedikit untuk Timor-Leste

karena daerah yang dikerjakan dan diharapkan membawa manfaat bersama pun, ternyata

hanyalah wilayah penambangan dalam jumlah yang sangat sempit.

Karena itu dan secara metodologis, konsep dan praktek JPDA di Celah Timor harus

mampu memperlihatkan suatu proses, pola dan capaian penemuan hukum yang



berdasarkan penafsiran/interpretasi hukum dan konstruksi hukum, memenuhi

kualifikasi sebagai penemuan hukum yang berkeadilan, dilakukan dengan kehendak baik

(good will), membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait, sekaligus memastikan hubungan

bersahabat yang menjunjung semangat dan nilai perdamaian (peaceful co-existance).

Bila di Celah Timor hal ini belum terlihat, maka jangan sampai hal itu menegaskan

bahwa sebenarnya Timor-Leste telah dianggap kehilangan hak untuk berunding (the right

of negotiation) yang seharusnya lahir dari kedudukan hukum yang setara sebagai sesama

negara berdaulat. Faktanya ialah memang ada masalah ketidakadilan menyangkut

perhitungan atau persentasi kandungan sumber daya alam dan pembagian hasilnya yang

tidak seimbang. Sebagai negara baru tentu saja Timor-Leste mutlak mengejar segala

informasi yang relevan, sebelum memutuskan langkah strategis secara yuridis bagi klaim

dan pemenuhan kepentingan nasionalnya berdasarkan hukum internasional. Contoh

tentang masalah ketidakadilan ini terlihat antara lain dari dominasi Australia atas Greater

Sunrise yang merupakan salah satu ladang minyak yang dapat dijadikan sumber energi

bagi Australia untuk mendukung kepentingan nasionalnya. Seperti telah diketahui,

Greater Sunrise memiliki kandungan gas 8,4 Tcf (trillion cubic feet) dan 295 juta barel

kondensat, dengan perkiraan pendapatan sebesar US$ 36 miliar dari tahun 2008-2050.

Dalam pandangan penulis, kekosongan produk hukum internasional sebagai pedoman

atau prosedur yang memberi kepastian hukum tentang suatu pengembangan bersama,

harus menjadi alasan untuk berhati-hati, dan perlu dipahami sebagai adanya peluang

meninjau kembali tiga perjanjian sebelumnya yaitu Perjanjian Laut Timor tahun 2002,

Persetujuan Penyatuan Internasional – Sunrise tahun 2003, dan Perjanjian tentang

Ketentuan Maritim Tertentu di Laut Timor tahun 2006. Ketiga perjanjian ini hadir di

tengah kenyataan masih barunya Timor- Leste sebagai suatu negara, sehingga jelas bahwa

sebuah subyek hukum internasional baru yang disebut sebagai Republik Demokratik

Timor-Leste tentu mengharapkan adanya dukungan hukum internasional yang pasti dan

berkeadilan.

Hal tersebut semakin beralasan karena sebenarnya Timor- Leste memang lebih

menghendaki dan karena itu beberapa kali mengusulkan dan terlibat perundingan yang

diharapkan menghasilkan kesepakatan penentuan batas maritim yang permanen,

berdasarkan prinsip garis tengah atau garis sama jarak (median line or equidistance line



principle). Prinsip pengukuran batas maritim ini dipandang lebih mencerminkan

kebutuhan akan pembagian yang adil. Tetapi pemerintah Timor-Leste yang berunding

mewakili kepentingan seluruh rakyatnya ternyata dibuat kecewa.

Secara hukum perlu juga diperhatikan bahwa Pasal 83 ayat (1) Konvensi Hukum Laut

PBB memang telah menegaskan tentang hal yang kemudian dimaksudkan sebagai JPDA

itu. Tetapi capaian itu pun sesungguhnya hanya suatu pengaturan sementara (provisional

arrangement). Tak berlebihan bahwa kemungkinan faktor inilah yang kemudian menjadi

dasar pertimbangan Menteri Perminyakan Timor Leste, Alfredo Pires, pada tanggal 13

Februari 2013 menyatakan bahwa: “Timor-Leste will choose to terminate this Treaty ...”,

apalagi merasa negaranya telah dirugikan terutama dalam soal Greater Sunrise.

Ketiadaan produk hukum internasional sebagai standar atau acuan yang memberi

kepastian hukum, dengan sendirinya menjadikan istilah pengembangan bersama (joint

development) tidak selalu atau setidaknya belum memperlihatkan manfaat bersama

yang lebih adil. Hal ini dapat mengganggu prinsip hubungan bertetangga yang baik dan

berpotensi menjadikan instabilitas kawasan.

5.5.5.5. MasalahMasalahMasalahMasalah HukumHukumHukumHukum KPSDAKPSDAKPSDAKPSDA

Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam (KPSDA / Permanent Sovereignty

over Natural Resources = PSNR), sebagaimana diatur dalam Resolusi PBB Nomor 1803

(XVII) – 1962, merupakan suatu bentuk dukungan secara hukum kepada negara-negara

terbelakang dan berkembang termasuk negara-negara yang baru merdeka, untuk dapat

lebih leluasa menggunakan segala potensi berkembang mereka, terkhususnya yang

berkaitan dengan hak atas sumber daya alam.

Resolusi ini juga sebelumnya didahului oleh Resolusi PBB Nomor 1314 (XIII) 12

Desember 1958, yang berkaitan dengan kerja dari Komisi mengenai Kedaulatan

Permanen atas Sumber Daya Alam dan yang bertugas untuk melakukan survei

sepenuhnya mengenai status kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber

daya-sumber daya alam sebagai unsur pokok hak-hak penentuan nasib sendiri (the right

of self determination). Hal ini berarti suatu negara yang baru saja merdeka seperti

Timor-Leste, apalagi lewat mekanisme hukum jajak pendupat/referendum yang sah

berdasarkan hukum internasional dalam menentukan nasib sendiri, dilindungi hak-hak

terusannya, seperti yang berhubungan dengan KPSDA.



Kedaulatan permanen ini perlu dilihat dalam konteks bahwa memang hukum

internasional hanya memberikan hak-hak berdaulat (sovereign rights) atas wilayah laut

di luar laut wilayah (territorial sea) untuk suatu negara pantai. Tetapi menurut penulis,

sebaiknya hal tersebut perlu dipahami sebagai kepada negara pantai diberi hak dan

dibebani kewajiban untuk mendayagunakan sumber daya alam di wilayah tersebut secara

lebih mentaati hukum internasional. Bagaimanapun tidak bisa disangkal bahwa ciri

kedaulatan permanen terletak pada fakta bahwa negara pantai tersebutlah yang secara

permanen, paling mungkin untuk terlibat mengurus, mendayagunakan serta

mempertanggungjawabkan wilayah dan sumber daya alam dimaksud, misalnya karena

alasan kedekatan secara geografis dan telah berlaku secara umum prinsip kepatutan

dalam hukum dan tujuan hukum tentang keadilan dan ketertiban.

Bahkan PBB memberi jaminan perlindungan kepada negara baru seperti

Timor-Leste yang belum mencapai bentuk kedaulatan sempurna, sebagai akibat

perjalanan sejarah politik sebelumnya yang menempatkannya di bawah pemerintahan

kolonial. Bentuk perlindungan ini tampak antara lain dalam penegasan bahwa

kepentingan negara-negara penerima bantuan tidak boleh diganggu. Misalnya, yang

berkaitan dengan bantuan ekonomi, dukungan teknik, dan pinjaman/modal asing harus

mendatangkan manfaat untuk memperkembangkan negara penerima dimaksud.

Pelaksanaan kedaulatan harus dilakukan dalam kondisi yang bebas dan membawa

manfaat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dari negara-negara seperti Timor-Leste

yang sedang berusaha memperkembangkan diri, berdasarkan azas persamaan dan

penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara terbelakang dan sedang berkembang.

Kerjasama internasional di seputar berbagai bantuan termasuk program dan kerja

pertukaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diletakkan sebagai bagian

integral dari perlindungan hukum, sebagai bentuk nyata dalam mendukung dan mengisi

semangat kerjasama internasional dalam membangun dan menjaga perdamaian dunia

berdasarkan Piagam PBB.

Karena itu, kalau memang area pengembangan minyak di Celah Timor itu hendak

dikerjakan dalam jiwa, semangat dan cara kerjasama internasional, maka harus berjalan

di bawah tuntunan prinsip etiket baik (good faith principle). Dengan demikian peluang

Timor-Leste sehubungan dengan kedaulatan permanen atas sumber daya alamnya untuk



memperkembangkan dirinya, tetap dihormati secara baik, apalagi karena belum ada batas

wilayah maritim yang permanen..

Kekhawatiran tentang hal ini memang perlu disampaikan karena Bob Brown yang

adalah seorang Senator Australia sendiri dengan prihatin antara lain menyebut telah

terjadi ancaman, pemerasan dan pemaksaan oleh Perdana Mentri Australia kepada

Perdana Mentri Timor-Leste. Kekayaan dan uang yang disinyalir menjadi alasan, telah

menciderai reputasi Australia, sekaligus menandai ketiadaan penghormatan terhadap

kebebasan, hak dan kedaulatan Timor- Leste. Australia senyatanya memang

memperlihatkan baik soft power maupun hard power. Langkah ini mempersulit

Timor-Leste.

Perspektif hak azasi manusia misalnya, menegaskan pentingnya pengakuan,

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada individu maupun suatu

kelompok masyarakat secara luas. Seorang pejabat publik perlu menyadari bahwa era

demokratisasi, hak azasi manusia dan masyarakat sipil sekarang ini telah memberikan

pengakuan sekaligus kontrol yang lebih luas terhadap gagasan dan bentuk kebijakan

publik. Pernyataan pejabat negara adalah bagian dari kebijakan publik dan akan

menentukan mutu, reputasi dan wibawa negaranya.

6.6.6.6. MasalahMasalahMasalahMasalah HakHakHakHakAtasAtasAtasAtas PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan

PBB telah melakukan cukup banyak hal di bidang hukum yang menegaskan

pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, termasuk yang berhubungan

dan tentang hak atas pembangunan. Bentuk kongkritnya seperti persetujuan-persetujuan,

konvensi-konvensi, resolusi-resolusi, rekomendasi-rekomendasi dan instrumen-instrumen

lain. PBB dan badan-badan khususnya yang relevan bekerja memaknai pembangunan

umat manusia, kemajuan ekonomi, sosial dan pembangunan semua bangsa. Mereka

memprakarsai dan mengerjakan serta menyebarluaskan instrumen-instrumen mengenai

dekolonisasi, pencegahan diskriminasi, penghormatan dan ketaatan terhadap hak-hak

asasi manusia, dan kebebasan-kebebasan dasar, pemeliharaan perdamaian dan keamanan

internasional, dan peningkatan lebih jauh hubungan-hubungan bersahabat dan kerjasama

antarnegara.

Timor-Leste, sebagaimana bangsa dan negara lainnya telah merdeka berdasarkan hak

penentuan nasib sendiri. Karena itu Timor-Leste juga berhak dengan bebas menentukan



status politiknya dan berhak mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dalam

rangka kesejahteraan bangsa negara, masyarakat dan kehormatannya secara umum.

Timor-Leste memiliki kebebasan dan hak mendayagunakan kedaulatan permanen atas

sumber daya alamnya, sebagaimana dijamin secara hukum dalam Pasal 2 Dekalarasi Hak

Atas Pembangunan. Jangan sampai terus terjadi seperti yang disebutkan juga oleh Senator

Australia itu bahwa: “... Jelas, Australia yang sedang terlibat dalam pencurian kekayaan

besar-besaran dari negara tetangga kita Timor Lorosa’e yang kecil...” Senator Brown

bahkan menyebut bahwa kekayaan yang akan membantu membangkitkan Timor-

Leste, justru telah dicaplok.

Kondisi tersebut mungkin sedang berjalan seperti yang katakan Bernard H. Oxman

berikut ini :

“It is of course true that extending coastal state control over resources can make a
significant contribution to the economic development of coastal states that have major
coastal fisheries or oil resources. Accordingly, coastal states government, even in those
countries where invesment conditons are poor or unstable, maybe encourage to supply
increased incentive to economic investment.”22

Australia mungkin sedang memandang dirinya sebagai bagian dari “states that have

major coastal fisheries or oil resources”, sedangkan Timor-Leste dianggapnya sebagai

bagian dari “countries where investment conditions are poor or unstable”. Masih harus

dilihat lebih lanjut tentang “maybe encourage to supply increased incentive to economic

investment”; hal mana masih belun jelas apakah Australia bersedia terus mendukung

Timor-Leste untuk investasi, ataukah membiarkannya yang selanjutnya akan

menimbulkan ketidakstabilan kawasan.

Selanjutnya perlu juga disimak urgensi dari Pasal 5 Deklarasi Hak Atas

Pembangunan. Norma universal tentang pentingnya pengakuan, penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak atas pembangunan, dengan sendirinya juga berarti

Australia perlu mendukung secara sungguh-sungguh Timor-Leste dalam bentuk tidak

mentolerir dan tidak terlibat dalam pelanggaran secara besar-besaran dan mencolok

terhadap hak-hak asasi manusia dari bangsa Timor- Leste dan individu-individu

warganegaranya, yang dipengaruhi oleh situasi-situasi seperti yang diakibatkan misalnya

22222222 Bernard H. Oxman; The Two Conferences; dalam Bernard H. Oxman, David D. Caron, Charles L. O.
Buderi; LawLawLawLaw ofofofof TheTheTheThe SeaSeaSeaSea –––– U.U.U.U. S.S.S.S. PolicyPolicyPolicyPolicy DilemmaDilemmaDilemmaDilemma; Institute for Contemporary Studies, San Francisco,
California, 1983, p. 138.



oleh karena 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. Dapat

dipastikan, sikap menghormati kedaulatan dan martabat Timor-Leste, akan memberikan

sumbangan pada pembentukan keadaan-keadaan yang menguntungkan bagi

pembangunan dan stabilitas Timor-Leste, bahkan umat manusia secara keseluruhan.

7.7.7.7. KepentinganKepentinganKepentinganKepentingan HukumHukumHukumHukumYangYangYangYang DilindungiDilindungiDilindungiDilindungi

Perlindungan kepentingan hukum dalam Tesis ini menunjuk pada tiga hal yaitu

kepentingan hukum di bidang keamanan, kepentingan hukum di bidang sumber daya

alam dan kepentingan hukum di bidang lingkungan hidup. Pengambilan fokus

pembahasan pada tiga hal tersebut, sama sekali tidak dimaksudkan bahwa hanya ketiga

hal tersebutlah yang benar-benar merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Setidaknya menurut penulis, ketiga hal tersebut dibahas karena dalam soal Celah Timor,

tiga hal itu akan sangat menentukan hubungan Timor-Leste dengan Australia.

Sejauh ini ketiga hal itu memang sangat mewarnai pertimbangan-pertimbangan di

belakang keputusan-keputusan praktis yang diambil oleh kedua negara. Dengan perkataan

lain, diharapkan bahwa saling pengertian dapat dibangun bila ketiga hal tersebut disadari

bersama oleh kedua negara.

Sebagaimana telah dijelaskan, kepentingan hukum (legal interest) adalah suatu

kepentingan yang diakui dalam hukum. Dengan demikian maka hal ini berarti bahwa

kepentingan dimaksud harus diatur secara hukum, dapat ditemukan dalam ketentuan atau

produk hukum tertentu. Lebih lanjut berarti kepentingan hukum adalah kepentingan yang

mendukung tercapainya berbagai tujuan hukum.

Sebagai suatu negara maju, dapat dianggap bahwa Australia sudah lebih dulu siap

dan karena itu jelas lebih maju dalam menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum tentang

dan yang berkaitan dengan keamanan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Karena

itu, di sini tidak akan dibahas secara sangat detail, dengan asumsi kepentingan hukum

Australia sudah lebih dulu dibangun. Walaupun demikian, dapat dijelaskan bahwa strategi

keamanan Australia cukup memperlihatkan pentingnya perhatian dan gagasan Australia

atas ketiga hal tersebut.

Strategi keamanan Australia telah menegaskan visi dan tujuan untuk keamanan



nasional Australia, yang dibangun dalam rangka tersedianya sistem keamanan nasional

terpadu. Australia bekerjasama dengan para mitranya untuk mengantisipasi ancaman,

melindungi bangsa dan dunia sebagai kepentingan Australia.

Strategi ini mendefinisikan tujuan keamanan nasional Australia, tujuan Australia,

sebagai berikut: (1) untuk memastikan populasi yang aman dan tangguh, yaitu ada dan

terjaminnya keselamatan penduduk secara keseluruhan; (2) untuk melindungi dan

memperkuat kedaulatan Australia, yaitu Australia memiliki independensi dalam

pengambilan keputusan-keputusan dengan otoritas atas wilayah dan sumber daya

Australia; (3) untuk mengamankan aset, infrastruktur dan kelembagaan, yaitu yang

berkaitan dengan berbagai fasilitas fisik, rantai pasokan, teknologi informasi, jaringan

komunikasi dan kekayaan alam Australia; dan (4) untuk mempromosikan lingkungan

internasional yang menguntungkan, yaitu untuk mempengaruhi dan membentuk

lingkungan regional dan global Australia, supaya menjadi kondusif dalam rangka

memajukan kepentingan Australia.

Untuk dan dalam rangka semua strategi ke depan itu, maka seluruh aspek dan

kegiatan diplomatik, pertahanan, pembangunan, penegakan hukum, keamanan perbatasan

dan badan-badan intelijen mengejar tujuan tersebut. Badan-badan ini sering bekerja sama

erat dengan badan-badan keamanan non-nasional, seperti Departemen Sumber Daya,

Energi dan Pariwisata atau Departemen Kesehatan. Setiap organisasi memiliki peran

yang berbeda dalam menjawab tantangan keamanan nasional, tetapi mereka dipersatukan

oleh tanggung jawab dasar pemerintah untuk keamanan nasional.

Khusus mengenai penegakan hukum (legal enforcement), dapat dipastikan bahwa hal

itu hanya dapat terjadi atau berjalan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah

ada sebelumnya. Bila diperhatikan maka tiga aspek yaitu keamanan, sumber daya alam

dan lingkungan hidup, merupakan bagian integral atau sebagai kesatuan dalam strategi

keamanan Australia. Walaupun demikian hal ini tidak akan mudah, bila dilihat fakta

bahwa kestabilan kawasan bukan semata-mata hasil dari dominasi suatu kekuatan.

Lalu, bagaimana dengan Timor Leste? Meskipun merupakan sebuah negara baru

yang dapat dipastikan belum mengakomodir berbagai tuntutan seputar kepentingan

hukum yang dilindungi, tetapi secara strategi hal-hal tersebut sudah diantisipasi. Dalam

Timor-Leste National Strategic Development Plan 2011 – 2030, kepentingan hukum di



bidang keamanan, sumber daya alam terkhususnya perminyakan, dan lingkungan hidup,

telah ditetapkan dan dijelaskan dengan baik.

Rencana tersebut antara lain menjelaskan bahwa sehubungan dengan kepentingan

hukum dalam bidang keamanan, maka sebagai negara baru, dengan warisan konflik masa

lalu, Timor-Leste harus mengadopsi pendekatan terhadap keamanan yang mencerminkan

penanganan keadaan dan konteks yang rapuh. Hal Ini telah melibatkan rekonstruksi

sektor keamanan Timor-Leste setelah sebagian besar menjadi disfungsional menyusul

kerusuhan pada tahun 2006.

Mencapai keamanan telah menjadi prioritas utama bagi Timor-Leste dan proses

rekonstruksi sudah termasuk membangun polisi profesional dengan penunjukan

berdasarkan jasa dan promosi, membangun kembali institusi keamanan dan

memperkenalkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Investasi dalam peralatan dan

infrastruktur polisi, termasuk akomodasi polisi, telah meningkatkan operasi serta gaya

ketidakberpihakan.

Dalam kaitan dengan tugas polisi, Konstitusi RDTL menyatakan dalam bagian 147

ayat (1) bahwa polisi akan membela keabsahan demokratis dan menjamin keamanan

dalam negeri bagi semua warga negara dan akan bersifat sama sekali tidak memihak.

Untuk mengarahkan proses reformasi dan melakukan pengawasan yang efektif dan

kontrol politik, Komite Tingkat Tinggi untuk Reformasi dan Pengembangan Sektor

Keamanan telah dibuat. Komite ini terdiri dari Presiden Republik, Parlemen Nasional dan

Pemerintah dan beroperasi atas dasar konsensus dalam kaitannya dengan reformasi

institusi dan pendekatan strategis untuk keamanan. Proses ini telah menghasilkan

proklamasi kerangka hukum mendasar dalam UU Keamanan Nasional dan UU

Keamanan Dalam Negeri.

Bagian dari proses reformasi adalah membangun kepolisian Timor-Leste yang

profesional, berdisiplin, responsif dan kompeten, yang dapat menjamin keamanan

orang-orang Timor-Leste, menjaga integritas demokrasi, dan menjunjung tinggi

supremasi hukum. Hal ini termasuk transfer keberhasilan kepolisian dalam tanggung

jawab seluruh negeri dari Kepolisian PBB ke Policia Nacional de Timor-Leste (PNTL).

Dalam membangun kepercayaan rakyat Timor-Leste kepada PNTL, negara berusaha

untuk mengembangkan kepolisian yang terus mengamankan keselamatan, melakukan



investigasi kriminal secara profesional. Rekonstruksi sektor keamanan telah memberikan

kontribusi untuk beberapa tahun perdamaian serta stabilitas dan itu adalah prioritas

mutlak bagi Timor-Leste untuk melanjutkan pengembangan secara damai, untuk

mencapai bangsa yang sejahtera dan aman. Namun ada banyak tantangan yang berkaitan

dengan upaya rekonstruksi, termasuk membangun sumber daya manusia,

mengembangkan kerangka kerja hukum dan peraturan yang kuat, dan menyediakan

peralatan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk lembaga-lembaga keamanan.

Timor-Leste akan menerapkan rencana strategis dan komprehensif jangka panjang

untuk memastikan sektor keamanan dapat melakukan perannya melayani orang-orang

Timor-Leste dan memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas bangsa. Tujuan dari

rencana ini adalah untuk (1) menjaga keamanan sesuai dengan hukum untuk menjamin

keselamatan manusia, harta benda dan ketertiban umum; (2) melakukan reformasi dan

mengembangkan kerangka hukum dan peraturan untuk sektor keamanan; (3)

menciptakan mekanisme untuk pencegahan dan manajemen konflik untuk mengubah

sikap dan mentalitas sehingga orang bisa menghargai perbedaan dalam masyarakat

demokrasi Timor-Leste.

Untuk mencapai tujuan ini, Timor-Leste perlu memperkuat sumber daya manusia di

sektor keamanan, menyediakan infrastruktur dan peralatan yang diperlukan untuk sektor

ini, dan membangun kepercayaan di berbagai sektor antara orang-orang Timor-Leste.

Rencana jangka panjang Timor-Leste untuk sektor keamanan akan dilaksanakan

melalui serangkaian rencana lima tahunan. Lima tahun pertama berfokus pada

membangun fondasi untuk reformasi, memastikan kerangka hukum dan membangun

institusi yang diperlukan untuk memberikan keamanan. Bidang fokus untuk periode

pertama dari rencana sektor keamanan adalah meliputi tersedia dan mulai berjalannya

kerangka hukum, sumberdaya manusia, infrastruktur PNTL dan logistik, stabilitas dan

keselamatan publik, pencegahan konflik masyarakat, komunitas perpolisian, pengelolaan

perbatasan dan imigrasi termasuk yang berhubungan dengan segala aktifitas dalam

wilayah hukum di sekitar Timor Gap, perlindungan sipil dan aset negara, badan

koordinasi eksternal dan kerjasama.

Sebuah kerangka hukum dan peraturan yang komprehensif akan dikembangkan

untuk operasi sektor keamanan. Keputusan dan undang-undang organik akan berada pada



tempatnya untuk setiap lembaga keamanan, termasuk perlindungan sipil dan hukum

keimigrasian, dan akan ada perkembangan lebih lanjut dari peraturan yang mengatur

pengoperasian PNTL, termasuk persiapan dan finalisasi peraturan internal untuk

menegakkan proses dan berbagai prosedur kepolisian seperti prosedur disiplin, protokol

investigasi dan langkah-langkah pemerintahan yang baik.

Pengembangan sumber daya manusia akan sangat penting untuk memastikan bahwa

Timor-Leste memiliki kapasitas untuk secara efektif dan profesional beroperasi pada

sektor keamanan bangsa, negara dan masyarakat. Hal ini akan dicapai melalui program

yang komprehensif dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan tenaga

kerja, termasuk: (1) sebuah rencana tenaga kerja yang dirancang dengan baik untuk

memandu perekrutan dan pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini

dan masa depan; (2) sebuah rezim karir PNTL yang mapan; (3) sebuah kerangka hukum

yang mengatur struktur kepolisian, karir, gaji, pensiun dan promosi dengan tujuan

mengembangkan polisi yang profesional dan berdisiplin dengan anggota yang termotivasi

dan berdedikasi; (4) prosedur dan aturan perekrutan berdasarkan prestasi yang

sepenuhnya transparan; dan (5) pelatihan profesional, termasuk pelatihan dasar polisi,

yang mengambil fokus pada perubahan budaya dan perilaku untuk memperkuat tugas

kantor polisi dengan kewajiban khusus memperhatikan nilai-nilai positif dan etika.

Memberikan dukungan infrastruktur dan logistik yang diperlukan untuk PNTL dalam

melakukan mandatnya. Tanpa peralatan, kepolisian tidak bisa beroperasi. Timor-Leste

akan bertemu dengan minimnya infrastruktur dan persyaratan logistik di tahun-tahun

awal dari rencana sektor keamanan, tetapi tetap berjalan dalam rangka membangun

kepolisian dengan dukungan infrastruktur modern dan canggih. Mendukung kebutuhan

infrastruktur PNTL akan mencakup membangun kantor polisi dan menyediakan sistem

komunikasi, transportasi dan senjata, serta alat tulis, peralatan dan jaringan komputer.

Tujuan inti untuk memberikan stabilitas dan keamanan masyarakat merupakan

prioritas utama yang akan menjadi tanggung jawab PNTL. Tindakan pada tujuan inti ini

akan mencakup membangun kapasitas Unit Polisi Khusus, pembangunan yang dilengkapi

dengan baik serta berfungsinya Pusat Operasi Nasional, dan fokus pada keselamatan di

jalan.

Pusat Operasi Nasional akan dilengkapi dengan informasi modern dan teknologi



telekomunikasi untuk mengelola informasi kejadian dan memberikan respon cepat dan

terkoordinasi untuk kegiatan kriminal dan situasi konflik, termasuk yang berasal dari

aktifitas di perbatasan negara. Pusat ini akan menguji kemampuan PNTL dan

mengidentifikasi area untuk perbaikan. Lalu Lintas dan Satuan Keamanan Jalan akan

dikembangkan dan dilatih untuk memberikan kemampuan untuk mengelola tantangan

lalu lintas yang muncul di Timor-Leste.

Tentang pencegahan konflik masyarakat, dapat dijelaskan bahwa Timor-Leste

muncul dari situasi rapuh. Dalam konteks ini, merupakan prioritas untuk mencegah dan

menangani konflik masyarakat. Peringatan dini dan mekanisme respon awal sedang

dikembangkan sebagai bagian dari langkah-langkah membangun perdamaian dan proses

untuk mencegah konflik masyarakat.

Peran pencegahan konflik masyarakat akan menjadi tanggung jawab dari Direktorat

Nasional untuk Pencegahan Konflik Masyarakat, yang akan diperkuat melalui

pengembangan sumber daya manusia untuk melakukan mandatnya secara efektif.

Untuk komunitas perpolisian maka polmas akan dipromosikan dan menjadi pusat

pelatihan dasar dan pengembangan profesional polisi. Sebuah model pemolisian

masyarakat berorientasi untuk semua polisi akan diadopsi sebagai filosofi penuntun bagi

PNTL. Model ini akan menginformasikan dan membimbing manajemen dan operasional

pengambilan keputusan dan memastikan bahwa PNTL memfokuskan perannya pada

community policing.

Pengelolaan perbatasan akan diperkuat dengan membangun kapasitas Layanan

Imigrasi dan Unit Maritim untuk menanggapi kejahatan transnasional dan untuk bekerja

secara efektif pada masalah kontrol perbatasan, termasuk di sekitar Timor Gap.

Fungsi penting dari perlindungan sipil, bersama dengan perlindungan aset Negara,

akan diprioritaskan sesuai dengan rencana pengelolaan. Fungsi ini akan melibatkan

pembangunan semaksimal mungkin terhadap sistem peringatan dini untuk bencana alam,

serta respon yang terencana dan terkoordinasi untuk melindungi rakyat. Timor-Leste juga

akan terus mengembangkan sumber daya manusia, infrastruktur dan peralatan yang

dibutuhkan untuk pemadam kebakaran yang efektif.

Tentang badan koordinasi eksternal dan kerjasama, perlu disampaikan bahwa

lembaga donor dan mitra Timor-Leste telah membuat kontribusi yang signifikan untuk



rekonstruksi sektor keamanan Timor-Leste dan akan terus memainkan peran pendukung

yang penting. Bantuan ini akan dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan

prioritas Timor-Leste untuk memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan keadaan dan

konteks bangsa Timor-Leste.

Pada lima tahun fase berikutnya dalam rangka rencana pembangunan untuk sektor

keamanan, Timor-Leste akan membangun dan mengkonsolidasikan kapasitas operasional,

reformasi dan prestasi di daerah sebagaimana ditetapkan. Selama periode 20 tahun, sektor

keamanan (termasuk PNTL) akan sepenuhnya direformasi dan beroperasi dengan tenaga

profesional dan yang mempunyai komitmen, dengan didukung oleh infrastruktur dan

peralatan modern, dan diatur oleh peraturan yang mendukung efektivitas, akuntabilitas

dan pemerintahan yang baik.

Sektor perminyakan di Timor-Leste ditetapkan dan diharapkan oleh Rencana

Pembangunan Strategis sebagai pilar utama pembangunan masa depan Timor-Leste.

Sektor ini sangat penting tidak hanya untuk pertumbuhan dan kekuatan ekonomi

Timor-Leste, tetapi juga untuk kemajuan masa depan Timor-Leste sebagai negara yang

stabil dan sukses. Saat mengembangkan sektor ini, Timor-Leste harus memastikan bahwa

kekayaan sumber daya alam Timor-Leste digunakan untuk membangun bangsa

Timor-Leste dan mendukung orang-orang Timor-Leste, tak terkecuali sumber daya alam

yang berasal dari Celah Timor.

Saat ini, Timor-Leste tidak memiliki infrastruktur inti, industri pendukung dan

sumber daya manusia untuk sepenuhnya mengelola dan mengoperasikan sektor migas.

Hal ini menyebabkan hilangnya peluang besar untuk bangsa Timor-Leste. Mengamankan

kesempatan ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan industri,

ekspor dan industri jasa perminyakan yang sukses serta sektor swasta yang berkembang

dan matang.

Untuk strategi dan aksi, Timor-Leste akan membuat sebagian besar kekayaan minyak

dan gas dengan membentuk Perusahaan Minyak Nasional, mengembangkan

proyek-proyek di pantai selatan dan memberikan orang-orang Timor-Leste keterampilan

dan pengalaman yang mereka butuhkan untuk memimpin dan mengelola perkembangan

industri perminyakan Timor-Leste. Timor-Leste akan melanjutkan komitmennya dalam

rangka transparansi pada bidang akuntansi untuk pendapatan dari sektor minyak bumi.



Untuk menghadapi tantangan pada masa mendatang, langkah-langkah berikut akan

diambil: (1) pendapatan dari minyak bumi akan terus menjadi sepenuhnya transparan dan

digunakan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi; (2) sebuah industri

perminyakan dan bisnis akan dikembangkan yang beroperasi dengan partisipasi

maksimum warga negara Timor-Leste; (3) sumber daya manusia yang diperlukan untuk

pengoperasian industri perminyakan akan ditingkatkan dan dikembangkan; dan (4) pesisir

pantai selatan akan dikembangkan untuk mendukung ekspansi industri minyak dalam

negeri Timor-Leste, termasuk pembentukan infrastruktur inti.

Mengenai pendapatan dan transparansi, sektor minyak bumi sudah menjadi sumber

terbesar pendapatan APBN Timor-Leste. Pendapatan ini digunakan untuk menyediakan

perawatan kesehatan, pendidikan dan keamanan bagi rakyat Timor-Leste dan untuk

membangun dan memelihara infrastruktur bagi bangsa Timor-Leste.

Timor-Leste berkomitmen penuh bahwa pendapatan dari sumber daya minyak bumi

sepenuhnya transparan sehingga setiap orang dapat melihat keuntungan finansial,

pergerakan dana publik dan laba atas investasi dana minyak bumi. Komitmen ini akan

ditunjukkan melalui mempertahankan pengaturan Dana Perminyakan saat ini, serta

mengikuti mekanisme transparansi internasional seperti Inisiatif Transparansi Industri

Ekstraktif (EITI). Timor-Leste adalah negara ketiga, dan negara pertama di Asia, yang

menandatangani dan sepenuhnya mematuhi EITI. Hal ini mencerminkan transparansi

mutlak negara ini pada publik dalam soal akuntansi untuk setiap dolar yang dibayarkan

oleh perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Timor-Leste dan setiap dolar

yang diberikan kepada pemerintah dalam pendapatan operasional perminyakan.

Tentang pengembangan sumberdaya manusia untuk industri perminyakan,

Timor-Leste harus bekerja untuk memastikan bahwa orang-orang Timor-Leste

mendapatkan manfaat bukan hanya oleh pendapatan dari penjualan sumber daya minyak

bumi, tetapi dari partisipasi penuh atas pekerjaan dan manajemen dalam industri

perminyakan.

Kekayaan minyak negara ini memberi Timor-Leste kesempatan besar untuk

mengembangkan industri dalam negeri yang kuat di mana negara ini benar-benar terlibat

dan di mana rakyat Timor-Leste mendapatkan manfaat dari pekerjaan tingkat tinggi dan

kesempatan pelatihan. Dengan cara ini, Timor-Leste bisa meningkatkan keuntungan



kepada orang-orang Timor-Leste sendiri di luar penjualan sederhana minyak dan gas.

Untuk mengaktifkan partisipasi penuh dari orang-orang Timor-Leste di gedung dari

industri minyak bumi, Timor-Leste telah memulai program ekstensif dan berkelanjutan

dalam pengembangan sumber daya manusia. Ini akan mencakup melatih orang-orang

Timor-Leste di bidang utama seperti geologi, minyak bumi dan teknik kimia, keuangan,

bisnis dan manajemen proyek. Pelatihan ini akan terjadi melalui beasiswa yang diakui

secara internasional untuk lembaga pendidikan tinggi, layanan kesempatan

pengembangan profesional sipil baik di dalam maupun di luar Timor-Leste, dan

penempatan staf untuk perusahaan minyak dan gas internasional.

Sebuah pusat pelatihan untuk operasi minyak dan gas melalui sebuah politeknik juga

akan dikembangkan di Suai. Di daerah penelitian, Institut Perminyakan dan Geologi akan

dibentuk untuk mengelola data ilmiah dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas, termasuk

mengerjakan penelitian dan memberikan saran.

Yang penting, banyak program ini, termasuk beasiswa internasional dan domestik,

akan didanai melalui Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan akan

memastikan bahwa Timor-Leste memiliki orang-orang dengan keterampilan dan

pengalaman untuk memimpin dan mengelola pembangunan industri minyak bumi

Timor-Leste.

Pembentukan perusahaan perminyakan nasional diperlukan demi memimpin

pengembangan industri melalui partisipasi langsung, kepemilikan dan investasi di sektor

minyak bumi. Ini akan memberikan jalan untuk Timor-Leste memiliki saham dalam

bisnis langsung dan meraih manfaat dari perluasan sektor tersebut. The National

Petroleum Company akan berkomitmen untuk membangun keahlian dan sumber daya

manusia di bidang perminyakan dalam negeri untuk memungkinkan kepemilikan dan

partisipasi rakyat Timor-Leste.

Dalam rangka itu semua, maka akan terus dikembangkan misalnya proyek Tasi Mane,

Suai Klaster Supply Base, Kilang Betano, Klaster Industri Petrokimia dan Klaster Beaco

LNG-Plant.

Sedangkan tentang lingkungan hidup, sejarah memperlihatkan bahwa rakyat

Timor-Leste memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan alam. Selama beberapa

generasi, nenek moyang orang Timor-Leste tergantung pada lingkungan untuk makanan,



pakaian, bahan bangunan dan segala sesuatu yang penting bagi kehidupan. Orang

Timor-Leste hidup harmonis dengan lingkungan dan menggunakannya secara

berkelanjutan untuk mendukung kehidupan.

Tetapi selama periode panjang kolonialisme dan penjajahan, eksploitasi dan

perusakan lingkungan hidup adalah ekstrem. Penggunaan sumber daya hutan secara tidak

terkontrol atau praktek pembakaran hutan dan lahan telah menyebabkan tanah longsor,

erosi kronis, ancaman terhadap satwa liar dan penurunan sumber makanan. Hal ini telah

menyebabkan kesulitan tambahan untuk banyak orang yang tinggal di daerah pedesaan

yang masih bergantung pada hutan untuk makanan, bahan bakar, obat-obatan dan bahan

bangunan.

Untuk mencapai visi yang luas dari bangsa dan negara Timor-Leste pada tahun 2030

sebagai middle income country di mana kemiskinan telah dimusnahkan, Timor-Leste

akan mengambil tindakan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup

secara berkelanjutan. Timor-Leste akan memperbaharui ikatan yang kuat antara rakyat

Timor-Leste dan lingkungan dan tetap mengakui bahwa keberhasilan pembangunan

Timor-Leste akan tergantung pada kualitas hutan Timor-Leste, sungai, laut dan kehidupan

hewan.

Langkah pertama adalah memastikan hukum lingkungan dan peraturan yang berlaku

ditegakkan dan untuk mempersiapkan perlindungan lingkungan yang komprehensif dan

peraturan konservasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional dan

internasional, tak terkecuali lingkungan laut di Celah Timor. Ini akan mencakup

Undang-Undang Pokok Lingkungan yang akan menjadi kerangka hukum untuk

melindungi dan melestarikan lingkungan dan Undang-Undang Dampak Lingkungan

untuk memastikan persetujuan lingkungan, monitoring dan audit kegiatan yang diusulkan.

Ini juga akan menjadi penting untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dan

sumber daya alam dalam pemerintahan dan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

dan staf Timor-Leste dalam pengelolaan lingkungan, termasuk lingkungan laut.

Timor-Leste menyadari bahwa Perubahan iklim merupakan tantangan lingkungan

dan politik serius bagi Timor-Leste. Kenaikan permukaan laut yang meningkatkan risiko

banjir di desa-desa, dataran rendah, pesisir dan risiko yang lebih tinggi dari banjir,

kebakaran hutan dan kekurangan pangan akibat kondisi cuaca yang lebih ekstrem akibat



perubahan iklim, akan berdampak langsung pada masyarakat di Timor-Leste.

Dalam urusan politik hukum, sementara Timor-Leste telah meratifikasi Protokol

Kyoto dan berbagai Kerangka Hukum PBB untuk Mengatasi Perubahan Iklim, sebagai

negara berkembang dan sebagai subyek hukum internasional, Timor-Leste ingin

memastikan bahwa ia tidak dibatasi atau dihukum dalam perjalanan dan

perkembangannya sebagai akibat dari masa lalu pertumbuhan ekonomi negara tetangga,

atau pertumbuhan negara-negara berkembang saat ini yang jauh lebih besar.

Prinsip pembangunan berkelanjutan penting untuk mempertimbangkan kebutuhan

generasi masa depan dan sangat relevan dengan ancaman seperti perubahan iklim.

Berkaitan dengan itu, adalah tanggung jawab Timor-Leste untuk memastikan bahwa

ketika Timor-Leste membuat keputusan hari ini, maka negara, bangsa dan masyarakat ini

sedang mempertimbangkan dan membentangkan jaminan perlindungan pada semua

bidang terkait, atas dampak dari keputusan tersebut terhadap generasi mendatang.

Untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dan terumbu karang

yang indah, Timor-Leste akan terus bekerja sama dengan Indonesia dan pemerintah

lainnya di wilayah yang telah terdaftar di Coral Triangle Initiative untuk menjaga

perairan wilayah dan sumber daya pesisir biologis untuk pertumbuhan yang berkelanjutan

dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Sebuah kebijakan untuk mengelola daerah aliran sungai dan wilayah pesisir akan

dikembangkan yang akan mencakup strategi untuk merehabilitasi dan melindungi

mangrove di wilayah pesisir, mengatur eksplorasi pasir di berbagai sungai, terutama

Sungai Comoro, dan menciptakan zona penyangga di tepi sungai dan di sekitar

bendungan, danau dan garis pantai untuk membantu konservasi sumber daya air dan

pengendalian banjir.

Di samping itu, keanekaragaman hayati membentang dan mengacu pada berbagai

kehidupan di dunia atau di habitat tertentu atau ekosistem. Semua aspek kehidupan,

budaya, dan ekonomi Timor-Leste sangat tergantung pada pemeliharaan keragaman dan

produktivitas komunitas tumbuhan serta hewan dan ekosistem yang di antaranya

orang-orang Timor-Leste hidup. Ini adalah tanggungjawab bersama (collective

responsibility) negara ini untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yang pada

gilirannya akan mempertahankan Timor-Leste. Timor-Leste dan pulau-pulau tetangga di



kawasan timur Indonesia secara geografis strategis adalah salah satu dari hanya 34

hotspot keanekaragaman hayati di dunia. Ini berarti bahwa Timor-Leste juga berada

dalam wilayah yang telah kehilangan setidaknya 70% dari vegetasi utama dan di mana

setidaknya 0,5% dari kehidupan tanaman unik di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati Timor-Leste, sebuah

Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati akan dikembangkan untuk menilai

ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut dan darat serta mengidentifikasi strategi

untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ini akan mencakup Undang-Undang

Nasional Keanekaragaman Hayati untuk mengatur pelaksanaan rencana aksi. Strategi

dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional selesai pada tahun 2012 dan

pelaksanaannya dimulai pada 2013. Strategi ini akan menilai ancaman terhadap laut yang

meliputi antara lain Laut Timor, dan keanekaragaman hayati termasuk yang bersangkutan

dengan tanah dalam rangka melestarikannya. Fokusnya ada pada mencegah hilangnya

keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa sumber daya biologis negara dikelola

secara lestari. Area-area berikut ini akan dibahas dalam Strategi dan Rencana Aksi

Keanekaragaman Hayati yaitu bidang-bidang pertanian, padang rumput, kawasan

perlindungan seperti hutan dan pegunungan, wilayah laut dan pesisir dan perairan

pedalaman.

Setelah membahas berbagai masalah hukum yang ada, terlihat kecenderungan dan

keadaan yang kuat tentang perbedaan pandangan dan sikap yang ada di antara

Timor-Leste dan Australia, dalam menyelesaikan kepentingan mereka atas penetapan

batas permanen di Celah Timor. Hal tersebut berarti bahwa kedua negara juga mungkin

telah menerbitkan ketentuan hukum ataupun akan menerbitkan ketentuan hukum yang

berbeda-beda tentang keamanan nasional, sumber daya alam dan lingkungan hidup

mereka.

Khusus untuk daya dukung dunia internasional kepada Timor-Leste, dalam konteks

penataan hukum dan demi mendapatkan manfaat yang lebih adil, bahkan juga untuk

penetapan batas yang juga berkeadilan, adalah penting untuk diperhatikan pandangan

Jurgen Habermas. Penulis melihat hal itu setidaknya mengandung tiga gagasan yang

penting tentang hukum, termasuk untuk pengembangan hukum internasional, yaitu:

(1) hukum harus berkeadilan dan membawa manfaat, lebih daripada sekadar menjadi alat



negara dan pasar;

(2) hukum memiliki keberdayaan untuk menghambat kerusakan karena sistem ekonomi,

demi kualitas kehidupan masyarakat internasional yang lebih baik; dan

(3) hukum adalah pengawas paling efektif terhadap berbagai aktifitas negara dan pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tentang kepentingan hukum yang menyangkut

keamanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai suatu urusan publik yang

memiliki konsekuensi kepidanaan, harus dilihat juga penerapannya dalam hubungan

dengan kehidupan bersama pada suatu kawasan atau wilayah geografis, terutama di

bawah payung hukum publik internasional. Sesungguhnya hukum internasional

memperlihatkan sifat pengaturan yang cukup jelas, sekaligus mengandung saling

pengertian bilamana hal yang hendak diaturnya itu berada atau berkenaan dengan wilayah

perbatasan. Timor-Leste dan Australia, sedang terus menghadapi masalah tersebut di

Celah Timor (Timor Gap), entah sampai kapan.




