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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Laut merupakan sumber kehidupan di dunia. Laut membentuk iklim, sumber
makanan bagi dunia, dan membersihkan udara yang kita hirup. Laut sangat vital bagi
kehidupan ekonomi, dan menjadi tempat transportasi kurang lebih 90% perdagangan
global, tempat meletakkan kabel bawah laut, dan menyediakan sepertiga sumber
hidrokarbon tradisional juga energi terbarukan seperti ombak, angin dan energi pasangsurut. Di sisi lain ancaman terhadap laut semakin meningkat, yang berasal dari
berbagai hal yang membahayakan, mulai dari perompakan atau pembajakan, tindak
pidana di laut, penangkapan ikan secara illegal, pencemaran laut, sampai ke perubahan
iklim, dan bersifat transnasional.
Dalam interaksi antar manusia dan antar bangsa, konflik atau sengketa adalah
hal yang lumrah terjadi. Dalam hukum internasional publik, sengketa dapat
didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta
hukum atau kebijakan yang kemudian di bantah oleh pihak lain. Berbagai metode
penyelesaiain sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode
penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi dan lainya, telah
menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik.1
Dalam kehidupan manusia di dunia ini masyarakat internasional ditandai oleh dua
faktor, yaitu adanya kerja sama, hidup berdampingan secara damai dan adanya
sengketa antar masyarakat Internasional.
Beberapa issu strategis pembangunan kelautan yang meliputi bidang-bidang
seperti pertambangan, pariwisata bahari, perikanan, ekonomi masyarakat pesisir,
angkutan laut, dan industri maritim. Bidang-bidang yang dikemukakan itu akan menjadi
1

Sri Setianingsi Suwardi, 2006, Penyelesaian Senketa Internasional, Jakarta: Universitas Indonesia),
hlm. 1.
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lebih luas lagi dengan adanya issu-issu strategis di berbagai bidang kelautan lainnya,
seperti bioteknologi, bangunan kelautan2 bidang perlindungan sumber daya kelautan
yang menyangkut a.l. sumber daya pusaka / warisan yang terendam, terumbu karang
berbagai spesies laut dll, serta bidang keamanan dan pengamanan laut.
Seiring berjalannya waktu, di dalam pengelolaan sumberdaya kelautan kerap
terjadi konflik, baik konflik internal maupun konflik eksternal antar negara. Konflik yang
terjadi karena permasalahan yang tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa dan
mudah , karena apa yang terjadi dilautan adalah merupakan wilayah kedaulatan dan
kepemilikan Negara dan bangsa Indonesia, sesuatu yang sangat bernilai bagi suatu
bangsa dan Negara,3 mengingat sumber pengahasilan Negara dari sisi ekonomi cukup
menjanjikan, Pada tahun 2013 saja sektor perikanan telah menyumbang 6,90 persen
terhadap PBD nasional mencapai Rp. 291,79 trilun. Sedikitnya ada 11 sektor ekonomi
kelautan yang dapat dikembangkan, yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan
budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan,
(5) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), (6) pariwisata bahari, (7) kehutanan
pesisir (coastal forestry), (8) transportasi laut, (9) industri dan jasa maritim, (10)
sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) sumber daya alam (SDA)
nonkonvensional. Total potensi sektor kelautan Indonesia mencapai US$ 1,2 triliun per
tahun atau atau 7 kali lipat APBN 2014 (Rp 1.845 triliun = US$ 170 miliar).
Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat menentukan
posisi Negara sebagai Kepentingan Negara-negara untuk menguasai sumber daya
kelautan merupakan hal yang melatarbelakangi perkembangan pengaturan terhadap
laut, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada awalnya kepentingan ini
didasari pada kebutuhan Negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, dimulai
dengan kebutuhan akan sumber daya perikanan dan diikuti dengan minyak dan gas
2

3

Tridoyo Kusumastanto, Ocean Policy, dalam Membangun negeri bahari dir ea Otonomi Daerah , Pt.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003.
Richard L. Abel , dalam Teori – Teori Hukum, Suhandi Cahaya, Yayasan Gema Yustisia, 2014, hlm61. “
melihat konflik dari aspek ketidak cocokan atau ketidak sesuaian para pihaktentang sesuatu yang
bernilai . Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga
uang .
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bumi yang melahirkan tuntutan atas laut territorial dan landas kontinen. Dalam
perkembangannya kemudian ternyata bahwa bagian-bagian laut tersebut tidak
mencukupi kepentingan Negara-negara, sehingga timbul berbagai masalah dan konflik
seiring upaya Negara-negara menguasai sumber daya kelautan.4
Penyelesaian dalam kasus antar Negara yang terjadi selama ini dilakukukan
melalui mekanisme-mekanisme dan institusi peradilan internasional yang ada, seperti
Mahkamah Internasional disamping penyelesaian sengketa melalui Arbitrase (

Perjanjian Jay dan Peristiwa Alabama )

5

Dalam penyelesaian sengketa pelanggaran

hukum di laut selama ini, masih dilakukan secara umum dan hal tersebut dirasakan
tidak memadai oleh masyarakat internasional, karena tidak mencukupi kebutuhan
mengingat perselisihan dalam bidang hukum laut memiliki karakteristik yang lebih
kompleks sehingga membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang lebih mendalam di
bidang hukum laut.
Instrumen pengaturan penyelesaian sengketa di laut telah di lengkapi pula
dengan Konvensi Internasional yang dikenal dengan UNCLOS yang telah menjadi
hukum positif Indonesia dengan disahkannya melalui Undang –undang No 17 Tahun
1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.
Mengingat pentingnya proses penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, dalam
implementasi UNCLOS 1982 maka Konvensi itu telah menyediakan suatu sistem
penyelesaian sengketa yang sangat kreatif. Melalui UNCLOS 1982, dibentuklah Tribunal
Internasional tentang Hukum Laut yang berkedudukan di Hamburg pada tanggal 1
Agustus 1996. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme
Konvensi ini merupakan yang pertama kali yang dapat mengarahkan negara-negara
peserta untuk menerima prosedur memaksa (compulsory procedures).

4

5

Dean G.Pruitt dan Jeffery Z.Rubin “Konflik adalah Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (

perceived divergence of interest ) , atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak – pihak yang
berkonflik tidak tercapai secara simultan ( secara serentak “
Boer Mauna, Hukum Internasional, Penyelesaian Secara Hukum , Pengertian, Peranan, Dan
FungsiDalam Era Dinamika lobal , Alumni, etakan ke IV, 2000, hlm227.
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Dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara peserta
Konvensi untuk mengenyampingkan hukum laut yang dihadapi dengan bersembunyi di
belakang konsep kedaulatan negara karena Konvensi pada prinsipnya mengharuskan
negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme konvensi.
Negara-negara pihak Konvensi dapat membiarkan suatu sengketa tidak terselesaikan
hanya jika pihak lainnya setuju untuk itu. Jika pihak lain tidak setuju maka mekanisme
prosedur memaksa konvensi akan diberlakukan.6
Dalam penyelesaian sengketa hukum laut UNCLOS 1982 membuat aturan yang
sangat fleksibel dimana negara yang berselisih diberi kebebasan yang besar untuk
memilih cara penyelesaian sengketa mereka. Diantaranya ada proses penyelesaian
yang tidak mengikat para pihak dan penyelesaian perselisihan yang mengikat para
pihak. Selain itu juga terdapat beberapa batasan dan pengecualian bagi negara peserta
Konvensi atas pilihan penyelesaian mengikat.
Salah satu sengketa hukum laut yang pernah di putus oleh Mahkamah
Internasional yakni kedaulatan terhadap Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South
Ledge, dimana pihak yang bersengketa adalah negara Singapura dengan negara
Malaysia. Negara ini memang sangat rawan menimbulkan terjadinya konflik, karena
kedua Negara memiliki wilayah laut yang juga saling berhadapan.
Sejak Indonesia merdeka sengketa dilaut tak pernah sepi , baik konflik di tingkat
masyarakat, antara negara dan daerah, maupun konflik antara negara dan komponen
masyarakat tertentu. Indonesia juga sekarang berada dalam era transformasi, yang
menghadapi perubahan besar, kondisi ini banyak menimbulkan ketidakpastian dan
ketidaknyamanan yang dapat memicu perselisihan antar negara dalam banyak hal
seperti pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dengan negara-negara lain
disekitar perbatasan, seperti kasus tumpahan minyak di wilayah laut Timor (yang
terkenal dengan kasus Montara). Berdasarkan pemantauan citra satelit tanggal 30
Agustus sampai dengan tanggal 3 Oktober 2009 Total sebaran tumpahan minyak di
Laut Timor seluas 16.420 km persegi wilayah Laut Timor yang tercakup dalam zona
6

Ibid Boer Mauna ,hlm 418.
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ekonomi eksklusif Indonesia. Kerusakan ekosistem laut dan kematian berbagai jenis
biota laut telah menyebabkan anjloknya pendapatan nelayan dan petani rumput 7.
Sementara itu potensi kerugian akibat kasus Montara mencapai 290 miliar rupiah yang
dihitung dari potensi kerugian total (total lost value) yang mencapai 247 juta USD.8
Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus aktif melakukan diplomasi dan
memperjuangkan perdamaian dunia dengan negara manapun dan Indonesia dituntut
untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya dalam menyelesaikan berbagai konflik
dengan negara-negara terkait dalam menjaga wilayah kedaulatannya serta melindungi
sumber daya alam kelauatannya di masa depan dengan arif dan bijak menjadi sangat
penting.
Berkaitan dengan hal tersebut dia atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Dan HAM RI sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka
pembentukan dan pengembangan hukum nasional, menganggap perlu melakukan
kegiatan penelitian hukum tentang “MEKANISME

PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR

NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah:
Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang dapat diterapkan dalam konflik
antar Negara dalam pengelolaan sumberdaya kelautan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut,
maka

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian

sengketa yang diterapkan dalam konflik antar Negara dalam pengelolaan sumber daya
kelautan.

7
8

http://cidesindonesia.org/?p=30, diakses tanggal 20 Oktober 2015
Kompas, tanggal 15 oktober 2015
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1.

Secara Teoritis
Hasil penelitin ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis,
dalam rangka untuk mendukung pembentukan dan pengembangan hukum di
Indonesia khususnya yang berkaitan dengan bentuk bentuk penyelesaian sengketa
yang dapat diterapkan dalam konflik antar Negara dalam pengelolaan sumber daya
kelautan

2.

Secara Praktis
Hasil penelitin ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para
pemangku

kepentingan

antara

lain

Kementerian

Perikanan

dan

Keluatan,

Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Pusat dan Daerah, praktisi dan masyarakat.
E.

Kerangka pemikiran dan konsepsional

1. Kerangka Pemikiran.
Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul.
Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang
atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan
pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan
yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan yang
diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (Myers,1982:234-237; Kreps,
1986:185; Stewart, 1993:341).
Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatur 2 bentuk
penyelesaian sengketa internasional, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan
penggunaan kekerasan. Dalam pasal 33 Piagam PBB menyebutkan Perundingan
(Negotiation), Penyelidikan (Enquiry), Mediasi (Mediation), Konsiliasi (Conciliation)

6

dan Arbitrase (Arbitration) sebagai cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa
internasional.
Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya
pula pengaturan dalam pemanfaatan laut yang mempunyai kegunaan rangkap
(multi sektor ).9 Adakalanya laut merupakan batas suatu Negara dengan Negara
lain , dengan titik bebas yang ditentukan secara bilateral maupun multilateral, yang
berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu Negara, sejauh garis terluar batas
wilayahnya.10

Multi

sektor

fungsi

laut

yang

antara

lain

sebagai

jalan

raya/transportasi perdagangan dan pertahanan ( kelompok maritime) , maupun
sebagai sumber daya dan jasa ( resources and services supply) antara lain
perikanan, pertambangan, bangunan kelautan dan pariwisata bahari. Sehingga
pemanfaatan dan penyelesaian masalah fungsi laut memerlukan pendekatan yang
totalitas, baik permaslahan dalam negeri ( kewenangan antar instansi ) , terlebih
lagi penyelesaian masalah dengan Negara lain

11

.

Menurut Grotius “ Laut adalah suatu unsur yang bergerak dengan cair.
Orang – orang yang mempergunakan laut atau mengambil hasil – hasilnya , tidak
tinggal dilaut tetapi hanya singgah sebentar dalam rangka keperluannya tersebut,
sesudah itu kembali lagi kedaratan. Sehingga laut tidak dapat dimiliki ( Res extra

commercium).

12

. akan tetapi menurut azas Res Communis yang secara singkat

dapat dikatakan oleh karena itu Negara – Negara bebas untuk menggunakannya
bahwa “ laut adalah milik bersama, oleh karena itu Negara – Negara bebas
menggunakannya karena sebagai suatu domaine public. Yang berakibat pula
terhadap tanggung jawab bersama

13

.

Memperhatikan tujuan dari Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang
hukum laut yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 17 tahun 1985 tentang “
9
10

11
12
13

Mulyono, Hukum Laut Indonesia , Grafika Yustisia, Cetakan ke IV, hlm. 1.
Mauna Boer, . ,Hukum Laut , dalam hukum Internasional, PengertianPeranan dan Fungsi dalame ra
Dinamika Global, Alumni, Bandung, Edisi kedua,Cet ke 3, tahun 2010, Bab IV,hlm304.
Kusumastanto Tridoyo h, Ocean Policy, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlmxvi.
Ibid, Mauna Boer , hlm320.
Ibid , mauna boer, hlm 320 .
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Pengesahan United Nation convention on the Law of the Sea, yang mendorong oleh
keinginan untuk menyelesaikan , dalam semangat saling pengertian dan kerjasama
semua masalah yang bertalian dengan hukum laut Internasional dan
permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia khususnya

14

terkait

.

Di samping itu, penyelesaian Konflik atau Sengketa yang bersifat regional
juga dapat diselesaikan melalui Organisasi Regional semacam organisasi negaranegara Asia Tenggara sebelum membawa sengekta tersebut ke forum yang lebih
luas

(internasional)

atau

dalam

hal

ini

Dewan

Keamanan

PBB.

Karena

menyelesaikan konflik atau sengketa melalui organisasi regional juga merupakan
salah satu dari metode penyelesaian yang efektif karena bersifat mencegah
terjadinya cara-cara kekerasan atau perang antarnegara yang terlibat konflik.
Penyelesaian melalui organisasi regional sudah sangat jelas diatur pada Pasal 52
ayat (1) sampai dengan (3) Piagam PBB, yang berbunyi:
1) Nothing in the present Charter precludes th existence of regional

arrangements or agancies for dealing with such matters relating to the
maintenance of international peace and security as are appropriate for
regional action provided that such arrangements or agancies or their
activities are consistent with the Purposes and Principles of The United
Nations. 2) The Members of the United Nations entering into such
arrangements or constituting such agancies shall make every effort to
achieve pacific settlement of local disputes through such regional
arrangements or by such regional agancies before reffering them to the
Security Council. 3) The Security Council shall encourage the development of
pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by
such regional agancies either on the initiative of the states concerned or by
reference from the Security Council.
Untuk ASEAN, berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast
Asia 1976, Negara-negara ASEAN sepakat untuk senantiasa mencegah dan
menyelesaikan konflik atau sengketa yang dapat mengganggu perdamaian dan
keharmonisan regional dengan etikad baik melalui perundingan-perundingan yang
bersahabat. ASEAN menyediakan sebuah lembaga yakni The High Council
dijabarkan secara lebih rinci dalam The Rules of Procedure of The High Council
14

Undang – Undang Nomor 17 Thun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law
of the Sea
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2001. Sebagaimana mekanisme politik yang lain, The High Council menggunakan
dasar kesepakatan dalam penggunaan maupun pengambilan keputusan The High

Council.
Dalam menyelesaikan sengketa, The High Council memiliki kewenangan
sebagai berikut:


Memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk mempergunakan cara
penyelesaian sengketa yang tepat misalnya good offices, mediasi, inquiry
ataukah konsiliasi;



Dewan Agung dapat bertindak sendiri sebagai good offices; - Atas persetujuan
para pihak, Dewan Agung bertindak sebagai komite mediasi, komite penyelidik
atau komite konsiliasi;



Apabila dianggap perlu Dewan Agung dapat merekomendasikan untuk
mengambil sarana yang tepat guna mencegah memburuknya sengketa atau
situasi.15

2. Kerangka Konsepsional
Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman terhadap obyek penelitian ini,
peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang sangat mungkin
dipersepsikan secara berbeda, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal
ini dilakukan untuk memperoleh kesamaan pemahaman terhadap beberapa
pengertian konsepsional yang terkandung dalam istilah-istilah atau frase-frase
Mekanisme Penyelesaian Konflik antar Negara dalam Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan.
a. Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani mechane yang memiliki arti
instrumen mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat
sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan
sesuau. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat
dijelaskan menjadi 4 pengertian, pertama, mekanisme adalah pandangan

15

Charter of The United Nations,Pasal 52
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bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu
keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau
fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan; Kedua, mekanisme adalah teori bahwa
semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan
untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan intelegensi sebagai suatu sebab
atau prinsip kerja.; Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam
bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material dan
materi yang bergerak.’ Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan
penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara
intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh
alam16.
b. Penyelesaian Konflik adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan
dan/atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi
masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak,
pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan/atau tuntutan
terhaap kewajiban atau tanggungjawab.17
c. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik
politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan
yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merpakan suatu wilayah yang
memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah
tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah
memliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.18
d. Pengelolaan menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari proses
perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai denan proses
terwujudnya tujuan. Menurut Hamalik, pengertian pengelolaan adalah suatu
16

17

18

https://id.wikipedia.org/wiki/mekanisme
Simmel memandang pertikaian sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat.
Struktur sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup pelbagai proses asosiatif dan disosiatif yang
tidak mungkin terpisah- pisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisis (https://id.wikipedia.org di
akses: 11/11/2015)
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara.
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proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha
manusia ntuk mencapai tujuan. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat
disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan
suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan
efisien.19 Pengelolaan kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan,
pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelauatan serta konservasi laut.
e. Sumberdaya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui
maupun yang tidak dapat diperbaharui ang memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif serta dapat dipertahakan dalam jangka panjang.20
F. Ruang lingkup
Indonesia sebagai Negara yang sebagian besar adalah laut dan berbagai
kepentingan maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada hal – hal yang terkait
dengan : Kasus Illegal Fishing yang dilakukan oleh para nelayan asing, dan Kasus
Pencemaran tumpahan minyak di perairan laut Timor yang dikenal dengan kasus
Montara yaitu konflik antara Indonesia vs Australia.
G. Metodologi
1.

Tipe Penelitian
Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian
hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) untuk
memperoleh data-data berupa dokumen hukum baik yang berupa peraturan
perundang-undangan, hasil-hasil penelitian sebelumnya, buku-buku dan tulisantulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Salah satu ciri dari
penggunaan pendekatan normatif, yaitu melalui analisis dan kajian terhadap
norma-norma terkait yang berlaku. Pendekatan normatif ini dipandang relevan

19
20

http://www.pengertian pakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html.
Lihat UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Bab I Ketentuan Umum.
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guna

menilai

sejauhmana

norma-norma

yang

berlaku

masih

mampu

mengakomodasikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi.
Di samping penelitian hukum normatif, juga melakukan penelitian lapangan
antara lain melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian
Kelautan dan Perikanan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan dan
Penindakan KKP dan Satker PSDKP Batam), Kementerian Luar Negeri, Pemerintah
daerah, Masayarakat.
2.

Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Penelitian yang
bersifat deskriptif21, pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu: (a) memusatkan diri
pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalahmalasah yang actual, serta (b) data yang dikumpulkan mula-mula disusun,
dijelaskan kemudian dianalisa22.
Sedangkan yang dimaksud analitik adalah menggambarkan fakta-fakta yang
diteliti dihubungkan dan dianalisa secara yuridis dengan menggunakan pisau
analisa berupa peraturan perundang-undangan, teori ilmu hokum serta pendapat
pada ahli hukum sehingga dapat menuntaskan dan menjawab pokok permasalahan
sebagaimana dikemukakan pada masalah penelitian.

3. Tahapan Penelitian
Penelitian hukum ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Penelitian kepustakaan (Library Research)23
Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder,
berupa bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer yakni
21

22

23

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet ke – 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press,
1984, hlm. 10.. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama Untuk
mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau
di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.
Winarno Surachman, Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah, CV, Tarsito, Bandung,
1970, hlm. 132
Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 2005, hlm.
28
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder yakni
bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut pada bahan
hukum primer seperti literature dan hasil penelitian, dan bahan hukum tertier
yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum ensklopedia dan lainlain.
b. Penelitian lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan ini dimaksudkan Untuk menunjang data sekunder yaitu
dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data melalui wawancara
dengan Ditjen Pengawasan dan Penindakan KKP dan SATKER PSDKP Batam
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah
daerah Batam dan Balikpapan, Masayarakat.
4.

Teknik Pengumpulan data
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang langusng diperoleh dari sumber pertamanya24.
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Luar Negeri, dan masyarakat.

b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen.25 Data
ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi dokumen-dokumen pembalakan
liar, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum yang terkait
dengan permasalahan yang diteliti, buku-buku, laporan hasil diskusi maupun
internet.

5.

Analisis Data
Dalam penelitian hukum ini, metode analisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif. Penerapan metodologi ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak
harus mendefinisikan konsep, memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan
24
25

Sumadi Suryabarata, 1992. Metode Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta.Hlm.84.
Ibid. Hlm.85
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manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unit dan bermakna di
lapangan26. Metode dalam penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yang unik berkenaan
dengan permasalahan penelitian (bermula dari pernyataan luas dan umum),
pengumpulan data (fleksibel, terbuka, kualitatif), penyimpulan temuan (induktif dan
tidak degeneralisasikan)27..
6.

Tempat/lokasi Penelitian
Adapun tempat yang akan dijadikan sampel dalam penelitian lapangan adalah
Ditjen Pengawasan dan Penindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Luar Negeri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam,
dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (Balikpapan).

H. Jadwal kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 9 (Sembilan) bulan ( Maret s-d 30
November 2015), dengan jadual sbb:
NO

26

27

KEGIATAN

PELAKSANAAN

1

Penelusuran bahan proposal

Minggu II Maret 2015

2

Menyiapkan proposal

Minggu III Maret 2015

3
4

Mengadakan rapat I Pembahasan Minggu IV April 2015
proposal dan pembagian tugas
Rapat II Penyempurnaan Proposal
Minggu II Mei 2015

5

Pemaparan proposal/Uji Proposal

Minggu IV Mei 2015

6

Rapat III Perbaikan proposal

Minggu II Juni 2015

7

Rapat IV Pembahasan tugas-tugas

Minggu II Agustus 2015

8

Rapat V Persiapan ke lapangan

Minggu II September 2015

9

Penelitian lapangan

Minggu III Oktober 2015

10

Rapat VI Analisa data

Minggu II Nopember 2015

11

Pemaparan konsep laporan

Mingu III Nopember 2015

12

Penyerahan laporan akhir

November 2015

Burhan Bungin (ed),Analisis Data Penelitian Kuanlitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,hlm
39
Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, STIA Press, 1999, hlm. 80-81.
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BAB II
PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN

A. Peraturan Internasional
1.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut
UNCLOS 1982) dalam Pembukaannya menyatakan bahwa konvensi : mengakui
keinginan untuk membentuk melalui Konvensi ini , dengan mengindahkan secara
layak kedaulatan semua Negara , suatu tertib hukum laut dan samudra yang dapat
memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan
samudera secara damai , pendayagunaan sumber kekayaan alamnya secara adil
dan efisien , konservasi sumber kekayaan hayatinya dan pengkajian , perlindungan
dan pelestarian lingkungan laut dan konservasi kekayaan alam hayatinya,28
mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE
suatu negara.
Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai
terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai
dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982. Negara pantai dapat
memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal
tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai
atau menganggu keamanan negara pantai.29 Akan tetapi jika unsur-unsur yang
disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara
pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Pasal
27 ayat 5 UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal
pelanggaran

terhadap

peraturan

perundang-undangan

28

negara

pantai

yang

UNCLOS / Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tentang hokum Laut , Pembukaan
Article 2 United Nations Convention on the Law of The Sea 1982. Yang telah diratifikasi melalui Undang
– Undang no 17 tahun 1985.
29
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berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda
jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi
dan eksploitasi sumber daya perikanan.
Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak
mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi
sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap
kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus
segera dilepaskan dengan reasonable bond yang diberikan kepada negara pantai.
Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman
badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai
hak berdaulat (sovereign rights) dan bukan kedaulatan. Di samping itu, UNCLOS
1982 telah merumuskan pengaturan secara internasional bagi pelbagai kegiatan
kelautan, ke dalam suatu dokumen yang terdiri dari 320 pasal dan aturan-aturan
tambahannya yang dimuat dalam 9 buah lampiran serta beberapa resolusi
pendukungnya. Sebagian besar merupakan perubahan dan kodifikasi dari
ketentuan-ketentuan yang telah ada, akan tetapi bagian terpenting dari UNCLOS
1982 ini menggambarkan usaha pembaharuan yang merefleksikan adanya suatu
perkembangan yang progresif (progressive development) dari hukum internasional.
Secara keseluruhan UNCLOS 1982 ini merupakan suatu kerangka pengaturan
yang sangat komprehensif dan meliputi hampir semua kegiatan di laut, sehingga
dianggap sebagai “a constitution for the oceans”. Sejumlah pembaharuan dapat
dilihat, antara lain, pada perumusan ketentuan-ketentuan baru tentang zona
ekonomi eksklusif, negara kepulauan, selat yang digunakan untuk pelayaran
internasional, perlindungan lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, serta perumusan
ketentuan-ketentuan, mekanisme serta prosedur penambangan daerah dasar laut
samudra dalam yang terletak di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian
Konferensi Hukum Laut III telah menghasilkan suatu regime building yang
diwujudkan selain dalam bentuk perubahan atau perbaikan terhadap ketentuanketentuan yang telah ada (antara lain tentang laut teritorial dan zona tambahan)
16

akan tetapi juga dalam bentuk penyusunan kembali pengaturan atas selat dan
landas

kontinen,

serta

perumusan

ketentuan-ketentuan

baru

sebagaimana

disebutkan di atas.
Hal lain yang cukup menarik adalah bahwa UNCLOS 1982 mengandung
beberapa kewajiban kerja sama bagi Negara-negara Pihak. Salah satu contoh
adalah adanya kewajiban kerja sama regional di bidang pengelolaan, konservasi,
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati laut.30 Selain dari itu UNCLOS 1982
juga menganjurkan kerja sama serupa di bidang perlindungan lingkungan laut dan
riset ilmiah kelautan. Sejak mulai berlakunya pada bulan November 1994, UNCLOS
1982 telah mengalami perkembangan dengan diadakannya secara terus-menerus
pertemuan-pertemuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya melalui pelbagai
forum.31 Seperti diketahui, sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Konvensi telah
dibentuk antara lain, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS),

Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), dan telah dilengkapi
dengan dua perjanjian tambahan, yaitu Perjanjian Tambahan (Implementing

Agreement) tahun 1994 tentang Implementasi Bab XI dan tahun 1995 tentang jenis
ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama di
ZEE dua negara atau di ZEE dan zona diluar dan yang berdekatan dengannya
(Pasal 63) dan jenis ikan yang bermigrasi jauh (Pasal 64) yang dikenal sebagai

Straddling Stocks dan Highly Migratory Stocks. Sampai dengan bulan Oktober 2014
telah dicapai sejumlah 166 ratifikasi, termasuk kedalamnya ratifikasi oleh beberapa
negara maju seperti Federasi Rusia, Inggris, dan Canada. Di samping sejumlah
besar negara-negara berkembang, tercatat juga sebagai pihak hampir seluruh
negara anggota Masyarakat Eropa, Cina, Jepang, India, Australia, Brazil dan
Argentina. Indonesia merupakan negara ke-26 yang telah meratifikasi Konvensi
sejak tahun 1986,32 dan telah melaksanakan beberapa tindakan implementasi
30
31

32

Ibid Pembukaan UCCLOS
Forum Meeting of State Parties dan UN Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the
Sea (UNICPOLOS).
Indonesia telah mengumumkan ratifikasinya pada tahun 1985, akan tetapi pada Sekjen PBB ratifikasi
Indonesia baru tercatat pada tanggal 3 Februari 1986.
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melalui pengumuman Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia, dan diikuti dengan penerbitan tiga buah peraturan pemerintah pada
tahun 2002.33
2. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and

Unregulated Fishing 2001. ( IUU FISHING )
International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulateg Fishing (selanjutnya disebut IPOA-IUU 2001) merupakan instrument
sukarela (voluntary instrument) yang dapat diberlakukan pada seluruh negara.
Batasan pengertian serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing
dituangkan dengan jelas dalam IPOA-IUU 2001. Mekanisme tersebut difokuskan
pada tanggung jawab serta peran seluruh negara di dunia. Negara berpantai,
negara pelabuhan, organisasi penelitian serta Regional Fisheries Management

Organization (RFMOs).34
Tujuan IPOA-IUU 2001 disebutkan dalam Bab III ayat 8 IPOA-IUU 2001 yaitu
”The objective of the IPOA is to prevent, deter and eliminate IUU Fishing, by

providing all States with comprehensive, effective and transparent measures by
whict to act, including through appropriate regional fisheries management
organizations established in accordance with international law” (Tujuan dari IPOA
adalah untuk mencegah, menghalangi, dan menghapuskan IUU Fishing, oleh
kesediaan seluruh negara dengan tindakan yang menyeluruh, efektif dan jelas,
termasuk melalui organisasi pengelolaan perikanan regional yang sesuai dan
ditetapkan dengan hukum internasional).
3. Code of Conduct for Responsile Fisheries 1995. (CCRF)35
33

34

35

PP No. 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai
melalui Perairan Indonesia; PP No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam
Melaksanakan Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur-alur laut yang Ditetapkan; dan PP No. 38 tahun
2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
Maimuna Renhoran, 2012, Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di
Laut Arafura, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Maimuna
Renhoran I), h. 19
Didik Mohamad Sodik, Hukum laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia , refika Aditama,
2011, hlm 157
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Efektifitas Code of Conduct for Responsible Fisheries (selanjutnya disebut
CCRF)

dilakukan

dengan

cara

mewajibkan

negara-negara

anggota

untuk

memberikan laporan perkembangan kemajuan (progress report) setiap dua tahun
kepada FAO. Laporan negara-negara anggota akan menjadi rujukan dalam
penentuan status kepatuhan negara terhadap tindakan penangkapan ikan secara
bertanggung-jawab dan pada gilirannya menghindarkan suatu negara dari tuduhan
melakukan tindakan IUU Fishing. Bila dilihat dari sifat CCRF yang sukarela dan
model adopsi yang diterapkan dalam pemberlakuan prinsip-prinsip CCRF terhadap
hukum nasional masing-masing negara, maka implementasi CCRF tergantung
kepada itikad baik dan kemampuan aparat hukum dari negara yang melakukan
adopsi prinsip-prinsip umum CCRF yang berkaitan dengan penanggulangan IUU
Fishing.36
4. Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including

Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 2007.
Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including
Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region
(selanjutnya

disebut

RPOA)

bertujuan

untuk

mempromosikan

tindakan

penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk untuk pemberantasan
IUUFishing di wilayah itu. RPOA disahkan di Bali-Indonesia pada tanggal 4 Mei 2007
oleh 11 Menteri yang bertanggung jawab untuk perikanan dari 11 negara sebagai
komitmen daerah. RPOA merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah Australia dalam memerangi kegiatan IUU Fishing. Dalam
Rapat pertama pertemuan Komite Koordinasi RPOA diadakan di Manila-Filipina,
pada tanggal 28-30 April 2008, disepakati bahwa Komite akan diminta untuk secara
berkala melaporkan kepada Menteri Perikanan tentang kemajuan implementasi dan
langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan RPOA tersebut.37
Pertemuan ini juga sepakat bahwa komite koordinasi dapat jika diperlukan

36
37

Ibid, h. 21.
Ibid, h. 24.
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mengatur sementara kelompok kerja teknis untuk menyediakan informasi dan
saran pada sumber daya perikanan di daerah dan hal-hal terkait yang relevan
dengan konservasi dan manajemen, dan untuk mengatasi teknis tertentu atau
isuisu berkaitan dengan pelaksanaan RPOA tersebut.
Instrumen hukum dalam kasus pencemaran lingkungan lintas batas negara.
Pencemaran laut lintas batas negara telah menjadi perhatian dari Internasional

Maritime Organization (IMO), dimana di dalam salah satu Konvensi-nya diatur
secara jelas mengenai tanggung jawab “pencemar” beserta kompensasi lengkap
dengan batasan jumlah ganti rugi yang bisa dituntut. Konsep tanggung jawab
tersebut juga tercantum dalam UNCLOS, dimana Indonesia, Thailand, dan Australia
merupakan negara-negara penandatanganan konvensi hukum laut tersebut.
Pemerintah Indonesia dapat menggunakan konsep tanggung jawab pada UNCLOS
sebagai dasar acuan atau rujukan untuk mitigasi dan klaim ganti rugi. UNCLOS
Pasal 139 ayat 1 menyatakan : “States Parties shall have the responsibility to

ensure that activities in the Area, wheter carried out by States Parties, or state
enterprises or natural or juridical persons which possess the nationality of the
States Parties or are effectively controlled by them or by their nationals, shall be
carried out in conformity with this Part ...” Kemudian Pasal 192 menyatakan :
“States have the obligation to protect and preserve the marine Environment” Lalu
Pasal 235 ayat 3 menyatakan : “with the objective of assuring prompt and

adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine
environment, States shall cooperate in the implementation of existing international
law and the further development of international law relating to responsibility and
liability for the assessment of and compensation for damaged and the settlement of
related disputes, as well as, where appropriate, development criteria and
procedures for payment of adequate compensation such as, compulsory insurance
or compensation funds. Minyak sebagai sumber pencemaran menurut ketentuan
International Convention on Liability for Oil Pollution Damage 1969 beserta Protocol
1992 (CLC 1969) yaitu : “Oil means any persisten hydrocarbon mineral oil such as
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crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil, whether carried on board a
ship as cargo or in the bunkers of such a ship”. “Persisten” dalam pengertian CLC
1969 dan tercantum pada UU 32/2009 mengkategorikan minyak persisten dalam
kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang mengandung arti bahwa
komposisi kimiawinya dalam waktu lambat terdegradasi secara alami ketika tumpah
ke dalam lingkungan laut dan cenderung menyebar dan memerlukan pembersihan.
Untuk peristiwa Montara, pada saat terjadinya kebocoran hingga minyak tumpah
dan mencemari laut, maka pemilik dan/pengelola fasilitas memiliki tanggung jawab
terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tumpahnya minyak persisten
tersebut. Dalam hal ini yaitu PTTE Australasia sebagai operator dari anjungan
minyak lepas pantai Montara (West Atlas Oil Rig).
Demikian pula halnya terkait dengan illegal fishing yang terjadi, mengingat
samudera Pasifik merupakan daerah yang tingkat pelanggarannya cukup tinggi
dibanding dengan wilayah lainnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terutama
dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang berasal dari berbagai negara
diantaranya Thailand, Vietnam, China, dan Filipina. Pengertian Illegal Fishing
merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action
(IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh FAO
dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).
Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut, yaitu:
1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau
kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari
negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut
bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (Activities conducted by
national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without
permission of that state, or in contravention of its laws and regulation).
2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera
salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan
perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi
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pengoperasian

kapal-kapalnya

bertentangan

dengan

tindakan-tindakan

konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara
RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang
berkaitan dengan hukum internasional (Activities conducted by vessels flying the

flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management
organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and
management measures adopted by the organization and by which states are
bound, or relevant provisions of the applicable international law).
3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan
suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang
ditetapkan negara anggota RFMO (Activities in violation of national laws or

international obligations, including those undertaken by cooperating stares to a
relevant regioanl fisheries management organization (RFMO).
5. Piagam ASEAN (ASEAN Charter)
Dalam konteks regional ASEAN ada beberapa prinsip penyelesaian konflik yang
dituangkan

dalam

piagam

ASEAN.

Dalam

konteks

tersebut

mekanisme

penyelelsaian konflik lebih memilih cara-cara damai, dalam ketentuan Piagam
tersebut ditegaskan bahwa segala jenis konflik yang terjadi dalam pelaksanaan
kerjasama di kalangan negara-negara anggota ASEAN dapat diselesaikan dengan
menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam piagam. Oleh karena itu, Piagam
ASEAN tidak membatasi jenis konflik tertentu saja yang bisa diselesaikan melalui
mekanisme yang ditentukan oleh Piagam, yang pasti adalah bahwa dalam bentuk
apapun obyek konflik yang terjadi dikalangan anggota ASEAN. Piagam tersebut
sebisa mungkin menekankan untuk menggunakan cara-cara diplomasi dalam
penyelesaiannya, seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, jasa baik dan lain
sebagainya yang telah disepakati oleh para pihak.
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6. The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1978 (TAC)
Selain ASEAN Charter, negara-negara

ASEAN juga memilki perjanjian

persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara (the Treaty of Amity and

Cooperations in Southeast Asia 1978 (TAC). Melalui perjanjian persahabatan dan
kerjasama negara-negara anggota ASEAN menyepakati Code of Conduct atau
aturan perilaku dalam pelaksanaan hubungan kerjasama antar negara-negara
ASEAN dan dalam penyelesaian konflik di kawasan, yakni dengan mengedepankan
cara-cara damai dan menghormati Hak Asasi Manusia dalam setiap upaya
penyelesaian masalah melalui Dewan Agung (High Council).
Apabila konflik muncul maka the High Council akan memberikan rekomendasi
mengenai cara-cara penyelesaian konflik. High council juga diberi wewenang untuk
memberikan jasa baik, mediasi, penyelidikan atau konsiliasi, apabila para pihak
menyetujuinya. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga
tercermin di dalam Piagam PBB antara lain prinsip “non-intervensi”. Dalam hal ini
ASEAN harus tetap menjalankan diplomasi pencegahan (preventive diplomacy).
Selain itu, fungsi ASEAN dalam membangun saling percaya (confidence building

measures) yang mempertemukan kepentingan-kepentingan keamanan dikawasan
juga perlu ditingkatkan terus agar tercipta pembangunan kepentingan di antara
anggotanya. Lingkungan strategis baru mendorong ASEAN untuk mengambil
berbagai kebijakan baru dalam masalah politik, keamanan dan melengkapi
perannya sebagai peredam konflik.
7. ASEAN Ways
ASEAN memilik sebuah model penyelesaian konflik secara informal dimana
dialog dan konsultasi menjadi bagian utama dalam upaya penyelesaian konflik
antara negara ASEAN yang dinamakan ASEAN Ways. ASEAN Way sendiri
diberlakukan didalam ASEAN Regional Forum. Non-Intervensi dan preventive
diplomacy adalah dua prinsip yang mendasari kinerja ARF dalam menyelesaikan
konflik menggunakan ASEAN Way. Negara-negara ASEAN selalu menerapkan
norma diplomatik ASEAN Way yang identik dengan non-intervensinya.
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Dengan berdasar pada ASEAN Way tersebut, negara anggota selalu
menggunakan

metode

management

konflik

melalui

musyawarah.

ASEAN

memberikan kewenangan penuh pada rezim pemerintahan yang berkuasa dalam
negara

tersebut

untuk

menyelesaiakan

masalahnya

sendiri.

Tujuan

dari

ditetapkannya ASEAN way adalah untuk mencegah suatu isu masalah menjadi liar
membesar dan meluas yang dilakukan dengan cara meredam dan mengabaikan
hal-hal kecil demi tujuan yang lebih besar.
Penerapan

norma

ASEAN

Way

menjadi

penting

untuk

dilaksanakan

mengingat norma tersebut yang menjadi norma dan identitas yang melekat pada
negara-negara anggota ASEAN. Norma-norma yang diatur dalam ASEAN way juga
menjadi salah satu identitas ASEAN itu sendiiri, sebab prinsip non-intervenstion,

non use of force dan juga penggunaan musyawarah utamanya, sarat sekali dengan
nilai-nilai Asia Tenggara.
B. Peraturan Nasional
Sebagai konsekuensi dari ratifikasi atas United Nation Convention on the Law of

the Sea (UNCLOS) tahun 1982, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk
menyesuaikan seluruh instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan kelautan.
Atas dasar itu pula, negara kita sudah membentuk Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU
32/2009) Hal menarik dari UU 32/2009 tersebut yaitu terkandung asas-asas hukum
lingkungan. Diantaranya yaitu asas “tanggung jawab negara” dan “pencemar
membayar”. Asas tanggung jawab negara mengandung pengertian bahwa :
a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi
masa kini maupun generasi masa depan.
b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan
asas pencemar membayar yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha
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dan/ kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Menilik kedua asas yang
terkandung dalam UU 32/2009 apabila dikaitkan dengan kasus pencemaran Laut
Timor oleh PTTEP Australia sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan
segera untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat. Instrumen hukum dalam kasus pencemaran lingkungan lintas batas
negara.
Di samping itu, Indonesia juga telah memiliki peraturan perundang-undangan
nasional yang mengatur wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan
Konvensi Hukum Laut PBB, serta beberapa Undang-undang yang mengatur
pengelolaan sumberdaya kelautan termasuk perikanan,dan berikut perangkat
peraturan perundang-undangannya:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UndangUndang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan
perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Perikanan telah
tercantum kegiatan yang berhubungan dengan Illegal Fishing yaitu :
1) Pasal 7: kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
2) Pasal 8 : kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
3) Pasal 9 : pelarangan pemilikan dan penggunaan kapal dengan alat tangkap
dan/atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai
persyaratan atau standar dan alat tangkap yang dilarang.
4) Pasal

12

:

pelarangan

melakukan

perbuatan

yang

mengakibatkan

pencemaran/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah
pengelolaan RI pelarangan memasukan atau mengeluarkan ikan dan/atau
hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI tanpa sertifikasi kesehatan untuk
konsumsi manusia.
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5) Pasal 21 : pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan,
bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia
dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
6) Pasal 23 : pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan,
bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia.
7) Pasal 26 : kewajiban memiliki SIUP.
8) Pasal 27 : kewajiban memiliki SIPI bagi kapal penangkap ikan.
9) Pasal 28: kewajiban memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan bagi kapal
yang mengangkut ikan.
10)Pasal 29 : warga negara asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah
Republik Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia.
11)Pasal 36 : hal-hal yang harus dipatuhi oleh kapal asing.
12)Pasal 37 : persyaratan tanda pengenal kapal perikanan.
13)Pasal 38 : tentang hal yang harus dilakukan kapal ikan berbendera asing
selama berada di wilayah perairan RI.
14)Pasal 4 : kewajiban kapal ikan untuk memiliki surat laik operasi dari
pengawasan perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaannya lainnya seperti : Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan.
3. Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
4. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
lingkungan hidup. Di dalam Pasal 84 (1) telah menjelaskan bahwaa Penyelesaian
sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan. Dan dalam ayat (3) nya dalam penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk
membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya
Ikan.

26

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan Perikanan.
7. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal
Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal
Asing dalam Melaksanakan Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur-alur laut yang
Ditetapkan;
9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
10. Perpres Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan
Penangkapan Ikan Secara Ilegal
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 Tentang
Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan,
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 Tentang
Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 Tentang
Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang
Usaha Perikanan Tangkap.
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BAB III
BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN
KONFLIK ANTAR NEGARA
Pasca

Konferensi

Perdamaian

Den

Haag

1899

dan

1907,

masyarakat

inetrnasional terus mengupayakan agar setiap sengketa yang terjadi antar negara
diselesaikan dengan cara-cara damai. Beberapa instrument hukum internasional
diciptakan agar tindakan penyelesaian sengketa menggunakan peperangan segera
dihilangkan.
Berakhirnya perang dunia ke dua yang kemudian melahirkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), memuat dalam piagamnya beberapa mekanisme yang dapat
digunakan dalam penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, keinginan PBB adalah untuk
menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Namun piagam
PBB itu sendiri tetap memberikan ruang untuk menggunakan tindakan penggunaan
kekuatan bersenjata. Akan tetapi tindakan tersebut sangat terbatas dan membutuhkan
prosedur yang rumit. Pilihan penggunaan kekerasan pada akhirnya bukanlah pilihan
yang popular pada saat ini, karena akibat buruknya, tidak hanya terjadi kepada pihak
yang bersengketa saja. Menurut Prof. Hikmahanto (1995) penyelesaian sengketa
mengklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:
A.

Penyelesaian konflik secara damai (diplomatik)
Inilah prinsip utama dalam setiap penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip ini

dapat ditemukan dalam beberapa penjanjian internasional dan terutama yang terdapat
dalam Piagam PBB, yaitu apabila para pihak yang bersengketa telah dapat menyepakati
untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Selanjutnya metode-metode
penyelesaiaan sengketa-sengketa internasional secara damai atau persahabatan dapat
dibagi dalam klasifikasi berikut ini :
1. Negosiasi
Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara para
pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog tanpa melibatkan
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pihak ketiga. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar
dan paling tuas digunakan oleh umat manusia. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB
menempatkan negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa.
Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak
untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga. Segi
positif/kelebihan dari negosiasi adalah:
1). Para pihak sendiri yang menyelesaikan kasus dengan pihak lainnya;
2). Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana cara penyelesaian
melalui negosiasi dilakukan menurut kesepakatan bersama;
3). Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaian;
4). Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri. 26
Segi negatif/kelemahan dari negosiasi adalah:
1). Negosiasi tidak pernah akan tercapai apabila salah satu pihak berpendirian
keras;
2). Negosiasi menutup kemungkinan keikutsertaan pihak ketiga, artinya kalau salah
satu pihak berkedudukan lemah tidak ada pihak yang membantu.
Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang
bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam
pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan
multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada
konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.
Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup
lama dipakai. Sampai pada permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya
cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Sampai saat ini cara penyelesaian
melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak
yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para
pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga.
Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan
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multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada
konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.
Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang
pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan
konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir.
Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan
mekanisme negosiasi, antara lain :
1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan
kesepakatan diantara mereka
2) Para

pihak

mengawasi

dan

memantau

secara

langsung

prosedur

penyelesaiannya
3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, sehingga dapat
diterima dan memuaskan kedua belah pihak
2. Enquiry atau Penyelidikan
J.G.Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa
antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta.
Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan bergantung pada penguraian fakta-fakta
para pihak yang tidak disepakati. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para
pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki faktafakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporakan
kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara
mereka.
Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta
dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry
yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa.

Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa
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internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang
kemudian diteruskan pada tahun 1907.
3. Mediasi
Melibatkan pihak ketiga (third party) yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa. Pihak ketiga dapat berupa individu atau kelompok (individual or

group), negara atau kelompok negara atau organisasi internasional. Dalam mediasi,
negara ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar para pihak yang
bersengketa saling bertemu, tetapi juga mengusahakan dasar-dasar perundingan
dan ikut aktif dalam perundingan, contoh: mediasi yang dilakukan oleh Komisi Tiga
Negara (Australia, Amerika, Belgia) yang dibentuk oleh PBB pada bulan Agustus
1947 untuk mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dan juga
mediasi yang dilakukan oleh Presiden Jimmy Carter untuk mencari penyelesaian
sengketa antara Israel dan Mesir hingga menghasilkan Perjanjian Camp David 1979.
Dengan demikian, dalam mediasi pihak ketiga terlibat secara aktif (more active

and actually takes part in the negotiation). Mediasi biasanya dilakukan oleh pihak
ketiga ketika pihak yang bersengketa tidak menemukan jalan keluar dalam
penyelesaian suatu masalah. Maka pihak ketiga merupakan salah satu jalan keluar
dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak. Seorang mediator harus netral (tidak memihak
salah satu pihak yang bersengketa) dan independen. Dalam menjalankan tugasnya,
mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada
hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas ex aequo et bono untuk
menyelesaikan sengketa yang ada.
Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa
internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi,
intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk
keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang
dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini
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tentu saja harus bersifat netral dan independen. Sehingga dapat memberikan saran
yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa.
Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam beberapa
bentuk. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk
melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur
komunikasi

tambahan.

Pelaksanaan

mediasi

dalam

penyelesaian

sengketa

internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain The Hague

Convention 1907; UN 30 Charter; The European Convention for the Peaceful
Settlement of Disputes.
4. Konsiliasi
Sama

seperti

mediasi,

penyelesaian

sengketa

melalui

cara

konsiliasi

menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini
biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para
pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau
bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang
diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini
tidak mengikat para pihak.
Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan
mediasi. Pembedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi
memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena
dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan
sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan
lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara
lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak
disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.
Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh suatu organ yang
dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan para pihak yang
bersengketa. Organ yang dibentuk tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian
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kepada para pihak yang bersengketa (to the ascertain the facts and suggesting

possible solution). Rekomendasi yang diberikan oleh organ tersebut tidak bersifat
mengikat (the recommendation of the commission is not binding).
Contoh dari konsiliasi adalah pada sengketa antara Thailand dan Perancis,
kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi. Dalam kasus ini
Thailand selalu menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang terletak di
bagian Timur tapal batasnya. Karena waktu itu Laos dan Kamboja adalah
protektorat Perancis maka sengketa ini menyangkut antara Thailand dan Perancis.
B. Penyelesaian konflik secara Hukum.
Salah satu alternative penyelesaian sengketa internasional secara hukum atau

judicial settlement seperti yang diuraikan di bawah ini adalah penyelesaian melalui
badan peradilan internasional (world court atau internasional court).38
Mahkamah Internasional (International Court of Justice) adalah organ yuridis
dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Kedudukan Mahkamah berada di Istana Perdamaian

(Peace Palace) di kota Den Haag, Belanda. Mahkamah ini sejak tahun 1946 telah
menggantikan posisi dari 14 Mahkamah Permanen untuk Keadilan Internasional

(Permanent Court of International Justice) yang sudah beroperasi sejak tahun 1922.
Statuta Mahkamah Internasional menjadi bagian yang tidakk terpisahkan dengan
Piagam PBB.39 Contoh kasus yang diselesaikan melalui International Court of Justice
(ICJ), adalah Sengketa Indonesia Dan Malaysia Tentang kepemilikan kepulauan Sipadan
dan Ligitan.
Sengketa Pulau Sipadan-Ligitan merupakan sengketa kepemilikan pulau antara
Indonesia dan Malaysia yang mulai timbul pada tahun 1969. Sengketa tersebut lahir
karena tidak jelasnya pembagian kedaulatan atas wilayah di kawasan tersebut oleh
para penguasa colonial pada zamannya sehingga telah mewariskan ketidakpastian.

38
39

Huala Adolf,hukum penyelesaian sengketa internasional,Jakarta:sinar grafika,2004. Hal 58
http://bennysetianto.blogspot.com/2006/05/mahkamah-internasional.html akses pada tanggal 24
Mei, 2013, pukul 20.15 WIB
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Bedasarkan survey geografis Pulau Sipadan adalah sebuah pulau kecil dengan
luas 10,4 ha yang terletak pada jarak 15 mil-laut (+/-24 km) dari daratan Sabah,
Malaysia atau sekitar 40 mil laut (+/-64 km) dari pantai timur Pulau Sebatik, yang
dibagi oleh garis 4°10° Lintang utara menjadi wilayah Indonesia di bagian selatan dan
wilayah Malaysia dibagian utara sedangkan Pulau Ligitan adalah bagian dari kepulauan
Ligitan yang terletak lebih kea rah timur dari Pulau Sipadan. Pulau tersebut terletak
pada jarak 21 mil laut (+/-34km) dari daratan Malaysia di Sabah dan 57,6 mil laut
(+/93 km) dari pulau Sebatik dengan luas 7,9 ha.
Kedua pulau tersebut mulai menjadi titik perhatian Indonesia dan Malaysia ketika
kedua negara pada tahun 1969 mengadakan perundingan batas landas kontinen antara
kedua negara, di daerah yang berbatasan meliputi:
1)

Selat Malaka

2)

Bagian barat dari Laut Cina Selatan

3)

Bagian timur dari Laut Cina Selatan

4)

Laut Sulawesi, sepanjang bagian timur dari Kalimantan dan Sabah
Masalah ini sebelumnya telah dilakukan perundingan oleh masing-masing

Negara, bahkan di yogyakarta diadakan sebuah pertemuan bilateral antara Presiden
Suharto dan Perdana Menteri Mahatmir Mohammad. Hasil pertemuan itu adalah
menggalakkan upaya penyelesaian dalam kerangka bilateral melalui pertemuan Senior
Official Meeting (SOM) maupun melalui Joint Working Group (JWG). Namun
perundingan tersebut tidak mendapatkan titik temu alias buntu, sehingga Malaysia
mengusulkan untuk membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional (ICJ).
Indonesia menolak usulan Malaysia karena menganggap ICJ kurang memahami
sengketa yang sedang berlangsung. Indonesia sebaliknya mengusulkan untuk
menggunakan mekanisme High Council ASEAN, yang kemudian juga ditolak oleh
Malaysia dengan alasan netralitas ASEAN. Kebuntuan akhirnya terpecahkan setelah
Presiden Soeharto dan PM. Mahatir Mohammad bersepakat pada pertemuan Kuala
Lumpur antara 6-7 Oktober 1996 untuk menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan –Ligitan
melalui jalur Mahkamah Intrernasional.
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Sebelum proses penyerahan perkara ke Mahkamah Internasional, delegasi kedua
negara bertemu di Bandung untuk membahas special agreement for the submission to
ICJ the dispute between Indonesia and Malaysia concering the sovereignty over Pulau
Sipadan and Pulau Ligitan. Perjanjian itu lalu diratifikasi dengan KepresNo.49/1997
tanggal 29 Desember 1997 dan Malaysia 19 November 1997. Lalu perjanjian tersebut
diserahkan ke panitera (registrar) Mahkamah Internasional dalam bentuk joint letter
pada 2 November 1998.
Dalam

surat

yang

diajukan

oleh

Indonesia

dan

Malaysia,

Mahkamah

Internasional diminta untuk memutuskan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.
Putusan tersebut diambil berdasarkan dasar perjanjian-perjanjian, persetujuanpersetujuan maupun bukti-bukti lain yang diajukan masing-masing pihak.
Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pulau
Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia atas dasar asa efektivitas. Argument dari
Indonesia atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan Konvensi antara
Belanda dengan Inggris tahun 1891 ditolak oleh mahkamah, begitupun dengan alasan
warisan kepemilikan dari Sultan Bulungan. Sedangkan argument Malaysia atas dasar
rantai kepemilikan dari Sultan Sulu juga ditolak oleh mahkamah.
Asas efektivitas dianggap Mahkamah sebagai cara yang relevan untuk memutus
pemilik Pulau Sipadan-Ligitan. Selain itu, asa efektivitas juga dijadika dasar, baik pihak
Indonesia dan Malaysia dalam argumennya. Kemudian Mahkamah membuat waktu
yang tepat (critical date) untuk mengukur klaim masing-masing pihak. Oleh karena itu,
sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan menjadi isu pada tahun 1969, maka
Mahkamah menilai bahwa ukuran asas efektivitas yang digunakan adalah sebelum
tahun 1969.
Mahkamah memenangkan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan
berdasarkan asas efektivitas kerena adanya Ordinansi Perlindungan Kura-Kura tahun
1917 serta Ordinansi tentang Tanah tahun 1930 yang menyatakan secara eksplisit
bahwa Pulau Sipadan-Ligitan berada dibawah yurisdiksi aturan tersebut. Adanya dua
legislasi ini meyakinkan Mahkamah bahwa Pulau Sipadan-Ligitan menjadi milik Malaysia.
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Dalam kasus yang lain yang pernah diselesaikan melalui Mahkamah Internasional
yaitu Sengketa antara Negara Norwegia Dan Inggris yang berkaitan dengan Sumber
Daya Perikanan, yaitu Sengketa Batas Laut Penangkapan Ikan Tahun 1951. Dalam
kasus ini Mahkamah berpendapat bahwa sistem megukur dengan garis lurus mengikuti
garis pantai telah diterapkan secara sungguh-sungguh oleh Norwegia dan tidak
ditentang oleh negara-negara lain. Mahkamah kemudian menunjuk bahwa karena tidak
adanya protes dari negara lain dan keadaan demikian telah merupakan praktik yang
telah lama dilaksanakan maka Mahkamah berpendapat bahwa sistem garis pangkal
Norwegia adalah sesuai dengan Hukum Internasional.
Mahkamah internasional adalah organ utama lembaga kehakiman PBB, yang
kedudukan di Den Haag, Belanda. Mahakamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946
sebagai pengganti MIP (Mahkamah Internasional Permanent).
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Fungsi utama

Mahkamah Internasional adalah untuk menjelaskan kasus-kasus persengketaan
internasional yang subjeknya adalah negara. Statuta adalah hukum-hukum yang
terkandung. Pasal 9 Statuta Mahkamahinternasional menjelaskan, komposisi ICJ terdiri
dari 15 hakim. Ke-15 calon hakim tersebut direkrut dari warga negara anggota yang
dinilai cakap dibidang hukum internasional, untuk memilih anggota mahkamah
dilakukan pemungutan suara secara independen oleh majelis umum dan Dewan
Keamanan (DK). Biasanya 5 hakim Mahkamah berasal dari anggota tetap DK PBB,
tugasnya untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang disidangkan baik yang
bersifat sengketa maupun yang bersifat nasihat.
Mahkamah memiliki dua peranan yaitu untuk menyelesaikan sengketa menurut
hukum internasional atas perkara yang diajukan kepada mereka oleh negara-negara
dan memberikan nasehat serta pendapat hukum terhadap pertanyaan yang diberikan
oleh organisasi-organisasi internasional dan agen-agen khususnya.
Mengenai penanganan Perkara di Mahkamah Internasional, Hanya negaralah yang bisa
berperkara di Mahkamah.
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PCIJ (permanent court of internasional of justice) pendahulu dari ICJ, yang dibentuk berdasarkan
pasal 14 konvenan liga bangsa bangsa pada tahun 1922.
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Semua anggota PBB secara ipso facto adalah anggota Mahkamah Internasional
yang karena satu dan lain hal dapat menyatakan diri tunduk kepada kewenangan
Mahkamah untuk memutuskan sengketa diantara mereka. Mahkamah hanya punya
kewenangan untuk mengadili perkara jika negara menyatakan pengakuannya atas
kewenangan mahkamah melalui:
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1. Perjanjian khusus di antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan
perkaranya melalui Mahkamah.
2. Pernyataan yang secara nyata tertera dalam sebuah perjanjian. Misalnya, ketika
suatu negara menyatakan diri terikat ke dalam sebuah konvensi yang di dalamnya
secara tegas menunjukkan bahwa setiap sengketa yang muncul karena ketentuanketentuan dalam konvensi itu akan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.
Ada banyak konvensi internasional yang ada saat ini mencantumkan pasal semacam
itu.
3. Adanya dampak dari asas timbal balik (reciprocal effect) dari pernyataan negara
untuk tunduk kepada kewenangan mahkamah 16 jika muncul sengketa atas
peristiwa hukum tertentu yang sama dengan pernyataan sejenis dari negara lain
yang kebetulan bersengketa dengan negaar tersebut atas peristiwa hukum tersebut.
4. Jika terjadi keragu-raguan apakah Mahkamah memiliki kewenangan terhadap
penanganan suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka Mahkamah punya
kebebasan untuk menentukan apakah akan menangani perkara itu atau tidak.
Masalah yuridiksi atau kewenangan suatu pengadilan dalam hukum internasional
merupakan masalah utama dan sangat mendasar. Kompetensi suatu mahkamah atau
pengadilan internasional pada prinsipnya didasarkan pada kesepakatan dari negaranegara yang mendirikannya, berdirinya suatu mahkamah atau pengadilan internasional
didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian internasional. Biasanya perjanjian
internasional ini menentukan pula siapa saja yang berhak menyerahkan sengketanya

41

ipso facto adalah anggota atau peserta pada statute mahkamah internasional pasal 91 konvensi
WINA 1969 tentang konvensi internasional.
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kepada pengadilan (ratione personae)

42

dan sengketa-sengketa apa saja yang biasa

diserahkan dan diadili oleh pengadilan. Contohnya pertikaian antara indonesia-Australia
mengenai landas kontinen kedua negara, tidak begitu saja diserahkan kepada The

Eropean Court Of Human Right, yang khusus mengadili sengketa-sengketa pelanggaran
hak asasi manusia diantara negara-negara the European Community. Yurisdiksi
Mahkamah Internasional mencakup dua hal :
1. Yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkannya (contentious jurisdiction).
Yurisdiksi mahkamah ini merupakan kewenangan untuk mengadili suatu
sengketa antara dua Negara atau lebih, sengketa hukum yang memungkinkan
diterapkannya aturan-aturan atau prinsip-prinsip hukum internasional terhadapnya.
Pasal 34 dengan tegas menyatakan bahwa Negara sejalah yang bias menyerahkan
sengketanya ke Mahkama. Dengan kata lain subyek-subyek hukum internasional
lainnya

seperti

organisasi

internasional,

perusahaan

multinasional,

orang

perorangan, pihak yang bersengketa, dan lain-lain tidak bias meminta mahkamah
untuk menyelesaikan sengketanya.
Jika individu atau perusahaan merasa dirugikan oleh adanya tindakan Negara
lain maka agar sengketa tersebut dapat diserahkan dan tangani oleh Mahkamah,
negara individu atau negara tempat perusahaan didaftarkan dapat mengambil alih
sengketa tersebut dan mengajukannya kepada Mahkamah.
Meskipun suatu negara adalah pihak atau peserta pada statute dan berhak untuk
memanfaatkan proses persidangan hukum persidangan mahkamah. Namun tidak
ada suatu negara pun dapat dipaksakan untuk menyelesaikan sengketanya kepada
mahkamah tanpa kesepakatan negara itu sendiri.43
2. Noncontentious jurisdiction atau yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum

(advisory jurisdiction).

42
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ratione personae adalah pihak yang berhak menyerahkan sengketanya
Huala adolf,hukum penyelesaian sengketa internasional,bandung,2004. Hal 69
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Noncontentious

(Advisory)

jurisdiction

ialah

dasar

hukum

yurisdiksi

Mahkamah untuk memberikan nasihat atau pertimbangan (Advisory) hukum kepada
organ utama atau organ PBB lainnya. Nasihat hukum yang diberikan terbatas
sifatnya, yaitu hanya terkait dengan ruang lingkup kegiatan atau aktivitas dari 5
(lima) badan atau hukum utama dan 16 (enam belas) badan khusus PBB.
Mahkamah dapat memberikan pendapat atau nasehatnya mengenai setiap masalah
hukum yang diserahkan kepadanya atas permohonan badan-badan mana pun yang
diberi wewenang sesuai dengan piagam PBB untuk membuat permohonan demikian.
Pasal 93 ayat (1) Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota PBB ipso facto
adalah anggota atau peserta pada statute mahkamahinternasional pasal 93 ayat (2)
piagam menyatakan bahwa negara-negara non-angota PBB dapat pula menjadi
pihak pada statuta mahkamah dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh majelis
umum atas rekomendasi dari dewan Keamanan.
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Swis misalnya bukan anggota PBB, pada tanggal 11 desember 1946 majelis
umum mengesahkan, atas rekomendasi Dewan Keamanan, suatu resolusi 91 (1)
1946. Resolusi ini 20 menyatakan bahwa swis dapat menjadi peserta pada statute
ICJ dengan syarat-syarat berikut:45
1) Menerima ketentuan–ketentuan statute ICJ.
2) Menerima semua kewajiban sebagai anggota PBB berdasarkan pasal 94 piagam.
3) Bersedia membayar ongkos-ongkos Mahkamah yang jumlahnya akan ditentukan
oleh Majelis Umum dari waktu ke waktu setelah berkonsultasi dengan
pemerintah Swis.

44
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Dimungkinkannya Negara-negara yang bukan menjadi anggota PBB untuk menjadi anggota ICJ
merupakan pengecualian terhadap prinsip hukum perjanjian internasional pacta tertis nec nocent
nec prosunt,yang berarti bahwa perjanjian mengikat hanya terhadap para pihak yang membuat
dan mengikatkan dirinya . ia tidak mengikat pihak ketiga yang berada diluar kesepakatan para
pihak yang membuatnya.
Pasal 94 piagam mensyaratkan smua anggota PBB untuk menaati putusan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Internasional.
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Swis menerima persyaratan-persyaratan tersebut yang menyatakan dalam
suatu dokumen yang diserahkan kepada secretariat PBB pada tanggal 28 juli 1948.
Negara Liechtenstein dan San Marino menjadi peserta statute ICJ dengan
persyaratan-persyaratan yang sama dengan menyerahkan pernyataan (deklarasi)
penerimaan kepada secretariat PBB pada tanggal 29 maret 1950 dan 18 februari
1954.
3. Sumber Hukum Mahkamah Internasional
Statuta mahkamah internasional dengan tegas menyatakan sumber-sumber
hukum internasional yang akan mahkamah terapkan dalam menyelesaikan
sengketa-sengketa yang diserahkan kepadanya, sumber hukum tersebut dinyatakan
dalam Pasal 38 ayat (1) statuta mahkamah internasional, yaitu :
1) Konvensi atau perjanjian internasional, baik yang bersifat umum atau khusus,
yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh
negara-negara yang bersengketa.
2) Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai mana telah dibuktikan sebagai suatu
praktik umum yang diterima ssebagai hukum.
3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beragam.
4) Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana terkemuka dari
berbagai negara sebagai sumber hukum subside (tambahan) untuk menetapkan
kaida-kaidah hukum.
Menurut Moctar Kusuma Atmaja, penyebutan sumber-sumber hukum
tersebut tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum.
Klasifikasi yang dapat digunakan adalah bahwa dua urutan pertaama tergolong ke
dalam sumber hukum utama atau primer, dua lainnya adalah sumber hukum
tambahan atau subside.

46

Adanya dua penggolongan tersebut secara teori menunjukkan bahwa
Mahkamahpertama-tama akan menggunakan sumber hukum utama terlebih dahulu
(perjanjian internasional) baru manakala memeriksa sengketa dengan menggunakan
46

Moctar Kusuma Admadja.op.cit., hlm 108
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kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya jika sumber hukum
tersebut kurang memberi gambaran maka sumber hukum subside akan berfungsi,
yaitu prinsip-prinsip hukum umum dan putusan pengadilan terdahulu serta pendapat
para ahli (doktrin). Menurut piagam PBB asas-asas hukum umum tidak mengacu
kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam lingkup internasional. Tetapi ia
mengacu kepada prinsip-prinsip hukum umum yang terdapat dalam hukum nasional
atau terefleksikan dalam konsep-konsep dasar dari negara-negara beradap.
Moctar kusuma Atmadja menggungkapkan bahwa yang dimaksud dengan
asas-asas umum adalah asas-asas hukum yang mendasari system hukum modern.
Yang dimadsud system hukum modern adalah system hukum positif yang
didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Negara barat yang
sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum romawi.
Mahkamah akan menggunakan norma-norma hukum ini untuk mengisi kekosongan
hukum dalam hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional.
Adapun kasus-kasus yang pernah disidangkan didepan mahkamah internasional :
1) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro);
2) Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia);
3) Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of Congo);
4) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide (Croatia v. Serbia and Montenegro);
5) Maritime Delimitation between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea
(Nicaragua v. Honduras);
6) Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia);
7) Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the Congo v. France);
8) Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South
Ledge(Malaysia/Singapore);
9) Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine);
10) Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua)
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C.

Penyelesaiaan konflik secara kekerasan
Meskipun pada prinsipnya Piagam PBB melarang untuk menyelesaikan sengketa

menggunakan kekerasan, namun ada pengecualian yang disebutkan dalam piagam. Hal
ini berkaitan dengan kewenangan dewan keamanan PBB yang diatur dalam Bab VII
piagam serta hak membela diri.
Dalam sejarah pembentukan PBB, dewan keamanan memang memiliki peran
sentral dalam menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
Ketentuan ini disetujui oleh negara-negara yang dinyatakan dalam pasal 24 piagam.
Persetujuan inilah yang memberikan wewenang kepada dewan keamanan untuk
mengambil tindakan kekerasan sekalipun, yang secara eksplisit disebutkan dalam bab
VII piagam PBB.
Akan tetapi kewenangan dewan keamanan dalam menjalankan fungsinya tetap
harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan dari PBB. Dewan keamanan
mempunyai hak prorogatif untuk menentukan apakah suatu situasi dapat dikategorikan
sebagai ancaman terhadap perdamaian atau agresi. Apabila dewan telah menentukan
suatu situasi masuk dalam kategori tersebut maka sebuah situasi jatuh pada
kewenangan dewan untuk membuat rekomendasi atau memutuskan mengambil suatu
tindakan yang sesuai untuk menghentikan situasi tersebut.
Akan tetapi dalam praktiknya dewan keamanan sering mengalami kesulitan dalam
mengambil keputusan pada situasi tertentu. Hal ini berkaitan dengan system
pemungutan suara yang terdapat dalam dewan. Perihal pemungutan suara untuk halhal non-prosedural maka putusan diambil dengan sembilan suara setuju plus kebulatan
suara dari lima anggota tetap dewan keamanan.
Kesulitan tersebut mengakibatkan dewan keamanan dianggap kurang efektif
dalam menyelesaikan sengketa. Hambatan tersebut dapat terlihat dalam krisis yang
terjadi di Korea pada tahun 1950. Maka untuk mengatasi hal tersebut. Majelis umum
mengeluarkan Deklarasi 377 A(V) yang disebut dengan “Uniting Force”. Deklarasi itu
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berisi bahwa dewan keamanan telah “gagal” untuk menunaikan tugasnya sebagai
penanggung jawab utama dalam perdamaian internasional. Dengan demikian, jika
terjadi ancaman dan pelanggaran perdamaian internasional serta tindakan agensi maka
majelis umum akan segera membahasnya agar dapat memberikan rekomendasi kepada
semua anggota untuk mengambil tindakan secara kolektif, termasuk penggunaan
kekerasan senjata. Apa yang telah dilakukan oleh majelis umum menunjukan bahwa
hak dewan keamanan tidak bersifat ekslusif. Terdapat pendelegasian kewenangan
secara kelembagaan dalam tubuh PBB. Meskipun hal tersebut tidak disebutkan secara
eksplisit dalam piagam PBB. Hal serupa juga dilakukan oleh sekjen PBB melalui “ An

Agenda for Peace” pada tahun 1992, walaupun terbatas pada penyelesaian sengketa
secara diplomatik. Pendelegasian wewenang juga disebutkan dalam piagam PBB
kepada organisasi regional. Pasal 33 ayat 1 serta pasal 52 menyebutkan secara eksplisit
kewenangan yang diserahkan kepada organisasi regional. Akan tetapi, pendelegasian
tersebut tidak serta merta menghilangkan kewenangan dewan keamanan dalam
menyelesaikan sengketa menggunakan kekuatan.
Bila terjadi sengketa dan ternyata para pihak tidak dapat menyelesaikan
sengeketanya secara damai, kadang-kadang salah satu pihak terpaksa mengabil
tindakan sepihak. Tindakan sepihak demikian dilakukan dengan sasaran untuk
mencapai tujuannya dengan menguntungkan pihaknya sendiri. Tindakan tersebut
berupa tindakan paksaan, yang berupa tekanan agar pihak lain merasa terpaksa
menerima kehendaknya. Dalam hukum internasional dikenal beberapa bentuk tindakan
paksaan, yaitu:
1.

Retorsi
Tindakan kekerasan di sini yang paling lemah, pada hakekatnya ini
merupakan tindakan pembalasan, tindakan yang tak bersahabat dan tindakan
paksaan ini tidak bertentangan dengan hukum inernasional publik. Tindakantindakan retorsi ini antara lain:
1) Pemutusan hubungan diplomatik
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2) Pembatasan gerak-gerik perwakilan diplomatik negara lawan
3) Penarikan kembali exequatur bagi konsul negara lawan
4) Penghapusan hak-hak instimewa warga negara/perusahaan milik negara lawan
5) Penutupan tapal batas bagi arus lalu lintas.
6) Penolakan barang impor hasil negara lawan aau kenaiakan bea masuk baik
produk negara lawan
Jika diperhatikan maka retorsi tidak melanggar hukum internasional.
Sebaliknya bila dilihat dari kepentingan negara lawan, maka retorsi ini melanggar
haknya. Ciri khas dari retorsi ini adalah bahwa tindakan pembalasan tidak
bertentangan/melanggar hukum internasional. Hukum internasional sebagai tertib
hukum ditinjau dari segi retorsi ini menunjukkan kelemahannya, karena pembelaan
hak diserahkan pada pihak yang berkepntingan.
Retorsi dalam praktiknya sangat bervariasi bentuknya maka sukar untuk
memberikan kriteria yang dapat dijadikan pembenaran tindakannya. Dalam rangka
PBB maka anggota PBB untuk mempraktikan retorsi ada rambu-rambunya yang
ditetapkan dalam Piagam PBB, sebagai contoh Pasal 2 (3) yang menentukan :

All members shall settle their international disputes by peacufull means in such a
menner that international peacr and security, and justice, are not endangered.
Bila tindakan retorsi ini dalam keadaan tertentu dapat membahayakan bagi
perdamaian dan keamanan inernasional. Maka tindakan retorsi itu menurut Starke
dapat dianggap illegal.
2. Tindakan Pembalasan (REPRISALS)
Tindakan pembalasan adalah suatu cara yang dipergunakan oleh suatu
negara untuk membela hak dan kepentingannya, dengan mendapatkan ganti rugi
atau pemulihan hak secara langsung ataupun tidak langsung bagi kerugian yang
dideritanya karena tindakan pihak lawan, dan pihak lawan tidak bersedia untuk
menyelesaikannya/memperbaiki kesalahannya secara damai.
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Jika dibandingan dengan retorsi maka tindakan pembalasan ini adalah suatu
tindakan yang dalam keaaan normal bertentangan dengan hukum internasional.
Atau dapat dikatakan bahwa tindakan pembalasan ini adalah suatu tindakan
melawan hukum yang dalam keadaan tertentu/khusus dibolehkan oleh hukum
internasional. Sedangkan dalam retorsi maka tindakannya tidak melanggar hukum
internasional. Suatu tindakan kekerasan agar dapat dianggap sebagai tindakan
pembalasan, maka tinakn itu harus memenuhi syarat-syarat:
1) Bahwa telah diusahakan untuk menyelesaikan sengketa dengan damai.
2) Bhawa pihak lawan telah melakukan tindakan melawan hukum.
3) Bhawa tindakan pembalasan tersebut tidak dapat dilakukan dengan berlebihlebihan. Misalnya tuntutan yang diajukan tidak seimbang dengan kerugian yang
diderita.
4) Bahwa tindakan pembalasan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan negara
ketiga dan warga negaranya.
5) Tindakan pembalasan tersebut harus dihentikan bila keadaan yang dituntut oleh
pohak lawan. Yang dimaksudkan dengan keadaan tersebut adalah keadaan
pemulihan hak atau penggantian kerugian yang

menjadi sebab dilakukan

tindakan pembalasan.
Pada masa sekarang tindakan pembalasan dapat berupa:
1) Tindakan terhadap diri atau kekayaan warga negara lawan.
2) Pemboman atas wilayah tertentu.
3) Pendudukan atas wilayah pihak lawan.
4) Penghentia pembayaran hutang.
Tindakan pembalasan sendiri dapat dibedakan antara tindakan pembalasan
yang positif dan yang negatif. Tindakan pembalasan yang positif adalah tindakan
yang dalam keadaan normal merupakan tindakan yang melanggar hukum
internasional. Sedangkan yang dimaksudkan dengan tindakan pembalasan negatif
adalah suatu penolakan untuk melakukan kewajiban internasional, misalnya
pemenuhan kewajiban untuk suatu perjanjian internasional. Sebagaimana halnya
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dengan retorsi maka rambu-rambu untuk membatasi tindakan pembalasan adalah
Pasal 2(3) Piagam PBB dan Pasal 2 (4) Piagam PBB yang menentukan:

All members shall refrain intheir internasional relations from the threat or use of
force against the territoral integrity or political indeendence of any state, or in
any other manner inconsistent with Purposes of the United Nations. Selain
piagam PBB maka ada pembatasan yang ditetapkan dalam Declaration on
Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation
Among States in Accordance with the United Nations Charter, diterima ole Majelis
Umum PBB 24 Oktober 1970, di mana dinyatakan : States haw s duty to refrain
from acts of reprisal involving the use of force. Demikian pula Dewan Keamanan
pada tahun 1964 menyatakan : condemned reprisals as being incompatible with
the Puroses and Principles of the United Nations.
3

Blokade Secara Damai.
Blokade secara damai lazim dipakai untuk memaksakan agar negara pihak
lawan menyetujui permintaan negara yang memblokir. Jika kita bandingkan dengan
bentuk tindakan pembalasan. maka blokade dengan damai adalah bentuk khusus
dari tindakan pembalasan. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa blokade
damai dapat diketegorikan sebagai intervensi atau tindakan pembalasan.
Blokade secara damai disebutkan dalam Pasal 42 piagam PBB yaitu sebagai
salah satu tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan dalam menjalankan
tugasnya untuk memulihkan dan mempertahankan perdamaian dan keamanan
internasional. Menurut Starke ada beberapa hal yang positif dengan penggunaan
blokade damai ini, karena blokade damai ini tidak menggunakan kekerasan
sebagaimana perang dan sifatnya luwes jika dibandingkan dengan tindakan
pembalasan, maka tindakan blokade damai ini dianggap perang. Negara-negara
maritim yang kuat menggunakan blokade damai untuk mengindarkan beban perang
dan kesulitan akibat perang.

4 Intervensi
Intervensi sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan sengketa antara phak
yang terlibat dalam konflik. Ini merupakan campur tangan pihak ketiga dalam
sengketa antara pihak yang terlibat dalam konflik yang bermaksud untk
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menyelesaikan sengketa mereka. Campur tangan pihak ketiga dalam mencari
penyelesaian antara para pihak yang bersengketa harus dibedakan dengan campur
tangan pihak ketiga dalam sengketa yag berupa goos offices, mediasi atau nasihatnasihat pihak ketiga dalam usaha mencari penyelesaian sengketa.
Intervensi pihak ketiga dimaksudkan agar para pihak yang saling konflik
mencari penyelesaian secara damai misalnya dengan cara melalui arbitrase atau
dengan cara menerima kodisi-kondisi tertentu yang diusulkan oleh pihak ketiga.
Negara pihak ketiga dalam intervensi ini dapat bertindak sendiri atau bersamasama.
Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat terjadi pada saat konflik
antara pihak mulai muncul sampai para pihak dapat mencapai penyelesaian
sengketanya bahkan segera setelah dicapai penyelesaian sengketa. Sering terjadi
intervensi dilakukan sebelum pecah perang antara pihak ketiga karena intervensi
dilakukan untuk mencegah pecahnya perang. Dalam hal tertentu intervensi juga
dapat dilakukan pihak ketiga setelah pecah perang antara para pihak sebagai
konsekuensi dari sengketa mereka.
5. Non Perang dan Tindakan Bersenjata.
Perang adalah cara terakhir yang ditempuh pihak yang bersengketa di mana
salah satu pihak memaksakan pihak lain untuk menerima penyelesaian sengketa
yang dikehendakinya. Menurut Oppenheim Lauterpact,
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pengertian perang

adalah:

War is a connection between two or more States through their armed forces, for
the purpose of overpowering each other and imposing such conditions a peace
as the victor pleases.
Jadi perang adalah suatu sengketa bersenjata antara dua negara atau lebih
yang mempergunakan kekuatan bersenjatanya dengan maksud mengadu kekuatan
47

Lauterpacht Oppenheim, International Law Dispute, War and Neutrality, Seventh Edition (hreat
Britain, Longmans, 1952, hlm. 202.
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masing-masing untuk dapat mencapai perdamaian setelah mendapat kemenangan.
Jadi perang adalah suatu kenyataan yang diakui, dan mengenai beberapa soal
diatur, tetapi tidak ditimbulkan oleh hukum internasional.48
Perang menurut Haryomataram
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yang menyitir pendapat Morris Greenspan)

sebagai aktivitas manusia sekarang diatur oleh hukum. Hukum yang mengatur
perang disebut hukum perang (laws of war). Hukum perang merupakan bagian
tertua dari hukum internasional dan yang pertama dikodifikasikan. Sebagaian besar
dari hukum perang merupakan ketentuan tertulis.
Menurut Starke:50

The law of war consist of the the limits set by international law within the force
required to overpower the enemy may be used, and the pronciples thereunder
governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict.
Sejak Abad ke-19 peraturan perang yang berupa hukum kebiasaan telah
dijadikan peraturan-peraturan dalam perjanjian (eraties) atau konvensi. Konvensikonvensi yang mengatur tentang perang diantaranya:
1) Declaration of paris 1856: mengatur perang di laut
2) Konvensi Jenewa tahun 1864: mengatur tentang perbaikan kondisi prajurit yang
mati di medan perang.
3) Di Amerika Serikat pada tahun 1863 telah memiliki Code Lieber atau Instructions

for Government of Armies of the United States.
4) Konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil konferensi perdamaian Den
Haag (18 Mei-19 Juli 1899). Konvensi Den Haag 1899 ini menghasilkan tiga
konvensi:
a. Kovensi I tentang Penyelesaian sengketa secara damai
b. Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan perang di darat
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GPH. Djatikoesoemo, Hukum Internasional Bagian Perang (Jakarta: Penerbit Pemandangan N.V.
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J.G. Starke, Introduction to Inernational Law (london: Butterworth) 1984, hlm. 552.
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c. Konvensi III tentang Adaptasi asas-asas Konvensi Den Haag. Jenewa pada 22
Agustus 1864 tentang hukum perang di laut.
Disamping itu dihasilkan tiga Deklarasi:
1) Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya
tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar
dalam tubuh manusia).
2) Peluncuran proyektil dan bahan peledak dari Balon selama jangka waktu lima
tahun terakhir pada tahun 1905 juga dilarang.
3) Penggunaan proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun yang
dilarang.51
Konvensi-Konvensi Den Haag 1907 menghasilkan:
1) Konvensi I tentang Penyeleaian Damai Persengketaan Internasonal
2) Konvensi

II

tentang

Pembatasan

Kekerasan

Senjata

Dalam

Menuntut

Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata.
3) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan
4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan
Peraturan Den Haag.
5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga negara Negara
Netral dalam Perang di Laut
6) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan
Peperangan.
7) Konvensi VII tentang Stataus Kapal Dagang menjadi Kapal Perang.
8) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut.
9) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu Perang.
10)Konvensi X tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa tenang Perang di Laut.
11)Konvensi

XI

tentang

Pembatasan

Tertentu

terhadap

Penggunaan

Hak

Penangkapan dalam Perang oleh Angkatan Laut.
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12)Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan.
13)Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.
Hukum Jenewa 1949
Konvensi Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang dan Konvensi
Jenewa 1949 ini terdiri dari empat Konvensi:

1) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and
sick in Armed Forces in the Field.
2) Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick
and Shipwrecked Members of armed Forces.
3) Geneva Convention relayive to he Treatment of Prisinor of War.
4) Geneva Coventon relative to the Protection of civilian Persons in Tme of War.
Keempat Konvensi Jenewa tersebut pada tahun 1977 ditambah dengan dua
protokol yang disebut dengan Protkol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1949 kedua
Protokol tersebut adalah:

1) Protokol additione to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to
the Protactions of Victims of International Armed Conflict (Protocol 1).
2) Protocol Additional to the Geneva Convnetions os 12 August 1949, and Relating
to the Protection of Victims of Non International Armed conflicts (Protocol II).
Disamping sumber hukum Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 dan
Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan tahun 1977 I dan II ada sumber hukum
lainnya, yaitu:
1) Deklarasi Paris (16 April 1856)
Deklarasi ini mengatur tentang Perang di Laut. Deklarasi Paris ini dirumuskan
setelah Perang Krim (tahu 1856).
2) Deklarasi St. Petersburg (29 November 11 Desember 1868).
Larangan peggunaan peluru-peluru yang apabila mengenai benda keras
permukaannya maka peluru akan meledak.
3) Rancangan Peraturan Den Haag tentang Perang di Udara (1923).
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Konvensi ini hasil dari konferensi di Den Haag dari bulan Desember 1922 sampai
Februari 1923. Konvensi ini mengatur penggunaan pesawat udara dengan segala
peralatan yang dimiliki dalam pertempuran.
4) Protokol Jenewa (17 Juni 1925).
Protokol ini mengatur tentang Pelarangan Penggunaan Gas Cekik dan Macammacam Gas Lain dalam Peperangan.
5) Protokol London (6 November 1936) tentang Peraturan Penggunaan Kapal Selam
dalam Pertempuran. Protokol ini menegaskan Deklarasi tentang Hukum Perang
di Laut yang dibentuk di London pada 26 Februari 1989.
6) Konvensi Den

Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-Benda Budaya pada

waktu Pertikaian Bersenjata.
Prinsipnya benda-benda budaya seperti Rumah Ibadah, Museum dan lain-ain
tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer dan harus dilindungi.
7) Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (10 Oktober 1980) tentang Larangan
atau

Pemberantasan

Penggunaan

Senjata

Konvensional

tertentu

yang

mengakibatkan Penderitaan yang berlebihan.
Konvensi ini merupakan landasan hukum untuk melarang atau membatasi
penggunaan senjata yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan.52
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BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. PENYAJIAN DATA
1. Studi kasus illegal fishing antara Indonesia vs Negara-negara ASEAN
Kegiatan Illegal Fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan
perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang
berasal dari beberapa negara tetangga (neighboring countries). Walaupun sulit
untuk memetakan dan mengestimasi tingkat illegal fishing yang terjadi di WPP-RI,
namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, (2011-2015) dapat
disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (Exlusive

Economic Zone) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagic
state). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks
Asing illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse

seine dan trawl. Kegiatan illegal fishing juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia
(KII).
Beberapa modus/jenis kegiatan illegal fishing yang sering dilakukan KIA,
antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan
(SIKPI)), memiliki

izin

tapi melanggar

ketentuan

sebagaimana ditetapkan

(pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran
ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan,
registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan
transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan
penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan
kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang
membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.
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Sampai dengan tahun 2015, kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia,
terbilang cukup tinggi dan memprihatinkan, sebagaimana diilustrasikan pada
Gambar di bawah ini

Gambar 1
Tingkat Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Perikanan di WPP-RI

Gambar: 2
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Faktor -faktor yang menyebabkan terjadinya Illegal fishing di perairan
Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan
di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di
Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat
dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini.


Pertama, Kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan
dunia menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna.
Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan
cara legal atau illegal.



Kedua, Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (whole fish) di negara
lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya
surplus pendapatan.



Ketiga, Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di
Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan
pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi
pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
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Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan
pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas)
masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah
rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan
masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas
(High Seas) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing
maupun lokal untuk melakukan illegal fishing.



Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini
bersifat terbuka (open acces), pembatasannya hanya terbatas pada alat
tangkap (input restriction). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi
faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan
laut lepas.



Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM
pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan
tahun 2011, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340
ABK (Anak Buah Kapal)53 Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut,
tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang
harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan
prasarana pengawasan.



Ketujuh, Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam
penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama
dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal
pengawas di ZEE.
Khusus di Wilayah Asia Tenggara, sebagian besar merupakan wilayah

perairan. Sembilan choke points strategis yang ada di dunia, empat diantaranya
ada di Asia. Lebih lanjut lagi, Sea Lanes of Communication (SLOC) yang ada di
kawasan ini adalah arteri perdagangan dunia. SLOC di Asia Tenggara adalah kunci
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dari kesuksesan negara-negara ASEAN dalam pertumbuhan ekonomi dari sektor
perdagangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik kawasan tidak
terlepas dari maritim.
Asia Tenggara memiliki geografis maritim yang kompleks. Hampir semua
perairan Asia Tenggara diapit sebagai laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
dan perairan kepulauan. Selain itu konfigurasi pesisir juga rumit akibat teluk yang
menjorok ke daratan dan banyaknya pulau-pulau besar dan kecil. Masalah
geografis ini telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara klaim yurisdiksi
antar negara-negara bertetangga yang berujung pada perselisihan bahkan konflik.
Gambar 3. Kawasan Asia Tenggara

Sumber: Sam Bateman dkk, Good Order at Sea in Southeast Asia, RSIS, 2009. Di
cuplik dari tulisan Goldy Evi Grace Simatupang

Ada beberapa perairan yang berpotensi menjadi konflik di perairan Asia
Tenggara, yaitu Laut Andaman, Laut China Selatan, Teluk Thailand, Teluk Tonkin,
Selat Malaka, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Laut Arafura, Laut Timor dan Selat Torres.
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Klaim negara-negara atas perairan ini menyangkut laut teritorial, landas kontinen
dan zona ekonomi ekslusif. Sembilan dari sepuluh anggota ASEAN adalah
pengklaim terhadap wilayah laut ini. Ini menyebabkan sengketa perbatasan
menjadi ancaman nyata bagi keamanan maritim Asia Tenggara.
Tabel di bawah ini menunjukkan situasi terkini perbatasan maritim di Asia
Tenggara. Dari 60 batas maritim yang masih disengketakan di kawasan ini hanya
kurang dari 20 persen yang sampai saat ini diselesaikan, dan tidak banyak
perkembangan dalam proses delimitasi yang dilakukan saat ini. Sampai saat ini
masih tersisa batas ZEE dan landas kontinen yang belum disepakati. Hal ini
menyebabkan timbulnya masalah dalam pengelolaan sumber daya laut dan
penegakan hukum terkait kejahatan transnasional seperti illegal fishing.
Rupanya kawasan yang masih bermasalah ini menjadi rawan akan berbagai
kegiatan ilegal di laut. Beberapa perairan diidentifikasikan relatif tinggi aktivitas
illegalnya dan penegakan hukum yang lemah. Perairan-perairan ini adalah perairan
yang masih disengketakan.54


Kepulauan Sulu antara Sabah (Malaysia) dan Mindanao (Filipina) dan
memisahkan Laut Sulu dan Laut Sulwesi. Rute utama pelayaran melewati
laut ini.



Kepulauan Riau ke Selatan Singapura, termasuk perairan menuju Timur
pemisah lalu lintas di laut (traffic separation scheme) atau TSS. Selama
tahun 2014 terdapat kenaikan aktivitas illegal di wilayah ini.



Bagian selatan Laut China Selatan antara Pulau Tioman dan pulau Anambas,
dan termasuk juga Kepulauan Riau.



Bagian Utara Selat Malaka antara Sumatra dan pantai Barat Malaysia. Belum
ada batas ZEE yang disepakati di wilayah ini antara kedua negara.
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Gambar 4. Lokasi perairan sengketa di Asia Tenggara yang rawan akan
kegiatan illegal fishing.

Sumber: Sam Bateman dkk, Good Order at Sea in Southeast Asia, RSIS,
2009, di cuplik dari tulisan Goldy Evi Grace Simatupang
Kegiatan Illegal Fishing di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar
bagi

Indonesia.

Overfising,

overcapacity,

ancaman

terhadap

kelestarian

sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya
saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari
kegiatan IUU fishing. Kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun
sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada
kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya
dengan baik.
Untuk dapat mengetahui, kerugian materil yang diakibatkan oleh Illegal

fishing perlu ditetapkan angka asumsi dasar antara lain: diperkirakan jumlah kapal
asing dan eks asing yang melakukan IUU fishing sekitar 1000 kapal, ikan yang
dicuri dari kegiatan IUU fishing dan dibuang (discarded) sebesar 25% dari stok
(estimasi FAO, 2010). Dengan asumsi tersebut, jika MSY(maximum sustainable

yield = tangkapan lestari maksimum) ikan = 6,4 juta ton/th, maka yang hilang
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dicuri dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/th. Jika harga jual ikan di luar negeri ratarata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 trilyun.
2. Studi Kasus Pencemaran Minyak Montara Di Laut Timor Indonesia.
Para pihak

:

INDONESIA versus AUSTRALIA

Duduk perkara : kasus sejak Agustus 2009 (tanggal 21 Agutus 2009) hingga
sekarang belum menemukan titik penyelesaian.
Bencana pencemaran itu berawal dari ledakan sumur minyak Montara milik
PTT Exploration and Production Australia (PTTEP AA) induk perusahaan PTTEP

Public Company Limited (BUMN milik pemerintah Thailand) di Celah Timor Australia
pada 21 Agustus 2009. Pasca ledakan, tumpahan minyak di Laut Timor kian buruk
dan meluas hingga memasuki wilayah perairan Indonesia. Tumpahan minyak pun
mulai mencemari lingkungan laut. Ledakan sumur minyak Montara yang
menumpahkan 40 juta liter minyak mentah bercampur gas kondensat dan zat
timah hitam, serta zat-zat kimia lainnya keperairan Laut Timor55, dalam realitasnya
telah menghancurkan kawasan seluas 16.420 kilometer persegi
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.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan pun luar biasa, baik dilihat dari sisi
biofisik, dampak psikologis dan sosial ekonomi. Tidak hanya banyak biota laut
terancam, ribuan warga, terutama nelayan yang tinggal di sekitar pesisir Pulau
Timor dan Pulau Rote pun terpukul. Hasil tangkapan ikan mereka turun drastis dan
banyak diantara mereka tidak bisa lagi melaut karena lahan garapan di laut mereka
tercemar berat. Yang paling berbahaya dan sangat dikhawatirkan adalah ancaman
serius bagi kesehatan masyarakat yang mendiami Timor Barat dan kepulauan
sekitarnya bila mengkonsumsi ikan yang tercemar. Akan tetapi, kasus ini hingga
sekarang belum menemukan titik penyelesaian. Hal ini disebabkan tidak adanya
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bukti konkrit dari Pemerintah Indonesia dan itikad baik dari Pemerintah Australia
dan PTTEP AA.57
Mencermati penanganan kasus pencemaran laut Timor oleh luberan minyak
blok Montara setidaknya kita bisa memperoleh gambaran bagaimana para
pengelola pemerintahan SBY-BOEDIONO menjalankan good corporate governance.
(GCG) ‘Gagal’-nya tuntutan ganti rugi Indonesia kepada PT TEP Australia sebesar
2,5 milyar USD pada akhir Agustus 2010 karena alasan kurangnya bukti kredibel
menyertai klaim membuktikan sinyalemen tsb58.
Polusi minyak Timor Gap pada awalnya diketahui masyarakat setelah ada
release “citra satelit” dari SPOT-Network Perancis sebagai “picture of the month”
dan “deadly beautiful picture” -gambar cantik yang mematikan. Citra satelit radar
itu segera disusul oleh relesase berbagai provider satelit-satelit lain seperti NOAAMODIS milik USA, Terra-X SAR-milik Jerman, Envisat-ASAR milik ESA, Cosmo
Skymed milik Italia dll.
Berdasar citra satelit itu mendorong berbagai jaringan televisi seperti AlJazeera, ABC dan beberapa NGO internasional seperti WWF Internasional segera
mengirimkan reporter dan peneliti yang meliput serta mengambil sampel beberapa
biota laut di kawasan itu.
Tiupan angin, arus laut dan gelombang kemudian mendorong lapisan minyak
terdampar di pantai NTT di wilayah Indonesia terdekat pada oktober 2009.
Kawasan pantai karang dan pasir di pantai Kolbano NTT terlapisi minyak putih susu
dan tebal (kemungkinan reaksi antara crude oil dan dispersant) yang disemprotkan
pesawat AMSA. Selanjutnya akan merusak lingkungan alami daerah tsb.
Fenomena ini telah diteliti oleh MIPA UI dan Bapedalda dan dilaporkan kepada
Kementrian Lingkungan Hidup. Bapedalda NTT telah mengkofirmasikan bahwa laut
Timor sebelah barat telah tercemar minyak mentah (10 Oktober 2009) dengan
indikasi mencapai 107.2 milligrams/lt, sampel sampel itu diambil dari pantai
57
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Kolbano di desa Tuafanu, wilayah Kualin di Timor Tengah Selatan.59 disertai pula
dengan zat timah hitam bercampur bubuk kimia dispersant jenis Corexit 9500 dan
9572 yang sangat beracun untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dasar
Laut Timor60
Sementara hasil tangkapan nelayan dan petani rumput laut juga dilaporkan
turun drastis sampai ke titik 85 persen yang mengakibatkan banyak anak nelayan
tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena ekonomi
keluarga tidak mendukung, serta rusaknya terumbu karang sampai seluas sekitar
65.000 hektare.61
B. ANALISIS DATA
1. Kasus Illegal Fishing ( Indonesia vs Beberapa Negara ASEAN)

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan
yang tidak bertanggung jawab, dan hal ini bertentangan dengan kode etik
penangkapan. Illegal Fishing termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan
sumber daya perikanan dan sekaligus merupakan kegiatan pelanggaran hukum.
Tindakan Illegal Fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan
yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang
baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi
nelayan.

Kegiatan

yang

umumnya

dilakukan

nelayan

dalam

melakukan

penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan Illegal Fishing adalah penggunaan
alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan
pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada
daerah karang.
Masalah geografis wilayah Indonesia dan Negara-negara tetangga telah
menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara klaim yurisdiksi antar negara-negara
59
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bertetangga yang berujung pada perselisihan bahkan konflik. Untuk mengatasi
persoalan-persoalan yang mungkin terjadi, maka telah ada suatu kesepahaman
bahwa hubungan antar negara harus diatur berdasarkan norma-norma tertentu
yang disepakati bersama.
Dalam UNCLOS 1982 Bab XV Bagian 1, mengenai Penyelesaian Sengketa
(Settlement Disputes) mengharuskan negara-negara peserta untuk menyelesaikan
sengketanya melalui cara-cara damai sesuai dengan Piagam Perserikatan BangsaBangsa. Penyelesaian melalui cara-cara damai ini menurut pasal 33 ayat 1 adalah
dengan

perundingan,

penyelidikan,

dengan

mediasi,

konsiliasi,

arbitrasi,

penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan
regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri oleh pihak
bersengketa.
Khusus bagi Negara-negara Asia Tenggara menyelesaikan sengketa melalui
penyelesaian sengketa non-tradisional seperti diplomasi preventif, confidence-

building measures, rezim manajemen konflik dan penggunaan diplomasi track 2,
dimana konsep-konsep ini saling berhubungan. Sebenarnya, ini tidak memecahkan
penyebab sengketa itu sendiri, namun untuk mencegah eskalasi perselisihan dan
mendorong

pihak-pihak

terlibat

untuk

membangun

kepercayaan

sehingga

menghasilkan

persetujuan

delimitasi

memudahkan penyelesaian sengketa.
Pendekatan

ini

memang

sudah

(delimitation agreements) atau perjanjian sementara (provisional agreements).
Menurut Tara Davenport, ada 37 pengaturan (arrangements) perbatasan maritim
(sejak tahun 1969-2009)62. Pengaturan ini dibagi dalam dua kategori, pertama,
persetujuan delimitasi dimana batas sudah disepakati, kedua, pengaturan sementara
dimana belum ada kesepakatan perbatasan, dan negara-negara sudah setuju
terhadap pengelolaan bersama terhadap wilayah yurisdiksi dan manajemen sumber
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daya. Dengan demikian sudah ada 29 pengaturan delimitasi (delimitation

arrangements) dan delapan pengaturan sementara (provisional arrangements).63
Terkait dengan kasus illegal fishing, dimana banyak kapal-kapal nelayan asing
yang ditangkap oleh petugas di perairan Indonesia khususnya kapal nelayan
Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Philipina, Laos dan
Kamboja, Penyelesaiannya dilakukan dengan penengglamkannya, dan ini sudah ada
beberapa kapal asing yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di beberapa
daerah( seperti: Pontianak Kalimantan Barat, Bitung Manado Sulawesi Utara, Ranai
Kepulauan Riau, Tarakan Kalimantan Utara, Belawan Sumatera Utara dan di
Tarempa Kepulauan Anabas, yang terletak dekat semenanjung Malaysia), tapi
sebelum dilakukan eksekusi penenggalaman, Kementerian Kelautan dan Perikanan
terlebih

dahulu

mengirimkan

surat

pemberitahuan

kepada

negara

yang

bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri.64. kapal yang ditengglamkan
tersebut diantaranya berasal dari Vietnam, Filipina,

Thailand dan Malaysia.

Sementara itu terkait dengan dengan ABK yaitu diselesaikan melalui jalur hukum.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66A ayat (2) UU No.45
Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu melalui pemeriksaan pendahuluan (termasuk
administrasi), dari semua ABK yang tertangkap tersebut tidak semua masuk dalam
kategori tersangka. Bagi ABK yang memenuhi unsur tindak pidana, dilanjutkan ke
tingkat penyidikan untuk selanjutnya berkasnya diserahkan ke JPU,sementara yang
tidak memenuhi unsur tindak pidana diserahkan ke Imigrasi setempat untuk
dipulangkan ke Negara asalnya.
Selain itu dalam kasus Laut China Selatan sudah ada deklarasi code of conduct
(CoC). CoC ini sendiri sifatnya “tidak mengikat” karena tidak ada mekanisme
penegakannya. CoC ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai pertukaran informasi,
meningkatkan komunikasi dan tarnsparansi khususnya mengenai masalah-masalah
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militer, confidence-building measures, langkah langkah untuk tidak melakukan
tindakan konfrontasi dan juga mengenai aktivitas kerjasama.
Berkaitan dengan delimitasi ini, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi
negara-negara ASEAN melakukan delimitasi yaitu faktor politik, faktor ekonomi dan
alasan strategis.


Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor penting dalam perundingan
perbatasan. Pengembangan sektor maritim adalah konsep pengembangan
ekonomi yang sangat menguntungkan negara secara ekonomi. Ekonomi maritim
ini termasuk di dalamnya bisnis kelautan (mencakup pelabuhan dan navigasi,
galangan kapal, perikanan dan akuakultur dan pariwisata), sumber daya laut dan
pesisir (mencakup sumber daya mineral dan biologi, dan energi terbarukan).
Faktor ekonomilah yang mendorong dilakukannya pengaturan delimitasi di Teluk
Thailand dan Laut Andaman, delimitasi Teluk Tonkin oleh China-Vietnam tahun
2000, Brunei-Malaysia di Borneo termasuk delimitasi landas kontinen IndonesiaVietnam di sekitar Pulau Natuna.



Faktor politik. Sampai sekarang penyelesaian sengketa perbatasan di Asia
Tenggara dilakukan dengan cara-cara damai. Cara-cara damai yang dimaksud
terutama adalah negosiasi dengan berdasarkan hukum laut internasional dan
juga melalui pengadilan internasional. Cara ini dipilih terutama untuk memelihara
hubungan bertetangga yang baik diantara negara-negara ASEAN.



Faktor strategis. Kawasan perbatasan sebagai garda terdepan negara memiliki
posisi yang strategis yang berhubungan langsung dengan pertahanan dan
kemananan suatu negara. Selat Malaka misalnya, merupakan SLOC yang vital
bagi Singapura untuk kelancaran pergerakan arus barang dan jasa bagi
kelangsungan ekonominya. Laut China Selatan yang disengketakan oleh negaranegara ASEAN termasuk China dan Taiwan memiliki arti yang sangat strategis
bagi negara-negara pengklaim. Untuk itu pegaturan di kawasan yang
dipersengketakan dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik diantara negaranegara bertetangga.
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Kembali pada masalah penyelesaian sengketa, jika pihak-pihak yang bersengketa
tidak bisa menyelesaikannya melalui cara-cara yang sudah ditetapkan pada Bagian 1,
penyelesaian sengketa bisa ditempuh melalui prosedur wajib yang menghasilkan
keputusan mengikat yang diatur dalam UNCLOS Bab XV Bagian 2. Pihak-pihak
bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan menunjuk pihak ketiga untuk
interpretasi dan penerapan Konvensi melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut,
Mahkamah Internasional dan Mahkamah arbitrase khusus.
Negara-negara Asia tenggara tidak sering menggunakan prosedur wajib yang
menghasilkan keputusan mengikat ini. Memang terdapat kasus ketika kemudian
sengketa teritorial dibawa ke Mahkamah Internasional. Misalnya delimitasi batas
maritim antara Bangladesh dan Myanmar di Teluk Bengal. Kedua belah pihak
menerima yurisdiksi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) untuk
sengketa mereka. Kasus lain adalah kepemilikan Sipadan-Ligitan antara Indonesia
dan Malaysia yang dibawa ke Mahkamah Internasional yang pada akhirnya
dimenangkan Malaysia.
Penyelesaian sengketa seperti ini jarang digunakan di kawasan ini mengingat
keputusannya yang tidak memberi win-win solution. Hanya Singapura dan Filipina
yang menyukai pelibatan pihak ketiga dalam sengketa perbatasannya. Indonesia
sendiri lebih memilih untuk “konsultasi” daripada harus membawa sengketanya ke
Mahkamah Internasional atau lembaga arbitrasi lainnya, kecuali dalam kasus Sipadan
dan Ligitan. Kamboja dan Vietnam juga demikian, sengketa perbatasannya
diselesaikan dengan negosiasi dan lebih menyukai konsultasi dan pembuatan
keputusan melalui konsensus. Ini senada dengan persepsi umum negara-negara Asia
untuk tidak menggunakan cara-cara konfrontasi, litigasi dan penggunaan pihak
ketiga sebelum pengadilan.
Ada kesan bahwa negara-negara ini masih pragmatis dalam menyimpulkan
pengaturan-pengaturan perbatasan karena adanya alasan untuk mengeksplorasi
sumberdaya hidrokarbon, kebutuhan untuk melindungi keselamatan pelayaran juga
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untuk menjaga hubungan baik negara bertetangga sesama negara pengklaim,
khususnya jika mereka anggota ASEAN.
Menurut Davenport65, prinsip untuk bernegosiasi dengan percaya satu sama lain
membuat pihak-pihak bersengketa tidak dengan tegas memaksimalkan klaim mereka
dari hak-hak legalnya. Misalnya kesiapan untuk menyetujui penyesuaian garis sama
jarak (equidistance line)66 yang diatur dalam UNCLOS, yang mungkin saja tidak
selalu menghasilkan pembagian wilayah maritim sesuai yang diinginkannya. Selain
itu, lanjutnya, keinginan untuk melepaskan klaim atas wilayah darat dan maritim
untuk mendapatkan kesepakatan dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dalam
Delimitasi Landas Kontinen tahun 1986 antara Myanmar-India (Laut Andaman, Coco
Channel dan di Teluk Benggala) di mana Myanmar menyerah kepada India atas
klaimnya terhadap Kepulauan Narcondam, Dalam Pengaturan Sementara (Provisional
Arrangement) tahun 1982 antara Kamboja-Vietnam di mana Kamboja menyerah atas
klaimnya terhadap Pulau Phu Quoc. Selain itu, Persetujuan Delimitasi tahun 2000
antara Cina-Vietnam atas Teluk Tonkin dimana Vietnam menyerah atas klaimnya di
perairan bersejarah di Teluk Tonkin, dan Delimitasi tahun 2009 antara BruneiMalaysia (di Kalimantan), dimana Malaysia menyerah atas klaimnya pada Blok L dan
M dalam pertukaran untuk hak akses ke sumber daya.
Di balik hal-hal positif yang didapatkan dari pendekatan Asia Tenggara dalam
penyelesaian sengketa melalui pendekatan konsensus dan keengganan menempuh
prosedur wajib yang mengikat (misalnya melalui mahkamah internasional), tentunya
kita bisa mengkritisi beberapa hal dari pendekatan ini.
1) Pendekatan yang ditempuh di Asia Tenggara ini terbukti tidak menghasilkan
perkembangan yang signifikan terhadap delimitasi klaim wilayah maritim. Kurang
dari 20 persen dari wilayah sengketa yang baru bisa diselesaikan. Pihak-pihak
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bersengketa harus menempuh pendekatan yang sama yang diadopsi dari
kesepakatan perbatasan maritim sebelumnya.67
2) Mengandalkan negosiasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan
sengketa perbatasan dapat membuat masalah berlarut-larut, dan tidak ada
jaminan terhadap penyelesaian akhir. Sehingga pendekatan ini sangat memiliki
keterbatasan. Menurut Davenport, kasus Laut China Selatan adalah contoh kasus
dimana negosiasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena masalah
wilayah adalah masalah yang sangat sensitif karena menyangkut masalah
kedaulatan. Selain itu kepentingan nasional atas berbagai sumber daya dan
posisi strategis membuat kesepakatan sulit dicapai. Isu-isu sensitif terkait
masalah kedaulatan jarang bisa dicapai melalui negosiasi, misalnya kepemilikan
Sipadan-Ligitan dan juga pulau Spratly dan Paracel.
3) Negosiasi tidak pernah menghasilkan kemenangan di satu pihak, namun akan
selalu mencari win-win solution. Sehingga ini sering sekali dipengaruhi oleh
kemampuan diplomatnya. Ini tentunya dapat merugikan satu pihak tertentu.

4) Penggunaan konsensus seperti yang ditetapkan pada Artikel 20 ASEAN Charter
sebagai “ASEAN Way” bisa dikatakan tidak demokratis. Karena untuk mencapai
konsensus, negara-negara bersengketa yang memiliki pengaruh dan posisi tawar
lebih tinggi bisa saja mendikte arah dan substansi keputusan. Ini terbukti tidak
tercapainya joint communique dalam ASEAN Summit tahun lalu.68
Selanjutnya Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan pemerintah
Australia tentang Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) dan Regional Plan of Action

(RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in
the Southeast Asia Region.
Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan bagian dari
Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang
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pengawasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegal fishing di perairan
perbatasan kedua negara. Pada tahun 2013 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia
di

dalam

kerangka

IAFSF

yang

telah

dilaksanakan

antara

lain: Coordinated

patrols (patroli bersama dan terkoordinasi yang dilakukan oleh masing-masing negara
di masing-masing batas ZEE kedua negara), Technical Assistances, Port Visit (masingmasing pihak saling mengunjungi pelabuhan dalam rangka latihan Ship Search
Training). Kemudian Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing
Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region yang
merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati
oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja,
Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung
jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan yang menjadi wilayah kerja
sama, yaitu : Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura. Kerjasama ini
diiniasiasi oleh Indonesia dan Australia sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi
Sekretariat RPOA.
Di samping itu cara penyelesaian kasus pencurian ikan di laut Indonesia yang
dilakukan oleh Negara-negara ASEAN, belum berjalan efektif mengingat Negara-negara
ASEAN sudah mempunyai beberapa kesepakatan untuk menyelesaikan masalah apabila
terjadi suatu konflik (termasuk pencurian ikan) dimana Indonesia sebagai Negara
anggota ASEAN sudah meratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter), yang bertujuan
“mewujudkan komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara
ekonomi dan dapat bertanggung jawab secara social dalam rangka menjawab
tantangan dan peluang sekarang dan mendatang secara efektif69.
Untuk itu Piagam ASEAN lebih jauh menentukan, bahwa rakyat Negara-negara
ASEAN bertekad70:

69
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“untuk mengintensifkan pembentukan komunitas melalui peningkatan kerjasama

dan integrasi kawasan, khususnya melalui pembentukan Komunitas ASEAN yang
terdiri atas Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan
Komunitas Sosial-budaya ASEAN, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bali
Concord II”.
Sebab dalam konteks regional ASEAN ada beberapa prinsip penyelesaian
konflik yang dituangkan dalam Pasal 2 Piagam ASEAN. Salah satunya adalah
“Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai” Dalam konteks tersebut
mekanisme penyelelsaian konflik lebih memilih cara-cara damai, lebih lanjut dalam
ketentuan Piagam tersebut ditegaskan bahwa segala jenis konflik yang terjadi dalam
pelaksanaan

kerjasama

di

kalangan

negara-negara

anggota

ASEAN

dapat

diselesaikan dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam piagam. Oleh
karena itu, Piagam ASEAN tidak membatasi jenis konflik tertentu saja yang bisa
diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Piagam, yang pasti adalah
bahwa dalam bentuk apapun obyek konflik yang terjadi dikalangan anggota ASEAN.
Piagam tersebut sebisa mungkin menekankan untuk menggunakan cara-cara
diplomasi dalam penyelesaiannya, seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, jasa baik
dan lain sebagainya yang telah disepakati oleh para pihak.71
Selain Asean Charter, negara-negara ASEAN juga memilki perjanjian
persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara (the Treaty of Amity and

Cooperations in Southeast Asia 1978 (TAC). Melalui perjanjian persahabatan dan
kerjasama negara-negara anggota ASEAN menyepakati Code of Conduct atau aturan
perilaku dalam pelaksanaan hubungan kerjasama antar negara-negara ASEAN dan
dalam penyelesaian konflik di kawasan, yakni dengan mengedepankan cara-cara
damai dan menghormati Hak Asasi Manusia dalam setiap upaya penyelesaian
masalah melalui Dewan Agung (High Council).
Apabila konflik muncul maka the High Council akan memberikan rekomendasi
mengenai cara-cara penyelesaian konflik. High council juga diberi wewenang untuk
71
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memberikan jasa baik, mediasi, penyelidikan atau konsiliasi, apabila para pihak
menyetujuinya. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga
tercermin di dalam Piagam PBB antara lain prinsip “non-intervensi”. Dalam hal ini
ASEAN harus tetap menjalankan diplomasi pencegahan (preventive diplomacy).
Selain itu, ASEAN memilik sebuah model penyelesaian konflik secara informal
dimana dialog dan konsultasi menjadi bagian utama dalam upaya penyelesaian
konflik antara negara ASEAN yang dinamakan ASEAN Ways. ASEAN Way sendiri
diberlakukan didalam ASEAN Regional Forum. Non-Intervensi dan preventive
diplomacy adalah dua prinsip yang mendasari kinerja ARF dalam menyelesaikan
konflik menggunakan ASEAN Way. Negara-negara ASEAN selalu menerapkan norma
diplomatik ASEAN Way yang identik dengan non-intervensinya.
Dengan berdasar pada ASEAN Way tersebut, negara anggota selalu
menggunakan

metode

management

konflik

melalui

musyawarah.

ASEAN

memberikan kewenangan penuh pada rezim pemerintahan yang berkuasa dalam
negara

tersebut

untuk

menyelesaiakan

masalahnya

sendiri.

Tujuan

dari

ditetapkannya ASEAN way adalah untuk mencegah suatu isu masalah menjadi liar
membesar dan meluas yang dilakukan dengan cara meredam dan mengabaikan halhal kecil demi tujuan yang lebih besar.
Penerapan

norma

ASEAN

Way

menjadi

penting

untuk

dilaksanakan

mengingat norma tersebut yang menjadi norma dan identitas yang melekat pada
negara-negara anggota ASEAN. Norma-norma yang diatur dalam ASEAN way juga
menjadi salah satu identitas ASEAN itu sendiiri, sebab prinsip non-intervenstion, non

use of force dan juga penggunaan musyawarah utamanya, sarat sekali dengan nilainilai Asia Tenggara.
Dalam mengatasi masalah konflik antar negara dalam pengelolaan sumber
daya kelautan masing-masing negara lebih memilih untuk membiarkan masalah
tersebut mendingin sebelum nantinya digunakan musyawarah sebagai upaya
penyelesaian selanjutnya. ASEAN benar-benar menjaga atmosfer hubungan antara
negara-negara anggota agar tetap dingin dan kondusif. Hal tersebut pada akhirnya
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berujung pada kestabilan hubungan diantara mereka yang mampu memajukan dan
mengembangkan kawasan Asia Tenggara.
Tantangan bagi ASEAN mendatang adalah bagaimana ASEAN mampu
menciptakan suatu tatanan regional yang memenuhi kebutuhan keamanan setiap
anggotanya tanpa harus menyelesaikan kepentingan-kepentingan negara-negara
besar. Disamping iu, fungsi ASEAN sebagai peredam konflik saja dirasakan tidak
cukup, akan tetapi bagaimana ASEAN mampu berperan sebagai conflict solver
dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini.
Ketidak mampuan ASEAN tampil sebagai conflict solver bersumber pada
ketidakmampuan untuk mengaktifkan provisi tentang peacefull settlement of

disputes, terutama adanya ketentuan bahwa High Council hanya dapat berfungsi
apabila semua negara anggota ASEAN menyetujuinya. Tugas ASEAN dimana konflik
yang sewaktu-waktu muncul ke permukaan mendatang adalah mengaktifkan provisi
ini dan dengan demikian mendorong negara-negara anggota untuk memulai
memanfaatkan High Council dan diharapkan dapat mengatasi berbagai potensi
konflik yang seaktu-waktu muncul ke permukaan dan menyelesaikan persoalan
secara tuntas.

2.

Kasus Montara (Indonesia vs Australia)
Peran laut belum pernah begitu penting dalam kegiatan umat manusia seperti
dewasa ini, yang meliputi berbagai kegiatan seperti di bidang perikanan,
penambangan sumberdaya mineral, transportasi, produksi energi serta perlindungan
dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu mempertahankan perdamaian dan
ketertiban di laut, serta penggunaan sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk
kepentingan umat manusia, menjadi sangat vital. Untuk itu dalam kurun waktu lebih
dari tiga dekade setelah mulai berlakukannya, United Nations Convention on the

Law of the Sea (UNCLOS) 1982, 3 yang juga sering disebut sebagi “Constitution of
the Oceans”, telah menjadi dasar dalam berbagai upaya untuk mencapai tujuan
tersebut.
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Mencermati penanganan kasus pencemaran laut Timor pada akhir 2009
setidaknya

kita

bisa

memperoleh

gambaran

bagaimana

para

pengelola

pemerintahan masa itu menjalankan tugasnya. Perlu dicatat kasus ‘Montara’ baru
mendapatkan tanggapan Presiden SBY setelah hampir setahun ketika bekas-bekas
hidrokarbon di laut Timor oleh tumpahan minyak Blok Montara mulai menghilang.
Respons itupun sepertinya didorong oleh faktor eksternal yaitu penanganan kasus
pencemaran minyak BP di Teluk Mexico Amerika Serikat yang berpengaruh secara
politis, menunda kunjungan presiden Barack Obama ke Indonesia dan Australia,72
karena kasus pencemaran minyak di Laut Timor telah dijadikan sebagai salah satu
isu internasional dalam agenda APEC di Bali pada Oktober 2013.
Pencemaran di Laut Timor sifatnya lintas negara, karena melibatkan tiga
negara, yaitu Australia, Timor Leste, dan Indonesia. Upaya-upaya penyelesaian
untuk mengatasi dampak yang diakibatkan pun telah dilakukan. Pemerintah
Australia telah membentuk Komisi Penyelidikan Tumpahan Minyak Montara, suatu
tim khusus untuk menyelediki kasus pencemaran laut ini. Atas permintaan Komisi
ini, Leeders Consulting Australia melakukan uji analisis sampel minyak dan air dari
Laut Timor di perairan Indonesia dan membuktikan bahwa kandungan minyak yang
mencemari perairan Indonesia berasal dari ladang Montara.
Langkah pertama Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini adalah
dengan membentuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat di Laut
(PKDTML) yang bertugas mengkoordinasikan kajian kerugian sekaligus mengajukan
klaim ganti rugi akibat pencemaran laut timor kepada pihak Australia ataupun PT
TEP-AUSTRALASIA. Tim yang diketuai oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi
beranggotakan Kementrian Lingkungan. Tim nasional ini sejak awal bekerja dengan
setengah hati dan was was kalau kalau langkah yang mereka ambil salah sehingga
berakibat fatal pada jabatan atau kariernya di masa depan. Terlebih mereka tahu
bahwa beberapa waktu sebelumnya Presiden SBY sempat berpidato di depan
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parlemen Australia tanpa sedikitpun menyinggung kasus ‘Timorsea oilspill’ ini.
Demikian juga bahwa otoritas keamanan dan keselamatan laut di Indonesia sangat
erat hubungannya dengan pihak Australia. Sehingga lengkaplah kegamangan tim
nasional tsb.
Pembentukan Tim Nasional tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor. 109 tahun 2006 tentang penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan
minyak di laut. Selanjutnya Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional
tersebut telah melakukan beberapa upaya penanggulangan sebagai berikut:73
1) Membentuk Posko Daerah penanggungan tumpahan minyak di Laut serta
mengaktifkan Pusat komenado dan Pengendali Nasional Operasi penanggulangan
tumapahan minyak di laut (Puskodalnas);
2) Melakukan observasi dan pengambilan sampel air laut, dan biota (ikan), dan
sedimen serta gumpalan minyak (Tarbal) di laut Timor dan melakukan uji
laboratorium dan analisis sampel; dan
3) Melakukan survey dampak social ekonomi dan lingkungan akibat tumpahan
minyak di laut Timor.
Hasil kerja Tim Nasional tersebut adalah sebagai berikut:
1) Total sebaran tumpahan minyak di Laut Timor berdasarkan pemantauan citra
satelit tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 3 Oktober 2009 seluas 16.420
km;
2) Secara visual permukaan di Laut Timor pada daerah perbatasan ZEE Indonesia
Australia terdapan lapisan minyak; dan
3) Hasil uji laboratorium dan analisis sampel air Laut dan tarball dari Laut Timor
mengandung minyak dan senyawa aromatic serta karakteristik yang sama
dengan sampel minyak mentah (crude oil) dari Montara Wellhead Platform.
Setelah menerima klaim yang diajukan oleh Indonesia, Australia menolak
kalim tersebut dan tidak mengakui data ilmiah yang diajukan oleh Pemerintah
73
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Indonesia kepada Australia. Tidak adanya hasil negosiasi tersebut maka Indonesia
dan Australia bersepakat melakukan MOU yang direncanakan untuk ditandatangani
pada tanggal 2 Agustus 2011, namun penandatanganan tersebut tertunda akibat
pergantian cabinet CEO PT TEP.
Jika kita cermati ketentuan internasional dalam kasus tumpahnya minyak blok
Montara adalah merupakan pelanggaran aturan internasional tentang lingkungan
hidup di wilayah laut. Dalam pasal 208 UNCLOS, aktivitas polusi akibat pengeboran
minyak di lepas pantai di dasar laut pada Jurisdiksi suatu Negara. Pasal 208
menyatakan bahwa negara pantai wajib membuat aturan dan hukum yang
mencegah, mengurangi dan mengontrol polusi dari aktivitas di bawah laut. Aktivitas
pengeboran minyak lepas pantai dimasukkan dalam kriteria aktivitas di dasar laut.
UNCLOS juga mengatur mengenai polusi yang dikibatkan aktivitas di dasar yang
berada di luar jurisdiksi suatu Negara. Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan
maka, seperti juga di negara lain, pemerintah Australia diharuskan memberikan
peringatan, denda, penundaan proyek dan bahkan pembatalan proyek. Sebagai
negara yang ikut terdampak pencemaran lintas batas itu Indonesia berhak
menuntut Australia untuk bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran minyak
tersebut.
Di samping UNCLOS , pada tahun 1954, Badan Maritim International (IMO)
juga telah menghasilkan Konvensi International tentang Pencegahan Pencemaran
di Laut oleh Minyak (International Convention for the Prevention of Pollution of the

Sea by Oil 1954) yang merupakan suatu upaya awal yang sangat berarti guna
mengatasi dampak pencemaran. Suatu faktor yang mengejutkan dunia bagaimana
dampak kerusakan pencemaran diderita, ketika terjadi kecelakaan kapal tanker
Torry Canyon tahun 1967 yang mengakibatkan kerugian besar terutama dialami
oleh daerah-daerah wisata dipantai, maupun kerusakan yang dialami oleh sumber
daya hayati di laut dan lain-lain.
Sementara itu terkait dengan kasus Montara ini menurut data dari
Kementerian Lingkungan Hidup bahwa potensi kerugian akibat kasus Montara
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mencapai 290 miliar rupiah yang dihitung dari potensi kerugian total ( total lost

value) yang mencapai 247 juta USD. Velix wanggai Staf khusus Kepresidenan telah
menerima laporan dari Bupati Rote Ndao, Leonard Haning perihal jenis dan
kuantitas kerugian yang diderita petani rumput laut dan nelayan Kabupaten Rote
Ndao.Menurut laporan Bupati Rote Ndao, tumpahan minyak itu mencemari sekitar
16.420 KM persegi wilayah Laut Timor yang tercakup dalam zona ekonomi eksklusif
Indonesia. Kerusakan ekosistem laut dan kematian berbagai jenis biota laut telah
menyebabkan anjloknya pendapatan nelayan dan petani rumput
Sebenarnya langkah awal yang ditempuh pemerintah Indonesia sudah tepat
walau terlambat yaitu disaster assesment dan mapping, kemudian economic impact

valuation, kemudian baru program remediation dan restoration. Penanggulangan
pencemaran laut memerlukan metode dan strategi yang tepat. Metode dan strategi
penanggulangan tersebut Berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kehutana
dan Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Perindustrian

dan

Perdagangan,

DKP,

TNI

AL,

Kepolisian,

Kementerian

Perhubungan, PERTAMINA dan Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Banyak kasus selama ini hanya
menjadi catatan pemerintah tanpa penanggulangan tuntas. Sebagai contoh adalah
kasus pencemaran di laut Timor yang terjadi sejak akhir Agustus 2009.
Namun sampai saat ini pemerintah belum mampu mengangkat kasus ini ke
pengadilan untuk menghukum pelaku apalagi membayar ganti rugi kepada
masyarakat

sekitar.

Ini

menunjukkan

lemahnya

koordinasi

antar

instansi

pemerintah dan kepolisian dalam menuntaskan suatu kasus. Diakui bahwa prosedur
penanggulangan

seperti:

penanggulangan,

partisipasi

pemberitahuan
unsur

terkait

bencana,

evaluasi

termasuk

masyarakat,

strategi
teknis

penanggulangan, komunikasi, koordinasi dan kesungguhan untuk melindungi laut
dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat menjadi poin utama dalam
penanggulangan bencana ini.
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Dalam hal penanggulangan polusi tumpahan minyak di laut Timor itu seluruh
Kementerian/instansi terkait, LSM, dan unsur masyarakat seharusnya berkoordinasi
untuk penanggulangan. Koordinasi sangat penting dilakukan agar pencemaran
yang terjadi dapat selesai diatasi sampai tuntas, dimana segenap komponen bahu
membahu saling mengisi kekurangan dan saling tukar informasi. Meski dampak
yang ditimbulkan jauh lebih besar, realitasnya bencana penecemaran Montara
kurang mendapatkan perhatian serius. Bencana yang terjadi enam tahun lalu
hingga saat ini belum memperoleh solusi yang memadai. Meski sumber bencana
sudah dapat dikendalikan pada November 2009, dampak pencemaran laut belum
teratasi dengan baik dan persoalan ganti rugi masih terkatung-katung. Bukannya
saling menjatuhkan dan ingin menonjolkan institusi sendiri. ‘Koordinasi dan
kepemimpinan’ merupakan barang termahal di negeri ini sampai sekarang.
Penyelesaian secara damai di atas, tampaknya tidak berjalan dengan baik
karena adanya beberapa kendala dari kedua Negara. Kendala yang dihadapi dalam
penerapan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terkait kasus
penyelesaian pencemaran lintas batas antara Indonesia dan Australia antara lain
adalah Hukum Laut lebih mengatur mengenai “Tanggung jawab setiap Negara”
tetapi tidak diatur di dalamnya perihal nilai ganti rugi yang harus diberikan oleh
Negara yang melakukan pencemaran. Meskipun UNCLOS telah mengatur mengenai
hak dan kewajiban setiap Negara dalam mengelola kekayaan hayati yang ada di
laut, namun tetap saja ada kendala yang dihadapi dalam penerapan UNCLOS dalam
masalah yang terjadi antara Indonesia dan Australia.
Kendala lainnya adalah Indonesia tidak mempunyai bukti yang kuat untuk
melakukan gugatan, sehingga hasil laporan tes positif minyak Australia akan
dibahas

dengan pemerintah Indonesia dan akan melakukan pengujian sampel

untuk dibandingkan dengan sampel dari minyak Montara atau minyak yang lazim
beredar di perairan Timur Indonesia. Australia menyatakan, sangatlah kecil
kemungkinannya bahwa minyak Montara akan mencapai perairan pesisir Indonesia.
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Terkait dengan laporan banyaknya ikan yang mati, Australia telah melakukan
pengujian tingkat keracunan (toxicity) pada ikan yang terdapat disekitar tumpahan
minyak di perairan Australia, dan hasilnya memperlihatkan ketiadaan kontaminasi.
Jenis dan jumlah minyak yang diamati di ZEE Indonesia dipandang tidak
mengakibatkan

ancaman

signifikan

pada

lingkungan

laut. Terkait

dengan

pernyataan adanya upaya tanggap dari Australia untuk menanggulangi masalah ini.
Kemudian kendala terakhir dalam penyelesaian masalah pencemaran laut
Timor ini adalah Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana
telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982 sejak terjadinya kasus kegagalan dalam
pengeboran yang dilakukan oleh PT TEP Australia di Montara, belum ada tindakantindakan perlindungan ataupun pencegahan terhadap pencemaran lingkungan laut
dan biota laut di laut Timor dari pihak Indonesia sendiri, padahal dalam kasus ini
Indonesia merupakan Negara yang wilayah lautnya tercemar oleh minyak yang
diakibatkan aktifitas pengelolaan laut Negara tetangga Australia. Hal ini yang
memberatkan Indonesia manakala Indonesia akan membawa kasus Montara ke
Pengadilan Internasional, dikarenakan Indonesia sendiri tidak mengambil tindakan
penanggulangan yang cepat sejak terjadinya kebocoran.
Upaya yang dilakukan Pemerintah saat itu, gagal total sehingga petaka
kemanusiaan dan lingkungan terbesar di abad ini jadi terabaikan. Berdasarkan hasil
penyelidikan Komisi Penyelidik Tumpahan Minyak Montara bentukan Pemerintah
Federal Australia dengan tegas menyatakan tumpahan minyak Montara telah
mencemari sedikitnya 90.000 Km2 wilayah perairan Laut Timor. Sementara,
pendapat para ahli dan ilmuwan independen menyatakan sekitar 90 persen dari
luas wilayah yang tercemar tersebut berada di wilayah perairan Indonesia.
Berbagai pihak di Indonesia maupun di Australia, sepertinya berupaya
sedemikan rupa untuk mengaburkan bukti dan fakta yang ada. Masing-masing
berjalan dengan interpretasi atas hasil kajian sendiri. Ditambah lagi, lemahnya
koordinasi birokrasi Indonesia maka dengan mudah induk perusahaan PTTEP Public
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Company Limited (BUMN milik pemerintah Thailand) mengelak dari tanggung jawab
ganti rugi atas dampak pencemarannya.
Executive

Vice

President

PTTEP

Public

Company

Limited,

Luechai

Wongsirasawad, pada 13 September 2011 usai bertemu dengan sejumlah pimpinan
pemerintah di Indonesia di Jakarta yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan pada
waktu itu (Freddy Numberi). mengatakan pihaknya belum dapat menandatangani
nota kesepahaman

(Memorandum of Understanding/MoU) atas ganti rugi

pencemaran laut Timor karena masih harus memilih tim fasilitator yang independen
dalam menilai kerugian insiden tersebut. Disisi lain pihak Thailand yang diwakili
oleh Luechai Wongsirasawad , menanggapi dengan datar terkait masalah
tersebut. Pimpinan pemerintahan dalam berbagai tingkatan terkait kasus Montara
ini terus berganti sejak 21 Agustus 2009. Negosiasi pun cenderung tersendat.
Kewajiban memang ada pada perusahaan, tetapi peran kedua pemerintahan sangat
penting karena kasusnya melibatkan dua wilayah negara yang berbatasan.
Belajar dari Teluk Meksiko
Dalam wawancara dengan Australian Associated Press (AAP) pada Jumat
(21/8/2010), pakar hukum maritim yang juga pernah jadi penasehat senior
pemerintah, Hasjim Djalal, menegaskan kembali pentingnya peran Australia untuk
bersama-sama dalam menyelidiki (investigasi bersama) lagi terkait pencemaran
tersebut.
Pandangan Hasjim itu tentu belajar dari interpretasi sepihak atau berbagai
lembaga kajian dengan kepentingan masing-masing. Ketika tim perunding
Indonesia hendak mengajukan klaim, argumentasi PTTEP selalu mempertanyakan
kepastian dan metode penelitian dalam menyusun kerugian ekonomi, sosial, dan
lingkungan hidup.
"Saya khawatir tentang hal ini karena telah berdampak pada kehidupan begitu
banyak orang, perikanan dan industri rumput laut mereka. Pemerintah Indonesia
tidak mengejar hal ini cukup serius pada saat itu. Mungkin karena pemerintah tidak
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ingin membuat masalah dengan Australia. Aneh bagi saya karena ini masalah
dengan perusahaan," katanya kepada AAP.
Berkali-kali, PTTEP Australasia, selalu membantah bahwa pencemaran
tersebut telah mencapai Indonesia. Sementara pihak Australia yang melalui
pengadilan

telah

menyatakan

PTTEP

Australasia

bersalah,

juga

hanya

berkonsentrasi pada kerusakan di perairan sendiri.
Kemudian pemerintah Indonesia telah meminta bantuan Australia untuk
memaksa PTTEP membahas penelitian atas dampak pencemaran tersebut. Direktur
Jenderal

Perhubungan

Laut

Kementerian

Perhubungan

Bobby

R

Mamahit

menegaskan bahwa, sangat penting keterlibatan Australia dalam kerjasama dalam
menuntaskan persoalan ini. Pada saat bersamaan, Yayasan Peduli Timor Barat
(YPTB) yang gigih memperjuangkan hak masyarakat dan pemulihan pencemaran
tersebut pun sudah bersiap-siap untuk mengajukan class action di Australia.
Mungkin masih perlu ketegasan pemerintah untuk menopang jalan yang sudah
ditempuh masyarakat NTT tersebut.“Selama pemerintah dan masyarakat tidak
bergandengan tangan mendesak perusahaan dan pemerintah Australia, selama ini
itu pula PTTEP akan merasa aman-aman saja,” kata Direktur Ocean Watch
Indonesia (OWI) Vayireh S.
Apa yang ditekankan Hasjim ,sebagai Pakar Kelautan R.I. bahwa Indonesia
dan Australia perlu bersama-sama melakukan kajian dan mendudukkan persoalan
sebagaimana mestinya. Jika di Australia, PTTEP Australia sangat patuh dan
memenuhi kewajibannya, mengapa di Indonesia tak bisa? Apalagi, PTTEP Australia
sebenarnya sudah menyewa sejumlah lembaga penelitian dan perguruan tinggi
(seperti Institut Pertanian Bogor dan Universitas Indonesia) untuk mengkaji
dampak pencemaran sejak akhir 2009 lalu.74
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Upaya negosiasi pemerintah Indonesia dengan pihak PTTEP Australasia
selama ini tidak mencapai kata sepakat. Surat itu mendesak pemerintah Australia
untuk "mendorong" PTTEP Australasia untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Kesimpang siuran telah terjadi. Sebuah pernyataan yang dirilis PTTEP Australasia
menyebutkan, pihaknya justru tidak memperoleh izin dari pemerintah Indonesia
untuk melakukan penyelidikan di wilayah perairan Indonesia.
Menurut para ilmuwan independen, petaka tumpahan minyak Montara di Laut
Timor pada 2009 sama besarnya dengan petaka tumpahan minyak di Teluk Mexico
atau bahkan jauh lebih besar, namun ditutupi oleh Pemerintah Australia yang
bekerja sama dengan PTTEP Australia serta Sea Drill Norway Pty Ltd. Pemerintah
republik Indonesia tidak dapat menangani permasalahan yang menyangkut
Kepentingan dalam negeri, sehingga harus menungu uluran tangan pemerintah
asing dalam hal ini Pemerintah Amerika Serikat, karena hanya dengan Amerika lah ,
Australia akan takut.
Memperbandingkan penanganan kasus pencemaran teluk Mexico dan laut
Timor ibarat membandingkan jauhnya jarak kedua lokasi tsb walaupun kasus yang
dihadapi serupa. Bedanya, pemerintah Amerika Serikat mampu menerapkan ’good
corporate governance’ dalam kasus tsb sehingga mereka jauh lebih disegani baik
oleh negara lain atau perusahaan multinasional manapun. Terlebih apabila suatu
bencana itu terkait lintas negara, mereka jauh lebih kredibel dalam segala hal
dibanding negara kita.
Dalam kasus meledaknya anjungan minyak di teluk Mexico, seluruh otoritas
penanggulangan bencana di USA seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA),
pasukan penjaga pantai (US-Coast-Guard) bekerja sangat profesional siang malam.
Terlebih sang presiden CEO US Inc. hadir untuk mengkordinasikan langsung
penanganan bencana tumpahan minyak tsb. Dengan cara itu masalah pencemaran
teluk meksiko segera beres dalam waktu enam bulan, berikut delivery ganti rugi
dari perusahaan multinasioanl sekelas BP kepada masyarakat di teluk Mexico.
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Kasus pencemaran di Gulf Mexico dengan cepat terseleseikan dalam waktu
kurang dari 6 bulan, walau kecelakaan di teluk Mexico ini lebih parah dan
berdampak lebih luas. Anjungan BP itu menghadap kota kota yang cukup padat
penduduk seperti Terrebone, Barataria, Venice, Sound, Breton, Mobile, Pascagoula,
Gulfport dll. Perbedaan menyolok antara ’team Teluk Mexico’ dengan ’tim Jakarta’
adalah mereka mengerjakan tugas dengan penuh dedikasi. Memiliki skill,
pengalaman dan paham ‘job description’-nya. Serta yang paling utama adalah
mereka mereka merasa mendapat dukungan langsung dari pemimpin tertinggi
sehingga mereka tidak ragu ragu dalam bekerja. Dengan cepat Departemen
Perdagangan US segera merelease laporan dampak ekonomi pencemaran tsb
didukung data pasar akurat seperti kawasan teluk penghasil 20 % oyster di
Amerika Serikat otomatis mengalami penurunan serta produksi udang mencapai
minus 75 %, pembatalan hunian hotel di kawasan itu

42 % serta dampak

ekonomi lain yang segera terkalkulasi dengan cermat.
Berdasarkan dua kasus tersebut di atas, ternyata penyelesaian konflik antar
Negara untuk setiap permasalahan mempunyai karakter tersendiri baik terkait
permasalahan maupun para pihak yang berkonflik . Konflik yang dihadapi oleh
Indonesia terkait dengan illegal fishing khususnya yang terjadi antara Indonesia dengan
beberapa negara di kasawasan ASEAN adalah berbeda dengan penyelesaian konflik
terkait tumpahan minyak yang terjadi di perairan Timor dengan pihak Australia dan
Thailand. Walaupun penyelesaian masing – masing kasus melalui tahapan diplomasi
akan tetapi hasil yang dicapai berbeda. Dari uraian dalam analisa diatas terlihat bahwa
kasus illegal fishing lebih nyata pencapaian tujuannya, yang diinginkan oleh pemerintah
Indonesia adalah kepatuhan nelayan- nelayan dari Negara tertentu yang melakukan
penangkapan ikan di perairan Indonesia sebagaimana di atur dalam UNCLOS maupun
ASEAN CHARTER. Akan tetapi untuk pencemaran laut sebagaimana diatur dalam pasal
204 Jo Psl 215 UNCLOS (kasus Montara) masih memerlukan tahapan – tahapan
penyelesaian berikutnya.

Dengan demikian apakah langkah penyelesaian yang

81

dilakukan dalam penyelesaian illegal fishing dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus
tumpahan minyak .
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Penyelesaian konflik antar Negara untuk setiap permasalahan mempunyai
karakter tersendiri baik terkait permasalahan maupun para pihak yang
berkonflik. Konflik yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan illegal fishing
khususnya yang terjadi antara Indonesia dengan negara di kasawasan ASEAN
adalah

berbeda dengan penyelesaian konflik terkait tumpahan minyak yang

terjadi di perairan Timor dengan pihak Australia dan Thailand. Walaupun
penyelesaian masing – masing kasus melalui tahapan diplomasi akan tetapi hasil
yang dicapai berbeda. Dari uraian dalam analisa diatas terlihat bahwa kasus

illegal fishing lebih nyata pencapaian tujuannya, yang diinginkan oleh pemerintah
Indonesia adalah kepatuhan nelayan- nelayan dari Negara tertentu yang
melakukan penangkapa ikan di perairan Indonesia sebagaimana di atur dalam
UNCLOS maupun ASEAN CHARTER. Akan tetapi untuk pencemaran laut
sebagaimana diatur dalam pasal 204 Jo Psl 215 UNCLOS (kasus Montara) baru
merupakan tahap awal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan
Pemerintah Australia guna menuju penyelesaian secaraa damai, dan masih
memerlukan tahapan – tahapan penyelesaian berikutnya, karena Pemerintah
Australia dan PT TEP AA tidak mengindahlah langkah negosiasi yang dilakukan
oleh Pemerintah Indonesia, termasuk negosiasi kompensasi ganti rugi terhadap
dampak yang ditimbulkannya. Sehingga kasus tersebut belum dapat diselesaikan
hingga kini.
2. Dalam menghadapi penyelesaian konflik antar Negara dalam pengelolaan
sumberdaya kelautan di Indonesia, belum terkoordinasi dengan baik antar
lembaga terkait.
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B. SARAN
1. International convention yang terkait dengan penyelesaian konflik internasional
tidak efektif karena tidak mempunyai sanksi yang tegas dan batas waktu
penyelesaiannya.
2. Dalam

mengadopsi

ketentuan-ketentuan

internasional,

Indonesia

harus

melengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang dapat menekan pihak lain agar
kepentingan nasional terlindungi.
3. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus yang penyelesaiannya
terkait

dengan

konflik

antar

Negara

diharapkan

keseriusannya

dalam

menyelesaikan dengan tuntas walaupun diperlukan waktu dan biaya yang cukup
besar.
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