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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

 

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, tidak ada cabang hukum Internasional yang 

lebih banyak mengalami perubahan secara mendalam dan revolusioner, selain hukum laut. 

Hukum laut telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam sesuai dengan 

perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan sumber kekayaan mineral yang terkandung di 

dasar laut itu sendiri, merupakan penghubung bangsa-bangsa dari segala sektor kegiatan 

manusia, dan kekayaan sumber hayati serta 70% dari permukaan bumi terdiri dari laut.
1
 

Hukum laut sekarang  tidak hanya mengatur atau mengurus kegiatan-kegiatan negara-

negara di atas permukaan laut saja, tetapi telah mengatur dan mengurus kegiatan-kegiatan 

pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Oleh karena keinginan 

negara-negara untuk penggunaan kekayaan-kekayaan laut itu, maka negara-negara berusaha 

keras untuk membuat hukum laut yang mengatur atau mengurus permasalahan mengenai 

kedaulatan atau kekuasaan negara-negara pantai terhadap laut, dan sampai sejauh mana 

negara-negara pantai dapat mengambil kekayaan-kekayaan yang tersedia di dasar laut dan 

laut di atasnya, serta untuk mengatur eksploitasi daerah-daerah dasar laut yang telah 

dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia. 

Puncak dari berbagai perundingan mengenai masalah kelautan adalah diadakannya 

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut  (United Nations Conference 

on the Law of the Sea) pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dalam konferensi ini telah 

ditandatangani suatu perjanjian internasional yang mencakup hampir seluruh permasalahan 

di bidang kelautan. Perjanjian internasional ini dikenal dengan nama Konvensi PBB 

mengenai Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). 

Konvensi ini merupakan perkembangan paling penting dalam kesuluruhan ketentuan hukum 

internasional berkenaan dengan lautan bebas. 
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Pemerintah Indonesia sudah sejak lama turut aktif dalam berbagai perundingan 

mengenai terbentuknya berbagai perjanjian internasional di bidang kelautan, dikarenakan 

Indonesia merupakan negara kepuluan yang memiliki wilayah perairan terbesar di duniadan 

dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia 

merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari 

laut territorial dengan luas 0.8 juta Km², laut nusantara 2.3 juta Km²  dan zona ekonomi 

eksklusif 2.7 juta Km². Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan 

garis pantai sepanjang 95.181 Km².
2
 

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang sudah lama 

diperjuangkan di forum internasional. Diawali dengan Deklarasi Djuanda tahun 1957, lalu 

diikuti UU / Prp No 4/1960 tentang Perairan Indonesia; Mochtar Kusumaatmadja dengan tim 

negosiasi Indonesia lainnya menawarkan konsep “Negara Kepulauan” untuk dapat diterima 

di Konferensi Hukum Laut Perseriktan Bangsa-Bangsa (PBB) III, sehingga dalam The 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982; dicantumkan Bagian IV 

mengenai negara kepulauan. Konsepsi itu menyatukan wilayah Indonesia, sehingga  di antara 

pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia 

boleh menarik garis pangkal (baselines-nya) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (the 

outermost points of the outermost islands and drying reefs). Hal itu diundangkan dengan UU 

No 6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU /Prp No 4/1960 sebagai 

implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita.
3
 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut  (UNCLOS) 1982 melahirkan delapan zonasi 

pegaturan (regime) hukum laut yaitu : 

1).  Perairan Pedalaman (Internal Waters). 

2).  Perairan Kepulauan (Archiplegic Waters), termasuk di dalamnya selat yang digunakan 

untuk pelayaran internasional. 

3).   Laut Teritorial (Teritorial Waters). 

4).   Zona Tambahan (Contingous Waters). 

5).   Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusif Economic Zone). 

                                                           
2
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6).   Landas Kontinen (Continental Shelf). 

7).  Laut Lepas (High Seas). 

8). Kawasan Dasar Laut Internasional (International Sea-Bed Area). 

Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 mengatur pemanfaatan laut sesuai 

dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara 

yangberbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah 

perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, sedangkan untuk zona tambahan, 

zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya 

hak memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas 

merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar 

laut internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia. 

 

Menurut UNCLOS 1982, Indonesia harus membuat peta garis batas, yang memuat 

koordinat garis dasar sebagai titik ditariknya garis pangkal kepulauan Indonesia. Walaupun 

telah membuat peta garis batas, timbul sengketa Sipadan-Ligitan, dan kita tergopoh-gopoh 

membuat Peraturan Pemerintah No 38/2002, yang memuat titik-titik dasar termasuk di Pulau 

Sipadan-Ligitan. Sayang, PP itu harus direvisi karena International Court of Justice (ICJ) 

memutuskan kedua pulau itu milik Malaysia. Kini timbul masalah perebutan daerah 

cadangan minyak Ambalat dan AmbalatTimur (demikian Indonesia menyebutnya) atau blok 

minyak XYZ (oleh Malaysia). Kedua Negara telah memberi konsesi eksplorasi blok itu 

kepada perusahaan berbeda. Indonesia telah memberi izin kepada ENI (Italia) dan Unocal 

(AS), sementara Shell mengantongi izin dari Malaysia, sehingga  terjadi dua klaim saling 

tumpang-tindih antara kedua negara bertetangga (overlapping claim areas).
4
 

Klaim tumpang tindih (overlapping claim areas) dari dua atau lebih negara pada 

dasarnya bukan hal istimewa. Hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang berdampingan. 

Hukum laut memberi hak kepada negara pantai untuk memiliki wilayah laut sejauh 12 mil 

dan zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis 

pangkalnya. Landas kontinen bahkan jaraknya bisa sejauh 350 mil laut jika bisa dibuktikan 

adanya natural prolongation (kepanjangan alamiah) dari daratan negara pantai itu. Ini 

menyebabkan banyak negara berlomba mengklaim te-ritori lautnya sesuai dengan hak yang 
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diberikan hukum laut. Indonesia sebenarnya sudah berulang kali mengajak Malaysia duduk 

di meja perundingan mengenai batas landas kontinen, namun tak ada respons positif.
5
 

Sejak diratifikasinya United Nation Convention on the Law of The Sea melalui 

Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hukum Laut 1982, Indonesia belum memiliki kebijakan yang secara spesifik 

mengatur laut. Padahal, dua pertiga wilayahnya berupa perairan laut dan karenanya menjadi 

Negara Kepulauan. Sumberdaya alam laut yang terkandung didalamnya demikian besar, 

mencakup sumberdaya alam yang dapat diperbarui (renewable resources) maupun tidak (non 

renewable resources). Selain itu juga mengandung sumber energi alternatif dan jasa 

kelautan. Dengan demikian kebijakan kelautan nasional yang mampu mengintegrasikan 

pembangunan ekonomi semua sektor secara berkelanjutan mutlak diperlukan agar dapat 

mengatur pemanfaatan potensi kelautan yang demikian besar untuk mensejahterakan rakyat.  

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menjadi 

landasan utama bagi perundingan bilateral maupun multilateral dalam upaya menegakan 

kedaulatan negara di wilayah perairan laut serta upaya penyelesaian perbatasan laut dengan 

negara-negara tetangga. Artinya bahwa pelaksanaan diplomasi penyelesaian perbatasan laut 

oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harus memperhatikan beberapa undang-

undang utama yang mengatur tentang Perairan Laut Indonesia seperti : 

(i) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia;  

(ii) UU. No 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS;  

(iii) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia; 

(iv) UU No. 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UU. No 5 Tahun 2009 Tentang Perikanan;  

(v) UU No. 27 Tahun 2007 yang Diubah Dengan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta 

(vi) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.  

Dalam rezim pembangunan kelautan nasional, setidaknya enam peraturan perundang-

undangan di atas menjadi payung hukum utama pelaksanaannya.  

Secara kelembagaan dan hukum, pada tahun 2014 muncul dua momentum 

pembangunan kelautan yakni, terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
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Kelautan, serta pembentukan Kementerian Koordinator Maritim yang memperkuat dan 

mempertegas landasan hukum dan tata kelola pembangunan kelautan nasional. Beberapa 

strategi dan kebijakan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan, menyusun, dan menata 

kelola pembangunan kelautan nasional, adalah : 

1) Menerjemahkan secara holistik, terpadu, terarah, dan tepat landasan- landasan hukum 

derivatif dari terbitnya undang-undang kelautan yang mengatur tentang beberapa masalah 

yang belum terurus, misalnya tentang penetapan perairan pedalaman atau pengaturan 

tentang zona tambahan. Misalnya, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 

tentang Perairan Pedalaman; 

2) Menyusun dan menata kelembagaan Kementerian Koordinator Maritim sehingga dapat 

menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, pengaturan, dan tata kelola pembangunan kelautan 

nasional; 

3) Reposisi kelembagaan nasional pasca penetapan Kementerian Koordinator Maritim, 

misalnya reposisi Dewan Kelautan Nasional (DEKIN) maupun Badan Keamanan Laut 

(Bakamla); 

4) Menyusun sebuah Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) yang mengatur 

dan menata kelola pembangunan kelautan nasional lintas sektor dan lintas pemerintahan 

dari tingkat pusat, pemerintah provinsi, sampai kabupaten/kota. 

 

Dalam rezim pembangunan kelautan nasional, setidaknya terdapat enam peraturan 

perundang-undangan yang menjadi payung hukum utama pelaksanaannya. Peraturan tersebut 

adalah: (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

Indonesia; (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS; (3) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia; (4) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UU. No 5 Tahun 2009 Tentang Perikanan; (5) 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 

Tentang Kelautan. 

Keenam peraturan perundang-undangan diatas berhubungan langsung dengan 

pengelolaan kelautan nasional yang meliputi pengaturan tentang:  

(i) Kedaulatan, kewenangan, dan kepentingan negara terhadap wilayah perairan laut;  
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(ii) pengelolaan sumberdaya perikanan;  

(iii)Pengaturan dan pengawasan pelayaran laut baik pelayaran rakyat, nasional maupun 

internasional di wilayah yurisdiksi perairan nasional;  

(iv) Perlindungan dan konservasi laut serta sumberdaya hayati yang terkandung di dalamnya; 

(v) Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan 

ekonomi, politik, konservasi, penelitian ilmiah, maupun kepentingan lainnya;  

(vi) Pengelolaan non hayati yang terkandung di dalam perairan laut dan di dalam dasar 

perairan laut. 

Payung hukum utama Pembangunan Kelautan Nasional, dapat digambarkan sebagaimana 

tersebut di bawah ini : 

 

Gambar 1  

Payung Hukum Utama Pembangunan Kelautan 
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B. Permasalahan 

UNCLOS 1982 membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya 

amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah 

kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional. Kini UNCLOS 1982 telah berjalan 

selama 36 tahun, tentu sebagai Negara Kepulauan sudah saatnya melakukan evaluasi 

kebijakan tentang apa saja yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan dalam rangka 

memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam UNCLOS 1982. Permasalahan 

yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana Kebijakan Kelautan Indonesia dikaitkan dengan hak dan kewajiban negara 

berdasarkan UNCLOS 1982 ? 

2. Bagaimana Indonesia dapat mewujudkan konsep poros maritim dunia sesuai ketentuan 

UNCLOS 1982 ? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kebijakan Kelautan Dikaitkan Dengan Teori-Teori Hukum Internasional. 

1. Teori Kebijakan. 

James E Anderson menyatakan bahwa kebijakan adalah “…a purposive course of 

action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of 

concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu 

masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi 

Winarno, dianggap lebih tepat karena pada apayang sebenarnya dilakukan dan bukan 

pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga 

membedakansecara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang 

mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.
6
 

Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Islamy mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai “…is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih 

pemerintah untuk dilakukanatau tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa 

kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.
7
 

Grindle menyatakan implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut 

dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat 

birokrasi, lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa memperoleh 

apa dari suatu kebijakan.
8
  Dalam proses kebijakan  selalu  akan terbuka kemungkinan 

terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan 

dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan 

kebijakan) dimana Dunsire menyebutnya sebagai implementation gap.
9
  Keberhasilan 

kebijakan publik dengan demikian tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, 

                                                           
6
Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Yogyakarta: MedPress, 2007), hlm. 54 

7
Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 2009), hlm.43 

8
Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

hlm. 61 
9
Dunsire, Implementation Theory, Block 3 Implementation, Evaluation and Change, (New York :Open University, 

1978), hlm. 29 
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efisiensi dan administratif, tetapi konsekuensi etika dan moral menjadi taruhan dalam 

merefleksikan perilaku aparatur dalam hubungannya dengan kepentingan kesejahteraan 

rakyat termasuk yang berkaitan dengan keamanan nasional. 

Suatu kebijakan apapun sebenarnya mengandung  resiko   untuk   gagal (policy 

failure). Kegagalan kebijakan dalam dua kategori,  yaitu  kebijakan yang tidak 

terimplementasikan (non- implementation),  dan  implementasi yang tidak berhasil 

(unsuccessful implementation).
10

  Non implementation terjadi karena pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaannya tidak  mau  bekerja  sama atau telah bekerja sama secara tidak 

efisien, bekerja setengah hati atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan,   

atau    permasalahan yang diselesaikan diluar jangkauan kekuasaannya.  

Unsuccesfull implementation atau implementasi yang tidak berhasil terjadi 

manakala suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat 

kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak berhasil 

dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki sehingga disebut pula 

sebagai kegagalan teori (theory failure). Kebijakan yang memiliki resiko gagal itu 

disebabkan oleh faktor bad execution (pelaksanaannya yang jelek), dan faktor bad policy 

(kebijakannya yang jelek), atau bad luck (kebijakan bernasib jelek).
11

 

Anderson mengemukakan bahwa implementasi kebijakan  dapat  dilihat dari 

empat aspek, yaitu  siapa yang terlibat, situasi, kepatuhan, efek pada kebijakan dan 

dampaknya “Who is involved in  policy implementation, the nature of administrative 

process, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and 

impact”.
12

  Implementasi kebijakan dengan demikian menjadi penting karena dapat 

diketahui apakah kebijakan benar-benar dapat diaplikasikan dan berhasil  untuk  

menghasilkan  output  dan  outcomes  seperti  yang  telah direncanakan. Output 

merupakan keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung 

yang dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes 

merupakan dampak dari kebijakan yang diharapkan timbul setelah keluarnya output. 

                                                           
10

Brian W. Hogwood, Lewis. A. Gun, Policy Analysis For The Real Word, (London : Oxford University Press, 

1984). 
11

Wahab, Op.Cit., hlm. 62. 
12

Carl U. Patton, David S. Sawacki, “Basic Methods of Policy Analysis and Planning”, Hall International, 2007. 
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Outcomes diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca 

implementasi suatu kebijakan. 

Kebijakan kelautan (termasuk poros maritim yang menjadi bagian dari poros 

maritim dunia) menunjukkan adanya pilihan antara kebijakan domestik dengan 

kebijakan internasional. Pilihan internasional dan domestik dalam kebijakan tersebut 

menunjukkan adanya intermestik.
13

  Kebijakan kelautan (termasuk poros maritim) pada 

visi dan misi Presiden menunjukkan orientasi kebijakan luar negeri Jokowi pada 

geopolitik maritim. Konsep geopolitik maritim mengadopsi teori geopolitik Alfred 

Thayer Mahan sebagai pelopor orientasi maritim yang membuktikan bahwa  kekuatan  

laut merupakan instrumen negara untuk menguasai dunia.
14

  Pandangan Mahan ini 

merupakan gambaran dari pengelolaan laut yang baik oleh Amerika Serikat sebagai 

orientasi kekuatan sumber ekonomi dan pertahanan negara di masa itu. 

Hasjim Djalal mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama dengan negara 

kepulauan. Negara maritim adalah negara yang mampu  memanfaatkan  laut, walaupun 

negara tersebut mungkin tidak memiliki banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan 

teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan  

memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya 

yang strategis. Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang belum 

menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada 

didalam kekuasaannya. 

Implementasi kebijakan Poros Maritim Dunia Pemerintahan Joko Widodo 

mengundang sikap reaktif dari negara-negara didalam dan luar kawasan Asia Tenggara 

yang memperlihatkan sikap yang tidak mendukung atau menentang apa yang dijalankan 

secara sepihak oleh Pemerintahan Joko Widodo. Sikap ini tentu saja dapat 

mempengaruhi keharmonisan dan stabilitas keamanan yang selama ini dalam kondisi 

relatif kondusif di kawasan. Reaksi yang cenderung resisten, yang ditunjukkan secara   

terbuka,    dan me-ngandung pesan pembalasan (aksi retaliasi) dapat mempengaruhi 

interaksi antar-negara di kawasan. 

                                                           
13

Renne R.A Kawilarang, “Warisan Besar Menlu Hassan Wirajuda”, dalam http://www.viva.co.id/ 

berita/dunia/98969-warisan-besar-menlu-hassan- wirajuda2009, diakses pada 21 Pebruari 2018. 
14

Allan Westcott (Ed), Mahan on Naval Warfare, Selections from the writing of Rear Admiral Alfred T. Mahan, 

(Mineola, New York: Dover Publications, Inc, 1985), hlm 105. 
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Berkaitan dengan kebijakan, maka dalam negara demokratis keputusan akhir 

kebijakan dilakukan salah satunya oleh parlemen.
15

  Kebijakan berkaitan pula dengan 

keamanan,  alat dan tindakan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan sebagai imple-

mentasi kebijakan oleh masing-masing negara tentunya berkaitan secara erat dengan 

masa depan dan nasib setiap kesatuan politik yang lain.
16

  Kebijakan yang dilakukan 

untuk memenuhi tuntutan domestik sebagai dampak eksternal adalah meningkatnya 

kebutuhan keamanan, yang bila dipersepsikan oleh negara lain dapat berpotensi 

terjadinya penyeimbangan kekuatan (balance of power).  

Gambar 2 : Kerangka Konseptual Kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

Peter  Albrecht  dan  Karen  Barnes, Pembuatan Kebijakan Keamananan Nasional dan Gender, (Geneva: Centre 

for the Democratic Control of Armed Forces/DCAF, 2008), hlm.1. 
16

David Hell, Demokrasi dan Tatanan Global, Terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 141. 
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2. Teori Perjanjian Internasional 

Konvensi Wina 1969 dalam Pasal 2 ayat 1 butir (a) menyatakan bahwa  perjanjian 

internasional (treaty) sebagai berikut :“treaty means an international agreement 

concluded between States in written form and governed by international law, whether 

embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its 

particular designation”. Artinya : suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam 

bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal 

atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. 

Perjanjian internasional merupakan sarana utama yang praktis bagi transaksi dan 

komunikasi antar anggota masyarakat internasional. Fungsi lain perjanjian internasional 

yaitu berfungsi sebagai sumber hukum internasional yang oleh keluarga bangsa-bangsa 

telah diakui mempunyai posisi penentu yang meningkat dengan pesat. Perjanjian 

internasional juga difungsikan sebagai sarana peningkatan kerja sama internasional 

secara damai telah pula menunjukkan hasil positif. 

Fungsi perjanjian internasional dalam hal pembentukan dan perkembangan 

hukum internasional tersebut, dapat dikategorikan ke dalam tiga macam fungsi: 

1). Merumuskan/ menyatakan (to declare) atau menguatkan kembali (confirm/restate) 

aturan-aturan hukum internasional yang sudah ada (the existing rules of international 

law); 

2). Merubah dan/atau menyempurnakan (modify) ataupun menghapuskan (abolish) 

kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-

tindakan yang akan datang (for regulating future conducts); 

3). Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional baru sama sekali, yang belum ada 

sebelumnya. 

Pengelompokan perjanjian internasional ditinjau dari segi para pihak yang 

mengadakannya dapat kita bedakan ke dalam dua macam, yaitu: 

a.  Perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang diadakan hanya oleh  dua negara saja. 

perjanjian jenis ini hanya mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan 

kedua  Negara yang mengadakannya saja. Sifat dari perjanjian bilateral ini adalah 
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tertutup, artinya tertutup kemungkinan bagi pihak ketiga untuk ikut serta sebagai 

negara pihak perjanjian bilateral itu. Seperti, misalnya perjanjian antara Republik 

Indonesia dengan Republik Rakyat China tahun 1954 mengetahu Dwi 

Kewarganegaraan; perjanjian bilateral mengenai perbatasan negara dan lain 

sebagainya (termasuk Treaty Contract). 

b.  Perjanjian multilateral, yaitu perjanjian yang diadakan  dan diikuti oleh banyak negara 

sebagai pihak peserta, yang umumnya merupakan perjanjian internasional yang 

bersifat terbuka, di mana hal-hal yang diaturnya pun lazimnya berupa hal-hal yang 

menyangkut kepentingan umum, yang tidak hanya menyangkut kepentingan negara-

negara pihak pembuat perjanjian saja, tetapi juga menyangkut kepentingan negara-

negara lain yang tidak menjadi peserta perjanjian tersebut. Perjanjian internasional 

multilateral inilah yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang 

bersifat “law making treaties”, atau perjanjian yang membentuk hukum (baru), yang 

bersama-sama dengan “treaty contract”. 

3. Teori Mengenai Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (Unclos 1982). 

Melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada 

tahun 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara. Negara-negara kepulauan 

(Archipelagic States) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 

200 mil laut di luar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak 

mengelola (yurisdiksi) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini kemudian telah 

dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United 

Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Tentang Hukum Laut). Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai 

jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketetapan 

tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undangundang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona 

Ekonomi Eklsklusif Indonesia.Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut 

adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta Km², 

menjadi 5,8 juta Km².  

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) 

melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut yaitu : 
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1).  Perairan Pedalaman (Internal Waters). 

2).  Perairan Kepulauan (Archiplegic Waters), termasuk di dalamnya selat yang 

digunakan untuk pelayaran internasional. 

3).  Laut Teritorial (Teritorial Waters). 

4).  Zona Tambahan (Contingous Waters). 

5).  Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusif Economic Zone). 

6).  Landas Kontinen (Continental Shelf). 

7).  Laut Lepas (High Seas). 

8). Kawasan Dasar Laut Internasional (International Sea-Bed Area). 

Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 mengatur pemanfaatan laut 

sesuai dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara 

yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas 

wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, sedangkan untuk 

zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara memiliki hak-hak 

eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di zona tersebut. 

Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, 

sedangkan kawasan dasar laut internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat 

manusia. 

4. Teori Negara Kepulauan 

Negara kepulauan (Archipelagic States) adalah hasil keputusan dari Konvensi 

PBB mengenai Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang diatur dalam Bagian IV 

Konvensi (Pasal 46-54) untuk negara-negara kepulauan (Archipelagic States) dan 

perairan negara-negara kepulauan. Menurut Pasal 46 (b) Konvensi Hukum Laut 

Internasional, “archipelago means a group of islands, including parts of islands, 

interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that 

such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic 
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and political entity, or which historically have been regarded as such.”
17

 

(Terjemahannya: kepuluan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan 

di antara pulau-pulau tersebut dan wujud-wujud alamiah lainnya yang wujud alamiahnya 

satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah 

lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomidan politik yang hakiki, atau 

yang secara historis dianggap sebagai demikian).  Jadi, Menurut Pasal 46 (b),  

“Archipelagic State means a State constituted wholly by one or more archipelagos and 

may include other islands”
18

.  

Metode garis pangkal lurus dipakai sebagai solusi untuk masalah perairan 

kepulauan yang dimuat dalam Pasal 47 dan 49 Konvensi Hukum Laut Internasional. 

Suatu negara kepulauan yang menarik garis pangkal lurus kepulauan yang 

menghubungkan titik-titik terluar pulau dan karang kering dari kepulauan itu, dengan 

akibat bahwa kedaulatan negara kepulauan meluas hingga yang tertutup karena penarikan 

garis pangkal lurus demikian, samapai ke ruang udara yang ada di atasnya, dasar laut dan 

tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Dalam Pasal 51 s/d Pasal 54 ditentukan mengenai dihormatinya oleh negara 

kepulauan perjanjian-perjanjian yang ada, hak-hak perikanan tradisional dan kabel-kabel 

bawah laut, mengenai hak lintas damai, mengenai penetapan-penetapan secara tepat alur-

alur laut dan rute-rute udara oleh negara kepulaua, dan mengenai kewajiban-kewajiban 

yang sama yang harus diperhatikan oleh kapal dan pesawat udara asing, dan oleh negara 

kepulauan, sebagaimana yang secara mutatis mutandis
19

 dalam hal lintas transit melalui 

selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional menurut ketentuan Pasal 39, 

Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 44. 

B. Pembangunan Kelautan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025. 

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, 

untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam 

                                                           
17

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi X (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 353 
18

Negara kepuluan didefenisikan suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepuluan yang dapat 

mencakup pulau-pulau lain. J.G. Starke, Loc.Cit. 
19

Mutatis mutandis berasal dari bahasa Latin yang artinya kurang lebih adalah "perubahan yang penting telah 

dilakukan". http://id.wikipedia.org/wiki, diakses pada tanggal 21 Pebruari  2018. 
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Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian 

upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung secara 

bertahap, dengan tujuan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi 

generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa 

sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 

kebutuhannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang 

telah ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 merupakan kelanjutan dari pembangunan 

sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, 

dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia 

untukmelakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang 

pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan 

kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai 

posisi yang sejajar sertadaya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional. 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, 

maka RPJP Nasional disusun dengan memuat arahan pembangunan secara garis besar saja. 

Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 

2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi 

perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional I Tahun 2005-2009, 

RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM 

Nasional IV Tahun 2020-2024. 
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Gambar 3 

Tahap –Tahap  Perencanaan Pembangunan Tahun 2004 s/d Tahun 2024 

 

Sumber : Bappenas, 2014 

 

Arah pembangunan nasional telah ditegaskan secara eksplisit dalam UU No. 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, 

yang juga menguraikan tentang tahapan Skala Prioritas Utama dan Strategi RPJM, 

sebagaiberikut : 

1) RPJM ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di 

segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang 

adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat; 

2) RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali 

Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing 

perekonomian; 

3) RPJM ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara 

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif 
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perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat; 

4) RPJM ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang tangguh sebagai landasan 

pengembangan keunggulan kompetitif pada semua aspek, yang didukung oleh 

sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. 

C. Regulasi Kelautan. 

Sorotan terhadap lemahnya payung hukum dalam mekanisme kelembagaan 

pengaturan penyelenggaraan kelautan di Indonesia telah terjawab di akhir tahun 2014 

melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Payung hukum 

ini diharapkan mampu mengatasi celah-celah hukum dan kebijakan negara yangbelum 

optimal memberikan landasan kebijakan bagi tata kelola pembangunan kelautan dan serta 

perencanaan dan proyeksi atas potensi-potensi pengelolaan sumberdaya kelautan yang telah 

diatur dan diakui dalam konvensi-konvensi internasional, seperti pengaturan zona tambahan 

atau pengaturan perairan pedalaman. 

Secara garis besar, ruang lingkup undang-undang kelautan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 ayat (1), mengatur tentang tujuh hal pokok dalam pengaturan 

penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan meliputi: Wilayah 

Laut; Pembangunan Kelautan; Pengelolaan Kelautan; Pengembangan Kelautan; Pengelolaan 

Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, 

dan Keselamatan di Laut; dan Tata Kelola dan Kelembagaan. 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menjadi 

landasan utama bagi perundingan bilateral maupun multilateral dalam upaya menegakan 

kedaulatan negara di wilayah perairan laut serta upayapenyelesaian perbatasan laut dengan 

negara-negara tetangga. Artinya bahwa pelaksanaan diplomasi penyelesaian perbatasan laut 

oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harus memperhatikan beberapa undang-

undang utama yang mengatur tentang Perairan Laut Indonesia seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, yakni (i) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia; (ii) UU. No 17 Tahun 

1985 Tentang Pengesahan UNCLOS; (iii) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan 

Indonesia; (iv) UU No. 31 Tahun 2004 yang Diubah Dengan UU. No 5 Tahun 2009 Tentang 
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Perikanan; (v) UU No. 27 Tahun 2007 yang Diubah Dengan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta (vi) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang 

Kelautan. 

1. Kebijakan Pembangunan Kelautan. 

Implementasi teknis pembangunan kelautan nasional dilakukan secara sektoral 

dengan beberapa payung hukum sebagaimana dapat dilihat dalam tabelberikut dibawah 

ini: 

Tabel 1 

Peraturan Perundang-Undangan Sektoral Terkait Pembangunan Kelautan 

No Undang-Undang Tentang Keterkaitan 

 1 UU No. 5 Tahun 1984 Perindustrian Pengembangan Industri perkapal-

an, industri maritim, SDM industri 

perkapalan dan kelautan, serta in-

dustri kelautan lainnya 

 2 UU No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber DayaAlam 

Hayati dan Ekosistemnya 

Konservasi sumberdaya ikan 

sertasumberdaya perikanan dan 

kelaut-an lainnya 

 3 UU No 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional Norma diplomasi dan penyelesaian 

perjanjian perbatasan laut interna-

sional dengan 11 negara tetangga 

 4 UU No. 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara Pengamanan wilayah perairan laut, 

pulau terluar, perbatasan laut, serta 

pengamanan gangguan dan keja-

hatan transnasional di wilayah laut 

 5 UU No. 2 Tahun 2002 POLRI Penegakan hukum di wilayah per-

airan laut 

 6 UU No. 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pe-

ngembangan, dan Penerapan Il-

mu dan Teknologi 

Pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi bidang kelautan juga 

pengembangan sumberdaya manu-

sia bidang kelautan 

 7 UU No. 27 Tahun 2003 Panas Bumi Pengembangan energy panas bumi 

atau energy geothermal lainnya di 

dalam dasar laut maupun wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil 

 8 UU No. 30 Tahun 2007 Energi Pengembangan energi terbarukan 

di pesisir dan laut seperti energi 

gelombang, angin, dan pasang 

surut di laut. 

 9 UU No. 17 Tahun 2008 Pelayaran Keamanan dan keselamatan pela-

yaran lokal, nasional, maupun in-

ternasional. Termasuk pengem-

bangan SDMkepelautan nasional 

serta jasa kelautan 
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10 UU No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan 

Batu Bara 

Eksplorasi dan eksploitasi migas 

maupun mineral dan batubara di 

wilayah pesisir dan dasar laut. 

11 UU No. 10 Tahun 2009 Kepariwisataan Pemanfaatan dan pengembangan 

wisata bahari. 

No Undang-Undang Tentang Keterkaitan 

12 UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Perlindungan lingkungan perairan 

laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil 

dari bahaya pencemaran dan 

kerusakan lainnya. 

 

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber Peraturan Perundang-Undangan. 

 

Secara kelembagaan / hukum, pada tahun 2014 muncul dua momentum 

pembangunan kelautan yakni, terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan, serta pembentukan Kementerian Koordinator Maritim yang memperkuat dan 

mempertegas landasan hukum dan tata kelola pembangunan kelautan nasional. Beberapa 

strategi dan kebijakan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan, menyusun, dan 

menata kelola pembangunan kelautan nasional, adalah: 

1) Menerjemahkan secara holistik, terpadu, terarah, dan tepat landasan- landasan hukum 

derivatif dari terbitnya undang-undang kelautan yang mengatur tentang beberapa 

masalah yang belum terurus, misalnya tentangpenetapan perairan pedalaman atau 

pengaturan tentang zona tambahan. Misalnya, dengan menerbitkan Peraturan 

Pemerintah (PP) tentang Perairan Pedalaman; 

2) Menyusun dan menata kelembagaan Kementerian Koordinator Maritim sehingga 

dapat menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, pengaturan, dan tata kelola 

pembangunan kelautan nasional; 

3) Reposisi kelembagaan nasional pasca penetapan Kementerian Koordinator Maritim, 

misalnya reposisi Dewan Kelautan Nasional (DEKIN) maupun Badan Keamanan 

Laut (Bakamla); 

4) Menyusun sebuah Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) yang 

mengatur dan menata kelola pembangunan kelautan nasional lintas sektor dan lintas 

pemerintahan dari tingkat pusat, pemerintah provinsi, sampai kabupaten/kota. 

2. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 
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Undang-undang kelautan juga secara tegas telah mengatur tentang beberapa 

ketentuan strategis yang menyangkut kepentingan Indonesia di laut lepas (perairan 

bebas). UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 11 mengatur tentang hak 

Indonesia dalam melakukan konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati di laut lepas. 

Sementara kewajiban Indonesia di laut lepas sebagaimana diatur dalam ayat (2) meliputi; 

memberantas kejahatan internasional; memberantas siaran gelap; melindungi kapal 

nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial; melakukan pengejaran 

seketika; mencegah dan menanggulangi pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan 

negara atau lembaga internasional terkait; dan berpartisipasi dalam pengelolaan 

perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional. Selanjutnya 

pada Pasal 12 diatur tentang kepentingan Indonesia dalam pengelolaan kawasan dasar 

samudera. 

Gambar 4 

Ruang Lingkup Undang-Undang Kelautan 

 
 

Undang-undang kelautan juga secara tegas telah mengatur tentang beberapa 

ketentuan strategis yang menyangkut kepentingan Indonesia di laut lepas (perairan bebas). 

UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 11 mengatur tentang hak Indonesia 

dalam melakukan konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati di laut lepas. Sementara 

kewajiban Indonesia di laut lepas sebagaimana diatur dalam ayat (2) meliputi; memberantas 

kejahatan internasional; memberantas siaran gelap; melindungi kapal nasional, baik di 

bidang teknis, administratif, maupun sosial; melakukan pengejaran seketika; mencegah dan 
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menanggulangi pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga 

internasional terkait; dan berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum 

pengelolaan perikanan regional dan internasional. Selanjutnya pada Pasal 12 diatur tentang 

kepentingan Indonesia dalam pengelolaan kawasan dasar samudera. 

Implementasi kepentingan Indonesia dalam melakukan kegiatan-kegiatan di laut lepas 

maupun dasar samudera baik dalam rangka konservasi maupun pengelolaan sumberdaya 

kelautan menjadi landasan pijakan proyeksi pembangunan kelautan nasional di luar wilayah 

yurisdiksi nasional. Proyeksi diatas memerlukan koordinasi dan dukungan sektoral terutama 

dalam hal kesiapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Dasar dari 

proyeksi pemanfaatan sumberdaya kelautan (hayati dan non hayati) di laut lepas dan dasar 

samudera adalah melalui kegiatan eksplorasi dan penelitian-penelitian kelautan 

(oseanografi) yang memerlukan sumberdaya kelautan nasional yang handal dan didukung 

oleh ketersediaan sarana dan prasarana seperti kapal-kapal riset kelautan berteknologi tinggi 

maupun laboratorium kelautan modern. Luasnya ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan 

kelautan dalam undang-undang diatas, memberikan ruang-ruang tafsir atas beberapa hal 

yang perlu menjadi titik perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan kelautan nasional. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang telah disahkan oleh 

pemerintah dan DPR RI masih membutuhkan turunan regulasi sebagai tindak lanjut atas 

beberapa hal yang perlu diatur dengan peraturan lainnya sebagai payung implementasi 

kebijakan kelautan nasional. Beberapa kebijakan lanjutan yang telah ditata dan diatur dalam 

undang-undang kelautan membutuhkan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) 

maupun Peraturan Presiden (Perpres) agar dapat dijabarkan lebih operasional. Berikut ini 

beberapa hal yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, seperti 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2 

Peraturan Dan Kebijakan Turunan Tentang Tata Kelola Kelautan Yang Perlu Dibuat 

Pemerintah 

 

No Tantangan Kebijakan Keterangan 

1 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah atau peraturan setingkat Pera-

turanPresiden (Perpres) yang mengatur 

Perairan pedalaman merupakan perairan 

kedaulatan (sovereign water) dimana negara 

memiliki hakberdaulat untuk mengatur dan 
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tentang Perairan Pedalaman sebagaimana 

telah diundangkan dalam Pasal 7 UU 

Nomor 32 Tahun 2014 

2014. 

mengendalikan perairantersebut berdasarkan hak 

yang melekat di dalamkedaulatannya. Pemerintah 

Australia telah menegaskantentang perairan 

pedalamannya dimana 70 persenwilayah 

kedaulatan Australia telah ditetapkan 

sebagaiperairan kedaulatan 

2 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah yang mengatur tentang Zona 

Tambahan 

Zona Tambahan telah ditetapkan di dalam Pasal 

7 UU N0. 32 Tahun 2014. Payung hukum 

tentang zona tambahan ini dalam rangka 

pengaturan kewenangan-kewenangan pemerintah 

di zona tambahan. 

 

3 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah tentang Ketentuan mengenai 

kebijakan Pembangunan Kelautan 

Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan 

pembangunan kelautan disebutkan dalam 

Pasal 13 

4 Pemerintah segera mengeluarkan Kebijakan 

Ekonomi Kelautan 

Kebijakan Ekonomi Kelautan dimaksud dalam 

Pasal 14 dalam rangka mengatur tentang 

pemanfaatan dan pengusaaan sumberdaya 

kelautan. Juga sebagai basis pembangunan 

ekonomi. Kebijakan ekonomi kelautan dapat 

berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atauPera-

turan Presiden (Perpres) 

 

5 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah mengenai industri maritim dan 

jasa maritim. 

Pasal 27. 

6 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah mengenai kriteria, persyaratan, 

dan mekanisme pendirian dan/atau pe-

nempatan bangunan di Laut. 

Pasal 32 ayat (5) 

7 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah mengenai kebijakan budaya 

bahari 

Pasal 36 ayat (3) 

8 Pemerintah segera membentuk suatu 

kebijakan sistem informasi dan data 

kelautan nasional yang bersifat koordinatif 

lintas sector. 

Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimana 

dimaksud pada pasal 40 ayat (2) huruf a dan data 

terkait system keamanan Laut disimpan, dikelola, 

dimutakhirkan, dikoordinasikan, dan diinte-

grasikan oleh kementerian/lembaga yang ditunjuk 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

9 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah mengenaiPerencanaan Ruang 

Laut 

Pasal 43 ayat (1) 

10 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah mengenai izin lokasi di Laut 

yang berada di wilayah perairan dan 

wilayah yurisdiksi. 

Pasal 47 

Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang 

berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata 

cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 

pemerintah. 
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11 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Presiden mengenai struktur organisasi, tata 

kerja, dan personal Badan Keamanan Laut 

Amanat ini sesuai dengan perintah Pasal 67 ayat 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur 

organisasi, tata kerja, dan personal Badan 

Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden 

tentang struktur organisasi, tata kerja, dan 

personal Badan Keamanan Laut harus 

sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 

(enam) bulan sejak Undang-Undang ini 

ditetapkan. 

12 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 

Presiden mengenaikebijakan tata kelola dan 

kelembagaan Laut 

Amanat ini sesuai dengan perintah Pasal 70 ayat 

(1) 

 

Sumber : Diolah dari UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 

 

2.1. Pengaturan Pembangunan Kelautan  Antara Pusat dan Daerah 

Penyelenggaraan kelautan di Indonesia selalu menekankan pada keterpaduan 

kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah 

pusat perlu merumuskan kebijakan pengaturan tentang penyelenggaraan kelautan yang 

menegaskan tentang kewenangan dan kepentingan antara pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah (provinsi maupun kab/kota).
20

 Kebijakan pengaturan ini akan 

mencegah tumpang tindih kewenangan serta mensinergiskan kewenangan 

penyelenggaraan kelautan lintas pemerintahan serta lintas sektoral. Kementerian 

Koordinasi Maritim dapat dipertimbangkan sebagai lembaga pengaturan 

penyelenggaraan kelautan nasional yang berperan memandu, mensinergiskan, serta 

mengkoordinir penyelenggaraan kelautan nasional lintas pemerintahan dan lintas 

sektoral. 

2.2. Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelautan 

Pembangunan kelautan nasional membutuhkan peran serta serta dukungan 

berbagai pihak sehingga dapat dilakukan secara holistik dan integral dengan 

memperhatikan kepentingan berbagai pihak baik masyarakat, pengusaha, maupun 

stakeholder lainnya. Kerjasama multipihak dalam pembangunan kelautan juga didorong 

untuk memperhatikan asas-asas demokrasi, transparansi, keadilan, dan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah secara tegas telah mengakui hak masyarakat 

                                                           
20

Kementerian PPN/Bappenas, Konsep Mainstreaming Ocean Policy Kedalam Rencana Pembangunan Nasional,        

Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (Jakarta :  Bappenas, 2014), hlm. 55 
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dalam pembangunan kelautan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 70. 

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan 

dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta 

masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, 

organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan 

prinsip keterbukaan dan kemitraan, serta dapat dilakukan melalui partisipasi. Ruang 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan dapat digambarkan sebagai 

berikut
21

 : 

Gambar 5 

Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelautan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah wajib mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan kelautan ditengah tuntutan-tuntutan demokratisasi, transparansi kebijakan, 

serta distribusi keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan. Misalnya, 

keterbatasan pemerintah dalam monitoring serta pengawasan kawasan- kawasan 

konservasi perairan nasional. Saat ini luas kawasan perairan laut di Indonesia mencapai 

                                                           
21

Kementerian PPN/Bappenas, Ibid. 

Mengelola Kelautan 

Pengembangan Kelautan 
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Pembangunan Kelautan 

Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kelautan 

Melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari 

serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan 

lokal di bidang Kelautan. 

Perlindungan dan sosialisasi peninggalan 

budaya bawah air melalui usaha preservasi, 

restorasi, dan konservasi. 
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15.413.517 ha yang membutuhkan sumberdaya yang besaruntuk proses monitoring dan 

pengawasannya. Ruang-ruang keterbatasan pemerintah ini dapat diisi dengan 

keterlibatan masyarakat sebagai pengguna sumberdaya ditingkat lokal dalam 

pengawasan sumberdaya kelautan dan kawasan konservasi melalui kelompok-kelompok 

masyarakat konservasi dan pengawas sumberdaya kealutan. Demikian juga dengan 

keterbatasan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran laut 

maupun tindakan di perairan melalui skema kerjasama dengan kelompok-kelompok 

nelayan nasional yang beroperasi di perairan laut nasional. 
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BAB  III 

TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian. 

 

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis Kebijakan Kelautan Indonesia dikaitkan dengan hak dan kewajiban negara 

berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. 

2. Menganalisis implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 untuk 

kepentingan Nasional Indonesia dalam mewujudkan konsep poros maritim dunia. 

 

B. Kontribusi Penelitian. 

1. Manfaat teoritis. 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, dan mengembangkan ilmu 

hukum laut pada khususnya, terutama mengenai hak dan kewajiban negara dikaitkan 

dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 

guna kepentingan nasional Indonesiadalam mewujudkan konsep poros maritim dunia. 

2. Manfaat Praktis        

a. Bagi Akademisi dan  Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai hak dan 

kewajiban negara dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 

Internasional (UNCLOS) 1982 guna kepentingan nasional Indonesia dalam 

mewujudkan konsep poros maritim dunia, serta menjadi referensi yang bermanfaat 

bagi peneliti-peneliti ataupun kalangan akademisi yang memiliki ketertarikan serupa 

terutama pada studi keilmuan hukum laut. Penelitian ini juga diharapkan mampu 

menstimulasi akselerasi pemahaman para pembaca mengenai hak dan kewajiban 

negara-negara termasuk negara Indonesia sebagai konsekuensi meratifikasi Unclos 

1982.  
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b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

bahan pengambilan keputusan serta menetapkan kebijakan hukum khususnya hukum 

laut terkait hak dan kewajiban negara dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam 

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 guna kepentingan nasional 

Indonesia dalam mewujudkan konsep poros maritim dunia. 
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BAB  IV 

METODE  PENELITIAN 

 

Peneliti maksudkan dengan metode penelitian di sini adalah instrumen  / alat untuk 

membantu serta menjawab permasalahan dalam pokok penelitian melalui prosedur dan teknik 

dengan menggunakan langkah-langkah penelitian. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode penelitian secara normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik 

hukum. 

A. Langkah-langkah Penelitian dan Metode Pendekatan. 

Penelitian dengan judul Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 

1982 ini, dimaksudkan untuk melakukan penelaahan teoritik mengenai hukum menyangkut 

hak  dan kewajiban negaraberdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 

1982.  Pengkajian terhadap obyek penelitian ini dilakukan melalui tahapan langkah-langkah 

sebagai berikut
22

 :  

Langkah pertama dalam kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara  melakukan 

penelusuran kepustakaan secara primer (yaitu peraturan perundang-undangan), serta 

sekunder (dalam rangka mencari bahan lain maupun  analisis ahli). 

Langkah ke dua melakukan kegiatan penelitian dengan penelusuran teori-teori 

hukum, yang berkaitan dengan hukum internasional, khususnya hukum laut. 

Langkah ke tiga, mencermati peraturan hukum. Di dalam mencermati peraturan 

hukum, diperlukan bantuan ajaran interpretasi. Metode interpretasi digunakan dalam rangka 

memahami hukum dengan cara mencari kesesuaian asas hukum yang ada dan berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Langkah ke empat, melakukan analisis secara deskriptif terhadap hukum positif yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui penalaran teori-teori hukum. 

 Langkah ke lima, melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum dilakukan 

dengan mencermati isi dari hukum positif. Fungsi dari perbandingan hukum ini dipakai 

sebagai ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatis. Artinya, dengan mempertimbangkan 

pengaturan-pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain. 

                                                           
22

Gregory Churchil, Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum Indonesia, (Jakarta : FH UI, 1991), hlm 4. 
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Berdasarkan pertimbangan penggunaan langkah-langkah kegiatan penelitian tersebut 

di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal /normatif, dengan langkah-

langkah penelitiannya yaitu : 

a. Penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan hukum internasional khususnya hukum 

laut; 

b. Penelusuran kepustakaan dengan memilah-milah serta mendata aturan-aturan hukum yang 

berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dalam kaitannya dengan Unclos 1982 ; 

c. Penelusuran hukum positif dengan  melakukan interpretasi; 

d. Berdasarkan prinsip-prinsip khusus dicoba diperoleh pemikiran ke dalam prinsip-prinsip 

umum sehingga menghasilkan teoritik pada hukum positif dengan maksud mencari 

kemanfaatan hukum serta menguji kebenaran hukum yang berlaku. 

Penelitian yang bersifat doktrinal mendasarkan pada penalaran induktif, yaitu untuk 

menelusuri hukum dalam keterbukaan informasi publik, maka titik tolak penelitian diarahkan 

pada postulat-postulat normatif yang disebut norma hukum positif yang dalam hal ini adalah 

Konvensi Hukum Laut 1982 (Unclos 1982). 

Selanjutnya penelitian ini tidak mengabaikan penalaran deduksi, karena asas yang 

diperoleh secara induksi dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran deduksi guna  

menghasilkan kesimpulan yang dapat dipakai untuk proses induksi berikutnya.   

Penelitian yang mendeskripsikan ilmu hukum dalam lapisan dogmatik hukum  

dimaksudkan di sini ialah mengenai interpretasi hukum positif tentang hak dan kewajiban 

negara, karena penelitian ini diarahkan mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif 

yang konkrit. Menonjolkan sifat normatif dari obyeknya, maka ada kecenderungan untuk 

memandang ilmu hukum dogmatik sebagai suatu ilmu normatif. Selain itu juga menunjukkan 

bahwa tidak hanya obyek dari dogmatik hukum terdiri atas gejala-gejala normatif, tetapi 

dogmatik hukum tersebut juga menjalankan suatu pengaruh menormakan. 

B. Spesifikasi Penelitian. 

Ada tiga tipe penelitian yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum, yaitu 

penelitian eksploratif yang melakukan  penjelajahan/penyelidikan suatu masalah, penelitian 

eksplanatoris yang menjelaskan suatu masalah dan penelitian deskriptif yang 

menggambarkan suatu masalah. Berdasarkan ketiga tipe penelitian di muka, spesifikasi 

penelitian yang dipakai atau dipilih dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. 
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C. Jenis Data  

Penelitian ini dilakukan  dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder 

dimaksudkan untuk mendukung hasil penelitian, sehingga  dicari melalui berbagai bahan 

hukum. Data sekunder terdiri dari : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan didapatkan langsung 

dari sumbernya, meliputi: 

a) Konvensi Hukum Laut 1982 (Unclos 1982); 

b) Artikel-artikel yang terkait dengan Kebijakan Kelautan Indonesia dalam mewujudkan 

konsep poros maritim dunia. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan analisis bahan hukum 

primer, meliputi: 

a)  hukum laut internasional; 

b)  prinsip-prinsip hukum internasional; 

c)  pendapat para ahli hukum; 

d)  buku-buku hukum laut internasional terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban 

negara berdasarkan Unclos 1982. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

tehadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa: 

a)   Black’s Law Dictionary 

b)   Glossarium of International Law 

c)   Kamus Besar Bahasa Indonesia 

d)  Bahan-bahan yang diperoleh dari internet. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan data 

sekunder sebagai sumber dalam penulisan hukum ini. Dalam penelitian hukum normatif, 

dikenal sebagai 3(tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: 

-   Study pustaka (Bibliography study); 

-   Dokumen (Document study); 

-   Study arsip (file of record study). 

Metode pengumpulan data secara sistematis dapat dijelaskan bahwa data sekunder 

diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku referensi, peraturanperudang 
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undangan, perjanjian internasional, artikel-artikel atau sumber sumber lain yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas. 

E.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data. 

Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu digam-barkan 

dan dijabarkan dengan kata-kata dan kalimat terpisah menurut kategorinya, untuk 

memperoleh kesimpulan.  

Pola berfikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah pola berfikir deduktif yakni proses 

analisa yang berangkat dari misi dan gaya pemikiran yang sifatnya umum atau pola berfikir 

yang diambil berdasarkan data umum untuk kemudian diaplikasikan kepada kesimpulan yang 

bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi.
23

 

Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu 

untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan 

editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Editing 

Editing merupakan langkah pertama dalam teknik pengolahan data yang dilakukan 

oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data yang 

diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder dengan tujuan untuk 

mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data yang 

diperlukan. Proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. 

Dalam proses editing ini, peneliti melihatkembali hasil wawancara untuk mengetahui 

lengkap dan tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tidak dimengerti, 

serta dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya dengan tujuan data 

yang dihasilkan berkualitas baik.
24

 

2. Classifying 

  Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), dimana data hasil 

kepustakaan diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu, sehingga data yang diperoleh 

benar-benar memuat permasalahan yang ada. 

 

 

                                                           
23

Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 42. 
24

LKP2M, Research Book, (Malang : UIN Malang, 2005), hlm.60 
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3. Verifying  

Verifikasi adalah mengkonfirmasikan dengan sejumlah data yang dihasilkan untuk 

diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan guna menjawab 

pertanyaan pada permasalahan yang diajukan peneliti.
25

  Dengan kata lain mengecek 

kembali kebenaran data yang telah diperoleh, agar nantinya diketahui keakuratannya. 

4. Analyzing 

    Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan terinterprestasi. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran 

seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur 

yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Analisis ini juga selalu menampilkan 

tiga syarat,yaitu: objektifitas, pendekatan sistematis, generalisasi.
26

 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis derskriptif 

kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau statusfenomena dengan kata-

kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Analisis data dalam penelitian  akan dilakukan untuk menghasilkan deskripsi 

atau keadaan yang sebenarnya tentang hak dan kewajiban negara berkaitan dengan 

tanggungjawab Negara dalam melaksanakan Unclos 1982. Bahan yang diperoleh 

kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan penelitian, guna memperoleh korelasi 

atau jawaban yang diperoleh  sebagai hasil dari penelitian ini. Analisis  dipaparkan 

melalui argumentasi linguistik non statistik.  Melalui langkah-langkah yang ditempuh, 

maka akan sampai pada kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang 

diajukan. 

5. Conclucing 

 Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah conclucing yaitu pengambilan 

kesimpulan dari data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban
27

.  Pada tahap 

ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan 

gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. 
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