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KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 
2006. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengamanan terhadap 
pulau-pulau terluar wilayah Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan 
untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam mengamankan 
pulau-pulau tersebut serta cara apa saja yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk 
mengatasi hambatan dalam pengamanan wilayah laut dan pulau-pulau terluar 
Indonesia. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan 
apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi 
penelitian di Markas Besar TNI, Markas Besar TNI Angkatan Laut dan 
Departemen Luar Negeri R.I. Jenis data yang digunakan, meliputi: data primer dan 
data sekunder. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber 
dan penelitian kepustakaan, berupa: buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data mengunakan analisis data 
kualitatif dengan model interaktif. 
 Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengamanan yang 
dilakukan oleh TNI Angkatan Laut untuk mengatasi permasalahan di bidang 
pengamanan wilayah laut dan pulau terluar, sudah dijalankan secara optimal dan 
maksimal. Pelaksanaan pengamanan tersebut diantaranya: Survey base point untuk 
menentukan titik-titik dasar dan garis pangkal kepulauan Indonesia; Patroli KRI di 
pulau terluar dan di wilayah perbatasan dengan negara lain; Sesuai rezim laut 
Indonesia; Melaksanakan operasi bakti Surya Bhaskara Jaya; Melaksanakan 
program Mobile Market (pasar bergerak); Memberi saran dan masukan kepada 
pemerintah berupa upaya jangka panjang dan upaya jangka pendek yang dapat 
diambil untuk melaksanaan pengamanan wilayah laut serta pulau-pulau terluar 
yang ada diatasnya. Dalam proses pelaksanaan pengamanan tersebut ditemukan 
hambatan-hambatan yang meliputi: terbatasnya jumlah personel serta keterbatasan 
sarana dan prasarana sebagai akibat dari keterbatasan dana yang dimiliki oleh TNI 
Angkatan Laut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, TNI Angkatan 
Laut berupaya untuk meminimalkan hambatan dengan cara mengoptimalkan apa 
yang sekarang ini sudah ada. 
 Hasil penelititan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung, khususnya dalam pelaksanaan 
pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya wilayah negara 
kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum internasional merupakan aturan maupun kaidah yang mengatur 

mengenai hubungan antara subyek-subyek hukum internasional dan salah satu 

yang menjadi subyek hukum internasional adalah negara. Secara yuridis formal, 

negara mempunyai unsur-unsur utama, yaitu: Penduduk yang tetap (rakyat), 

Pemerintah (yang berdaulat) dan Wilayah tertentu. 

 

Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak yang harus dimiliki oleh suatu 

negara dan secara umum wilayah terdiri atas wilayah darat, laut dan udara. 

Berdasarkan kepemilikan negara terhadap suatu wilayah laut, maka dapat 

digolongkan atas: Negara Kepulauan (Archipelagic State) yaitu negara yang 

bagiannya terdiri atas gugusan pulau-pulau dan perairan yang dimilikinya; Negara 

Pantai (Coastal State) yaitu negara yang memiliki garis pantai dan laut wilayah; 

Negara Yang Terkunci (Unlocked State) yaitu negara yang terletak ditengah-

tengah (diapit oleh negara-negara tetangganya) sehingga tidak memiliki wilayah 

laut; serta Negara Yang Tidak Beruntung (Unlucky State) yaitu negara yang 

memiliki wilayah perairan (laut) namun tidak dapat dimanfaatkan. 

 

Walaupun tidak semua negara memiliki laut (perairan) sebagai wilayahnya, 

namun ini merupakan materi yang sangat menarik untuk dibahas. Laut atau yang 

disebut juga perairan merupakan bagian terbesar dari bumi, 70% atau sekitar 140 

juta mill bagian bumi ini merupakan wilayah perairan dimana 97% bagiannya atau 

sekitar 135.800.000 mill persegi terdiri atas air asin dan 3% atau sekitar 4.200.000 

mill persegi terdiri atas air tawar. Laut adalah seluruh rangkaian air asin yang 

menggenangi permukaan bumi, namun pengertian ini hanyalah pengertian laut 

yang bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum yaitu keseluruhan air laut 
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yang berhubungan secara bebas diseluruh permukaan bumi. (Boer Mauna, 2003: 

269) 

 

Selain merupakan bagian terbesar dari bumi, laut (perairan) juga 

mempunyai arti penting yang sangat bernilai komersial dan strategis, hal ini dapat 

dibuktikan yaitu dengan digunakannya laut sebagai jalan raya yang 

menghubungkan seluruh pelosok dunia karena melalui laut masyarakat dari 

berbagai bangsa mengadakan bermacam kegiatan yang diantaranya kegiatan yang 

bersifat ekonomi (jual beli, perdagangan) maupun hal yang bersifat politik 

terutama dalam hal penguasaan terhadap laut. Selain memiliki nilai yang bersifat 

strategis, wilayah laut juga memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Hasil dari 

kelautan yaitu berupa ikan merupakan sumber protein bagi seluruh manusia dan 

hasil kelautan yang lain yaitu dengan ditemukannya sejumlah mineral-mineral 

penting yang terkandung di laut (minyak bumi, nikel, tembaga, dan lain-lain). 

 

Karena laut memiliki nilai yang sangat penting, maka tidaklah 

mengherankan jika banyak negara yang berusaha untuk menguasai wilayah lautan. 

Upaya untuk menguasai wilayah lautan tidak hanya dilakukan oleh negara-negara 

yang memiliki wilayah laut saja, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara yang 

tidak mempunyai wilayah laut. Keinginan untuk memiliki kedaulatan wilayah laut 

tersebut tidak terkecuali dilakukan oleh Indonesia. 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 

di dunia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan 

konfigurasi lebih dari tujuh belas ribu pulau dan panjang garis pantai yang 

mencapai kurang lebih 81.000 km serta luas laut 5,9 juta km presegi dengan 

perincian luas kepulauan yaitu 2,8 juta km persegi, luas laut territorial 0,4 juta km 

persegi, luas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif 2,7 juta km persegi serta klaim 

terhadap wilayah landas kontinen 0,8 juta km persegi, dengan jumlah pulau besar 

dan kecil sekitar 17.506. (Subaktian Lubis, 2004: 27)  

 



14

Keinginan Indonesia untuk memiliki kedaulatan wilayah laut tersebut, 

dirumuskan dalam deklarasi Djuanda 1957 yang pada intinya menyatakan bahwa 

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki konsep sebagai negara 

kepulauan. Rumusan konsepsi negara kepulauan tersebut dikeluarkan karena 

wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang satu sama lain dihubungkan 

oleh wilayah perairan (laut), jumlah pulau yang demikian banyak menyebabkan 

bangsa Indonesia harus dapat mempertahankan kedaulatannya.  

 

Laut dalam arti kesatuan wilayah memiliki dua aspek, yaitu keamanan dan 

kesejahteraan. Permasalahan mengenai perbatasan di laut antara Indonesia dengan 

negara-negara tetangga merupakan suatu hal yang sangat pantas untuk dikaji 

karena masalah perbatasan merupakan masalah yang sangat rawan dengan 

tegaknya wibawa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta dapat 

membantu terciptanya suatu rasa aman bagi seluruh aspek bangsa Indonesia. (Etty 

R Agoes, 2005: 1) 

 

Berdasarkan PP No. 38 tahun 2002 mengenai Dasar Koordinat Geografis 

Titik Pangkal Kepulauan Indonesia dapat dilihat bahwa wilayah Indonesia 

memiliki 92 pulau terkecil yang letaknya terluar dan yang memiliki titik pangkal 

berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu: Australia, Malaysia, Singapura, India, 

Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea dan Timor Leste. 

Indonesia memiliki sekitar 14 perjanjian perbatasan wilayah laut, diantaranya 

adalah perjanjian antara: RI-Malaysia, RI-Singapura, RI-Australia, RI-Malaysia-

Thailand, RI-Thailand, RI-India, RI-India-Thailand, RI-Vietnam. Sementara itu, 

materi-materi yang diangkat dalam perjanjian ini antara lain mengenai masalah 

penetapan garis batas laut territorial, penetapan landas kontinen dan penetapan 

zona ekonomi ekslusif. (Etty R Agoes, 2005: 6-7)  

 

Secara hukum sudah dibuat perjanjian mengenai batas wilayah laut 

(perairan) yang menyatakan bahwa batas wilayah Indonesia sudah diakui secara 

internasional oleh negara-negara lain. Namun kepastian hukum belum sepenuhnya 
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menjamin kepastian keamanan wilayah Indonesia dalam implementasinya di 

lapangan. Karena masalah keamanan wilayah merupakan bagian dari kebijakan 

dari masing-masing negara (dalam hal ini Indonesia) untuk mengelola dan 

melakukan pengamanan wilayah laut (perairan) serta pulau-pulau terluar yang ada 

diatasnya.  

 

Selain masalah kehilangan pulau dan penguasaan terhadap wilayah laut 

(perairan), masalah lain yang dapat timbul di wilayah laut misalnya masalah 

kejahatan trans-nasional yang mengunakan laut sebagai suatu media (sarana) untuk 

melakukan suatu tindak kejahatan. Kejahatan yang dapat timbul tersebut, 

misalnya: illegal logging, perdagangan senjata api, perdagangan wanita dan anak-

anak, perdagangan obat bius dan narkotika, terorisme, penangkapan ikan secara 

illegal oleh kapal negara lain dan masih banyak permasalahan lain yang dapat 

timbul. 

 

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, maka penulis 

sangat tertarik untuk mengangkat masalah pengamanan di laut dan wilayah 

kelautan khususnya mengenai pengamanan pulau-pulau terluar serta bagaimana 

sistem dan upaya pengamanan wilayah laut di Indonesia yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut dengan tetap mengacu pada 

hasil United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 dalam 

sebuah skripsi yang berudul: “PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR 

INDONESIA SEBAGAI UPAYA TEGAKNYA KEUTUHAN WILAYAH 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu tulisan 

ilmiah. Bertolak dari deskripsi latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengamanan terhadap pulau-pulau terluar wilayah Indonesia 

sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik 

Indonesia oleh TNI Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku? 

2. Apakah hambatan yang timbul dalam upaya pengamanan dan upaya apa 

yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Dalam suatu penelitian sangat berkaitan dengan tujuan yang hendak 

dicapai, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti 

sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, berdasarkan hal tersebut 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengamanan pulau-pulau terluar 

wilayah Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam 

mengamankan pulau-pulau terluar tersebut dan cara yang ditempuh 

pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut. 

 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang hukum 

internasional terutama yang berhubungan dengan masalah hukum 

laut internasional. 
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b. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan dalam 

penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Tiap penelitian harus dapat memiliki manfaat bagi pemecahan masalah 

yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang 

bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidak-tidaknya 

harus mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat. Manfaat 

penelitian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis dan praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dibidang hukum pada umumnya khususnya hukum 

intenasional yang mengkaji masalah hukum laut internasional. 

b. Memberi suatu gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana 

pengamanan terhadap wilayah laut Indonesia dilakukan oleh pihak-

pihak yang berwenang dalam hal ini TNI Angkatan Laut. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pihak pemerintah khususnya TNI Angkatan Laut dalam 

menjaga keutuhan wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia, 

khususnya di wilayah laut (perairan). 

b. Untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh 

dalam teori dengan kenyataan dalam praktek di lapangan. 
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E. Metode Penelitian 

 

Penelitian merupakan sebuah panduan dalam membuat suatu karya ilmiah. 

Menurut kamus Webster yang dimaksud sebagai penelitian yaitu suatu 

penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu yang dilakukan dengan hati-hati penuh 

kesabaran dan kritis dalam mencari fakta serta mencari prinsip-prinsip baru. 

Sedangkan menurut Hillway yang dimaksud sebagai penelitian, tidak lain dari 

suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati 

dan sempurna terhadap suatu masalah sehinga diperoleh pemecahan yang tepat 

terhadap masalah tersebut. (J. Supranto 2003: 1) 

 Sehubungan dengan suatu penelitian hukum Soerjono Soekanto 

berpendapat “Penelitian hukum dimaksud sebagai kegiatan ilmiah yang 

berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya”. (Soerjono Soekanto, 1994: 16)  

 

Berdasar uraian diatas maka untuk memperoleh hasil yang diharapkan 

dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris 

merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memecahkan 

masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun (mengklasifikasikan) 

data, kemudian menganalisis serta mengintepretasi untuk selanjutnya 

mendapatkan suatu hasil.  

 

Sedangkan ditinjau dari sifatnya mengunakan jenis penelitian 

hukum deskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk memaparkan data-data seteliti mungkin mengenai 

permasalahan yang diteliti. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 

Markas Besar Tentara Angkatan Laut Indonesia dan Departemen Luar 

Negeri Republik Indonesia. 

 

3. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 

a) Data Primer 

Yaitu kasus-kasus atau sejumlah keterangan serta 

fakta-fakta yang diperoleh secara langsung di lokasi 

penelitian. 

b) Data Sekunder 

Yaitu data-data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan. 

 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber yang dipergunakan untuk memperoleh 

data yaitu: 

a) Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung 

melalui kegiatan penelitian di lokasi penelitian. 

b) Sumber Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen, buku-buku literatur, laporan penelitian, pendapat 

serta hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

Sumber data sekunder terbagi atas: 

(a) Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan-bahan hukum yang 

bersifat mengikat secara yuridis. Dalam 

penelitian ini bahan hukum primer yang 
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dipergunakan adalah: Hasil Konvensi Hukum 

Laut Internasional (UNCLOS) 1982; 

Peraturan lain di bidang maritim, 

diantaranya: Undang-undang No. 6 Tahun 

1996 Tentang Perairan Indonesia, Peraturan 

Pemerintah No 38 Tahun 2002 Tentang 

Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis 

Pangkal Kepulauan Indonesia, Peraturan 

Presiden No. 78 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan 

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang 

TNI.  

 (b) Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer seperti dokumen-dokumen lain 

yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti, diantaranya buku-buku literatur 

yang membahas mengenai hukum 

internasional dan hukum laut internasional, 

hasil seminar hukum laut internasional dan 

kertas karya perorangan kursus reguler 

Lemhanas R.I. 

 (c) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan-

bahan hukum primer dan sekunder seperti 

kamus dan ensikolopedia. 
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5. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yaitu: 

a) Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian lapangan ini, digunakan metode 

penelitian lapangan dengan tehnik Wawancara (Interview), 

yaitu tehnik pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

tanya jawab dengan narasumber dan berpedoman pada 

daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti, untuk 

memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan. Wawancara 

dilakukan di lokasi yang telah disebutkan. Adapun 

narasumber dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu: 

(1) Kolonel Laut Iskandar Lubis, Koordinator 

Staff Ahli Panglima TNI, Markas Besar TNI. 

(2) Mayor Laut Kresno Buntoro, Kepala Bagian 

Hukum Laut dan Humaniter, Dinas 

Pembinaan Hukum, Markas Besar TNI 

Angkatan Laut. 

(3) L. Amrih Jinangkung, Direktorat Perjanjian 

Politik Keamanan dan Kewilayahan 

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian 

Internasional, Departemen Luar Negeri. 

 

b) Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori 

maupun sebagai data pendukung. Dalam studi kepustakaan 

ini peneliti mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-

arsip, dan dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada 

hubungannya dengan masalah penelitian. 
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Dokumen dan arsip yang dipelajari oleh peneliti 

untuk mendukung pembuatan skripsi ini diantaranya Hasil 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 

Internasional (UNCLOS) 1982, Undang-Undang No 6 

Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang 

No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Peraturan Pemerintah No. 

38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-

titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Peraturan Presiden 

No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil 

Terluar. 

 

6. Tehnik Analisis Data 

Dalam suatu penulisan ilmiah analisis data merupakan tahap yang 

paling penting, karena analisis data sangat menentukan kualitas hasil 

penelitian. Mengingat akan pentingnya analisis data maka untuk penelitian 

ini peneliti memilih analisis data yang bersifat kualitatif, karena dalam 

penulisan hukum ini peneliti mengolah data kualitatif sebagai hasil 

penelitian. Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah: “Suatu 

tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa 

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh” (Soerjono 

Soekanto, 1994: 250). 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis 

interactive maksudnya adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui 

tiga tahap yaitu mereduksi, mengkaji dan kemudian menarik kesimpulan, 

dimana proses siklus bisa reduksi data dan sajian data dilakukan bersama 

dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul, maka ketiga 

komponen tersebut digabungkan. Setelah itu, dilakukan pengambilan 

kesimpulan dan bila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, maka perlu ada 



23

verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan (HB 

Sutopo, 2002 : 96). 

 

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar dibawah ini : 

 

Gambar : Model Analisis Interaktif 

 

Keterangan Skema: 

Pada dasarnya analisis data di atas dimaksudkan untuk memperjelas 

dalam memahami proses penelitian setelah data terkumpul 

kemudian direduksi dan diikuti penyusunan sajian data selanjutnya 

dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Tahap-tahap di atas tidak 

harus selalu urut. Tetapi saling berhubungan dan membentuk siklus. 

Mengenai terjadinya analisis dalam penelitian yang dilaksanakan, 

karena merupakan penelitian kualitatif, maka analisis data sudah 

bisa dimulai sejak pengumpulan data di lapangan. Analisis tersebut 

terus terjadi pada tahap-tahap berikutnya hingga pada penarikan 

kesimpulan akhir. 

Pengumpulan data 

Reduksi data Sajian data 

Penarikan simpulan/verifikasi 
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F. Sistematika 

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatu uraian mengenai 

susunan dari penulisan hukum itu sendiri yang secara teratur dan terperinci disusun 

dalam suatu pembabakan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai apa yang ditulis. Setiap bab memiliki hubungan (keterkaitan) satu sama 

lain yang tidak dapat dipisahkan. 

 

Dalam kerangka penyusunan ini, penyusun akan memberikan uraian 

singkat mengenai hal-hal yang akan dimunculkan dalam penulisan hukum ini. 

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan dari topik dan 

permasalahan yang diangkat didalam penulisan hukum, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan hukum.  

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka terdiri atas dua sub bab. Sub bab pertama adalah 

kerangka teori yang didalamnya terdiri dari lima sub bab. 

Sedangkan sub bab kedua adalah kerangka pemikiran yang 

berisikan bagan dan penjelasannya. 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan adalah inti dari penulisan hukum 

yang berisikan tentang pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia 

sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi pelaksanaan pengamanan terhadap pulau-pulau terluar 

wilayah Indonesia yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut serta 
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hambatan yang timbul dalam proses pengamanan tersebut serta 

cara-cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Penutup adalah bagian akhir dari penulisan hukum ini yang berisikan 
kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran bagi obyek penelitian.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Kerangka Teori 

 

1.Tinjauan Umum Mengenai Hukum Laut Internasional 

Hukum laut internasional merupakan bagian khusus dari hukum 

internasional yang mengatur mengenai masalah kelautan. Pentingnya arti laut 

dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut 

internasional sebagai pelengkap dalam hubungan internasional antar bangsa. 

Tujuan hukum laut adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu 

sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan dan sumber tenaga. Hukum laut 

juga mempunyai peranan penting yaitu dalam mengatur segala hal yang berkaitan 

dengan kompetisi antara negara maju dan negara berkembang dalam rangka 

mencari dan mengunakan kekayaan atas wilayah laut. (Boer Mauna, 2003: 271) 

 

a) Sejarah Hukum Laut Internasional Sebelum Konvensi Hukum Laut 

Internasional (UNCLOS). 

(1) Jaman Imperium Romawi. 
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Pada masa Imperium Romawi, kerajaan Roma merupakan penguasa 

sebagian besar wilayah perairan di Eropa, khususnya penguasaan terhadap 

wilayah laut tengah yang bersifat mutlak. Hal ini dapat terjadi karena pada 

masa Imperium Romawi, sebagian besar negara Eropa tunduk pada 

Kekuasaan Romawi. Walaupun sebagai penguasa mutlak, namun pada 

masa ini kondisi keamanan dan kesejahteraan pengguna laut dapat 

dirasakan karena tidak adanya gangguan dari para bajak laut. 

 

Kondisi yang dirasakan bahwa laut sebagai bagian yang bebas maka 

pemikiran mengenai ketentuan bahwa laut sebagai milik bersama mulai 

muncul. Pada masa ini mulai muncul paham “Res Comunis Omnium” yang 

menyatakan bahwa laut merupakan milik bersama seluruh umat dan 

penggunaan terhadap laut adalah bebas serta terbuka bagi setiap orang. 

Asas Res Comunis ini kemudian berkembang menjadi aturan kebebasan di 

laut pada masa-masa selanjutnya. 

 

(2) Abad Pertengahan 

Pada awal abad pertengahan ditandai dengan adanya kebebasan 

pelayaran di laut, atau dengan kata lain laut adalah bebas dan terbuka bagi 

semua bangsa dan semua orang yang ada di dunia ini. Namun dalam 

perkembangan selanjutnya, abad pertengahan ditandai dengan adanya 

klaim-klaim sepihak dari negara tertentu terhadap kepemilikan wilayah 

laut. Hal ini misalnya dilakukan terhadap negara: Venetia yang mengklaim 

sebagian besar kepemilikan Laut Adriatik; Genoa atas penguasaan terhadap 

laut Liguria; dan Pisa atas penguasaan terhadap Laut Thyrhenia. Selain 

mengenai klaim kepemilikan terhadap wilayah laut terjadi juga pembagian 

terhadap wilayah laut antara Portugal dan Spanyol melalui piagam Inter 

Caetera (1493). 

 

Fenomena lain yang terjadi pada abad pertengahan yaitu dengan 

adanya pemikir (ahli) yang mengemukakan teorinya mengenai kepemilikan 
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wilayah laut kepemilikan laut. Diantara pemikir tersebut, yang terkenal 

adalah: 

(a) Bartolus, meletakan dasar bagi pembagian-pembagian 

daripada laut yaitu bagian laut yang berada dibawah 

kekuasaan keadulatan negara pantai dan diluar itu 

merupakan bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan 

kedaulatan siapapun. 

(b) Baldus, membedakan tiga konsepsi yang bertalian dengan 

penguasaan atas laut yang meliputi: 1. Pemilikan laut;         

2. Pemakaian laut; 3. Yurisdiksi atas laut. 

Kepemilikan terhadap wilayah laut inilah yang mengakibatkan untuk 

selanjutnya banyak terjadi klaim terhadap kepemilikan wilayah laut. 

 

(3) Abad XVI dan XVII   

Jika pada abad pertengahan ditandai dengan adanya klaim 

kepemilikan terhadap wilayah laut maka pada masa ini ditandai dengan 

adanya ekspansi untuk mencari dan menemukan wilayah baru. Selain 

adanya ekspansi pencarian wilayah baru pada masa ini klaim-klaim 

kepemilikan wilayah laut mulai ditentang oleh banyak pihak, hal ini 

disebabkan karena pemilikan terhadap laut dipandang menghalangi 

semangat ekspansi yang ingin dilakukan negara-negara lain untuk 

mendapatkan wilayah baru. 

 

Protes terhadap kepemilikan wilayah laut dan yang mendukung 

terhadap kebebasan dilaut lepas antara lain dilakukan oleh Inggris. Pada 

masa ini juga, seorang ahli hukum Belanda yang bernama Hugo de Grotius 

mengemukakan pendapatnya mengenai kebebasan berlayar di laut yang 

dituangkan dalam bukunya yang berjudul Mare Liberum dan selanjutnya 

dikembangan dalam buku De Iure Praedae dan dikembangkan lagi pada 

buku yang berjudul De Iure Belli ac Pacis.
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Pada prinsipnya teori yang dikemukakan oleh Grotius mengenai 

kebebasan di wilayah laut tersebut lebih menitikberatkan bahwa laut tidak 

berada di wilayah negara manapun (tidak ada satu negarapun yang dapat 

memiliki wilayah laut) serta laut adalah wilayah yang bebas dan terbuka 

untuk dilayari. 

 

Jika pada awalnya Inggris menentang klaim kepemilikan wilayah 

laut, namun tidak lama kemudian masih pada masa yang sama dinyatakan 

bahwa Inggris mengeluarkan teori mengenai laut tertutup (Mare Clausum)

yang dikemukakan oleh Selden. Pada intinya teori ini menekankan bahwa 

semua laut Inggris (laut yang berbatasan dengan wilayah Inggris) adalah 

berada di bawah kedaulatan Inggris secara mutlak. 

 

(4) Abad XVIII 

Pada masa ini, haluan Inggris yang tadinya mendukung kebebasan 

di laut lepas kemudian berbalik haluan dengan melakukan klaim-klaim 

terhadap wilayah laut dan akhirnya kembali lagi mendukung kebebasan 

dilaut lepas, hal ini dikarenakan Inggris memiliki armada laut yang cukup 

kuat. 

 

Konsep mengenai lebar laut teritorial yang berkembang pada masa 

itu adalah mengenai lebar laut wilayah yang sesuai dengan jarak tembakan 

meriam yang dalam perkembangan berikutnya diintepretasikan dengan 

lebar laut teritorial sejauh 3 mil. Kaidah lebar laut teritorial sejauh 3 mil 

itulah yang selanjutnya digunakan oleh negara-negara dalam menentukan 

lebar laut wilayahnya. 

 

(5) Konferensi Kodifikasi 1930 

Konferensi ini diadakan oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah 

terjadinya Perang Dunia I. Secara garis besar konferensi ini membahas 

mengenai tiga permasalahan, yaitu: Kewarganegaraan; Perairan teritorial; 
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Tanggung jawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam 

wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing. Walaupun belum 

berhasil untuk menentukan lebar laut teritorial, namun konferensi ini 

menghasilkan keputusan mengenai: Laut teritorial, Hak Lintas Damai; 

Yurisdiksi Negara Pantai Terhadap Kapal Asing di Wilayah Laut Teritorial 

dan Pengejaran Seketika. 

 

(6) Masa Setelah Perang Dunia II 

Setelah Perang Dunia II, bangsa-bangsa didunia bersepakat untuk 

kembali melakukan penataan ulang terhadap hukum laut internasional. Hal 

ini dikarenakan bahwa setelah masa perang dunia kedua berakhir banyak 

bermunculan negara-negara yang baru merdeka yang juga sadar akan 

pentingnya penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber kekayaan alam 

termasuk yang berasal dari laut. Selain itu kemajuan tekhnologi juga 

menjadi salah satu alasan mengapa diperlukan suatu penataan ulang 

terhadap hukum laut internasional. 

 

Peristiwa-peristiwa penting yang mengiringi sejarah hukum laut 

internasional pasca perang dunia kedua antara lain: 

(a) Proklamasi Presiden AS, Harry. S. Truman mengenai 

Landas Kontinen dan Perikanan (pada tahun 1945). 

(b) Sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia (Anglo 

Norwegian Fisheries Case) pada tahun 1951. 

(c) Klaim-klaim yang dilakukan oleh beberapa negara di 

kawasan Amerika Selatan yang berkaitan dengan dengan 

kekuasaan negara atas jalur laut selebar 200 mil (mulai 

tahun 1947 oleh Chile dan Peru). 

Peristiwa-peristiwa inilah yang memberi pengaruh terhadap aturan hukum 

internasional mengenai laut. 

 

b) Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). 
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(1) Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1958. 

Pada tanggal 24 Febuari sampai dengan 27 April 1958 di kota 

Jenewa, Swiss, diselenggarakan konfrensi PBB yang membahas mengenai 

Hukum Laut Internasional, konferensi ini dihadiri oleh sekitar 86 negara. 

Konferensi ini mempunyai tujuan untuk mengkodifikasikan kebiasaan 

hukum laut internasional yang sudah ada dan juga untuk mempelajari 

prinsip-prinsip baru yang kemudian diolah dan dirumuskan menjadi suatu 

aturan yang sifatnya terkoordinir (terkodifikasi). Permasalahan yang timbul 

dari hukum laut, yaitu terutama mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pengukuran dan pemetaan terhadap wilayah laut khususnya yang 

mengatur mengenai lebar laut wilayah. Pemetaan dan pengukuran tersebut 

khususnya bagi negara yang wilayah laut (perairannya) berbatasan 

langsung dengan negara lain (selat yang terletak diantara dua wilayah 

negara). 

 

Konferensi Jenewa 1958 menghasilkan empat buah konvensi 

mengenai hukum laut publik, sebuah protokol fakultatif mengenai 

penyelesaian pertikaian serta sembilan buah resolusi. Keempat Konvensi 

tersebut adalah: 

(a) Konvensi Mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan. 

Pada konvensi ini dikemukakan mengenai pengertian laut 

teritorial, kedaulatan negara atas wilayah laut teritorial, cara-

cara untuk mengukur lebar laut teritorial, serta dicantumkan 

pula mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki negara dan 

kapal yang berlayar di wilayah laut teritorial maupun pada 

zona tambahan. Kekurangan pada konvensi ini yaitu tidak 

didapatnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial. 

 

(b) Konvensi Mengenai Laut Lepas. 

Pada konvensi ini dikemukakan mengenai pengertian dari 

laut lepas, kebebasan di laut lepas, hak dan kewajiban 
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negara-negara terhadap wilayah laut lepas serta diatur pula 

ketentuan mengenai ketentuan bagiamana seharusnya 

bertindak di laut lepas. 

 

(c) Konvensi Mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan 

Hayati Di Laut Lepas. 

Pada intinya konvensi ini mengungkapkan mengenai alasan 

terhadap perlindungan kekayaan hayati laut serta bagaimana 

cara-cara yang dilakukan untuk melindungi kekayaan 

wilayah laut tersebut. 

(d) Konvensi Mengenai Landas Kontinen. 

Dalam konvensi ini dijelaskan mengenai pengertian landas 

kontinen, yang termasuk sebagai bagian dari landas kontinen 

serta mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara 

pantai dan negara yang bukan negara pantai, dalam 

melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap landas 

kontinen tersebut. 

 

(2) Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1960. 

Karena dalam Konvensi 1958 belum didapati kesepakatan 

mengenai lebar laut teritorial, maka diadakan konferensi kembali pada 

tahun 1960 yang dianggap perlu untuk menjawab persoalan tentang lebar 

laut teritorial serta batas wilayah perikanan. Namun dalam konferensi yang 

dilakukan sebanyak dua kali tersebut masih ada masalah yang belum dapat 

terselesaikan diantaranya yaitu: 

(a) Penentuan lebar laut teritorial secara tepat. 

(b) Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu 

melintasi selat-selat yang merupakan jalan raya maritim 

internasional dan yang seluruhnya merupakan perairan laut 

teritorial. 
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(c) Hak lintas dan terbang lintas dalam hubungannya dengan 

perairan kepulauan. 

 

(3) Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. 

Sebelum konferensi Hukum Laut Internasional III dilaksanakan, 

terlebih dahulu diadakan sidang persiapan pada bulan Maret 1971 sampai 

bulan November 1973 di Jenewa dan New York. Kemudian setelah itu, 

Sidang I Konferensi PBB tentang Hukum Laut di buka di New York pada 

tanggal 3 - 15 Desember 1973, agenda yang dibahas yaitu mengenai aturan 

hal-hal yang bersifat prosedural. Sidang II dilkasanakan pada tanggal 20 

Juni sampai 29 Agustus 1974 di kota Caracas, Venezuela. Sidang III 

dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 17 Maret sampai 9 Mei 1975 

menghasilkan Informal Single Negotiating Text (ISNT). Sidang IV 

dilaksanakan di New York pada tanggal 15 Maret sampai 7 Mei 1976, 

berhasil mengeluarkan Revised Single Negotiating Text (RSNT). Sidang V 

dilaksanakan di New York dari tanggal 2 Agustus sampai 17 September 

1976 namun mengalami kebuntuan. Sidang VI di laksanakan di New York 

dari tangal 23 Mei sampai 15 Juli 1977 menghasilkan Informal Composite 

Negotiating Text (ICNT). Sidang VII dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 

28 Meret sampai 19 Mei 1978 dibentuk Negotiating Groups (NG’s) yang 

menanani masalah-masalah berat. Sidang VIII dilaksanakan di Jenewa dari 

tanggal 19 maret sampai 27 April 1979 dan diulang kembali pada tanggal 

19 Juli sampai 24 Agustus 1979 di New York berhasil mengedarkan 

ICNT/Rev. 1. Sidang IX diadakan di Jenewa dari tanggal 3 Maret sampai 4 

April 1980 dikeluarkan ICNT/Rev. 2 dan memulai pekerjaan terinci 

mengenai klausula-klausula penutup. Diadakan Sidang IX ulangan yaitu 

pada tanggal 28 Juli sampai 29 Agustus 1980 dan dikeluarkan ICNT/Rev. 

3. Sidang X dilaksanakan pada tanggal 9 Maret sampai 24 April 1981dan 

mulai beredar naskah resmi pertama Rancangan Konvensi. Sidang XI yang 

diadakan pada tahun 1982, merupakan sidang terakhir dan menghasilkan 

Konvensi hukum laut internasional yang ditandatangani pada tanggal 10 
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Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Konferensi Hukum laut 

Internasional 1982 ini diikuti oleh lebih dari 160 negara dan konferensi ini 

merupakan konfenensi terbesar dalam sejarah Hukum Laut Internasional. 

Konferensi ini pada hakekatnya merupakan puncak dari perundingan-

perundingan Hukum Laut Internasional antara negara-negara. 

 

Pada pinsipnya, hasil konferensi ini hampir sama dengan konferensi 

1958, namun dalam konferensi 1982 ini dicantumkan ketentuan-ketentuan 

mengenai Negara Kepulauan yang diatur secara khusus dalam Bab IV 

(Pasal 46 – Pasal 54). Selain mengenai Negara Kepulauan, dalam 

konferensi ini juga berhasil dirumuskan mengenai lebar laut teritorial yaitu 

sejauh 12 mill dan juga lebih ditegaskannya mengenai pembagian wilayah 

laut, sehingga diharapkan tidak terjadi suatu sengketa mengenai klaim-

klaim terhadap perbatasan wilayah laut antara negara-negara didunia. 

 

Cara penarikan garis pangkal terbagi atas tiga macam, yaitu: Garis 

Pangkal Normal dimana garis pangkal yang ditarik pada pantai yaitu pada 

waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai; Garis 

Pangkal Kepulauan yaitu garis pangkal yang ditarik dari pantai pada waktu 

air laut surut tidak mengikuti lekukan pantai tetapi menghubungkan titik-

titik terluar dari pantai (straight base line from point to point); dan Garis 

Pangkal Dari Ujung Ke Ujung yaitu garis pangkal yang ditarik dengan 

menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau (karang kering) terluar dari 

kepulauan suatu negara.    

 

c) Rezim wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 

1982. 

(1) Perairan Pedalaman (Internal Waters).

Yang dimaksud sebagai perairan pedalaman yaitu lebar laut 

teritorial yang diukur dari apa yang disebut dari garis pangkal dan perairan 

yang berada pada arah darat dari garis tersebut. (AW Koers, 1991:5) 
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Pada perairan pedalaman ini dibatasi pada selat diantara pulau-

pulau yang saling berdekatan, teluk serta muara sungai yang apabila ditarik 

garis penutup lebarnya tidak melebihi 24 mill laut, apabila lebar tersebut 

melebihi jarak 24 mill laut maka tidak dapat dikategorikan sebagai laut 

pedalaman. Pada laut pedalaman, negara pantai mempunyai kedaulatan 

yang bersifat mutlak pada laut pedalaman yang dimilikinya.    

 

(2) Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters). 

Yaitu semua perairan yang berada pada sisi dalam garis pangkal 

kepulauan, kecuali yang ditentukan termasuk dalam bagian perairan 

pedalaman (selat, muara sungai dan teluk). 

 

(3) Laut Teritorial (Territorial Waters).

Laut teritorial merupakan wilayah laut yang menjadi bagian dari 

suatu wilayah negara pantai yang lebarnya sejauh 12 mill diukur dari garis 

pangkal serta penarikannya secara vertikal.  

 

Penentuan lebar laut teritorial dapat digunakan dua cara yaitu 

dengan sistem thalweg dan dengan sistem penarikan garis tengah (median 

line). Pada sistem thalweg garis batas ditentukan dengan cara pembagian 

wilayah perairan berdasarkan wilayah perairan yang dapat dilayari. 

Sedangkan pada sistem pembagian berdasarkan garis tengah (median line)

pembagian batas wilayah dibagi tepat ditengah wilayah perairan yang 

berbatasan tersebut. 

 

Dalam UNCLOS 1982 dipergunakan sistem penarikan garis tengah 

(median line) untuk menentukan pembagian wilayah laut yang berdekatan 
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tersebut, kecuali apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus 

lain yang mengakibatkan aturan ini dapat diubah (di langgar).   

 

Garis pangkal yaitu suatu garis imajiner (tidak nyata) yang berupa 

koordinat dan menghubungkan titik-titik pangkal (titik-titik dasar). Yang 

dimaksud dengan Titik-Titik Pangkal yaitu titik-titik terluar dari pulau-

pulau terluar, pada waktu air surut terendah. Garis pangkal ini terdiri atas: 

Garis Pangkal Biasa, Garis Pangkal Lurus dan Garis Pangkal Lurus 

Kepulauan. Yang dimaksud dengan garis pangkal biasa menurut Pasal 5 

UNCLOS 1982 yaitu garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar 

laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat 

pada peta skala besar yang resmi diakui oleh negara pantai. Garis pangkal 

lurus dipergunakan untuk ditempat dimana garis pantai menjorok jauh 

kedalam dan menikung kedalam atau jika terdapat suatu deretan pulau 

sepanjang pantai didekatnya. Sedangkan garis pangkal kepulauan, ditarik 

oleh negara kepulauan dimana garis pangkal tersebut menghubungkan titik-

titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar dari suatu negara 

kepulauan.  

 

Kedaulatan negara pantai pada wilayah laut teritorialnya termasuk 

juga kedaulatan pada ruang udara diatasnya dan dasar laut serta tanah 

diatasnya, kedaulatan tersebut bersifat mutlak dan berlaku yurisdiksi 

(hukum) negara pantai walaupun demikian negara pantai juga harus 

menghormati hak lintas damai bagi kapal asing yang berlayar di perairan 

teritorialnya dan tidak diperbolehkan menghalang-halangi pelayaran lintas 

damai tersebut.  

 

(4) Landas Kontinen (Continental Shelf).

Pengertian landas kontinen seperti yang dituangkan dalam Pasal 76 

Konvensi 1982, yaitu daerah dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada 

di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan 
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sampai batas terluar tepian kontinen atau sampai jarak 200 mill laut diukur 

dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial 

apabila sisi terluar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut. (AW 

Koers, 1991: 9) 

 

Hal ini tentunya agak sedikit berbeda dengan pengertian landas 

kontinen yang dituangkan dalam Konvensi 1958, yang menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan landas kontinen, yaitu dasar dan lapisan tanah 

dibawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar daerah 

laut wilayah sampai kedalaman 200 meter atau daerah yang lebih dalam 

lagi di mana dalam airnya memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam 

daerah tersebut, dasar dan lapisan tanah dibawah laut seperti dimaksud 

yang berbatasan dengan pantai kepulauan. (Boer Mauna, 2003: 305) 

 

Walaupun terdapat perbedaan mengenai pengertian landas kontinen 

tersebut namun hal tersebut tidak terlalu memberikan dampak bagi negara-

negara di dunia karena hal tersebut hanyalah merupakan suatu 

penyempurnaan pengertian dari yang sudah ada. 

 

Negara pantai mempunyai hak pada landas kontinen sesuai dengan 

peraturan dalam Pasal 77 UNCLOS 1982, yaitu: negara pantai menjalankan 

hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan 

mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Apabila ternyata negara pantai 

tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah landas 

kontinennya maka tidak ada negara lain yang berhak atas eksplorasi dan 

eksploitasi terhadap landas kontinen negara pantai tanpa seijin negara 

pantai tersebut. 

 

Apabila terjadi suatu keadaan dimana penetapan garis batas landas 

kontinen tersebut berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, maka 
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harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional. (Pasal 

83 UNCLOS 1982) 

 

(5) Zona Ekonomi Ekslusif (Exclusive Economic Zone).

Pasal 55 UNCLOS 1982 menjelaskan mengenai pengertian dari 

Zona Ekonomi Ekslusif yaitu sebagai suatu daerah diluar dan 

berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus 

dimana hak dan yurisdiksi negara pantai maupun hak dan kebebasan 

negara-negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam 

Konvensi 1982. 

Dalam Pasal 56 Konvensi 1982 memberikan hak-hak berdaulat 

kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi 

dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dari 

perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang 

berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi 

ekonomi zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus dan angin 

 

Pada zona ekonomi ekslusif, negara pantai hanya menikmati hak-

hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan 

pengelolaan sumber kekayaan hayati serta dapat mengambil tindakan yang 

dianggap perlu untuk menjamin ditaatinya peraturan yang dimiliki oleh 

negara pantai. 

 

Lebar wilayah zona ekonomi ekslusif ini yaitu sejauh 200 mil dari 

garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur. Penetapan batas zona 

ekonomi ekslusif antara negara yang pantainya berhadapan atau 

berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum 

internasional. 

 

(6) Zona Tambahan (Contiguous Zone).
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Merupakan suatu zona transisi antara laut lepas dan laut wilayah. 

Dalam zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan 

yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran serta menghukum 

pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau 

sanitasi didalam wilayah laut teritorial negara pantai. Zona tambahan ini 

tidak melebihi 24 mil laut dari tempat dimana garis pangkal lebar laut 

teritorial di ukur.  

 

(7) Laut Lepas (High Seas).

Pasal 86 Konvensi PBB mengenai hukum laut menyatakan bahwa 

laut lepas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona 

ekonomi ekslusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu 

negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. (Boer 

Mauna, 2003: 276-277) 

Kebebasan yang terdapat di laut lepas, yaitu meliputi:  

(a) Kebebasan berlayar. 

(b) Kebebasan penerbangan. 

(c) Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut.  

(d) Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instansi 

lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum 

intenasional. 

(e) Kebebasan menangkap ikan. 

(f) Kebebasan riset ilmiah. 

Pada prinsipnya laut lepas merupakan laut yang terbuka, baik itu bagi 

negara berpantai maupun bagi negara yang tidak berpantai. Namun 

kebebasan yang berlaku di laut lepas tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum masyarakat internasional. Selain itu dalam laut lepas 

tidak satu negarapun yang dapat secara sah menundukan kegiatan manapun 

dari laut lepas pada kedaulatannya. 
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Kapal yang berlayar dilaut lepas tunduk pada kedaulatan bendera 

negara kapal tersebut namun dengan syarat bahwa harus ada kaitan antara 

negara bendera dengan kapal yang berlayar tersebut. 

 

d) Kepulauan. 

(1) Rezim Kepulauan. 

Yang dmaksud dengan pulau menurut Pasal 121 ayat (1) UNCLOS 

1982 yaitu daerah daratan yang dibentuk secara alamiah dikelilingi oleh air 

yang ada diatas permukaan air pada alur pasang. Pada pulau, ketentuan 

mengenai rezim wilayah laut ditentukan sesuai konvensi kecuali pada batu 

karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan 

ekonomi tersendiri maka tidak memiliki rezim wilayah laut seperti yang 

ditetapkan oleh konvensi. 

(2) Negara Kepulauan 

Pasal 46 ayat (1) konvensi 1982 menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan negara kepulauan yaitu suatu negara yang seluruhnya terdiri dari 

satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. 

 

Sementara itu dalam Pasal 46 ayat (2) Konvensi 1982 menjelaskan 

bahwa kepulauan yaitu suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau 

perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu 

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

alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan 

politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian. 

 

Keistimewaan yang dimiliki oleh negara kepulauan yaitu dengan 

adanya penarikan garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik 

terluar pada pulau-pulau terluar dari gugusan pulau tersebut, hal ini 

mengakibatkan negara kepulauan memiliki wilayah laut teritorial yang 

lebih luas. 

 



40

Garis pangkal kepulauan tersebut, menghubungkan titik-titik terluar 

pulau-pulau dan karang kering terluar dengan ketentuan bahwa didalam 

garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah 

dimana perbandingan antara dearah perairan dan daerah daratan termasuk 

atol adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu (Pasal 

47 ayat (1) UNCLOS 1982). Panjang garis pangkal tersebut tidak boleh 

melebihi 100 mill laut kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis 

pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan 

tersebut hingga suatu kepanjangan maksimum 125 mill laut. Penarikan 

garis pangkal tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi 

umum kepulauan tersebut. 

 

Lebar rezim wilayah laut pada negara kepulauan berlaku sama 

dengan ketentuan umum mengenai lebar rezim wilayah laut secara umum 

pada konvensi 1982. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara 

kepulauan terletak diantara dua bagian suatu negara tetangga yang 

langsung berdampingan hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentinan 

yang sah lainnya Kedaulatan negara kepulauan atas wilayah laut 

pedalaman, perairan kepulauan serta laut teritorial meliputi ruang udara 

diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya serta sumber kekayaan yang 

terkandung didalamnya. 

 

Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan 

penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi dalam cara 

normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus langsung 

dan secepat mungkin tidak terhalang antara satu bagian laut lepas  

 

2. Tinjauan Umum Wilayah Laut Indonesia.  

a) Masa Hindia Belanda. 
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Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia dibuatlah suatu 

peraturan mengenai laut teritoor dan lingkungan-lingkungan laut larangan 

(maritim) 1939 atau yang lebih dikenal dengan istilah Teritoriele Zee En Maritime 

Kringen-Ordonantie 1939. Dalam Ordonantie 1939 ini ditentukan lebar laut 

teritorial Indonesia (Hindia-Belanda) yaitu seluas 3 mill laut dan garis pangkal 

yang digunakan untuk menentukan lebar laut teritorial menggunakan garis pangkal 

normal selain itu juga dalam laut teritorial sejauh 3 mill tersebut diakui adanya hak 

lintas damai. Penentuan lebar laut sejauh 3 mill dengan pengukuran garis pangkal 

normal tersebut dapat memberikan akibat adanya laut bebas didalam perairan 

wilayah Indonesia. 

 

Pengaturan yang dituangkan dalam Ordonantie 1939 tersebut sangatlah 

tidak sesuai, karena dalam Ordonantie tersebut ditentukan bahwa lebar laut 

wilayah Indonesia tidak melebihi jarak 3 mill terhitung dari garis air rendah dari 

pulau termasuk gugusan pulau-pulau. Aturan ini sangat merugikan bangsa 

Indonesia karena dengan hal ini berarti bahwa terdapat laut bebas di tengah-tengah 

wilayah Indonesia. Ketidaksesuaian yang terjadi antara aturan dan kondisi 

kenyataan sangat merugikan bangsa Indonesia karena melihat dari kondisi 

geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maka perhitungan lebar laut 

berdasarkan aturan ini tidak dapat menjamin suatu kesatuan wilayah Indonesia. 

 

Sementara itu pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 kondisi 

wilayah yang seperti ini sangat tidak mendukung posisi Indonesia sebagai negara 

yang baru merdeka karena kondisi demikian sangat memperlemah keutuhan NKRI 

yang memandang laut bukanlah sebagai pemisah melainkan laut sebagai jalan air 

yang menghubungkan dan mempersatukan pulau dan suku-suku bangsa di 

Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka setelah proklamasi kemerdekaan, 

pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengganti Ordonantie 1939 mengenai 

wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan supaya keutuhan Indonesia dapat 

tetap terjaga. 
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b) Deklarasi Djuanda. 

Konsepsi negara kepulauan Indonesia memiliki ciri khusus dan sifat khas 

tersendiri. Adapun ciri khas dan sifat khas negara kepulauan Indonesia terletak 

pada posisi geografis kedudukan Indonesia di muka bumi, dimana Indonesia 

memiliki letak kedudukan geografis antara dua benua (Benua Asia dan Benua 

Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Berdasarkan 

kenyataan geografis tersebut maka kepulauan Indonesia ada kalanya disebut juga 

“Kenusaan”, yang memiliki posisi geografis “Antara”, hingga oleh karenanya 

dinamakan Nusantara. (Munadjat Danusaputro, 1982: 18-19) 

 

Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada 13 Desember 1957, 

mengemukakan mengenai konsepsi negara kepulauan yang dianut oleh bangsa 

Indonesia. Secara keseluruhan isi dari Deklarasi Djuanda, yaitu: 

“Bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan 
pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik 
Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-

bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia 
dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang 
berada dibawah kedaulatan mutlak daripada negara republik Indonesia.  

Lalulintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin 
selama dan sekedar tidak bertentangan dengan laut teritorial yang lebarnya 
12 mill yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang 

terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan 
dengan undang-undang”. (Mohtar Kusumaatmadja 1978: 186-187) 

 
Isi Deklarasi Djuanda tersebut menitikberatkan pada beberapa pertimbangan 

diantaranya: Pertama, bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu 

negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak 

tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri; Kedua bahwa bagi kesatuan 

wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang 

terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat; Ketiga 
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bahwa setiap negara berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil 

tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindung keutuhan dan 

keselamatan negaranya. 

 

Selain negara kepulauan, juga disinggung mengenai wilayah laut yang 

merupakan wilayah teritorial suatu negara dan merupakan daerah yang menjadi 

tanggung jawab sepenuhnya dari negara yang bersangkutan dengan penerapan 

hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang 

bersangkutan, khususnya dalam hal ini hukum Indonesia. 

 

Rumusan Wawasan Nusantara dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional dituangkan dalam Tap MPR No. IV/ MPR/ 1978 yang 

meliputi: 

(1) Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Politik. 

 Dalam Arti: 

(a) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan isi dan 

kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, 

ruang, hidup, dan satu matra seluruh bangsa, serta menjadi 

modal serta milik bersama bangsa. 

(b) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan 

berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan 

menghayati berbagai agama dan kepercayaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang 

bulat dalam arti yang seluas-luasnya.  

(c) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa 

satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, 
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serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita 

bangsa. 

(d) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi 

bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan 

mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 

(e) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu 

kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum 

nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 

 

(2) Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Sosial 

Budaya. 

Dalam arti: 

(a) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan 

bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan 

terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata 

dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang 

sesuai dengan kemajuan bangsa.  

(b) Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu 

sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan 

kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan 

pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya 

dapat dinikmati oleh bangsa. 

 

(3) Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Ekonomi. 

Dalam arti: 

(a) Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensil maupun 

efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa 

keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata diseluruh 

wilayah tanah air. 

(b) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang 

di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang 
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dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan 

kehidupan ekonominya. 

 

(4) Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Suatu Kesatuan 

Pertahanan dan Keamanan. 

Dalam arti: 

(a) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada 

hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa 

dan negara. 

(b) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan 

bangsa. 

(Munadjat Danusaputro, 1982: 22-23) 

 

Dalam Undang-Undang No. 4. Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang No. 6 

Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dijelaskan bahwa: 

(1) Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia besarta perairan 

pedalaman Indonesia. 

 

(2) Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar 12 mill laut yang garis 

luarnya diukur tegak lurus atau garis dasar atau titik pada garis dasar 

yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik 

terluar pada garis air rendah dari pada pulau-pulau atau bagian pulau-

pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa 

jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mill laut dan negara 

Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi garis batas laut 

wilayah Indonesia ditarik pada garis tengah selat. 

 

(3) Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak 

pada sisi dalam dari garis dasar. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut maka bisa ditarik suatu fakta bahwa lebar laut 

Indonesia secara otomatis menjadi bertambah dan hal itu juga menandakan 

semakin luasnya wilayah kedaulatan Indonesia. 

 

Konsepsi Wawasan Nusantara yang dikemukakan oleh Djuanda pada tahun 

1957 mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia yaitu bahwa melalu konsepsi 

ini telah menyatukan gugusan pulau-pulau yang tadinya hanya merupakan suatu 

kesatuan geografis menjadi kesatuan yang bersifat hukum dan ekonomis. Wilayah 

Indonesia yang tadinya hanya seluas 2.027.087 km persegi wilayah darat menjadi 

5.193.025 km persegi termasuk didalamnya wilayah laut. (Boer Mauna 2002: 342) 

Dari kondisi yang demikian maka dapat dilihat bahwa wilayah laut juga 

memberikan kontribusi terhadap perluasan wilayah kedaulatan Indonesia.  

 

Karena keberadaan laut yang demikian luas maka diperlukan pengamanan 

terhadap wilayah kelautan dengan menentukan batas luar wilayah laut khususnya 

yang menyangkut mengenai masalah kepastian hukum serta eksploitasi dan 

eksplorasi wilayah laut. 

 

3. Implementasi Hasil Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 di                             

Indonesia. 

United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 atau 

yang lebih dikenal dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, telah 

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 

17 Tahun 1985 mengenai pengesahan UNCLOS 1982 khususnya mengenai rezim 

Negara Kepulauan yang diatur dalam Bab IV Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 

Internasional dan sangat mendukung mengenai konsepsi wawasan nusantara yang 

dikemukakan oleh Djuanda pada tahun 1957.  

 

Arti penting dengan adanya pengakuan internasional terhadap konsepsi 

negara kepulauan (archipelagic state) yang diperjuangkan Indonesia membawa 

dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi kepentingan nasional tetapi juga bagi 
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kepentingan internasional. Dampak yang luas tersebut membawa konsekuensi 

yaitu bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya menghormati hak-hak 

masyarakat intenasional ketika melintasi wilayah kelautan Indonesia. 

 

Konvensi hukum laut internasional 1982 diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985. Kemudian untuk selanjutnya 

pemerintah Indonesia membuat peraturan maritim tersendiri namun tetap mengacu 

pada ketentuan UNCLOS 1982. peraturan tersebut diantaranya: 

 a)  UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen 

 b) UU no. 5 Tahun 1983 Tentan Zona Ekonomi Ekslusif 

 c) UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran 

 d) UU No. 9 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. 

e) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan 

Kewajiban Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan 

Indonesia. 

f) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan 

Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam 

Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui 

Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. 

g)  Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar 

Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan 

Indonesia. 

h) Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Pulau-Pulau Terluar Wilayah RI. 

 

Khusus mengenai penentuan garis pangkal, dalam Pasal 5 Undang-Undang 

No. 6 Tahun 1996 ayat (1) menyatakan bahwa garis pangkal kepulauan Indonesia 

ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan, dan hal tersebut 

semakin ditegaskan kembali dengan ayat (3) yang menyatakan bahwa garis 

pangkal kepulauan tersebut adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-

titik terluar pada garis air terendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar 
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dari kepulauan Indonesia. Jika dicermati maka sesungguhnya hal ini sangat 

menguntungkan bangsa Indonesia, karena dengan kondisi pengukuran seperti itu 

maka secara langsung lebar wilayah teritorial Indonesia menjadi lebih luas. 

 

Pengaturan mengenai teluk, dalam Pasal 7 ayat (1) secara tidak lansung 

menyatakan bahwa perairan di kawasan teluk merupakan laut territorial Indonesia 

begitu juga dengan selat yang menghubungkan antar wilayah (antar pulau) di 

Indonesia juga merupakan laut tertorial Indonesia. Namun tidak demikian halnya 

dengan selat atau pantai yang berbatasan dengan negara lain. Apabila pengukuran 

sejauh 12 mill tidak memungkinkan, maka jalan tengah yang diatur menurut 

Konvensi 1982 yaitu dengan membagi wilayah tersebut sesuai dengan garis 

tengahnya (sesuai dengan median line) jika tidak ada perjanjian bilateral yang 

mengatur mengenai perbatasan tersebut. 

 

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan perpanjangan 

kedaulatan wilayah Indonesia. Dimana dalam ALKI ini tidak hanya mencakup 

kedaulatan di laut saja tapi lebih dari itu, ALKI juga mengatur mengenai 

kedaulatan tertorial di udara. Jadi dalam konsep ALKI terdapat kesesuaian antara 

hak pelayaran serta hak penerbangan sepanjang wilayah kedaulatan negara 

Indonesia.  

(Peta wilayah Indonesia dan jalur ALKI dapat dilihat dalam Lampiran 1) 

 

4. Tinjauan Umum Mengenai Angkatan Laut Indonesia. 

 TNI Angkatan Laut adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang 

bertanggung jawab atas operasi laut. Saat ini kekuatan TNI Angkatan Laut terbagi 

dalam dua armada, yaitu armada barat yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta dan 

Armada Timur yang berpusat di Surabaya, serta satu Komando Lintas Laut Militer 

(Kolinlamil). Selain itu, TNI Angkatan Laut juga membawahi Korps Marinir. 

 

a) Sejarah TNI Angkatan laut 
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Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada tangal 10 September 1945 pada 

saat pemerintah Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau yang 

lebih dikenal dengan BKR Laut yang dipelopori oleh para pelaut yang pernah 

bertugas di jajaran Angkatan Laut Belanda dan Jepang. 

 

Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara 

Keamanan Rakyat ikut memacu keberadaan TKR Laut yang untuk selanjutnya 

lebih dikenal dengan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Sejumlah 

pangkalan Angkatan Laut terbentuk dan kapal-kapal peninggalan Jawatan 

Pelayaran Jepang digunakan dan personel pengawaknya juga direkrut untuk 

memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. 

Kekuatan yang sederhana tersebut, tidak menyurutkan langkah ALRI untuk 

menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi 

dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Selain itu 

mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka 

mendapatkan bantuan dari luar negeri. 

 

Berakhirnya Perang Kemerdekaan menandai pembangunan ALRI sebagai 

Angkatan Laut modern. Pada tahun 1949, ALRI menerima berbagai peralatan 

perang berupa kapal - kapal perang beserta berbagai fasilitas pendukungnya berupa 

Pangkalan Angkatan Laut dari Hindia Belanda. Langkah ini bersamaan dengan 

konsolidasi di tubuh ALRI, pembenahan organisasi, dan perekrutan personel 

melalui lembaga pendidikan sebelum mengawaki peralatan matra laut. 

 

Selama kurun waktu 1949-1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan 

dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk 

Armada, Korps Marinir yang saat itu disebut sebagai Korps Komando Angkatan 

Laut (KKO-AL), Penerbang Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah 

Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan laut. 
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Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan 

Angkatan Laut Belanda maupun pembelian dari berbagai negara. Penyiapan 

prajurit yang profesional pun mendapatkan perhatian yang besar dengan pendirian 

lembaga pendidikan untuk mendidik calon-calon prajurit strata tamtama, bintara, 

dan perwira, serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti pendidikan luar 

negeri. 

 

Pada saat kondisi negara mulai membaik dari ancaman desintegrasi, pada 

tahun 1959 ALRI mencanangkan program yang dikenal sebagai Menuju Angkatan 

Laut yang Jaya. Sampai tahun 1965 ALRI mengalami kemajuan yang cukup 

signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh politik konfrontasi dalam rangka merebut 

Irian Barat yang dirasa tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. Berbagai 

peralatan tempur Angkatan Laut dari negara Eropa Timur memperkuat ALRI dan 

menjadi kekuatan dominan pada saat itu. (Http://tnial.mil.id/sejarah.php) 

 

b) Visi dan Misi TNI Angkatan Laut 

Sebagai armada pengamanan negara yang berada di wilayah laut serta 

mempunyai tugas untuk mengamankan kedaulatan negara di wilayah laut, 

Angkatan Laut mempunyai visi dan misi, yaitu: 

(1) Visi TNI Angkatan Laut, yaitu  

Terwujudnya TNI Angkatan Laut yang besar, kuat dan profesional 

sehinga mampu mengemban tugas dan tanggung jawab untuk 

menegakan kedaulatan dan keamanan negara di laut. 

(Http://www.tnial.mil.id/visi.php)  

 

(2) Misi TNI Angkatan Laut, yaitu: 

(a) Melindungi dan menjaga keutuhan dan integritas bangsa dan 

negara. 

(b) Menegakan kedaulatan dan keamanan di laut. 

(c) Mengamankan dan memperlancar pembangunan nasional 

khususnya pembangunan kelautan. 
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(d) Mewujudkan postur TNI Angkatan Laut yang besar, kuat 

dan profesional. 

(e) Ikut mewujudkan perdamaian dunia melalui diplomasi 

Angkatan Laut. (Http://www.tnial.mil.id/misi.php) 

TNI Angkatan Laut berada dibawah Markas Besar TNI. Perwira tersenior 

Angkatan Laut, yaitu Kepala Staff Angkatan Laut, adalah perwira tinggi 

berbintang empat dengan pangkat Laksamana mengepalai Angkatan Laut dibawah 

Panglima TNI.  

 

c) Kekuatan TNI Angkatan Laut 

Kapal Laut merupakan sarana utama yang dimiliki oleh TNI Angkatan 

Laut. Nama kapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut selalu dimulai dengan KRI, 

yang merupakan singkatan dari Kapal Republik Indonesia. Selain itu juga ada 

kapal yang diawali dengan KAL, yang merupakan singkatan dari Kapal Angkatan 

Laut. Suatu sistem penomoran dipergunakan untuk membedakan tiap kapal. Nama 

kapal bervariasi mulai dari nama pahlawan, teluk, hingga binatang. Setiap kapal 

dipersenjatai dengan salah satu atau lebih dari berbagai macam persenjataan yang 

tersedia menurut kelasnya, mulai dari senapan mesin 12,7mm, kanon, meriam 

hingga peluru kendali. 

 

Saat ini TNI Angkatan Laut memiliki sekitar 40 ribu prajurit, termasuk di 

dalamnya tiga belas ribu personel marinir dan seribu penerbang (personel udara) 

Angkatan Laut. Kekuatan TNI Angkatan Laut secara garis besar adalah sebagai 

berikut: 

(1) Kapal Republik Indonesia (KRI) berjumlah 116 kapal, 8 KRI dalam 

status konservasi, proses penghapusan, dan cadangan. Sisanya, 108 

KRI, dibagi menjadi tiga kelompok kekuatan:  

(a) Kekuatan Pemukul (Striking Force) terdiri dari 14 

KRI yang memiliki persenjataan strategis:  

i) 2 Kapal selam kelas Cakra.  
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ii) 3 Perusak kawal rudal (PKR) kelas 

Fatahillah  

iii) 1 Perusak kawal rudal (PKR) kelas Ki 

Hajar Dewantara  

iv) 4 Kapal cepat roket (KCR) kelas 

Mandau.  

v) 2 Kapal cepat torpedo (KCT) kelas 

Ajak.  

vi) 2 Buru ranjau (BR) kelas Pulau 

Rengat. 

(b) Kekuatan Patroli (Patrolling Force) berjumlah 46 

KRI.  

(c) Kekuatan Pendukung (Supporting Force) berjumlah 

48 KRI, terdiri dari:  

i) 8 Angkut tank (AT) kelas Teluk 

Langsa. 

ii) 4 Angkut tank (AT) kelas Teluk 

Semangka. 

iii) 2 Angkut tank (AT) kelas Teluk 

Banten. 

iv) 8 Angkut tank (AT) Kelas Frosch. 

v) 1 Markas (MA) kelas Multatuli. 

vi) 6 Penyapu ranjau (PR) kelas kondor. 

vii). 5 Bantuan cair minyak (BCM). 

viii) 1 Bengkel apung (BA) kelas 

Jayawijaya. 

ix) 3 Bantu tunda (BTD). 

x) 3 Bantu umum (BU). 

xi) 1 Bantu angkut personel (BAP) kelas 

Tanjung Kambani. 
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xii) 3 Bantu hidrooseanografi (BHO) 

kelas Pulau Rondo. 

xiii) 1 Bantu hidrooseanografi (BHO) 

kelas Dewa Kembar. 

xiv) 2 Kapal latih. 

 

(2) Kapal Angkatan Laut (KAL) adalah kapal patroli yang berfungsi 

untuk mendukung Pangkalan TNI AL (Lanal) dalam melaksanakan 

tugas-tugas patroli keamanan laut dan tugas-tugas dukungan 

lainnya.  

 

(3) Pesawat udara berjumlah 61 unit, terdiri dari 48 sayap tetap dan 13 

sayap putar. 

 

(4) Peralatan tempur korps marinir sejumlah 417 kendaraan tempur 

(ranpur), tetapi 307 ranpur berusia di atas 30 tahun, 37 ranpur 

berusia 21-30 tahun, sisanya 73 ranpur berusia 1-10 tahun. 

(Http://www.wikipedia.org/wiki/TNI_Angkatan_Laut) 

 

d) Pangkalan TNI Angkatan Laut. 

Kekuatan TNI Angkatan Laut tersebar di beberapa Pangkalan Utama, yaitu: 

(1) Pangkalan Utama I (Lantamal I) di Belawan, membawahi 4 

Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Sabang, Sibolga, Teluk Bayur, 

dan Dumai. Satu Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) 

Sabang, dan dua fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) 

di Sabang, Belawan.  

 

(2) Pangkalan Utama II (Lantamal II) di Jakarta, membawahi 7 

Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Bengkulu, Palembang, Cirebon, 

Bandung, Panjang, Banten, Bandung, dan Bangka Belitung. Selain 

itu, memiliki satu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan di Pondok 
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Dayung, Jakarta. Fasharkan Pondok Dayung ini sekarang memiliki 

kemampuan membuat kapal patroli jenis KAL ukuran 28-35 meter.  

 

(3) Pangkalan Utama III (Lantamal III) di Surabaya membawahi lima 

Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Tegal, Cilacap, Semarang, 

Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, dan Benoa.  

 

(4) Pangkalan Utama IV (Lantamal IV) di Makasar, membawahi 

Pangkalan Angkatan Laut Kendari, Palu, Balikpapan, Kotabaru, dan 

Banjarmasin.  

 

(5) Pangkalan Utama V (Mako Lantamal V) di Jayapura, membawahi 

Pangkalan Angkatan Laut Sorong, Biak, Timika, dan Merauke serta 

satu Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan di Manokwari yang 

mampu memproduksi KAL 12 dan 28 meter.  

 

(6) Pangkalan Utama VI (Mako Lantamal VI) di Kota Bitung 

membawahi Pangkalan Angkatan Laut Tarakan, Nunukan, 

Sangatta, dan Toli-Toli serta satu Pangkalan Udara Angkatan Laut 

di Manado.  

 

(7) Pangkalan Utama VII (Lantamal VII) di Tanjung Pinang 

membawahi 6 Pangkalan Angkatan Laut, yaitu Batam, Pontianak, 

Tarempa, Ranai, Tanjung Balai Karimun, dan Dabo Singkep. 

Lantamal Tanjung Pinang memiliki satu fasilitas pemeliharaan dan 

perbaikan (Fasharkan) di Mentigi yang punya kemampuan 

membuat kapal patroli (KAL) 12, 28, dan 35 meter. Di samping itu, 

memiliki 2 Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) berada di 

Matak, Kepulauan Natuna, dan di Tanjung Pinang/Kijang.  
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(8) Pangkalan Utama VIII (Lantamal VIII) di Maluku membawahi 

Pangkalan Angkatan Laut Ternate.  

 

(9) Pangkalan Utama IX (Lantamal IX) di Kupang, Nusa Tenggara 

Timur, membawahi Pangkalan Angkatan Laut Mataram, Maumere, 

Kupang, Tual, dan Aru. Memiliki 1 Pangkalan Udara, di Kupang. 

 

(10) Pangkalan Utama X (Lantamal X) di Padang, Sumatera Barat 

(direncanakan).  

 

(11) Pangkalan Utama XI (Lantamal XI) di Merauke, Papua 

(direncanakan).  

Berdasarkan rencana pengembangan kekuatan periode 2005-2024, struktur 

operasional TNI-AL akan diubah di mana dua komando armada yang ada sekarang 

(Komando Armada Kawasan Barat dan Komando Armada Kawasan Timur) akan 

dilebur menjadi satu armada yang dipimpin laksamana berbintang tiga. Armada ini 

akan membawahkan tiga komando wilayah laut (Kowilla) yaitu Kowilla Barat 

dengan markas direncanakan di Tanjung Pinang, Riau, Kowilla Tengah dengan 

markas di Makassar dan Kowilla Timur dengan markas di Sorong. Pembagian 

komando operasional ini didasarkan pada karakteristik perairan yang 

membutuhkan pola operasi dan perangkat yang berbeda serta untuk memudahkan 

pergeseran pasukan atau logistik.  

(Http://www.wikipedia.org/wiki/TNI_Angkatan_Laut)  

 

5. Peranan Angkatan Laut Indonesia Dalam Pengamanan Pulau-Pulau Terluar          

Indonesia. 

 Secara universal, Angkatan Laut mempunyai beberapa peran dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai alat penegak kedaulatan negara di wilayah laut 

khususnya di wilayah laut teritorial. Peran yang dimiliki oleh Angkatan Laut 

tersebut meliputi: 

a) Peran Militer (Military/Defences).
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Melaksanakan pertahanan negara dalam rangka menegakkan 

kedaulatan negara dilaut, dengan cara menyiapkan kekuatan untuk 

persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, 

melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga 

serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. 

 

b) Peran Diplomatik (Diplomacy Supporting).

Diplomasi Angkatan Laut pada dasarnya terbentuk karena kapasitas 

Angkatan Laut sebagai kekuatan militer. Peran ini merupakan peran 

yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia dan 

dikenal sebagai “unjuk kekuatan Angkatan Laut”. Diplomasi 

merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah 

yang dirancang untuk mempengaruhi kepemipinan negara atau 

beberapa negara dalam keadaan damai maupun pada situasi 

bermusuhan. Dengan keterlibatan Angkatan Laut dapat menjamin 

stabilitas internasional. 

 

c) Peran Polisionil (Constabulary).

Dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut melindungi 

sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan di 

laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan nasional. Peran polisionil ini 

dilakukan diseluruh perairan laut yurisdiksi nasional, dapat 

dilakukan secara mandiri maupun dengan bekerjasama bersama 

seluruh komponen kekuatan laut lainnya. 

 

d) Peran Lainnya. 

Disamping tiga peran diatas, TNI Angkatan Laut juga memiliki 

peran lain, yaitu peran untuk melaksanakan operasi lain selain 

perang (Military Operation Other Than War) dalam rangka 

memanfaatkan kekuatan TNI Angkatan Laut bagi kepentingan 
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bangsa dan negara. Peran tersebut mencakup diantaranya tugas-

tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana, search and 

rescue, operasi perdamaian dan operasi bantuan lainnya yang 

dibutuhkan.  

 

Secara umum tugas-tugas yang diemban oleh TNI Angkatan Laut sebagai 

upaya menjaga keutuhan wilayah Indonesia, yaitu:  

a) Menyiapkan dan membina kekuatan untuk menegakan kedaulatan 

dan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi kepentingan nasional 

di laut yurisdiksi nasional. 

 

b) Menegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan yang diatur 

dalam perundang-undangan nasional dan hukum interasional. 

 

c) Melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut secara aktif 

dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian regional dan 

internasional.  

Selain itu dalam kaitannya dengan tujuan dasar strategi militer, TNI Angkatan Laut 

mempunyai dua fungsi dasar yaitu: 

a) Pengendalian laut, bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional 

di dan lewat laut serta bertujuan agar mampu mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi laut yang dimiliki untuk kepentingan bangsa 

sendiri, serta dapat mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh 

bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan bangsa sendiri. 

 

b) Proyeksi kekuatan, yang terbagi dalam: 

(1) Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut, 

yaitu penggunaan kapal-kapal TNI Angkatan Laut dan 

pasukan Marinir untuk memastikan pengendalian dan 

terpeliharanya keamanan di laut dan daerah penting lainnya. 
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(2) Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan 

darat dan udara, yaitu meliputi operasi amfibi, penggunaan 

pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap 

sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan 

darat. (Http://www.tnial.mil.id/tugas.php) 

 

Sementara itu peran dan fungsi serta tugas yang dimiliki oleh TNI 

Angkatan Laut sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI 

dinyatakan antara lain: 

 a) Peran dan Fungsi TNI Angkatan Laut: 

 (1) Peran TNI Angkatan Laut (Pasal 5). 

TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan 

politik negara. 

 

(2) Fungsi TNI Angkatan Laut (Pasal 6). 

(a) Penangkal terhadap segala bentuk ancaman militer 

dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri 

terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan 

keselamatan bangsa.   

(b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman. 

(c) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang 

terganggu akibat kekacauan keamanan. 

 

b) Tugas TNI Angkatan Laut: 

 (1) Melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan. 

 

(2) Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut 

yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional 

dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 
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(3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka 

mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan 

pemerintah. 

 

(4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan 

pengembangan kekuatan matra laut. 

 

(5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. 

 

Selain Pasal-Pasal tersebut, juga terdapat Pasal lain yang mendukung tugas 

TNI Angkatan Laut yaitu: Pasal 7 ayat (2) mengenai operasi militer untuk perang 

dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang yang dapat 

dilakukan sehari-hari oleh TNI angkatan Laut antara lain: 

 (1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata. 

 

(2) Mengatasi pemberontaan bersenjata. 

 

(3) Mengatasi aksi teroris. 

(4) Mengamankan wilayah perbatasan. 

 

(5) Mengamankan obyek vital yang bersifat strategis. 

 

(6) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan 

pendukungnya secara dini dengan sistem pertahanan 

semesta. 

 

(7) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan 

penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan 

penyelundupan. 

 

B. KERANGKA PEMIKIRAN 
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Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 
 

Yang menjadi pikiran utama dalam penulisan hukum ini yaitu, Indonesia 

sebagai negara kepulauan yang dituangkan dalam Dekarasi Djuanda 1957 dan 

diakui secara internasional dengan berlakunya (diratifikasinya) konsepsi negara 

kepulauan (beserta segala unsur perbatasan laut yang ada di dalamnya) dalam 

konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) tahun 1982. Walaupun sudah diakui 

dalam forum internasional melalui UNCLOS 1982, dalam pelaksanaan dilapangan 

khususnya yang berkaitan dengan perbatasan wilayah laut serta pulau-pulau terluar 

yang ada di atasnya ditemukan adanya beberapa permasalahan yang berpotensi 

untuk mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Untuk melakukan pengamanan terhadap wilayah perbatasan laut (perairan) 

diperlukan peran TNI Angkatan Laut sebagai matra kekuatan dilaut serta 

melaksanakan berbagai hal dilapangan untuk melaksanakan pengamanan wilayah 

perbatasan di laut dan khususnya mengenai pengamanan pulau-pulau terluar di 

Indonesia. 

 

Indonesia adalah negara 
kepulauan (Deklarasi 

Djuanda 1957). 

Konsepsi negara kepulauan 
Indonesia diakui secara 

internasional dalam 
UNCLOS 1982. 

Dalam implementasinya 
dilapangan, perbatasan laut 

dan pulau-pulau terluar 
memiliki beberapa 

permasalahan. 

Diperlukan peran TNI 
Angkatan Laut untuk 

mengamankan wilayah 
laut Indonesia (sebagai 

negara kepulauan). 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Pelaksanaan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Oleh TNI 

Angkatan Laut. 

 Pengamanan wilayah laut memiliki hubungan yang erat dengan beberapa 

permasalahan yang timbul di wilayah laut serta pulau-pulau terluar yang ada 

diatasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bagian Hukum Laut dan 

Humaniter, Dinas Pembinaan Hukum Markas Besar TNI Angkatan Laut, maka 

dapat ditemukan fakta-fakta mengenai beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan wilayah laut Indonesia, diantaranya meliputi: Permasalahan di Bidang 

Maritim, Permasalahan Perbatasan dan Permasalahan Pulau-Pulau Terluar. Berikut 

akan dijelaskan mengenai masing-masing permasalahan tersebut. 

 

a) Permasalahan di Bidang Maritim 

(1) Terkait dengan konflik yang terjadi di beberapa daerah maka 

perairan di sekitar Aceh, Sangihe Talaud dan Utara Papua 

merupakan perairan yang rawan perompakan dan penyelundupan 

senjata serta penyelundupan personel terlatih dari luar negeri. 

 

(2) Selat Malaka, Selat Philips dan Selat Singapura merupakan perairan 

yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi didunia utamanya 

perompakan dan pembajakan. Di sisi lain terbatasnya sarana 

navigasi dan padatnya lalu lintas pelayaran yang melewati Selat 

Singapura dan Selat Philips dapat mengakibatkan kecelakaan di 

laut.   

 

(3) Wilayah perbatasan negara di laut dan pulau-pulau terluar Indonesia 

belum sepenuhnya mendapat perhatian dan pengelolaan dari 

pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik di 

kemudian hari. 
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(4) Masalah pelanggaran hukum tindak pidana dilaut, antara lain 

penangkapan ikan illegal, perompakan, pembajakan, 

penyelundupan, imigran gelap pengambilan harta karun dan 

penambangan pasir laut secara illegal masih belum dapat diatasi 

dengan baik. 

 

(5) Belum adanya pemahaman yang sama dalam penerapan UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan 

timbulnya tuntutan pemerintah daerah yang menginginkan adanya 

batas pengelolaan laut (pengkaplingan laut) didasarkan kepada 

wilayah daerah otonom yang mengakibatkan adanya bentrokan 

antar nelayan tradisional yang disebabkan perebutan wilayah 

tangkap. 

 

b) Permasalahan Perbatasan 

(1) Dengan Singapura, memiliki persoalan tentang batas laut territorial 

walaupun sebenarnya telah terdapat perjanjian perbatasan kedua 

negara di Selat Singapura bagian tengah akan tetapi batas laut 

teritorial di Selat Singapura bagian Timur dan Barat belum 

diperjanjikan karena harus melibatkan Malaysia. 

 

(2) Dengan Malaysia, memiliki masalah perbedaan pemahaman rezim 

laut dibagian utara Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina 

Selatan khususnya dalam penetapan batas ZEE. 

 

(3) Dengan Philipina, memiliki perbedaan secara fundamental 

mengenai perbatasan wilayah laut. Hal ini disebabkan karena 

Konstitusi Philipina mencantumkan wilayah negara Philipina, di 

mana salah satu wilayahnya mencantumkan Pulau Palmas 

(Miangas) sebagai bagian wilayah Philipina. 
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(4) Dengan Australia, pasca kemerdekaan Timor Timur garis batas laut 

antara Indonesia dengan Australia perlu penataan ulang, walaupun 

persetujuan garis batas landas kontinen pernah dilaksanakan pada 

tahun 1971 dan 1972 khususnya di selatan Papua, Laut Arafuru dan 

selatan Pulau Timor serta persetujuan garis batas ZEE dan landas 

kontinen pada tahun 1997 yang merupakan kelanjutan dari 

perjanjian landas kontinen tahun 1971 dan 1972. Perjanjian tahun 

1997 belum diratifikasi oleh Indonesia. Permasalahan yang 

mengemuka saat ini adalah pelaksanaan hak perikanan tradisional 

nelayan Indonesia di wilayah perairan Indonesia. 

 

(5) Dengan Papua New Guinea, telah memiliki kesepakatan tentang 

batas-batas wilayah darat dan perairan, sehingga belum terjadi 

masalah yang krusial. Namun demikian terdapat beberapa aspek 

kultural yang berpotensi menjadi konflik dimana kesamaan budaya 

dan ikatan kekeluargaan antar desa yang terdapat di kedua sisi 

perbatasan menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional telah 

berkembang menjadi lebih kompleks 

 

(6) Dengan Vietnam, kondisi geografi perairan antara Pulau Sekatung 

di Kepulauan Natuna dan Pulau Kondor di Vietnam yang berjalan 

tidak lebih dari 245 NM, serta memiliki kontur landas kontinen 

tanpa batas benua (margin) menimbulkan perbedaan pemahaman 

kedua negara. Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan 

bahwa klaim maksimum kedua negara terhadap landas kontinen 

adalah 200 mill dari garis pangkal, sehingga klaim kedua negara 

terhadap landas kontinen adalah 200 mill dari garis pangkal 

sehingga klaim kedua negara tumpang tindih diperairan tersebut. 

Khusus untuk landas kontinen kedua negara telah berhasil 

menyepakati perjanjian batas landas kontinen pada tahun 2002 

walaupun sampai saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia.   



64

(7) Dengan RRC, juga mempunyai perbedaan pandangan serta batas 

perairan khususnya di Kepulauan Natuna. Pada tanggal 25 Febuari 

1992, RRC mengumumkan hukum laut territorial dan zona 

tambahannya dimana di Kepulauan Natuna dimasukan dalam 

wilayahnya. Walaupun hal ini telah dikoreksi oleh pemerintah Cina 

yang menyatakan bahwa terjadi kekeliruan pada zona tambahan 

namun potensi konflik masih belum dapat dikatakan hilang sama 

sekali karena masih ada sengketa Spartly dan Paracel. 

 

(8) Dengan India, telah disepakati perjanjain batas landas kontinen 

akan tetapi belum diselesaiakan batas ZEE kedua negara. Hal ini 

menyimpan potensi konflik perbatasan perairan disekitar Pulau 

Andaman dan Nicobar yang secara tradisional sering didatangi oleh 

para nelayan Aceh untuk menangkap ikan.  

 

(9) Dengan Palau, juga belum sependapat mengenai batas ZEE dan 

landas kontinen kedua negara, terutama di Pulau-Pulau Asia dan 

Pulau-Pulau Mapia yang terdapat di utara Papua. Pemerintah 

Indonesia tetap melihat hubungan bilateral yang telah terjalin 

dengan baik selama ini sebagai suatu hal yang sangat berharga dan 

perlu di pertahankan. Sikap Indonesia seperti ini bila tidak 

diwaspadai akan berubah menjadi bumerang di kemudian hari 

karena tidak ada persahabatan yang abadi melainkan kepentingan 

yang abadi. 

 

(10) Dengan Timor Leste sampai saat ini belum memiliki perjanjian 

batas wilayah laut. Dalam konteks ini keberadaan Pulau Batek, 

Alor, Liran perlu mendapatkan perhatian terlebih dengan adanya 

kunjungan pejabat Timor Lorosae ke pulau-pulau tersebut. Pasca 

kemerdekaan Timor Lorosae juga membawa dampak terhadap 

perjanjian pengelolaan Timor Gap, walaupun hal ini belum 
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mengemuka namun perlu segera diantisipasi oleh pemerintah 

Indonesia. Penentuan batas maritim antara Timor Lorosae dengan 

Australia akan berdampak pada perjanjian landas kontinen tahun 

1971 dan 1972 antara Indonesia dan Australia karena ada titik-titik 

batas yang harus ditetapkan bersama ketiga negara. 

(Perbatasan wilayah laut Indonesia dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 2). 

 

c) Permasalahan Pulau-Pulau Terluar. 

(1) Pulau Rondo.  

(a) Batas ZEE dikawasan ini belum ditetapkan sehingga 

membuka peluang terjadi penangkapan ikan secara liar 

(illegal fishing).

(b) Penentuan titik koordinat batas landas kontinen disahkan 

sebelum berlakunya Konferensi hukum laut 1982 sehingga 

berpeluang terjadinya konflik.  

 (Gambar Lihat Lampiran 3) 

 

(2) Pulau Berhala.  

(a) Penentuan batas wilayah antara RI-Malaysia yang tumpang 

tindih di wilayah perairan P. Berhala berpotensi terjadinya 

konflik kepentingan antara kedua negara. 

 

(b) Wilayah perairan P. Berhala dan sekitarnya sangat rawan 

terhadap aksi perompakan dan penyelundupan senjata.  

(Gambar Lihat Lampiran 3) 

 

(3) Pulau Nipah. 

(a) Penentuan/penetapan titik koordinat batas perairan 

Indonesia-Singapura dilakukan sebelum dilangsungkannya 
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Konferensi Hukum Laut 1982 sehingga berpeluang 

terjadinya konflik. 

 

(b) Penambangan pasir laut secara berlebihan oleh pihak 

Singapura di sekitar Pulau Nipah dapat mengakibatkan 

tenggelamnya pulau tersebut, yang berarti akan 

menghilangkan titik terluar batas wilayah Indonesia 

sehingga akan mengubah batas wilayah kedua negara.  

(Gambar Lihat Lampiran 4) 

 

(4) Kepulauan Natuna.  

(a) P. Sekatung merupakan Pulau terluar wilayah Utara 

Indonesia yang berbatasan langsung dengan Vietnam 

perundingan penetapan batas landas kontinen antara 

Indonesia-Vietnam telah dilakukan sejak juni 1978 hingga 

perundingan terakhir tim teknis batas landas kontinen 

dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Maret 2002 di Ho 

Chi Minh Vietnam selanjutnya setelah melalui perundingan 

yang sangat intensif, Indonesia dan Vietnam 

menandatangani garis batas landas kontinen di Hanoi 

Vietnam pada tanggal 26 Juni 2002, namun untuk penetuan 

batas ZEE belum ada kesepakatan sehingga berpeluang 

terjadinya kerawanan-kerawanan. 

 

(b) Dengan penetapan ZEE antara pemerintah Indonesia dengan 

Malaysia khususnya di laut natuna perlu dipertimbangkan 

perjanjian penetapan landas kontinen antara kedua negara 

tahun 1969 serta perjanjian RI- Malaysia 1981 tentang hak 

akses dari Malaysia Barat ke Timur dan hak nelayan 

tradisional Malaysia di perairan Indonesia, masalah batas 

maritim bagi pengelolaan perikanan antara RI-Malaysia di 
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kawasan tersebut sehingga berpotensi terjadinya illegal 

fishing, penyelundupan dan kerawanan lainnya. Pulau-pulau 

yang mempunyai titik dasar berbatasan dengan Malaysia 

timur dan barat antara lain: Matak, Jemaja, Subi, Natuna dan 

Serasan.  

(Gambar Lihat Lampiran 4) 

 

(5) Pulau Miangas, Marore dan Marampit. 

(a) Masalah penentuan batas laut antara Indonesia dengan 

Philina khususnya di wilayah perairan P. Miangas, Marore 

dan Marampit belum mendapatkan titik temu karena kedua 

negara menggunakan rezim hukum yang berbeda. Secara 

geografis letak ketiga pulau tersebut lebih dekat dengan 

negara Philipina bahkan penduduknya sering berinteraksi 

dengan penduduk Philipina, hal ini bila tidak segera 

diantisipasi maka berpotensi terjadinya konflik kedua 

negara. 

 

(b) Rawan terhadap penyelundupan senjata, illegal fishing,

pemanfaatan wilayah untuk kepentingan asing.  

(Gambar Lihat Lampiran 5) 

 

(6) Pulau Fani, Fanildo dan Brass.  

(a) Palau adalah negara kepulauan dan terletak di timur laut 

Indonesia, penarikan zona perikanan yang diperluas 200 mill 

laut sesuai rezim ZEE oleh Palau akan tumpang tindih 

dengan ZEE Indonesia. 

 

(b) Letak Pulau Fani, Fanildo dan Brass masing-masing 

terpencil dan secara geografis lebih dekat dengan negara 

Palau. Bila tidak diawasi secara terus menerus akan 
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berpeluang terjadinya konflik kepentingan antara kedua 

negara.  

 (Gambar Lihat Lampiran 6) 

 

(7) Pulau Batek.  

(a) Masalah penentuan batas laut antara Indonesia dengan 

Timor Leste belum mendapat titik temu karena sejak 

lepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia, kedua negara 

belum membahas secara serius batas kedua negara. Pulau-

pulau yang perlu mendapat perhatian antara lain: Batek 

Alor, Liran, Romang, Kisar, Tg. Tutpateh.  

 

(b) Letak keenam pulau tersebut secara geografis lebih dekat 

dengan negara Timor Leste. Meskipun saat ini belum 

adanya indikasi terjadi konflik antara kedua negara, namun 

daerah tersebut sering dikunjungi masyarakat Timor Leste 

dan aparat pemerintahannya sehingga akan berpotensi 

terjadinya konflik dimasa mendatang. Daerah ini rawan 

terhadap kegiatan pemanfaatan wilayah untuk kepentingan 

asing.  

(Gambar Lihat Lampiran 6) 

 

(8) Pulau Dana.  

(a) Masalah penentuan batas laut antara Indonesia dengan 

Australia khususnya di wilayah perairan Pulau Dana setelah 

lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI belum ditentukan 

oleh RI-Australia, kemungkinan akan terjadi klaim tumpang 

tindih antara kedua negara sehingga perlu pengawasan 

secara terus menerus. 
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(b) Daerah ini cukup luas sekitar 13 km persegi tidak 

berpenduduk dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi 

daerah pariwisata sehingga rawan terhadap pemanfaatan 

wilayah untuk kepentingan asing.  

(Gambar Lihat Lampiran 6) 

 

Berdasarkan data-data mengenai permasalahan yang terjadi berkaitan 

dengan wilayah laut (perairan) serta pulau-pulau terluar wilayah Indonesia, maka 

dapat dilihat bahwa permasalahan tersebut bukan hanya menyangkut mengenai 

masalah-masalah yang faktual (terjadi) saja melainkan juga menyimpan masalah-

masalah yang potensial (dapat) terjadi. 

 

Pada dasarnya terdapat empat kriteria mengapa sebuah pulau dinyatakan 

hilang, yaitu: 

a) Hilang secara fisik. 

Sebuah pulau dapat dinyatakan hilang secara fisik apabila memang 

secara fisik pulau tersebut benar-benar tidak ada. Yang 

menyebabkan hilangnya pulau secara fisik, biasanya akibat dari 

proses geologis seperti abrasi atau karena rekayasa (ulah) manusia 

yang berdampak pada tenggelamnya sebuah pulau. Contoh pulau 

yang berpotensi untuk hilang karena ulah manusia yaitu Pulau 

Nipah yang terletak di selat Singapura (perbatasan RI-Singapura), 

dimana penambangan pasir laut yang berlebihan di perairan Riau 

menjadi penyebab utama hampir tenggelamnya pulau tersebut. 

 

b) Hilang secara kepemilikan. 

Sebuah pulau dapat hilang akibat perubahan status kepemilikan. 

Perubahan status kepemilikan sangat mungkin terjadi, terutama bagi 

pulau yang terletak diperbatasan yang belum ada kesepakatan, dapat 

terjadi karena pemaksaan maupun melalui proses hukum. Contoh 
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pulau yang hilang melalui proses hukum dari segi Indonesia yaitu 

Pulau Sipadan dan Ligitan. 

 

c) Hilang secara pengawasan. 

Dengan jumlah pulau yang mencapai tujuh bels ribu lebih, sebuah 

pulau dapat saja luput dari pengaawasan pemerintah Indonesia 

terutama bila letak pulau tersebut lebih dekat ke negara lain. Tanpa 

pengawasan yang intensif dari pemerintah Indonesia, maka pulau 

tersebut dapat saja dipergunakan oleh masyarakat maupun 

pemerintah negara lain untuk berbagai kegiatan, misalnya 

pariwisata dan perikanan. Contoh pulau yang sangat rawan hilang 

akibat pengawasan yaitu Pulau Batek yang terletak di perbatasan RI 

dan Timor Leste. 

 

d) Hilang secara sosial dan ekonomi. 

Hilangnya pulau secara sosial ekonomi biasanya diawali oleh 

kegiatan ekonomi masyarakat (perdagangan) yang diikuti dengan 

interaksi sosial (perkawinan) yang terjadi dari generasi ke generasi, 

sehingga struktur ekonomi maupun struktur populasi penduduk di 

pulau tersebut menjadi berubah. Contoh pulau yang kemungkinan 

besar dapat hilang karena faktor sosial ekonomi, yaitu Pulau 

Miangas dan Marore yang terletak di kepulauan Sangir Talaud, 

Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Philipina. 

 

Secara teori dikatakan bahwa dalam perjanjian mengenai batas wilayah 

suatu negara merupakan suatu hal yang sifatnya mengikat bagi negara-negara yang 

terlibat didalamnya, namun kita juga tidak dapat menutup mata dengan seolah-olah 

tidak melihat kenyataan (implementasi) di lapangan bahwa ada pihak-pihak 

tertentu yang berusaha untuk memanfaatkan negara yang melakukan perjanjian 

batas wilayah hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 
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Selain itu diungkapkan dalam fakta-fakta diantaranya terdapat batas 

perairan wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga yang belum memiliki 

kejelasan maupun kesamaan presepsi mengenai tumpang tindih wilayah laut 

(perairan) serta ditemukan juga pulau-pulau terluar yang rawan akan terjadinya 

pemanfaatan oleh pihak tertentu maupun oleh negara asing (misalnya P. Batek dan 

P. Dana).  

 

Sebagai tindaklanjut pengamanan yang dilakukan, Pemerintah Indonesia 

(Presiden) mengeluarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Di dalam Peraturan Presiden tersebut, 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar 

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu utnuk memanfaatkan dan 

mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah 

Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI (Pasal 1 ayat (1) bagian a). 

Selain itu, dalam Pasal 2 disebutkan yang menjadi tujuan dari pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar, yaitu: 

a) Menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, 

keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta 

menciptakan stabilitas kawasan. 

 

b) Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 

c) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan.    

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, TNI Angkatan Laut mengambil 

langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengantisipasi permasalahan yang 

faktual dan potensial terjadi di wilayah perbatasan laut antara Indonesia dengan 

negara-negara tetangga.  
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Langkah-langkah yang telah, sedang dan akan diambil oleh TNI Angkatan 

Laut sebagai upaya pengamanan terhadap pulau-pulau terluar, yaitu: 

a) Survei base point untuk menentukan titik-titik dasar dan garis pangkal 

kepulauan Indonesia yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah 

No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis 

Pangkal Kepulauan Indonesia. Pada titik-titik tersebut telah dibangun pilar 

sebagai referensi penarikan garis pangkal wilayah negara. Namun karena 

kurang terawat, sebagian dari pilar tersebut ada yang rusak bahkan hilang. 

 

b) Kepada seluruh unsur TNI Angkatan Laut, terutama KRI  (Kapal Republik 

Indonesia) telah diperintahkan untuk melakukan patroli dan menyinggahi 

pulau-pulau terluar, baik yang berpenduduk maupun yang tidak dihuni 

Kehadiran kapal TNI AL tersebut diharapkan dapat menjadi bukti 

kepemilikan pulau tersebut sekaligus untuk memberikan dampak 

penangkalan, selain juga untuk melakukan pendekatan kepada warga 

masyarakat supaya mereka tetap merasa sebagai bagian dari negara 

Indonesia. 

 

c) Sesuai dengan rezim laut: 

(1) Laut Wilayah dan Perairan Kepulauan. 

(a) Mempertahankan eksistensi NKRI sebagai satu 

kesatuan dari segala macam bentuk gangguan dan 

ancaman, misalnya tindakan provokasi kekuatan 

asing di sekitar wilayah perairan Indonesia, 

pencegahan kegiatan penelitian kelautan tanpa ijin, 

pencegahan terhadap kegiatan pemetaan (survei 

hidrografi) tanpa ijin. 

 

(b) Memelihara stabilitas nasional dan turut serta 

memelihara stabilitas regional dan internasional 
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(c) Menindak kegiatan pelanggaran hukum meliputi 

illegal entry oleh kapal-kapal asing, imigran gelap, 

pelanggaran hak lintas damai, hak lintas alur 

kepulauan, hak lintas transit dan hak akses. 

 

(d) Pengamanan pelayaran yang meliputi kegiatan survei 

dan pemetaan laut; mengambil tindakan yang perlu 

guna mencegah perbuatan yang dapat 

membahayakan keselamatan pelayaran dan 

keselamatan jiwa dilaut; dan memberikan bantuan 

dan pengamanan kegiatan SAR di laut.  

 

(e) Melindungi sumber daya di laut dan dasar laut 

meliputi pengamanan sumber-sumber mineral dan 

sumber daya alam non hayati lainnya dari kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi tanpa ijin; pengamanan 

sumber daya hayati dari kegiatan eksploitasi tanpa 

ijin; perlindungan terhadap pulau buatan atau 

instansi buatan maupun industri maritim lainnya di 

laut; dan perlindungan terhadap benda-benda 

berharga dan purbakala di laut. 

 

(f) Pencegahan dan penindakan kejahatan lintas negara 

di laut. 

 

(2) Perairan Zona Tambahan. 

(a) Mencegah terjadinya pelanggaran bidang 

kepabeanan, fiskal, imigrasi dan sanitasi. 

(b) Mengawasi dan menindak pengangkutan benda-

benda purbakala dan benda-benda bersejarah lainnya 

tanpa ijin.   
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(3) Zona Ekonomi Ekslusif. 

(a) Melindungi dan mengamankan sumber daya alam 

hayati maupun non hayati. 

 

(b) Melindungi dan mengamankan pulau-pulau buatan 

maupun instalasi lainnya. 

 

(c) Mencegah dan menindak pelaku pencemaran laut. 

 

(4) Landas Kontinen. 

(a) Melindungi dan mengamankan sumber daya yang 

terdapat di dasar laut landas kontinen Indonesia dan 

tanah dibawahnya. 

 

(b) Melindungi dan mengamankan instalasi buatan, 

pulau-pulau buatan dan alat-alat lainnya. 

 

(c) Mencegah kegiatan eksplorasi dan ekspliotasi tanpa 

ijin. 

 

d) Melaksanakan Operasi Bakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ) sebagai wujud 

kepedulian dan peran serta TNI Angkatan Laut dalam mendinamisasikan 

pembangunan daerah terpencil khususnya pulau-pulau kecil yang tidak 

terjangkau oleh transportasi darat maupun udara.  

 

e) Melaksanakan diplomasi Angkatan Laut (Naval Diplomacy) melalui 

peningkatan intensitas kehadiran KRI di wilayah perairan yang berbatasan 

dengan negara tetangga dan diperairan-perairan yang rawan terhadap 

pelanggaran hukum 
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f) Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di pulau-pulau terpencil 

dan pulau-pulau terluar, TNI Angkatan Laut merancang sebuah program 

kegiatan yang diberi nama pasar bergerak (Mobile market) dimana dalam 

program ini kapal-kapal TNI Angkatan Laut akan bergerak dari pulau ke 

pulau dengan membawa berbagai komoditi yang dibutuhkan masyarakat 

untuk dijual dengan harga murah dan membeli produk masyarakat di 

tempat itu untuk dijual ditempat lainnya. 

 

g) Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah berupa upaya jangka 

panjang dan upaya jangka pendek. 

(1) Upaya jangka pendek. 

(a) Upaya yang dapat dilakukan pemerintah: 

i) Sosialisasi tentang keberadaan pulau-pulau 

terluar yang merupakan batas wilayah negara 

agar seluruh komponen bangsa memiliki 

kepedulian dan memberikan dukungan aktif 

terhadap upaya-upaya yang dilakukan 

pemerintah. 

 

ii) Membuat undang-undang tentang wilayah 

negara Indonesia. 

 

iii) Membangun suar di pulau-pulau yang belum 

ada suarnya. 

 

iv) Membangun fasilitas umum seperti sumur 

bor dan bangunan nelayan di pulau-pulau 

yang sering disinggahi oleh nelayan 

Indonesia. 
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v) Melaksanakan survei base point untuk 

penetapan batas perairan nasional Indonesia, 

khususnya di perbatasan dengan Sipadan 

Ligitan dan perbatasan di Timor Leste.  

 

(b) Upaya yang dapat dilaksanakan oleh TNI AL 

i) Untuk pulau-pulau yang rawan konflik sudah 

ada penduduknya perlu didirikan bangunan 

berupa fasilitas dan fasilitas sosial melalui 

kegiatan operasi bakti TNI. 

 

ii) Untuk pulau-pulau yang rawan konflik 

namun tidak ada penduduknya, cukup 

didirikan bangunan sederhana dan bila 

memungkinkan untuk dihuni dapat 

ditempatkan personel TNI secara bergantian. 

 

iii) Untuk pulau-pulau terpencil yang tidak 

memungkinkan ditempati dapat dijadikan 

daerah latihan TNI. 

 

(3) Upaya jangka panjang 

(a) Meningkatkan intensitas kegiatan administratif 

pemerintahan seperti pencatatan penduduk dan 

pelayanan masyarakat terutama kesehatan dan 

pendidikan di pulau-pulau terluar. 

 

(b) Membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial di 

pulau-pulau yang telah dihuni atau yang 

memungknkan untuk dihuni. 
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(c) Membangun fasilitas dan sarana pertahanan, 

terutama di pulau-pulau yang bersifat strategik.  

 

Berdasarkan data tersebut maka dengan jelas dapat terlihat bahwa selama 

ini pengamanan terhadap wilayah laut (perairan) yang dilakukan oleh TNI 

Angkatan Laut sudah dapat kategorikan pengamanan secara maksimal, walaupun 

mungkin masih terdapat berbagai kekuarangan yang dapat diakibatkan oleh banyak 

faktor.  

 

Fakta lain yang ditemukan bahwa, pengamanan wilayah laut (perairan) 

merupakan hal yang kurang diperhatikan (terpinggirkan), hal ini dapat diakibatkan 

karena kurang maupun rendahnya rasa kepemilikan wilayah Indonesia oleh 

masyarakat Indonesia sendiri. Selain itu juga tidak diragukan bahwa selama ini 

fokus pertahanan dan keamanan berada di wilayah darat padahal secara de facto 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut sebagai sarana 

penghubung baik di dalam wilayah Indonesia sendiri, maupun penghubung dengan 

wilayah negara lain, sehinga jumlah wilayah perbatasan laut (perairan) Indonesia 

dengan negara lain lebih banyak dibanding perbatasan di darat. 

 

Langkah-langkah yang diambil maupun yang diprogramkan oleh TNI 

Angkatan Laut dalam rangka mengamanakan wilayah Indonesia sudah sangat baik, 

karena pada dasarnya langkah-langkah yang diambil tersebut berorientasi pada 

pengamanan wilayah Indonesia secara keseluruhan serta pendekatan terhadap 

masyarakat di pulau-pulau terluar, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka 

tetap merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. 
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B. Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Pengamanan Serta Upaya Yang 

Ditempuh Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut. 

Dalam melakukan tugas terhadap pengamanan wilayah Indonesia, TNI 

Aangkatan Laut, menemui hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya 

pengamanan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kol. Laut Iskandar Lubis, 

SH dan Mayor Laut Kresno Buntoro, maka dapat diketahui beberapa hambatan 

yang timbul dalam pelaksanaan pengamanan wilayah Indonesia, diantaranya: 

a) Kurangnya sumber daya manusia. 

Yaitu kurangnya jumlah personel dan personel terlatih, serta 

kurangnya orang-orang yang mempunyai rasa nasionalisme yang 

tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. 

 

b) Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, sebagai akibat 

keterbatasan dana untuk memperbaharui serta menambah sarana 

dan prasarana. 

Masalah sarana dan prasarana yang terbatas merupakan 

faktor utama yang menjadi hambatan dalam proses pengamanan, 

karena hampir sebagian besar sarana dan prasarana (peralatan) yang 

ada dan dipergunakan oleh TNI Angkatan Laut adalah peralatan 

yang sudah tua dan dikategorikan sebagai peralatan layak pakai 

(untuk mengadakan patroli) sementara tidak dapat dikategorikan 

sebagai peralatan yang layak untuk berperang (melakukan 

pengamanan, dalam situasi konfrontasi). Hal ini dapat terjadi karena 

selama ini pemerintah Indonesia sepertinya lupa bahwa negara 

Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan dan hal tersebut 

secara otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara yang 

memiliki wilayah perbatasan laut dengan negara lain lebh banyak 

dari perbatasan wilayah darat, namun selama ini pemerintah hanya 

melakukan pengembangan untuk pengamanan wilayah darat dan 

bukan wilayah laut.   
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Masalah dana, adalah masalah utama dalam proses 

pengamanan ini, karena dengan adanya dana yang cukup dan 

memadai maka Angkatan Laut dapat menjalakan fungsinya dengan 

maksimal. Di negara-negara maju, walaupun tidak memiliki laut 

yang luas, namun pengembangan angkatan lautnya dapat berjalan 

dengan maksimal, karena mereka memiliki dana yang cukup untuk 

memperbaharui peralatan angkatan lautnya serta dapat 

menggunakan sistem canggih dalam proses pengamanan 

wilayahnya (misalnya dengan menggunakan satelit dan radar untuk 

mengamankan wilayah laut). Jika angkatan laut Indonesia dapat 

menggunakan sistem canggih tersebut, maka permasalahan yang 

terjadi baik dalam perbatasan wilayah laut maupun mengenai pulau-

pulau terluar yang ada di atasanya dapat diantisipasi secara 

maksimal.   

 

Sementara itu, upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut 

yaitu: 

a) Untuk menambah jumlah personel, dilakukan perekrutan personel 

oleh angkatan laut dan juga pengutusan perwira angkatan laut untuk 

mengikuti sekolah maupun pelatihan yang berkaitan dengan 

kemajuan angkatan laut di negara-negara yang memiliki armada 

angkatan laut yang kuat dan memadai. 

 

b) Untuk menyiasati keterbatasan sarana dan prasarana (peralatan) 

akibat keterbatasan dana untuk memperbaharui serta menambah 

sarana dan prasarana, yaitu dengan memaksimalkan dan 

mengoptimalkan segala peralatan yang sudah ada, sehingga 

walaupun tidak baru dan tidak moderen namun masih dapat 

berfungsi dengan baik dan maksimal. Sehingga kegiatan rutin yang 

dapat dilakukan oleh TNI Angkatan Laut khususnya yang berkaitan 

dengan pengamanan wilayah laut serta pulau-pulau terluar yang ada 
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di atasnya, dapat berjalan dengan optimal. Sementara untuk 

memperbaharui sarana dan prasarana (peralatan), dari angkatan laut 

mengajukan anggaran pembaharuan Alutista (Alat Utama Sistem 

Senjata), yang dipergunakan oleh TNI Angkatan Laut, kepada 

pemerintah sebagai upaya untuk memaksimalkan peran TNI 

Angkatan Laut dalam mengamankan wilayah laut Indonesia serta 

pulau-pulau terluar yang ada diatasnya. 

 

BAB IV 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data-data yang didapat sebagai hasil penelitian, serta 

pembahasan terhadap data tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil 

berkenaan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu: 

1. Pelaksanaan pengamanan terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebagai 

upaya tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, 

dalam hal ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut  (perpanjangan tangan 

pemerintah sebagai pemegang kedaulatan wilayah negara di laut) sudah 

dapat menjalankan peran, tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, TNI Angkatan 

Laut juga sudah mengoptimalkan perannya dalam membantu masyarakat, 

khusunya bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, sehingga 

masyarakat tetap merasa sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan juga ikut mengambil bagian dalam 

mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengamanan wilayah 

laut (perairan) serta pulau-pulau terluar yang ada di atasnya, merupakan 

tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia dan bukan hanya 

tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini dilaksanakan oleh TNI 
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Angkatan Laut) hal ini karena Indonesia adalah negara kepulauan yang 

sudah seharusnya lebih mengoptimalkan wilayah laut (perairan) beserta 

seluruh komponen pengamanan di laut (TNI Angkatan Laut) dengan sarana 

dan prasarana yang memadai sehingga hambatan dapat diatasi dan 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat tetap terjaga.  

 

B. Saran 

 Setelah melakukan penelitian mengenai Pengamanan Pulau-Pulau Terluar 

Indonesia Sebagai Upaya Tegaknya Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, maka peneliti mengemukakan beberapa saran, yaitu:  

1) Diperlukan kerjasama yang maksimal antara pemerintah dan rakyat yaitu 

melalui sosialisasi kepada masyarakat Indonesia, bahwa negara Indonesia 

adalah negara kepulauan. 

 

2) Menyediakan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah di laut 

(perairan) serta pulau-pulau terluar yang ada diatasnya, yang potensial 

untuk terjadi. 

 

3) Penambahan anggaran oleh pemerintah untuk penyediaan sarana dan 
prasarana (Alutista) yang dipergunakan oleh TNI Angkatan Laut dalam 
melakukan pengamanan terhadap wilayah laut (perairan) serta pulau-pulau 
terluar yang ada diatasnya. 
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