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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kegiatan eksplorasi ke luar angkasa serta faktor perkembangan ilmu 

pengetahuan yang sangat pesat mengenai keruangangkasaan menjadikan manusia 

tertarik untuk mencari kemungkinan tempat tinggal baru di luar angkasa. Planet 

bumi yang telah mengalami pemanasan global dan dinilai sudah tidak layak untuk 

ditempati membuat ilmuwan berfikir untuk membuat tempat tinggal baru di luar 

angkasa. Akhirnya, pada tahun 2011 dibuatlah misi Mars One untuk penempatan 

manusia di Planet Mars dan pada tahun 2016 dibuatlah suatu konsep negara di luar 

angkasa bernama Asgardia yang diprakarsai oleh Igor Ashurbeyli, seorang ilmuwan 

dan pengusaha berkebangsaan Rusia (Mars One Roadmap. https://www.mars-

one.com/mission/roadmap. Diakses 11 Maret 2019). 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di masa sekarang ini membuat 

manusia berlomba – lomba untuk mengeksplorasi berbagai macam hal yang ada di 

dunia ini, termasuk mengenai ruang angkasa dan segala isinya. Namun, sejak 

pertengahan abad ke-20, manusia mulai mencari cara untuk dapat melakukan 

eksplorasi ke luar angkasa. Eksplorasi ke luar angkasa pertama kali dilakukan pada 

tanggal 4 Oktober 1957 yang ditandai dengan peluncuran satelit artifisial pertama 

oleh Uni Soviet yang bernama Sputnik 1 menuju orbit bumi. Kemudian, pada 

tanggal 12 April 1961, astronot Uni Soviet yang bernama Yuri Gagarin berhasil 

menjadi manusia pertama yang dapat melakukan eksplorasi ke luar angkasa dengan 

pesawat luar angkasa bernama Vostok 1 dengan rute mengelilingi bumi selama 108 

menit (https://aerospace.org/story/brief-history-space-exploration, diakses pada 11 

Maret 2019). 

Pasca dua kejadian penting di atas, semakin banyak negara yang 

mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai keruangangkasaan dan melakukan 
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eksplorasi terhadapnya. Salah satu pencapaian terbesar dalam eksplorasi ruang 

angkasa dilakukan oleh tiga astronot Amerika Serikat yang bernama Neil 

Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins yang berhasil menginjakkan kaki 

untuk pertama kali di bulan pada tanggal 20 Juli 1969 dengan menggunakan Apollo 

11 (https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/apollo11.html, diakses 

11 Maret 2019). 

Negara Asgardia merupakan suatu bakal negara yang akan terletak di atas 

permukaan bumi yang berbentuk anjungan. Negara ini nantinya akan berbentuk 

sebuah anjungan kapal yang melayang di atas permukaan bumi. Tujuan dari 

berdirinya negara ini adalah untuk menjamin penggunaan ruang angkasa secara 

damai, untuk melindungi bumi dari bahaya dari ruang angkasa, dan untuk 

menciptakan basis ilmu pengetahuan yang bebas di luar angkasa. Tujuan jangka 

panjangnya adalah untuk membangun tempat tinggal di luar angkasa dan 

membangun tempat tinggal di bulan. (Why We Created Asgardia? 

https://asgardia.space/en/. Diakses tanggal 11 Maret 2019) 

Hukum internasional mengenal sebuah prinsip yakni res communis atau yang 

bisa disebut juga dengan res nullius, dimana ruang angkasa tidak dapat menjadi 

kedaulatan suatu negara manapun (Malcolm N. Shaw 2016: 393). Konsep res 

communis pun juga telah dituangkan di dalam Treaty on Principles Governing the 

Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon 

and Other Celestial Bodies, yang biasanya dikenal dengan nama Outer Space 

Treaty 1967 Pasal 1 dan 2. 

Selain itu, syarat berdirinya sebuah negara menurut Konvensi Montevideo 

1933 adalah memiliki penduduk, pemerintahan, wilayah yang tetap, dan pengakuan 

dari negara lainnya. Karena letaknya yang berada di atas permukaan bumi, sudah 

pasti negara tersebut akan mengorbit mengelilingi bumi dan tidak berada di dalam 

suatu wilayah yang tetap. 

Sebelumnya telah ada sebuah jurnal hukum internasional yang membahas 

mengenai pendirian negara Asgardia yang berjudul Space Station Asgardia 2117: 

From Theoritical Science to a New Science in Outer Space yang ditulis oleh 

Humaid Alshamsi, Roy Balleste, dan Michelle L.D. Hanlon yang membahas 
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mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh Asgardia dalam hal teknologi yang 

meliputi penempatan wilayah negara Asgardia di orbit bumi dan juga dalam bidang 

hukum yang meliputi kesesuaian dengan hukum internasional yang ada dan juga 

syarat – syarat berdirinya negara yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan 

pengakuan dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (Humaid Alshamsi, dkk, Santa Clara 

Journal of International Law, 16(1), Februari 2018: 37-60). 

Meskipun penulisan hukum ini juga akan membahas mengenai pendirian 

negara Asgardia dilihat dari syarat – syarat yang dituangkan di dalam Konvensi 

Montevideo 1933, tetapi di dalam penulisan ini juga akan dibahas mengenai syarat 

yang lainnya yaitu mengenai ketetapan territorial negara tersebut. Selain itu juga, 

penulisan hukum ini akan melihat relevansi pendirian negara Asgardia di dalam 

relevansinya dengan prinsip res nullius atau res communis. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat isu ini sebagai topik di 

dalam penulisan hukum karena konsep berdirinya negara ini menjadi suatu hal yang 

sangat menarik untuk dibahas di dalam perspektif hukum internasional dan 

kesesuaian konsep pendirian negara ini dengan peraturan – peraturan dan doktrin – 

doktrin yang ada selama ini di bidang hukum Internasional. Isu ini menjadi suatu 

perhatian khusus karena peluncuran negara Asgardia selain akan menjadi suatu 

peristiwa penting di dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ruang 

angkasa, juga akan menjadi salah satu cerminan bagaimanakah penegakan hukum 

internasional khususnya hukum angkasa dan juga bagaimanakah hukum angkasa 

yang ada pada saat ini dapat mengikuti perkembangan yang ada di dalam 

masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis dapat menarik dua 

buah masalah utama yang akan diangkat di dalam penulisan akhir: 

a. Apakah konsep pendirian dan peluncuran negara “Asgardia” telah sesuai 

dengan prinsip Res Communis yang terdapat di dalam hukum internasional 

khususnya hukum ruang angkasa internasional? 
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b. Bagaimanakah legalitas pendirian Negara “Asgardia” dilihat dari konsep – 

konsep berdirinya suatu negara menurut Konvensi Montevideo 1933? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan untuk penulisan hukum adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui korelasi antara hukum internasional yang berlaku saat ini 

dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang antariksa. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui korelasi konsep res communis dengan peluncuran 

Asgardia. 

2) Untuk mengevaluasi mengenai legalitas peluncuran Asgardia berdasarkan 

hukum internasional dan Konvensi Montevideo 1933. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Dapat digunakan sebagai sarana pengembangan teori mengenai hukum 

angkasa ke depannya. 

2) Dapat memperkaya referensi dan literatur bagi hukum angkasa ke 

depannya dan dapat dijadikan referensi dalam penulisan ilmiah lainnya. 

3) Dapat memecahkan permasalahan yang diangkat di dalam penulisan 

hukum ini. 

b. Manfaat Praktis 

1) Dapat menemukan celah antara konsep hukum secara teoritis dengan 

praktek yang terjadi di lapangan. 

2) Dapat menemukan korelasi antara ilmu hukum dengan ilmu pengetahuan 

lain khususnya di bidang astronomi. 

3) Dapat menjadi sarana penulis dalam mengembangkan pola pikir kompleks 

dan dinamis yang sesuai dengan perkembangan jaman. 
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4) Dapat menjadi sumber pemikiran bagi penulis – penulis lain yang tertarik 

untuk meneliti isu yang serupa. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan 

peraturan di dalam hukum internasional yang mengatur hal tersebut. Menurut 

Soerjono Soekanto, ilmu tentang kaidah hukum atau normwissenschaft antara 

lain membahas masalah – masalah yang berkaitan dengan perumusan kaidah 

hukum. Kaidah – kaidah hukum abstrak dan kaidah hukum konkret juga 

disoroti oleh ilmu tersebut, disamping isi serta sifat kaidah – kaidah hukum. 

Ilmu tentang kaidah hukum juga menelaah esensialia dalam kaidah hukum, 

maupun tugas atau kegunaan daripada kaidah – kaidah hukum tersebut 

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2015 : 3). 

 

2. Sifat Penelitian 

Di dalam penelitian hukum normatif dikenal ada tiga macam sifat 

penelitian yaitu penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian 

ekspalantoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang 

suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. 

Terkadang penelitian ini disebut dengan feasibility study yang bermaksud 

untuk memperoleh data awal. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala 

– gejala lainnya yang dimaksudkan terutama untuk mempertegas hipotesa – 

hipotesa agar dapat memperkuat teori – teori lama atau didalam kerangka 

menyusun teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, 

maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



6 
 

dimaksudkan untuk menguji hipotesa – hipotesa tertentu (Soerjono Soekanto 

2010 : 10). 

Berdasarkan pengertian – pengertian di atas, penulisan hukum ini akan 

menggabungkan dua sifat penelitian yang telah dijabarkan di atas, yakni 

penelitian eksplanatoris dan penelitian deskriptif. Sifat penelitian eksplanatoris 

terdapat di dalam penulisan hukum ini dikarenakan masih minimnya penelitian 

yang dilakukan mengenai aspek hukum mengenai Asgardia dan juga masih 

terbatasnya literatur yang berkaitan dengan hukum angkasa. Selain sifat 

eksplanatoris, penelitian ini juga mengandung sifat deskriptif dimana 

penelitian ini akan memperoleh data yang berkaitan dengan gejala ilmu 

pengetahuan yang berkembang di bidang ruang angkasa khususnya pada 

fenomena peluncuran Asgardia yang dapat memperkuat teori – teori yang 

sudah ada di dalam hukum internasional tentang eksplorasi ruang angkasa. 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan di dalam penulisan hukum ini yaitu 

pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan ini menggunakan penyorotan 

terhadap masalah dan usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya – 

upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek 

penelitian ke dalam unsur – unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu 

generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Penerapan metode 

kuantitatif dalam penelitian mempunyai fungsi yang sekaligus membatasi 

keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan metode tersebut.  

Fungsi – fungsi dari metode kuantitatif adalah sebagai berikut: 

1) Secara efisien menghimpun, mengolah, dan menganalisa data penelitian 

terutama di dalam penerapan perencanaan penelitian survey. 

2) Dengan mengadakan kuantifikasi, secara relatif lebih mudah untuk 

mengadakan studi perbandingan dan menarik generalisasi. 

3) Lebih mudah menerapkan metode induksi terhadap hasil – hasil penelitian. 

(Soerjono Soekanto 2010 : 32). 
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4. Sumber Data yang Digunakan 

Di dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar 

yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat – surat 

pribadi, buku – buku harian, buku – buku, sampai dengan dokumen – dokumen 

resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Denagn adanya data sekunder, 

seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung 

terhadap faktor – faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri 

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2015 : 24). 

Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya, maka bahan 

pustaka dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu bahan primer dan bahan 

sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2015 : 29). Adapun bahan 

hukum primer dan sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan hukum 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

(1) Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 

Exploration and Use of Outer Space, including the moon and Other 

Celestial Bodies atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Outer 

Space Treaty 1967. 

(2) Montevideo Convention on the Rights and Duties of the State atau 

Konvensi Montevideo 1933. 

(3) Buku – buku teks mengenai hukum internasional dan hukum angkasa. 

(4) Makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

(1) Jurnal hukum dan jurnal internasional yang relevan dengan penulisan 

hukum ini. 

(2) Bahan dari media internet serta sumber lainnya yang mendukung 

penulisan hukum ini. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dipakai di dalam penulisan 

hukum ini adalah dengan studi kepustakaan bahan – bahan hukum primer dan 

sekunder seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Pengumpulan 

bahan hukum dilihat berdasarkan sumber – sumber yang relevan dan akan 

dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat di awal penulisan 

hukum ini dan akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah melalui metode penelitian terhadap sistematik 

hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan – 

bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah 

pengertian dasar dalam sistem hukum. Pengertian – pengertian dasar tersebut 

adalah masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, 

hubungan hukum, dan objek hukum. Kerangka acuan tersebut di dalam 

penelitian kepustakaan dapat dipergunakan pula sebagai kerangka 

konsepsional, apabila masing – masing istilah tersebut dirumuskan ciri – 

cirinya sehingga menjadi pengertian – pengertian (Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji 2015 : 70). 

Penulisan hukum ini akan menggunakan teknik pengolahan data dengan 

menarik asas – asas hukum, yang dapat dilakukan terhadap tehdapa hukum 

positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Asas – asas hukum tersebut 

sebenarnya merupakan kecenderungan – kecenderungan yang memberikan 

suatu penilaian yang bersifat etis (Soerjono Soekanto 2010 : 252). 
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