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2

terletak didaratan kontinen; kira-kira 20 % dari minyak bum! dimasq

kini dihasilkan dari sumber-sumber rainyak lepae pantaij di landai

2
kontinen banyak terdapat phospor dan bahan mineral lainnya.

SedangkSn di dasar laut dan tanah yang berada dibawahnya 

banyak terkandung kekayaan alam yang tidak Ralah pentingnya sepertl 

pada kedalaman 2000 meter sampai 6000 meter banyak nodules yaitu se- 

jenis gumpalan sepertl dan sebesar kentang yang mengandung bahan- 

bahan yang sangat berharga disamping itu juga terdapat stutber-sumber 

kekayaan alan lainnya seperti tiraah, minyak, gas bumit batu bara, 

eulphure dan lain sebagainya,^

. Dengan demikian didalam pemanfaatannya laut disertai dengan

gerak Bajunya ilmu pengetahuan dan teknologi khueusnya di bidang ke- 

lautan nampaknya pada suatu ketika akan timbul persengketaan antara 

negara maju yang mempunyai kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan negara-negara-. yang sedang berkembang dimana kurang 

mampu mengeksplorasi dan eksploltasi sumber-sumber kekayaan ^alaa 

sehingga mereka sangat bergantung pada negara maju, misalnya dida- 

laa memproduksi penambangan di dasar laut bebas, demikian pula mehge- 

nai teknologi penambangan di dasar laut,dan kevenangan negara-negara 

ii dasar laut bebas, penentuan batas landas kontinen antara n6gara- 

legara yang saling berhadapan dan juga nagara-negnt-a yang meapunyai 

Letak geografianya saling berdaaplngan satu eama lain.

Kemudian dengan adanya Konvensi Hukum Laut tahun 1962, yang 

iitanda tangani di Montego Bay, Jamaica maka Konvensi tereebut me-

2Ibid.. h. 4.

5IMd.
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BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan : Latar T>elakang dan nunusannya

Devasa ini umat manusia raengakui bah'wa laut memegang peranan 

yang lebih penting dari pada keadaan sebeluranya. Hal ini mengingat 

seluruh permukaan bum! di tutu pi oleh lautan kira-kira dua pertiga 

( 71 % ) dan raengandung kira-kira 317 juta kubik mil air laut yang 

perkubik milnya mengandung lebih dari beroacara-macam zat, mulai da

ri oksigen, hydrogen ( yang terbanyak ) sampai kepada garam ( yang 

umumnya dikenal ) * emaB dan radium ( yang terkecil ).

Hal ini' dioebabkan adanya reeeai yang sedang raelanda dunia 

lagi pul* persediaan bahan pangan tidak selarae dengan laju pertam- 

baftan juralah penduduk cepat dan di'belahan . bumi tertentu tengah di- 

landa beneana kelaparan. Keadaan demikian inilah yang menyebabkan 

manusia berusaha mencari eumber~aumber kekayaan alam lainnya untuk 

dapat menunjang kebutuhan bahan pangannya seperti yang terdapat di- 

laut. Didalam laut banyak terkandung sumber-eumber hayati maupun mi

neral. Sumber-eumber yang terkandung di laut dapat diketahui dan di- 

capai dengan menggunakan sarana atau alajt-alat yang memadai* berkat’ 

adanya kemajuan tekn&logi dan ilmu pengetahuan khuausnya dibidang 

kelautan akan dapat membantu manuala didalam memperoleh surober-sunbsr 

kekayaan alam. Kemafflpuan manueiaunengeksplorasi dan eksploitasi sum

ber kekayaan alam yang terdapat di landas kontinen seperti pengeboran 

minyak di lepas pantai dimana diperkirakan 60 % dari minyak dunia

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  '*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «  1 L  _ _ _ _ _ _ __  . .  -  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  - _ _ _ _ _ _ _ _ — -

f 1  ,  '  ■ -  * ‘

Hasjira Djalal, Perjuangan Indoneaia di Bidang Hukum Laut,
Biiia cipta, Bandung, 1979# h. 3.
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3

rupakait rejim yang bereifat komproroistis dimana sebelum ditanda ta- 

ngani terdapat pertentangan yang disitbabkan adanya perbedaan penda- 

pat antara antara negara-negara maju yang mempunyai kekuatan arma

da naritim beear dan kuat misalnya Amerika Serikat dan negara-neg&- 

ra sekutunya dengan negara-negara penandatangan UNCLOS 1982, khusus- 

nya dalara hal rancangan konsepHi tata pengaturan wilayah dasar laut 

intemasional dan cara-cara pemanfaatan sumber-sumber daya kekayaan 

, 4
alam terutama Bekali sumber minerals Sehingga kepentingan yang ber- 

beda dari berbagai negara dan Baling bertentangan dapat dipertemukan 

dan didekatkan untuk mencapai kata sepakat. Setelah diratifikaBi 

dan dilaksanakan Konvensi tersebut maka dalam menafsltfkan dan mene- 

rapkannya tidaklah dapat dihindnri kemungkinan terjadinya 3engketa.

Dalam hal Ini bagaimana pula oara mengatasi eengketa terse

but tanpr merugikan para pihak yang bersengketa kemudian badan apa 

atau lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.

Berbeda dengan Eonvenai<'yang terdahulu yaitu Kohvensi Jenewa 

tahun 1958 diroana penyeleaalanya tldak berada dalam aatu paket de

ngan Konvensi, maka dalajn Konvensi Hukum Laut yang telah diratifi- 

kasi oleh sebagian beear negara-negara di dunia yakni UNCLOS 1982 

dimana cara penyelesaian sengketa merupakan satu paket dengan Kon- 

venei. Seperti yang tercantum didalam Pasal 207 ayat 1 UNCLOS 1982 

yaitu •

1. Vhen signing, ratifying or acceding to.'this Convention or 
at any time thereafter, a state shall be free to choose 
by mepnR of a written declaration, one or more of the follow

St. Munadjat DanuBaputro, Wavagnn Nwsantara. buku V, Alumni, 
Bandung, 1985, h. 7.

4
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4

ing means for the settlement of disputes concerning the inter
pretation or application of this convention:
a. the International Tribunal for the Law of the Sea established 

in accordance with Annex VI;
b. the International Court of Justice;

' c. an arbitral tribunal constituted in accordance with ' ' ~ 
Annex VII;

d. a special arbitral tribunal constituted in*.accordance 
with Annex VIII for one or more of the categories of _ . 
disputes specled there in. -

jelaslah eudah seperti yang disebut diatas bahwa setiap negara wajib 

untuk menilih salah satu atau lebih dari empat macam prosedur penye- 

leeaian sengketa. Kemudian apabila para pihak yang bersengketa itu 

telah memilih salah satu prosedur diatast misalnya para pihak memi-
' • •• * A

lih prosedur untuk menyelesaikan sengketa oelalui ICJ ( the inter

national Court of Justice ) maka dalam hal ini para pihak harus me- 

ngakui dan menerima Jurisdiksinya dan keputusan yang dihasilkan ti- 

dak mengikat pihak yang bersengketa.

Mengenai sengketa yang disebabkan penambangan dasar laut 

antara negara-negara maju dengan negara-negara yang sedafcg berkem- 

bang.yang menyangkut *a»alah-wewenang untuk mengadili maka sesuai 

dengan Konvensi flukum Laut tahun 1982 adalah merupakan jurisdiksi 

dari pada Kamar Sengketa Dasar Laut.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Area merupakan daerah 

dasar laut, dimana tidak ada satu negarapun didunia ini yasg boleh 

menguasai sehingga dapjtt dikatakan sebagai common heritage of mankind 

( warlean umat manusia sedunia ) dan sesuai dengan Konvensi Bukuo 

Laut tahun 1982 maka kawasan ini berada dibawah naungan dari Otori- 

ta ( Authority ). Afabila dikaitkan dengan keputusan yang diambil 

.Oleh the Sea Bed Disputes Chamber berkenaan dengan dalam menyeleaai- 

kan sengketa di dasar laut. Apakah keputusan the Sea Bed Disputes 

Chamber dapat berlaku sefeara mutlak ?. Hendaknya para pihak menye-
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5

lesaikan persengketaannya melalui cara damai agar eupaya perdamalan 

dunia dan keaman^n intiftrnaelonal dapat terpelihara.

Sari uraian diatas.dapat dirumuskan permasalahan. yang tifdbul 

sebagai berikut t

Sampai sejauh mana ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 

ten tang penyelesaian sen'gir.eta yang timbul di Area dapat diterap- 

kan ?

2, Penjelasan tfUdul

Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran 

pada pembaca agar lebih memahami ruang lingkup permasalahan yang 

akan dibahas eedangkan judul yang dipergunakan untuk melukiskan in

ti permasalahan adalah t Penyelesaian Sengketa Si Area menurut UNCLOS 

19B2. Adapun penyelesaian sengketa yang akan dibahas disini adalah 

penyelesaian sengketa yang dapat timbul disebabkan oleh adanya inter- 

pretasi dan aplikasi ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 dalam 

kaitannya dengan eksplorasi dan eksploitaei sumber-sumber kekayaan 

alam yang terdapat di Area. Dimana merupakan suatu kawasan yang be- 

rada di luar juriediksi negara-negara pantai. Sengketa yang mungkin 

timbul antara negara-negara peserta Konvensi itu sendiri dan negara- 

negara y?ng bukan peserta Konvensi dengan negara peserta Konvensi.

Dengan tinjauan dari pengertian diatas adalah sampai sejauh 

mana kemungkinan pelaksanaan ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 

1982 tentang penyelasaian sertgketa yang timbul di Area? Demikianlah 

sehingga Jelas batasan dari permasalahan yang terdapat didalam skrip- 

si ini.

3, Alasan Pemlllhan Judul

Adanya kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan khu- 

susnya yang ada kaitannya dengan lautan, banyak negara-negara maju
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6

yang mempunyai kemampuan didalam raencari eumber-eumber kekayaan a- 

alan di laut sebagai salah satu tanbahan bagi pendapatan naaionalnya.

Akan tetapi didalam pemanfaatannya, tidak dapat dipungkiri 

lagi pada auatu ketika dapat terjadi siiatu benturan-benturan kepen

tingan antara negara maju yang selalu ingin menguasai laut dengan 

negara-negara yang eedang berkembang dimana mereka pada utnumnya ti

dal mampu untuk ikut serta didalam eksplorasi, eksploitasi sumber- 

suuber kekayaan alam yang terdapat di Area atau yang ada di daaar 

laut di luar juridiksinya. Bagaimana eara penyelesaian sengketa se- 

cara damai dapat dilaksanakan apabila terjadi euatu sengketa di Area.

- . Dengan melihat inilah saya tertarik untuk membahas masalah ini.'

4. Tu.juan Penulisan

Adapiin tujuan penulisan skripsi ini i

1 . untuk meneapai tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat guna 

nencapai gelar sarjana hukum ( ); .

2. memberikan sumbangan pemikiran bagi pemeoahan masalah hukum 

laut khueuanya masalah dasar laut)

3. untuk menambah perbendaharaan tulisan ilmiah dan bidang hu

kum internaeional yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

dan mahasiawa yang membutuhkan.

5. Metftdologi

a. Pendekatan masalah yaitu melalui pendekatan juridia, untuk 

memecahkan masalah yang dibahas dengan menggunakan metode 

diakriptif analiatia yaitu dengan jalan memberikan gambaPan 

dan uraian hal-hal yang ada kaitannya dengan pok-ok permaaa- 

lahan.

b. Sumber data.

Dalam menyusun skripsi ini diperoleh dari perpustakaan yang
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meliputi buku-buku, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

pembahasan skripsi ini.

c. Prosedur penguin pul an data yaitu melalui studi kepustakaan
*■

dengan mengambil bahan-bahan yang ada kaitannya dan mempunyai 

relevansi dengan masalah yang sedang dibahas.

d. Pengolahan analisa data. ‘

Data yang diperoleh diolah aedemikian rupa dengan jalan memi.„. „ 

bahae hal-hal yang ada hubungannya dengan aapek-aspek hukum 

internasionalnya khususnya ketentuan Konvensi Hukum laut 

( UNCLOS 1982 ) kemudian diuraikan, disuaun aerta dijelawkan 

sacara aistematia sehingga merupakan data yang konkrit dan - 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilraiah.

6. Pertanggungjawaban Siatematlka

Dalam Bab I yang merupakan bab~pendahuluan berisikan uraian- 

uraian yang ada hubungannya dengan latar belakang penulisan dan pe- 

rumuaannya, penjelasan judul disertai dengan alasan pemilihan judul 

tujuan penulisan, metodologi dan diakhiri dengan pertanggungjavaban 

sistematika. Selanjutnya dalam Bab II diawali dengan pembahasan yang 

meraberikan suatu gambaran tentang kemungkinan timbulnya konflik di 

Area yang mana didalamnya akan dibahas bagainiana kondisi dan potensi 

kekayaan alam di Area, kepentingan negara-negara pantai didalam me- 

ngelola aumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di Area, iadan- 

badan internaaional yeng mengelola Area dan yang terakhir membahaa 

masalah-masalah yang mungkin timbul disebabkan oleh adanya konflik 

kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara yang 

■edang berkembang. Kemudian aetelah membahas kemungkinan timbulnya 

konflik di Area maka didalam Bab III saya akan membahas tentang 

bagaimana cara penyelesaian sengketa yang timbul di Area, dimana
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didalamnya secara terperinci merauat tentang bagaimana cara penyele*- '

' •
salani menurut Hukum Internasional pada umumnya, cara penyelesaian 

menurut Hukum Laut Internasional tahun 1982 ( UNCLOS 1982 ) yang te- 

lah disepakati oleh sebagian besar negara-negara di dunia* dimana ’ 

beriei cara-oara yang telah ditempuh oleh oegajeavjiegara peeerta kon

vensi ini dalam menyeleeaikan sengketa yang disebabkan oleh inter- 

pretasi dan aplikaei wilayah dasar laut seguai dengan kewenangan 

Kamar Sengketa Dasar Laut. Disampimg itu saya akan membahae sengketa 

yang timbal antara negara-negara peserta konvensi dengan negara-ne

gara bukan peeerta konvensi. Kemudian setelah saya membahas perma- 

salahan yang terdapat didalam Bab 111# maka sebagai bab penutup nya ■ 

yakni Bab IV merauat tentang kesimpulan secara menyeluruh mulai dari 

Bab pertama hingga Bab yang terakhir dan tidak lupa disertai pula r .. 

dengan saran-saran dari penulis.
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KEMUNGKINAN TIMBULNYA KONFLIK

BAB II

1. Kondifei dan Potensi Kekayaan Alaro dl Area

Timbulnya auatu konflik dapat disebabkan oleh adanya kekayaan 

alam yang terdapat di Area dimana banyak oekaflii mengandung bahan mi

neral, yang dapat diolah sedemikian rupa Behingga dapat bermanfaat 

bagi umat manusia. Demikian pula dengan kondisi dan potensi yang ada 

merupakan .warisac'uma't fnariu«ia bersama sehingga perlu dileetarikan 

agar supaya tidak sampai terjadi kerusakan. Dalam hal ini tentunya 

negara pantai yang berbatasan lamgsung mempunyai hak untuk._mi?ngS161a 

sum be r-Bum be r kekayaan alaJB yang terdapat di Area. Adapun pengertian 

Area dalam UNCLOS 1982 dieebutkan dasar laut dan dasar samudera ser4a 

tanah dibawahnya diluar batae jurisdiksi nasional. Pengertian itu 

dapat disimpulkan letak Area berada pada dasar laut diluar jurisdiksi 

nasional, tepatnya adalah diluar batae landaa.,kontinen sebab sampai 

pada batas akhir landas kontinen masih terdapat kewenangan dari au- 

ato negara pantai meskipun terbatae pada kekayaan alam yang terkan- 

-'dung didalaronya. Diluar batas itu negate maflapuYr tidak dapat memili- 

ki bagian wilayah Area. Untuk mengetahui lebih Jelas batae-batafi 

Area maka lebih dahulu perlu diketahui tentang batas terluar landas 

kontinen, aupaya lebih jelas penggambarannya. Sedangkan untuk m*n*n~ 

tukan batas terluar landas kontinen sabagaifflana yang telah diatur 

dalam IKonvensi Jenewa pada tahun 1958 sangat berbeda dengan Konvensi 

Hukum laut yang telah ditabda tangani di Montego Bay, Jamaica atau

5
UNCI/)S . 19&2, Pasal 1 ayat 1, M Area w means the aea-bed and 

ocean floor and subsoil thereof beyond the limit of national 
Jurisdiction.

9
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UNCLOS 1932 dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Landas 

Kontinen berada sampai pada batas kedalaman 200 meter atau lebih da

ri jarak tersebut apabila masih memungkinkan didalam melakukan eke- 

5
ploitasi. Batasan ini luas sekali dan sangat menguntungkan bagi ne- 

gara-negara maju terutama dalam hal teknologi kelautan, sedangkan
/

bagi negara-negara yang sedang berkembang dimana tidak memungkinkan 

lagi untuk melakukan eksploitasi seperti yang telah dilakukan oleh 

negara-negara maju, Dalam hal ini UNCLOS 1982 memberikan pengertian 

yang jelas dan disertai dengan ukuran yang pasti tentang batas tei> 

luar Landas Kontinen adalah sebagai berikmtt

1 The continental shelf of a coastal state comprises the sea bed 
and subsoil of the submarine areas that extend beyond its terri
torial sea throughout the natural prolongation of its land ter
ritory to the outer edge of the continental margin, or to a 
distance of 200 nautical miles from the base lines from which 
the breadth of the territorial sea is measured where the outer 
edge ofgthe continental margin does not extend up to that dis
tance.

rumusan diatas menyebutkan bahwa Jarak Landas Kontinen suatu negara 

pantai sejauh 200 mil laut, dalam hal piftggiran luar tepi kontinen 

( the outer edge of the continental margin ) tidak mencapai Jarak 

200 mil laut. Tampaknya batasan yang telah ditentukan dalam pasal . • 

76 ayat 1 UNCLOS 1962 memberikan kemuflgkinan untuk dapat melampaui 

batas 200 mil laut, apabila continental marginnya lebih besar iari 

200 mil laut,.Kemungkinan itu berdasarkan pada bunyi pasal 76 ayat 

4 ( I )» ( 11,), ayat 5 dan ayat ^ UNCLOS 1982, yang menyebutkan 

sebagai berikutt 

5
Convention on, the continental shelf Konvensi Geneva 1958,

Pasal 1 i w ... to a depth of 200 meters or beyond that limit, ..."

6UNCL0S 19821 Pasal 76 ayat 1.
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pasal 76 ayat 4a(i) dan (ii) UNCLOS 1982 berbunyl :

(i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference 
. to the outermost fixed points at each of which the thickness

of sedimentary rock is at least 1 per cent of the shortest 
distance from such point to thift foot of the continental 
slope t or

(ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference 
to fixed points not more than 60 nautical miles from the
foot of the continental slope,

pasal 76 ayat 5 *

The fixed points comprising the line of the outer limits of the 
continental shelf on the sea bed, drawn in accordance with para
graph 4a (i) and (ii), either shall not exceed 350 miles from 
the base lines from which breadth of this territorial sea is 
measured shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 
metre isobath, which is a line connecting the depth of 2#50' ... 
me tres,

, pasal 76 ayat 7 t

The coastal state shall delineate the sea ward boundary of its 
continental shelf where that shelf extend beyond 200 nautical 
miles from the base lines from which the breadth of the terri^. 
tdrial sea measured by straight lines not exceeding 60 nautical 
miles in lenght, connecting fixed points,'»ufeh points to be defin
ed by co ordinates of latitude and longitude. .

temyata dari pasal-pasal yang disebutkan diatas ada dua car a yang

dapat dipilih, yaitu t

1 . dengan mengukur ketebalan batu endapan ( sedementary rock ) 

dari kaki slope ( foot of continental slope ) setebal se- 

panjang tidak boleh melebihi 350 mil laut garis pangkal dari 

mana laut teritorial diukur.

2. dengaJi menarik garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut 

panjangnya, yang ditarik dari kaki slope ( foot of continental 

slope ) sampai pada batas 100 mil laut dari garis kedalaman

( isobath ) 2500 meter. '

Jadi dalam menentukan batas terluar landas Kontinen diberi- 

kan beberapa alternatif, dan ini tentunya mempengaruhi penentuan 

batas awal dari Area. Apabila batas terluar Landas Kontinen membe-
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rikan tiga alternatif seperti yang disebutkan diatas, maka batas a- 

wal Area menjadi tiga kemungkinan pula, karena sebagaimana diketahui 

bahwa Landas Kontinen merupakan kelanjutan dari Area. Tiga alternatif 

batai aval Area adalah t

1 * bagian dasar laut di luar batas 200 mil laut adalah batas a- 

wal Area;

■2,'t.bĝ ian dasar laut di luar batas 350 mil laut merupakan batas 

aval Area;

3. dengan mengukur kedalaman 2500 meter isobath dan dilan;}utkan 

pada batas itu mengukur perpanjangan sampai Jarak 100 mil 

laut, di luar ukuran itu merupakan batas awal Area.

Perlu untuk diketahui bahwa kriteria’’" natural prolonggation 

of its land teritory to the outeredge of the continental margin M 

dalam tJHCLOS 1982, akhirnya dapat diterima oleh negara-negara tan-

7
pa pantai atau negara-negara yang geografisnya tidak menguntungkan. 1

Sehingga pembagian batas akhlr Landas {Continent, maupun bataa 

awal Area diterapkan kepada setinp negara peserta konprensi. Ada 

batas awal tentunya ada batas akhir, untuk menentukan batas akhir 

dapat dilihat dari suatu negara pantai. sudah sampai pada ba-

gian dasar laut yang berbatasan dengan dasar laut negara dihadapan- 

nya, dioana mulai terdapat kewenangannya, demikian pula eebaliknya.

Kekayaan alam yang dimaksud terdapat di Area adalah mineral- 

mineral yang terdapat didasar lnut, seperti :

1 . benda cair atau gas dibawah atau pada permukaan dasar laut 

seperti minyak, gas, helium, sulfur;

Penjelasan undang-undang no. 17 tahun 19^5i tentang penge- 
sahan UNCLOS 1982, h. 9.

7
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2. benda padat yang ada. pada permukaan atau pada kedalaraan ku- 

rang dari tiga'merter dayi pensukaan termasuk polymetalic 

nodules;

3. benda padat pada kedalaman lebih dari tlga meter dibavah 

permukaan|
g

4* metal bearing brine pada atau dibayah permukaan dasar laut. 

Terhadap kandungan mineral itu, tidak ada satu negara yang 

boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak kedaulatan a- 

tas bagian mnnapun yang ada di Area, keouali apabila dilakukan «e- 

8Uai dengan k*tentuan-k£tenttian.<yang mengatur kegiatan di Ar«a, Per

lu diketahui bahva semua kegiatan di Area diatur dalam ketentuan . _

9 :
UNCLOS 1962 khususnya pada bagian XI tentang Area* Segala kegiatan .

di Area sebagaimana yang diatur dalam bagian XI UNCLOS 1902 iilaku*-

10
kan untuk kemanfaatan umat manuaia sebagai suatu keseluruhan, ter- 

lepae dari letak geografis negara-negara, baik negara pantai atau 

negara tidak berpantai dan memperhatikan flecara khusus kepentingan 

dan keperluan negara-negara berkembang. Langkah selanjutnya perlu 

dibentuknya suatu badan internasional yang mempunyai tugas sebagai 

pelaksana kegiatan di Area, yang bernama Internasional Sea Bed Autho- 

ty ( Authority ), Badan ini nantinya yang akan menetapkan pembagian 

yang adil dari keuntungan yang didapat dari kegiatan-kegiatan . 

di Area. Pengelolaan sumber mineral didasarkan atas suatu sis* 

tem, yaitu eistem paralel, yakni sebelum terbentuknya Enterprise, • 

rnaka negara-negara peserta dapat melakukan penambangan di Area ter-

®UNCL0S 1?62, Pasal 133.

^UNCLOS 1982, Pasal 154 ayat 2. 

10UNC10S 1982, Pasal 140 ayat 1.
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sebut berdasarkan atas.-.kerjaearaa Authority.

2. Kepentingan Negara Pantai Didalam Mengelola Kekayaan Alan

Negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Landas 

kontinen dan Area tentunya mempunyai kepentingan terutama sekali di

dalam mengelola Bumber-sumber kekayaan alam. Pada hakekatnya suatu 

negara mempunyai hak untuk menentukan sendiri secara bebas dari campur 

tangan negara lain, detiikian pula didalam mengelola sumber kekayaan 

alam yang terdapat disekelilingfiya. Tentunya negara pantai mempunyai 

hak soverenitae sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 UNCLOS 1962 

bahwa kedaulatfin suatu negara dapat diperluas berlakunya tidak hanya 

pada batas darat saja tetapi juga diluar batas darat yaitu pada laut* 

teritorial, kedaulatan ini diperluas lagi pada a y a t  2 yang memberi- 

kan daear berlakunya jurisdiksi negara lebih luas termasuk didalannya 

ruang udara diatas laut teritorial Juga dasar laut serta tanh dibawah- 

nya. Pemberian kewenangan diatas dibatasi seperti yang tercantum da

lam ayat 3 nya, selain diakui Konvensi Hukum Laut 1982 ada ketentuan

11
lainnya, seperti IMO.

Ayat 3 dari pasal 2 UNCLOS 1982 mcnberikan kemungkinan ber

lakunya sumber hukum lain diluar UNCLOS 1982, Jika dihubungkan de

ngan ketentuan pasal 38 ayatJStatuta Mahkamah Internaeional, keten

tuan hukum internasional itu antara lain adalah *

1. Konvensi internasional lainnya yang diprakarsai oleh 1M0, 
khususnya konvensi-konvensi mengenai keselaiuatan pelayaran

. dan pencegahan pencemaran laut karena minyak dan bahan-bahan 
berbahaya lainnya yang berasal dari kapal;

2. Konvensi internaeional lainnya yang mengatur berbagai aspek 
hukum laut, misalnya konfrenei Brusell tentang hukum laut 
Konvensi Stockholm tentang lingkungan hidup; JJerjanjian Mos-

11UNCL0S 1982, Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3.
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kow ( 1963 ) yang melarang percobaah senjata nuklir di ruang 
angkasa, udara dan bawah permukaan laut dan lain-lainf

3. Berbagai Konvensi regional, miaalnya konvensi pencegahan dum
ping untuk laut baltik dan lain-lain|

4. Hukum laut yang tradisionil;yang berupa kebiasaan-kebia*aan 
Hukum di raaBa yang lalu yang tidak bertentangan dengan konven- 
ei-konvenei yang modern, eerta pandangan-pandangan para ahli 
yang terkemuka dalam Hukum internasional yang masih ada^els- 
vansinya dengan situasi dan keadaan dunia sekarang ini.

Jadi Jelas eelain berlaku ketentuan dalam konvensi ftaku* la

ut 1982, juga ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang “ 

secara khusus mengatur hal-hal tertentu dimana mungkin dapat diterap- 

kan bila hukum laut tidak mengatur. Dalam pasal 2 UNCLOS 1982 menye- 

butkan negara pantai memiliki kewenangan terhadap dasar laut dan ta

rt ah dibawahnya di laut teritorial dan internal water dan ini berlaku 

eecara mutlak. Berdasarkan pasal ini negara pantai bebas untuk mela- 

kukan kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, misalnya kegiatan eks- 

ploraBi, eksploitasi serta penelitian ilmiah didasar laut . Pada po- 

koknya kewenangan negara pantai ada batasnya,. yaitu terhadap segala 

eesuatu yang eifatnya meruBak, menghancurkan dan merabuat kekhawatiran 

dilarang digunakan didasar laut wilayahnya. Kewenangan negara pantai . 

makin jauh dari wilayah.pegara seraakin berkurang dan sampai batas 

berlaku tidak ada kewenangan suatu negara sama sekali. Area merupa

kan wilayah dasar laut diluar landas kontinen, dimana tidak ada ke

wenangan suatu negara tertentu .di wilayah itu sesuai dengan morato- 

13 ‘rium resolution. Mengenai status hukum Area disebutkan tidak ada 

suatu negarapun yang dapat menuntut, melaksanakan kedaulatannya 

( eoveregnity/ hak kedaulatan tertentu ) terhadap Area dan kekayaan 

nya, dan tidak ada suatu negara, badan hukum / perseorangan yang da-

D^alal, op. olt., h.24. 

1?I M d .. h. 54.
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pat menuntut / melaksanakan hak-hak yang dihasilk&n dari Area »enu-

rut ketentuan pada Part XI. ̂  Begala hak terhadap kekayaan-kekayaan

15
dl Area untuk seluruh umat manusia. Wllayah Area dapat dikat*kan 

sebagai daerah tidak bertuan atau Res conuranls, sehingga untuk me

lakukan kegiatan dlsana harus memperhatikan peraturan yang ada da

lam ketentuan hukum laut yang baru yang mengatur tentang Area, yaitu 

yang ada dalam UNCLOS 1982. Krlterla paafil 137* narapaknya tidak mem

berikan kevenangan kepada negara pantai untuk dapat dllaksanakan 

dl Area* tetapi dalam hal-hal tertentu masih memperhatlkan hak-hak 

dan kepentingan negara-negara pantai ya»g .jurisdiksinya berbatasan 

dengan Area, seperti tercantum dalam pasal 142 ayat 1 UNCLOS 1982, ■ 

yang berbunyi t

Activities lh the Area with respect to resource deposits In the 
Area which lies across limits of national jurisdiction, shall 
be conducted with due regard to the rights and legitimate inte
rests of any coastal state across whose jurisdiction such resource 
lie. .

t Juga dalam’-kaitannya dengan perlindungan}lingkungan! laut,negara’-

'pnntai berhak untuk mencegah, mengutan&i•Atau melenyapkan inaraba-

haya yang menganotm wllayahnya dari pencemaran atau aneaman pence-

■aran atu kejadian berbahjtya lainnya yang berasal atau kejadian ber-

bahaya lainnya yang berasal atau dlsebabkan oleh kegiatan-kegiatan

16 ■ 

apapun di Area. Secara umura dapat dikatakan kewen&ngan negara

14DNCL0S 1982, Pasal 137 ( 3 ),* No State or natural or juri
dical person shall claim, acquire or exercise right with respect 
to the minerals of the Area, .

^URCI/)S 1982, Pasal 137 ( 2 )," All right in the resource 
of the Area vested in mankind as a whole, .

16UNCL0S 1982, Pasal 142 ayat 3*

I
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pantai dalan kaitannya dengan kepentingan negara pantai didalan me- 

ngelola sumber kekayaan alam ynng terdapat di landas kontinen dan 

Area. Jika Landas Kontinen suatu negara pantai berbatasan langsung 

dengan kegiatan pengambilan kekayaan di Area harus mendapat ijin da

ri negara pantai yang bersangkutan. Demikian juga dalam hal tertentu 

seperti pencamaran akibat dari kegiatan di Area hendaknya negara pan- 

< tai dapat mengambil tindakan; yang sesuai dengan hukum internasional.

3. Badan-Badan Internasional yang mengelola Area

Dasar laut bebas dan sumber daya alam yang dikandungnya meru

pakan warisati bersama Beluruh umat manusia ( common heritage of mankind ) 

demikian pula mengenai statuB hukum kawasan dan kekayaan-kekayaannya. 

tiada satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau 

hak-hak berdaulat atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaannya, 

tiada suatu negara atau badan hukum/ peroranganpun yang boleh mengam

bil tindakan pemilikan terhadap bagian kawaBan manapun kemudian tiada 

satu negara, badan hukum atau peroranganpun boleh menuntut, mempe- 

roleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral yang 

dihasilkan kawasan kecuali bilamana dilakukan sesuai ketentuan yang 

mengaturnya ( Bab XI ). Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak Batu 

negarapun bftleh menyatakan atau melaksanakan kedaulatan atau hak 

berdaulat atas suatu bagian dari dasar laut bebas atau sumber daya 

alamnya. Dalam hal kepemilikan kawasan tiada satu negara, badan hu

kum/ perorangan yang boleh memilikinya juga dalam penumtaitannya harus 

sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pengelolaan dasar laut be

bas dilakeanakan oleh suatu badan Perserikatan Bangsa-BangSa yang 

dinamakfitn International Sea-Bed Authority dengan organ-organ keleng- 

kapannya. Hal ini dapat dilihat dalam Easal 158 ayat 1, 2, 3, yaitu 

sebagai berikut :
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1. There are here by established, as the principal organs of the 
Authority, an Assembly, a-. Council and a Secretariat.

2. There is here by established the Enterprise, the organ through 
which teh Authority shall carry out the functions referred
to in article 170, paragraph 1.

3. Such subsidiary organs as may be found necessary may be • 
established in accordance with this part.

Dengan perkataan lain Authority mempunyai badan-badan utama 

yakni, Assembly, Council, Secretariat ( Majelis, Dewan, Sekretariat ) 

dan Enterprise, badan-badan tambahan yang dianggap perlu dapat dibentuk 

menurut Bab XI. Dalam hal ini saya akan membahas mulai dari Assembly, 

dimafta merupakan satu-satunya badan dari otorita yang terdiri dari 

senun anggota yang terwakili pada badan tertinggi otorita kepada si- 

apa badan-badan utama lainnya bertanggung jawab sebagaimana secara 

khusue ditetapkan dalam konvensi ini. Majelis memiliki kekuasaan me

ns tapkan kebijaksanaan umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi

ini yang relevan terhadap setiap masalah atau dalam hal batas kewena-

17
ngan otorita. Sehingga dapat dikatakan bahwa Majelis/ Assembly de

ngan wewenang yang dirailikinya untuk menetapkan kebi jaksajiaan umum 

( general policies ) artinya Majelis hanyalah mempunyai wewenang 

yang menyangkut misa.lnya atas rekomendasi Dewan, mempertimbangkan 

dan nertyetujui ketentuan, peraturan, prosedur mengenal perabagian 

yang adil dari keuntunganrkeuntungan keuangan dan ekonooti lainnya 

yang berasal dari kegiatan kawasan, mempertimbangkan dan menyetujui 

ranoangan anggaran tahunan dati otorita yang diajukan oleh Dewan/ 

Council, mempertimbangkan maSalah-masalah yang bersifat umum yang 

bertalien dengan kegiatan-kegiatan di kawasan , khususnya yang diha- 

dapi oleh negara-negara berkembang dan juga membahas setiap masalah 

atau hal yang termasuk wewenang otorita dan menantukan badan otorita

17
Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 160;
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niana yang harus menanganl masalah atau hal demikian yang secara khu-

su8 dleerahkan kepada suatu badan tertentu, konsisten dengan peroba-

10
glan kekuasaan-kekuaaaan dan fungal dlantara mereka. Badan utama 

yang kedua yang akan dibahas adalah Devan/ Council yang merupakan 

badan eksekutif otorita yang mempunyai kekuaflaan untuk menerapkan 

sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan kebijaksanaan umum yang di- 

tetapkah oleh Assembly/ Majelis kebijaksanaan khusus yang harus dija- 

lankan oleh ot6rita mengenai setlap masalah dan hal yang menjadi we- 

wenang Otorita. Disamping itu Dewan/ Council harus mengawasi dan meng- 

koordinasikan pelakeanaan ketentuan-ketentuan Bab ini mfcngenai semua 

mafialah dan hal dalam batas kewenangan otorita dan memita perhatian 

Majelis mengenal kasus-kasus yang tidak memenuhi ketentuan Bab ini.

Kemudian dalam hal mengeluarkan petunjuk bag! Enterprise se

suai dengan pasal 170 UNCLOS 1982 ia Juga menyetujui rencana-rencana 

kerja sesuai dengan Lampiran 111 PaSal 6 Dewan harus menetukan eikap 

dalam jangka waktu 60 hari setelah penyerahan oleh komisi hukum dan 

teknik dalam satu sidang Dew^n sesuai dengan prosedur yang mengaturnya.

Dewan/ Council dapat pula raengajukan rekomendasi kepada Majelis 

berkenaan dengan penangguhan pelaksanaan hak-hak dan hak-hak istimewa 

keanggotaan sesuai dengan pasal 185, Dewan dapat Juga mengajukan re

komendasi kepada Majelis berkenaan dengan kebljaksanaan mengenal setiap

19masalah atau hal yang termasuk wewenang otorita. Dengan kata lain 

Dewan/ Council mempunyai wewenang didalam menetapk'&n kebijaksanaan 

khusus ( specific policies ) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 

Assembly/ Majelis Bobagai badan tertinggi otorita. -

18
Lihat, UNCLOS 1962. Pasal 160.

19
Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 162.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN SENGKETA DI AREA 
MENURUT UNCLOS 1982

SUHROWARDI



20

Sebagai badan pelaksana Council/ Dewan oienipunyai badan ' 

kelengkapan Besuai dengan pasal 16? UNCLOS 1982 yaitu }

a. an Economic Planning Commision;

b. a Legal and Technical Commission,

Komisi Perencanaan Ekonomi dan Komiai Hukum dan Teknis sebagai

badan kelengkapan Council mempunyai tugas yang berbeda-beda. Hal ini

dapat dilihat mulai dari Komi si Perencanaan Ekonomi dimana anggota-

anggota dari komisi harus mempunyai kecakapan yang tepat seperti

misalnya kecakapan yang relevan dengnn bldang pertambangan, penge-

lolaen kegiat&n : kegiatan kekayaan mineral, Perdagangarn atau pere-

konomiah internasional Dewan harus berusaha untuk menjamin bahwa

keanggotaan Komisi mencerminkan semua kecakapan yang tepat. Komisi

harus mencakup sekurang-kurangnya dua anggota dari Negara berkembang

yang ekspor dan kategiri mineralnya yang diambilnya dari kawasan

20
mempunyai pengaruh besar bagi perekonomian. Komis! dalam hali ihl 

harus menjalankan tugas atas permintaan Dewan. Mengueulkan tindakan- 

tindakan yang harus diambil untuk melaksanakan keputusan yang b«r- 

talian dengan kegiatan-kegiatan di kawasan sesuai dengan UNCLOS 1982, 

Hal ini membuktikan bahwa Komisi Perencanaan Ekonomi hanya 

sebagai badan yang melengkapi tugae dari pada Council / Dewan dida- 

lara badan eksekutif otorita. Kemudian akan dibnhas tentang Komiei 

Hukum dan Teknis dimana anggota-anggota nya juga merupakan orang- 

orang yartg mempunyai kecakapan yang tepat seperti kecakapan yang ber- 

kaitan dengan eksplorasi, eksploitaei dan pengelolaati kekayaan mi

neral oceanologi, perlindungan limgkungan laut atau masalah-masalah 

ekonomi atau hukum yang bertalian dengan penambangan samudera dan

20
Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 164.
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bidang-bidang keahlian lain yang bersangkutan. Dewan harus menjamin

21
anggota yang duduk dalam komisi benar-benar orgng gang tepat.

ifcrijgan demikian kecakapan bagi anggota komisi-lomisi dalam 

penting artinya sebab hal ini aksn dapat menimbulkan halihal yang 

tidak kita inginkan bersama. KomAsi Hukum dan Teknis dalam menjalan- 

kan tugesnya berbeda dengan komisi JJerencanaan ekonomi, Komisi ini 

lebih menekankan pada tugas-tugas yang berkisar pada masalah hukum 

dan teknis aeperti misalnya atae permintaan Dewan membuat rekomendasi 

rekomendasi mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi otorita, mempersiapkan

perkiraan implikaii terhadap lingkungan dari kegiatan-kegiatan ka~

22  ' 

waean , Badan utama otorita yang akan dibahas disini adalah

Secretariat, dimana sekretarist terdiri atas seorang Sekjen dan

suatu staf yang diperlukan otorita. Sekjen dalam hal ini adalah

kepala pejabat administrasi otorita dan bertindak dalam kapasitas

itu dalam semua pertemuan Majelis/ Asseubly , Dewan dan badan tam-

bahan manapun, dan melaksanakan fungsi-fungai administratif lainnya

yabg diaerahkan kepadanyaoleh badan tersebut. Disamping itu ia juga

harus membuat laporan tnhunan kepada Kepada Majelis mengenai peker- 

23
jaan otorita. Dengan kata lain Secretariat yang dipirapin oleh 

seorang Secretary General yang merupakan pimpinan administrasi 

Authority. Secretariat dalam menjalankan kewajibannya, ia Mempunyai 

si fat intermsional dimana Sekjen beserta stafnya tidak akan memin- 

ta atau menerima instruksi-intruksi dari pemerintah manapun atau

21
Lihat, DRCUQS 1982, Pasal 16$.

22
Lihat, UNCLOS 1962, Pasal 165 ayat 2 ( a), (d ).

23
Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 166.
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pihak lain tpanapun eelain otorita. Mereka harus menghindarkan diri 

elkap apapun yang dapat mempengaruhi kedudukan mereka sebagai pejabat 

internasionnl otorita yang bertanggungjawab hanya kepada otorita. J' 

Setiap negara peserta wajib menghormati sifat internasional 

yang ekslusif dari kewajiban <Sekjen dan stafnya tidak akan berusaha 

untuk mempengaruhi mereka dalam pelaksanaan kewajiban mereka. Setiap 

pelanggaran tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang anggota staf 

akan dlserahkan kepada mahkemah ndministratif yang tepat sesuai dengan 

yang ditentukan dalam ketentuan -ketentuan, peraturan-peraturan dan

OA
prosedur-prosedur Authority. Jelaslah kedudukan Secretariat didalam 

menjalankan kewajibannya sebagai pimpinan administratif Authority.

Sekjen dapat pula membuat pepgaturan yang diperlukan raengenai 

hal-hal yang termaeuk kewenangan Authority aealkan mendapatkan per- 

Betujuan dari Council / Dewan, untuk raengadakan konsult&Bi dan ber-

kerjasama dengan org&niBasi-organisasi internasional dan org&nisa*i

25
non pemerintah yang di&kui oleh Ecosoc. Selanjutnya saya akan mem- 

bahas tentang badan utama yang lain yaitu Enterprise dimana menurut 

Pasal 170 UN010S 1982 dikatakan sebagai berikut l

1. The Enterprise shflll be the organ of tfin Authority which shall 
carry out activities in the Area directly, pursuant to article
*15 f» paragraph 2( a )» as well as the transporting, processing 
and marketing of minerals recorvered from the Area.

2. The Enterprise shall* within the framework of the international 
legal personality of the Authority, have such legal capacity
as is providedi for in thestatate set forth in anrtearlJV. The 
Enterprise shall act in accordance with this Convention and 
the rules, regulations and prodetfniros of the Authority, as 
well*.as the general policies established by the Assembly, and

r 'C. , _____ ___________________________ _______________________ ___

24
Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 168 ayat 1.

25
Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 169 ayat 1.
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shall be subject to the directives and control of the council.

Maka dapat dikatakan bahwa Enterprise sebagai badan otorita 

yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di kawasan secara langsung 

sesuai dengan pasal 153 ayat 2 ( a ) ,  paupun pengangkutan, pengola- 

han dan pemaearan mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan.

Enterprise dalam bertindak sebagai badan hukum internasional 

otorita mempunyai kewenangan hukum sebagaimana yang ditetapkan da

lam Statuta seperti diatur dalam lampiran IV dan bertindak sesuai 

konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan pro* 

sedur -prosedur otorita maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang 

ditetapkan oleh Assembly / Majelis dan tunduk pada pengatahan dan ‘ 

pengawasan Council / Dewan. Dalam hal ini terlihat peranan Enter

prise dalam melaksanakan keglatan-kegiatannya di kawasan berdasar- 

kan pada apa yang telah ditetapkan oleh UNCLOS 1962 khusuany^.jne- 

ngenai otorita.Disamping itu sebagai badan hukum internasional oto- 

tita mempunyai kewenangan hukum seperti yang diatur dalam Statuta 

{ lajnpiran IV ) juga harus tunduk pada apa yang telah digariskan 

seperti misalnya berupn pengarahan dan pengawasan oleh Council / 

Dewan. Dalam melakukan keglatan-kegiatannya di Area Enterprise da

pat mengusulkan kepada Dewan proyek-proyek untuk melaksanakan kegi- 

atannya sesuai dengan pasal 170 UNCLOS 198?. Usui -usul harus men- 

oakup suatu rencana kerja tertulis roami untuk kegiatan-kegiatan 

lainnya di kawasan sesuai dengan pasal 153 ayat 3 dimana dikatakan 

bahwa kegiatan-kegiatan di kawasan harus dilaksanakan berdaBarkan 

rencana kerja tertulis yang resmi yang dibuat sesufii dengan lam- . 

piran III dan disetujui oleh Dewan setelah ditelaah oleh Komisi hu

kum dan teknis.^ Dalam hal kegiatan-kegiatan di Area dilaksanakan 

sebagaimana yang diijinkan oleh otorita dan dilakukan oleh satuan-
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satuan yang disebut yang disebut dalam ayat 2 ( b )  yaitu Enterprise 

flendiri atau ber6ama-fiaina dengan otorita oleh Negara-negara peserta 

atau perusahaan Negara atau badan hukum atau perorangan yang memi- 

liki kebangsaan Negara-negara Peserta atau yang eecara efektif di- 

kendalikan oleh mereka atau warga nagara mereka, atau oleh oleh se

tiap kelompok yang disebut sebelumnya yang memenuhi syarat-syarat 

yang diten+.ukan dalam Bab XI dan Lampiran III, rencaJia kerja, sesuai 

dengan Lampiran III pasal 3, harus dalam bentuk kontrak. Kontrak- 

kontrak tersebut dapat menetapkan pengaturan-pengaturan bersaraa se

suai dengan Lnmpirpn III pasal 11. Ma s  persetujuan Dewan pula En

terprise melaksanakn proyek berdasorkan rencana kerja tertulis yang ■

26
resmi diatas ini. Otorita Haruslmengadakan pengavaean terhadap fcegi* 

atan-kegiatan di kawasan sebagaimana diperlukan untuk menjamin di- 

penuhinya ketentuan Bab XI yang relevan dan beserta lampirannya.

Eubungan antara Enler^riee.. dengan Otorita menurut pasal 2 . 

Lajnpiran IV yaitu s •

1. Pursuant to article 170, the Enterprise shall act in accordance 
with the general policies of the Assembly and the directives
of the Council.

2. Subject to paragraph 1, the Enterprise shall enjoy autonomy in 
this conduct of its operations.

3. Nothing in this Convention shall make the Enterprise liable 
for the acts or obligations of the Authority, q>r make the 
Authority liable for the Enterprise.

Jelaslah sudah hubungnn Enterprise dengan Otorita dimana da

lam bertindak sesuai dengan petunjuk Counwil / Dewan dan ia memiliki 

otonomi dalam melakukan kegiatannya kemudian dalam ketentuan Konven- 

ai ini tidak ada ketentuan yang menyebabkan Enterprise bettanggung 

Jawab atas tindakan-tindakan atau kewajiban-kewajiban otorita, atau 

menyebabkan Oturita bertanggung jawab atas tindakan-tvndakan atau

26

Lihat, UNCLDS 1982, Pasal
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kewajiban-kewa.Uban Enlerprise. ..Demikjanlah pembahasan tentang ba- 

dan-badan internasional yang mengelola Area.

4. Konflik Kepentingan

Kondisi dunia s a a t  ini ditandai oleh beberapa hal yang menyolok, 

dimana eatu sama lain bertolak belakang. adanya kelompok negara ma^u 

dengan tingkat teknologi tinggi dan juga ada kelompok negara berkembang 

serta hanya# munculnya negara-negara baru, yang dapat di kelompokkan 

dalam negara sedang berkembang. Keadaan geografis lautan yang berbeda 

antara negara antara negara satu dengan negara yang lainnya, misal- 

nya negara-negara berpantai dan ada pula negara tidak berpantai.

Serta kondisi ekonomi negara didunia yang berlainan, jumlahnya 

negara-negara berkembang lebih banyak dari pada negara-negara maju.

Perbedaan keadaan diatas menimb'ulkan perasaan iri /negara satu 

dengan negara lainnya., banyak negara-negara kuat baik dalam bidang 

teknologi maupun modal sehingga akan muncul sebagai pffmenang. Kea

daan ini menjadikan negara -negara yang lemah menuntut agar supaya ' 

kepentingannya tidak dirugikan oleh negara maju, hal demikian inilah 

yang menimbulkan terjadinya konflik din.nta.ra mereka. Seperti hal nya

pada akhir tahun 60- an mulai berkembang uaaha untuk melaksanakan 
■ , , . . , . ■ I ''

penanmbangan sumber-sumber mineral yang terletak didasar samudera

negara-negara berkembang menuntut agar sumber-sumber mineral terse-

but tidak hanya diperuntukkan bagi siapa yang dapat mengambilnya lebih

dchulu, y&Ttg dalam kenyataanl. .yang dalam kenyataan hanya akan oinik-

mati oleh negara-negara yang berteknologi maju, tetipi harus menjadi

27
millk bereama sebagai warisan umat. Kenyataan sekarang bahwa Area 

tersebut akan menjadi ajang perlombaan siasat mill ter, karena letaknya 

sangat strategis, sedang kekayaan akan sumber-sumber mineral sangat
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besar, tehtunya negara-negara industri maju yang kini telah memiliki

teknologi mutakhir itu, akan berlomba mengekeplorasi dan ekeploitasi

28
guna menamb&h dan meningkatkan keuntungan negara yang berBangkutan* 

Bilamana keadaan ini dibiarkan nantinya hanya merupakan mono- 

poli negara-negara berteknologi maju tanpa memperhatikan kepentingan 

negara berkembang aekitarnya, yang juga berhak atas kekayaan mineral 

didasar laut. Hal-hal lain yang dapat pula menimbulkan konflik ber- 

kenaah deng*h kegiatan-kegiatanrdi Ar*a ae»uai dengan Pasal 167 UNCLOS 

1982 antara lain sengketa antara negara-negara peserta Konvensi dalam 

lnterpretasi dan aplikasi Konvensi ini beserta Lampirannya, sengketa 

antara negara peserta Konvensi dengan Otorita dalam hal tindakan atau 

kelalaian Otorita atati suatu negara peserta yang dituduhkan merupakan 

pelanggaran terhadap Konvensi dan lampirannya dan tindakan Otorita 

yang dituduhkan merupakan hal yang melampaui yurisdiksi atau penyalah- 

gunaan kekuasaan, sengketa antara para pihak dalam kontrak yang jne- 

?up^kan negara peserta Konvensi, Otorita atau Enterprise, State En

terprise dan natural atau badan hukum sebagaimana dimaksudk&n dalam 

pasal 153 ayat 2 ( b )  mengenai lnterpretasi dan aplikasi suatu kon

trak atau suatu rencana kerja yang relenan atau tindakan atau kela

laian suatu pihak dalam kontrak bertalian dengan kegiatan-kegiatan 

di Area dan yang ditujukan kepada pihak lain atau yang secara langsung 

merugikan kepentingannya yang sah, sengketa antara Otorita dan seorang 

calon kontraktor yang disposonsori oleh suatu negara sebagaimana 

yang dltentukan dalam pasal 153 ayat 2 ( b )  dan telah memenuhi 

sebagaimana mestinya persyaratan yang dimakeudkan dalam laffpiran III

27
Sahono Soebroto, Sunardi, Vahyono S.K., Konvensi PBB ten

tang Hukum Laut. Surya Indah, Jakarta, 198J, h.2.

28
St. Munadjat Danusaputro, op,..61t«, h. 46#

1
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pasal 4i ayat 6 dan pasal 13• ayat 2 perihal kontrak atau suatu per

masalahan hukum yang timbul dalam perundingan mengenal kontrak Itu, 

sengketa antara Otorita dan suatu negara peserta Konvensi« suatu 

a State Enterprise atau natural atau badan hukum yang disponsori oleh 

suatu negara peserta sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 ayat 2 ( B )  

dalam hal dltuduhkan bahwa Otorita berkewajiban memlkul tanggung Jawab 

sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III pasal 22:dan yang terakhir 

setiap sengketa lainnya yang dalam JConvensi ini secara khusus diten

tukan termasuk jurisdikei Kamar Sengketa Basar Laut. Badan- perad11an 

yang mempunyai wevenang untuk mengadilinya yakni menurut pasal 287 

adalah the International Tribunal for the Law of the Sea, the inter- 

.national Court of Justice, an arbitral tribunal yang dibentuk sesuai 

dengan Lampiran VI dan yang terakhir special arbitral tribunal yang 

dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu Jenis sengketa atau 

lebih yang tertera didalamnya. .
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CARA PENYELESAIAN SENGKETA YANG TIMBUL DI AREA

BAB III

t• Cara Penyelesaian Menutut Konvensi Hukum Laut tahun 1982

Penyelesaian yang akan dibahas dalam hal ini adalah penyele

saian menurut Konvensi Hukum Laut yang telah ditandatangani oleh 

eebagian besar negara-negara . Hal ini d a p a t  dimulai dari penyelesaian 

oleh t

a.' taw of the Sea Tribunal .

Pengadilan hukum laut ini debagaimatia yang dikatakan_dalam 1 

Pasal 1 ayat 1 tampitan VI Statuta Pengadilan Internaeional Hukum 

Laut diadakan dan harus berfungsi sesuai* dengan Konvensi ini ( UNCLOS 

1982 ) dan statuta ini. Kompetensi Pengadilan Hufcuia Laut dalam hal 

akses $ada Pengadilan. .maka sesuai dengari Pasal 20_ajtat 1 Lampiran VI 

Statuta Pengadilan Internasional Hukum laut, Pengadilan terbuka untuk 

semua negara peserta Konvensi demikian pula dalam ayat 2 nya* Penga

dilan tdrbuka pula untuk satuan-satuan lain negara p^eerta untuk 

setiap p»s?kara yang secara tegas ditentukan dalam Bab XI tfNCLOS 1982

atau dalam setiap perkara yang diajukan sesuai dengan setiap periaii-
i

jian lain yang memberikan jurisdiksi pada Pengadilan yang diterimaj 

oleh semua pihak dalam perkara tersebut.rDala* hal Jurisdiksi Penga

dilan Hukum Laut sesuai dengan Pasal 21 Lampiran VI Statikta ini 

maka meliputi semua sengketa dan permohonan yang diserahkan kepadanya 

sesuai dengan Konvensi ini dan semua masalah yang secara khuaus di

tentukan dalam setiap perjanjian yang memberikan jurisdiksi pada 

pengadilan. Mengenai penyerahan sengketa yang diatur oleh perjanjian 

lain maka sesuai dengan Pasal 22 Lampiran VI Statuta ini apabila 

semua pihak dalam suatu perjanjian atau Konvensi yang telah berlaku

28
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dan yang berhubungan dengan pokok masalah yang dicakup oleh Konvensi 

menyetujui, maka setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan 

perjanjian atau konvensi demikian sesuai dengan persetujuan yang di- 

maksud diatas dapat diserahkan kepada Pengadilan Hukum Laut. Setelah 

sengketa diserahkan kepada Pengadilan Hukum Laut maka yang menjadi 

persoalan Hukum apakah yang berlaku bagi para pihak yang bersengketa 

tersebut. Untuk menjawab masalah Ini maka sesuai dengan Pasal 23 Lam- 

pirgin VI Statuta Pengadilan Internasidnal Hukum Laut,M the tribunal 

shall decide all disputes and applications in accordance with article 

293 M. Sehingga.. dapat dikatakan Pengadilan harus memutuskan semua 

sengketa dan permohonan sesuai dengan Pasal 293 UNCLOS 1982 yakni 

menerapkan Konvensi ini dan peraturan Hukum internasional yang tidak 

bertentangan dengan Konvensi ini. Kemudian setelah perkara tersebut 

dipituskan oleh Pengadilan Hukum Laut maka sesuai dengan Pasal 3? 

Lampiran VI Statuta Pengadilan Internasional Hukum Laut mempunyai 

Bifat mutlak dan kekuatan mengikat keputusan harus dipatuhl oleh 

semua pihak dalam sengketa demikian pula halnpa sengketa. mengenal 

arti atau ruang lingkup keputusan itu, maka Pengadilan Hukum Laut 

harus menguraikannya atas permintaan pihak manapun, Sehingga para 

pihak yang bersebgketa maupun tidak bersengketa dapat mengetahui 

m^lcBudl.yadg terkandung dalam putusan terBebut,

"b- International Court of Justice .

Penyelesaian melalui badan peradilan ( judicial settlement ) 

adalah’ t

,!... a settlement brought about by aproperly contituted international

judicial , tribunal, applying rules of lav ” ^

J.G. Starke, Introduction to International Lav. nintjfr, edi 
tion, London, 1984* h.4^8. '

29
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Sebagai ealah satu bentuk realisasi dari b a d a n  peradilan ada 

lah Mahkamah Internasional jjimana merupakan lembaga peradilan yang 

bertugas menyelesaikan sengketa an tar negara. Perabentukan Mahkamah

Internasional itu sejalan pula dengan tujua-n PBB yaitu dalam rangka 

penyelesaian sengketa secara daraai perlu adanya lembaga atau badan ' 

peradilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa antar 

negara, Dalam Pasal 92 Piagafli PBB menyatakan antara lain, MThe Inter

national Court of Justice shall be the principal judicial organ of 

the United Nations". Menurut pasal tersebut maka Mahkamah Internasional 

merupakan badan peradilan utama PBB. Selanjutnya dalam kedudukannya • 

sebagai badan peradilan atau judicial organ maka Mahkamah Internasional
4

mempunyai'wewenang penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara-per- 

kara yang diajukan kepadanya tanpa caropur tangan dari organ-organ 

yang'iain. Sekalipun demikian, Mahkamah Internasional harus bersikap 

pasif, artinya ia baru mengadakan reaksi atau langkah-langkah apabila 

ada pengajuan perkara oleh para pihak dan tidak dapat mengadakan ini- 

siatif sendiri untuk memulai suatu perkara.^0 Sifat penyelesaian 

perkara ke Mahkamah Internasional adalah Fakultatif, artinya para
m I

pihak yang bersengketa atau dalam hal Anj. negara dapat memilih bebe- 

rapa. cara-cara penyelesaian yang lain.- ̂ adi penyelesaian sengketa 

melalui Mahkamah Internasional bersifat pilihan atas daaae sukarelfc 

apabila dikehendnki oleh pihak-pihak yang bersengketa. Tegasnya penye

lesaian sengketa melalui itu hanyalah merupakan salah aa.tu alternatif 

yang dapat dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

30
Abdul Rasjid, Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Me

lalui Mahkamah Internasional ( The International Court of Justice ). 
Bina Ilmu, Surabaya, 1985» h.50.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN SENGKETA DI AREA 
MENURUT UNCLOS 1982

SUHROWARDI



31

Tugae utama Mahkamah Internasional sebagai badan peradiian 

adalah :

1. Wewenang untuk memberikan naeihat atau advisory opinion.

2. Wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kon- 

tradlktor ( Contentious cases ) yang diajukan pihak-pihak. 

Ketentuan -ketentuan mengenai wewenang untuk memberikan nasi-

hat diatur dalam pasal 96 Piagara PBB dan pasal-pasal 65 hingga 68 

Statuta Mahkamah Internasional. Sedangkan wewenang untuk mtraieriksa 

dan mengadili perkara-perkara kontradiktur diatur dalam pasal 93 dan 

94 Piagam PBB dan pasal 34 hingga paBal 64 Statuta Mahkamah Internasional.

Dalam hal ini perlu menerangkan definisi advisory opinion atau 

pemberian nasihat adalah hak Mahkamah Internasional untuk menyatakan 

pendapatnya mengenai segala masalah hukum yang diajukan oleh Majelis 

Uffium atau Dewan Keamanan atau oleh organ PBB yang lain serta badan 

khusus ( specialized agencies ) yang diberi wewenang oleh Majelis. Umum.

Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional tidak menjelaskan 

mengenai Bifat dan hakekat advisory opinion, PiagaM PBB hanya menyebut 

secara singkat siapa yang diberi hak untuk meminta nasihat mengenai 

masalah hukum kepada Mahkamah dan Statuta hanya mengatur ketentuan- 

ketentuan acara yang berlaku bagi advisory opinion. Sedangkain badan 

atau organ yang diberi hak untuk meminta advisory opinion sesuai dengan 

pasal 96 dikatakan bahwa :

1 / The.'General' Asseinbj.y or the Security Coundil may requeit ..the 
international Court of Justice to give an advisory opinion on 
any legal question.

2. Other organs of the United Nations and specialized agencies 
which may ai any time be so authorized by the General Assembly 
may also request advisory opinions of the court on legal questions 
arising within the scope of their activities*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka pada prinsipnya
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yang diberi hak untuk meminta advisory opinion ialah Majelis Umum 

dan Dewan Keamanan, sedangkan organ-organ yang lain serta badan-ba

dan khusus ( specialized agencies ) hanya boleh meminta advisory 

opinion apabila diberi wewenang atau kuasa oleh Majelis Umum. Autho

rity sebagai badan yang dibent.uk senara khusus untuk mengelola Area 

,iuga sebagai organisasi internasional honya boleh meminta advisory 

opinion apabila diberi wewenang atau kuasa oieh Ma.jelis Umum. Sehing

ga bilamnna tidak diberi wewenang atnu kuasa oleh Majells Umum maka 

ia tidak diperbolehkan untuk meminta advisory opinion. Dengan demikian 

boleh tidakhya Authority meminta advisory opinion tergantung p.-ida 

wewenang ntau ku^sa yang diberikan oleh Majelis Umum. Selanjutnya 

untuk menjadi pihak-pihak dalam pekara kontradiktor, Authority se

bagai. organisasi internasional tidak diberi hak, Hal ini sesuai de

ngan bunyi pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang me- 

nyatakan bahwa, "only states may be parties in cases before the court 

Berdasarkan advisory opinion tanggal '* ) april 194$ Mahkamah 

Internasional menyntakan bahwa p.BB harus dipandang sebagai international 

personality agar dapat melsks.Tnakan kewajiban serta mempertahankan 

hak-haknya tetapi tetap tidak d^pat menjadi pihak dalam perkara kon- 

U‘adlktor di ICJ. Untuk itu maka dianggap cakap untuk menggugnt me- 

lawan negara dalam uanhanya .untuk menuntut ganti kerugiar, balk yang 

diderita oleh organisasi senriiri maupun yang diderita oleh orang- 

orang yang.berti.ndak atas namanya. Advisory opinion tersebut dibe- 

rikan sehubungan dengan terbunuhnya Count Hernadotte yang bertugas 

seb igai penomgah mengenai masalah Palestina.^  Jadi pada pokoknya

United Nations Office of Public Information, The International 
Court of Justice, United Nations Publication, Eight J2di tion, h. 35* t.t.
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organ PBB/ organiBasi internasional khusuenya dalam.hal ini Authority 

sebagai organisasi internasional yang dibentuk secara khusus oleh PBB 

untuk mengelola Area tidak dapat menjadi pihak dalam perkara kontra- 

diktor di muka ICJ. Mengenai sengketa antara negara-negara peserta 

konvensi hukum laut ( UNCLOS 1982 ) yang memilih Mahkamah Internasional 

sebagai badan peradilan untuk tnenyeleBaikan sengketanya, apabila ne

gara-negara peserta konvensi adalah merupakan anggota PBB / bukan 

maka negara-negara tersebut tidak diberi hak untuk meminta advisory ' 

opinion. Meskipun demikian tidak berarti negara-negara tersebut,tidak 

’ berperan sama. eekali dalam lembaga advisory opinion dan bagi negara 

negara yang berkepentingan tersebut dapat berusaha melalui organ-organ 

atau badan-badan khusus PBB dalam hal ini Authority. Pengaturan de

mikian itu mungkin cukup beral&san karena negara-negara peserta kon- 

'Yftnsi hukum laut ( UNCLOS 1982 ) atau bukan tstapi menjadi pe- • 

.Mtta Statuta Mahkamah" telah diberi hak untuk menjadi pihak-pihak ' 

dalam perkara kontradiktor. Sebaliknya organ-organ PBB dan Badan-badan 

khusus khususnya dalam hal ini Authority tidak diberikan hak untuk ' ‘ 

menjadi pihak-pihak dalam perkara kontradiktor. Mahkamah Internasional 

terbuka pula bagi negara-negara peserta konvensi yang tidak menjadi 

peserta Statuta Mahkamah berdasarkan syarat-syarat yang telah dite- ’ 

tapkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi tanggal 15 oktober 1946.

Jadi Mahkamah Iniernasional hanya terbuka bagi negara, hanya 

hanya negara yang diberi hak untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara 

‘'kontradiktor di ICJ. Bila perseorangan, badan hukum yang mengelola 

Area terjadi sengketa, ’.kepentingsvn perseorangan, badan hukum dapat 

diambil alih oleh pemerintah dimana ia menjadi Warga Negaranya.

United Nations Office of Public Information, Ibid., h.6,
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Dengan demikian tidak dapat diartikan bahwa negara-negara 

peserta konvensi yang menjadi anggota PBB atau bukan menundukkan diri 

atau mengnkui yurisdiksi Mahkamah Internasional sehingga tidak dapat 

begitu saja dapat digugat oleh negara lain. Meski pun tugas Mahkamah 

sebagai badan peradilan dalam hal wewenang untuk memeriksa dan me- 

ngadili perkara-perkara yang diajukan oleh negara-negara kepadanya.

Sekalipun demikian tidak ada kewajiban bagi negara-negara 

peserta konvensi hukum laut tahun 1962 yang memilih untuk

menyelesaikan sengketanya melalui Mahkamah Internasional / ICJ.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui

Mahkamah Internasional bersifat sukarela, sepanjang dikehendaki oleh

para pihak. Dengan demikian Mahkamah Internasional hanya dapat atau

mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara negara-nega-

ra apabila ada kemauan atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang bert .. '

sengketa. The Courfs jurisdiction to try contentious cases depends

upon the consent of States, since international justice, in contrast

35
to national justice, is still optional. Jadi yurisdiksi Mahkamah 

internasional tidak bersifat memaksa, hal ini sangat berlainan de

ngan slatem peradilan nasional dimana badan peradilannya mempunyai 

yurisdiksi yang bersifat memaksa agar ditaati oleh para pihak. .

Yurisdiksi Mahkamah Internasional semata-mata tergantung dari 

kenauan atau consent dari para pihak yang bersangkutan, Dengan deraikia*) 

kemungkinan apakah auatu negar dapat digugat atau tidak adalah semata-

United Nations Office of Public Information, Ibid., h.7.
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mata tergantung dari adanya kemauan atau consent ter^ebut. Yurisdiksi 

tfahjcamah ineliputi seima yang oleh para pihak diajukan ke Mahkamah 

sesuai dengan p&sal_36 ayat 1 yang nienyatakan bahwa," The jurisdiction 

of the Court comprises all cases which the parties refer to it and 

all matters specially provided for in the the Charter of the United 

Nations or in treaties and conventions in force. Hal ini berarti an

tara pihak-pihak yang bersengketa telah ada persetujuan terlebih da- 

hulu. Sebaliknya berdasarkan pasal 36 ayat 2 Statuta tersebut para 

pihak dapat berpekara di Mahkamah Internasional tanpa adanya perjanjian 

khusus apabila inasing-masing pihak telah menyatakan secara secara 

eepihak ( unilateral declaration ) bahwa negara yang bersangkutan ' 

telah menerima atau mengakui yurisdiksi Mahkamah. Dengan demikian* 

untuk menentukan apakah suatu negara mempunyai kemauan atau consent 

untuk berpekara di Mahkamah Internasional dapat diketahui dengan dua 

cara, yaitu yang pertama dengan perjanjian dan yang kedua dengan .per- 

nyataan sepihak ( unilateral declaration ) yang menerima atau mengakui 

compulsory jurisdiction atau yurisdiksi yang bersifat memaksa dari 

Mahkamah, Pengakuan yurisdiksi Mahkamah melalui perjanjian. Kemauan 

atau consent untuk mengakui yurisdiksi Mahkamah yang dilahirkan dalam 

bentuk perjanjian ini dapat ditempuh dengan dua cara, pertama dengan
•

membuat perjanjian khusus atau special agreement ( compromis ), kedua 

dengan cara memasukkan dalam klausula perjanjian bilateral maupun 

multilateral ataupun dalam suatu konvensi internasional. Dalam hal 

m«mbuat perjanjian khueus a t a u  special agreement atau kompromis. Ke

mauan atau consent yang dilahirkan dalam bentuk perjanjian khusus 

atau kompromis, maka negara-negara yang bersengketa secara ersmi ber- _ 

sepakat untuk! menyelesaikan sengketa yang melibatkan mereka di muka 

Jlahkamah Internasional. Kemudian yang kedua dengan cara memasukkan
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dalam klausula perjanjian bilateral maupun multilateral ataupun dalam 

suatu konvenBi internasional. Kemauan atau consent dapat pula diwujud- 

kan dengan cara memasukkan dalam klausula perjanjian internasional, 

baik bilateral, multilateral jnaupun dalam konvensi internasional.Dalam 

klausula tersebut biasanjia disebutkan bahwa bila terjadi sengketa 

antara pihak-pihak pelaksana perjanjian maka pihak yang bersengketa 

terlebih dahulu harus menyeleBaikan dengan cara perundingan ataupun 

upaya penyelesaian lainnya. Bila upaya ini tidak berhasil tetapi seng

keta belum selesai maka kedua belah pihak akan menyelesaikan raelalui 

Mahkamah Internasional. Dalam hal Pengakuan yurisdiksi untuk menerima 

yurisdiksi Mahkamah Internasional yang dilahirkan dalam bentuk pernya- 

taan sepihak ( unilateral declaration ). Pernyataan sepihak tentang pe- 

nerimaan yurisdiksi Mahkamah tersebut dapat disertai eyarat-syarat 

tertentu maupun tanpa syarat apapun. Apabila disertai dengan syarat 

maka- hal itu dapat dikaitkan dengan batas waktu tertentu dan dapat. 

pula dipersyaratkan atas dasar timbal balik yaitu hanya terhadap negara- 

negara yang Bama-sama menerima yurisdiksi Mahkamah dengan atau dalam 

bentuk pernyataan sepihak* Jadi dengan membuat pernyataan sepihak

untuk menerima yurisdiksi Mahkamah itu berarti negara yang bersangkutan
i

her»edia untuk nenyelesaikan sengketanya dengan npgara lain ke Mahkamah 

Internasional. Dengan demikian negara yang bersangkutan dapat .di&ftgat 

oleh negara lain ke Mahkamah bila terjadi sengketa dalam batas-batas 

atau Byarat-syarat yang telah ditentukan dalam pernyataan masing- 

maaing pihak. Sehingga pada hakekatnya pengakuan yurisdiksi Mahkamah 

Internasional yang dilahirkan dalam bentuk perpyataan sepihak adalah 

merupakan janji eepihak tentang kesediaannya untuk menyelesaikan seng

ketanya dengan negara ke'Mahkamah Internasional.
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c .  A r b T t r a t i o n

Apabila para pihak jrangbensengketa merailih peradilan arbitraai 

maka eesuai dengan Pasal 1 lampiran VII, tentnng d.1mulainya proaea 

arbitraai setelah tundiik pada' ketentvmnlBab. XV, :.8«tia® pAhgkdalam 

Buatu sengketa dapat menyerahkan sengketa teraebut kepada prosedur 

arbitrasi yang ditentukan dalam Lampiran VII melalui pemberitahuan 

secara tertulia yang dialamatkan kepada pihak • -,u para pihak lain 

dalam sengketa. Pemberitahuan tersebut harua disertai dengan suatu 

dengan auatu pemyataan mengenai tuntutah teraebut dan alasan-alasan 

yang mendaaarinya.^ Peradilan arbitraai mempunyai fungsi sebagaimana 

yang dinyatakan dalam pasal 3 Lampiran VII bahwa, "An arbitral tribunal 

constituted under article 3 of this Annex shall function in accordance 

with this Annex and the other provisions of this Convention”. Dengan 

demikian maka peradilan arbitrasi yang dibentuk sesuai dengan Lampiran 

ini harus mempunyai fungsi sesuai dengan Lampiran dan ketentuan lain
I ' •

lain konvensi ini. Dalam hal proaedur arbitrasi bila para pihak ber- 

sepakat lain, maka peradilan arbitrasi harus menentukan proaedurnya 

sendiri, sehingga dapat menjamin Betiap pihak auatu keaempatan pinuh 

untuk didengar dan untuk mengajukan perkaranya. Para pihak dalam . - 

auatu perkara sengketa mempunyai kewajiban 8ebagaimana yang diaebutkan 

dalam pasal 6 Lampiran VII bahwa, para pihak dalam sengketa wajib 

membantu pekerjaan .peradilan arbitrasi, dan khususnya sesuai dengan 

hukum mereka dan dengan menggunakan segal upaya yang ada padanya, 

harus memberikan kepada peradilan semua dokumen, fasilitas dan kete 

rangan yang relevan dan memungkinkan peradilan apabila perlu untuk

34
L ih at*  UNCLOS 198?» Annex V II, P asa l  1.

35
Lihat, UNCLOS 1982, Annex VII, Pasal 5.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN SENGKETA DI AREA 
MENURUT UNCLOS 1982

SUHROWARDI



58

memanggil saksi atau ahli dan menerima bukti mereka serta mengunjungi

56
tempat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam mengarabil kepa-

tuean Arbitrasi harus berdasarkan atas b u s ta mayoritas anggotanya.

ketidak hadiran atau abstain yang kurang dari setengah anggota tidak

merupakan halangan bagi arbitrasi untuk mengambil keputusan. Dalani

hal Jumlah suara yang sama maka ketia arbitrasi mempunyai suara yang 

37
menentukan. Selanjutnya keputusan $>eVadiVan arbitrasi harus dibatasi 

pada masalah pokok sengketa tersebut dan memberi alaean-alaaan yang 

mendasarinya sesuai dengan pasal 10 lampiran VII. Kemidian keputusan 

arbitrasi bersifat mutlak dan tidak d a p a t  dibanding, keeuali apabila 

para pihak telah bersepakat lain sebelumnya mengenai prosedur banding 

keputusan demikian harus ditaati oleh para pihak yang bersengketa.

Pereelisihan yang disebabkan oleh interpretasi atau cara pelak

sanaan keputusan dapat diserahkan oleh setiap pihak untuk diputuskan 

oleh arbitrasi dan setiap pereelisihan paham demikian dapat diserahkan 

vkepada pengadilan atau Mahkamah lain berdasarkan pafial 287 dengan
70

disetujui oleh para pihak yang terlibat sengketa.

d. Special Arbitration.

Sengketa 8»&ngenai,;iiHerpretaBi dan aplikasi pasal-paSal kon

vensi ini yang bertalian dengan masalah perikanan, perlindungan dan 

pelestarian lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, atau navigasi 

termasuk penceraaran yang berasal yang berasal daril keridaraan air 

4an yang disebabkan oleh dumping, dapat meftyerahkan kepada prosedur 

arbitrasi-khusus yang ditentukan dalam Lampiran VIII dengan pemberi-

Lihat, UNCLOS 1982, Annex VII, Ppsal 6.«
57
Lihat, UNCLOS 1962, Annex VII, Pasal 8.

58
Lihat, UNCLOS 1982, Annex VIIt Pasal 10.
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tahu&n itu harus disertai dengan suatu pernyataari mengenai gugatan

39
tersebut dan alasan-alasan. yang mendasarinya.. Selanjutnya apa ber- 

laku bagi arbitraBi,*.khususnya ketentuan Lampiran VII dalam pasal 

4 sampai dengan pasal 15 berlaku pula secara mutatis mutandis bagi 

proses arbitrasi khusus sesuai dengan Lampiran V I I I D a l a m  hal 

pencarian fakta sesuai dengan paBal 5 Lampiran VIII maka para pihak 

dalam sengketa mengenai interpretasi penerapan ketentuan konvensi 

ini,' oe tiap.,waktu da fat bersepakat untuk meminta pada arbitrasi 

khusus yang dibentuk sesuai dengan pasal 3 Lampiran VIII untuk me

lakukan pemeriksaan dan menetapkan fakta yang menimbulkan sengketa 

teraebikt. Kecuali para pihak bersepakaj; aecara lain, penetapan fakta 

oleh arbitrasi khusus ha.ru dianggap sebagai sesuatu yang menentukan 

diantara para pihak. Bila para pihak dalam sengketa meminta maka 

arbitrasi khusus dapat merumuskan rekomendasi-yang tidak mempunyai 

kekuatan sebagai suatu kepuBart, melainkan hanya merupakan dasar bagi 

ninjauan kembali oleh para pihak mengenai mafialah-masalah yang me

nimbulkan sengketa tersebut, Dengan tunduk pada padal 5 ayat 2, ar

bitrasi khueus harus bertinfiak sesuai dengan ketentuan Lampiran VIIIt 

kecuali pnra pihak bersepakat lain*^1Dengan demikian dapat dikata- 

katakan bahwa arbitrasi khusus mempunyai vej««nang didalam mas&lah * 

yang sifatnya lebih khusuB daripada arbitrasi.

39
Lihat, UNCLOS 1982, Annex VIII, PaBal 1.

40
Lihat, UNCLOS 1982, Annex VIII, Pasal 4.

41
Lihr»t, UNCLOS 1982, Annex VIII, Pasal 5.
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2, Kewenangan Kamar Sengketa Dasar taut

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi ■ antara negara- 

negara peaerta konvensi i tnt , , terutama persoala* Bengketa yang 

disebabkan oleh penafsiran dan penerapan Ketentuan Huku® Laut 1902 

( UNCLOS 1982 ) sesuai dengan apa yang telah diatur didalam pasal 

279 UNCLOS 1982 tentang kewajiban untuk ranyelesaikan sengketa eeca- 

ra damai. Apabila para pihak'tidak tercapai Buatu kata sepakat,ma- 

ka sesuai dengan apa yang telah disebutkan dal sun pasal 286 UNCLOS 

1982 yaitu ;

Application of procedures under this section subject to section
3, any dispute concerning the interpretation or application of 

. this convention shall, where no settlement hj.s been reached by 
recourse to section 1, be submitted at the request of any party 
dispute to the court or tribunal having jurisdiction under this 
section.

Dapat diserahkan atas permintaan pihak manapun dalam sengke

ta tersebut kepada pengadilan atau mahkamah yang mempunyai jurisdik- 

si dalam bagian ini. Karena pada waktu para pihak menandatangani atau 

aksesi pada konvenai ini ( UNCLOS 1982 ) negara-negara bebas untuk 

aemllih, dengan membuat pernyataan secara tertulis. ^

Pernyataan secara tertulis yang dibuat berdasarkan pasal 287 

ayat 1 tidak akan mempe&garuhi dan dipengaruhi oleh kewajiban nega

ra peserta untuk menerima jurisdiksi Kainar Sengketa Dasar Laut Meh- 

kanah internasional Hukum Laut sejauh dan dengan cara yang ditentu

kan dalam Bab XI bagian 5, ^  yaitu berupa pendapat dan nasehat.

Andaikata para pihak yang berBengketa telah menerima proee- 

dur yary? eama untuk menyelesaikan sengketa, maka ssngketa itu dapat

42 '

Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 287 ayat 1.

4J

49

Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 287 ayat 2.
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diserahkan ,hanya dengan prosedur demikian, kecuali apabila para pihak

* 44 ' *
bersepakat aecara lain. Jadi apabila para pihak telah menerima pro-

sedur yang flama maka sengketa itu hanya dapat dieelesaikan melalui

cara yang telah dipilihnya kecuali apabila sudah diperjanjikan ter-

lebih dahulu, Kemudian Jika para pihak dalam sengketa tidak menerima

prosedur yang sama untuk menyelesaikan sengketa, maka sengketa itu

dapat diserahkan hanya pada arbitrasi sesuti dengan Lampiran VII, ke-

45
cuali Jika para pihak bersepakat eeeara lain. Dalam hal ini dapat/ 

dikatakan bahwa ap&Mla para pihak tidak menerima proBedur yang Sama 

maka kepadanya dihadapkan alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa 

melalui arbitrasi. Karoar Sengketa Dasar Laut merupakan pengadilan 

internasional Hukum Laut yang dibantuk bersarkan Paflal 186 UNCLOS 1982 

yaitu :

The establishment of the sea bed disputes chamber and the manner 
in which it shall exercise its jurisdiction shall be governed by 
the provisions of this section, of party XV and of anne* VI. . .

Adapun mengenai jurisdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut Sesuai

dengan apa yang tercantum dalam Pasal 288 ayat 3 UNCLOS 1^82 yaitu :

The sea bed disputes chamber of the international tribunal for the 
law of the sea established in accordance with Annex VI, and any 
other chamber or arbitral tribunal referred to in part XI, section
5, shall have jurisdiction in any matter which is submitted to it 
an accordance there with. '

Jadi Kamar Sengketa Dasar Laut mempunyai jurisdiksi dalam se

tiap permasalahnn yang diserahkan kepadabya terutama dalam hal kegiat- 

an negara-negara di daerah kawasan yang mana banyak sekali terkandung 

berbflgai maoam kekayaan alam yang bedum disentuh oleh tangan manusia.

44
Lihat, UNCLOS 1962, Pasal 287 ayat 4.

45
Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 287 ayat 5.
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Untuk lebih jelasnya sengketa yang bagaimana diselesaikan oleh- 

nya, hal ini dapat kita jumpai dalam Paeal 167 UNCLOS 1^82 adalah 

sebagai berikut t

The sea, bed disputes chamber shall have Jurisdiction under this
part and the Annexes relating there to in disputes with respect
to activities in the area falling within the following categories.

( a ) disputes between states parties concerning the interpreta
tion or application of this part and the Annexes relating 
there to,

( b ) disputes between a. state and the authority crncerning t

( i ) acts or omissions of the authority or a state party 
alleged to be in violation of this past of the Anne
xes relating there to of rules, regulations and 
procedures' 6f t.the authority- adopted in acdrdance "the^ 
re with; or

( ii ) acts of the authority alleged to be in excess of 
jurisdiction or amisuse of power;

( c ) disputes'bftiween parties to contract, being states parties 
the authority or tbfe enterprise, state enterprises and na
tural or judicial persons referred to in article 153* para
graph 2 ( b ) ,  corcerning »

( i ) the Interpretation or application or a relevant con
tract or a plan or work; or 

( ii ) acts or omissions of a party to the contract relating 
to activities in the area and directed to the other 

. party or directly affecting its legitimate interest;

( d ) disputes between the authority and a prospective contractor 
who has been sponsored by a state as provided in article 
155* paragraph 2 ( b ) ,  and has duly fulfilled the condi
tions referred to in Annex III, article 4* paragraph 6, 
and article 13, paragraph 2, concerning the refusal of 
contract or legal issue a rising in the negotiation of the 
contract;

( e ) disputes between the authority and ? state party, a state 
enterprises or a natural or juridical persons sponsored 
by a state party as provided for in article 153, paragraph 2 
( b ), where it is alleged that the authority &as incured 
hability as provided in annexes III, article 22;

( f ) any other disputes for which the jurisdiction of the chamber 
is speci^llis provided in . this convention.

Sehingga jelaslah bagi kita mengenai sengketa yang bagaimana
«

diselesiikan oleh Kama* Sengketa Dasar Laut. Sesuai dengan* :
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perraasalahan dalam hal ini saya akan membahas sengketa antara nega- 

ra-negara peserta konvensi. Hal ini untuk lebih memperjelas dalam 

pembahasannya. Temtnma sengketa mengenai lnterpretasi dan aplikasi 

konvensi hukum laut 1982. Perlu diketahui bahwa sengketa hanya dapat 

diselesalkan oleh Kamar Sengketa Dasar Laut atas permintaan salah 

satu pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan apa yang telah 

disebutksn dalam Pasal 188 ayat 1 ( b ) yaitu :

1'J Disputes between states parties referred to in article 18? 
jmb paragraph ( a ), may be submitted i

( b ) at the request of any partjr. 'to the dispute, to an ad hoc 
chamber of the Sea Bed disputes chamber to be formed in 
accordance with.annex VIt article 36.

Demikian pula halnya bilamana sengketa itu diserahkan atas 

permintaan para pihak yang bersengketa raaka hal ini sesuai dengan 

Pasal 188 ayat 1 ( a )  UN6108 1982. Kemudian setelah sengketa ter- 

sebut diserahkan kepada Kamar Sengketa Dasar Laut, maka yang menja

di masalah adalah hukum apakah yang pa tut diterapkan kepada mereka', 

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 293 yaitu:t

1. Acacart of tribunal having jurisdiction under this sedtion 
shall Apply this convention and other rules of international 
law not incompatible with this convention.

2. Parabgraph 1 does not prejudice the power of the court or t^ 
tribunal having jurisdiction under this section to decided

aa case ex aequo et bono, if the parties so a gree,

Jadi Pengadilan atau Mahkamah yang mempunyai jurisdiksi dalam 

masalah sengketa ini akan menerapkan konvensi ini dan peraturan - 

peraturan hukum internasional lainnya yang tidak bertentangan dengan 

konvensi ini. Perlu untuk diketahui diBini KonvenBi dan peraturan 

peraturan hukutt internasional hanya dapat diperlakukan bilamana 

para pihak / salah satu pihak menerima juriBdiksi Pengadilan atau 

Mahkamah yang mengadili sengketa itu. Karena yang akan dibahas di- 

sini mengenai jurisdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut maka hukum yang
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dlterapkan sebagai hukum yang berlaku selain Pasal 293 UNCLOS 1982 

dapat pula ditambahkan PaBal 58 Lampiran VI yang menyebutkan adanya 

tambahan tentang ketentuan peraturan dan prosedur otorita, seperti 

yang telah ditetapkan dalam konvensi ini dan juga mengenai ketentuan 

kontrak kegiatan di Area dalam masalah yang berkaitan dengan kon

trak ini. Dalam hal sengketa yang telah diserahkan kepada pengadilan 

tadi, maka Pengadilan atau Mahkamah dapat menetapkan tindakan se- 

mentBra apapun yang dipandartg memadai atau untuk mencegah kerugian 

yang bcrat terhadap lingkungan laut sambil menunggu adanya keputusan 

akh’r, ^  Mahknmah atau Kamar Sengketa Dasar Laut sesuai dengan bunyi 

pasal 290 UNCLOS 1982 mempunyai wewenang untuk menetapkan adanya ' 

tindakan sementara dan juga apabila Mahkamah tidak bertidang atau

I
tidak terdapat jumlah anggota yang cukup m^ncapai quorom, maka tin

dakan sementara harus ditetapkan oleh Kamar untuk prosedur sumir 

yang dibentuk berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Lampiran VI. Tindakan se 

mentara yang demikian dapat ditetapkan atas permintaan salah satu 

pihak dalam sengketa, walaupun ada ketentuan Pasal 15 ayat 4 Lampi

ran VI. Tindakan ini dapat ditinjau kembali Mengenai Jalannya 

pemerikaaan perkara dapat dilihat dalam pPasal 27 Lampiran VI yaitu t

The tribunal shall make orders to the conduct of the case, de
cide the form and time in which each party must cunclude its 
arguments, and make all arra gements connected with the taking 
of enidence.

Lihat, UTK*L0S 1982, Pasal 290 ayat 1.

Lihat, UNCLOS 1982, Pasal 25.
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Jadi Mahkamah dalam hal ini mempunyai keharusan untuk membuat

ketentuan yang mengatur jalannya pemeriksaan suatu perkara demikian

pula didalam menentukan bentuk dan vaktu yang mana para pihak harus

mengajukan dalil-dalil dan membuat segala persiapan yang berhubungan

dengan pembuktian, Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persi*

dangan,' maka pihak lainnya dapat meminta pada Mahkamah untuk menerus-

kan proees persidangan eekaligus mengambil kepiitusan. Hal ini merii-

pakan euatu kelalaian untuk hadir dimana akan menghalangi prosedur

persidangan* sehingga eebelum mengax&bil keputusan apakah Mahkamah

mempunyai Jurisdiksi atas sengketa itu atau tidak, hend&knya tuntutan

46
itu mempunyai dasar yang kuat menurut fakta dan hukum. Keputusan ■

diambil berdasarkan atas mayoritas anggota Mahkamah yang hadir.

Apabila jumlah suara berimbang ketua atau anggota Mahkamah

yang menggantikannya mempunyai suara yang menentukan, Keputusan * .

yang tidak *«wakili selurufi .atau sebagian pendapat yang terpisah,.

49
keputusan harus ditandatangani oleh ketua dan panitera. . Bilamana 

suatu negara peserta mempunyai kepentingan hukum yang mungkin dipe- 

nguruhi oleh keputusan, maka negara peserta dapat mengajukan permo- 

honan kepada Mahkamah agar supaya diijinkan untuk manyela dan meru?- 

pakan hak Mahkamah untuk mengambil keputusan mengenai permo'honan 

teraebut, bila dikabulkan maka keputusan mahkamah teraebut megikat 

negara peserta yang menyela tersebut sepanjang masalah yang disela 

itu. Adapun aifat dari pada putusan Mahkamah dan kekuatan mengikatnya, 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 33 Lampiran VI adalah

40
Lihat, UNCLOS 1982, Annex VI, Pasal 26.

Lihat, UNCLOS 1982, Annex VI, Pasal 29-30.
49
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sebagai berikut t

1. The decision of the tribunal is final and shall be complied 
with by all the parties to the disputes.

2. The decision shall have no binding force except between the 
parties in respect of that particular dispates.

3. In the event of dispute as to teh meaning or Bcope of the 
decision* the tribunal shall construct it upon ihe request 
of any party.

Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan Mahkamah mengikat 

bagi negara-negara peserta Konvensi. Sedangkan keputusan tidak mem^ 

punyai kekuatah mengikat bagi para pihak yang tidak menandafcangani 

Konvensi ( UNCLOS 1982 ). Demikian pula halnpa putusan Mahkamah ber

laku bagi sengketa antara negara peserta Konvensi yang didalam mela- 

kukan aktivitasnya di Arfea. Dalam menafeirkan dan menerapkan konvensi 

ini tidak mustahil dikemudian hari timbul suatu sengketa antara ne- 

gara-negara peserta konvensi maka didalam mengatasinya hal ini dapat 

diserahkan kepada Mahkamah dan didalam mengatasinya mahkamah dafcat 

mengaabil suatu?keputusan yang tentunya akan mengikatnya sebab mere

ka telah meratifikasi Konvensi tersebut. Mengenai sengketa yang ter

jadi di Area maka dalam hal ini adalah merupakan kewenangan dari pa

da Kamar Sengketa Dasar Laut. Hal ini Besuai dengan Pasal 287 ayat 1 

dapat menyerahkan kepada pengadilan yang-, berwenang untuk menangani 

masalah ini terutama dalam hal ini termasuk juridiksl Kamar Sengketa 

Dasar Laut yang merupakan Kamar yang khusus dibentuk untuk menangani 

nya. Apabila pa*a pihak telah memilih untuk diadili oleh prosedur 

yang sama dalam hal ini Kamar Sengketa Dasar Laut, maka secara tidak 

langsung para pihak yang mempunyai persoalan mengenai eksplorasi 

dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di Area 

tunduk dan menerima JuriBdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut.
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3- senffteria, Efl^teJSSflygA?1,.P3Bg&lgg&ta.,BuK#L£te

Bfcrta Konvenal

Konvensi Hukum Laut 1982 adalah merupakan suatu Konvenel yang 

telah disepakatl dan diratifikasi oleh negara-negara peeerta K6npren- 

il‘‘hukum laut. lisamping itu &da negata-negata yang menolak untuk..' . 

aeratifika*inya terutama negara-negara yang mempunyai armada maritim 

kuat seperti Amerika Serikat, Uni Sovyet, Jepang, dan lain sebagainya

Menurut Pandangan negara-negara ini apabila mereka meratifisir 

Konvensi tersebut maka mereka harus mentaati dan melakaanakannya. Se

hingga secara tidak langeung akan membahayakan kepentingan mereka 

yang berkaitan dengan pengelolaan dasar laut di. Area. Sebagaimana ■ 

yang kita ketahui bahwa tiada sntu negara didunia yang mempunyai we

wenang untuk menguasai Area. Bahkan menurut UNCLOS 19B2 daerah ter#. 

sebut dikuasai oleh suatu badan yang bernaraa Otorita. Meskipun badan 

akan dibentuk, apabila dikaitkan dengan kepentingan negara-negara; 

yang mempunyai armada maritim kuat maka dengan adanya Badan Otorita 

jelas sangat tidak menguntungkan kepentingannya didalam mengelola 

sumber-sumber kekayaan ; .yang terkandung di Area. Maka mereka tidak 

dapat lagi berkeliaran untuk mengeruk sumber-eumber kekayaan alam.

Bilamana negara tersebut ingin mengelolanya maka harus memin- 

ijin terlebih dahulu kepada bddan Otorita. Adapun cara menyelesaikan 

sengketa yang mungkin timbul antara negara-negara peeerta konvensi 

dengant.negara-*>negara yang bukan peserta konvensi sesuai dengan apa 

yang tercantum dalam PaBal 1J8 UNCLOS 1902 dimana disebutkan bahwa 

perilaku umum negara-negara yang berkaitan. dengan Area harus seeuai v‘ 

dengan ketentuan yang mengnturnya dan harua eesuai pula dengan asafi- 

asas yang terdapat dalam Piagam PBB khususnya mengenai ketentuan 

hukum internasional yaitu agar memelihara perdamaian dan keamanan
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internasional. Sehingga apabila negara-negara bukan peserta konvensi 

tidak meratifikasi ketentuan yang mengatur;^ re a dalam hal..ini UKCLOS 

1982 maka hendaknya negara-negara tersebut tetap memegang asas-asae 

yang terdapat dalam Piagam PBB terutama didalam menyelesaikan seng

keta yang mungkin timbul dengan negara-negara peserta konvensi berarti 

apabila salah satu pihak tidak aetuju dengan ketentuan yang mengaturnya 

maka negara''.i.tu.\. harus mentaaii aBas-asae yang terkandung dalam 

Piagam PBB. Meskipun negara tersebut bukan negara peserta konvensi 

namun pada umumnya mereka anggota PBB yang mempunyai kevajiban didalam 

memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Andaikata mereka 

tidak mau mentaatinya berarti negara-negara tersebut telah melonggar 

apa yang telah disepakati dahulu pada waktu PBB dibentuk. Dengan demi

kian negara-negara yang bersengketa sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam 

PBB wajib menyelesaikan setiap sengketa internasional dengan cara 

aedemikian rupa agar perdamaian dan keamanan internasional tidak .ter- 

ancam^r.Sedangkan metode-metode penyelesaian dapat menggunakan cara 

panyelesaian secara damai dimsffia para pihak bersepakat untuk saling 

menyetujjui untuk menyelasaikan secara damai. Penyelesaian ini aangat 

sesuai dengan penyelesaian menurut hukum internasional pada umumnya 

yaitu penyelesaian menurut pasal 33 ayat 1 Piagam PBB,, dimana p*ra 

pihak yang bersengketa dapat mencari penyelesaian mulai dari perun- 

dingan atau negotiation, penyelidikan atau inquary, penengahan atau 

mediation, dewan pendamai atau conciliator, arbitrasi atau arbitration, 

penyelesaian pengadilan, ysaha'perantara regional atau resort to 

regional agencies atau arrangements atau cara-cara d:imai lain yang di 

dipilih olehnya. Jadi dalam. hal ini para pihak diberi kebebasan untuk 

memilih mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Agar 

dicapai suatu putusan yang dapat diterima semua pihak.
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BAB IV 

PENUTUP

Kaslniiwlan

Setelah membahas bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik euatu 

kesimpulan, sebagai berikut s

a. Dengan timbulnya regim Area yang disebabkan oleh adanya kemajuan 

khueuenya dibidang teknologi kelautan dinegara maju. Tentunya 

hal ini dapat menimbulkan kecemaean bagi negara-negara yang se- 

dang berkembang karena negara-negara maju dapat dengan mudah me*; 

ngeruk sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di Area. Terle- 

bi‘; lagi dengan adanya prinsip yang berlaku pada daerah dasar la^- 

ut yakni tiada suatu negarapun didunia ini yang berftak menguasai 

nya, selama badan Otorita belum terbentuk,

b. Adanya sumber-sumber kekayaan alam di Area dikemudian hari menim

bulkan kemungkinan timbulnyai konflik kepentingan antara negara- 

•ptaerta konvensi dengan neg^d peserta konvensi. Maka dalam hal 

ini maBing-maBing pihak dapat raenyelesaikannya sesuai dengan apa 

yang tercantum dalam UFTCLOS 19Q2, Tetapi apabila terjadi sengke

ta antara negara peserta konvensi khususnyanegara^negaca yang 

sedang berkembang dengan negajea^ang^'btsltan peserta konvensi atau 

negara-negara maju di bidang teknologi kelautan maka dal'am hal 

ini da?>at diaeles&ikan menurut ketentuan Ijulronwinternasional. Se- 

baliknya apabila para pihak tidak menerima apa yang dlnlur dalam 

hukum internasional maka akan menjadi masalah yang berlarut-la- 

rut sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasio

nal, Hendaknya para pihak didalam menyelesaikan sengketa melalui 

sarana-earana penyelesaian secara damai karena hal ini sesuai
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dengan spa yang telah ditentukan dalain fiaflal 1 ayat 1 Pi a gam PBB agar 

supaya kepentingan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Disara- 

ping itu hendaknya. apabila ter jadi sengketa di Area agar diserahkan 

kepada pengadilan jfang berhak untuk memutuskan yaitu Kamar Sengketa 

Dasar Laut yang kelak akan terbentuk. AndL'il&atu ter jadi sengketa 

antara negara bukan peserta dengan negara bukan peserta maka dalam 

hal ini para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai 

artinya para pihak rial aw Mirny* lesaikQft sengketa melalui sarana yang 

telah ditentukan oleh hukum internasional.

2. Saraftrfiaran

a* Hendaknya secepat mungkin dibentuk badan Authority serta organ- 

organnya dan akan berperan nkitf dalain mengatur segala aktifitas 

di Area , Agar supaya negara-negara yang mempunyai kepentingan 

langsung dapat meminta ijin didalam mengekBplorasi, eksploitasi 

eumber-suraber kekayaan alam yang terdapat di Area. Sehingga dapat 

mengurangi terjadinya konflik.

b. Demikian pula hnlnya dengan terbentuknya Kamar Sengketa Dasar Laut 

yang mempunyai wewenang di dasar laut, i apabila terjadi sengl<ata-

dalam eksplorasi, eksploitasi sumber~sumber kekayaan alam di Area,
i

maka dapat mengajukan kepadanya agar diselesaikan secara tuntas,

c. Negara yang tidak memtifikasi UNCLOS 1902 terytama negara besar 

hendaknya tidak memonopoli wilayah dasar laut dengan cara mengeruk 

aepuasnya eumber-sumber. kekayaan alam disamping itu negara'be Ear 

harus menghormati kepentingan negara-negara yang berbatasan lang- 

sung dengan Area agar supaya tidak terjadi sengketa yang dapat 

menimbulkan itt'rgang^nya ketentr.-nan dunia.
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d. Indonesia sebagai salah satu peserta Konperensi Hukum Laut hen- 

daknya dapat ikut mengambil bagian aJctif dalam kegiatan penam

bangan mineral di Area, yang nantinya akan mendapatkan pengeta

huan tentang penambangan untuk diterapkan didalam wilayahnya 

( Landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekalusif ) dan juga sebagai 

salah satu sumber pendapatan nasional.
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