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ABSTRAK 

 Sengketa maritim di Laut Barents antara Rusia dan Norwegia merupakan 
sengketa batas maritim mereka yang mencapai kesepakatan di tahun 2010. Sengketa 
ini secara formal berlangsung sejak 1974 terkait dengan median line dan sector line 
yang merupakan metode delimitasi yang masing-masing diajukan oleh Norwegia dan 
Rusia. Namun garis batas maritim yang ditetapkan di tahun 2010 tidak mengikuti 
median line ataupun sector line, yang mana hal ini jelas kontras dengan posisi 
masing-masing negara sejak 1974. Maka, penelitian ini akan menjelaskan mengenai 
alasan-alasan mengapa kesepakatan penyelesaian sengketa tercapai di tahun 
2010.Melalui perspektif realisme mengenai politik status quo dan teori geopolitik, 
penelitian ini akan menjelaskan keterkaitan faktor-faktor sistemik pasca Perang 
Dingin dengan penyelesaian sengketa Laut Barents di tahun 2010. Argumentasi yang 
dihadirkan adalah sengketa mampu diselesaikan di tahun 2010 karena peningkatan 
kepentingan non-Arktik terhadap Arktik dan karena meningkatnya isu ketahanan 
energi internasional. Pemanasan global yang terjadi di Arktik menarik perhatian dan 
kepentingan pihak-pihak non-Arktik, sehingga mengancam status quo yang selama 
ini menguntungkan negara-negara Arktik yang keutamaan peran dan kepentingannya 
di Arktik terlegitimasi oleh peraturan UNCLOS. Oleh sebab itu, penyelesaian 
sengketa Laut Barents disepakati untuk menjaga status quo dan pengaruh Norwegia 
dan Rusia di Arktik melalui pengaplikasian UNCLOS untuk menyelesaikan sengketa. 
Penyelesaian sengketa di tahun 2010 juga dicapai karena peningkatan isu ketahanan 
energi yang dihadapi dunia internasional. Penyelesaian sengketa berarti proses 
delimitasi telah selesai sehingga tercipta prediktabilitas bagi eksplorasi dan 
eksploitasi sumber daya alam di Laut Barents serta memberikan peluang bagi Rusia 
dan Norwegia untuk mempertahankan dan meningkatkan pengaruhnya ke negara-
negara industri yang diprediksi akan mengalami peningkatan ketergantungan impor 
energi pada dua dekade mendatang. 
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