
BAB IV. KESIHPU~AN PAN SARAN 

1. K••1mpl,llan 

negara-negara sedang berkembang menyebabkan terjadinya pertentan

gan dalam pembpntLlk~n beberapa k@tentuan Kon vean5".i • Berkaitan 

dengan pemanfaatan Kawasan, pertentangan terutama di~ebabkan oleh 

perbedaan konsepsi mengenai status danfungsi laut lepas. 

b' Sistem pengambllan suara dalam pembe~tukan Konvensi memungkin
, 

lebih diterimanya konsepsi negara sedang berkembang sebagai 

mayoritas dalam Konferensi untukmene~apkan konsepsi tersebut da

lam rangka pembentukan pengaturan pemanfaatan Kawasan. Dalam 

Konvensi kepentingan negara sedang berkembang &ebagai land-based 

p r oduce rss d i a tnn- di dalam ketentuan~ketentuan mengen'ai kebijaksa

nOlan kegiataQ di Kawasan, kebijaksanaan produksi, si~tem ek&plor

a&i dan eksplotasi; serta pembentukan Otorita. 

c. Beb~rapa bagian dari ketentuan tersebut ....ngat di±entang oleh 

negara maju, sehingga Konven~i menjadi t1dak efek ti f. Unhlk 

me nc epa i penerimaan '~~onvensi $ecara~lIniversal, kemud,~an dibentUk 

Agreement relating to the Implementation of Part XI of the U~ited 

. ;.Nations Canvent~an on the Law of the Sea of December 1~B2, yang 
.t 

r~bih banyak d1warnal oleh konsepsi dan kepentingan ~egara indus

tri maju sebagai kelampok yang' potensial un t.uk dapat melakukan 

eksplorasi dan eksplotasi Kawasan. 

d ~ Agreement mel-aJ.:.Llkan reduksi terhadap' kekuasaan Oter i ta, antara 

lain, un t uk melakukan stabilisasi harga mineral-~ineral yang 

bersangkutan melalui penentuan pagu produksi. Dengan demitian, 
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'~' 

berkaitan dengan perlindungan kepentingan negara .. edang berkem

bang .. ebagai 

diberatkan pada pembe.rian ganti rugi atau bantuan .ekQnomi bagi
l . 

ne<;jara-negara yang' terkena dampak Qkonomi akiba~ 
; 

pemanfaatan 

Kawasan. 

2. Saran 

Indone.. i.. ..ebagai nega..-a yang potensial untuk te.rkena dampak 
h 

ekonomi akibat pemanfaatan Kawasan, harus sedini mungkin melaku

kan antisipasi terhadap kemungkinan tersebut. CarOl yang dapat 

ditempuh, antara lain adalah: (1) memperjuangka1 stabilisasi 

har-ga melalui asosiasi-as'osiasi pr-odusen miner-al sejenis; (2 ) 

meningkatkan kemampuan teknologi, khususnya pada teknologi pengo

lahan bahan baku,. serta kemampLlan manajerial aga..- dapat b.. ..-saing 

dengan produsen mineral yang sama d .. n mengurangi kete..-gantungan 

bada mineral olahan dari negara indu~tri' maju; berkaitan' 

dengan usaha ter-sebut dalam butir 2, Indone~ia dapa~ memperjuang

kan melalui "'takil-wakil ne<;lara sedang berkembang dalam Majel!s 

dan Dewan agar keuntungan-keuntungan ekonomis yang dihasilkan 
'. 

dari Kawasan dapat digunakan untuk peningkatan kema~puan teknolo

gi bagi negara-negara yang terkena dampak ek'onomi all,ibat pemanf

aatan Kawasan. 

,. 
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