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ABSTRAK 

Penelitian ini berangkat dari tindakan Unilateralisme yang dilakukan oleh Indonesia 
dalam menarik garis batas Landas Kontinen negara Indonesia. Kemudian dalam tindakan 
Unilateral ini Indonesia memberlakukan Undang-Undang IUU Fishing Tahun 2009 di 
seluruh perairan Indonesia. Tindakan Indonesia ini mendapat tantangan ketika 
dihadapkan pada Hukum Internasional yang berlaku. Vietnam merupakan negara 
dengan dampak terbesar dari kebijakan Unilateral Indonesia dan penerapan UU tentang 
IUU Fishing ini. Tercatat Vietnam merupakan pelaku utama dalam aktivitas IUU Fishing 
di perairan Indonesia. Respon Vietnam terkait kebijakan nasional Indonesia adalah 
dengan mengingatkan tindakan Unilateralisme yang dilakukan oleh Indonesia melanggar 
perjanjian bilateral Landas Kontinen Indonesia-Vietnam 2003 yang masih dalam proses 
delimitasi kewenangannya. Dan nota diplomatik disematkan oleh Vietnam kepada 
Indonesia untuk lebih menjalin hubungan baik Indonesia-Vietnam Strategic Partnership 
dengan mengedepankan prinsip mutual co-operatio antara kedua belah pihak. Vietnam 
juga mengingatkan tindakan Indonesia terkait tindakan penenggelaman bagi pelanggar 
IUU Fishing dan menegaskan bahwa aktivitas tersebut seharusnya merupakan wewenang 
dari UNCLOS 1982. Respon Indonesia dalam melakukan Unilateral terhadap batas 
kesepakatan Indonesia-Vietnam 2003 dilandasi 2 faktor yaitu Penerapan garis batas 
Landas Kontinen Indonesia tidak melanggar aturan dalam UNCLOS 1982, dan 
pelanggaran IUU Fishing yang dilakukan oleh Vietnam di perbatasan dan perairan 
Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis tentang Implementasi 
Unilateralisme ZEE Indonesia terkait permasalahan IUU Fishing dapat terjawab 

Kata Kunci: Unilateral, Indonesia, Vietnam, IUU Fishing, UNCLOS 1982, Perjanjian 
Bilateral. 

 

 

This research departs from the actions of Unilateralism conducted by Indonesia in drawing 
the boundary line of the Indonesian continental shelf. Then in this Unilateral action 
Indonesia enacted the Law of IUU Fishing Year 2009 in all Indonesian waters. This 
Indonesian action was challenged when faced with the prevailing International Law. 
Vietnam is a country with the greatest impact of Unilateral Indonesia policy and the 



application of this Act on IUU Fishing. Recorded Vietnam is the main actor in IUU Fishing 
activities in Indonesian waters. Vietnam's response to Indonesia's national policy is to 
remind Unilateralism's actions by Indonesia in violation of the 2003-2004 Continental-
Indonesia Continental Bilateral Agreement which is still in the process of delimiting its 
authority. And diplomatic note pinned by Vietnam to Indonesia to further establish good 
relations Indonesia-Vietnam Strategic Partnership by prioritizing the principle of mutual 
co-operatio between the two sides. Vietnam also reminded Indonesia's actions regarding 
the drownings for IUU Fishing violators and insisted that such activities should be the 
authority of UNCLOS 1982. Indonesia's response in carrying out Unilateral against the 
boundary of Indonesia-Vietnam 2003 agreement is based on two factors namely the 
implementation of the boundary line of the Indonesian continental shelf does not violate the 
rules in UNCLOS 1982, and IUU Fishing violations committed by Vietnam on the borders 
and waters of Indonesia. From this research can be concluded that the hypothesis about 
Implementation Unilateralisme ZEE Indonesia related problem IUU Fishing can be 
answered 

Keywords: Unilateral, Indonesia, Vietnam, IUU Fishing, UNCLOS 1982, Bilateral 
Agreement. 

 

Pendahuluan 

Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan latar belakang dalam berjuang melawan 

penjajahan kolonialisme dan imperialisme. Indonesia dan Vietnam telah menjalin hubungan 

sejak 1955. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia menerima kunjungan 

muhibah kapal Dewa Ruci yang dilakukan langsung di Hanoi pada 1959 dan bertemunya Ir. 

Soekarno dan Ho Chi Minh.1 Hubungan antara Indonesia dan Vietnam mengalami pasang 

surut, khususnya ketika terjadi Perang Saudara antara Vietnam Utara yang berpandangan 

komunisme dan Vietnam Selatan yang memiliki pandangan demokrasi. Pemerintahan 

Presiden Suharto yang memiliki pandangan berbeda dengan pendahulunya lebih memilih 

untuk menjaga jarak dengan Vietnam Utara dan memulai hubungan baik dengan Vietnam 

Selatan. Selain faktor ideologi, terdapat keuntungan lain dalam terjalinnya hubungan baik  

dengan Vietnam Selatan, yaitu untuk memperlancar jalannya perundingan penentuan batas 

landasan kontinen dan zona ekonomi ekslusif.2 Hubungan yang terjalin antara Indonesia 

dengan Vietnam lebih banyak tercatat dalam kerjasama kemaritiman. Salah satunya adalah 

perundingan batas maritim yang masih berlangsung hingga saat  ini. 

Indonesia dan Vietnam  telah  meratifikasi klaim atas batas kawasan maritim yang diatur 

oleh United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS), kedua pihak negara telah menyepakati 

hukum UNCLOS sebagai pedoman bagi wilayah kedaulatan mereka. UNCLOS menyatakan 

bahwa negara pantai seperti Indonesia dan Vietnam berhak atas kawasan laut yang lebarnya 
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diukur dari garis pangkal (umumnya garis pantai). Kawasan laut itu meliputi laut territorial 

(12 mil laut), zona tambahan (24 mil laut), ZEE (200 mil laut) dan Landasan Kontinen alias 

dasar laut yang lebarnya bisa lebih dari 200 mil laut. Indonesia memiliki hak maritim di 

Laut Tiongkok Selatan  yang diukur dari pulau paling utara Kepulauan Natuna. Meskipun 

Indonesia memiliki hak tersebut, perlu ditegaskan bahwa di sekitar kawasan itu juga 

terdapat  negara lain dengan hak yang sama, yaitu Malaysia dan Veitnam. Masing-masing 

tentu memiliki usulan sendiri-sendiri sesuai dengan hak mereka menurut UNCLOS. Seperti 

Indonesia, Malaysia dan Vietnam juga telah mengakui/meratifikasi UNCLOS. 

Gambar 1.1 Zona Kedaulatan Republik Indonesia 

Sumber: http://bit.ly/NKRI-LTS3 

Gambar diatas merupakan peta resmi yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia sebagai 

wilayah kedaulatan Indonesia yang digunakan mulai tahun 2015. Meski belum disepakati, 

Indonesia sudah mengajukan usulan batas Zone Ekonomi Ekskusif (ZEE) yang diklaim 

secara sepihak (unilateral). Klaim sepihak inilah yang nanti menjadi dasar bagi Indonesia 

ketika berunding dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Vietnam. Klaim sepihak ini 

juga sudah dituangkan dalam peta resmi Indonesia, salah satunya adalah Peta NKRI yang 

dikeluarkan bulan Mei 2015. Pada Peta NKRI 2015 ini jelas terlihat batas landas kontinen 

yang sudah ditetapkan dengan Malaysia dan Vietnam serta batas ZEE yang merupakan 

klaim sepihak Indonesia. 

Selain hubungan yang dominan dalam hal kemaritiman, Indonesia dan Vietnam juga 

menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Selain permasalahan penentuan garis batas 

landas kontinen, permasalahan lain yang muncul adalah illegal, unreported, and 
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unregulated fishing (IUU Fishing) di perairan Indonesia, sehingga berdampak pada 

kerugian besar yang dialami Indonesia.Setiap tahunnya Indonesia merugi hingga 101 

Trilliun akibat dari tindakan IUU.4Pelaku IUU fishing datang dari negara-negara tetangga 

Indonesia seperti Thailand, Malaysia, Filiphina dan Vietnam tentunya. Pada masa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kelautan Freddy Numberi 

akan memberlakukan kebijakan penenggelaman kapal, akan tetapi Presidem SBY 

melarangnya.5 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyikapi hal ini dengan lebih lembut 

dengan mengedepankan model “Thousands Friends, Zero Enemy”. 

Dalam laporan penangkapan Indonesia terkait IUU Fishing yang terjadi di Indonesia 

tercatat bahwa Vietnam merupakan penyumbang pelaku terbanyak pelaku IUU Fishing 

dengan angka 364 kapal di tahun 2015. Kemudian Malaysia dan Thailand dengan masing- 

masing angka 70 dan 68 kapal. Pelanggaran internasional ini tentunya sangat merugikan 

bagi Indonesia ketika kekayaan sumber daya alam dan kedaulatan Indonesia terganggu 

karena dijarah oleh negara lain. Di tahun 2014-2015 Indonesia tercatat menelan kerugian 

hingga 300 Triliun akibat dari aktivitas tersebut. Untuk menanggulangin kerugian tersebut, 

Indonesia melakukan penenggelaman terhadap pelaku pelanggaran IUU Fishing serta 

pemulangan terhadap nelayan yang melakukan aktivitas tersebut. Ketegasan Indonesia ini 

mendapat kritikan dari beberapa negara yang terlibat, terutama Vietnam. Vietnam 

mengklaim bahwa dengan melakukan penenggelaman kapal tersebut Vietnam kehilangan 

sebagian besar pendapatan masyarakat nelayan yang memperoleh kerugian dengan adanya 

insiden tersebut. Melalui nota diplomatik, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, 

Lei Hai Binh menyatakan „keprihatinan yang mendalam‟ atas aksi penenggelaman kapal 

yang dilakukan oleh Pemerintah RI dibawah Presiden Joko Widodo. Hai Binh 

menambahkan bahwa Vietnam telah melayangkan nota diplomatik kepada Indonesia agar 

Jakarta “[pay] attention to the strategic partnership of the two nations”.6 Hal ini 

menandakan adanya bentuk peringatan dari Vietnam terhadap Indonesia agar 

memperhatikan secara serius kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan karena 

mampu mengancam “strategic partnership” yang telah disepakati sebelumnya. Pesan 

peringatan juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Nguyen Tan Dung kepada 

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam kunjungannya ke Vietnam 3 April 2015. 
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Dalam kunjungan tersebut Menlu RI menyampaikan komitmen implementasi “strategic 

partnership” yang mencakup peningkatan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan dan 

investasi. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut Presiden Nguyen Tan Dung meminta agar 

Pemerintah RI “treat Vietnamese fishermen and fishing boats crossing into Indonesia's 

territory with a spirit of the traditional friendship and strategic partnership”.7 Peringatan 

berkali-kali yang dilakukan oleh Vietnam menandakan pesan  yang cukup serius kepada 

Indonesia, namun hingga saat ini Pemerintah RI masih melaksanakan kebijakan 

penenggelaman kapal-kapal yang melakukan IUU fishing, termasuk kapal Vietnam. Pada 

Bulan Februari 2016, Satgas 115 kembali menenggelamkan kapal-kapal nelayan illegal tiga 

diantaranya merupakan  kapal Vietnam.8 

Meskipun Indonesia terus menggalakkan penenggelaman kapal nelayan ilegal namun 

Vietnam tidak berani mengimplementasi tekanan lebih lanjut terhadap Indonesia dan 

bahkan meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kalla menerima 

kunjungan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Hoang Anh Tuan, pada 11 Januari 2016. 

Duta Besar Vietnam menjelaskan bahwa kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, budaya 

juga merupakan komponen penting yang semakin meningkatkan hubungan bilateral 

Indonesia-Vietnam. Berdasarkan  Strategic Partnership 2013, nilai perdangan diantara 

kedua negara diperkirakan akan mencapai angka 10 billion USD pada 2018. 9Hal ini juga 

ditunjukkan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Nguyen 

Tan Dung di Amerika Serikat dalam US-ASEAN Summit 15 Februari 2016. Perdana  Menteri 

Vietnam berharap agar hubungan RI-Vietnam segera ditingkatkan dan Presiden Joko 

Widodo meminta agar perundingan ZEE dengan Vietnam segera di selesaikan.10 Dalam 

pertemuan tersebut juga disepakati komitmen kedua negara untuk meningkatkan 

perdagangan hingga dua kali lipat  pada tahun 2015 sebesar 5,3 billion USD menjadi 10 

billion USD pada tahun 2018.11 
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Unilateralisme yang dilakukan oleh Indonesia merupakan tindakan sepihak akibat dari tidak 

terselesaikannya perundingan antara Indonesia- Vietnam mengenai delimitasi kewenangan 

di perbatasan Landas Kontinen Indonesia-Vietnam yang disepakati pada 2003. Perundingan 

yang tak kunjung selesai menjadi kendala bagi Indonesia akibat dari kedaulatan akan 

sumberdaya di kawasan tersebut menjadi terhalang atas kepentingan Vietnam. Perundingan 

hingga delapan kali dilakukan antara Indonesia-Vietnam terkait Draft Consolidated Text of 

the Proposed Pirnciples and Guidelines tidak menemui mufakat akibat dari Vietnam dan 

Indonesia memiliki cara pandang masing-masing dalam delimitasi kekuasaan di masing- 

masing ZEE yang terbentuk. Dengan tindakan Unilateral yang digadang oleh Indonesia ini 

diupayakan untuk segera disetujui oleh Vietnam karena pengukuran yang dilakukan antara 

batas yang diukur dari Natuna Utara sesuai dengan Hukum Internasional UNCLOS 1982.  

Perilaku Unilateral Indonesia ini mengindikasikan bahwa ada deklarasi 1998 yang dilakukan 

oleh Indonesia diberlakukan kembali sesuai dengan UU No.61 Tahun 1998 yang telah diakui 

oleh UNCLOS bahwa kedaulatan Indonesia merupakan proyeksi yang digunakan dalam 

perilaku Unilateral Indonesia. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap warga 

negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun diluar undang- undang. 

Kekuasaan tertinggi atas kedaulatan merupakan negara yang diatur dalam undang-undang, 

bukan kehendak dalam perjanjian Internasional yang mengikat. Sehngga keputusan 

unilateral Indonesia merupakan tindakan realistis sebagai negara yang berdaulat atas 

teritorialnya. Pengukuran batas ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara menggunakan 

dasar Prinsip sama jarak (equidistance) Metode ini dilakukan dengan menarik garis sama 

jarak dari segmen-segmen garis lurus yang dihubungkan oleh titik-titik yang berjarak sama 

dari titik dasar-titik dasar di sepanjang garis pangkal sebagai referensi pengukuran lebar laut 

territorial kedua Negara yang bersangkutan. 



Gambar 3.1 Model Pengukuran yang digunakan Indonesia 

Sumber: Badan Informasi Geospasial12 

Dalam gambar tersebut dijelaskan menggunakan metode basepoint to basepoitnt dengan 

equidistance 2 titik. Penarikan batas maritim dengan menggunakan metode basepoint to 

basepoint dengan equidistant 2 titik dilakukan dengan menarik garis median garis yang 

dibuat dari 2 titik dasar Indonesia dengan low water line atau titik dasar negara tetangga. 

Dalam keputusan Unilateral Indonesia juga memperhatikan dengan UU No.61 Tahun 1998 

dengan pengukuran sama jarak dan base to base point ini sesuai dengan 15 titik kepulauan 

di Natuna mulai dari Pulau Tanjung Berakit hingga pada Pulau Kepala dan Tanjung Datu. 

Dalam pengukuran ini memperhatikan hukum UNCLOS III tentang pengukuran dalam 

negara kepulauan dengan menarik garis dalam setiap kepulauan yang terhubung dalam 

kedaulatan.  

Tindakan Unilateralisme Indonesia dilandasi oleh dua faktor. Pertama, adalah faktor 

memanasnya situasi Laut China Selatan akibat sengketa negara-negara yang berbatasan 

langsung dengan Laut China Selatan terutama Filiphina, China, Malaysia, Brunai, dan 

Vietnam. Sengketa berdampak pada perairan Indonesia dimana klaim yang dilakukan oleh 

Vietnam, China, dan Malaysia bersinggungan dengan Landas Kontinen Indonesia yang 

menyebabkan kedaulatan indonesia dapat terkikis akibat klaim ini. Sebagai negara 
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berdaulat, Indonesia bertindak realistis dengan membatasi secara jelas akan kedaulatan 

dengan menentukan batas landas kontinen dan segera mengamankan kondisi perbatasan 

Indonesia dengan kekuatan militer yang dimiliki. Kedua menjadi salah satu problematik 

dalam kasus delimitasi legitimasi Indonesia-Vietnam akibat dari perundingan yang tidak 

kunjung usai. Kerjasama saling menguntungkan menurut Indonesia tidak tercapai dengan 

Vietnam ketika delimitasi kewenangan dalam masa proses, Vietnam secara sepihak 

melanggar perjanjian dengan menyerap sumber daya Alam di perairan perbatasan bahkan 

melebihi perbatasan hingga ke perairan Indonesia. Tindakan Vietnam ini merupakan 

aktivitas IUU Fishing yang menjadi sebuah pelanggaran Vietnam terhadap perjanjian 

bilateral Indonesia- Vietnam (baik dalam Perjanjian Landas Kontinen 2003, dan MOU on 

Marine and Fisheries 2010). Hal ini perlu diantisipasi oleh Indonesia sebagai negara 

berdaulat dengan menerapkan hukum nasional dalam kedaulatan secara lebih tegas dan 

menjaga keutuhan NKRI 

Kesetaraan Antara Hukum Nasional dan Internasional 

Posisi Indonesia dalam menentukan garis batas kontinen sesuai dengan ZEE secara 

Unilateralisme dapat dikaji sebagai pandangan dualisme dalam melihat konteks Hukum 

Nasional dan Hukum Internasional. Menurut paham dualisme Hukum Internasional dan 

Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hakekat 

Hukum Internasional berbeda dengan Hukum Nasional. Hukum Internasional dan Hukum 

Nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai 

hubungan superioritas atau subordinasi. Namun secara logika paham dualisme akan 

mengutamakan Hukum Nasional dan mengabaikan Hukum Internasional. Sedangkan, 

paham monisme Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan bagian yang saling 

berkaitan dari satu sistem hukum pada umumnya. Pengutamaan mungkin pada Hukum 

Nasional atau Hukum Internasional. Menurut faham monisme dengan pengutamaan pada 

Hukum Nasional, Hukum Internasional merupakan kelanjutan Hukum Nasional. Hukum 



Internasional merupakan Hukum Nasional untuk urusan luar negeri, paham ini cenderung 

mengabaikan Hukum Internasional. 

Perilaku Unilateral Indonesia tetap tidak mengesampingkan Hukum Internasional. Perilaku 

Unilateral Indonesia dalam menentukan batas kontinen bukan merupakan sebuah 

pelanggara Hukum Internasional atas penerapan Hukum Nasional dalam Implementasi 

Unilateralisme. Negara memandang bahwa keputusan Indonesia dapat dipandang sebagai 

paham dualisme adalah ketika Indonesia menggunakan Hukum Nasional dalam garis batas 

kontinen yang diterapkan secara Unilateral. Dalam keputusan ini, Indonesia juga dapat 

dikatakan sebagai monisme dengan tetap mematuhi kaidah- kaidah Internasional. 

pengukuran garis batas kontinen Indonesia menurut Badan Informasi Geodesi, tetap 

menggunakan kaidah- kaidah pengukuran ZEE yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. 

Sehingga dalam implementasi Unilateral Indonesia juga berlandaskan pada Hukum 

Internasional yang berlaku dan pengakuan Internasional atas Deklarasi Hukum Nasional 

yang digunakan Indonesia (Deklarasi UU No.61 Tahun 1998 dan Deklarasi ZEE Tahun 

1980).  

Perjanjian Bilateral Antara Indonesia-Vietnam 

pembatalan perjanjian internasional dapat dilakukan sesuai dengan konverensi Wina 1969 

yaitu : 1. Negara atau wakil kuasa penuh melakukan pelanggaran terhadap hukum 

nasionalnya, 2). Adanya unsur kesalahan (error) dalam pembuatan perjanjian internasional, 

3). Adanya unsur penipuan dari negara peserta yang satu kepada negara lainnya, 4). 

Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan melalui kelicikan atau penyuapan, 5). Adanya 

unsur paksaan terhadap wakil suatu negara oleh negara yang lain, dan 6). Bertentangan 

dengan kaidah dasar hukum internasional.  

Pandangan Hukum Indonesia dalam Perjanjian Internasional juga telah jelas bahwa, 

pembatalan perjanjian antara Indonesia-Vietnam dapat dilakukan apabila tujuan dalam 

mencapai Mutually Co-operation tidak tercapai dengan pelanggaran yang dilakukan 



Vietnam dengan aktivitas IUU Fishing di perairan Indonesia. Perilaku Vietnam secara 

langsung memberikan kuasa atas Indonesia untuk membatalkan perjanjian karena 

pelanggaran Article 2 dalam kesepakatan Landas Kontinen Indonesia-Vietnam 2003 telah 

dilanggar dengan aktivitas yang melebihi legitimasi kedaulatan masing-masing negara. 

Tindakan Vietnam di kedaulatan Indonesia dapat melanggar poin 1,2,3 dan 4 dimana dalam 

perundingan delimitasi kewenangan yang belum usai, Vietnam melakukan pelanggaran 

terhadap delimitasi kewenangan, bahkan hingga menyentuh kedaulatan Indonesia dalam 

aktivitas IUU Fishing yang dilakukan oleh Vietnam.  

Penekanan Vietnam dalam MOU on Marine and Fisheries 2010 dalam konteks perjanjian 

Internasional dapat dikatakan sudah tidak dapat digunakan atau dapat dikatakan kadaluarsa 

dalam upaya penerapan kerjasama dalam MOU yang mengatakan bahwa pelanggaran yang 

terjadi harap diselesaikan secara kekeluargaan dan penuh dengan semangat kerjasama. 

Perjanjian Internasional dapat dikatakan berakhir ketika masa aktif perjanjian tersebut telah 

usai, dan tujuan dalam kerjasama telah tercapai. Dalam MOU on Marine and Fisheries 2010 

merupakan perjanjian dengan masa berlaku 5 tahun dengan pembaharuan setiap periode. 

Dalam rangka Strategic Partnership 2013 kerjasama maritim yang terjalin antara 

Indonesia- Vietnam merupakan implementasi dari MOU on Marine and Fisheries 2010, dan 

pada 2016 perjanjian tersebut telah berakhir dan harus diperbaharui dalam rancangannya. 

Selama diskusi perpanjangan MOU tersebut, maka negara berhak menggunakan Hukum 

Nasional dalam rangka pengamanan stabilitas dan keutuhan kedaulatan masing-masing 

hingga pada tercapainya kesepakatan baru yang telah dicapai nantinya dalam perundingan 

perpanjangan MOU on Marine and Fisheries 

Penerapan Kebijakan IUU Fishing di Kedaulatan Indonesia 

Indonesia dengan paham dualisme yang dibawa mengimplementasikan penerapan Hukum 

Nasional dalam pengentasan aktivitas IUU Fishing di Perairan Indonesia. . Berdasarkan UU 

No.45/2009 tentang Perikanan Pasal 69 Ayat 4 menyatakan “Penyidik dan atau pengawas 

perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman 



kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti yang cukup”. Undang-undang tersebut 

menegaskan bahwa hukum nasional di Indonesia telah melegalkan dalam hal pembakaran 

dan penenggelaman kapal Asing yang terbukti melakukan tindakan IUU Fishing. Dan 

KEPMEN Nomor KEP/50/MEN/2012 Mengenai Rencana Aksi Nasional dan 

penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing ( IUU Fishing)” untuk 

melakukan tindakan tegas akan segala bentuk pelanggaran IUU Fishing di Perariran wilayah 

kedaulatan Indonesia dengan melakukan penenggelaman terhadap kapal- kapal pelaku IUU 

Fishing. Keputusan Indonesia dalam menerapkan penenggelaman kapal merupakan Hukum 

Nasional yang berlaku dalam kedaulatan Republik Indonesia tanpa bisa digugat oleh 

pengaruh eksternal. 

Dalam teori kedaulatan Negara (staatssouvereniteit) ini menganggap Negara sebagai suatu 

“rechtsperson” atau “badan hukum” yang dianggap memiliki berbagai hak dan kewajiban 

serta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum, tidak ubahnya seperti juga seorang 

natuurlijkpersoon yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang sekaligus dapat 

melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Negara sebagai badan hokum inilah yang 

memiliki kekuasaan tertinggi didalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat.13 

Penegakkan hukum atas IUU Fishing yang terjadi di dalam perairan Indonesia merupakan 

upaya pemerintah dalam pengentasan aktivitas IUU Fishing tanpa memperdulikan 

kepemilikan kapal, bahkan pada beberapa penangkapan, Indonesia juga melakukan 

penenggelaman kapal oleh pelaku dalam negeri yaitu masayarakat dan warga negara 

Indonesia yang melakukan aktivitas IUU Fishing. 

Dalam catatan 2014-2015 aktivitas penangkapan IUU Fishing di perairan Indonesia telah 

menenggelamkan setidaknya 152 kapal asing dengan Vietnam sebagai penyumbang terbesar 

pelaku IUU Fishing di Indonesia. Terdapat beberapa kontroversial terkait penangkapan 

kapal asing Vietnam tersebut. Terutama sebanyak 32 kapal tertangkap di perairan wilayah 

Kepulauan Riau termasuk perairan Natuna dengan Landas Kontinen antara kedua negara 
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yang saling bersinggungan. Terdapat 12 penangkapan oleh Indonesia terhadap kapal Asing 

Vietnam dalam batas kontinen yang ditetapkan secara Unilateral oleh Indonesia pada 2015. 

Namun, penerapan Hukum Nasional Indonesia tetap diberlakukan di perbatasan yang di 

klaim Unilateral oleh Indonesia sebalum adanya pengakuan dari Vietnam akan kedaulatan 

tersebut. Vietnam masih berpedoman pada Perjanjian Indonesia-Vietnam 2003 dalam 

penentuan batas wilayah antara Indonesia-Vietnam, dan ini masih menjadi permasalahan 

bagi Indonesia-Vietnam. 

Penerapan Hukum Nasional tersebut dapat dikatakan sah bagi Internasional karena 

keputusan Unilateral Indonesia berdasar pada UU No.61 Tahun 1998 yang telah diakui oleh 

UNCLOS 1982 yang menandakan bahwa pengukuran Landas Kontinen Indonesia telah 

diakui oleh Internasional dan hal tersebut sah dalam Hukum Internasional. dalam konteks 

perjanjian Internasional, penerapan Perjanjian Landas Kontinen Indonesia-Vietnam 2003 

dalam kontek Unilateral Indonesia adalah pelanggaran yang dilakukan Vietnam dalam 

melakukan aktivitas kemaritiman di zona perbatasan padahal perundingan akan delimitasi 

kewenangan di perbatasan masih didiskusikan dan belum mencapai kesepakatan. Aktivitas 

maritim yang dilakukan oleh Vietnam tersebut dapat dikatakan merupakan tindakan 

pelanggaran perjanjian ketika tujuan utama perjanjian adalah menciptakan Mutual Co-

operation antara keduabelah pihak sehingga dalam upaya menunggu kesepakatan delimitasi 

dalam zona perbatasan wilayah perbatasan tersebut harus netral dari segala aktivitas 

kemaritiman di perairan tersebut..  

Dampak Kebijakan IUU Fishing Indonesia 

Dalam kebijakan IUU Fishing yang dilakukan oleh Indonesia didalam kedaulatan 

merupakan target menteri kelautan Indonesia yaitu Susi Pudjiastuti sejak diangkat sebagai 

menteri Kelautan di era Presideng Joko Widodo. Dalam beberapa pertemuannya Susi 

mengatakan “Nilai Kebangsaan kita sedang dipertaruhkan. Illegal fishing ini sudah tidak 

dapat dikompromi lagi, harus di-stop” dalam kutipan tersebut, terdapat keseriusan 

pemerintahan Indonesia terkait upaya penanganan aktivitas IUU Fishing di Indonesia. 



Kelemahan konstitusi Indonesia seperti yang tertuang pada Pasal 29 Undang-Undang No. 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat 

masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan 

persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.  Ketentuan 

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka 

jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian 

mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia. Namun 

hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang 

telah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang merupakan salah satu 

konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 

Tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 

mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada negara lain untuk 

mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam 

hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai. Kelemahan- kelemahan konstitusi 

tersebut berusaha ditanggulangi dengan serius dengan penegasan Indonesia dalam 

penjagaan aset negara dari aktivitas IUU Fishing. Kerugian yang harus diterima Indonesia 

dalam aktivitas IUU Fishing ini mencapai angka 300Triliun dari segi finansial, dari segi 

lingkungan, dampak penggunaan bahan kimia dan aktivitas IUU Fishing di lautan Indonesia 

berdampak pada kerusakan Lingkungan Laut Indonesia dimana menyebabkan seringnya 

abrasi akibat perusakan lingkungan Laut Indonesia. 

Keputusan pengentasan IUU Fishing telah dirancang sejak 2009. Namun, baru gencar di 

praktekan pada era presiden Jokowi mulai Tahun 2014. Aktivitas IUU Fishing di perairan 

Indonesia setidaknya mampu mengamankan hingga 23Triliun Aset Negara dengan 152 

penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia sepanjang 2014-2015. Penangkapan 

aktivitas IUU Fishing ini diutamakan untuk menanggulangi pengambilan aset kelautan 

Indonesia tanpa ada regulasi dan laporan ke pemerintah, sehingga penyerapan kekayaan 

dalam kedaulatan Indonesia tidak dapat terhitung dan akan dapat merugikan secara besar-



besaran bagi perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan dasar kekayaan 

maritim yang luas Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton 

per tahunnya. Namun dalam perbandingan dengan negara- negara tetangga, Indonesia 

kalah bersaing dengan hasil laut Filiphina dan Thailand dengan wilayah Laut yang lebih 

kecil dan potensi kekayaan laut yang lebih rendah daripada Indonesia. 

Grafik 3.1 Target Pendapatan Laut Indonesia 2010-2019 

Sumber: Kementerian Kelautan RI14 

Grafik di atas menunjukkan dua tipe ramalan produksi, secara linier dan berdasarkan target 

kenaikan 22,5 % per tahun. Ramalan linier didasarkan data 5 tahun sebelumnya dan 

merupakan petunjuk tentang angka produksi kalau kondisi 5 tahun ke depan tidak jauh 

berbeda dengan 5 tahun sebelumnya. Artinya, kalau kegiatan pemerintah di bidang 

perikanan budidaya dan juga kegiatan pembudidayanya relatif sama dengan tahun-tahun 

sebelumnya, maka jangan berharap bahwa angka produksi berada jauh di atas angka 

ramalan sebagaimana proyeksi berdasarkan target kenaikan produksi. Dengan perubahan 

dan Penegasan kebijakan IUU Fishing yang dilakukan Indonesia dalam wilayah kedaulatan 

akan dapat tercapai proyeksi kelautannya dengan Budaya Poros Maritim yang sedang 

diupayakan oleh Pemerintah Indonesia.  
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Dampak Bagi Hubungan Indonesia-Vietnam 

Vietnam merespon kebijakan IUU Fishing di Perairan Indonesia secara diplomatik dengan 

menyampaikan menyayangkan tindakan Indonesia dapat merusak hubungan bilateral kedua 

negara. Dalam “Indonesia-Vietnam Strategic Partnership 2013”. Melalui  Join Statement di 

Istana Merdeka terdapat 17 poin.  Dalam poin 10 kerjasama tersebut berbunyi,  

“The two leaders observed the progress in the fisheries and aquaculture 

cooperation and emphasized the need for both countries to further implement the 

MoU on Marine and Fisheries Cooperation (2010) to further tap the high 

potentials of cooperation in this area and to address illegal, unregulated and 

unreported (IUU) fishing, including on the arrangement for returning fishermen 

caught or arrested due to (IUU) fishing”.15 

Sehingga apabila nelayan Indonesia maupun nelayan Vietnam sama-sama melanggar batas-

batas wilayah satu sama lain maka berdasarkan kesepahaman nelayan yang bersangkutan 

dari kedua negara akan dikembalikan secara damai dengan prinsip friendship and humanity. 

Vietnam menyampaikan bahwa tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh 

Indonesia dapat dikatakan melanggar kesepakatan dalam rangka Strategic Partnership 

2013. Sehingga Vietnam menghimbau bahwa jalur diplomatik lebih diutamakan demi 

terjalinnya hubungan baik antara Vietnam dan Indonesia dalam kerangak Strategic 

Partnership 2013. 

Vietnam juga mengangkat kebijakan Indonesia ini sebagai pelanggaran terhadap hukum 

Internasional yaitu Pasal 73 ayat (1) UNCLOS menyatakan negara pantai dapat mengambil 

tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, 

sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan. 

Tindakan tersebut juga dianggap bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS yang 
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menyatakan bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan 

setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.  Selanjutnya 

Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap 

tindak pidana di wilayah ZEE yaitu: ―Indonesia tidak boleh menghukum dengan hukuman 

yang mencakup hukuman badan, hukuman badan hanya dapat berlaku kalau sudah 

menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang 

melakukan pencurian ikan atau menangkap ikan secara  illegal dapat didenda dan kemudian 

nelayan asing kapal tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya. Namun segala upaya yang 

dilakukan Vietnam hanya untuk mengingatkan Indonesia akan kebijakan IUU Fishing yang 

dilakukan Indonesia tidak seharusnya menggunakan Hukum Nasional dalam upaya 

menangani IUU Fishing di dalam kedaulatan. 

Dalam beberapa kegiatan diplomasi politik antara Indonesia-Vietnam. Vietnam ingin 

melanjutkan program kerjasama antara Indonesia-Vietnam Strategic Partnership 2013 

dengan kerjasama-kerjasama yang telah disepakati. Hal ini didorong oleh kepentingan 

Vietnam akan Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara. Strategic Partnership 2013 

merupakan kepentingan Vietnam karena melihat dalam 2000-2004 tren perdagangan 

Indonesia-Vietnam terbilang menurun. Total perdagangan Indonesia dengan Vietnam pada 

tahun 2004 sebesar USD 664 juta atau menurun sebesar 16.3% dibandingkan dengan tahun 

2003. Sedangkan total perdagangan tahun 2005 (Januari s/d Juli) sebesar USD 278.9 juta 

atau mengalami penurunan yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan periode yang 

sama dengan tahun 2004.   Nilai ekspor pada tahun 2004 sebesar USD 360,6 juta, atau 

meningkat sebesar 8,8% dibandingkan dengan tahun 2003. Nilai ekspor tahun 2005 

Januari-Juli sebesar USD 192,6 juta atau turun sebesar 10,18% apabila dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2004. Nilai impor pada tahun 2004 mencapai USD 303,3 

juta atau menurun 34,4% apabila dibandingkan tahun 2003. Nilai impor tahun 2005 

(lanuari-Juli) sebesar USD 86,2 juta atau menurun 50,9% apabila dibandingkan periode 

yang sama tahun 2004. 



Guna mengatasi hal tersebut kerangka Strategic Partnership Indonesia-Vietnam 2013 

berdasar pada perjanjian dan upaya-upaya peningkatan kerjasama diplomatik diantara 

kedua negara. Guna meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral antar kedua negara 

adalah sebagai berikut :16 

1. Menindakianjuti basil dad Sidang ke-3 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam di bidang 

perdagangan. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada Sidang Komisi Bersama yang 

ke-4 adalah peningkatan perdagangan Bilateral menjadi LISDI milyar dalam waktu 

dekat. 

2. Pertemuan bilateral dalam rangka pembahasan untuk disepakatinya Banking 

Payment Arrangement (BPA) Indonesia – Vietnam. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka Bank BNI yang ditunjuk sebagai perbankan dari Indonesia perlu terlebih 

dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. 

3. Pertemuan Joint Working Committee dan Joint Technical Working Group sebagai 

implementasi dari pada MoU Counter Trade yang telah ditandatangani pada tanggal 

1 April 1999. 

Hubungan Bilateral Indonesia- Vietnam merupakan potensi tersendiri melihat hubungan 

yang simetris ditunjukan oleh kedua belah pihak. Kesamaan kultur sebagai negara agraris 

menjadi aktivitas ekspor-impor komoditas menjadi vital ketika kerjasama tersebut 

dilakkukan. Vietnam sebagai aktor rasional tidak akan memperkeruh hubungan diplomatik 

dengan Indonesia karena kebutuhan yang besar dari Vietnam terhadap Indonesia yang 

tinggi. Permasalahan kebijakan IUU Fishing yang dilakukan Indonesia terhadap para pelaku 

yang didominasi oleh nelayan Vietnam akan diselesaikan secara damai bagi kedua negara 

mengingat kerjasama maritim hanya tercantum dalam poin 27 dari 56 poin yang diupayakan 

oleh kedua negara dalam proyek implementasi Strategic Partnership 2013. 
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Kesimpulan 

Keputusan Indonesia dalam menentukan batas kedaulatan sesuai dengan revisi peta 

Indonesia yang digunakan sejak tahun 2014 merupakan keputusan Unilateral yang 

memerlukan dari negara- negara yang bersangkutan. Keputusan Unilateral ini bukan hanya 

sekedar gambar pemetaan kedaulatan Indonesia semata. Namun, juga mencakup otoritas 

hukum nasional yang berusaha diterapkan oleh Indonesia di seluruh wilayah kedaulatan 

Indonesia. Dalam implementasinya, penerapan Hukum Nasional terkait upaya pengentasan 

IUU Fishing di perairan Indonesia sesuai dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang upaya 

penindakan terhadap pelaku IUU Fishing di kedaulatan Indonesia setelah cukup bukti 

terhadap penuduhan kasus tersebut. Dari tahun 2014-2015, Indonesia telah berhasil 

menangkap dan menenggelamkan kapal pelaku IUU Fishing di perairan Indonesia dengan 

berbagai kategori. Tercatat, dalam upaya pengentasan IUU Fishing di perairan Indonesia, 

negara dapat mengamankan sekitar 30 Triliun Aset Negara dari sektor kemaritiman.  

Dampak dari upaya penerapan IUU Fishing yang dilakukan Indonesia adalah ketika zona 

unilateral Indonesia masuk dalam radar operasi penangkapan dan penenggelaman kapal 

pelaku IUU Fishing. Tercatat, dikawasan Natuna Utara, yang merupakan Laut kontinen 

perpanjangan dari sikap Unilateralisme Indonesia, melaporkan insiden penangkapan pelaku 

IUU Fishing terbanyak dengan 35 kasus. Kasus ini terbanyak dibandingkan dengan wilayah 

perbatasan Indonesia yang lain. Dalam implementasinya, IUU Fishing di perairan Indonesia 

khususnya di perairan Natuna Utara didominasi oleh aktivitas IUU Fishing yang dilakukan 

oleh Nelayan Vietnam. Dalam satu tahun, setidaknya ada 12 kasus menyangkut nelayan 

Vietnam pelaku IUU Fishing di Indonesia. Dari 152 kapal yang berhasil ditenggelamkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, 50 diantaranya merupakan kapal Asing berbendera 

Vietnam. 

Vietnam sebagai negara pelaku utama IUU Fishing di Indonesia turut menyayangkan 

tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Vietnam 

mengklaim bahwa Indonesia telah melanggar Hukum Internasional UNCLOS 1982 di pasal 



73 Ayat 1-3 yang menyebutkan bahwa pengadilan terhadap pelaku pelanggaran di negara 

pantai merupakan legitimasi penuh dari UNCLOS. Dan melalui nota diplomatik Vietnam 

mengutarakan himbauan agar Indonesia mengingat kerjasama antara Indonesia-Vietnam 

yang ada. Dalam kesepakatan Penentuan Landas Kontinen Indonesia-Vietnam 2003, 

terdapat sejumlah titik yang disepakati sebagai batas wilayah laut antara kedua negara 

dengan mengutamakan mutual co-operation didalam nya. Strategic partnership 2013 turut 

disampaikan oleh Vietnam bahwa dengan kebijakan Indonesia terkait ketegasan terhadap 

pelanggaran IUU Fishing dapat merusak nilai- nilai yang terkandung dalam Strategic 

Partnership 2013 yang telah disepakati oleh kedua negara. 

Hal ini tentu saja menjadi sebuah alasan tersendiri bagi Indonesia dalam menentukan garis 

batas wilayah dan penerapan Hukum Nasional dalam garis batas wilayah meskipun secara 

Unilateral. Dalam hakikatnya, dengan Indonesia menarik garis diluar dari jangkauan apa 

yang telah disepakati antara Indonesia dan Vietnam dalam Perjanjian Landas Kontinen 

Indonesia –Vietnam 2003 telah dibatalkan secara sepihak. Dalam Konvensi Wina 1969, 

tindakan Indonesia merupakan tindakan sah dengan alasan adanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh Vietnam terhadap isi perjanjian yang ada dengan aktivitas IUU Fishing yang 

dilakukan oleh Vietnam di perairan Indonesia. Penarikan garis yang dilakukan Indonesia 

dalam upaya mengukur garis batas ZEE tidak dapat dikatakan menyalahi kaidah-kaidah 

Internasional yang diukur dengan menggunakan metode base to base. Dari 15 titik pulau 

terluar Indonesia dan garis pantai terluar dari Vietnam, maka penarikan garis yang 

dilakukan oleh Indonesia bukan merupakan tindakan kesalahan yang harus 

dipertanggungjawabkan. Justru Indonesia berhak penuh atas upaya mempertahankan 

kedaulatan.  

Dalam konteks Strategic Parnership 2013 Indonesia dan Vietnam sepakat dalam kerjasama 

maritim merujuk pada MOU on Marine and Fisheries 2010 dengan kesepakatan bahwa 

penegakkan di wilayah perairan kedua negara akan diselesaikan secara damai dan 

mengedepankan mutal cooperation. Namun, dengan tindakan penenggelaman kapal yang 



dilakukan oleh Indonesia dalam Hukum Nasional untuk menangani secara serius 

permasalahan IUU Fishing di perairan Indonesia bukan suatu yang terlalu serius jika 

Vietnam menekankan pada MOU on Marine and Fisheries 2010. Pasalnya, MOU yang 

disepakati Indonesia dan Vietnam dalam MOU on Marine and Fisheries merupakan 

kesepakatan kerjasama dengan jangka waktu 5 tahun. Jadi ketika Vietnam menuntut untuk 

mengedepankan kerjasama maritim dalam Strategic Partnership 2013 Indonesia Vietnam 

akan sangat tidak berpengaruh bagi keberlanjutan dari kerjasama Strategic Partnership 

2013. Terdapat 2 penjelasan, yang pertama adalah karena poin 27 dalam Plan of Action yang 

membahas tentang kerjasama maritim hanya memiliki satu poin sedangkan kerjasama di 

sektor lain yang menjadi fokus Indonesia-Vietnam lebih banyak yaitu 56 poin kerjasama. 

Kedua, dalam kerjasama yang merujuk pada MOU on Marine andi Fisheries2010 telah 

kadaluarsa dan harus diperbaharui dengan kesepakatan baru.  

Sehingga kesimpulannya, perilaku Unilateral yang dilakukan Indonesia merupakan tindakan 

rasional yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk menarik garis batas yang diukur dari 

ZEE kedaulatan pulau terluar Indonesia. Penarikan garis batas kontinen Indonesia 

didasarkan oleh deklarasi UU No.61 Tahun 1998 tentang penarikan batas ZEE Indonesia 

telah sah dan diakui dalam UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan dapat 

menarik batas dari dataran terendah pulau-pulau di Indonesia. Dalam perjanjian bilateral 

antara Indonesia dan Vietnam 2003 terkait batas Landas Kontinen Indonesia dapat 

dibatalkan secara sepihak oleh Indonesia karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh 

Vietnam terhadap kesepakatan dalam article 2 kesepakatan tersebut yang membatasi kedua 

belah pihak dari akses penyerapan di perbatasan sebelum kesepakatan delimitasi 

kewenangan dalam Guidelines perbatasan disepakati oleh kedua belah pihak.  

Keputusan penerapan kebijakan IUU Fishing Indonesia yang bertentangan dengan Hukum 

Internasional sepenuhnya merupakan tanggung jawab Indonesia. Indonesia yang 

berpandangan dualisme terhadap Hukum Nasional dan Hukum Internasional memandang 

bahwa kedua hukum tersebut merupakan dua konteks berbeda yang tidak memiliki 



keterkaitan akan supremasi dan subordinasi. Indonesia berhak penuh atas pengaturan 

kedaulatan tanpa adanya intervensi atau campur tangan pihak lain. Indonesia sebagai kuasa 

tunggal atas kedaulatannya. Hukum Nasional berusaha dipegang teguh dalam upaya 

penegakkan pelanggaran IUU Fishing yang terjadi di perairan Indonesia tanpa melihat 

Hukum Internasional dan Pertimbangan lebih lanjut akan Perjanjian Bilateral yang telah 

disepakati. 

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan penulis sebelumnya maka penulis dapat 

menarik hipothesis alasan mengapa Indonesia tetap melakukan penenggelaman kapal 

terhadap pelanggaran IUU Fishing nelayan Vietnam sedangkan keputusan akan kedaulatan 

Indonesia masih bersifat  unilateral  yaitu Penerapan garis Batas Kontinen Indonesia tidak 

melanggar aturan dalam UNCLOS 1982, dan Pelanggaran IUU Fishing yang dilakukan oleh 

Vietnam di perairan Indonesia lewat batas kontinen yang telah disepakati Indonesia- 

Vietnam 2003 terjawab dan terbukti. Kelemahan dari penelitian ini adalah kurang 

memperhatikan lebih mendetail kerjasama antara Indonesia-Vietnam dengan kepentingan 

masing- masing negara dalam mengupayakan terwujudnya kerjasama Strategic Partnership. 

Kemudian, Perspektif Vietnam yang digunakan dalam menentukan Batas ZEE kurang 

dijelaskan secara mendetail karena keterbatasan fokus penelitian yang digunakan. Semoga 

dari penelitian ini dapat muncul penelitian baru yang bisa melengkapi penelitian kali ini. 
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