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131 RINGKASA!< 
1. Masalah Penelitian 

Pada dasarnya dengan di dalam Konvensi HUkum Laut 1982 
yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksk1usif, neg ar-a pantai 
mempunyai hak-hak kewajiban-kewajiban dan jurisdiksi eks
klusif atas zona {ersebut. BentUknya berupa hak untuk melak~
kan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan
sumber daya alam hayati dan non hayati. Sedangkan kewajiban 
negar-a pantai adalah untuk tetap meaber'Lkan kebebasan berla
yar bagi negara asing di zona tersebut. Pemasangan pipa-pipa 
bawah laut, kabel-kabel bawah Laut , Selain dari pada itu, 
Negara pantai dapat m~ngambil tindaltan hUkum bagi siapa saja 
yang melakUkan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan konser~
si tanpa ijin negara pant.at , . 

Aparat keamanan yang bertanggung jawab untUk menegaltan 
hukum di kawasan 70EEI adalah Angkatan Laut Republik Indone
sia. Untuk itu masalah yang dapat dirumuakan: Apakah kendala 
penegakan hukum di ZEWoI, sehingga hukum dapat benar-benar di
tegakan di wilayah a t.u , 

2. Tu:uan Penelitian 
Pene11tian ini bertujuan untUk memperoleh gambaran dUs

kr1ptif penerapan hukum nasional yang menyangkut pengelolaan 
sumber daya alam di ZERI dalam kaitannya dengan hak berdaulat 
yang didasarkan pada:hUKUm internasional. 

Sela1n i tu akan d1ketahui pula kendala-kendala yang tim
bul dalam upaya penegakan hukum di ZE~~I. Sehingga dapat dica
rikan upaya penanganannya. 

3. Hetode-P~nelitian 
Penelitian 1ni dilakukan dengan metode diakrij,tif ana

liSis, yaitu berdasarkan teori-teori hukum, azaa-azas huk~ 

peraturan-peraturan hukum yang dika1tkan dengan fakta-faltta 
di Lapang.an , Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisa 
pada akhirnya akan diperoleh satu kesimpulan. 

4. Kesimpulan dan Saran 
Penegakan hUkum di 7.EWoI belum dapat dilaksanakan 6e

cara efektif t sebab baik perangkat lunak berupa peraturan
perundang-unaangun dan piranti keras berupa sarana untUk 
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menegakan hukum balum memadai dengan luas ZEEI kurang labih 
2 juta kilo meter persegi. 
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