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ABSTRAK 

 

JOHANNES KAL.2017. “Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak 

Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna”. Program Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Saru Arifin, S.H., 

LL.M.selaku Pembimbing I dan Dr. Duhita Driyah Suprapti,S.H. M.Hum. selaku 

Pembimbing II. 

 

Kata Kunci : Laut China Selatan, Zona Ekonomi Eksklusif, Natuna, Nine 

Dash Line 

 

Klaim nine dash line RRC atas Laut China Selatan yang beririsan dengan 

wilayah kedaulatan NKRI yakni Zona Ekonomi Eksklusif di laut utara Kepulauan 

Natuna menimbulkan suatu problematika diantara kedua Negara. Tindakan 

kontrol yang efektif atas wilayah kedaulatan tersebut sangat diperlukan bagi 

Indonesia dalam menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI, oleh karena itu 

diperlukan adanya suatu kebijakan guna mempertahankan wilayah kedaulatan 

Negara. Sehingga yang menjadi topik permasalahan disini adalah kepentingan 

hukum Indonesia di Laut Natuna Utara serta kebijakan Indonesia dalam 

memperkuat hak berdaulat zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna 

Penelitian ini bertujuan utuk perkembangan hukum nasional 

Indonesiaguna dapat dicapainya kebijakan yang perlu dilakukan Indonesia dalam 

memperkuat kedaulatan zona ekonomi eksklusif di Kepulauan Natuna. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. 

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik kajian 

pustaka, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan hukum Indonesia di 

Laut Utara Natuna adalah pada ZEE dan, landas kontinennya. Upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah dalam menyikapi dan mengambil tindakan untuk 

memperkuat hal berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Utara Natuna adalah 

dengan dilakukan dengan instrumen internasional, instrumen bilateral, Perundang-

undangan Nasional, dan dengan pendekatan teknis berupa penggunaan A Manual 

on Technical Aspec of UNCLOS 1982 (TALOS)serta A Manual Technical Aspect 

of the UNCLOS-M51. Simpulan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah 

Indonesia perlu dukungan dan kerjasama dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan 

Udara, Kementerian Luar Negeri, instansi-instansi terkait, tim perunding, serta 

seluruh warga negara Indonesia. Saran yang diberikan peneliti bahwa Pemerintah 

Indonesia perlu menentukan sikap yang tegas dengan membuat kebijakan nasional 

sebagai pedoman bagi para pejabat pemerintah dalam menentukan tindakan pada 

masing-masing kementerian dan lembaga. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Laut China Selatan terletak di wilayah yang berbatasan dengan Negara 

China, Taiwan dan sebagaian negara ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations). Wilayah ini secara geografis memiliki arti strategis, baik ditinjau dari 

segi kepentingan jalur lalu lintas pelayaran; dari aspek politik, pertahanan, dan 

keamanan; ataupun dari aspek kepentingan ekonomi berupa kekayaan sumber 

daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dalam aspek kepentingan lalu lintas 

pelayaran, wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan 

dunia yang sangat penting. Aspek sumber daya alam yang berupa landas kontinen, 

memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas. Beberapa kegiatan eksplorasi 

membuktikan besarnya kandungan minyak dan gas melalui pipa-pipa dan kabel 

bawah laut.
1
 Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan juga 

mengandung sumber daya perikanan dan sumber daya hayati lainnya.
2
 

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian negara-negara di sekitar 

wilayah Laut China Selatan, menjadikan kebutuhan akan energi dan stok pangan 

di negara-negara tersebut semakin meningkat pula. Karena dilatarbelakangi 

adanya perbedaan kepentingan dari para pihak yang berkepentingan di wilayah 

ini, seperti kontrol strategis terhadap posisi penting jalur transportasi laut, wilayah 

                                                           
1
 Tim Wantimpre.2010.,Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi 

Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan. (Executive 

Summary). hlm 5. 
2
 Soetamo, Andrie.2013. Pengaruh Konflik Laut Tiongkok Selatan Terhadap Batas Wilayah Laut 

RI. (Kemenko Polhukam : April tahun 2013). hlm 2. 
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penangkapan ikan, ekplorasi dan ekploitasi minyak mentah dan gas alam, 

menyebabkan China secara sepihak hendak menguasai hampir seluruh wilayah 

Laut China Selatan.
3
  

Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam sengketa di Laut China 

Selatan, namun Indonesia memiliki kedaulatan di perairan Indonesia dan hak 

berdaulat di perairan yuridiksi pada kawasan Laut China Selatan, sehingga 

mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan 

Indonesia di sebagian wilayah Laut China Selatan tersebut terdiri atas keutuhan 

wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas 

keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim RRC nine dash lines  atas wilayah 

Laut China Selatan yang tidak dapat didefinisikan, sehingga dikhawatirkan akan 

menyentuh perairan yuridiksi Indonesia ZEE dan landas kontinen Indonesia di 

Perairan Utara Kepulauan Natuna. Apabila konflik di wilayah Laut China Selatan 

tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap stabilitas keamanan 

Indonesia dan kawasan, mengingat pintu masuk dan keluar ke Laut China Selatan 

melalui wilayah ALKI-1 (Alur Laut Kepulauan Indonesia – 1) yang merupakan 

jalur perdagangan Internasional serta merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, 

Selat Malaka, serta Selat Singapura, yang sebagian perairannya juga merupakan 

wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun kepentingan ekonomi Indonesia yaitu 

menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di ZEE dan landas kontinen 

Indonesia di Laut China Selatan, baik dari aspek energi maupun perikanan. Ketiga 

kepentingan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dikompromikan oleh 

                                                           
3
 Wiranto, Surya. 2016. Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan. (Leutika 

Prio : Yogyakarta). hlm 3. 
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Indonesia. Sebagaian dari kepentingan Indonesia tersebut tergolong sebagai 

Shared Interest bersama negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, khususnya 

terhadap kepentingan stabilitas kawasan.
4
  

Beberapa bulan terakhir hubungan Indonesia – China semakin memanas 

pasca pengusiran, penembakan dan penagkapan kapal ikan China oleh Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Hal ini dibuktikan dengan adanya 

protes oleh Menteri Luar Negeri China untuk Indonesia atas insiden tersebut.
5
 

Menurut sudut pandang Indonesia perbuatan penangkapan ikan tersebut 

merupakan tindakan pencurian (illegal) yang telah melanggar hak berdaulat 

Indonesia atas sumber daya alam kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(ZEEI), terkhusus pada ZEE koordinat 05 07,490’N dan 109 11,830’E.
6
 

Berdasarkan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut Internasional ZEE sendiri adalah 

suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, selanjutnya Pasal 57 

menjelaskan “lebar ZEE tidak boleh melebihi 200mil laut yang diukur dari garis 

pangkal dari lebar laut teritorial diukur”.
7
 Berdasarkan Pasal 58 UNCLOS tentang 

hak-hak dan kewajiban Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif pada ayat (1) 

menjelaskan bahwa “di ZEE, semua negara, baik negara berpantai atau tak 

berpantai, berhak menikmati wilayah ZEE dengan tunduk pada ketentuan yang 

relevan dengan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, 

serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan laut lain 

                                                           
4
 Ibid., hlm 4. 

5
 Zakaria.2016.http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/t1373402.shtml. diunduh dari 

situs resmi kementrian luar negeri China pada 11/01/2017, Pukul 21.10 WIB. 
6
 Doc Direktorat Jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI. 

7
 UNCLOS Pasal 55-57 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/t1373402.shtml
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yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-

kebebasan ini, seperti penggunaan-penggunaan laut yang berkaitan dengan 

pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa bawah laut, dan sejalan 

dengan ketentuan dalam konvensi ini”. Namun dalam sengketa ZEE di Natuna 

terdapat beberapa pengecualian atas kebebasan di wilayah ZEE, hal ini termuat 

dalam Pasal 58 ayat (3) yang menjelaskan “dalam menikmati hak-haknya di Zona 

Ekonomi Eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya 

hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi 

ini.”.
8
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia 

dalam hal ini adalah TNI AL adalah benar untuk menjaga kedaulatan maritim 

Indonesia, anggapan tersebut berdasarkan pada UU No.5 Tahun 1983 tentang 

ZEE Indonesia yakni Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan 

eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya 

untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari 

air, arus, dan angin di ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah 

Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau 

persetujuan internasional.”
9
 

Bila merangkai kejadian, termasuk kutipan pernyataan resmi pihak 

Kementerian Luar Negeri China, maka akan dapat dipertegas pemahaman 

mengenai apa sesungguhnya sengketa yang terjadi antara Indonesia-China ialah 

sengketa sumber daya alam yang masuk dalam ranah penguasaan ZEE. China 

                                                           
8
  UNCLOS Pasal 58 

9
  UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia 
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dengan dasar hukum sejarah NDL (Nine Dash Line), menganggap ZEEI 

merupakan wilayah sumber daya perikanan tradisional mereka yang telah ada 

sejak zaman dahulu kala. Namun Indonesia mengklaim ZEEI berdasarkan sumber 

hukum laut Internasional yaitu United Nation Converention of the Law of the Sea 

(UNCLOS) 1982.  

Pada 19 Juni 2016, juru bicara China mempertegas pernyataan resmi 

mereka, tentang adanya “overlapping” hak maritim traditional fishing ground 

mereka di ZEEI. Adanya penggunaan istilah “overlapping” hak-hak maritim oleh 

Pemerintah China, maka sudah dapat “diasumsikan” sengketa Indonesia-China 

sebagai sengketa ZEE. Namun perbedaan peristilahan yang digunakan, China 

menggunakan istilah NDL dan Indonesia menggunakan istilah ZEE. Padahal 

istilah ZEE saat ini merupakan satu-satunya istilah dan konsep resmi hukum laut 

internasional yakni UNCLOS 1982. 

Kepastian kerancuan makna yang digunakan China adalah pasca keluarnya 

Putusan Pengadilan Arbitrase 12 Juni 2016. Hasil putusan pengadilan arbitrase 12 

Juni 2016 yang lalu sudah secara tegas menyatakan bahwa penggunaan istilah 

nine-dash line, traditional fishing ground dan historical right yang digunakan 

China memang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum laut internasional.
10

 

Perlu diketahui bahwasannya PCA atau Permanent Court of Arbitration adalah 

suatu lembaga penyelesaian masalah internasional yang merupakan bagian dari 

                                                           
10

 Putusan Permanen Court of Arbitrase Case No 2013-19, In the Matter of the South China Sea 

Arbitration, between The Republik of the Philippines and the People’s republic of China, 12 July 

2016, hlm 85-166.   
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PBB, terkhusus pada badan yudisial utama Mahkamah Internasional.
11

 Keputusan 

PCA membawa babak baru perkembangan Hukum Laut secara luas. Dampak 

paling mengedepan adalah terkait prosedur penyelesaian sengketa, dimana ada 

kesempatan bagi para pihak peserta UNCLOS untuk memaksakan prosedur 

penyelesaian sengketa tanpa adanya Common Consent. Berdasarkan Pasal 287 

(1), (2) dan (3) menyatakan secara tegas bahwa ada kewajiban bagi negara peserta 

untuk secara spesifik menunjuk prosedur tertentu dalam penyelesaian sengketa, 

Namun apabila tidak ada pernyataan resmi maka sesuai Pasal 287 (3) salah satu 

pihak dapat memaksakan yurisdiksi arbitrase sebagai prosedur penyelesaian 

sengketa.
12

 Meskipun demikian, mengingat saat ini China tetap dengan 

pendiriannya menggunakan konsep-konsep dan istilah traditional fishing ground 

dan historical right, namun substansi permasalahan dari sudut pandang hukum 

internasional yang digunakan oleh Indonesia, dapat diasumsikan adalah sengketa 

Zona Ekonomi Eksklusif. Sehingga menyikapinya pun mesti disesuaikan dengan 

ketentuan yang berkaitan dengan ZEE yaitu yang menjadi sengketa adalah 

delimitasi ZEE, dimana di ZEE terdapat hak atas sumber daya alam yang ada di 

ZEE. 

Bila ZEE Indonesia sebagai wilayah yang memiliki hak atas sumber daya 

alam tidak mengambil suatu tindakan atau terjadi suatu pembiaran atas tindakan 

nelayan China menangkap ikan di wilayah tersebut maka itu artinya Indonesia 

tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan kontrol yang efektif atas sumber 

daya alamnya. Sehingga tindakan nelayan China menangkap ikan secara terus 

                                                           
11

 http://wikipedia.com./pbb/piagam-pbb/organisasi/badanyudisialutama. diunduh pada 

11/01/2017, Pukul 21.10 WIB. 
12

 UNCLOS Pasal 287 Ayat (1), (2), (3)  
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menerus di ZEEI dapat dijadikan suatu customary law atas tindakan positive pres-

cripsi yang dilakukannya.
13

 

Tindakan China yang agresif di Laut China Selatan, memungkinkan 

timbul permasalahan yang lebih besar di ZEEI mungkin saja terjadi. Sehingga 

tindakan persistent objection
14

 melalui pengamanan dan pengawasan di ZEEI 

melalui penjagaan TNI akan dapat mencegah tindakan-tindakan penguasaan 

sumber daya laut oleh China. Mengingat sampai saat ini, sesungguhnya China 

bukannya tidak melaksanakan hukum internasional, tetapi sesungguhnya China 

sedang mempraktekkan semua teori dan hukum kebiasaan (laut) internasional 

seperti konsep historical, fishing right, occupasi, preskripsi dan efektif kontrol 

terhadap wilayah laut China Selatan yang diklaimnya. 

 

Dari uraian latar belakang diatas terkait dengan upaya Indonesia dalam 

mempertahankan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kebijakan 

Indonesia dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di 

Kepulauan Natuna”. 

Pengkajian tentang permasalahan yang terjadi dari sudut pandang hukum 

laut internasional, diharapkan nantinya akan terurai bagaimana sebaiknya 

pengambilan kebijakan yang tepat berkaitan dengan permasalahan ZEE di 

kepulauan Natuna agar stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

                                                           
13

 Maria Lestari. 2016. Sengketa Indonesia-China di Laut Natuna dari Perspektif Hukum Laut, 

(Prosding Simposium : Makasar), hlm 161. 
14

 Opcit., hlm 162. 
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Indonesia dapat terjaga, serta bermanfaat untuk kemajuan pembangunan 

kemaritiman Indonesia kedepannya.  

  

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang 

ditemukan yakni : 

1. Implikasi dari putusan Permanent Court of Arbitration terhadap Laut 

China Selatan 

2. Efektifitas ASEAN dalam menangani sengketa Laut China Selatan 

3. Faktor yang mempengaruhi China dalam mendeklarasikan Nine Dashed 

Line 

4. Kepentingan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut utara 

Kepulauan Natuna 

5. Kebijakan Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hak 

berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna 

6. Tidak adanya kesesuaian antara Nine Dased Line dengan Hukum Laut 

Internasional UNCLOS 1982 

Dari beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan 

masih ada permasalahan lain yang perlu diidentifikasi. 

 

1.3. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna 
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menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis 

dapat lebih terfokus dan tidak melebur dari pokok permasalahan yang dilakukan 

menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan, serta mengingat 

terbatasnya waktu dan biaya yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi 

permasalahan tersebut menjadi : 

1. Kepentingan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut utara 

Kepulauan Natuna 

2. Kebijakan Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat 

Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna 

 

1.4. RUMUSAN MASALAH 

Supaya arah penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan solusi yang 

jelas dan sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalahnya disusun dalam pertanyaan penelitian berikut ini : 

1. Apa yang menjadi kepentingan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

di laut utara Kepulauan Natuna? 

2. Bagaimana kebijakan Indonesia dalam memperkuat hak berdaulat Zona 

Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna? 
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1.5. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepentingan hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia di laut utara Kepulauan Natuna. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Indonesia dalam memperkuat 

dan mempertahankan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan 

Natuna. 

 

1.6. MANFAT PENELITIAN 

Adapun yang menjadi manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna bagi 

perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Laut maupun bagi 

perkembangan lembaga pemerintahan suatu negara dan hukum Nasional 

Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menemukan berbagai 

persoalan dalam penerapan hukum laut internasional yang dihadapi oleh 

Negara Indonesia dan Negara ASEAN, serta dapat menambah 

pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu Hukum Laut Internasional.  
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b) Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pandangan dan pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai sengketa ZEE Kepulauan Natuna.  

c) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan-

keputusan dan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan permasalahan yang 

terjadi di ZEE Kepulauan Natuna 

 

1.7. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas 

akir ini dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman 

persetujuan pembimbing , halaman pengesahan, pernyataan keaslian 

skripsi, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel dan daftar gambar. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi skripsi berisi 5 (lima bab) yaitu, pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 
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Pada bagian pendahuluan peneliti menguraikan latar belakang, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Dalam tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang 

menyangkut masalah Laut China Selatan yang mempunyai korelasi dengan 

batas maritim Indonesia dan teori yang memperkuat penelitian seperti teori 

Kedaulatan Negara Atas Wilayah, tentang definisi negara, tentang 

kedaulatan teritorial, tentang kedaulatan atas wilayah laut, tentang laut dan 

perairan pedalaman, tentang laut teritorial, tentang zona tambahan, tentang 

zona ekonomi eksklusif, tentang landas kontinen, tentang wilayah laut 

lepas, tentang wilayah perairan kepulauan, tentang alur laut kepulauan, 

teori Klaim atas wilayah, Peraturan Perundang-undangan terkait Hukum 

Laut Internasional, kerangka berpikir, input (data penelitian), output. 

Pada bagian metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, 

fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data 

penelitian dan analisis data. 

Pada bagian bab hasil dan pembahasan berisi tentang Kepentingan 

Hukum Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Utara Kepulauan 

Natuna, Kebijakan Indonesia dalam Memperkuat  Hak Berdaulat Zona 

Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna. 

Pada bab penutup merupakan bab terakir yang berisi saran dari 

pembahasan kebijakan Indonesia dalam memperkuat hak berdaulat zona 

ekonomi eksklusif di kepulauan Natuna. 
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3. Bagian Akir Skripsi 

Bagian akir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran yang diguanakan untuk 

mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Telah terdapat beberapa penelitian terkait dengan problematika Laut 

China Selatan yakni sebagai berikut : 

Gunawan Wisnu Saputra dalam skripsi yang berjudul (Strategi 

Indonesia dalam Mempertahankan Natuna dari Klaim Tiongkok) 

menjelaskan bahwa : 

Nine Dash Line yang dideklarasikan oleh China akan memotong 

garis batas teritorial landas kontinen seluas 33.392,20 km² dan 

ZEE Republik Indonesia seluas 83.315,62 km² di Kepulauan 

Natuna, Indonesia sudah seyogyanya menanggapi hal tersebut 

dengan serius karena mencakup keutuhan wilayah NKRI yang 

tidak bisa dikompromikan, perlu adanya sinergi dan koordinasi 

yang baik antara TNI Angkatan Laut, Polair, dan Kementerian 

Kelautan.
15

 

 

Selain itu menurut Muhammad Eko Prasetyo dalam skripsinya yang 

berjudul (Peran Aktif Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan), 

menjelaskan bahwa : 

                                                           
15

 Gunawan Wisnu Saputra. 2015. Strategi Indonesia dalam Mempertahankan Natuna dari Klaim 

Tiongkok. Skripsi, Fakultas Hukum : Universitas Gajah Mada. Periode 2014-2015. 
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Indonesia perlu untuk berperan aktif dalam konflik Laut China 

Selatan, selain karena Indonesia merupakan negara anggota 

ASEAN, Indonesia juga memiliki kepentingan di Laut China 

Selatan yakni perairan yuridiksi di utara Kepulauan Natuna, 

peningkatan kerjasama dan hubungan diplomatik multilateral 

harus ditingkatkan, serta pembaharuan regulasi tentang maritim 

terkhusus pada landas kontinen perlu untuk diperbaharui.
16

 

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya 

akan menjadi acuan oleh peneliti sekarang untuk mengkaji kebijakan dan 

langkah yang perlu dilakukan Indonesia untuk memperkuat kedaulatan 

maritimnya dalam hal ini adalah Zona Ekonomi Eksklusif di laut utara 

Kepulauan Natuna. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Gunawan Wisnu Saputra yakni dalam penelitiannya mengkaji sinergi 

dan koordinasi yang baik antara TNI Angkatan Laut, Polair, dan 

Kementerian Kelautan dalam mempertahankan Natuna dari klaim 

Tiongkok. Sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentang regulasi dan 

kontrol efektif  untuk memperkuat posisi ZEE laut utara Kepulauan Natuna 

sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Persamaan dengan penelitian 

terdahulu adalah pada objek yang diteliti yakni wilayah maritim Indonesia 

dalam hal ini yang terletak di Kepulauan Natuna. 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Eko Prasetyo terletak pada peran Indonesia. Jika penelitian 

                                                           
16

 Muhammad Eko Prasetyo. 2012. Peran Aktif Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan. 

Skripsi, Fakultas Hukum : Universitas Sumatra Utara. Periode 2011-2012. 
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terdahulu mengkaji mengenai peningkatan hubungan diplomatik 

multilateral, maka penelitian sekarang mengkaji mengenai peran Indonesia 

sebagai honest broker dalam sengketa Laut China Selatan dan peningkatan 

hubungan diplomatik secara bilateral lingkup ASIA. Persamaan dengan 

penelitian terdahulu terletak pada persamaan dalam berbicara mengenai 

hubungan diplomatik. 

 

2.2. Teori Kedaulatan Negara Atas Wilayah 

Pengertian Kedaulatan Negara menurut J.H.A. Logemann adalah 

kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi 

beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang 

berdaulat.
17

 Sedangkan dalam hukum internasional Hak berdaulat adalah 

kewenangan yang dapat dimiliki suatu negara terhadap wilayah tertentu 

yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada aturan hukum yang dianut 

oleh masyarakat internasional. Wilayah negara itu terdiri atas tiga dimensi 

yaitu, darat, laut dan udara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, 

negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Sedangkan atas 

wilayah udara, negara memiliki kadaulatan atas wilayah ruang udara di atas 

daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara 

yang bersangkutan.
18

 Hak berdaulat umumnya adalah hak untuk 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada kawasan tertentu. Wilayah 

maritim yang termasuk dalam hak berdaulat adalah Zona Tambahan 

                                                           
17

 Kansil C.S.T.2000.Hukum Tata Negara Republik Indonesia. (Rineka Cipta : Jakarta). hlm5 
18

 I Wayan Parthiana.2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, (Yrama Widya: 

Bandung), hlm 261 
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(Continuous Zone), Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone), 

dan Landas Kontinen (Continental Shelf).
19

 Berkaitan dengan penelitian ini 

konsep hak berdaulat negara atas wilayah maritim Zona Ekonomi Eksklusif 

sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kedaulatan negara atas 

wilayah sangat berkaitan dengan hak berdaulat suatu negara atas wilayah 

maritimnya dalam hal ini adalah zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, 

dan landas kontinen serta tidak dapat diklaim atau di eksploitasi oleh negara 

lain tanpa ada persetujuan atau ijin dari negara yang memiliki hak berdaulat 

di wilayah tersebut. 

 

2.3. Dasar Klaim Atas Wilayah dalam Hukum Internasional 

Dalam konsep hukum dan hubungan internasional, kepemilikan 

wilayah sangat penting, sebab hal itu berimplikasi terhadap pelaksanaan 

kedaulatan negara di wilayah tersebut. Kepemilikan wilayah juga 

merupakan salah satu tujuan dari kebanyakan negara.
20

 Keuntungan dari 

memiliki wilayah dengan perbatasan yang jelas akan bisa dimanfaatkan 

dalam pelaksanaan kedaulatan suatu negara. Dalam banyak kasus, 

perbatasan suatu negara kerap memicu sengketa atau over klaim batas oleh 

negara - negara bertetangga.  

                                                           
19

  Ibid.,hlm 69. 
20

  Bryan Taylor Sumner, 2004. "Territorial Disputes at the International Court of Justice", Duke 

Law Journal, Vol.53:1780. Lihat juga Anssi Paasi, Boundaries as Social Processes: 

Territoriality in the World of Flows, Geopolitics, Volume 3, 1998-Issue 1.   
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Klaim atas wilayah suatu negara menurut Bryan Taylo Sumner
21

, 

harus secara kumulatif memenuhi sembilan elemen, yaitu: perjanjian, 

geografi, ekonomi, budaya, kontrol secara efektif, sejarah, uti possidetis, 

elitisme dan ideologi. Kesembilan elemen tersebut menjadi parameter 

hukum di pengadilan ketika sengketa perbatasan wilayah diajukan kepada 

Mahkamah Internasional. Dalam konteks ini, maka jika suatu pihak bisa 

memberikan bukti-bukti dari setiap elemen tersebut, maka dia akan bisa 

dikualifikasikan sebagai pemiliki hak atas wilayah tersebut.
22

 

 
a. Perjanjian (Traties)  

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Statuta International Court of 

Justice, ditegaskan bahwa ICJ dalam memutus sebuah perkara yang 

diajukan kepadanya berkewajiban untuk memperhatikan perjanjian 

internasional. Dalam kaitan ini, maka perjanjian perbatasan antara kedua 

pihak yang bersengketa harus menjadi bukti utama dalam memutus 

sebuah perkara. Keberadaan perjanjian perbatasan tersebut akan 

memberikan gambaran yang jelas mengenai pangkal persoalan yang 

disengketakan oleh para pihak, terutama mengenai obyek yang 

disengketakan. 

 
 
 
 

                                                           
21

 Ibid., hlm. 1782. Pandangan Sumner tersebut diderivasi dari Konsep Paul Gibert, 1998. The 

Philosophy of Nationalism, Westview Press. hlm.91-154.   
22

 Arifin, Saru.2016.Klaim Atas Wilayah Negara dalam Perspektif Hukum Laut Internasional. Hlm 

167 
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b. Geografi  

Dalam konteks ini, perbatasan sebuah negara dapat dibuat secara 

alami seperti gunung, sungai, pantai dan lain sebagainya. Selain itu, bisa 

juga perbatasan wilayah sebuah negara dibuat secara artifisial, seperti 

pemasangan tanda patok perbatasan. Bukti geografis tersebut biasanya 

dituangkan ke dalam suatu peta sebagai lampiran dari perjanjian 

perbatasan antar dua negara bertetangga.  

c. Ekonomi  

Ekonomi dalam konteks klaim atas wilayah sebuah negara adalah 

merujuk kepada sumber daya alam yang terkandung di dalamnya telah 

dimanfaatkan oleh negara yang mengklaim dalam waktu lama untuk 

menghidupi perekonomian masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut 

atau untuk kepentingan transportasi semisal di laut.  

d. Budaya  

Faktor budaya merujuk kepada pengertian bahwa di wilayah yang 

diklaim tersebut, kesatuan etnis, budaya, agama dan bahasa telah berjalan 

di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, bahasa lebih dominan mencirikan 

kekhasan suku yang tinggal di wilayah tersebut yang membedakannya 

dengan suku lain yang tinggal di luar wilayah yang diklaim oleh negara 

tertentu. Klaim atas wilayah berdasarkan budaya sering dianalogikan 

terhadap klaim yang didasarkan kepada doktrin self determination.
23

 

                                                           
23

 Antonio Cassese, 1995, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge 

University Press, Cambridge, hlm.28. Menurut Richard Falk, penerapan doktrin self 

determination tersebut secara praktis dalam konteks HAM terutama dalam implementasi hak-

hak yang tergolong dalam ICCPR (International Convenant on Civil and Political Right) dan 
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Bisanya dalam doktrin ini pembagian wilayah negara didasarkan pada 

pengelompokan etnis, sehingga idealnya dalam konteks ini, doktrin self 

determination dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang tidak 

homogen.  

e. Kontrol Efektif  

Kontrol yang efektif merupakan derivasi dari konsep hukum 

internasional klasik yang memberikan persyaratan kepemilikan suatu 

wilayah yang tak bertuan (terra nulius)
24

. Pada masa klasik kepemilikan 

sebuah territori cukup hanya dengan klaim sepihak terhadap sebuah 

wilayah yang tidak ada pemiliknya. Namun, untuk mempertahankan 

klaim tersebut harus ditunjukkan dengan adanya kontrol yang efektif dan 

berkesinambungan oleh si pengklaim terhadap wilayah tersebut. Dengan 

kata lain, klaim tidak cukup kuat jika tanpa diikuti dengan bukti aktifitas 

yang efektif terhadap wilayah tersebut secara terus-menerus. 

 
f. Sejarah  

Klaim sejarah terhadap wilayah didasarkan pada penguasaan 

pertama (first possession) atau lamanya penguasaan (length of 

                                                                                                                                                               
ICESCR (International Convenant Civil on Economics, Social, and Cultural Right) tidak 

banyak menimbulkan persoalan, namun dalam kaitannya dengan klaim penduduk atas suatu 

wilayah negara yang berdaulat (independent sovereign states) sangat rentan menimbulkan 

persolan. Pengalaman traumatik dicontohkan oleh Falk adalah ketika terjadi disintegrasi antara 

Soviet dengan Yugoslavia yang melahirkan banyak kekerasan yang menjalar kepada negara-

negara pecahannya. Lihat Richard Falk, 2002. Self Determination Under International Law: 

The Coherence of Doctrine Versus the Incoherence of Experience. Lynne Rienner Publisher, 

p.31-33.   
24

 Doktrin ini lahir dari sejarah panjang perluasan negara-negara Eropa, seperti ekspansi nelayan- 

nelayan Eropa ke wilayah utara mencapai laut antartika. Lihat pembahasan lebih lanjut dalam 

Andrew Fitzmaurice, 2007. The Genealogy of Terra Nullius. Australian Historical Studies, 38 

(129), p. 2-3.   
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possession). Klaim sejarah ini sangat erat kaitannya dengan klaim atas 

budaya. Oleh sebab itu, klaim berdasarkan sejarah ini sejatinya menjadi 

kuat manakala dibuktikan juga dengan klaim budaya. Sebab keduanya 

memiliki akar yang kuat dan saling memperkuat, sehingga jika terjadi 

klaim dari pihak luar akan sulit dibantahkan.  

g. Uti Possidetis  

Asas uti possidetis memiliki pengertian bahwa wilayah negara yang 

dikuasai oleh Kolonialist (predecessor state) sebelum negara baru 

terbentuk menjadi wilayah negara yang baru tersebut (successor state). 

Uti possidetis merupakan argumen hukum yang logis dalam klaim atas 

wilayah suatu negara. 

h. Kelompok Elit (Elitism)  

Kelompok elit yang menguasai suatu wilayah memiliki hak kontrol 

terhadap wilayah tersebut. Hak tersebut sejalan dengan hak dalam hukum 

properti, khususnya bagi seorang majikan yang mempekerjakan buruh 

pada tanah sehingga bisa produktif.  

i. Ideologi  

Klaim wilayah berdasarkan ideologi lebih didominasi oleh 

pemahaman akan kesamaan pandangan suatu kelompok, semisal anti 

kolonialisme, social justice dan lain sebagainya. Secara prinsip klaim 

ideologi ini merupakan antitesa terhadap doktrin uti possidetis. 
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2.4. Peraturan Perundang-Undangan terkait Batas Maritim Hak Berdaulat 

Indonesia 

Penyusunan peraturan hukum laut Indonesia didasarkan pada hasil 

ratifikasi dari Hukum Laut Internasional yakni Konvensi Hukum Laut 

Jenewa 1958 dan kemudian pembaharuan dari hukum laut yang sebelumnya 

yakni Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Hal ini 

termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 

Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, terkhusus 

pada Pasal 1 yang menyatakan “Mengesahkan United Nation Convention 

the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum 

Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada 

Undang-undang ini”
25

.  

Di dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, Pasal-pasal yang 

mengatur yuridiksi hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya 

terletak pada :  

1) Pasal 33 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyatakan : dalam suatu zona 

yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona 

tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang 

diperlukan untuk : (a). Mencegah pelanggaran peraturan perundang-

undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau 

laut teritorialnya; (b) menghukum pelanggar peraturan perundang-

                                                           
25

 Undang-Undang Nomor.17 Tahun 1985 
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undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut 

teritorialnya. 

2) Pasal 33 ayat (2) menyatakan : lebar ona tambahan tidak boleh melebihi 

24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. 

3) Pasal 56 ayat (1) huruf (a) menyatakan : Dalam Zona Ekonomi 

Eksklusif, Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan 

eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan 

alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan 

dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan 

lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, 

seperti produksi energi dari air, arus dan angin. 

4) Pasal 57 menyatakan : Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 

200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. 

5) Pasal 76 ayat (1) menyatakan : landas kontinen suatu negara pantai 

meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah 

permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang 

kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi 

kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal 

darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi 

kontinen tidak mencapai jarak tersebut. 

 Pasal-pasal dalam konvensi hukum laut PBB tersebut memberi 

penegasan bahwa suatu negara memiliki hak berdaulat atau sovereign right 

atas wilayah maritimnya. Batas wilayah maritim tersebut telah disahkan dan 
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diakui oleh seluruh negara yang mengakui dan tunduk pada Konvensi 

Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Selain 

berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, juga diperkuat 

dengan : 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

a. Pasal 4 ayat (1) huruf (a) : di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 

Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat 

untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan 

konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut 

dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan 

lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, 

seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin; 

b. Pasal 5 ayat (1) : dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat 

(2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber 

daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau 

eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan 

angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin 

dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan 

internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan 

dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan 

internasional tersebut. 
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Pada pasal yang termuat diatas memberi penjelasan bahwa wilayah 

Zona Ekonomi Eksklusif bukanlah suatu wilayah kedaulatan negara atau 

soverighty, namun negara memiliki hak berdaulat atau soveright right di 

wilayah tersebut, sehingga negara lain berhak untuk menikmati sumberdaya 

alam zona tersebut namun tetap harus berdasarkan izin dari Pemerintah 

Republik Indonesia. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang 

Landas Kontinen Indonesia. 

a. Pasal 2 : Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di 

landas kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. 

b. Pasal 3 : Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-

depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan 

dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan 

negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan 

untuk mencapai suatu persetujuan. 

c. Pasal 4 : Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam 

di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. 

Pasal yang termuat diatas menjelaskan bahwa negara memiliki hak 

berdaulat atau soveright right di wilayah tersebut, sehingga negara berhak 

untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam yang terdapat di 

landas kontinennya, mengenai penetapan garis batas dengan negara lain bila 

terjadi tumpang tindih atau beririsan dengan lebar landas kontinen masing-
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masing negara, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan cara 

mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. Negara lain 

berhak untuk menikmati sumberdaya alam zona tersebut namun tetap harus 

berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang 

Perairan Indonesia. 

a. Pasal 2 ayat (2) : segala perairan di sekitar, di antara, dan yang 

menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang 

termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak 

memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral 

dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga 

merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah 

kedaulatan Negara Republik Indonesia. 

b. Pasal 4 : Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan 

Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan 

pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan 

kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di 

bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya.  

Pasal yang termuat di atas menjelaskan bahwa wilayah-wilayah 

perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat 

Indonesia yang tidak bisa dilanggar ataupun di klaim secara sepihak oleh 

negara lain.  



27 

 

4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 

a. Pasal 4 : Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, 

dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk 

seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 

b. Pasal 5 : Batas wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di 

bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian 

bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas 

udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum 

internasional. 

c. Pasal 7 : Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain 

di wilayah yuridiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 

 Pasal yang termuat di atas menjelaskan bahwa wilayah Negara 

tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang tidak bisa dilanggar 

ataupun diklaim secara sepihak oleh negara lain. Penetapan batas 

wilayahnya dilakukan melalui perjanjian bilateral dan/atau trilateral yang 

berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum 

internasional. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Koordinat Titik-titik 

Dasar Kepulauan Indonesia yang telah didepositkan ke Sekertaris Jenderal 

PBB. 

a. Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin 

untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam 
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penetapan Koordinat Geografis Titik- titik Terluar untuk menarik Garis 

Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 

5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. 

b. Pasal 11 ayat (1a) : Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di 

bidang survei dan pemetaan, di bawah koordinasi kementerian yang 

membidangi politik, hukum dan keamanan. 

c. Pasal 11 ayat (2) : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pulau-

pulau terluar, atol / terumbu karang, karang kering terluar, elevasi surut 

terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan, yang 

dapat digunakan untuk penetapan titik-titik terluar dari Garis Pangkal 

Kepulauan belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2), maka diadakan perubahan dalam lampiran 

tersebut sesuai dengan data baru. 

d. Pasal 11 ayat (3) : Apabila di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-

titik Terluar, pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi 

surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan 

berubah, maka diadakan penyesuaian dalam lampiran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”. 

Pasal yang termuat di atas menjelaskan bahwa Indonesia mengakui 

eksistensi dari konvensi hukum laut internasional PBB 1982 dengan 

meratifikasi dan menerapkan ketentuan dari hukum laut internasional 
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tersebut dengan mendepositkan koordinat titik-titik batas wilayah 

maritimnya pada Sekertaris Jenderal PBB. 
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2.5. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 : Skema Kerangka Berpikir 

UNCLOS 1982 

UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEE 

UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen 

UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 

UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 

Klaim RRC atas Laut China 

Selatan 

ZEE Kepulauan 

Natuna 

Permasalahan : 

1. Kepentingan 

hukum NKRI di 

ZEE Kepulauan 

Natuna 

2. Upaya Indonesia 

dalam 

memperkuat 

kedaulatan ZEE 

Kepulauan 

Natuna 

 

Teori : 

1. Teori 

Kedaulatan 

Negara Atas 

Wilayah 

2. Teori Klaim 

atas Wilayah 

 

Kebijakan Indonesia dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi 

Eksklusif di Kepulauan Natuna 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan 

Indonesia Dalam Memperkuat Kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif di 

Kepulauan Natuna diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1.  Kepentingan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut 

utara Kepulauan Natuna 

Indonesia memiliki kepentingan atas perairan yuridiksi di 

utara Kepulauan Natuna yang merupakan bagian dari perairan 

Laut China Selatan dimana batas maritim perairan tersebut 

beririsan dengan klaim 9 dashed line RRC. Kepentingan 

Indonesia tersebut berupa kepemilikan atas perairan Zona 

Ekonomi Eksklusif  dan landas kontinen di laut utara Kepulauan 

Natuna dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal 

Kepulauan Indonesia. Produk hukum peraturan pemerintah 

tersebut sudah didepositkan pada Sekertaris Jendral PBB untuk 

dipublikasikan secara resmi dan mendapatkan respon dari negara 

lain, khususnya negara yang bertetangga dengan Indonesia. 
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Indonesia secara bilateral juga telah mengadakan perjanjian batas 

landas kontinen di Laut China Selatan dengan Malaysia dan 

Vietnam. Sedangkan batas ZEE dengan Malaysia dan Vietnam 

hingga kini masih dalam perundingan. 

Merujuk kepada Pasal 47 ayat (9) UNCLOS 1982, 

Pemerintah Indonesia telah mendepositkan daftar koordinat 

geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia kepada 

Sekertariat Jenderal PBB pada 11 Maret 2009 dengan Nomor 

Deposit: M.Z.N.67.2009.LOS (Maritime Zone Notification) 

tanggal 25 Maret 2009. Daftar koordinat geografis tersebut sesuai 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 

tentang Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan 

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar 

Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan 

Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menyertakan peta 

ilustrasi koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan 

Indonesia yang menggambarkan perairan Natuna termasuk ke 

dalam perairan teritorial wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesia 

juga telah membuat proyeksi klaim unilateral ZEEI di Laut China 

Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, dan klaim 

unilateral ZEEI ini telah dipublikasikan pada peta NKRI sampai 

dengan sekarang. 
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Garis pangkal kepulauan tersebut selanjutnya menjadi 

acuan dalam penentuan batas maritim dengan negara tetangga, 

karena berdasarkan Pasal 47 dan 48 UNCLOS 1982, Indonesia 

sebagai negara kepulauan dapat mengukur lebar laut teritorial, 

zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen 

dari garis pangkal kepulauan. Dengan memperhatikan ketentuan 

yang terdapat dalam TALOS (Technical Aspect of The Law of The 

Sea), maka diterapkan prinsip dasar matematika bahwa suatu 

garis pangkal (baseline) merupakan kumpulan titik dasar 

(basepoint). 

Tim Teknis Batas Maritim Indonesia (Tim Perunding) juga 

telah melakukan kajian teknis dan hukum di semua segmen batas 

maritim yang belum memiliki kesepakatan bersama dengan 

negara tetangga. Penerapan metode baseline to basepoint telah 

menginspirasi dan menghasilkan klaim maksimal sebagai starting 

point (posisi awal) dalam proses perundingan. Dengan demikian, 

diharapkan perundingan batas maritim dengan negara tetangga 

akan memberikan hasil yang paling optimal. Adanya batas 

maritim NKRI yang jelas akan menghilangkan keraguan kapal-

kapal yang akan melalui suatu perairan sehingga diharapkan tidak 

ada ketegangan diplomatik akibat adanya pelanggaran wilayah. 

5.1.2.  Kebijakan Indonesia dalam Memperkuat Kedaulatan Zona Ekonomi 

Eksklusif di Kepulauan Natuna 
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Kebijakan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan Zona 

Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna dapat dilakukan dengan 

instrumen internasional, instrumen bilateral, Perundang-Undangan 

Nasional, dan dengan pendekatan teknis berupa penggunaan A 

Manual on Technical Aspec of UNCLOS 1982 (TALOS) sebagai 

pedoman dalam merealisasikan UNCLOS 1982, serta A Manual 

Technical Aspect of the UNCLOS-M51 yang antara lain berisi 

tentang penentuan baseline, prinsip-prinsip penentuan baseline, 

garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, mulut sungai, tempat 

berlabuh di tengah laut, elevasi surut, dan kombinasi cara-cara 

penerapan garis pangkal, perairan pedalaman, dimana penggunaan 

buku referensi tersebut sangat membantu tim teknis perunding 

batas wilayah maritim kedua negara di dalam menentukan kriteria-

kriteria teknis yang berkaitan dengan pembahasan bagian-bagian 

penting dari batas maritim ZEE Natuna yang merupakan bagian 

dari Laut China Selatan. 
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5.2. Saran 

Pemerintah Indonesia hendaknya mengambil sikap dan kebijakan, 

mengingat permasalahan wilayah maritim tersebut sangat kompleks, maka 

pemerintah wajib menjaga hubungan baik dengan negara-negara pengklaim 

dan non-pengklaim, khususnya negara-negara ASEAN, dan tetap menjaga 

stabilitas keamanan regional di Zona Ekonomi Eksklusif Kepulauan Natuna 

yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Peran sebagai mediator 

sekaligus honest broker tetap dilakukan di forum-forum internasional guna 

membantu penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang dapat 

berimplikasi terhadap keamanan dan stabilitas kawasan ZEEI Kepulauan 

Natuna. Pemerintah harus mengkaji secara berlanjut perkembangan situasi 

sengketa Laut China Selatan dan menyiapkan agenda penyelesaian 

permasalahan yang terjadi di ZEEI Kepulauan Natuna melalui jalur hukum 

maupun membicarakannya melalui forum-forum bilateral dan multilateral 

yang telah ada. Kementerian Luar Negeri agar segera mengagendakan 

kembali perundingan-perundingan batas ZEE, baik dengan Malaysia, 

maupun Vietnam, terutama menghadapi situasi dan kondisi di Laut China 

Selatan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan hak 

berdaulat di laut utara Kepulauan Natuna yang berbatasan dan beririsan 

dengan klaim 9 dashed lines RRC atas Laut China Selatan. 

Kedua, kepentingan vital nasional Indonesia harus diperjuangkan 

dalam forum-forum bilateral, regional, ataupun internasional. Dari dalam 

negeri atau secara internal, pemerintah perlu segera menyelesaikan 
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pembuatan undang-undang tentang zona tambahan yang belum 

terselesaikan, serta merevisi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1971 

tentang Landas Kontinen, yang disesuaikan dengan ketentuan dalam 

UNCLOS 1982. Pemerintah juga perlu mengkaji secara berlanjut situasi 

keamanan di perairan Indonesia yang berbatasan dengan Laut China 

Selatan. Secara eksternal, pemerintah perlu segera mendepositkan peta 

NKRI yang dilengkapi dengan koordinat batas-batas tiap zona maritim laut 

teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen. Tim perunding juga 

harus segera menyelesaikan perundingan batas ZEE dengan Malaysia dan 

Vietnam guna memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan hak 

berdaulat di laut utara Kepulauan Natuna yang berbatasan dan beririsan 

dengan klaim 9 dashed lines RRC atas Laut China Selatan. 

Ketiga, dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di laut utara 

Kepulauan Natuna pemerintah harus mengantisipasi penyelesaian masalah 

secara hukum, yang berdasarkan pada perundang-undangan nasional, 

perjanjian bilateral, dan hukum internasional. Dalam mengantisipasi 

ketegangan di wilayah ZEE laut utara Kepulauan Natuna , TNI AL, dan TNI 

AU perlu mengerahkan unsur patroli guna penegakan kedaulatan dan hak 

berdaulat atas wilayah maritim, serta diperkuat oleh unsur-unsur Bakamla 

guna melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran di perairan yuridiksi 

yang tumpang tindih dengan klaim 9 dashed lines RRC. Pemerintah juga 

perlu menentukan sikap yang tegas dengan membuat kebijakan nasional 



178 

 

sebagai pedoman bagi para pejabat pemerintah dalam menentukan tindakan 

pada masing-masing kementerian dan lembaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Literatur  

Andrie Soetarno.2013. Pengaruh Konflik Laut Tiongkok Selatan Terhadap 

Batas Wilayah Laut RI, (Jakarta : Kemenko Polhukam). 

Arifin, Saru.2016. Klaim Atas Wilayah Negara dalam Perspektif Hukum Laut 

Internasional. (Makasar : Prosiding Simposium Nasional). 

A Manual on Tecnical Aspect of the United Natios Cenvention on The Law 

of The Sea-1982. 

A Manual on Tecnical Aspect of the United Natios Cenvention on The Law 

of The Sea-M51. 

Agung, Pramono.2014. Pembangunan Kekuatan TNI AL Menuju Blue 

Water Navy dalam Mendukung Poros Maritim Dunia, (Jakarta : 

Kementerian Luar Negeri). 

Bakosurtanal Republik Indonesia.2009. Buku Panduan Aspek-Aspek Teknis 

dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). (Pusat 

Pemetaan Batas Wilayah). 

Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri 

RI.2012. Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Indonesia 

dengan Negara-Negara Tetangga dalam Perspektif Kepentingan 

Nasional Indonesia, (Jakarta : Kementerian Luar Negeri). 

Kementerian Luar Negeri.2012. Laporan Pertemuan Teknis Ke-22 

Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, (Jakarta : Kementerian Luar 

Negeri). 

Maria Lestari.2016. Sengketa Indonesia-China di Laut Natuna dari 

Perspektif Hukum Laut, (Makasar : Prosiding Simposium Nasional).  

Simposium Nasional.2016. Putusan Permanent Court of Arbitration atas 

Sengketa Philipina dan China, serta Implikasi Regional yang 

Ditimbulkannya. (Makasar : Universitas Hasanuddin). 



180 

 

Tim Wantimpres.2010. Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan 

Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI 

dengan Laut Tiongkok Selatan, (Jakarta : Executive Summary). 

 

Buku 

Asshofa, Burhan. 2002. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

Abdul, Rivai, Ras. 2001. Konflik Laut China Selatan dan Ketahanan 

Regional Asia-Pasifik.Jakarta : Apsindo 

Aprilia, Restuning. 2013. Ilmu Hubungan Internasional. Yogyakarta : 

Graha Ilmu 

Bailly, Sydney. 1975. The Procedure of the United Nation Security Council. 

Oxford : Clarenden Press 

Dov, Ronen. 1979. The Quest for Self-Determination. 

 London : New Haven. 

Edy, Suryono. 1984. Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di 

Indonesia. Bandung : Alumni 

Fakultas Hukum. 2005.  Buku Panduan Penulisan Skripsi. Semarang : FH 

UNNES 

Hermawan, Yulinus. 2007. Transformasi dalam studi Hubungan 

Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi. Yogyakarta : Graha Ilmu 

Hasan, M Zein. 2003. Hukum Perdata dalam Perjanjian Internasional. 

Bandung : Alumni 

Parthiana, I Wayan. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut 

Indonesia. Bandung :Yrama Widya 



181 

 

Khairandy Ridwan. 2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. 

Yogyakarta : FH UII PRESS 

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum 

Internasional. Bandung: Alumni. 

Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta: Penerbit BPFE-UII. 

Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: 

UI Press. 

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. 

Remaja Rosadakarya. 

Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. 

Semarang: CV. IKIP Semarang Press. 

M. Zein Hassan.1980. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Jakarta 

: Bulan Bintang. 

 

Kamus 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. 

Bryan, Garner. Et al. 1999. Black’s Law Dictionary. Dallas (Texas). 

St.Paul.Minn. Wesr Broup. 

 

Internet 

ASEAN Charter Tahun 2008. http://www.aseansec.org/overview/, Diakses 

17/01/2017, Pukul 07.00 

Andi.2015.KedaulatanLautNegara.http://www.wikipedia.org/kedaulatanla

utnegara/, Diakses 18/01/2017, Pukul 23.00 

http://www.aseansec.org/overview/


182 

 

Debora.2014.penelitian kualitatif.Diakses 20/01/2017, Pukul 11.02 

Arifin, Linggar.2017.Sumbbu.com.Teori Kedaulatan Negara, Diakses 

18/01/2017, Pukul 23.01 

Khairul, Johan.2017.Merdeka.com.Sengketa Laut China Selatan, Diakses 

18/01/2017, Pukul 21.33 

Sitorus, Lika.2017.Indonesiarebirt.com.Indonesia dan Sengketa Laut 

China Selatan, Diakses 18/01/2017, Pukul 16.15 

 

Wiranto, Agus.2017.CSIS. Confidence Building Measures. 

http://csis.org/programs/internationalsecurityprogram/asiadivision/crossstr

ait-security-initiative-/confidence-buildingmeasures,Diakses 01/04/2017, 

Pukul 17.30 

 

Wiranto, Agus.2017. ISN. Maritime Confidence Building Measures in the 

SouthChinaSeaConference.http://www.isn.ethz.ch/digitallibrary/publicatio

n/detail/?lng=en&id=170342, Diakses 02/04/2017, Pukul 12.05 

 

Skripsi 

Saputra, Gunawan Wisnu. 2015. Strategi Indonesia dalam 

Mempertahankan Natuna dari Klaim Tiongkok. Fakultas Hukum : 

Universitas Gadjah Mada. Periode 2014-2015. 

 

Prasetyo, Muhammad Eko., 2012. Peran Aktif Indonesia dalam Konflik 

Laut China Selatan. Fakultas Hukum : Universitas Sumatera Utara. 

Periode 2011-2012. 

 

 

 

 

 

http://csis.org/programs/internationalsecurityprogram/asiadivision/crossstrait-security-initiative-/confidence-buildingmeasures,Diakses%2001/04/2017,%20Pukul%2017.30
http://csis.org/programs/internationalsecurityprogram/asiadivision/crossstrait-security-initiative-/confidence-buildingmeasures,Diakses%2001/04/2017,%20Pukul%2017.30
http://csis.org/programs/internationalsecurityprogram/asiadivision/crossstrait-security-initiative-/confidence-buildingmeasures,Diakses%2001/04/2017,%20Pukul%2017.30
http://www.isn.ethz.ch/digitallibrary/publication/detail/?lng=en&id=170342
http://www.isn.ethz.ch/digitallibrary/publication/detail/?lng=en&id=170342


183 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Konvensi PBB Tahun 1958 tentang Hukum Laut Internasional. 

 

Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut Internasional 1982 

(UNCLOS 1982). 

 

Uited Nation.1958. Convention on the Continental Self 1958. 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia. 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 

 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat 

Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar 

Kepulauan Natuna. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat 

Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 

 

 




