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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut dengan ZEE) marak dibahas 

dalam kalangan masyarakat pada tahun - tahun belakangan ini. Salah satunya adalah 

berita mengenai penggantian nama pada Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna 

Utara. 1  Pada bagian utara Kepulauan Natuna itu merupakan Laut Cina Selatan, 

sehingga Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan itu berkaitan karena, Laut Natuna 

Utara merupakan Laut Cina Selatan itu sendiri. 2  Indonesia melakukan pergantian 

nama terhadap bagian utara Kepulauan Natuna yang berlokasi di Provinsi Kepulauan 

Riau menjadi Laut Natuna Utara yang awalnya merupakan dan atau sebagian dari 

Laut Cina Selatan.3 Indonesia mengajukan pergantian nama tersebut ke PBB, secara 

khusus kepada Organisasi Hidrografik Internasional dan di tengah - tengah pengajuan 

pergantian nama tersebut, Cina protes keras terhadap tindakan yang dilakukan 

Indonesia. 4  Di dalam proses pendaftaran nama tersebut ke PBB, Indonesia telah 

meresmikan juga peta NKRI pada tanggal 14 Juli 2017. Laut atau perairan Natuna 

                                                

       1 https://www.mongabay.co.id/2020/01/06/konflik-laut-natuna-utara-bintang-utama-di-laut-cina- 

selatan/ diakses pada 1 Maret 2020 

       2 https://news.detik.com/berita/d-4848075/mengenal-lebih-dalam-zee-natuna-yang-diserobot-

china/2 diakses pada 3 Maret 2020 

       3 https://alif.id/read/nb/inilah-duduk-perkara-sengketa-antara-jakarta-beijing-terkait-laut-natuna-

utara-b225501p/ diakses pada 3 Maret 2020 

       4 https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/indonesia-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-

pbb/ diakses pada 4 Maret 2020  

https://alif.id/read/nb/inilah-duduk-perkara-sengketa-antara-jakarta-beijing-terkait-laut-natuna-utara-b225501p/
https://alif.id/read/nb/inilah-duduk-perkara-sengketa-antara-jakarta-beijing-terkait-laut-natuna-utara-b225501p/
https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/indonesia-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-pbb/
https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/indonesia-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-pbb/
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yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau ini adalah merupakan ZEE Indonesia, dan 

di bagian utara Kepulauan Natuna ini adalah bagian dari Laut Cina Selatan yang 

selanjutnya diganti oleh Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Tiongkok mengakui 

pada tahun 2015 bahwa,  Indonesia berhak akan Kepulauan Natuna. Dikarenakan hal 

inilah Indonesia merasa bahwa pergantian nama pada bagian Laut Cina Selatan (yang 

terletak di bagian utara Kepulauan Natuna) menjadi Laut Natuna Utara adalah sah. 

Tetapi hingga pada saat ini, belum terdapat adanya kepastian dari PBB mengenai 

penggantian nama yang telah diajukan Indonesia secara khusus kepada Organisasi 

Hidrografik Internasional.5 ZEE ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU ZEE). Definisi atau 

pengertian dari ZEE, apabila dikutip dari Pasal 2 UU ZEE adalah,  

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan 

dengan laut wilayah  Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-

undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, 

tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil 

laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”  

 

Selanjutnya, pengertian dari ZEE yang diatur pada UU No. 17 Tahun 1985 

tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (selanjutnya 

disebut dengan UU Pengesahan UNCLOS), tepatnya pada bagian Penjelasan atas UU 

Pengesahan UNCLOS pada angka 3, 

“Di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai:  

                                                

       5 https://www.antaranews.com/berita/1232772/pemerintah-didorong-segera-tuntaskan-

pengesahan-nama-laut-natuna-utara diakses pada 4 Maret 2020 
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a. hak berdaulat untuk  tujuan  eksploirasi, eksploitasi, pengelolaan dan 

konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di ruang 

air dan kegiatan kegiatan lainnya untuk eksploirasi dan eksploitasi 

ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan 

angin;  

b. yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau 

buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian 

ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut; 

c. kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan 

internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip 

hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif; 

d. kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak 

berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut 

serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang 

diperbolehkan.”  

 

Dalam ZEE, kapal - kapal asing hanya diperbolehkan untuk lewat saja namun, 

tidak diperbolehkan untuk mengambil sumber daya alam di bawah lautnya. Sesuai 

dengan Pasal 20 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 

(selanjutnya disebut dengan UU Perairan Indonesia), yang menyatakan, 

“Semua kapal dan pesawat udara asing mempunyai kebebasan pelayaran dan 

penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung 

dan secepat mungkin melalui laut teritorial Indonesia di selat antara satu 

bagian laut atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.” 

 

Laut Teritorial, merupakan laut yang adalah milik suatu negara. Dengan 

contoh, Laut Teritorial Indonesia adalah laut milik Indonesia. Di dalam laut teritorial, 

kapal - kapal asing tidak diperbolehkan untuk lewat tanpa izin dan apabila terdapat 

kapal - kapal asing dari negara lain yang secara sembarangan melintasi kawasan laut 

teritorial milik Indonesia, maka Indonesia dapat mengambil tindakan hukum. Laut 

teritorial ini tunduk pada aturan negara yang memiliki daerah kawasan laut teritorial 
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tersebut. Sesuai dengan angka 1 (a) tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan pada 

UU Pengesahan UNCLOS menyatakan,  

“a. Laut Teritorial  

Konperensi-konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 

yang pertama (1958) dan kedua (1960) di Jenewa tidak dapat memecahkan 

masalah lebar Laut Teritorial karena pada waktu itu praktek negara 

menunjukkan keanekaragaman dalam masalah lebar Laut Teritorial, yaitu dari 

3 mil laut hingga 200 mil laut. Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Hukum Laut Ketiga pada akhirnya berhasil menentukan lebar Laut 

Teritorial maksimal 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rejim-

rejim hukum laut, khususnya :  

1. zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut 

dihitung dari garis dasar/pangkal darimana lebar Laut Teritorial diukur 

dimana berlaku kebebasan pelayaran; 

2. kebebasan transit kapal-kapal asing melalui Selat yang digunakan untuk 

pelayaran internasional;  

3. hak akses negara tanpa pantai ke dan dari laut dan kebebebasan transit; 

4. tetap dihormati hak lintas laut damai melalui Laut Teritorial.  

 

Rezim Laut Teritorial menurut UU Pengesahan UNCLOS juga mengatur bahwa, 

 “Rezim Laut Teritorial memuat ketentuan sebagai berikut :  

1. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, ruang 

udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya.  

2. Dalam Laut Teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi 

kendaraankendaraan air asing. Kendaraan air asing yang 

menyelenggarakan lintas laut damai di Laut Teritorial tidak boleh 

melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, 

keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh 

melakukan kegiatan survey atau penelitian, mengganggu sistem 

komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang 

tidak ada hubungan langsung dengan lintas laut damai. Pelayaran lintas 

laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta 

secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat 

dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau kerena keadaan 

memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan 

memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada 

dalam keadaan bahaya.  
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3. Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang 

berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, 

perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan 

pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap 

pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan 

pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah 

kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea 

cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.” 

 

 Pengertian mengenai Laut Teritorial Indonesia, terdapat pada Pasal 1 ayat (4) 

UU Perairan Indonesia yang mengatur, “Perairan Indonesia adalah laut teritorial 

Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.” serta, pada Pasal 3 

ayat (1) UU Perairan Indonesia diperjelas secara rinci, “Wilayah Perairan Indonesia 

meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.” 

Mengenai letak Laut Teritorial Indonesia, diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perairan 

Indonesia yaitu, “Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil 

laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5.” Indonesia berdaulat serta memiliki Laut Teritorial tersebut. 

Kedaulatan Indonesia pada pada perairan di Indonesia, juga telah diatur dalam Pasal 4 

UU Perairan Indonesia yang menyatakan, “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.” Kasus ini merupakan kasus yang dialami oleh 

Indonesia dengan negara Cina, yang hingga saat ini belum terdapat adanya 

penyelesaian akan sengketa tersebut. Berdasarkan sengketa tersebut, saya tertarik 
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untuk mengangkat kasus ini menjadi pembahasan di dalam skripsi saya dengan judul, 

“PENGGANTIAN NAMA LAUT CINA SELATAN MENJADI LAUT 

NATUNA UTARA BERDASARKAN UNCLOS 1982 DAN UNDANG - 

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA”. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik bagi saya untuk mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut, “Apakah penggantian nama Laut Cina Selatan 

menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia dapat dibenarkan apabila ditinjau dari 

UNCLOS 1982 dan UU No. 6 Tahun 1996”? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Akademis 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya. 

1.3.2. Tujuan Praktis 

1. Untuk mengetahui dan memahami peta geopolitik Perairan Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan memahami makna ZEE menurut Konvensi 

Hukum Laut Internasional dan Undang - Undang No. 17 Tahun 1985. 

3. Untuk mengetahui dan memahami legalitas penggantian nama di 

Perairan Natuna. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta menambah 

wawasan atau pengetahuan mengenai legalitas penggantian nama pada Perairan. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan yang ditujukan 

pada praktisi, akademisi maupun pemerintah mengenai legalitas penggantian 

nama pada Perairan. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.5.1. Tipe Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian dalam metode yuridis - 

normatif. Menurut Sari Mandiana, penelitian metode yuridis - normatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan melalui studi kepustakaan di mana obyek 

penelitiannya adalah konsep hukum premis “normatif” yang diyakini bersifat 

“self - evident” dan untuk membangun sistem hukum positif.6 

                                                

       6 Sari Mandiana, Hand Out Metoda Penelitian Hukum Penelitian Normatif / Doctrinal, 

Surabaya, 2018, h. 8. 
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Metode yang diperoleh dan dilakukan melalui kepustakaan ini 

digunakan, karena penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna 

Utara oleh Indonesia berkaitan dengan batas - batas perairan yang telah diatur 

dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan 

Konvensi Hukum Laut Internasional. Sehingga, dalam mengkaji 

permasalahan ini, diperlukan analisis terhadap batas - batas perairan mengenai 

legalitas Indonesia mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna 

Utara.  

 

1.5.2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang selanjutnya digunakan di dalam penelitian ini adalah, 

pendekatan undang - undang atau statutes approach yang pendekatan ini 

dilakukan melalui menelaah peraturan perundang - undangan serta regulasi 

yang terkait dengan kasus yang diteliti. Pendekatan historis atau historical 

approach yang pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan 

perkembangan dari peraturan mengenai kasus yang diteliti. Serta, pendekatan 

konseptual atau conceptual approach yang pendekatan ini dilakukan dari 

pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum.7 

 

                                                

       7 Ibid. h. 9. 
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1.5.3. Sumber Penelitian 

 Sumber penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer serta bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

sifatnya mengikat dan memiliki otoritas yang terdiri dari, peraturan perundang 

- undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi serta risalah pembuatan 

undang - undang, dalam artian adalah sebagai berikut : 

- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 

- Undang - Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia. 

- Undang - Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United 

Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan 

Bangsa - Bangsa tentang Hukum Laut) 

- Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang 

Perairan Indonesia 

Bahan hukum sekunder adalah semua jurnal hukum, literatur (buku 

atau teks), kamus hukum, komentar hukum serta putusan pengadilan. 

Bahan hukum sekunder ini membantu menganalisis dan memahami 

kasus yang diteliti serta dapat membantu menjelaskan keterkaitan pada 

bahan hukum primer.  

 

1.5.4. Langkah Penelitian  
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a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum adalah langkah yang dilakukan 

melalui inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Langkah yang 

selanjutnya digunakan dalam penelitian ini adalah langkah 

inventarisasi yaitu dengan menggunakan bahan - bahan hukum yang 

didapatkan melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku, 

literatur - literatur yang nantinya akan disusun secara sistematis 

supaya mudah dipahami oleh pembaca.  

b. Langkah Analisa yang dilakukan melalui metode yang bersifat deduksi 

yaitu adalah penalaran yang berawal dari hal - hal umum yang berlaku 

seperti undang - undang, teori - teori maupun asas - asas yang 

diperoleh dari studi kepustakaan yang nantinya akan dikaitkan dan 

diterapkan pada kasus yang diteliti sehingga dapat membantu 

perolehan jawaban dari kasus tersebut.  

 

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika 

 Penyusunan sistematika pertanggungjawaban ini terdiri dalam 4 (empat) BAB 

yaitu sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN. Bab ini diawali oleh latar belakang yang membahas 

sebagian besar permasalahan kasus yang selanjutnya akan dianalisis, diteliti serta 

dibahas lebih lanjut. Dimana, kasus yang dibahas dan diteliti adalah kasus 

penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh 

Indonesia dan formalitas dari penggantian nama tersebut. Dikarenakan oleh 
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pergantian nama tersebut, Cina memprotes berat. Selanjutnya, permasalahan kasus 

yang terdapat pada latar belakang menimbulkan pokok permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya dari rumusan masalah, dimuat 

tujuan penelitian serta tipe penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yang 

dilakukan secara deduksi.  

BAB 2 : ZEE DAN LAUT TERITORIAL MENURUT KONVENSI HUKUM 

LAUT INTERNASIONAL DAN HUKUM POSITIF. Bab 2 ini terdiri dari 2 sub 

bab yaitu, sub bab 2.1. Hakekat ZEE dan Laut Teritorial. Pada sub bab ini memuat 

tentang pengertian dari ZEE dan Laut Teritorial menurut Konvensi Hukum Laut 

Internasional dan UU Perairan Indonesia. Sub bab 2.2. Ketentuan Batas - Batas ZEE 

dan Laut Teritorial memuat tentang batas - batas ZEE dan Laut Teritorial menurut 

Konvensi Hukum Laut Internasional dan Hukum Positif. 

BAB 3 : ANALISIS PENGGANTIAN NAMA LAUT CINA SELATAN 

MENJADI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA. Bab 3 ini terdiri dari 

2 sub bab yaitu, sub bab 3.1. Kronologis Penggantian Nama Laut Cina Selatan 

menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia, pada sub bab ini berisikan uraian 

kronologis kasus secara terperinci. Sub bab 3.2. Analisis Penggantian Nama yang 

dilakukan oleh Indonesia, berisikan tentang analisa sahnya penggantian nama Laut 

Cina Selatan ditinjau dari UNCLOS 1982 dan UU Perairan Indonesia untuk 

kemudian dikaji lebih lanjut dengan menggunakan landasan teoritik pada Bab 2. 

BAB 4 : PENUTUP, merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, yang terdiri dari 

dua sub bab. Sub bab 1 Kesimpulan merupakan uraian secara singkat dari pokok 
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permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah dan yang telah diuraikan 

dalam bab - bab analisis. Sub bab 2 Saran berisikan saran sebagai alternatif 

pemecahan masalah dan rekomendasi atau preskripsi terhadap masalah serupa di 

masa yang akan datang. 


