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Sanudera India nerupakan salah satu dari tuiuh sa-

nudera yang ada di dunia ini, menyimpan nilai strategis

yang potensial balk dari segi menjadi penghubung, neniadi

lalu lintas pelayaran, penerbanEian) dan telekonunikasi

yang cukut padat antars neElera-neEara di seputar sanudera

itu sendiri jugs antar benua, maupun daii segi kekayaan

alan yan€l naslh tersinpan dan belum ter'gali secara baik.

NiLal strategis yanEl Lersinrpan di dalan Sanudera

Tndia itu nerupakan suatu nila.: lebih yanEi nendorong ber-

pacunya negara-neElara yang ada di sekitar area sanudera

maupun yan€l jauh dari area itu sendiri untuk nencoba ne-

nguasai dan mengontrol alur lalu-lintas yang ada Eluna ke_

^a-+jnd-h.,--r +-,-j-^on 
^j dalani benak para peninpin ne-

Elaia-neElara yang berninat yaitu nenEiuasai dunia $e1a1ui

safirucera.

Usaha untuk nendapatksn ha1 yang nenjadi keinginan

dan cita-eita memerlukan adanya suatu penElorbinan naupun

'or-nirdr- nFFrLrri nr.l. '-r cF. L-i.c:' Fr .FdFrr-nFtara

yang ing.in nila: strateElis Sanrudera Irrdie nenjadi baElian

dari pengaruh dan kekuasaar:nyer tidak hanya rnenerlukan pe_

ngorbanan yarg besar yaitu denelan FenEleluarkan biaya yang

tak sediki.t untuk nenjamin kelanEisun€lan hidup arnada ang-

katan lautnya yang bertugaG menjaga pengaruh dan kekua-

saan neqara yang bersangku I Br d : B rpa i Lu, akan tetap i

juEla [renga]ani persaingan Cengan negara-negara lain yang



,! . ii&
juga nenginginkan nilai strategis Sanudo!a IndIa )iteniFdi

,' ',!
bagian dari kekuasaannya. Ternyala persaingan yang t+ia

.itJ

di tidak hany& berpenElaruh terhadap negars-negsra ys,nl';T
sedanE! berusaha nendapatkan yang diinginkan atas areai'._._-_--'-..

1i
sanudera ter:sebut akan tetapi ilEa meni Iiki. daopak vat€

neluas dar. lerasakan oleh urEara-neEara vants Lidak ikrk.:
terlibat di dafan persainElan ter:sebut terutana negarA.il

,3:.

negara yang berada di wilayah Sanudera Indie yang merf-
:

qFL2- rardc, nd eLih'rrvi eFt-rLi lerganEgunya Ialu-lihtas

penerbangen dan pelayaran Ferdagangan ataupun ka!erla &i-
',-- .rrr: dilru,.l,r^rve rahr-b3an persenjaLasn denElsn atau

tanpa nengElunakan hulu ledal, nuklir. Senua itu mengganggu
',+

keseimbangan dan kedamaiar yang telah ada jauh seL'e1un
'i"

nasuknya pengaruh persai.ngan rnenperebutkan sedikit dari
-irFi e!rarFp,is wnnp n,lc,r' lamudera In,lia.

To,donddi,nt,o Laco;nr-Jangan dan kedamalan yang tE^lah

e.la ternyata menggugah beberapa negara yaitu Sri Lanks,:i

rl2n mo Fa 6q {r;r-

+,.1 h--i-r. ?r ' L - r b J I : k an n y a lagj keseimbangd&.*6. ,, - - -....-*..6 *.::

dan keda:naian yanE! mu1aj. hilang itu dengan mengajukanl' '

sDatu pcofosa I kepada Perser-kaLan Ban5lsa-Bangsa di daiagl

h.l ini aiFl is llmlm nclil,li 3ek;:etaris Jenderal Persgrii
.,,.! ..

katan Bangsa-Bangsa untuk nreletakkan pokok Declaratidn.i.

of the Indian 0cean as a Zone of Peace" dalan.g".,a* i,i:.,
.-1

dang ke-26 Majelis Unun PBB tahun 1971. Dan ternyata itro!



posal ini mendapatkan dukungan yang baik terutaEa dari

negala-negara di seputar SemuCera India. Hasilnya adalah

pada la].un 1971, ajelis lJroun PBB mensahkan suatu Reso

lusi No.2332(XXVI ), tertangElal 16 Desenber 1971 tentang

Declaration of the Indian 0cean as a Z.ne Df Peaee"

'Pernyacaan Samrjders lndla -*5:ge: lona PerlamBjan).

Bersrti untuk Samudeia Indi& teiah ada suatu reso-

lusi y.ng berisikan pernya:. n den m.n6endu:g dnjursn

ii:auFuIi !ermintaan dari l'fajelis LInunr PBB aElat semua negara

yang terlibat dalan persaingerl n.aupur'r yenE! terkens danpak

.tiFqr r-rq-v. lFFc-:- hq tq-er s:r'r:.i :,: .rFccfq-ne-

g"ra d i s.pu-sr wilay3h lrn.-.ler- Ind a, rnLul r-"rCadakan

tetap nuka guna neinbahas dan mencsri jalan keluar yanEl

ri lrltr mpr 6ir.n niLrL lrin -': nreql-h l-, i:..1 ;nv! L.o,----., * ..- ce-

ganEfan, ketidakseinbanElan dar l,erganEiElunya kedamaian yang

telah ada sebelunnya denEian ,-:era nrenbatasi yang kenudian

nenE!hap'rskan secara bertahoF kehadiran armada-ermada pe-

lqrd qcin. /li qon,rnore In.li

Resolusi sudah ada akan tetapi perninlaln yang

terkaridunEj di dalan resolusi belun ditaaLi, 'celum dipe-
nuhi dan telum sepenuhnye Lliiierhatikan, menimbulkan per-

lanyaan bagi saya, Bagainerrahah tinCaken yang akan diaB

5i1 oleh PBB i,erhadap ketidaktastan atas Re€Dlusi No.2B32

(XXVI) tahun 1971 ini ?' , !,axena untuk rnelihst tindekan

yanA ekail dilakukan cleh PIB melalui ,*esolusi etaLl kelai,



i<dnleh x;rfuk nelihat kebe:a.l;ran r"es..lu5i itu send;ri b..'r'

',r'q c-t inddr ,-.'t' | -;,yo rarus $irrfibLr.y .....-..--. _3ya

r-r'Eill1 ,!jil 'lini ,.r Y d: TFF\ /lqn EF-il c: Vri.

'--s Lnun P?B Nu.28321XXVT\ .T n.,r g f<r.ryslr;n San rdera

I.,l i r q.hrJri 7--" P-.'l--.i-,.- - ----...--:) )

AJ::rn i,ri,rrn 'lrri nenelitian adalah xnluk relihat
ri- fFrr "-i -.tr -rF.2i q.;F L -r.r d.- \ad,.in.-r ;rla-

t,qr v.r< _rrI Ii1.LIl,q. , ,' frp rF;qn \q1 iri|/::-tjs

ll-,,---. F-"1,--.qn ,-lrrdin -.."1.\ fi.l.i li' "", i,,'. ''-'

nintaan, himbsuan, dan anjuren yanEl termaksud di dalan

'--r',t ce*.rrF-a - ria 'a' e62i 7,?- r-.re-rian

=.--. .r-' ca. Irt"n IqaI r ,L m:m\FriLq'

"a r-1 f i.?_ /F. ,. -rPrt_--ian

n rcr rt 1.,1,.,- ;- -qr L,q, cr. .n\.. re-darar

'-- - 
' , \' ? i-r?/Yvv- \ v- --i: un_rn fP: .

l)Fr JoF DoF-.-lo .lacLri,, iF car'e m-nda,.1;q. .lq'.

dara ye: g tcrl:urpul dengan rr:rcde kd"1j La!jp yl:Lu merode

yang tidsk nenggunakan an€ikE 3ngka ;ebaE!ai L-+nrbandinEl me-

l2 i nLen .lFnd^n hEnEl.rh ha.caFrirh - 6 . d a F r i . ,i .1 r . . " .1 r " ,

ristem huhDm yang te!dapat di dalgm pernas3l:hrn. UNtuk

rrtrpLa: rF,-rFt' :' -,..1.t- roIe|,,i -F-rat$-an

yllridis normatif artinya nas:,1ah ini ditahas menuruL pe-

::alurai -peraturan yang sudah ade daD yanEl masih berlakil

sefta yenC berkaitan den€lart pokok nrasalah.

b"r :lrpan skrips- 'i mlngjr (7/08 s.d "C'09/o0)



),len€lenai pengutlpulan data sanpai dengan analisis data

nenakan waktu hanpir 11 oinggu tepatnya sampai tanggal 7

Desember 1990. godangkan untuk lsporan keseluruhan skrip-

si Lni. menghabiskan hanpir 7 bulan sanpai dengan bulan

Ju 1i 1991 .

Adapun nengenai hasil dari penelitian yang dida-

patkan adalah l,lajelis Unr:n PBB telah oelakukan banyak

ha1, upaya yang tidak henti-hentinya yang bertujuan agar

ResolLrsi No.2832(XXVI) tahun 1971 nendapat tenpat dan di-

hotbati oleh senua negara baik yang berada di seputar sa-

nudera, pengguna naritiD di Sanudera India, eaupun juga

oleh negara-negala yang menjadikan Sanudeta India sebagai

ajang perselisihan dan pereobaan kekuatan lriliter berupa

pelcobaan persenjataan terutalra pelsenjataan nuklir. l{a-

laupun Iajelis Unurn PBB bertindak sebatas kenanpuannya

yaitu uenghinbau, nenElajak, nenganjurkan kepada negara-

neElala tersebut aEar aentaati, eeoatuhi dan lxenghornati

isi dari deklarasi yang telah disahkan bukan berarti r-e-

solusi ini tidak nenpunyai hakekat hukun sana sekali, di

dalannya rnasih ada n9!bawa kewajiban lloral terhadap nega-

ra-neElara anggota PBB.

0byek peneLitian dari petnasal.&han ini adalah atu-

ran-atulan yang sudah ada, berupa resolusi-resolusi l{ajo-

Ii.s Unurn PBB yang nelruat berbagei- upaya dan kenajuan-keng

juan yanEl diperoleh PBB dalam ran€lka ner.ujudkan tercip-



tanya dan tercapainya tujuan dari disahkannya Resolusl

No.2832(XXVI), di sanping tentunya dengan nenperbanding-

kan dengan aturan-aturan hukurD internasional yang nasih

berlaku di dalan pargaulan internasional.

Lokasi penelitian untuk nendapatkan hal yanEl di-
i.nElinkan di.lakukan di. United Nations Infornation Centre

(UNIC) di J1 Kebon Si!ih 32-34, Jaka!ta, Pelpustakaan

Cenlre for Strategic and International Studies (CSIS),

Jakarta, PBrpustakasn Pusal Universitas Padjadjaran Ban-

dung, Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga Surabaya,

dan Perpustakaan Univelsitas Surabaya, Surabaya

Kesirnpulan dari keseluruhan sk!ipsi yanEl berjudul

"Tinjauan Yu!idis Terhadap Resolusi. Hajelis Umun PBB

No-2832(XXVI) (Tentang Pelnyataan Sanudera India Sebagai

Zona Perdamsian)", adalah bahwa r6aoLusi f,{ajeIi.s Unun

PBB, khususnya "Declaration of the Indian ocean as a Zone

of Peace" ini telah diupayakan dan dilakukan berbagai hal

yang Eungkin oleh llajeli.s llrBun PBB agar supaya yanEl dici-
ta-citakan dan diharapkan denElan sanElat oleh neElara-neEla-

ra yanEl berada di s€kitar Sanudera India, pengEluna Deri-
tin juga oleh negara-neClara yanEl berptihatin atas |[asalah

telsebut dan juga yang yEng terDaksud di dalao r6so|ls1
ini sendiri, menjadi terwujudnya suatu zona yang bebas

dari ketegangan karena adanya perselisihan neElara-neElara

besar yang nenClinginkan wilayah Sanudera India berada



dalsn kekuasaan neElara-negara besar tersebut, suatu zona

yang bebas dari perang dan ketakutan akan adanya ancaEan

terhadap kedahaian dan ketenanEian nasyalakat internasio-
na1 khususnya ne€lara-neEara di seputar a!ea sanudera. l{a-

lau resolusi ini tidak dapat Denaksa aElar neElara-neElgra

yang berseli6ih, atau yanEl tak meodukunEi resolusi untuk

tunduk dan taat telhadap isi da"i Resolusi No.2832(XXVI),

bukan berarti reaolusi ini tidak neniliki hakekat hukuo

sa&a sekali, r6solusi ini nasih berisikan dan neebaea

sanksi noral dalan arti nenbawa beban dan werenang motal

atas persoalan pentinEl internasional khususnya dalan re-

solusi Hajelis Uuuo PBB irri. DenCian tornujudnya, dipatu-
hinya, ditaati.nya dan diterapkannya Deklarasi Sauudera

India Sebagai Zona Perdauaian denikian pula dengan Inpl.e-

nentasi dari Deklarasi tersebut diharapkan dapat lrenjadi

contoh yang baik Euna diwujudkannya lagi zona-zona perda-

naian yanEl Lain, sehingga dengan denikian tujuan dan

prinsip ya.nE terkandung di dalan Piagam PBB dalan pasal

satunya dapat tercapai.

)


