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Konsep kedaulatan

▪ dalam sejarah manusia, setiap kali negara-bangsa baru 

muncul, ia telah diikat dengan bagian wilayah tertentu. 

▪ sebagian besar negara baru berdaulat setelah mengalami 

beberapa tingkat kekerasan dalam mencapai 

kemerdekaan, baik dicapai dengan revolusi, dekolonisasi, 

atau pemisahan, hingga tingkat kekerasan politik yang 

lebih besar atau lebih kecil sering menyertainya, baik 

sebelum atau sesudah kemerdekaan

▪ Satu-satunya kejahatan dalam sistem internasional yang 

membenarkan penggunaan kekuatan adalah agresi, yang 

didefinisikan sebagai pelanggaran kedaulatan dan 

integritas teritorial suatu negara



▪ Seasteading adalah konsep menciptakan tempat tinggal 

permanen di laut, yang disebut seastead, di luar wilayah 

yang diklaim oleh pemerintah mana pun. Istilah ini 

merupakan perpaduan dari laut dan homesteading

▪ Konsep steading laut merupakan sarana relokasi ke 

geografi yang layak lainnya untuk menghindari masalah 

dan ancaman yang disebabkan oleh konflik masyarakat 

dan inter dan intra-nasional kontemporer.

▪ Seasteading melibatkan pembangunan struktur yang 

layak yang menggabungkan gaya hidup sehat dari 

pekerjaan dan kesenangan. Struktur seperti itu yang akan 

menampung warga dengan demikian disebut sebagai 

seastead

Apa itu Seastead?



Seastead





▪ Kedaulatan secara tradisional berkaitan erat dengan 

integritas teritorial yaitu wilayah. Jika seastead 

bermanuver ke ZEE negara pesisir, kedaulatan siapa yang 

akan didahulukan? Di luar ZEE, mengapa negara-negara 

pelaut lainnya harus mengaksesi entitas baru yang 

memberikan kedaulatan atas sebagian laut yang 

sebelumnya terbuka untuk semua orang? Jika negara 

berbasis laut ingin pindah ke tempat lain di laut lepas, 

apakah mereka akan memberikan kedaulatan atas lokasi 

baru itu juga?

▪ Menjelaskan insentif bagi masyarakat internasional untuk 

menerima kedaulatan negara berbasis laut yang baru 

terbentuk. Dengan datangnya hak untuk mempertahankan 

kedaulatan— insentif apa yang dimiliki negara pantai 

untuk menyambut masuknya kekuatan bersenjata lain ke 

wilayah mereka?

Tantangan Seastead menurut Walzer



Keseimbangan Maritim dan Modernisasi Militer

▪ Perspektif China tentang keamanan internasional : Strategi Militer Tiongkok. Strategi ini juga merujuk pada 

perselisihan di Laut Cina Selatan dan Timur. Strategi ini berpendapat "mentalitas tradisional yang kuat daratan 

dari lautan harus ditinggalkan," dan "sangat penting untuk melekat pada pengelolaan laut dan samudera

▪ Cina, katanya, akan menjadi "kekuatan maritim" dan "mengembangkan struktur kekuatan militer maritim modern

▪ Tiongkok bermaksud untuk memperkuat angkatan lautnya, yang “secara bertahap akan mengalihkan fokusnya… 

ke kombinasi 'pertahanan perairan lepas pantai' dengan 'perlindungan laut lepas.

▪ Bagaimana seharusnya masyarakat internasional, khususnya AS dan negara-negara regional meresponsnya?

▪ Program modernisasi militer China terlihat menjadi ancaman, pada jangka panjang mendominasi Asia-Pasifik dan 

menggunakan kemampuan militernya mempersempit tujuan keamanan nasional.

▪ Cina tidak akan menerima kemerdekaan Taiwan, tidak akan berpantang dari klaimnya di Laut Cina Selatan, dan 

memperkuat posisi dominannya di Asia-Pasifik.

▪ Interpretasi ini memiliki implikasi yang signifikan untuk lingkungan keamanan regional. Pada akhirnya akan 

menciptakan dilema keamanan

▪ Menurut ilmuwan politik terkenal Robert Jervis, "Sarana yang digunakan suatu negara untuk meningkatkan 

keamanannya mengurangi keamanan orang lain.“

▪ Cina merasa posisinya tidak aman, dan memodernisasi militernya untuk mencegah potensi agresor. Negara-

negara Asia Timur dan AS, di sisi lain, merasa terancam oleh penumpukan dan perilaku militer Tiongkok di Laut 

Cina Selatan



PANGKALAN CINA PERTAMA DI SAMUDRA HINDIA



‘Maritime Silk Road’ menghubungkan Asia Timur dengan ekonomi 

Samudera India seperti India, Pakistan, Kenya, dan lainnya melalui 

promosi perdagangan dan investasi maritim dalam infrastruktur 

pelabuhan.



Kedaulatan dan Laut: Bagaimana Indonesia Menjadi Negara Kepulauan?



Bagaimana Indonesia Menjadi Negara Kepulauan

• Tahun 1957 pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ia memiliki 

"kedaulatan absolut" atas semua perairan yang terletak di dalam 

garis dasar lurus yang ditarik di antara bagian terluar. pulau-pulau 

di Indonesia.

• Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan internasional 

atas klaimnya ketika, pada tahun 1982, Konvensi PBB tentang 

Hukum Laut secara resmi mengakui keberadaan kategori baru 

negara-negara yang dikenal sebagai "negara kepulauan" dan 

menyatakan bahwa negara-negara ini memiliki kedaulatan atas 

"perairan kepulauan" mereka.

• Sovereignty and the Sea menjelaskan bagaimana Indonesia 

berhasil dalam klaimnya yang luar biasa
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Tugas
• Lanjutkan review literatur 

• Panduan dan Tema diumumkan di Google Classroom

• Gunakan referensi minimal 10 jurnal

• Tugas yang copas dengan kawan akan sama2 
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