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BAB II 

PERMASALAHAN PENCEMARAN LAUT AKIBAT MINYAK DI 

INDONESIA-FILIPINA 

Permasalahan pencemaran akibat limbah minyak bisa dikatakan sangat berbahaya 

bagi kehidupan laut dan dapat merugikan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai yang 

menggantungkan kehidupannya terhadap laut. Indonesia dan Filipina merupakan 

negara kepulauan yang memiliki jalur laut yang digunakan sebagai jalur lalu lintas 

alternatif yaitu Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Baik Indonesia maupun Filipina sama-

sama berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap tumpahan minyak agar tidak 

membahayakan lingkungan laut dan dapat merugikan masyarakat pesisir. Begitu juga 

ketika terjadi tumpahan minyak di dalam negaranya, kedua negara ini memiliki 

kesiapan untuk menghadapi tumpahan tersebut. 

2.1 Masalah Pencemaran Minyak di Perairan dan Laut Indonesia – Filipina 

Indonesia dan Filipina merupakan negara kepulauan. Kedua negara ini memiliki 

keragaman hayati yang besar, salah satunya keragaman hayati yang ada di laut. Akan 

tetapi, keragaman hayati dapat rusak dikarenakan pencemaran minyak yang terjadi di 

laut. Kegiatan atau aktivitas manusia yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir 

dan laut (Sea-based pollution) antara lain adalah pelayaran (shipping), dumpling di laut 
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(ocean dumping), pertambangan (mining), eksplorasi dan eksploitasi minyak (oil 

exploration and exploitation), budidaya laut (marine culture) dan perikanan (fishing).37  

Aktivitas tersebut dapat menyebabkan pencemaran yang dapat merugikan negara. 

Permasalahan terbesar bagi lingkungan laut yaitu pencemaran minyak. Dikarenakan 

zat yang terkandung dalam minyak sangat susah larut dan dapat membunuh dan juga 

merusak ekosistem yang laut serta merugikan aktivitas manusia dibidang perikanan. 

2.1.1 Masalah Pencemaran Minyak di Perairan dan Laut Indonesia 

Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan atau sering disebut Archipelagic 

State. Posisi Indonesia apit oleh beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, 

dan memiliki selat yang menjadi penghubung jalur perdagangan antar satu negara ke 

negara lain. Tumpahan yang terjadi di laut merupakan kawasan padat lalu lintas laut 

dan aktivitas perminyakan seperti pengangkutan minyak menggunakan kapal, juga 

sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi perdagangan lintas batas negara dan 

menjadikan Indonesia maupun negara disekitarnya rawan terhadap pencemaran 

lingkungan yang diakibatkan oleh kapal pengangkut barang ataupun kapal minyak. 

 

 

 

                                                           
37 Bambang Pramudyanto, 2014,  Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir, Jurnal 
Lingkungan Hidup Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014. Widyaiswara Pusdiklat Lingkungan Hidup, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses di 
http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_21-40.pdf pada tanggal 29 Januari 2018 jam 12:56 WIB 
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Gambar 2.1 Rute Perkapalan di Sekitar Selat di Asia Tenggara38 

 

 

Setidaknya sekitar 7 juta barel per hari minyak mentah melewati selat Malaka, dan 

jumlah tersebut yang merupakan 27% dari jumlah transaksi laut di dunia. Lalu 14% 

menuju ke Singapura dan sisanya melewati Laut Cina Selatan menuju Jepang dan 

Korea Selatan, serta 0,3 juta barel sekitar 1% melalui selatan Pulau Sumatera dan 

sebanyak 5 hingga 6 kapal tanker yang bermuatan 250.000 ton melewati selat Lombok 

dan Makassar.39 Maka dari itu, kawasan tersebut sangatlah rawan terhadap tumpahan 

maupun kecelakaan kapal-kapal tanker maupun kapal pengangkut barang. 

                                                           
38 Vikram Nehru, 2011,  Southeast Asia: Crouching Tiger or Hiden Dragon?, Carnegie Endowment 
for International Peace. Diakses di http://carnegieendowment.org/2011/07/07/southeast-asia-
crouching-tiger-or-hidden-dragon-pub-44964 pada tanggal 11 Februari 2018 jam 23:45 WIB 
39 Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Potensi Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan 
sumberdaya di wilayah pesisir dan laut, Siaran Pers. Diakses di http://www.menlh.go.id/potret-kondisi-
dan-permasalahan-pengelolaan-sumberdaya-di-wilayah-pesisir-dan-laut/ pada tanggal 16 Mei 2017 jam 
23:17 WIB 
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Menurut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pencemaran laut 

senbdiri diartikan sebagai adanya kotoran atau hasil buangan aktivitas makhluk hidup 

yang masuk ke daerah laut. Pencemaran laut ini bersumber dari tumpahan minyak, sisa 

damparan amunisi perang, buangan proses di kapal, buangan industri ke laut, proses 

pengeboran minyak di laut, buangan sampah dari transportasi darat melalui sungai, 

emisi transportasi laut dan buangan pestisida di perairan. Namun sumber utama dari 

pencemaran laut berasal dari tumpahan minyak yang diakibatkan oleh aktivitas kapal, 

pengeboran lepas pantai maupun akibat kecelakaan laut.40 

Kawasan di Indonesia yang menjadi kawasan tingkat pencemaran tinggi seperti 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera 

Selatan, Kalimantan Timur, Lampung dan Sulawesi Selatan.41 Dibawah ini merupakan 

beberapa kasus tumpahan Minyak di Perairan Indonesia: 42 

Tabel 2.1 Kasus Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia43 

No Tahun Lokasi Keterangan 
1.  1975 Selat Malaka Kandasnya kapal tanker Shownu Maru 

yang menumpahkan minyak sebesar 1 
juta barrel minyal solar. 

2.  Feb 
1979 

Pelabuhan 
Lhokseumawe 

Bocornya kapal tanker Golden Win yang 
mengangkut 1500 KL minyak tanah. 

                                                           
40 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pencemaran Laut, Artikel PSDKP, hal 1. 
Diakses di www.djpskdkp.kkp.go.id/ppsdk/export/post/c/238/pdf/ pada tanggal 12 Mei 2017 jam 
12:43 WIB 
41 JICA-Dephub, 2002, The Study for The Maritime Development Plan in Republic of Indonesia, Jakrta, 
dalam Ir. Sulistyono, Dampak Tumpahan Minyak (Oil Spill) Di Perairan Laut Pada Kegiatan Industri 
Migas dan Metode Penanggulangannya,Forum Teknologi, Vol.02 No. 1, hal 51. Diakses di  
http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t7-_Dampak_Tumpahan_---_Sulistyono.pdf pada tanggal 12 April 
2017 jam 01:10 WIB 
42 Ibid. 
43 Diolah dari berbagai sumber. 
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3.  Des 
1979 

Pelabuhan Buleleng 
Bali 

Kecelakaan kapal tanker Choya Maru 
pada Desember menumpahkan 300 ton 
bensin. 

4.  Jan 
1993 

Selat Malaka Kandasnya kapal tanker Maersk 
Navigator. 

5.  1996 Natuna Tenggelamnya KM Hatamas II yang 
memuat MFO. 

6.  Okt 
1997 

Selat Singapura Kapal Orapin Global bertabrakan dengan 
kapal tanker Evoikos. 

7.  Juli 
2003 

Palembang Tabrakan antara tongkang PLTU-1/PLN 
yang mengangkut 363 KL IDF dengan 
kapal kargo AN Giang menyebabkan 
sungai Musi di sekitar Palembang 
tercemar. 

8.  Okt 
2004 

Pantai Indramayu Tumpahan minyak mentah dari 
Pertamina UP VII Balongan, tumpahan 
ini merusak terumbu karang tempat 
pengasuhan ikan milik masyarakat 
sekitar. 

9.  2004 Balikpapan Tumpahan minyak dari Perusahaan Total 
E&P Ind. membuat nelayan sekitar tidak 
dapat melaut dalam beberapa waktu. 

10.  Agt 
2005 

Teluk Ambon Meledaknya kapal ikan MV Fu Yuan Fu 
F66 yang menyebabkan tumpahan 
minyak ke perairan. 

11.  2007 Pelabuhan Tanjung 
Perak 

MT Kharisma Selatan, terbalik di 
Dermaga Mirah dan menumpahkan 500 
KL Marine Fuel Oil (MFO). 

12.  2008 Pesisir Indramayu, 
Jawa Barat 

Tumpahan minyak mentah terjadi akibat 
kecelakaan saat pengoperasian yang 
dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) 
Refinery Unit VI Balongan. 

13.  Ags  
2010 

Perbatasan Indonesia, 
Australia dan Timor 

Leste 

Sumur minyak Montara di perairan 
Australia bocor dan menumpahkan light 
crude oil dan meluas hingga Celah Timor 
yang merupakan perairan perbatasan 
Indonesia, Australia dan Timor Leste dan 
sekitar 75% memasuki wilayah 
Indonesia. 

14.  2013 Ternate Kapal tanker Patriot Andalan tenggelam 
selama operasi kargo di dermaga 
Pertamina Terminal Facility yang 
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menumpahkan smuatan bensin dan solar 
dan membentang beberapa kilometer. 

15.  2015 Tuban Tumpahan minyak akibat bocornya 
Subsea Hose PT. JOB PPEJ 

 

2.1.2 Masalah Pencemaran Minyak di Perairan dan Laut Filipina 

Filipina juga merupakan negara kepulauan yang memiliki geografis yang 

dipisahkan dari Taiwan oleh Selat Luzon, dari China oleh Laut China Selatan dan 

Indonesia serta Malaysia oleh Laut Sulawesi. Filipina sama halnya dengan Indonesia, 

dimana Filipina juga memiliki lebih dari 7000 pulau yang terbagi menjadi tiga yaitu 

Luzon, Visayas dan Mindanao,44 kesamaan dengan Indonesia pulau-pulau tersebut juga 

merupakan rute pelayaran yang penting di laut. Jadi tidak jarang di rute tersebut akan 

terjadi tumpahan minyak yang mengakibatkan pencemaran pada lingkungan laut. 

Panjang pantai Filipina sekitar 18.000 km2. Rasio total air adalah 1:7 dengan luas tanah 

sekitar 300.000 km2 dan luas perairan 2.2 juta km2 dengan populasi saat ini 96 juta 

lebih, sekitar 60% tinggal di daerah pesisir.45  

Perairan yang berada di sekitar Filipina menjadi media penting bagi transportasi 

internasional dan perdagangan, sumber makanan dan mata pencaharian untuk 

masyarakat Filipina dan rumah bagi berbagia spesies dan habitat laut. Filipina berada 

dalam peringkat ke-10 dari negara-negara penghasilan perikanan tangkap teratas di 

dunia dan merupakan produsen akuakultur terbesar ke-10. Dalam hal perdagangan 

                                                           
44 Sea Alarm Fondation, 2012, Country Wildlife Response:A Summary of oiled wildlife response 
arrangements and resources worlwide, version 14 Mei 2012. Diakses di http://www.sea-alarm.org/wp-
content/uploads/2012/05/philippines.pdf pada tanggal 10 Mei 2017 jam 22:30 WIB 
45 Mary Ann Palma, Op.Cit hal 1 
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maritim, Filipina berada diperingkat ke-35. Filipina juga memiliki salah satu lintasan 

container paling signifikan di antara negara-negara berkembang lainnya dalam hal 

volume pemasokan serta merupakan salah satu pemasok pelaut terbesar di dunia.46 

Sejak tahun 1985, Philippines Coast Guard (PCG) telah memantau setidaknya ada 

sekitar 53 insiden tumpahan minyak yang diakibatkan kecelakaan saat pengiriman 

minyak dan penanganan minyak yang terjadi di perairan Filipina. Tumpahan minyak 

ini setidaknya sebanyak 6 juta liter minyak, dan ini tidak termasuk minyak yang kurang 

dari 400 liter serta adanya pembuangan limbah minyak yang bercampur air yang 

dilakukan kapal-kapal yang melewati rute domestik dari Manila Bay ke pulau-pulau 

selatan negara tersebut.47 

Menurut Philippines Coast Guard (PCG), ada sekitar 170 kecelakaan laut yang 

tercatat sebagian besar melibatkan kapal berbendera Filipina di perairan negara 

tersebut selama dua puluh tahun terakhir terhitung dari tahun 1987 hingga tahun 

2007.48 Jumlah ini belum termasuk kecelakaan laut berdasarkan oleh Maritime Industry 

Authority (MARINA). Beberapa insiden ini melibatkan landasan kapal, pencemaran 

minyak, tabrakan, kapal terbalik, kebakaran di kapal, dan ledakan mesin kapal. 

                                                           
46 Mary Ann Palma, Op.Cit hal 2-3 
47 Reuben S. Lista, The Role of the Philippines Navy Toward Sustaining Evironmental and Ecological 
Integrity for the Philippines, Thesis. Monterey, California, Naval Postgraduate School, Hal.15-16. 
Diakses di http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/31458/95Jun_Lista.pdf?sequence=1 pada 
tanggal 17 Mei 2017 01:45 WIB 
48 Department of Transportation and Communications, Philippine Coast Guard, Summary of Marine 
Accident 1986-2008, May 2009. Dalam Mary Ann Palma, 2009, The Philippines as an Archipelagic and 
Maritime Nation: Interests, Challenges, and Perspective, RSIS working paper, Singapore, S. Rajaratnam 
School of International Studies. Diakses di https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-
pubs/WP182.pdf pada tanggal 16 Desember 2017 jam 23:03 WIB. 



51 
 

Diantara kasus yang pernah terjadi adalah tabrakan dari MV Super Ferry 12 dan MV 

San Nicholas tahun 2003, kebakaran kapal MV Maria Carmela tahun 2012 dan MV 

Super Ferry 14 tahun 2004, terbaliknya kapal MV Princess of the Stars, MBca Don 

Dexter, dan MBca Mae Juan di 2008.49  

Untuk mencegah kecelakaan di laut, maka Filipina terus meningkatkan pelayanan 

mereka untuk mencegah keselamatan navigasi terutama di perairan yang memiliki 

tingkat tertinggi dalam lalu lintas maritim.  Filipina melakukan operasi pencarian dan 

penyelamatan dan inspeksi kapal di pelabuhan, mengawasi operasi penyelamatan, 

menetapkan alat bantu untuk navigasi dan skema pemisah lalu lintas, menyebarkan 

informasi keselamatan maritim perbatasan lalu lintas perairan Filipina, menyebarkan 

marsekal di laut,  dan meyediakan keamanan dan layanan keamanan untuk proyek 

eksplorasi minyak dan gas lepas pantai.50 

Filipina telah terjadi beberapa kasus tumpahan minyak seperti pada 18 Desember 

2005 terjadi tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapal bunker yang 

mengakibatkan tumpahnya 364.120 liter minyak yang mencemari pesisir pulau 

Semirara di Mindondoro.51 Ada beberapa kasus tumpahan minyak yang terbesar di 

                                                           
49 Ibid. 
50 Mary Ann Palma, Op.Cit hal 16-17 
51 Magramo, M., 2007. The Semirara oil spill: its implications to maritime legislations. In: Proc. 7th 
International Navigational Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (Trans-
nav'2007) Held on 20e22 June 2007. Gdynia Maritime University and the Nautical Institute, Poland, 
pp. 579e581. In: http://transnav.am.gdynia.pl/proceedings/pdfs/12.pdf, dalam Rex Balena, Priority 
Responses to the 2006 Guimaras oil spill, Philippines: Will history repeat itself?, College of Fisheries 
and Ocean Sciences, University of the Philippines Visayas, Miagao, Iloilo 2023, Philippines. Diakses 
di http://www.mangroverestoration.com/pdfs/Balena.2015.PhillipinesMgoilspill.pdf pada tanggal 10 
Mei 2017 jam 23:10 
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Filipina yaitu pada tahun 2006, yang mengakibatkan kerusakan di Guimaras. 

Tumpahan pertama ini terjadi tangggal 11 Agustus 2006 yang diakibatkan oleh 

tenggelamnya kapal tanker milik Philippines National Oil Company (PNOC),52 yang 

membawa dua juta liter Petron bahan bakar yang pada saat itu bungker milik PNOC 

ini jatuh di pesisir selatan Pulau Guimaras yang terletak di Wilayah Visayas Barat di 

Filipina tengah. Tumpahan ini mengakibatkan kerugian lingkungan dan perekonomian 

nelayan yang menggantungkan hidupnya di wilayah tersebut.53. Tumpahan kedua 

melibatkan MV Princess of the Orient (1998) dan MV Princess of the Stars (2008). 54  

2.1.3 Potensi Pencemaran di Laut Sulawesi – Laut Sulu 

Potensi pencemaran lingkungan perbatasan laut akibat minyak juga dirasakan oleh 

Indonesia dan Filipina. Pencemaran minyak dikarenakan oleh adanya pembocoran 

pada tumpahan kapal, tabrakan kapal, pemindahan cargo dan lain sebagainya. Di 

Indonesia sendiri, terdapat beberapa perairan dan pelabuhan yang dijadikan sebagai 

terminal bongkar muatan minyak bumi, hal itulah yang menambah resiko dari 

pencemaran lingkungan. 

                                                           
52 Rex Balena, Priority Responses to the 2006 Guimaras oil spill, Philippines: Will history repeat 
itself?, College of Fisheries and Ocean Sciences, University of the Philippines Visayas, Miagao, Iloilo 
2023, Philippines. Diakses di 
http://www.mangroverestoration.com/pdfs/Balena.2015.PhillipinesMgoilspill.pdf pada tanggal 10 Mei 
2017 jam 23:15 
53 Felipe Hilan A. Nava, Guimaras Oil Spill Incident: Post-Oil Spill Initiatives, email:  
filipehilan@gumaras.gov.pf / hilanfelipe@gmail.com. Diakses di 
http://eascongress.pemsea.org/2012/sites/default/files/document-files/abstract-st43-nava.pdf pada 
tanggal 10 Mei 2017 jam 23:07 WIB 
54 Sea Alarm Fondation, Op, Cit. 
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Potensi pencemaran di laut perbatasan menjadi permasalahan bersama, mengingat 

bahwa laut tersebut dijadikan jalur perdagangan, jalur lalu lintas dan jalur pengiriman 

barang serta minyak. Laut yang menjadi jalur lalu lintas kapal dan pengiriman barang 

sering terjadi tumpahan minyak kapal yang bersumber dari tumpahan minyak karena 

operasional rutin kapal dan kecelakaan kapal, pelimpasan minyak dari darat (down to 

drain), terbawa asap (up in smoke), eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai, pipa 

transportasi minyak, tank cleaning dan perembesan alami (natural seeps). Sumber 

terbesar terjadinya penceamran minyak di laut adalah pelimbasan minyak dari darat 

(down to drain).55 

Laut perbatasan yang tercemar akan menjadi permasalahan bersama negara yang 

berada di sekelilingnya. Salah satunya yaitu laut yang menjadi perbatasan antara 

Indonesia, Filipina dan Malaysia. Daerah perbatasan ini dikenal sebagai Triborder Sea 

Area yang terdiri dari dua sektor utama.  

Gambar 2.2 Triborder Sea Area56 

                                                           
55 Eny Budi Sri Haryani, 2005, Pencemaran Minyak di Laut dan Tuntutan Ganti Kerugian, Institut 
Pertanian Bogor.  Diakses di http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/09145/eny_budi_sri_haryani.pdf 
pada tanggal 29 Januari 2018 jam 14:55 WIB 
56 David Willems, 2016, Why UAVS Would Benefit Malaysia, Indonesia and The Philippines, UMS 
Skeldar. Diakses di http://umsskeldar.aero/mission-critical/ pada tanggal 11 Februari 2018 jam 21:04 
WIB 
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Ket: Jalur pelayaran Utama (panah merah) 

Pertama adalah Laut Sulu di Filipina, perairan dengan kapasitas 100.000 mil2  yang 

merupakan perairan yang dibatasi sebelah barat laut terdapat Pulau Palawan, di sebelah 

tenggara oleh Kepulauan Sulu, dan di barat daya oleh Sabah. Kedua yaitu Laut 

Sulawesi, perairan dengan kapasitas 110.000 mil2 yang dibatasi oleh Kepulauan Sulu 

dan Mindanao di sebelah Utara, Sabah dan Provinsi Kalimantan di barat, dan Pulau 

Sulawesi di sebelah selatan. Di sebelah barat daya Laut Sulawesi terdapat Selat Malaka, 

yang semakin banyak digunakan oleh operator minyak mentah untuk melewati Laut 

Sulawesi yaitu kapal VLCC dengan kapasitas lebih dari 230.000 tonase bobot mati 

yang tidak dapat/diizinkan untuk transit di Selat Malaka karena laut Selat Malaka yang 

dangkal.57 Jadi Laut Sulawesi dijadikan sebagai jalur alternatif. Lalu lintas kapal yang 

terjadi di Laut Sulawesi dan Laut Sulu merupakan jalur pelayaran paling ramai 

                                                           
57 Ian Storey, 2008, Securing Southeast Asia’s Sea Lanes: A Work in Progress, Research Note, Asia 
Policy  Number 6, July 2008, 95-127, hal 104. The National Bureau of Asian Research, Washington. 
Diakses di http://nbr.org/publications/asia_policy/Free/AP6/AP6_E_Storey.pdf pada tanggal 2 januari 
2018 jam 22:02 WIB. 
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sekaligus paling berbahaya kedua setelah Selat Malaka. Rata-Rata sekitar 3.900 kapal 

pertahun melewati jalur ini dengan total nilai barang US$ 40 miliyar.58 

Laut Sulawesi dan Laut Sulu memiliki ekosistem laut yang sangat besar. Tetapi, 

ekosistem laut yang berada di Laut Sulawesi dan Laut Sulu terancam mengalami 

kerusakan akibat potensi dari pencemaran air laut akibat limbah minyak. Potensi 

limbah minyak yang terjadi di Laut Sulawesi maupun Laut Sulu dari sumber-sumber 

ekplorasi dan eksploitasi sangat tinggi, hal ini dikarenakan di wilayah sekitar perairan 

Laut Sulawesi yaitu di daratan pulau Kalimantan (Timur) terdapat beberapa aktifitas 

eksplorasi maupun eksploitasi minyak dan gas bumi, serta wilayah perairan tersebut 

merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) sehingga banyak kapal-kapal 

komersial termasuk kapal-kapal tangker VLCC (Very Large Clude Carrier) yang 

bermuatan penuh minyak melewati jalur pelayaran di Laut tersebut. 59 ALKI II dalam 

Peraturan Pemerintah RI no 37 tahun 2002 Pasal 11 ayat 3 merupakan Alur Kepulauan 

yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk 

pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat 

Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok.60 ALKI II berada di antara Pulau 

Kalimantan dan Pulau Sulawesi serta antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Maka dari 

                                                           
58 Edy Prastyono, Keamanan Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia. Dalam Bantarto Bandoro, 
Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta: CSIS, hal. 122. Dalam Ismah Rustam, 
Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu, 
Universitas Mataram, hal 163. Diakses di 
ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/717/496+&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id 
pada tanggal 9 Maret 2018 jam 12:33 WIB 
59 Wawancara dengan Bapak Anung Trijoko Prasono, pada tanggal 28 Agustus 2017 di Kantor KPLP. 
60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002. Diakses di 
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/63/1078.bpkp pada tanggal 29 Januari 2018 jam 15:16 WIB 
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itu, jalur ALKI ini merupakan jalur yang relatif aman untuk dilalui oleh kapal-kapal, 

yang menyebabkan ALK ini menjadi jalur alternatif setelah Selat Malaka untuk 

menghubungkan pelayaran antara Samudera Hindia dan Samudera pasifik. 

Eksplorasi atau penyelidikan mineral merupakan tahap awal dari usaha 

pertambangan yang ditujukan untuk menemukan endapan bahan galian sampai 

memperkirakan besaran sumber daya atau cadangan mineral. Tahap ini sangat 

menentukan kelanjutan tahap berikutnya yaitu study kelayakan, konstruksi, dan operasi 

penambangan (eksploitasi).61 Akan tetapi, jika ekplorasi dan eksploitasi dilakukan 

secara berlebihan maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan.  

Eksplorasi minyak dan gas bumi yang terdapat di Kalimantan Timur, salah satunya 

di Cekungan Tarakan telah mengalami proses yang sangat panjang bahkan termasuk 

salah satu eksplorasi tertua di Indonesia. Hasil penemuan lapangan-lapangan minyak 

dan gas bumi di Pulai Bunyu, Pulau Tarakan dan Pantai Timur Kalimantan Timur 

sekitar Muara Sanjau belum diiringi keberhasilan eksplorasi di wilayah lepas pantai. 62 

Apalagi di Kalimantan Timur terdapat perusahaan Chevron sebagai pengelola sumber 

daya migas di Indonesia, Chevron beroperasi di lepas pantai yang ada di Kalimantan 

                                                           
61 Nandi, 2006,  Minyak Bumi dan Gas, Handout Geologi Lingkungan. Universitas Pendidikan 
Indonesia. Diakses di 
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197901012005011-
NANDI/geologi%20lingkungan/MINYAK_BUMI_DAN_GAS.pdf__suplemen_Geologi_Lingkungan.
pdf pada tanggal 2 Februari 2018 Jam 17:55 WIB 
62 Wijaya, D. Noeradi, A.K. Permadi, E. Usman, dan A.W Djaja, 2012,  Potensi Migas Berdasarkan 
Integrasi Data Sumur dan Penampang Seismik di Wilayah Offshore Cekungan Tarakan Kalimantan 
Timur, Jurnal Geologi Kelautan Vol 10, No. 3, Desember 2012. Diakses di 
ejournal.mgi.esdm.go.id/index.php/jgk/article/download/221/211+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id pada 
tanggal 1 Februari 2018 jam 21:10 WIB. 
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seluas 11.100 km2 (2.8 juta hektar) di Kutai Basin.63 Chevron sendiri memulai 

operasinya di Kalimantan Timur pada tahun 1968 yang melingkupi area konsesi darat 

dan lepas pantai. Operasi yang dilakukan oleh Chevron Indonesia ini mencakup tiga 

wilayah utama yaitu North Area (Beroperasi di lapangan Attaja yang merupakan 

lapangan lepas pantai terbesar di Kalimantan Timur. Minyak dan gas alam diproses di 

Terminal Santan dan gas alam diangkut ke kilang LNG Bontang), South Area 

(Beroperasi di Lapangan Sepinggan dan Lapangan Yakin, Terminal Lawe-Lawe dan 

Penajam Supply Bas. Minyak dan gas bumi diproses di Terminal Lawe-Lawe), dan 

West Seno (Ditemukan di Lapangan West Seno, menandai babak baru dalam 

pengembangan minyak dan gas alam laut dalam atau deepwater development).64 

Kalimantan Timur memiliki cadangan minyak dan gas sebesar 765.75 MMSTB 

(Million Metric Stock Tank Barrels) atau 11% dari cadangan nasional. Pada tahun 2008 

sampai dengan 2013, operasi minyak di Kalimantan Timur menyumbang 15.92% 

hingga 16.53% produksi nasional. Pada tahun 2014 Kalimantan Timur memproduksi 

35.21 juta barrel sedangkan 605.58 juta MMBTU (Million Metric British Thermal 

Unit), 65 CICo (Chevron Indonesia Company) mengoperasikan 14 lapangan lepas 

                                                           
63 Chevron Indonesia, Operasi Kalimantan Mengembangkan Sumber Daya di Kutei Basin. Diakses di 
http://www.chevronindonesia.com/business/kalimantan.aspx pada tanggal 13 Maret 2018 jam 11:45 
WIB 
64 Chevron Indonesia, Chevron Indonesia – Kalimantan Operations. Diakses di 
http://www.chevronindonesia.com/documents/transcript_Kalimantan_id.pdf pada tanggal 13 Maret 
2018 jam 11:56 WIB. 
65 Kaltimprov.go.id.n.d. Potensi Pertambangan Kalimantan Timur 2014. Diakses di 
http://www.kaltimprov.go.id/potensi-5-pertambangan-dan-migas.html  pada 13 Maret 2018 jam 11:38 
WIB. 
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pantai Kalimantan Timur dan sisanya berasal dari lapangan laut dalam West Seno di 

Makassar Strait.66 

Berpotensi menyebabkan pencemaran di laut Sulawesi dan laut Sulu juga dilihat 

dari makin bertambahnya kapal-kapal berkapasitas besar yang membawa muatan 

minyak baik dari Indonesia maupun dari Filipina. Indonesia dan Filipina terkenal 

memiliki ladang minyak dan gas bumi yang sangat berlimpah, dan banyaknya 

eksploitasi dan ekplorasi. Berangkat dari potensi tinggi terjadinya pencemaran minyak 

lintas batas negara, kemudian Indonesia, Filipina dan Malaysia membuat kerjasama 

antar negara berbatasan perairan ini untuk membuat suatu mekanisme penanggulangan 

pencemaran minyak untuk area tersebut.67 

 

2.2 Upaya Penanggulangan Pencemaran Minyak di Perairan dan Laut Indonesia – 

Filipina 

Untuk mengatasi pencemaran dari tumpahan limbah minyak ini maka Indonesia 

dan Filipina memiliki upaya penanggulangan terhadap tumpahan minyak yang ada di 

dalam negara mereka. Begitu juga upaya kedua negara dalam melindungi laut 

perbatasan kedua negara yaitu Laut Sulawesi dan Laut Sulu yang memiliki potensi 

terhadap pencemaran minyak yang diakibatkan oleh kapal dan eksploitasi dan 

eksplorasi. 

 

                                                           
66 Chevron Indonesia, Op.Cit. 
67 Wawancara dengan Bapak Anung Trijoko Prasono, pada tanggal 28 Agustus 2018. 
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2.2.1 Upaya Penanggulangaan Pencemaran Minyak di Indonesia 

Pencemaran yang terjadi di perairan Indonesia dan menyebabkan dampak yang 

sangat merugikan membuat Indonesia harus siaga akan tumpahan minyak yang akan 

datang dan berupaya untuk mencegah tumpahan minyak dimasa yang akan datang. Dan 

melakukan penanggulangan dengan cepat terkait tumpahan yang terjadi di perairan dan 

laut dalam maupun perbatasan Indonesia. 

Penanganan tumpahan minyak di Indonesia terdapat dalam Peraturan Presiden 

Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak 

di Laut terdapat dalam  Pasal 1 ayat 18 – 20 yaitu Tier 1 adalah kategorisasi 

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar 

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) atau Daerah Lingkungan Kerja 

Pelabuhan (DLKR Pelabuhan), atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit 

kegiatan lain, yang mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang ersedia 

pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain.68 

Tier 2 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang 

terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit pengusahaan 

minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, 

                                                           
68 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan 
Minyak di Laut. Diakses di blh.jogjaprov.go.id/po-
content/uploads/Perpres_No_109_Tahun_2006.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id pada tanggal 2 
Februari 2018 jam 16:23 WIB. 



60 
 

prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit pengusanaan minyak 

dan gas bumi atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan Tier 1.69  

Tier 3 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang 

terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit pengusahaan 

minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, 

prasarana dan personil yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan Tier 2, 

atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.70 

Salah satu tempat yang sering terjadi pencemaran yang di Indonesia adalah 

Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu yang memiliki kawasan ekosistem terumbu 

karang yang berdampak terkena tumpahan minyak di wilayah ini bersumber dari 

kecelakaan kapal yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Periuk.71 Pulau yang terdapat 

di Kepulauan Seribu yaitu Pulau Pramuka dan Pulau Belanda, dimana Pulau Pramuka 

mewakili pulau berpemukiman dengan aktivitas pemanfaatan ekosistem terumbu 

karang untuk perikanan dan wisata dan Pulau Belanda merupakan bagian dari zona inti 

Taman Nasional Kepulauan Seribu yang kondisi terumbu karang yang terlindungi dari 

aktivitas  manusia dan juga merupakan pulau tidak berpenduduk. Kedua pulau yang 

                                                           
69 Ibid, hal 8. 
70 Ibid, hal 8-9.  
71 Noveldesra Suhery, Ario Damar, dan Hefni Effendi, 2017, Indeks Kerentanan Ekosistem Terumbu 
Karang Terhadap Tumpahan Minyak: Kasus Pulau Pramuka dan Pulau Belanda di Kepulauan Seribu, 
Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 9, No. 1, 67-90, Juni 2017. Hal69. Diakses di 
https://www.researchgate.net/profile/Noveldesra_Suhery/publication/319622983_CORAL_REEF_EC
OSYSTEM_VULNERABILITY_INDEX_TO_OIL_SPILL_CASE_OF_PRAMUKA_ISLAND_AND
_BELANDA_ISLAND_IN_SERIBU_ISLANDS/links/5a0947b10f7e9b68229cf1af/CORAL-REEF-
ECOSYSTEM-VULNERABILITY-INDEX-TO-OIL-SPILL-CASE-OF-PRAMUKA-ISLAND-AND-

BELANDA-ISLAND-IN-SERIBU-ISLANDS.pdf pada tanggal 2 Februari 2018 Jam 16:36 WIB 
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terdapat di Kepulauan Seribu ini memiliki tingkat kerentanan terhadap tumpahan 

minyak yang tinggi.72 Maka dari itu, untuk penanggulangannya Wilayah Kepulauan 

Seribu dalam Kategori Tier 1 ditanggulangi oleh CNOOC SES Ltd (China National 

Offshore Oil Corporation International Southeast Sumatra Ltd)73 dan PHE ONWJ 

(Pertamina Hulu Energi Offshore Nort West Java)74. Sedangkan dalam Tier 2 

ditanggulangi secara bersama oleh CNOOC SES Ltd, PHE ONWJ dan Pertamina EP 

Region Jawa dibawah koordinasi SKK Migas.75 

Jika Tier 1 dan Tier 2 terkait tumpahan yang diselesaikan di dalam negeri, maka 

Tier 3 menangani permasalahan tumpahan yang memasuki atau keluar dari batas 

negara. Untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan keadaan 

darurat tumpahan minyak di laut Tier 3, Tim Nasional dibentuk dalam rangka 

keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di 

laut tingkatan tier 3 yang dipimpin oleh Kementerian Perhubungan membentuk dan 

membina PUSKODALNAS (Pusat Komando dan Pengendalian Nasional Operasi 

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut). Tim Nasional berada 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PUSKOLDALNAS 

merupakan pusat komando dan pengendalian operasi dalam penanggulangan tumpahan 

                                                           
72 Ibid, hal 70. 
73 CNOOC SES Ltd merupakan anak perusahaan dari perusahaan minyak dan gas yang berbasos di 
Beijing, Republik Rakyat Cina. Bereksplorasi, pengembangan, produksi dan penjualan minyak dan gas 
alam yang berlokasi di tenggara pulau sumatera dan pantai utara banten. CNOOC Diakses di 
https://procurement.cnooc.co.id pada tanggal 2 Februari 2017 jam 17:14 WIB 
74 PHE ONJW dikenal dalam mengoperasikan lapangan minyak dan gas bumi di lepas pantai. Area 
operasi PHE ONJW membentang dari Kepulauan Seribu sampai utara Cirebon seluas 8.300 km2. 
Diakses di https://pheonwj.pertamina.com/ pada tanggal 2 Februari 2017 jam 17:16 WIB 
75 Noveldesra Suhery, Op.Cit, hal 79. 
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minyak di laut dan penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di 

laut. Keanggotaan PUSKODALNAS terdiri atas wakil instansi yaitu Menteri Negara 

Lingkungan Hidup (Wakil Ketua Tim Nasional), Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar 

Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan, 

Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Panglima Tentara 

Nasional Indonesia, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi, Kepalda Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan Gubernur, 

Bupatu/Walikota yang sebagian wilayahnya mencakup laut.  

Dalam hal tumpahan minyak yang terjadi masuk dalam kategori Tier 3, 

PUSKODALNAS wajib segera melakukan koordinasi pelaksanaan operasi 

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut dan Kepala 

PUSKODALNAS bertindak selaku Koordinator Misi Tier 3. Setelah itu Kepala 

PUSKODALNAS wajib memberikan laporan pelaksanaan penanggulangan keadaan 

darurat tumpahan minyak di laut kepada ketua Tim Nasional.76 Adapun contoh 

kejadian yang pernah oleh Tier 3 yaitu kasus penanggulangan pencemaran di Montara 

Wellhead Platform di Perairan Australia serta kasus penanggulangan dari kapal MT. 

Alyarmouk di Perairan Selat Singapura akibat tubrukan dengan kapal MV. Sinar 

Kapuas.77 

                                                           
76 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan 
Minyak di Laut, Op.Cit hal 5-7. 
77 Silo Darmono, Info Maritim,  Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Media Internal Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut, hal 7. Diakses di 
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Tabel 2.2 Deskripsi Kerjasama Internasional Indonesia dalam Tumpahan 

Minyak78 

Perjanjian Kerjasama 
Internasional 

Deskripsi 

ASEAN Council on Petroleum 
(ASCOPE) 

Kesepakatan bersama industri minyak 
untuk merespon tumpahan minyak di 
wilayah ASEAN.  

ASEAN Oil Spill Response Action 
Plan (OSRAP) 

Rencana kerjasama regional mengenai 
respon tumpahan minyak di antara 
anggota ASEAN. 

Agreement on Navigator Safety in The 
Straits of Malacca and Singapure in 
1997 (Tripartite Agreement) 

Kesepakatan dalam pengendalian 
pencemaran (anti-polusi) di masing-
masing negara anggota (Indonesia, 
Malaysia, dan Singapura) 

Sulu-Sulawesi Sea Oil Spill Response 
Network 

Jaringan kerjasama untuk 
penanggulangan tumpahan minyak di 
Selat Lombok/Makassar dan Laut 
Sulawesi antara Filipina, Malaysia dan 
Indonesia. 

Memorandum of Agreement 
(Indonesia) 

Antara Indonesia dan Filipina untuk 
merespon minyak. 

The 1997 Treaty between the 
Government of Australia and the 
Government of the Republic of 
Indonesia 

Penetapan batas ZEE dan batas dasar 
laut juga mengandung ketentuan 
pencemaran lintas batas di wilayah 
yuridiksi dengan menekan pada 
persyaratan UNCLOS mengenai 
kewajiban negara untuk mencegah, 
mengurangi dan mengendalikan 
pencemaran lingkungan laut. 

 

2.2.2 Upaya Penanggulangan Pencemaran Minyak di Filipina 

Dilihat dari banyaknya pencemaran di Filipina, maka dari itu Filipina menganggap 

perlu diadakan kegiatan atau cara untuk merespon tumpahan minyak ini baik di dalam 

                                                           
http://hubla.dephub.go.id/publikasi/Newsletter/INFO%20MARITIM%20EDISI%204.pdf pada tanggal 
12 Februari 2018 jam 14:12 WIB. 
78 Diolah berbagai sumber. 
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negeri, regional, hingga global. Philippine Coast Guard (PCG) adalah instansi yang 

bertanggung jawab untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran di perarian 

territorial negara. Marine Enviromental Protection Command (MEPCOM) adalah 

suatu unit dari PCG yang merupakan titik kontak untuk operasi tanggap tumpahan 

minyak dan terdiri dari National Operations Center for Oil Pollution (NOCOP). 

Komandan dari NOCOP berperan sebagai komandan on-scene nasional dan dapat 

meminta bantuan dari sumber pemerintah, swasta dan militer lainnya. Selain NOCOP, 

ada delapan Marine Enviroment Protection Offices dibawah kendali delapan distrik 

Coast Guard.79 

Sejak insiden SOLAR 1 di Filipina tahun 2006, pemerintah Filipina telah meninjau 

kontingensi tumpahan peraturan dan National Oil Spill Contingency Plan (NOSCP). 

Untuk mencapai hal tersebut Filipina akhirnya merevisi NOSCP yang telah selesai 

tahun 2008. Dimana NOSCP menetapkan pada tiga tingkatan sistem yang merespon 

tumpahan minyak yang telah digunakan di banyak negara.80 

Pada Tier 1, NOSCP mendefinisikan bahwa tumpahan minyak yang terdiri dari 10 

m3 atau kurang lebih minyak yang tumpah maka akan di selesaikan dengan hukum 

negara tersebut, pada tingkat tumpahan ini PCG memiliki hak untuk berpartisipasi 

dalam menangani permasalahan dalam tumpahan minyak ini dan dalam pengawasan 

                                                           
79 International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF), 2010, Philippines, Country 
Profiles: A Summary of Oil Spill Response Arrangements & Resources Worldwide. Diakses di 
http://www.itopf.com/fileadmin/data/Documents/Country_Profiles/philipp.pdf pada tanggal 3 Februari 
2018 Jam 11:24 WIB 
80 Heather A. Parker,dkk.,  Spill Response Planning in the Philippines: 3-Tier Interaction between 
Government and Industry, hal 2. Diakses di  http://www.interspill.org/previous-events/2009/12-
May/pdf/1630_parker.pdf pada tanggal 11 Mei 2017, jam 00:21 WIB 
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dari pemerintahan pusat.81 Pada Tier 2, kapal yang terjadi tumpahan di daerah tertentu 

akan ditangani oleh pemerintah daerah tersebut dan PCG daerah itu. Tier 2 ini 

dilengkapi fasilitas Petron yang akan berimbas pada sumber daya pemerintah tingkat 

pusat dan nasional serta melalui industri regional lainnya. Pada Tier 3, PCG akan 

mengelola tumpahan tingkat nasional serta melaksanakan kesepakatan tingkat 

internasional. Tier 3 ini kemungkinan untuk melihat tanggapan internasional terhadap 

tumpahan minyak dan membuat kesepakatan internasional.82 

Pada tahun 1994, buker Petro Queen menumpahkan 7-900 bbls bahan bakar 

minyak setelah terjadi tabrakan di pintu masuk Sungai Pasig. Pembersihan dilakukan 

dengan menggunakan peralatan Water Industry Oil Spill Equipment (WISE) dengan 

dampak yang terbatas pada pengotoran yacht club. Pada tahun 2006, SOLAR 1 

tenggelam di laut dengan muatan penuh bahan makar minyak di Selat Guimaras. PCG 

memimpin dalam respon tersebut dibantu oleh Petron Corporation. Dalam respon 

difokuskan pada penerapan dispersan kimia dengan metode penyemprotan dispersion 

udara dan semprotan senjata yang dipasang di kapal dan kapal patrol milik PCG. 

Insiden ini menciptakan kontaminasi garis pantai yang relative kecil namun memiliki 

dampak yang substansial pada penangkapan ikan subsisten. Keputusan ini diambil 

untuk menghilangkan minyak yang mengalami kecelakaan di kedalaman 600 m, karena 

lokasi yang cukup dekat dengan garis pantai jadi dapat menciptakan potensi ancaman 

                                                           
81 Ibid, hal 3. 
82 Ibid, hal 4.  
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yang signifikan.83 Untuk menghadapi tumpahan yang terjadi di perbatasan Filipina dan 

juga menjaga lingkungan laut perbatasan maka Filipina telah melakukan kerjasama 

Internasional dan untuk penerapan dalam Tier 3.  

 

Tabel 2.3 Deskripsi Kerjasama Internasional Filipina dalam Kerjasama 

terhadap Tumpahan Minyak84 

Perjanjian Kerjasama 
Internasional 

Deskripsi 

ASEAN Council on Petroleum 
(ASCOPE) 

Kesepakatan bersama industri minyak 
untuk merespon tumpahan minyak di 
wilayah ASEAN.  

ASEAN Oil Spill Response Action 
Plan (OSRAP) 

Rencana kerjasama regional mengenai 
respon tumpahan minyak di antara 
anggota ASEAN. 

Sulu-Sulawesi Sea Oil Spill Response 
Network 

Jaringan kerjasama untuk 
penanggulangan tumpahan minyak di 
Selat Lombok/Makassar dan Laut 
Sulawesi antara Filipina, Malaysia dan 
Indonesia. 

Memorandum of Aggreement 
(Thailand) 

Antara Filipina dan Thailand untuk 
merespon tumpahan minyak. 

Memorandum of Agreement 
(Indonesia) 

Antara Filipina dan Indonesia untuk 
merespon minyak. 

 

2.2.3 Upaya Kedua Negara Menanggulangi Potensi Pencemaran Minyak di 

Laut Sulawesi – Laut Sulu 

Laut perbatasan berpotensi terkena pencemaran minyak di laut. Indonesia dan 

Filipina merupakan negara yang berbatasan langsung dengan banyak laut yang menjadi 

                                                           
83 International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF), Op.Cit. 
84 Heather A. Parker,dkk, Op.Cit, hal 6. 
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jalur lalu lintas perdagangan, pengiriman minyak dan barang. Maka, jelas bahwa kedua 

negara ini harus sangat berhati-hati dalam melindungi kehidupan laut mereka. 

Dikarenakan aktivitas dibidang kelautan merupakan penghasilan kedua selain 

pertanian. Apalagi Filipina sekitar 60% masyarakatnya yaitu masyarakat yang tinggal 

di Guimaras menggantungkan kehidupannya sebagai nelayan.85 Sedangkan Indonesia 

sendiri ada sekitar 58.86% pada tahun 2014.86 

Untuk menanggulangi potensi pencemaran minyak di Laut Sulawesi dan Laut Sulu, 

maka Indonesia dan Filipina melakukan kerjasama untuk menangani permasalahan 

tersebut dan merespon Tier 3. Seperti yang diketahui bahwa kedua negara ini 

menggunakan sistem yang sama dalam merespon hal penanggulangan minyak di laut. 

Tier 3 di Indonesia diartikan sebagai kategorisasi penanggulangan keadaan darurat 

tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau 

unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu 

ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia di suatu wilayah 

berdasarkan tingkatan Tier 2, atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia87 yang dilakukan oleh Tim Nasional dan diketuai oleh 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan di Filipina, Tier 3 akan diaktifkan 

dalam hal kasus dimana tumpahan meningkat atau dalam kasus tumpahan dimana 

                                                           
85 Felipe Hilan A. Nava, Op. Cit. 
86 Badan Pusat Statistik, 2016, Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir, hal. 89. Diakses di 
https://media.neliti.com/media/publications/48274-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf 
pada tanggal 4 Februari 2018 Jam 20:47 WIB 
87 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan 
Minyak di Laut Op.Cit, hal 8-9.  
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kejadian membutuhkan sumber daya dikuar kemampuan ditujukkan dalam  Coast 

Guard Districk Command Oil Spill Contingency Plan.88 Pada Tier 3, PCG akan 

mengelola tumpahan tingkat nasional serta melaksanakan kesepakatan tingkat 

internasional. Tier 3 ini kemungkinan untuk melihat tanggapan internasional terhadap 

tumpahan minyak dan membuat kesepakatan internasional.89 

Jika tumpahan tersebut telah melewati batas teritorial suatu negara, maka itu akan 

menjadi tanggung jawab kedua negara dalam menanggani tumpahan yang ada. Laut 

Sulawesi dan Laut Sulu yang merupakan laut perbatasan memiliki banyak potensi dari 

pencemaran minyak. Untuk merespon hal tersebut maka Indonesia dan Filipina 

melakukan kerjasama. Dalam kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Filipina 

untuk menjaga lingkungan lautnya terdapat dalam MoU Sulawesi Sea Oil Spill Network 

Plan 1981 yang berisi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan yang 

ditimbulkan dari pembuangan, baik secara tidak sengaja maupun sengaja yang berasal 

dari minyak yang masuk ke area respon geografis. Area respon geografis terdiri dari 

perairan teritorial kedua negara yaitu laut Sulawesi dan laut Sulu. Kedua negara 

melakukan patroli dan pelatihan sebagai upaya untuk menanggulangi pencemaran 

minyak di laut. Penjelasan mengenai MoU Selawesi lebih lanjut akan dijelaskan pada 

bab III. 

 

 

                                                           
88 International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF), Op.Cit. 
89 Heather A. Parker,dkk, Op.Cit, hal 4.  




