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BAB III 

KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM MENGHADAPI 

TUMPAHAN MINYAK SEPANJANG LAUT SULAWESI DAN LAUT SULU 

Potensi yang terjadi di Laut Sulawesi dan Laut Sulu membuat Indonesia dan 

Filipina juga Malaysia membuat kerjasama untuk kesiapan negara-negara ini dalam 

menghadapi tumpahan minyak yang diakibatkan oleh kecelakaan kapal, atau 

eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai Kalimantan timur dan 

Laut Sulawesi yang dijadikan jalur alternatif menuju Selat Malaka atau jalur alternatif 

jika kapal yang tidak bisa melewati Selat Malaka maka dapat melewati Selat Lombok 

atau Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Dikarenakan potensi yang banyak tersebutlah 

Indonesia, Malaysia dan Filipina membentuk kerjasama yang terdapat dalam MoU 

Sulawesi. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai program-program apa yang terdapat 

dalam Regional Marpolex. 

Regional Marpolex yang seharusnya dilakukan oleh tiga negara yaitu Indonesia, 

Malaysia dan Filipina hanya dilakukan oleh dua negara yaitu Indonesia dan Filipina 

dan Malaysia sendiri menjadi observer dalam beberapa tahun terakhir.  Untuk alasan 

ketidakikutsertaan dalam pelaksanaan Regional Marpolex, baik pihak Indonesia 

maupun pihak Filipina tidak mengetahui alasan atas ketidakikutsertaan ini. 
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3.1 Latar Belakang Terbentuknya Kerjasama Indonesia dan Filipina dalam MoU 

Sulawesi 

Pertemuan mengenai pengembangan pengaturan kontingen minyak sub-regional 

yang berada di Laut Sulawesi yang diadakan di Jakarta, Indonesia mulai tanggal 7 – 9 

Januari 1980 atas undangan pemerintah Indonesia di bawah naungan  Inter-

Governmental Maritime Consultative Organization dan The United Nations 

Enviromental Programme. Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi Indonesia, 

Malaysia dan Filipina. Dan perwakilan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

yaitu United Nations Enviroment Programme (UNEP), Inter-Governmental Maritime 

Consultative Organization (IMCO), dan United Nations Development Programme 

(UNDP). Serta observers/pengamat dari organisasi non-pemerintahan yaitu Oil 

Companies International Marine Forum (OCIMF).  

Rapat dibuka oleh Ponky Soepardjo selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut 

dan Junus Effendi Habibie selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

R.U Sukanton (Indonesia) terpilih menjadi Ketua dan Cap. Mohd. Suhaimi bin 

Samsudin (Malaysia) terpilih menjadi Wakil Ketua dalam rapat tersebut.  Pernyataan 

tersebut dibuat oleh Dr. J. Wonham selaku penasihat polusi laut IMCO, atas nama 

Sekretaris Jenderal IMCO dan oleh Dr. Dhira Phantumvanit atas nama UNEP. 

Pernyataan dibuat oleh Kepala Delegasi Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang 
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menyatakan dukungan kuat dari program untuk mencegah dan mengendalikan 

pencemaran laut.90  

Kerjasama yang di lakukan oleh Indonesia dan Filipina berdasarkan kesepakatan 

dalam MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan 1981. Kesepakatan ini 

berisi:91 

a. Area Geogafis 

Mendefinisikan perairan territorial yang berdekatan dengan Malaysia, 

Indonesia dan Filipina di wilayah Selat Lombok, Selat Makassar, Laut 

Sulawesi, Laut Sulu dan anak sungai. 

b. Sulawesi Network 

Adalah tindakan ketiga negara dalam bekerja sama untuk saling menghadapi 

masalah umum mengenai pencemaran minyak di lautan. Dalam hal tersebut 

yaitu Regional Marpolex. 

c. Inter-Country Management Commite 

Adalah sebuah komite satu orang dari masing-masing negara untuk 

merumuskan kebijakan, mengarahkan, dan mengendalikan operasi dan 

administrasi jaringan. 

d. Surveiliance Responsibility/Tanggung jawab Menganalisa atau Mengamati 

                                                           
90 Lampiran MoU Osrap 1993, Annex VIII Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan. 
91 Ibid. 
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Setiap negara bertanggung jawab atas pengintaian udara atau permukaan dari 

setiap insidensi tumpahan minyak di dalam wiilayah tanggung jawabnya. 

Informasi akan secara rutin dilakukan oleh negara-negara anggota. Jika minyak 

mengapung atau terlihat di perairan sebuah negara yang berdekatan, maka 

negara kedua negara akan memikul tanggung jawab untuk mengetahui secara 

detail geografis mereka sendiri. 

Gambar 3.1 Peta Laut Sulawesi dan Laut Sulu92 

  

Ket: Laut Sulawesi dan Laut Sulu (Tanda Panah Merah) 

                                                           
92 De Vantier, dkk, Sulu – Celebes (Sulawesi) Sea: GIWA Regional assessment, Global International 
Waters Assessment. Diakses di 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.398.6811&rep=rep1&type=pdf pada tanggal 
14 Maret 2018 jam 16:04 WIB. 
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Area geografis dalam MoU Sulawesi ini adalah Selat Lombok, Selat Makassar, 

Laut Sulawesi dan anak sungai dikarenakan area tersebut digunakan sebagai jalur 

alternatif kapal yang menuju Selat Malaka ataupun kapal yang tidak dapat melewati 

Selat Malaka, area ini juga digunakan oleh kapal-kapal minyak milik China untuk 

mengirim minyak miliknya, serta Selat Makassar yang berdekatan dengan Kalimantan 

Timur yang memiliki eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai. Hal inilah yang 

membuat area-area ini memiliki potensi yang sangat besar terhadap tumpahan minyak.  

Sulawesi Network atau Regional Marpolex merupakan tindakan ketiga negara 

bekerjasama dalam menghadapi masalah umum mengenai pencemaran minyak di laut, 

tindakan ini berupa pelatihan dalam menghadapi tumpahan minyak di Selat Lombok, 

Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sulawesi dan anak sungai yang akan terjadi di 

kemudian hari. Latihan ini berupaya untuk melatih Coast Guard masing-masing negara 

dalam menangani permasalahan tumpahan minyak di laut dan cara menanggulangi 

dampak yang terjadi akibat tumpahan minyak ini. 

Inter-Country Management Commite dan Surveiliance Responsibility yaitu komite 

dari masing-masing negara untuk merumuskan, mengarahkan dan mengendalikan 

operasi dan administrasi jaringan. Inter-Country Management Commite ini yang juga 

memili tanggung jawab terhadap pengintaian udara atau permukaan dari setiap insiden 

tumpahan minyak di dalam wilayahnya. Bukan hanya itu, Inter-Country Management 

Commite ini juga harus memberikan informasi secara rutin terhadap negara anggota 

lainnya, jika terdapat minyak yang terapung di wilayah tersebut maka kedua negara 
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akan memikul tanggung jawab untuk mengetahui secara detail geografis mereka 

sendiri. Jadi informasi mengenai tumpahan minyak yang akan membantu kedua negara 

ini dalam hal menghadapi tumpahan minyak di laut ini. 

Sulawesi Network atau Regional Marpolex ini sendiri memiliki arti dari kerjasama 

regional yaitu sebagai sarana untuk memulai tindakan untuk memperbaiki tanggapan 

pemerintah terhadap masalah pencemaran terutama ditekankan dari 

shipping/pengiriman. Pembuatan MoU ini merupakan keinginan para pihak dari ketiga 

negara, namun ditetapkan Indonesia menjadi negara yang menginisiasi pertemuan 

untuk membahas MoU dan bertindak selaku tuan rumah . Alasannya adalah karena 

secara geografis Indonesia memiliki kepentingan untuk melindingi lingkungan maritim 

di wilayah Laut Sulawesi dari resiko pencemaran minyak dari lalu lintas kapal. Hasil 

dari pertemuan di atas adalah ditetapkannya Sulawesi Sea Oil Spill Network Action 

Plan yang selanjutnya menjadi lampiran dari MoU among the Government of Brunei 

Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapure and the Kingdom of 

Thailand Oil Spill Response Action Plan 1993.  

Untuk tujuannya MoU Sulawesi ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Melaksanakan langkah-langkah segera untuk mengendalikan pencemaran 

lingkungan yang timbul dari pembuangan, baik secara tidak disengaja maupun 

sengaja, dari minyak ke area respon geografis. 

b. Untuk mengurangi efek lingkungan dari pembuangan minyak tersebut. 
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c. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan tindakan dan upaya negara-negara 

anggota dalam memberantas pelepasan atau pembuangan minyak tersebut. 

d. Memberikan informasi tentang fasilitas dan peralatan operasional anti-polusi 

untuk mendukung operasi penanggulangan, dan untuk pemeliharaan Davao 

Training Centre. 

e. Untuk meningkatkan kemampuan dalam hal merespon.  

f. Melakukan pelatihan antar negara secara berkala untuk negara anggota. 

Dalam hal pelatihan terjadi tumpahan minyak di laut yang dilakukan secara berkala 

untuk negara anggota memiliki tujuan, dimana jika terjadi tumpahan laut di laut bisa 

langsung mendapatkan penanganan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Latihan 

ini sangat penting karena perairan dan laut kedua negara ini terhubung oleh Samudera 

Hindia, Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik.   

 

3.2 Kerjasama Indonesia dan Filipina dalam Menghadapi Potensi Tumpahan Minyak 

Melalui Pelaksanaan Regional Marpolex 

Regional Marpolex adalah sebuah peraturan internasional yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya pencemaran di laut yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan 

komunikasi masing-masing negara. Regional Marpolex merupakan aksi yang 
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dilakukan oleh sub-regional yang disusun oleh Filipina, Malaysia dan Indonesia.93 

Regional Marpolex ini merupakan latihan bersama antara Indonesia Coast Guard dan 

Philippines Coast Guard dalam rangka meningkatkan kerjasama serta 

mengintegrasikan kemampuan dalam operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan 

jiwa di laut, pengamanan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut. Ini merupakan 

keinginan dalam membangun sebuah jaringan kerjasama untuk penanggulangan 

tumpahan minyak yang ada di Laut Sulu, Selat Makassar dan Laut Sulawesi, dan untuk 

memerangi polusi tumpahan minyak yang terjadi di area tersebut, akhirnya didirikan 

sebuah Reponse Network Center di kota Davao pada tahun 1984.  

Dibawah MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan, Regional Marine 

Pollution Exercise atau Regional Marpolex dilakukasn setiap dua tahun sekali antar 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia dan Philippines Coast Guar 

(PCG) secara bergantian menyelenggarakan latihan tersebut. Kegiatan ini dimulai pada 

tahun 1986. Gagasan memiliki MARPOLEX dua tahunan dimulai saat kemungkinan 

tumpahan minyak utama di jalur laut antara Lombok, Selat Makassar dan Laut 

Sulawesi telah berkembang sejak meningkatnya jumlah pengangkutan barang melalui 

laut. Sebagai pengakuan atas risiko nyata ini, pemerintah Republik Indonesia, Filipina 

dan Jepang melalui perwakilan masing-masing menyusun sebuah rencana tindakan 

untuk pendirian pusat peralatan pencemaran untuk melindungi jalur laut ini. Sejalan 

                                                           
93 AMSA, MARPOLEX PHILIPPINE. Diakses di 
http://www.amsa.gov.au/aphomsa/archives/Meeting%204/Agenda%20Item%203%20Oil%20Pollution
%20Response/MARPOLEX(Phillipines),pdf.pdf jam 24.15 WIB 
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dengan the Oil Spill Preparedness and Response Cooperation Convention (OPRC) 

membuka jalan bagi Japan Coast Guard (JCG) untuk bergabung dengan MARPOLEX, 

yang diadakan di Filipina pada tahun 1995. Integrasi JCG telah sangat meningkatkan 

latihan ini dan telah mengubah kegiatan ini menjadi kerja sama regional multilateral. 

Direktorat Jendral Perhubungan Laut Indonesia dan Philippine Coast Guard telah 

melakukan atau menjalankan Regional Marpolex ini demi mewujudkan Oil Spill 

Preparedness and Response (OSPAR) untuk Asia. Kegiatan ini dilakukan setiap dua 

tahun sekali secara bergantian. Pada tingkat regional, di antara anggota ASEAN yang 

lain Filipina memprakarsai rencana kerjasama pada pencegahan tumpahan minyak di 

wilayah Asia Tenggara yaitu ASEAN Oil Spill Response Action Plan (OSRAP). 

Bertujuan untuk saling membantu antara anggota dalam menangani permasalahan 

tumpahan minyak yang melebihi kemampuan dari pemerintah nasional dan juga 

industri minyak. MoU on the ASEAN OSRAP ditandatangani dan mengadopsi sebuah 

resolusi yang dilaksanakan pada akhir Mei tahun 1993 di Jepang. Kementerian 

Transportasi Jepang menyumbangkan the Oil Spill Equipment Stockpile Base yang 

ditempatkan di Manila, Cebu dan Davao Oil Spill Response Center. Jaringan sistem 

informasi dipasang di kantor pusat, National Operations Center for Oil Pollution 

(NOCOP), di Manila untuk dapat menyambungkan informasi database dengan pusat-

pusat polusi di kawasan ASEAN94. 

Pelaksanaan Regional Marpolex ini bertujuan sebagai berikut: 

                                                           
94 Ibid. 
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a. Menguji dan mengevaluasi kemampuan respon tumpahan minyak Republik 

Indonesia, Republik Filipina dan Jepang terutama selama tumpahan minyak 

yang terjadi di dekat atau di sepanjang garis pantai Indonesia – Filipina. 

b. Menguji dan mengevaluasi keefektivan MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response 

Network Plan. 

c. Untuk menguji prosedur terkini respon tumpahan minyak dan kemampuan 

respon Indonesia dan Filipina dengan JCG dan mengupayakan perbaikan lebih 

lanjut. 

d. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh MoU Sulawesi Sea Oil Spill 

Response Network Plan. 

e. Melatih dan meingkatkan kerjasama dan kemampuan dalam operasi 

pemadamana kebakaran, penyelamatan dan tumpahan minyak. 

f. Melatih peserta dalam perencanaan, komando dan kontrol, melakukan operasi 

terpadu dalam penyelamatan, pemadaman kebakaran dan tumpahan minyak. 

g. Untuk memberikan dasar yang kuat bagi hubungan kerja yang efektif bagi 

Dirjen Hubla, PCG dan JCG. 

h. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan perusahaan minyak, pelabuhan 

dan pelayan negara-negara yang bersangkutan dalam usaha bersama untuk 

memerangi, mengendalikan dan memulihkan tumpahan minyak. 

Penyelenggaraan Regional Marpolex setiap 2 tahun sekali didasarkan pada 

kesepakatan para pihak saat penyusunan MoU dengan berbagai pertimbangan, 

diantaranya: 
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a. Regional Marpolex 2 tahun sekali memungkinkan bagi negara penyelenggara 

latihan (hosting country) untuk melakukan persiapan dan koordinasi antar 

instansi nasional yang terlibat maupun pihak negara partner. 

b. Dalam 2 tahun diharapkan terdapat perbaikan terhadap sistem, proses dan 

Teknik penanggulangan pencemaran sesuai hasil dari latihan di tahun 

sebelumnya. 

c. Perlu waktu unyuk pemilihan tempat penyelenggaraan, penyesuaian kondisi 

perairan, cuaca, serta peralatan penanggulangan termasuk maintenance kapal. 

d. Selain itu, khusus untuk Indonesia, selain dilakukan Regional Marpolex setiap 2 

tahun sekali, Indonesia juga menyelenggarakan National Marpolex juga setiap 2 

Tahun sekali bergantian dengan penyelenggaraan Regional Marpolex. Jadi di 

Indonesia setiap tahun menyelenggarakan Marine Pollution Exercise 

(Marpolex). 

 

 

 

 

 




