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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Penginderaan Jarak Jauh Dengan Satelit Dalam Hukum 

Internasional 

 

Kemampuan manusia meluncurkan satelit buatan yang mampu 

mengitari bumi pada orbitnya secara teknologi sudah memperluas ruang 

gerak manusia, tidak hanya di ruang udara saja tetapi juga di antariksa.  

Kemampuan ilmu pengetahuan teknologi antariksa tidak secara 

rata dapat dirasakan seluruh Negara di dunia. Kemampuan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini masih dimiliki 

oleh sebagian kecil Negara tertentu, sebagian besar Negara terutama 

Negara berkembang hanyalah sebagai pengguna teknologi jadi dan sudah 

siap pakai. Dengan kondisi yang seperti ini dampak yang sering terjadi 

adalah beberapa Negara tertentu dengan kemampuannya menguasai 

teknologi antariksa sering kali kurang memperhatikan kepentingan 

Negara-negara lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari Negara 

yang belum dapat atau tidak memiliki kemampuan perkembangan 

teknologi antariksa akan adanya pemanfaatan antariksa yang bukan saja 

untuk kepentingan ilmiah melainkan juga untuk kepentingan politik dan 

militer. Keadaan ini dapat membahayakan perdamaian dunia sehingga 

harus dihindarkan dengan membentuk aturan-aturan hukum internasional 

yang mengatur tentang semua kegiatan yang dilakukan di antariksa. 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan artikel 1 paragraf 1 dan 

4, dalam masalah ini dituntut untuk Negara menciptakan hukum 

internasional yang dapat dijadikan kerangka normatif bagi kegiatan 

Negara-negara di angkasa dan keluar angkasa dalam bentuk hukum 

tertulis. Artikel 1 paragraf 1 dan 4 itu berbunyi: 

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:  

1. Untuk menjaga kedamaian dan keamanan 

internasional, dan untuk itu: untuk mengambil 

tindakan kolektif dan efektif untuk pencegahan dan 

penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan 

untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran 

perdamaian lainnya, dan untuk mewujudkannya 

dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip 

keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau 

penyelesaian perselisihan atau situasi internasional 

yang mungkin mengarah pada pelanggaran 

perdamaian; 

4. Menjadi pusat penyelarasan tindakan bangsa-bangsa 

dalam pencapaian tujuan bersama.83 

 

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan 4 piagam Perserikatan Bangsa 

Bangsa tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa adalah untuk menjaga 

perdamaian dan keamanan internasional, untuk mengambil tindakan 

kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman 

terhadap perdamaian, untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran 

perdamaian lainnya, untuk mewujudkannya dengan cara damai dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian 

atau penyelesaian perselisihan atau situasi internasional yang mungkin 

mengarah pada pelanggaran perdamaian dan Perserikatan Bangsa Bangsa 

                                                             
83 Bab 1, ayat 1 dan 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
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juga menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam 

pencapaian tujuan bersama.  

Untuk mewujudkan hal itu maka Perserikatan Bangsa Bangsa 

membentuk badan-badan internasional yang mengatur tentang peraturan-

peraturan yang berlaku saat terjadi permasalahan antar Negara-negara di 

dunia. Dan untuk kegiatan keantariksaan sendiri Perserikatan Bangsa 

Bangsa membentuk The United Nations Committee on the Peaceful Uses 

of Outer Space (UN-COPUOS) dan Outer Space Affairs Division. 

 

A.1 Komite Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Ruang 

Angkasa Secara Damai (UN-COPUOS) 

Perserikatan Bangsa Bangsa telah terlibat dalam aktivitas luar 

angkasa sejak satelit buatan manusia pertama mengorbit bumi pada tahun 

1957, Perserikatan Bangsa Bangsa juga sudah berkomitmen pada ruang 

angkasa yang dapat digunakan untuk tujuan damai dan manfaat mengenai 

ruang angkasa dapat dinikmati oleh seluruh Negara di dunia.  

Dengan perlombaan di bidang pemanfaatan antariksa antar 

Negara-negara maju di dunia dikhawatirkan masyarakat internasional akan 

akibat yang mengganggu kehidupan manusia dan perdamaian dunia, maka 

pada tahun 1958 atas usul berbagai Negara, Majelis Umum PBB melalui 

Resolusi MU PBB No. 1348 (XIII) tanggal 13 Desember 1958 membentuk 

komite sementara yang disebut ad hoc committee on the peaceful uses of 

outer space. Komite sementara ini mempunyai tugas untuk merumuskan 
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dan melakukan kerjasama internasional, untuk menjamin kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi antariksa hanya untuk perbaikan kehidupan 

manusia dan Negara tanpa membedakan tingkat kemajuan teknologi dan 

ilmu pengetahuan. 

PBB telah terlibat dalam aktivitas luar angkasa sejak awal era luar 

angkasa. Sejak satelit buatan manusia pertama yang mengorbit Bumi pada 

tahun 1957, PBB telah berkomitmen pada ruang angkasa yang digunakan 

untuk tujuan damai. Peluncuran ini sebagai bagian dari Tahun Geofisika 

Internasional, menandai awal era luar angkasa, penggunaan pertama 

teknologi satelit untuk kemajuan ilmu pengetahuan, dan awal dari upaya 

manusia untuk memastikan penggunaan ruang angkasa secara damai. Hal 

ini diikuti pada 1960-an oleh ekspansi cepat dalam eksplorasi ruang 

angkasa, dan dimulai pada April 1961 ketika Yuri Gagarin menjadi 

manusia pertama yang mengorbit Bumi dan puncaknya adalah saat 

'lompatan raksasa bagi umat manusia' Neil Armstrong pada Juli tahun 

1969.84 

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) 

dibentuk oleh Sidang Umum pada tahun 1959 untuk mengatur eksplorasi 

dan penggunaan ruang angkasa untuk kepentingan seluruh umat manusia: 

untuk perdamaian, keamanan dan pembangunan. Komite tersebut 

ditugaskan untuk meninjau kerja sama internasional dalam penggunaan 

ruang angkasa secara damai, mempelajari kegiatan terkait ruang angkasa 

                                                             
84 https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/history.html, Internet, diakses pada 
tanggal 14 Maret 2021. 

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/history.html
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yang dapat dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, mendorong 

program penelitian luar angkasa, dan mempelajari masalah hukum yang 

timbul dari eksplorasi luar angkasa. 

Komite berperan penting dalam pembuatan lima perjanjian dan 

lima prinsip luar angkasa. Kerjasama internasional dalam eksplorasi ruang 

angkasa dan penggunaan aplikasi teknologi ruang angkasa untuk 

memenuhi tujuan pembangunan global dibahas dikomite ini setiap tahun. 

Karena kemajuan pesat dalam teknologi antariksa, agenda antariksa terus 

berkembang. Oleh karena itu, Komite menyediakan platform unik di 

tingkat global untuk memantau dan membahas perkembangan ini. 

Komite memiliki dua badan tambahan: Sub-komite Ilmiah dan 

Teknis, dan Sub-komite Hukum, keduanya didirikan pada tahun 1961. 

Komite melapor kepada Komite Keempat Sidang Umum, yang 

mengadopsi Resolusi tahunan tentang kerjasama internasional dalam 

penggunaan ruang angkasa secara damai. 

Di tengah-tengah Perang Dingin, ada kekhawatiran yang 

berkembang di komunitas internasional bahwa ruang angkasa mungkin 

menjadi medan lain untuk persaingan yang intens antara Negara adidaya 

atau akan dibiarkan untuk dieksploitasi oleh sejumlah Negara dengan 

sumber daya yang diperlukan. Pada tahun 1958, tak lama setelah 

peluncuran satelit buatan pertama, Sidang Umum dalam Resolusi 1348 

(XIII) membentuk Komite ad hoc tentang Penggunaan Ruang Luar 

Angkasa yang Damai (COPUOS), yang terdiri dari 18 anggota, untuk 
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mempertimbangkan kegiatan dan sumber daya Perserikatan Bangsa-

Bangsa, badan-badan khusus dan badan-badan internasional lainnya yang 

berkaitan dengan penggunaan ruang angkasa secara damai, pengaturan 

organisasi untuk memfasilitasi kerjasama internasional di bidang ini dalam 

kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masalah hukum yang mungkin 

timbul dalam program-program untuk mengeksplorasi luar angkasa.85 

Pada tahun 1959 Majelis Umum menetapkan COPUOS sebagai 

badan permanen yang pada saat itu memiliki 24 anggota dan menegaskan 

kembali mandatnya dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1972 (XIV). 

Sejak saat itu COPUOS telah berfungsi sebagai titik fokus untuk 

kerjasama internasional dalam eksplorasi damai dan penggunaan luar 

angkasa, menjaga kontak dekat dengan organisasi pemerintah dan non-

Pemerintah yang peduli dengan kegiatan luar angkasa, menyediakan 

pertukaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan luar angkasa dan 

membantu dalam studi langkah-langkah untuk mempromosikan kerjasama 

internasional dalam kegiatan tersebut.86 

Pekerjaan COPUOS telah dibantu oleh dua sub-komite, Sub-

komite Ilmiah dan Teknis dan Sub-komite Hukum. Permasalahan 

kompleks yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi ruang 

angkasa menjadi perhatian utama dari dua Sub-komite COPUOS, yang 

pertama kali bertemu di Jenewa pada tahun 1962 dan kemudian secara 

rutin setiap tahun. Anggota COPUOS adalah Negara dan sejak tahun 1959 

                                                             
85 ibid.  
86 ibid.  
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keanggotaan COPUOS terus berkembang menjadikan COPUOS salah satu 

Komite terbesar di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain Negara, sejumlah 

organisasi internasional termasuk organisasi antar pemerintah dan non-

Pemerintah, memiliki status pengamat di COPUOS dan Sub-committees.87 

UNOOSA menyediakan layanan Sekretariat kepada COPUOS dan 

dua Sub-komitenya, yang terus berfungsi sebagai platform unik untuk 

memelihara luar angkasa untuk tujuan damai di tingkat internasional.  

1. Sub Komite Hukum (Legal Sub Committee) 

yang mempunyai tugas untuk merancang aturan-

aturan hukum tentang masalah-masalah yang akan 

timbul sebagai akibat dari kegiatan antariksa. 88 

2. Sub komite ilmiah dan teknik (Scientific and 

Technical Sub Committee), yang mempunyai tugas 

untuk membahas mengenai kegiatan dan masalah-

masalah yang menyangkut ilmu pengetahuan dan 

teknologi keantariksaan antara lain memberi 

pendidikan dan latihan untuk meningkatkan 

keterampilan dalam teknologi antariksa.89 

Pada tahun 1958 tak lama setelah peluncuran satelit buatan 

pertama, Sidang Umum memutuskan untuk membentuk Komite ad hoc 

tentang Penggunaan Antariksa yang Damai. Sejak saat itu, Komite untuk 

                                                             
87 ibid.  
88 https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/comm-subcomms.html, Internet, diakses 
pada 14 Maret 2021. 
89 ibid.  

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/comm-subcomms.html
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Penggunaan Antariksa yang Damai telah berevolusi dan Komite serta dua 

Sub-komitenya telah menjadi platform unik bagi Negara-Negara untuk 

berkumpul bersama guna meninjau ruang lingkup kerja sama internasional 

dalam penggunaan ruang angkasa secara damai, mendorong penelitian 

lanjutan, dan penyebaran informasi tentang hal-hal luar angkasa, dan 

kajian masalah hukum yang timbul dari eksplorasi luar angkasa. 

Dalam hal aktivitas luar angkasa dibidang sains, teknologi, hukum, 

kebijakan, dan keamanan saling terkait secara inheren. Teknologi luar 

angkasa sering memiliki aplikasi sipil dan militer yang tumpang tindih, 

dan pilihan yang dibuat tentang penggunaan luar angkasa secara langsung 

berdampak pada perdamaian, keselamatan, dan keamanan internasional. 

Kantor Urusan Luar Angkasa, dalam dukungannya kepada Komite dan 

Sub-komitenya, mendukung diskusi dan kesepakatan yang konstruktif dan 

inovatif tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh kita semua, 

yang terlibat langsung dalam kegiatan luar angkasa atau mengambil 

manfaat dari layanan berbasis ruang angkasa, untuk memastikan 

perdamaian, kelangsungan aktivitas antariksa yang aman dan terjamin. 

Kelompok Kerja Sub-komite Ilmiah dan Teknis dari Keseluruhan 

dibentuk berdasarkan Resolusi Sidang Umum 41/64 tanggal 3 Desember 

1986. Awalnya bertugas mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang 

dibuat oleh Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa kedua tentang 

Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa yang Damai, Kelompok Kerja 

saat ini mempertimbangkan sejumlah masalah, seperti penggunaan 
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teknologi luar angkasa untuk pembangunan sosial-ekonomi dalam konteks 

Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pembangunan 

Berkelanjutan dan agenda pembangunan pasca 2015, kesehatan global dan 

masalah organisasi Pada tahun 2015, Grup membentuk Kelompok Pakar 

tentang Luar Angkasa dan Kesehatan Global, yang meninjau dan 

menganalisis penggunaan teknologi luar angkasa saat ini, aplikasi, praktik, 

dan inisiatif untuk mendukung kebutuhan kesehatan global. 

Kelompok Kerja Sub-komite Ilmiah dan Teknis dari Keseluruhan 

dibentuk berdasarkan Resolusi Sidang Umum 41/64 tanggal 3 Desember 

1986. Idealnya ide yang dibuat oleh rekomendasi yang dibuat Konferensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kelompok Kerja Eksplorasi dan Penggunaan 

Luar Angkasa yang Damai, Kelompok Kerja saat ini mempertimbangkan 

sejumlah masalah, seperti penggunaan teknologi luar angkasa untuk 

pembangunan sosial-ekonomi dalam konteks Konferensi Perserikatan 

Bangsa Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan dan agenda 

pembangunan pasca-2015, kesehatan global dan masalah organisasi Pada 

tahun 2015, Grup membentuk Kelompok Pakar tentang Luar Angkasa dan 

Kesehatan Global, yang meninjau dan menganalisis penggunaan teknologi 

luar angkasa saat ini, aplikasi, praktik, dan inisiatif untuk mendukung 

kebutuhan kesehatan global.90 

Kelompok Kerja untuk Penggunaan Sumber Tenaga Nuklir di Luar 

Angkasa memiliki catatan panjang tentang pekerjaan produktif di bawah 

                                                             
90 https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/working-groups.html, Internet, diakses 
pada tanggal 14 Maret 2021. 

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/working-groups.html
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pertimbangannya. Pada tahun 2009, Kelompok Kerja mengembangkan, 

bersama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Kerangka 

Keselamatan untuk Aplikasi Sumber Tenaga Nuklir di Luar Angkasa. Saat 

ini, Kelompok Kerja sedang mengerjakan tujuan dari rencana kerja tahun 

jamak untuk tahun 2010-2017, yaitu: 

1. Untuk mempromosikan dan memfasilitasi 

implementasi kerangka keselamatan untuk 

penerapan sumber tenaga nuklir di Luar Angkasa 

dengan memberika informasi yang berkaitan 

dengan tantangan yang dihadapi oleh Negara 

anggota dan organisasi antar pemerintah 

internasional, khususnya yang mempertimbangkan 

atau memulai keterlibatan dalam; 

2. Untuk mengidentifikasi topic teknis untuk, dan 

menetapkan tujan, ruang lingkup dan atribut, dari 

setiap pekerjaan tambahan potensial oleh kelompok 

kerja untuk lebih meningkatkan keselamatan dalam 

pengembangan dan penggunaan aplikaksi ruang 

angkasa (NPS) Pekerjaan tambahan seperti itu akan 

membutuhkan persetujuan Sub-komite dan akan 

dipertimbangkan dengan prinsip dan perjanjian 

yang relevan. 91 

 

                                                             
91 ibid.  
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A.1.1 WORKING GROUP ON THE STATUS AND APPLICATION OF 

THE FIVE UNITED NATIONS TREATIES ON OUTER SPACE 

Kelompok Kerja ini didirikan di bawah Sub-komite Hukum untuk 

meninjau status perjanjian, penerapannya dan hambatan untuk penerimaan 

universal mereka, serta untuk mempromosikan hukum ruang angkasa, 

terutama melalui Program Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penerapan 

Luar Angkasa. Kelompok Kerja telah membahas penerapan dan 

implementasi konsep "Negara Peluncur", dan terus meninjau dan 

mensintesis tanggapan atas serangkaian pertanyaan tentang masalah yang 

berkaitan dengan Perjanjian Bulan, termasuk manfaatnya, serta prinsip dan 

ketentuannya. membutuhkan kejelasan; tentang masalah-masalah yang 

berkaitan dengan implementasi mekanisme tanggung jawab dan kewajiban 

Negara-Negara Pihak pada perjanjian PBB tentang kegiatan luar angkasa, 

termasuk pengertian tentang "kesalahan" dan "kerusakan" di bawah 

instrumen-instrumen ini; dan tentang masalah yang terkait dengan 

pendaftaran benda luar angkasa, termasuk kepemilikan, yurisdiksi, dan 

kontrolnya. Pada sesi kelima puluh sembilan Komite, pada tahun 2016, 

Kelompok Kerja diidentifikasi sebagai mekanisme dibawah prioritas 

tematik 2, "Rezim hukum luar angkasa dan tata kelola global: perspektif 

saat ini dan masa depan", yang didukung oleh Komite dalam persiapan 

untuk UNISPACE.92 

                                                             
92 ibid. 
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    A.1.2 WORKING GROUP ON THE DEFINITION AND 

DELIMITATION OF OUTER SPACE 

Program kerja ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan 

definisi dan delimitasi luar angkasa. Ini mempertimbangkan, antara lain, 

informasi tentang undang-undang dan praktik nasional yang berkaitan 

dengan definisi dan delimitasi luar angkasa, dan meninjau tanggapan 

Negara dan organisasi internasional untuk kuesioner tentang masalah yang 

berkaitan dengan definisi dan delimitasi luar angkasa, serta tentang isu-

isu. berkaitan dengan penerbangan sub-orbital untuk misi ilmiah dan / atau 

penerbangan luar angkasa manusia.93 

 

A.2 Outer Space Affairs Division 

Melihat tugas dan fungsinya, COPUOS bukanlah suatu badan 

fungsional tetapi hanya merupakan suatu organisasi politik dalam sistem 

PBB.94 Untuk memperlancar tugas UN-COPUOS, kedua sub-komite dan 

kelompok kerja maka diperlukan tingkat sekretariat yang membentuk 

sebuah unit khusus yang bernama Outer Space Affairs Division.  

Outer Space Affairs Division bertanggung jawab 

mengimplementasikan keputusan-keputusan yang telah di tetapkan komite 

                                                             
93 ibid.  
94 Warta LAPAN (Lembar Tambahan Majalah LAPAN), Nomor 8 Juli 1982, hlm. 13; dalam Melani 
Wahyu Lestari, 1999, “Aspek Hukum Penginderaan Jarak Jauh Dengan Satelit (Remote Sensing by 
Satelite) Dalam Kaitannya Dengan Negara Yang Diindera”, Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang, (diterbitkan), Hlm. 45. 
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dan badan-badan lain yang berkaitan dengan usaha peningkatan kerjasama 

internasional dan penggunaan antariksa untuk maksud damai.95 Di dalam 

tanggung jawabnya divisi ini mempunyai tugas memberi bantuan nasehat 

kepada Negara-Negara anggota PBB yang memerlukannya, mengadakan 

studi-studi atas permintaan UN-COPUOS, mengadakan penyebaran 

informasi mengenai kegiatan antariksa yang berkaitan dengan semua 

Negara anggota melalui sebuah buletin bulanan, membantu dan melayani 

kedua sub-komite, menyusun, melaksanakan dan mengawasi program 

aplikasi antariksa Perserikatan Bangsa Bangsa.96 

 

A.3 Badan Hukum Lain di Bidang Penginderaan Jarak Jauh dengan 

Satelit 

Selain UN-COPUOS dan Outer space affairs division, badan-

badan lain dalam Perserikatan Bangsa Bangsa yang terkait dengan 

masalah keantariksaan khususnya tentang penginderaan jarak jauh dengan 

satelit antara lain Natural Resources and Energy Division melakukan 

usaha yang berkaitan dengan peningkatan penginderaan jarak jauh untuk 

sumber daya alam, World Meteorology Organization (WMO) sebagai 

pusat penyebaran data satelit penginderaan jarak jauh untuk cuaca, Food 

and Agriculture Organization of United Nations (FAO) yang memusatkan 

perhatian dalam peningkatan penggunaan data satelit dalam kegiatannya 

dan World Bank (Bank Dunia) memberi bantuan dalam hal penggunaan 

                                                             
95 ibid. 
96 ibid, hlm.14. 



 

74 
 

data satelit untuk identifikasi dan monitoring pertanian, irigasi, 

transportasi, serta inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui.97 

 

B. Aspek Hukum Penginderaan Jarak Jauh Terhadap Kedaulatan 

Negara 

 

B.1 Aspek hukum pemanfaatan satelit sebagai kegiatan antariksa 

terhadap Kedaulatan Negara 

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi antariksa, termasuk bulan dan 

benda-benda langit lainnya adalah suatu kegiatan yang tidak terlepas dari 

hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Space Treaty 1967. Dengan 

lahirnya Space Treaty 1967 berarti mulai terbentuk “The First 

international space code”, yang berisi prinsip-prinsip dasar hukum 

antariksa.98 Prinsip-prinsip dasar yang menjadi “Guiding Principles” bagi 

Negara-Negara dalam kegiatannya di antariksa termasuk Bulan dan benda-

benda langit lainnya, dan termasuk juga di dalamnya kegiatan 

pemanfaatan penginderaan jarak jauh dengan satelit.99  

                                                             
97 Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan “Space Treaty 1967”, cetakan 
pertama, Bandung, Binacipta, 1977, hlm.23. dalam Melani Wahyu Lestari, 1999, “Aspek Hukum 
Penginderaan Jarak Jauh Dengan Satelit (Remote Sensing by Satelite) Dalam Kaitannya Dengan 
Negara Yang Diindera”, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, (diterbitkan), Hlm. 46. 
98 Ruman Sudrajat, H, Masalah Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai dan Kemanusiaan 
Ditinjau dari Hukum Angkasa, Proyek Studi Dirgantara, Jakarta, LAPAN, 1978, hlm.14. dalam 
Melani Wahyu Lestari, 1999, “Aspek Hukum Penginderaan Jarak Jauh Dengan Satelit (Remote 
Sensing by Satelite) Dalam Kaitannya Dengan Negara Yang Diindera”, Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang, (diterbitkan), Hlm. 63. 
99 ibid. 
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Berdasarkan batas antariksa dan ruang udara yang telah disepakati 

para ahli hukum internasional yaitu, pada ketinggian 100 km diatas 

permukaan air laut maka berlakulah hukum antariksa, dimana setiap 

Negara bebas untuk memanfaatkan dan mempergunakannya dan bukan 

merupakan kedaulatan Negara manapun karena wilayah antariksa 

merupakan kepemilikan internasional bukan merupakan kedaulatan suatu 

Negara. Kegiatan penginderaan jarak jauh tunduk pada yurisdiksi hukum 

antariksa, karena posisi satelit berada di ketinggian 917km diatas 

permukaan air laut dan berada diluar kedaulatan Negara manapun, oleh 

sebab itu kegiatan penginderaan jarak jauh tunduk pada ketentuan Space 

Treaty 1967. 

Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Space Treaty 1967, 

kegiatan negara di ruang angkasa termasuk peluncuran dan penempatan 

satelit tidak bertentangan dengan hukum internasional sepanjang 

dilakukan untuk tujuan-tujuan damai. Negara tetap memiliki yurisdiksi 

dan serta penguasaan terhadap satelit yang diluncurkan keruang angkasa, 

tetapi Negara juga tetap memikul beban tanggungjawab saat objek yang di 

luncurkan menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap pihak lain. 

Sangat sulit untuk menentukan dasar hukum yang jelas yang dapat 

diterapkan terhadap kegiatan penginderaan jarak jauh yang dilakukan 

dengan satelit di ruang angkasa. Kesulitan ini muncul karena kegiatan 

penginderaan jarak jauh dengan satelit dapat dilihat dari dua sisi. Jika di 

lihat dari sisi tempat dan sarana yang digunakan adalah satelit atau 
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kendaraan ruang angkasa, kegiatan penginderaan jarak jauh merupakan 

kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa yang berarti tunduk dalam 

ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tentang aktivitas negara 

di ruang angkasa. Sementara jika dilihat dari sisi sasaran penginderaannya 

maupun data yang diperoleh dari kegiatan ini berkaitan dengan sumber-

sumber daya alam yang ada di bumi, dalam prinsip ini berlaku prinsip 

kedaulatan negara atas wilayah dan ruang udaranya.  

Berdasarkan prinsip kedaulatan negara atas wilayah dan ruang 

udara, suatu negara berhak untuk mencegah dan menolak kegiatan 

penginderaan jarak jauh dalam wilayahnya tetapi negara tersebut juga 

berhak untuk menyetujui kegiatan penginderaan jarak jauh terhadap 

sumber daya alam di wilayahnya.   

Dalam cara kerjanya, kegiatan penginderaan jarak jauh dengan 

satelit bukan kegiatan yang terjadi dalam wilayah kedaulatan suatu Negara 

tetapi merupakan kegiatan yang dilakukan di antariksa dengan satelit dan 

dilakukan terhadap permukaan bumi yang mungkin menjadi bagian dari 

wilayah nasional suatu Negara. Sehingga citra yang dihasilkan merupakan 

citra data wilayah nasional Negara yang menjadi objek penginderaan 

satelit itu. Dalam hal Negara memanfaatkan teknologi penginderaan jarak 

jauh dengan satelit, selain tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum 

internasional termasuk Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Space Treaty 

1967 dan Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from the 
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Space of 1967. Negara tersebut seharusnya juga melihat kepentingan dari 

Negara yang diamati. 

Dalam prinsip III Principles Relating to Remote Sensing of the 

earth from space of 1967 disebutkan “Kegiatan penginderaan jarak jauh 

harus dilakukan sesuai hukum internasional, termasuk piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian tentang prinsip-prinsip yang 

mengatur kegiatan Negara dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, 

termasuk Bulan dan Benda Langit lainnya, dan perangkat yang relevan 

dari International Telecommunication Union”100 Kegiatan penginderaan 

Jarak Jauh dengan satelit dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 

internasional termasuk piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan Space 

Treaty 1967. 

 

B.2 Aspek Hukum Penginderaan Jarak Jauh terhadap Kedaulatan 

Negara 

Dalam pemanfaatan data satelit penginderaan jarak jauh terdapat 

kewajiban untuk tetap memperhatikan kepentingan Negara lain terutama 

Negara yang menjadi objek penginderaan. Kewajiban ini sudah diatur 

dalam Prinsip IV Principles relating to remote sensing of the Earth from 

the space 1987: 

Kegiatan penginderaan jarak jauh harus dilakukan sesuai 

dengan prinsip yang termuat dalam Pasal 1 Traktat 

mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan 

                                                             
100 Principles II Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Space of 1967 
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Negara-Negara Dalam Eksploitasi Dan Penggunaan 

Antariksa Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit 

Lainnya, yang secara khusus memuat bahwa Eksplorasi dan 

penggunaan antariksa termasuk Bulan dan benda-benda 

langit lainnya, harus dilaksanakan demi kemanfaatan dan 

kepentingan semua Negara tanpa memandang tingkat 

perkembangan ekonomi atau ilmu pengetahuan mereka dan 

harus menjadikannya kawasan seluruh umat manusia, dan 

menetapkan prinsip kebebasan eksplorasi dan penggunaan 

antariksa dengan berdasarkan kesamaan. Kegiatan-kegiatan 

ini harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip 

menghormati secara penuh dan permanen kedaulatan 

semua Negara dan penduduk atas semua kekayaan yang 

dimiliki dan sumber daya alamnya, dengan menghormati 

hak dan kepentingan, sesuai dengan Hukum Internasional, 

dari Negara lain dan lembaga-lembaga berdasarkan 

yurisdiksi mereka. Kegiatan tersebut harus tidak 

dilaksanakan dengan cara yang merusak hak-hak dan 

kepentingan yang sah dari Negara yang diindera. 101 

Dari prinsip diatas dapat disimpulkan  kegiatan penginderaan jarak 

jauh dari antariksa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat 

dalam Artikel I Space Treaty 1967. Yang secara khusus ditetapkan 

eksplorasi dan eksploitasi antariksa harus dilakukan demi keuntungan dan 

kepentingan semua Negara tanpa membedakan perkembangan ilmu 

pengetahuan, ekonomi dan haruslah sesuai dengan yang ditentukan oleh 

prinsip pemanfaatan ruang angkasa atas dasar persamaan hak semua 

negara. Kegiatan-kegiatan ini harus dilakukan atas dasar penghormatan 

terhadap prinsip kedaulatan penuh dan permanen semua Negara dan 

masyarakat atas kekayaan sumber daya mereka sendiri tetap dengan 

memperhatikan hak dan kepentingan sesuai dengan hukum internasional 

                                                             
101 Prinsip V Principles relating to remote sensing of the Earth from the space of 1987 
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Negara lain dan entitas dibawah yurisdiksi mereka. Kegiatan semacam itu 

tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan hak-hak dan 

kepentingan sah Negara yang diindera.  

Dalam pemanfaatan data satelit penginderaan jarak jauh, tidak 

boleh ada satupun Negara yang boleh mengesampingkan arti pentingnya 

kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang menyebabkan 

Negara mempunyai hak mengatur, menguasai, mengelola dan 

menjalankan semua hak yang dipunyai seorang pemilik atas data 

wilayahnya.  

Kegiatan Penginderaan jarak jauh dengan satelit yang diluncurkan 

di ruang angkasa dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain 

dengan persetujuan atau tanpa persetujuan sebelumnya dari negara yang 

diindera. Hal ini di mungkinkan oleh prinsip kebebasan di ruang angkasa 

yang sampai saat ini belum ada ketentuan internasional yang mengaturnya, 

sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai 

pelanggaran hukum.  

Berkaitan dengan hak untuk memperoleh data informasi yang 

dihasilkan oleh kegiatan penginderaan jarak jauh tergantung pada ada 

tidaknya perjanjian antara negara pemilik satelit dan negara yang menjadi 

objek penginderaan, Jika kegiatan tersebut dilakukan atas dasar suatu 

perjanjian maka negara yang diindera atau negara lain yang 

berkepentingan dan tunduk dalam perjanjian tersebut dapat 

memperjuangkan haknya untuk memperoleh informasi yang berkaitan 
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dengan tujuan dan ruang lingkup kegiatan penginderaan tersebut serta 

data-data yang diperoleh. Sebaliknya, jika kegiatan penginderaan jarak 

jauh tersebut terjadi tanpa adanya suatu perjanjian maka negara yang 

menjadi objek penginderaan berada di situasi yang sangat tidak 

menguntungkan dikarenakan informasi-informasi tentang sumber daya 

alam dan data-data yang diperoleh dari kegiatan penginderaan jarak jauh 

dengan satelit tersebut dikuasai sepenuhnya oleh negara pemilik satelit 

atau negara pengindera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


