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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Space Treaty 1967 sebagai sumber hukum antariksa tidak 

menerangkan secara jelas mengenai kegiatan penginderaan jarak jauh 

dengan satelit, maka dibuatlah rancangan hukum melalui Resolusi MU 

PBB, No. 41/65 pada tanggal 3 Desember 1986 yang berjudul 

“Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penginderaan jauh bumi dari 

antariksa”. Aturan-aturan hukum ruang angkasa yang mengatur 

tentang penginderaan jarak jauh yang bisa dijadikan acuan dalam 

masalah hukum yang berkaitan dengan penginderaan jarak jauh 

dengan satelit antara lain: 

1) Berlakunya Prinsip-prinsip dalam Resolusi Umum PBB 

2) Berlakunya Prinsip-prinsip dalam Space Treaty 1967 

3) Berlakunya Prinsip-prinsip dalam Liability Convention 1974 

4) Perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral tentang 

Kerjasama pemanfaatan satelit bagi negara-negara yang terlibat 

dalam perjanjian tersebut.  

2. Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Space Treaty 1967 kegiatan 

negara diruang angkasa termasuk peluncuran dan penempatan satelit 

tidak bertentangan dengan hukum internasional selama kegiatan 

tersebut dilakukan dengan maksud untuk tujuan-tujuan damai. Negara 
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memiliki yurisdiksi dan penguasaan terhadap satelit yang diluncurkan 

ke ruang angkasa, tetapi Negara juga tetap memikul beban 

tanggungjawab saat objek yang diluncurkan menimbulkan kerusakan 

dan kerugian terhadap pihak lain. 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.  

B. Saran  

 

1. Prinsip-prinsip penginderaan jarak jauh masih tertulis dalam bentuk 

Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa. Resolusi ini secara hukum 

belum merupakan suatu ketentuan yang mengikat sebagaimana 

perjanjian internasional sehingga masih memungkinkan untuk Negara 

tidak menaati aturan tersebut, sebagai konsekuensi lanjutan 

perlindungan Negara yang diharapkan oleh Negara-Negara yang 

menjadi objek penginderaan jarak jauh masih merupakan suatu 

perjuangan yang panjang.  

2. Satu-satunya perangkat hukum internasional yang telah 

mendefinisikan penginderaan jarak jauh melalui satelit dikeluarkan 
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oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi N0. 41/65 tahun 

1986 yang berbunyi “istilah penginderaan jarak jauh berarti 

mengindera permukaan bumi dari antariksa dengan menggunakan 

peralatan transmisi gelombang elektromagnetik, untuk tujuan 

peningkatan manajemen sumber daya alam, penggunaan lahan dan 

perlindungan lingkungan” 

3. Mengingat Hukum Ruang Angkasa dan Udara masih relatif muda 

dibandingkan dengan hukum Internasional lainnya, maka dirasakan 

perlu adanya suatu proses lebih lanjut lagi atas segala aspek yang 

termuat di dalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


