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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini dibahas metode penelitian yang digunakan penulis dalam 

mengkaji skripsi yang berjudul  “Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara : 

Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut 

Indonesia 1957-1982”. Pada pengkajian karya tulis ilmiah ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sesuai dengan ketentuan metode penulisan 

sejarah. Pada bagian ini penulis akan memaparkan tahapan-tahapan dalam proses 

penyusunan skripsi, mulai dari metode serta teknik penelitian yang penulis 

gunakan dalam penulisan skripsi. Selain metode dan teknik yang penulis gunakan, 

pada bab ini juga penulis memaparkan tahapan-tahapan yang penulis lakukan 

mulai dari pemilihan topik, judul, pra penulisan, pelaksanaan di lapangan, dan 

terakhir penulis melakukan laporan tertulis dari penulisan yang telah dilakukan 

dalam bentuk skripsi. 

 Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang 

dijelaskan oleh Ismaun dalam bukunya Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana 

Pendidikan.  Metode yang diungkapkan Ismaun penulis anggap relevan dengan 

kajian penulis. Empat langkah penulisan yang diungkapkan oleh Ismaun (2005, 

hlm. 34)  diantaranya: 

1. Heuristik, pada buku Mengerti Sejarah dikatakan  bahwa heuristik adalah usaha 

memilih suatu subjek dan mengumpulkan informasi tentang subjek tersebut 

(Gottschalk, 2008, hlm.42). Pengumpulan sumber yang dilakukan penulis adalah 

dengan mengumpulkan sumber tertulis yang relevan dengan kajian penulis 

mengenai peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah 

laut Indonesia 1957-1982, dalam hal ini buku, jurnal, artikel dan data-data lainnya 

baik dari perpustakaan maupun internet.  

Pengumpulan sumber yang dilakukan penulis tidak hanya terpaku pada 

sumber-sumber yang membahas mengenai tokoh Mochtar Kusumaatmadja 

sebagai tokoh utama yang penulis angkat dalam kajian penulis, namun penulis 

juga mencari sumber lain yang dapat membantu penulis mengkaji pembahasan 
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mengenai   peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah 

laut Indonesia (1957-1982) seperti sumber mengenai konsep hukum laut 

internasional, diplomasi dan konsep lainnya yang membantu kajian penulis. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan 

ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik 

mengumpulkan dan menganalisis materi atau pembahasan yang berhubungan 

dengan topik penulisan yang dikaji oleh penulis. Setelah materi didapatkan dari 

berbagai literatur, untuk memecahkan masalah penulisan data-data atau materi 

yang didapat penulis selanjutnya dibandingkan untuk mendapatkan data yang 

relevan dan objektif. 

Setiap sumber yang didapatkan penulis baik berupa buku, artikel, 

dokumen, dan sumber tertulis lainnya penulis baca dan kaji sebaik mungkin agar 

mendapatkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber yang penulis 

dapatkan ada yang berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber 

primer merupakan sumber sejarah yang asli sedangkan sumber sekunder adalah 

sumber berupa garapan terhadap sumber asli (Ismaun, 2005, hlm. 45). Sumber 

primer yang penulis dapatkan adalah sumber yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang 

terlibat ataupun yang menjadi saksi bagaimana peran Mochtar Kusumaatmadja 

dalam perjuangannya mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia. Sedangkan 

sumber sekunder adalah sumber yang oleh pihak yang mengetahui namun tidak 

terlibat langsung dalam perjuangan yang dilakukan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja.  

Dalam hal pengumpulan sumber, penulis hanya melakukan studi 

kepustakaan saja tidak dengan melakukan wawancara. Pada tahap ini penulis 

sempat berusaha menghubungi beberapa tokoh yang berhubungan langsung 

dengan tokoh Mochtar Kusumaatmadja seperti anak kandung Mochtar 

Kusumaatmadja yaitu Ibu Armida Alisjahbana, namun pihak yang penulis 

hubungi tidak bersedia untuk diwaawancarai karena berbagai kesibukan dan 

mengaku kurang mengetahui mengenai bahasan yang akan dikaji penulis sehingga 

penulis dalam hal ini hanya melakukan studi kepustakaan saja.  
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2. Kritik, adalah kegiatan menguji secara kritis kebenaran yang terdapat dalam data-

data ataupun sumber-sumber yang telah ditemukan sebelumnya (Ismaun, 2005, 

hlm. 48). Kritik sumber dilakukan penulis guna mendapatkan sumber yang 

relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan suatu karya 

tulis yang baik dan bermanfaat. Kritik sumber yang dilakukan penulis dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu kritik eksternal dan Internal.  

a. Kritik eksternal, merupakan kritik yang dilakukan untuk melihat otentisitas 

sumber sejarah. Dalam kritik eksternal dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, 

umur dan asal dokumen, penulis, penerbit  dan lain sebagainya (Ismaun, 2005, 

hlm.50). Kritik eksternal dilakukan penulis pada sumber-sumber terutama 

dokumen, artikel dan sumber tulis lainnya yang yang sezaman dengan kajian 

penulis. 

Kritik eksternal dalam sumber tertulis merupakan cara untuk melakukan 

pengujian terhadap aspek luar pada sumber yang didapatkan penulis. Kritik 

eksternal dilakukan untuk mendapatkan otensitas dan integritas dari sumber yang 

ada. Kritik eksternal biasanya dilakukan pada sumber primer yang didapatkan, hal 

yang dikritik diantaranya adalah bahan dan bentuk sumber, umur dan asal 

dokumen, tanggal pembuatan dokumen, dibuat oleh siapa dan instansi apa sumber 

tersebut dibuat sehingga dengan melakukan kritik eksternal ini sumber yang 

didapat bisa diketahui keotentikannya. 

b. Kritik internal, adalah kritik terhadap sumber untuk menilai kredibilitas sumber 

dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggungjawab dan 

moralnya. Isinya dinilai dengan membandingkan kesaksian-kesaksian di dalam 

sumber dengan kesaksian dari sumber lainnya sebagainya (Ismaun, 2005, hlm.50). 

kritik internal dilakukan penulis dengan membandingkan satu buku dengan buku 

lainnya agar didapatkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Berbagai sumber yang berisi pendapat maupun bahasan mengenai kajian penulis 

dibandingkan untuk mendapatkan data yang objektif dan ilmiah.  

3. Interpretasi, setelah melakukan pengumpulan sumber dan melakukan kritik 

terhadap sumber yang didapatkan, selanjutnya penulis akan  melakukan 

interpretasi terhadap informasi dan sumber-sumber yang ada. Fakta-fakta yang 



 

 

 
Nida Nurhidayati, 2016 
DARI DEKLARASI DJUANDA KE WAWASAN NUSANTARA : PERANAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA 
DALAM MENCAPAI KEDAULATAN WILAYAH LAUT INDONESIA 1957-1982  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

didapatkan penulis dari berbagai sumber akan penulis interpretasikan dalam suatu 

pemahaman yang baru yang dihubungkan dengan berbagai fakta dan pendapat 

yang penulis dapatkan. 

Pada penulisan ini, penulis akan menggunakan pendekatan interdisipliner, 

karena penulis memerlukan ilmu-ilmu bantu lainnya dalam mengkaji pembahasan 

ini. Ilmu bantu yang penulis pakai ialah ilmu bantu politik terutama yang 

berhubungan dengan politik diplomasi, perjanjian internasional dan ilmu hukum 

laut internasional. Ilmu bantu ini penulis diterapkan ketika membahas perjuangan 

diplomasi Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan laut wilayah 

Indonesia yang tentu saja menghasilakan suatu perjanjian tentang hukum laut 

Internasional. 

4. Historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Setelah hasil interpretasi didapatkan,  

tahap akhir penulis lakukan adalah menuliskan hasil interpretasi tersebut dalam 

suatu karya ilmiah, tahap inilah yang disebut dengan historiografi. Seluruh hasil 

penulisan berupa data dan fakta yang telah mengalami proses sebelumnya akan 

dituangkan dalam suatu bentuk tulisan. Dalam historiografi, penulis mencoba 

untuk menghubungkan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada sehingga menjadi 

suatu penulisan sejarah dalam bentuk skripsi yang diberi judul “ Dari Deklarasi 

Djuanda ke Wawasan Nusantara : Peranan Mochtar Kusumaatmadja Dalam 

Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-1982”.  

Penyusunan skripsi ini mencakup keempat langkah kerja yang merupakan 

kegiatan inti penelitian. Langkah-langkah penelitian sendiri terbagi ke dalam tiga 

tahap yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan laporan penelitian. 

Ketiga tahap penelitian tersebut akan lebih dijabarkan sebagai berikut:  

3.1 Persiapan Penelitian 

Tahapan ini merupakan tahap awal penulis sebelum melakukan penelitian 

langsung ke lapangan. Penentuan topik dan persiapan lainnya penulis lakukan 

agar penelitian yang penulis lakukan selanjutnya sudah terencana dan dapat 

dilaksanakan dengan baik. Adapun persiapan penelitian yang penulis lakukan  
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adalah penentuan dan pengajuan tema penelitian, penyusunan rancangan 

penelitian, mengurus perizinan dan proses bimbingan dan konsultasi. 

 

3.1.1 Penentuan dan Pengajuan Penelitian 

Pada penentuan dan pengajuan penelitian, penulis sudah melakukan  

konsultasi sejak memasuki perkuliahan seminar penulisan karya ilmiah pada 

semester 6 tahun perkuliahan 2015 yang diampu oleh Bapak  Drs. H. Ayi Budi 

Santosa M.Si, Bapak Drs. Suwirta M.Hum, Bapak Dr.  Agus Mulyana M.Hum 

serta Bapak Wildan Insan Fauzi M.Pd. Sebelum menentukan judul, penulis sudah 

memilih periode Demokrasi Liberal Terpimpin serta Orde Baru yang akan 

dijadikan periode dalam penentuan judul. Setelah menentukan periodisasi judul, 

penulis mulai tertarik pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kabinet masa 

Demokrasi Liberal, salah satunya Kabinet Djuanda yang mengeluarkan Deklarasi 

Djuanda dan berhubungan dengan kelautan. Ketertarikan  penulis terhadap 

Deklarasi Djuanda langsung disampaikan kepada para pengampu perkuliahan, 

namun para pengampu khususnya Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa M.Si 

mengemukakan bahwa topik tersebut sudah banyak dikaji oleh orang lain 

sehingga beliau mengusulkan agar mencari nama Mochtar Kusumaatmadja 

sebagai seorang tokoh hukum laut.  

Setelah mencari melalui internet, ditemukanlah nama Mochtar 

Kusumaatmadja sebagai konseptor Deklarasi Djuanda, Guru Besar Ahli Hukum di 

Universitas Padjajaran, Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri masa Orde 

Baru serta  orang yang ikut berkontribusi dalam berbagai perjuangan diplomatik  

untuk mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia. Setelah didapatkan topik yang 

sesuai, penulis mulai melakukan langkah awal penelitian. Penulis melakukan 

enam langkah penelitian yang sebagaimana diungkapkan oleh Gray (Sjamsuddin,  

2012, hlm. 70) sebagai berikut : 

1. Memilih suatu topik yang sesuai ; 
2. Mengusut semua bukti (evidensi) yang relevan dengan topik; 

3. Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan 
dengan topik ynag ditemukan ketika penulisan sedang berlangsung; 

4. Mengevaluasi secara kritis semua evaluasi yang telah dikumpulkan; 
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5. Menyusun hasil-hasil penulisan (catatan fakta-fakta) kedalam suatu pola 

yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan 
sebelumnya; 

6. Menyajikan kedalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 
mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti 
sejelas mungkin. 

Pada pemilihan topik  yang membahas mengenai peranan Mochtar 

Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia 1957-1982, 

penulis mempertimbangkan berbagai kriteria yang dikemukakan oleh Grey (dalam 

Sjamsuddin: 2012) empat kriteria dalam pemilihan topik, diantaranya Nilai 

(Value),  Keaslian (Originality), Kepraktisan (Practicality), dan Kesatuan (Unity): 

1. Nilai (Value) 

Fokus kajian dalam topik yang dibahas adalah bagaimana peranan 

Mochtar Kusumaatmadja sebagai seorang ahli hukum, diplomat dan seorang 

Menteri pada saat itu dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia. 

Penulis dalam pemilihan topik ini mencoba menonjolkan nilai –nilai perjuangan 

diplomasi Indonesia dan pemikiran yang tinggi dalam mencapai kedaulatan 

wilayah laut Indonesia yang dapat menimbulkan rasa kesatuan, untuk itu penulis 

memilih judul tersebut karena memiliki nilai historis yang tinggi. 

 Peran tokoh Mochtar Kusumaatmadja yang besar dalam memberikan 

gagasan dan berbagai kegiatan diplomasi untuk memperoleh kedaulatan wilayah 

Indonesia dapat memberikan inspirasi kepada pembaca agar meneladi dan 

mengambil nilai baik dari sosok Mochtar tersebut. Oleh karena itu penulis 

mengangkat peran tokoh ini karena banyak nilai positif yang dapat diteladani 

terutama dalam memperjuangkan hak negara di dunia internasional.  

2. Keaslian (Originality) 

Keaslian atau Originality  dari karya tulis yang akan dibuat oleh penulis 

ini dapat dipertanggungjawabkan dengan dilakukannya pengumpulan sumber 

(heuristik) dari berbagai sumber yang ada. Setelah dilakukannya pengumpulan 

sumber, sumber yang didapatkan tidak langsung digunakan begitu saja melainkan 

dilakukan kritik terlebih dahulu baik eksternal maupun internal sehingga 

didapatkan fakta seobjektif mungkin. 
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Selain dilihat dari pengumpulan sumber dan pengambilan fakta yang 

seobjektif mungkin, keaslian topik juga diperlihatkan dengan belum adanya kajian 

yang membahas secara rinci hal yang berkenaan tentang peranan Mochtar 

Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia. Bisa 

dikatakan bahwa  kajian mengenai hal ini merupakan kajian yang pertama kali 

dilakukan secara menyeluruh terutama yang berkaitan dengan tokoh Mochtar 

Kusumaatmadja. 

3. Kepraktisan (Practicality) 

Pemilihan sumber terkait dengan kepraktisan sangat diterapkan dalam 

penulisan yang dilakukan oleh penulis. Penulis benar-benar memanfaatkan apa 

yang ada disekitar untuk dijadikan bahan kajian sehingga memberi kemudahan 

dalam melakukan penelitian mengenai Mochtar Kusumaatmadja. Selain hal yang 

disebutkan diatas, pencarian sumberpun hanya melingkupi sumber yang mudah 

ditemukan, sehingga tidak terlalu menyulitkan ketika melakukan penelitian. 

Penulis melakukan pencarian sumber disekitar Kota Bandung yang merupakan 

kota tempat Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan kariernya sebagai 

pendidik maupun negarawan, terlebih lagi di Universitas Padjajaran, tempat 

Mochtar menjadi pengajar terdapat perpustakaan fakultas Hukum yang berisi 

banyak sumber yang membahas mengenai Mochtar Kusumaatmadja maupun 

hukum laut itu sendiri.  Dari penjelasan tersebut, maka terlihat bahwa dalam 

memilih topik kajian penulis memperhatikan kepraktisan dalam pemilihan topik. 

4. Kesatuan (Unity) 

Jika dilihat dari segi kesatuan (Unity),  maka pemilihan topik dan bahasan 

yang disajikan mempunyai kesatuan atau sesuai dengan apa yang dicantumkan 

dalam topik. Adanya batasan mengenai rentang waktu yang telah ditetapkan 

membuat kajian ini fokus pada kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut 

sehingga tidak melebar dan keluar dari apa yang telah ditetapkan. Ditinjau dari 

pemilihan sumber yang telah digunakan, sumber yang digunakan relevan dan 

menunjang dalam pengkajian topik yang ada. Dengan adanya kesatuan dalam hal 

pemilihan topik, kajian yang ada menjadi terfokus sehingga apa yang dibahas 

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang relevan dengan topik yang dipilih.   
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3.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Setelah dilakukan langkah awal penulitian dengan mempertimbangkan 

juga pada kriteria pemilihan topik, akhirnya penulis menyusun proposal penelitian 

dengan judul “Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara : Peranan Mochtar 

Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-

1982” sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah seminar penulisan karya ilmiah. 

Proposal yang disusun oleh penulis sekitar bulan Februari 2015 dipresentasikan 

dan dikonsultasikan kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut dan akhirnya 

disetujui untuk dilanjutkan menjadi proposal skripsi. 

Lulus dari mata kuliah seminar penulisan karya ilmiah pada sekitar bulan 

Juni 2015, penulis terus memperbaiki proposal dan menjadikannya proposal 

skripsi. Konsultasi proposal dengan beberapa dosenpun dilakukan terutama 

kepada Bapak Drs. Andi Suwirta M.Hum selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus pengampu mata kuliah Orde Baru sekitar bulan Agustus 2015.  

Setelah proposal penulis  anggap layak, penulis mengajukan proposal 

skripsi dengan judul “Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai 

Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-1982”  kepada dewan yang secara 

khusus menangani penulisan skripsi di Departemen  Pendidikan Sejarah FPIPS 

UPI yaitu Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS). Pada tanggal 8 Oktober 

2015, dipresentasikanlah proposal skripsi mengenai peranan Mochtar 

Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia (1957-1982). 

Dalam seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan Tim 

Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS). Melalui seminar skripsi ini, penulis 

mendapatkan persetujuan agar proposal skripsi ini dilanjutkan menjadi skripsi 

namun ada beberapa perbaikan terhadap proposal yang harus dilakukan. Pada 

proposal penelitian yang diajukan tersebut memuat tentang:  

a.  Judul penulisan; 

b. Latar belakang masalah penulisan (kesenjangan antara idealita dan realita, 

dalam bentuk deskriptif); 

c. Rumusan masalah penulisan; 

d. Tujuan penulisan; 
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e. Manfaat penulisan; 

f. Kajian Pustaka, merupakan penggunaan konsep, teori dan kajian terhadap 

buku yang digunakan dalam penulisan; 

g. Metode dan teknik penulisan; 

h. Struktur Organisasi Skripsi; dan 

i. Daftar pustaka. 

Persetujuan terhadap proposal skripsi yang telah dipresentasikan 

ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Tim Pertimbangan 

Penulisan Skripsi (TPPS) Departemen Pendidikan Sejarah No: 09 / TPPS/ JPS/ 

PEM/2015. Pengesahan untuk penulisan skripsi dikeluarkan melalui Surat 

Keputusan Ketua Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, dan sekaligus 

penentuan pembimbing skripsi pada  pertengahan bulan Oktober 2015,  yaitu 

Bapak Drs. Andi Suwirta M.Hum sebagai Pembimbing I dan dan Ibu Farida 

Sarimaya S.Pd M.Si sebagai Pembimbing II. Setelah beberapa bulan proses 

penulisan skripsi, penulis merubah judul skripsi dari yang asalnya “Peranan 

Mochtar Kusuma-atmadja Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah 

Laut Indonesia (1957-1982)” menjadi “ Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan 

Nusantara : Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan 

Wilayah Laut Indonesia 1957-1982”, hal ini dikarenakan adanya penghapusan 

tanda (-) dalam nama Mochtar Kusumaatmadja dan penambahan beberapa kata 

untuk membuat judul skripsi menjadi lebih menarik. Perubahan judul ini membuat 

penulis harus memperbaharui Surat Keputusan dari Tim Pertimbangan Penulisan 

Skripsi (TPPS) Departemen Pendidikan Sejarah menjadi No: 09 / TPPS/ JPS/ 

PEM/2016. 

3.1.3 Perizinan 

 Pada penyusunan skripsi yang berjudul “ Dari Deklarasi Djuanda ke 

Wawasan Nusantara : Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai 

Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-1982”, penulis membutuhkan sumber 

dalam melakukan proses penelitian. Demi kelancaran proses penelitian, penulis 

mengurus perizinan terlebih dahulu. Penulis membutuhkan kelengkapan 
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administrasi berupa surat pengantar keterangan penelitian. Surat tersebut 

ditujukan kepada pihak-pihak yang penulis datangi untuk keperluan proses 

penelitian, surat keterangan tersebut penulis buat dimulai dari petugas TU 

Departemen Pendidikan Sejarah, untuk kemudian ditindaklanjuti ke bagian 

akademik Fakultas dan selanjutnya di tandatangani oleh Wakil Dekan I FPIPS 

UPI. Dalam rencana perizinan, penulis akan menyusun perizinan kepada pihak 

Fakultas sekitar akhir bulan Oktober 2015. 

3.1.3 Konsultasi dan Bimbingan 

Konsultasi dan bimbingan merupakan kegiatan yang dilakukan penulis 

kepada pembimbing skripsi I dan II yang telah ditunjuk oleh Tim Pertimbangan 

Penulisan Skripsi (TPPS) Departemen Pendidikan Sejarah sebelumnya.  

Konsultasi dilakukan agar dalam proses penyusunan skripsi penulis mendapat 

arahan, kritik dan masukan sehingga hasil tulisan penulis menjadi lebih baik baik 

dalam segi penulisan maupun konten tulisan.   

Konsultasi sudah dilakukan penulis sejak pengajuan proposal skripsi pada 

bulan September 2015, setelah  dipresentasikan dan mendapat persetujuan untuk 

ditindaklanjuti menjadi sebuah skripsi. Sedangkan untuk bimbingan, penulis 

mulai melakukan bimbingan skripsi pada pertengahan bulan Oktober 2015. 

Bimbingan dilakukan penulis pada pembimbing I Bapak Drs. Andi Suwirta 

M.Hum serta pembimbing II Ibu Farida Sarimaya S.Pd M.Si secara berkala. 

Bimbingan dilakukan untuk mendapatkan arahan mengenai penulisan judul, bab I, 

bab II, bab III, bab IV, bab V, abstrak, dan sebagainya. Konsultasi atau bimbingan 

dilakukan sampai skripsi penulis dianggap sudah baik dan layak untuk mengikuti 

ujian sidang skripsi. 

Waktu bimbingan pada pembimbing I dilakukan sesuai jadwal yaitu hari 

senin ataupun jum’at siang..Bimbingan pada pembimbing I yaitu Bapak Drs. 

Suwirta M.Hum dilakukan beberapa kali. bimbingan pertama dilaksanakan pada 

pada 18 September 2015 dengan melakukan bimbingan proposal. pada bimbingan 

ini pembimbing I menyarankan untuk menambahkan beberapa buku sumber 

Biografi Soeharto, Djuanda dan Adam Malik sebagai sumber rujukan penulis. 
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Bimbingan kedua dilakukan pada 25 September 2015, pada bimbingan ini 

pembimbing I menyarankan penulis untuk langsung menulis bab I. Bimbingan 

ketiga dilakukan pada 16 Oktober 2015 dengan melakukan bimbingan terkait bab 

I. Pada bimbingan ini pembimbing  I menyarankan untuk melanjutkan ke bab II 

namun dengan syarat melakukan perbaikan terhadap bab I. Bimbingan keempat 

dilaksanakan pada 23 Oktober 2015 dengan memberikan draft revisi bab I dan 

draft bab II. Pada proses bimbingan ini pembimbing I memberikan masukan 

terhadap bab II yang harus diperbaiki dan menyarankan agar melanjutkan pada 

bab III. Bimbingan kelima dilaksanakan pada 30 Oktober 2015 dengan 

memberikan revisi bab II dan draft bab III. Pada bimbingan ini pembimbing I 

menyarankan untuk melakukan perbaikan pada bab III dan melanjutkan pada bab 

IV. Bimbingan keenam dilakukan penulis pada 15 Februari 2016 dengan 

memberikan revisi bab III  dan draft bab IV. Dari bimbingan kelima menuju 

bimbingan keenam, jeda waktu bimbingan cukup lama dikarenakan dalam 

beberapa bulan penulis sempat berhenti melakukan penulisan dikarenakan ada 

beberapa kegiatan akademik seperti UTS dan UAS semester VII yang harus 

dilaksanakan terlebih dahulu. Selain itu, penulis juga menunggu waktu yang tepat 

untuk dapat mengumpulkan kembali sumber yang akan digunakan untuk 

penulisan bab IV sehingga bimbingan baru bisa dilaksanakan pada 15 Februari 

2016. Pada proses bimbingan ini pembimbing I memberikan saran terhadap 

penulisan bab IV yang masih harus diperbaiki  dan menyarankan penulis untuk 

melanjutkan penulisan pada bab V.  Bimbingan ketujuh dilakukan penulis pada 01 

April 2016 dengan  memberikan revisi bab IV dan draft bab V. Pada proses 

bimbingan ini pembimbing I menyarankan agar pada bimbingan selanjutkan 

penulis menyerahkan semua draft yang sudah diperbaiki dan dilengkapi. 

Bimbingan kedelapan dilakukan pada 11 April 2016 dengan menyerahkan semua 

draft yang sudah diperbaiki dan dilengkapi. Pada bimbingan ini pembimbing 

menyarankan dilakukan perbaikan pada beberapa draft yang masih belum 

sempurna, sehingga pada bimbingan terakhir yang dilakukan, setelah semua draft 

dirasa sudah siap untuk disidangkan akhirnya pembimbing I memberikan acc 

untuk penulis melakukan sidang skripsi. 
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Bimbingan pada pembimbing II, yaitu Ibu Farida Sarimaya S.Pd M.Si 

dilakukan secara fleksibel disesuaikan dengan kesediaan dosen pembimbing II 

serta kesiapan penulis untuk melakukan bimbingan. Bimbingan pertama dengan 

pembimbing II dilakukan pada 21 Oktober 2015 dengan menyerahkan Bab I, pada 

proses bimbingan ini pembimbing II menyarankan beberapa perbaikan yang harus 

dilakukan pada bab I.  Bimbingan kedua dilakukan pada  30 Oktober 2015 dengan 

memberikan revisi bab I. Pada proses bimbingan ini pembimbing II memeriksa 

perbaikan yang sudah dilakukan pada bab I dan menyarankan untuk melanjutkan 

pada bab selanjutnya. Bimbingan ketiga dilakukan pada 16 November 2015 

dengan melakukan bimbingan terhadap bab II, Pembimbing II memberikan saran 

terhadap perbaikan yang harus dilakukan pada bab II dan menyarankan untuk 

melanjutkan pada bab selanjutnya. Bimbingan keempat dilakukan pada 27 

November 2015 dengan melakukan bimbingan terhadap bab III, pembimbing II 

memberikan masukan terkait metode penulisan yang harus diperbaiki terutama 

mengenai kritik sumber yang dilakukan. Bimbingan kelima  dilakukan pada 18 

Februari 2016 dengan melakukan bimbingan terhadap perbaikan bab III. Pada 

proses bimbingan ini, pembimbing II menyarankan untuk melanjutkan pada bab 

selanjutnya yaitu bab IV. Bimbingan keenam  dilakukan pada 23 Maret 2016 

dengan melakukan bimbingan mengenai bab IV. Pada proses bimbingan ini 

pembimbing II memberikan beberapa perbaikan terhadap bab IV dan 

menyarankan untuk melanjutkan pada bab selanjutnya. Bimbingan ketujuh 

dilakukan pada 27 Mei 2016 dengan melakukan bimbingan terhadap seluruh draft 

secara lengkap. Pada proses bimbingan ini, pembimbing II memberikan masukan 

untuk memperbaiki bab V, abstrak dan beberapa draft lainnya. Bimbingan 

kedelapan  atau bimbingan terakhir dilakukan penulis dengan pembimbing II 

untuk menyerahkan semua draft hasil revisi dan pada bimbingan ini dosen 

pembimbing II menyatakan bahwa draft skripsi sudah layak untuk disidangkan. 

3.2 Pelaksanaan Penelitian  

Pada tahapan ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitian yang 

sesuai dengan metode penulisan sejarah.  Penulisan yang dilakukan oleh penulis 

sudah dimulai sejak bulan Mei 2015 sejak penyusunan proposal penelitian. 
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Penelitian yang membahas peranan Mochtar Kusumaatmadja ini adalah penelitian 

yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengandalkan kajian melalui berbagai 

literatur yang relevan dengan pembahasan yang penulis kaji.  

Adapun metode penelitian sejarah yang penulis gunakan untuk meneliti 

peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut 

Indonesia 1957-1982 adalah metode yang dikemukakan Ismaun (2005, hlm. 34) 

dalam buku Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan  yaitu heuristik, kritik, 

interpretasi dan historiografi. Penjelasan dari metode tersebut penulis jelaskan 

sebagai berikut: 

 

3.2.1 Heuristik 

Pada buku Mengerti Sejarah dikatakan  bahwa heuristik adalah usaha 

memilih suatu subjek dan mengumpulkan informasi tentang subjek tersebut 

(Gottschalk, 2008, hlm.42). Pengumpulan sumber yang digunakan penulis adalah 

dengan mengumpulkan sumber tertulis dalam hal ini buku, jurnal dan data-data 

lainnya, selain itu sumber-sumber yang digunakan dalam tahapan heuristik oleh 

penulis diantaranya adalah sumber tertulis. Sumber tertulis yang dipergunakan 

penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini berupa buku, dokumen, jurnal, artikel 

dan sumber tertulis lainnya yang relevan dari beberapa tempat. Sampai saat ini 

penulis sudah mendatangi perpustakaan disekitar wilayah Bandung, diantaranya 

Perpustakaan UPI, Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja di Universitas 

Padjajaran Dipati Ukur, Perpusakaan daerah, toko buku Gramedia, toko buku 

Palasari serta mengunjungi website yang berhubungan dengan topik yang penulis 

kaji. Berikut ini merupakan rincian tempat dan buku-buku yang penulis temukan 

pada saat melakukan Heuristik :  

1. Perpustakaan UPI yang berada di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. Penulis 

mengunjungi perpustakaan UPI untuk mencari sumber yang relevan dengan 

kajian skripsi penulis dimulai pada bulan Januari 2015, setelah itu, pada bulan-

bulan berikutnya terutama bulan Mei 2015 sampai berakhirnya penulisan ini 

penulis semakin sering mendatangi perpustakaan UPI tersebut.  Di perpustakaan 

UPI penulis menemukan buku-buku yang relevan dengan kajian penulis yaitu: 
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a.  100 Tokoh yang Mengubah Indonesia  yang didalamnya memuat tokoh 

Mochtar Kusumaatmadja yang ditulis oleh Floriberta Aning. 

b. Diantara Para Sahabat (70 tahun Pak Harto) karya G Dwipayana dan 

Sjamsudin yang memuat kesan Mochtar Kusumaatmadja mengenai Soeharto. 

c. Buku  Autobiografi Soeharto yang berjudul Soeharto (pikiran, ucapan dan 

tindakan saya) Otobiografi yang menyebut Mochtar Kusumaatmadja sebagai 

ahli laut, ditulis oleh G Dwipayana dan Ramadhan K.H. 

d. Buku Mochtar Kusumaatmadja : Pendidik dan Negarawan (kumpulan karya 

tulis menghormati 70 tahun Prof. Mochtar Kusumaatmadja SH.LL.M) sebuah 

biografi Mochtar Kusumaatmadja. 

e. Diplomasi (prektek komunikasi internasional) yang membantu penulis 

mendapatkan gambaran mengenai teori dan konsep yang akan digunakan. 

f. Buku biografi Adam Malik  yang berjudul Adam Malik mengabdi republik. 

g. Buku Danusaputro Wawasan Nusantara (Buku I, II dan III) yang membahas 

konsep Wawasan Nusantara.  

h. Buku Wawasan Nusantara yang ditulis oleh Lembaga Ketahanan Nasional. 

i. Buku A.B Lapian berjudul Orang Laut- Bajak Laut-Raja Laut membahas laut 

Nusantara,  

j. Buku Indonesia dalam Arus Sejarah  yang membahas berbagai kebijakan  

pada masa Orde Baru.  

k. Buku tentang hukum laut yang berjudul Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

(sebuah tinjauan). 

l. Buku Hubungan Internasional (kerangka studi analitis) karya Budiono 

Kusumohamidjojo. 

m.  Buku Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan karya Rahardjo Adisasmita. 

n. Buku Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia  karya 

Dikdik Mohammad Sodik. 

o. Buku Politik Luar Negeri Indonesia karya Michael Leifer. 

p. Buku Mcclelland, C. A. Ilmu Hubungan Internasional (teori dan sistem) yang 

diterbitkan oleh Rajawali. 

q. Buku Sejarah Maritim Indonesia yang ditulis oleh Abd. Rahman Hamid. 
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2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, perpustakaan ini merupakan perpustakaan 

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Jln. Dipati Ukur, Bandung. Penulis 

mendatangi Perpustakaan ini beberapa kali, yaitu pada pertengahan bulan 

Agustus, awal bulan September dan awal bulan Desember 2015. Penulis banyak 

menemukan buku karya Mochtar Kusumaatmadja yang membahas mengenai 

hukum internasonal khususnya hukum laut, buku tersebut diantaranya berjudul: 

a.  Hukum Laut Internasional, ditulis oleh Mochtar Kusumaatmadja. 

b. Bunga Rampai Hukum Laut, Mochtar Kusumaatmadja. 

c. Buku yang ditulis Daruredjo berjudul Hukum Internasional Laut Indonesia. 

 

3. Perpustakaan Daerah Jawa Barat, penulis menemukan buku: 

a.  Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut yang ditulis oleh Hasjim Djalal, 

orang yang ikut andil dalam Konferensi Hukum Laut Internasional.  

b. Buku Mochtar Kusumaatmadja berjudul Perlindungan dan Pelestarian 

Lingkungan Laut.  

c.  Buku Suffri Jusuf berjudul Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri 

serta buku Moetoko Soemarsono yang berjudul Indonesia dan Hubungan 

Antarbangsa. 

4.  Toko buku Palasari di daerah Buah Batu, Bandung. Pencarian sumber penulis di 

toko buku Palasari tidak meraih hasil, di tempat ini penulis tidak menemukan 

buku yang berhubungan dengan kajian penulis. Penulis mendatangi toko buku 

Palasari pada pertengah bulan September 2015. 

5. Toko buku Gramedia di Jln. Merdeka, Bandung. di toko buku Gramedia ini 

penulis menemukan biografi Mochtar Kusumaatmadja dengan judul Rekam jejak  

Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja. Penulis mendatangi toko buku Gramedia 

pada akhir bulan Februari 2015. 

6. Perpustakaan Batoe Api, di Jln. Pramoedya Ananta Toer 142 A Jatinangor, 

Sumedang. Penulis mengunjungi  Perpustakaan Batoe Api pada pertengahan 

bulan Oktober 2015. Di perpustakaan penulis menemukan buku: 

a.  Nasionalisme, Laut dan Sejarah yang ditulis oleh Susanto Zuhdi  
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b. Buku biografi Djuanda berjudul Ir. H. Djuanda (Negarawan, Administrator 

dan Teknokrat).  

c. Beberapa artikel dari surat kabar yang berhubungan dengan kajian penulis, 

artikel tersebut berjudul Integrasi Nasional dan Wawasan Nusantara, Laut 

yang Ditaburi Sekumpulan Pulau, Djuanda pada Abad XXI.  

d. Lawang Buku, toko buku ini terletak di pusat perbelanjaan Balubur Town 

Square Lt. D2 C-06 Jln. Tamansari, Bandung. Penulis mengunjungi  toko 

buku ini pada pertengahan bulan Oktober 2015. Di toko buku Lawang, penulis 

mendapatkan buku berjudul Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konperensi 

Hukum Laut Djenewa (1958-1960) yang ditulis oleh Mochtar 

Kusumaatmadja. 

7. Perpustakaan Ali Alatas di Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia yang 

terdapat di Jl. Pejabon No.6 Jakata Pusat.  Penulis mengunjungi perpustakaan 

Kemenlu ini pada 06 Januari 2016. Di Perpustakaan ini penulis mendapatkan 

berbagai sumber yang berhubungan dengan kajian penulis, diantaranya : Poros 

Maritim, Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2, Profil Budaya Politik Indonesia, 

Konferensi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III, 

Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Tindakan-Tindakan Lanjutan 

sebagai Akibat dari Ratifikasi Hukum Laut Oleh Indonesia, Serta beberapa buku 

lainnya. 

8. Perpustakaan Nasional, Perpustakaan ini terdapat di Jln. Salemba Raya, Jakarta 

Pusat Penulis mengunjungi perpustakaan ini pada 06 Januari 2016. Ditempat ini 

penulis tidak mendapatkan sumber tambahan karena sumber yang penulis 

temukan sama dengan sumber yang telah penulis dapatkan ditempat lain. selain 

itu, karena beberapa tempat di Perpustakaan Nasional sedang dalam tahap 

perbaikan, maka ada beberapa buku yang tidak dapat dibaca.  

9. Arsip Nasional Republik Indonesia di Jl. Ampera Raya No.7 Jakarta. Penelti 

mengunjungi Arsip Nasional pada 07 Januari 2016. Di Arsip Nasional penulis 

menemukan beberapa sumber yang berhubungan dengan kajian penulis, seperti 

Keputusan Pemerintah mengenai Konferensi Hukum Laut Internasional dan 

berbagai sumber lainnya, namun karena sumber yang diperlukan sedang dalam 
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proses digitalisasi, sumber tersebut tidak dapat dilihat ataupun digandakan.Oleh 

sebab itu, penulis hanya mendapatkan berita dari surat kabar antara  mengenai 

Konferensi Hukum Laut Internasional III.  

Selain mengunjungi beberapa tempat yang telah disebutkan diatas,  penulis 

juga mendapatkan beberapa sumber dari  perpustakaan pribadi milik teman serta 

buku milik pribadi yang memungkinkan penulis mendapatkan sumber yang 

berkaitan dengan topik yang penulis kaji mengenai peranan Mochtar 

Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia 1957-1982. 

 

3.2.2 Kritik 

Kritik sumber dilakukan untuk apakah sumber sejarah yang ditemukan 

seluruhnya otentik, sebagain otentik ataupun tidak otentik. Selain itu, kritik 

sumber juga dilakukan untuk sejauh mana keotentikan sumber dan apakah sumber 

tersebut dapat dipercaya ataupun tidak (Ismaun, 2005, hlm. 49). Kritik sumber 

sangat penting dilakuakan dalam suatu proses penulisan sejarah. Kritik sumber 

yang dilakukan penulis dibedakan menjadi dua macam, yaitu kritik eksternal dan 

Internal. Kritik eksternal dan internal yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut: 

3.2.2.1 Kritik Eksternal 

Penulis melakukan kritik eksternal terhadap sumber tertulis yang 

didapatkan dalam tahap heuristik, penulis melakukan pemilihan terhadap buku-

buku yang digunakan dengan melihat apakah sumber-sumber tersebut relevan 

dengan permasalahan yang dikaji penulis, apakah mencantukan nama pengarang, 

tahun terbit, tempat serta penerbitnya serta apakah buku tersebut sudah dilakukan 

revisi atau belum. Begitu pula dengan artikel, jurnal , dokumen dan arsip yang 

penulis temukan. Dengan diketahuinya hal tersebut, maka sumber-sumber tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber sejarah yang otentik dan integral. 

Kritik eksternal yang penulis lakukan melihat pada penulis buku maupun 

artikel dari sumber yang didapatkan. Selain itu, tahun penulisan buku juga 

dipertimbangkan untuk melihat otentik tidaknya sumber yang didapat. Sumber 
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yang penulis dapat ditulis oleh orang-orang yang mengenal betul sosok Mochtar 

Kusumaatmadja sebagai keluarga maupun rekan dalam bekerja sehingga apa yang 

mereka ungkapkan dalam buku maupun artikel sesuai dengan pengalaman mereka 

secara langsung. Beberapa penulis sumber juga merupakan orang yang ahli di 

bidang laut maupun ahli di bidang hukum laut itu sendiri. Penulis buku maupun 

artikel yang penulis pakai sebagai sumber diantaranya Mochtar Kusumaatmadja 

sendiri, Hasjim Djalal, Nina Pane, Dikdik Mohammad Sodik, Mr. Wirjono 

Prodjodikoro, A.B Lapian, Abd Rahman Hamid, Susanto Zuhdi, Munadjat 

Danusaputro, Wahyono dan ahli-ahli yang konsisten di bidang kajiaannya. 

Selain mempertimbangkan buku maupun artikel yang dipakai sebagai 

sumber, penulis juga mempertimbangkan tahun penerbitan buku. Sebagian buku 

diterbitkan pada tahun dimana Konferensi Laut Internasional masih berlangsung 

dan ditulis oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam konferensi tersebut 

sehingga masalah-masalah dan pengalaman langsung yang didapatkan langsung 

dipaparkan dalam tulisan yang sedang disusun pada saat itu. Selain itu, beberapa 

buku diterbitkan sesudah Konferensi Hukum Laut Internasional PBB III disetujui, 

sehingga hasil-hasil konferensi tersebut langsung dilampirkan dalam lampiran 

buku yang disusun tersebut, dengan demikian kritik eksternal penulis lakukan 

guna menentukan otentisitas dari sumber yang penulis dapatkan.   

Beberapa buku yang ditulis oleh orang yang terlibat langsung dalam 

Konferensi hukum laut juga ditulis dalam kurun waktu sezaman diantaranya 

adalah buku maupun tulisan lainnya yang di tulis oleh Hasjim Djalal sebagai 

orang yang ikut terlibat langsung dalam Konferensi berjudul  Perjuangan 

Indonesia di Bidang Hukum Laut, Kenang-kenangan untuk Prof. Dr. Mochtar 

Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Tindakan-Tindakan Lanjutan Sebagai Akibat Dari 

Ratifikasi Hukum Laut oleh Indonesia. Selain buku yang ditulis oleh Hasjim 

Djalal ada juga buku yang ditulis oleh Danusaputro yaitu buku berjudul Wawasan 

Nusantara (dalam implementasi dan implikasi hukumnya). Buku II, Wawasan 

Nusantara (dalam pendidikan dan kebudayaan). Buku III. dan  Wawasan 

Nusantara (dalam ilmu, politik dan hukum ) Buku I. Selain buku, penulis juga 
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melakukan kritik terhadap artikel dan surat kabar yang penulis temukan, hingga 

penulis dapat memilih sumber mana yang layak penulis gunakan. 

1.2.2.2. Kritik Internal 

Kritik internal digunakan penulis guna menguji kredibilitas (dapat 

dipercaya) dan reabilitas sumber-sumber yang diperoleh. Langkah yang dilakukan 

dalam kritik internal adalah dengan cara membandingkan antara sumber satu 

dengan sumber lain. Pada tahap ini penulis mencoba memutuskan apakah buku, 

artikel, jurnal ataupun sumber tertulis lainnya yang telah dikumpulkan dapat 

dipertanggungjawabkan dan bersifat objektif. 

Kritik internal terhadap sumber tertulis dilakukan dengan melihat apakah 

isi buku atau sumber tertulis lainnya dapat memberikan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kaidah keilmuan yang 

berlaku. Setelah membaca seluruh sumber tertulis, penulis juga membandingkan 

sumber yang satu dengan sumber yang lain apakah terdapat kesamaan atau 

perbedaan sehingga dapat menilai informasi mana yang dapat dipercaya. 

Kritik sumber yang dilakukan penulis berupa pengkategorian apakah 

sumber yang didapat termasuk sumber primer ataupun sumber sekunder dan 

apakah informasi yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kritik 

internal dilakukan penulis pada beberapa buku, diantaranya: 

1. Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja ditulis oleh Nina Pane yang 

memaparkan sisi kehidupan Mochtar Kusumaatmadja mulai dari lahir, menuntut 

ilmu, karier  sebagai akademisi hingga kariernya sebagai negarawan dengan 

ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri pada masa Orde 

Baru dan memperjuangkan kedaulatan wilayah laut dengan berdiplomasi. Setelah 

melakukan kritik internal terhadap buku ini dan membandingkan dengan buku 

Mochtar Kusumaatmadja : Pendidik dan Negarawan (kumpulann karya tulis 

menghormati 70 tahun Prof. Mochtar Kusumaatmadja SH.LL.M) ditulis oleh 

Komar, Mieke dan kawan-kawan yang  merupakan himpunan dari kesan-kesan 

terhadap Mochtar Kusumaatmadja  yang ditulis oleh orang-orang yang pernah 

bekerja sama dengan Mochtar Kusumaatmadja baik ketika Mochtar menjadi 
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seorang pendidik maupun negarawan. Penulis berpendapat bahwa buku ini dapat 

dijadikan sebagai sumber rujukan karena buku ini berisi peranan Mochtar 

Kusumaatmadja sebagai negarawan dan akademisi dilihat dari sudut pandang 

orang-orang yang menjadi saksi atau terlibat langsung dalam kegiatan yang 

dilakukan Mochtar baik sebagai negarawan maupun sebagai akademisi. Selain 

membandingkan dengan buku yang juga mendukung terhadap peranan Mochtar 

sebagai seorang negarawan dan akademisi, penulis juga membandingkan kedua 

buku diatas dengan buku yang ditulis oleh Leo Suryadinata berjudul Politik Luar 

Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, dalam buku ini Leo mengungkapkan 

beberapa kelemahan politik luar negeri Indonesia pada masa Mochtar 

Kusumaatmadja, dengan perbandingan ini, penulis berusaha mengambil intisari 

dari ketiga buku tersebut dan menginterpretasikannya sehingga didapatkan sebuah 

tulisan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

2. Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut ditulis oleh Hasjim Djalal yaitu 

salah satu orang yang terlibat langsung dalam berbagai Konferensi Hukum Laut 

Internasional yang diikuti oleh delegasi Indonesia. Buku ini menjelaskan 

perjuangan delegasi Indonesia dalam mencapai kedaulatan wilayah laut dalam 

berbagai perundingan dan Konferensi Hukum Laut Internasional, hingga 

pengakuan kedaulatan didapatkan pada tahun 1982. Penulis melakukan kritik 

internal terhadap buku ini dengan membandingkan konten buku dengan konten 

buku lain yang juga sezaman diantaranya buku yang ditulis langsung oleh 

Mochtar Kusumaatmadja yang berjudul Masalah Lebar Laut Teritorial pada 

Konperensi Hukum Laut Djenewa (1958-1960) dan Bunga Rampai Hukum Laut. 

Setelah dilakukan kritik internal, penulis memutuskan untuk memakai buku ini 

sebagai sumber, karena isi buku yang ditulis sezaman dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3. Wawasan Nusantara, buku I, II dan III. Buku ini ditulis oleh Munadjat 

Danusaputro dimana didalamnya memaparkan konsep Wawasan Nusantara dilihat 

dari segi ilmu, politik dan hukum, implementasi konsep Wawasan Nusantara 

dalam hukum, pendidikan dan kebudayaan. Munadjat Danusaputro juga 

merupakan salah satu tokoh yang ikut terlibat dalam memperjuangkan kedaulatan 
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wilayah laut Indonesia dan setelah dibandingkan dengan buku lain seperti buku 

Wawasan nusantara yang ditulis oleh Lembaga Ketahanan Nasional, penulis 

berpendapat bahwa buku ini layak dijadikan sebagai sumber dalam kajian penulis.  

4. Soeharto (pikiran, ucapan dan tindakan saya) Otobiografi. Buku ini ditulis oleh 

G Dwipayana dan Ramadhan K.H. Pada buku ini diungkapkan oleh Soeharto 

bahwa dalam menerapkan konsep Wawasan Nusantara, Soeharto dibantu oleh 

seorang ahli hukum laut yaitu Mochtar Kusumaatmadja, hal ini membuktikan 

peranan besar Mochtar Kusumaatmadja pada masa pemerintaha Orde Baru 

terlebih ketika ia dipercaya menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri. 

Konten dalam buku ini penulis bandingkan dengan konten dalam buku Politik 

Luar Negeri Indonesia yang ditulis oleh Leifer dan konten dalam buku Leo 

Suryadinata berjudul Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, sehingga 

dari tulisan tersebut penulis melakukan interprestasi dan didapatkan penjelasan 

yang objektif dan dapat dipertangungjwabkan secara ilmiah. 

3.2.3 Interpretasi 

Setelah melakukan pengumpulan sumber dan melakukan kritik terhadap 

sumber yang didapatkan, selanjutnya penulis akan  melakukan interpretasi 

terhadap informasi dan sumber-sumber yang ada. Fakta-fakta yang didapatkan 

penulis dari berbagai sumber akan penulis interperetasikan dalam suatu 

pemahaman yang baru yang dihubungkan dengan berbagai fakta dan pendapat 

yang ada. 

Pada penulisan ini, penulis akan menggunakan pendekatan indisipliner, 

sehingga penulis memerlukan ilmu-ilmu bantu lainnya dalam mengkaji 

pembahasan ini. Ilmu bantu yang penulis pakai ialah ilmu bantu hukum dan 

hubungan internasional terutama yang berhubungan dengan politik diplomasi, 

perjanjian internasional, hukum internasional dan hukum laut internasional. Ilmu 

bantu ini penulis diterapkan ketika membahas perjuangan diplomasi Mochtar 

Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan laut wilayah Indonesia yang tentu 

saja menghasilakan suatu perjanjian tentang hukum laut Internasional. 

Penggunaan ilmu bantu yang penulis gunakan untuk membantu kajian penulis 

yaitu: 
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a. Ilmu Hukum, ilmu ini penulis gunakan dalam mengkaji kajian mengenai peranan 

Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia 

1957-1982, karena dalam membahas hal ini banyak berkenaan dengan konsep-

konsep dan peraturan yang ada dalam ilmu hukum khususnya hukum laut 

internasional maka penulis menggunakan ilmu hukum sebagai salah satu ilmu 

bantu dalam kajian skripsi ini. 

b. Hubungan Internasional, penulis menggunakan ilmu bantu hubungan internasional 

karena dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia, Mochtar 

Kusumaatmadja melakukannya dengan cara diplomasi dalam menjalin hubungan 

dan membuat perjanjian dalam membangun hubungan intenasional. 

3.3 Laporan Penelitian 

Laporan penelitian merupakan langkah akhir dalam penyusunan skripsi 

berjudul “ Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara : Peranan Mochtar 

Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-

1982”. Laporan penulisan yang dalam metode penelitian sejarah dikatakan 

sebagai historiografi, mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang 

diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia 2015.  

3.3.1 Teknik Penulisan 

Setelah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan metode penelitian 

sejarah, teknik penulisan laporan penelitian yang dalam metode penlitian sejarah 

disebut historiografi. Penulisan dilakukan dengan mengacu pada buku Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia 

2015. Penulisan difokuskan pada peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam 

mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia khususnya melalui jalur diplomasi. 

Kajian penelitian mencakup mengenai sisi kehidupan tokoh Mochtar 

Kusumaatmadja, Usaha diplomasi Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai 

Konferensi hukum laut internasional dan perjanjian internasional, berbagai 

gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum batas laut internasional, 

faktor keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai misi diplomatik 

guna memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia, berbagai hambatan 
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dalam upaya memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia  serta 

implementasi keberhasilan perjuangan diplomatik Mochtar Kusumaatmadja 

setelah dicapainya kedaulatan wilayah laut Indonesia.  

3.3.2 Historiografi (Penulisan) 

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah dimana 

pada tahap ini penulis menuangkan temuannya dalam sebuah tulisan. Setelah 

mengumpulkan berbagai sumber dan melakukan kritik terhadap sumber yang 

didapat mengenai peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan 

wilayah laut Indonesia 1957-1982, penulis menuangkan temuan tersebut dalam 

sebuah tulisan. Tahap penulisan ini sangat berhubungan dengan interpretasi yang 

dilakukan penulis dari temuan yang didapatkan sebelumnya. Pada tahap ini juga 

penulis melakukan pendekatan intersipliner dengan meminta bantuan ilmu hukum 

dan hubungan intenasional untuk membantu memahami kajian mengenai peranan 

Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia 

1957-1982, dimana dalam mencapai kedaulatan wilayah laut tersebut Mochtar 

Kusumaatmadja melakukan kegiatan diplomasi.  

Sistematika dalam penulisan skripsi  mengenai peranan Mochtar 

Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia (1957-1982).  

ini terbagi dalam lima bagain, yang memuat pendahuluan, kajian teori, tahapan 

penulisan, pembahasan dan terakhir adalah kesimpulan. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bagian awal  dari tulisan ini diawali dengan latar belakang 

masalah berisi mengenai kondisi dimana kenyataan tidak sesuai dengan harapan, 

latar belakang historis, dan alasan yang menjadikan pembahasan mengenai 

permasalahan yang penulis angkat layak untuk dikaji. Selain latar belakang 

penulisan, latar belakang historis yang mendukung permasalahan juga penulis 

angkat dalam bab ini, penjelasan judul juga penulis paparkan untuk memperjelas 

tujuan penulisan. Selain latar belakang dalam bab ini juga terdapat rumusan 

masalah, tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis, manfaat penulisan 
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yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini dan stuktur organisasi 

skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka. Bagian kedua ini berisi mengenai konsep-konsep, teori-

teori, dan beberapa penulisan terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang 

penulis kaji. Adapun beberapa konsep yang  penulis gunakan dalam mengkaji 

peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut 

Indonesia (1957-1982) adalah hubungan internasional, diplomasi, hukum laut 

internasional, perjanjian internasional, Indonesia sebagai negara kepulauan serta 

konsep Wawasan Nusantara. Hal lain yang terdapat dalam bab ini yaitu penulisan 

terdahulu berupa skripsi, buku, artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan 

dengan kajian penulis. 

Bab III Metodologi Penulisan. Pada bab ini dipaparkan metode yang dilakukan 

penulis dalam mengkaji pembahasan mengenai peranan Mochtar Kusumaatmadja 

dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia (1957-1982). mulai dari tahap 

pengumpulan sumber, kritik terhadap sumber yang didapatkan penulis, 

interpretasi yang dilakukan penulis dengan melakukan pendekatan interdisipliner 

terhadap ilmu hukum dan hubungan internasional hingga akhirnya dilakukan 

tahap penulisan atau historiografi. Pada metode penulisan ini juga penulis 

membagi proses penelitian menjadi tiga tahap yang di dalamnya mencakup 

metode penelitian yang sebelumnya dipaparkan. Tiga tahap penulisan berupa, 

tahap persiapan penelitian, termasuk didalamnya pengajuan dan penentuan judul, 

perizinan serta proses bimbingan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan penelitian 

diantaranya pengumpulan sumber, kritik sumber baik eksternal maupun internal 

serta proses interpretasi. Tahap ketiga yaitu tahap penulisan laporan berupa teknik 

penulisan laporan dan penulisan dari temuan yang didapat penulis. 

Bab IV  Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan 

Wilayah Laut Indonesia 1957-1982.  Pada bab ini dituangkan temuan penulis 

yang mengkaji mengenai Mochtar Kusumaatmadja. Bab ini merupakan jawaban 

dari rumusan masalah dituliskan pada bab I (pendahuluan). Bab ini diturunkan 

menjadi beberapa sub-bab, diantaranya yaitu: sub-bab pertama menjelaskan latar 
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belakang kehidupan Mochtar Kusumaatmadja, sub-bab kedua membahas 

mengenai gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai kedaulatan wilayah laut 

Indonesia. Sub-bab ketiga menjelaskan mengenai peran Mochtar  sebelum 

menjadi Menteri dan setelah menjadi Menteri Luar Negeri  dalam berbagai 

diplomasi internasional guna mencapai kedaulatan laut Indonesia 1957-1982, sub-

bab keempat memaparkan mengenai tantangan dan hambatan Mochtar 

Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi Internasional guna mencapai 

kedaulatan laut Indonesia 1957-1982, sub-bab kelima menjelaskan tentang faktor 

keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi internasional 

guna mencapai kedaulatan laut Indonesia 1957-1982, dan sub-bab terakhir 

membahas mengenai implikasi dari berbagai perjuangan diplomasi yang 

dilakukan Mochtar Kusumaatmadja terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia 

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab terakhir ini merupakan garis besar 

dari penulisan kajian yang penulis tuangkan pada  proses historiografi. Interpretasi 

penulis ini disertai dengan analisis penulis dalam membuat kesimpulan atas 

jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam suatu 

rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini pula terdapat saran yang berguna 

untuk semua orang yang terkait dengan penulisan ini. Bagian ini juga memuat 

rekomendasi yang penulis berikan untuk para pembaca.  

Daftar Pustaka. berisi rujukan yang penulis gunakan dalam menulis kajian 

mengenai Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah 

laut Indonesia 1957-1982, sumber tersebut diantaranya buku, surat kabar, 

dokumen, jurnal, sumber internet, dan lain-lain. Penulisan daftar pustaka ini 

disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah 

Lampiran-lampiran.  Berisi dokumen yang digunakan dalam penulisan atau 

dalam proses penulisan. Setiap lampiran diberi nomor urut, sesuai dengan letak 

tabel. Selain itu setiap lampiran diberi keterangan untuk sebagai bentuk 

penjelasan. 

 


